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 הסכם התקשרות

  זתשע"__________,  לחודש___  ביום רמת גןב ונחתם שנערך

 2016ביום ___לחודש___________,                   

  ן  י  ב
 אילן בר אוניברסיטת          

 58-006-368-3מספר עמותה 
 03-5318535טלפון: 
 03-5354925פקס: 

 
 "(האוניברסיטה: "להלן)              

 
 ;אחד מצד     

  ן  י  ב  ל
 

 _____ _שם:________
 ____________ /עוסקחברה' מס

 __________________ מרחוב
 ________: ___פקס  _____________:טל

 טל' נייד_______________
 "(הקבלן: "להלן)

  ;שני מצד      
 

 
 לביצועכלל ברשימת הקבלנים להי 42/16 נבחר ע"י האוניברסיטה במכרז מסגרת והקבלן : הואיל

 __._________________ ע)ות(:במקצוים פרויקט

 והאוניברסיטה רשאית לבחור בקבלן מעת לעת , על פי נהליה, לבצע פרויקטים שונים  : והואיל

 והצדדים מעוניינים להסדיר את תנאי ההתקשרות בבצוע פרויקטים כאמור : והואיל

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

  ונספחים הגדרות, פרשנות .א

 הגדרות; רשנותפ .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה לחוזה המבוא 1.1

באופן המקיים את דרישות המכרז  פרשנות ההסכם, לרבות ההצעה, תיעשה  1.2
 המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.

 .החוזה לפרשנות ישמשו ולא בלבד לנוחות נועדו זה בחוזה הסעיפים כותרות 1.3

 במין בו האמור וכל, להיפך וכן, במשמע רבים אף, יחיד בלשון זה בחוזה האמור כל 1.4
 .להיפך וכן, במשמע נקבה מין אף, זכר

 כן אם אלא, לצידם הרשומה המשמעות זה בחוזה תהיה, להלן המפורטים למונחים 1.5
 :הדברים מהקשר אחרת כוונה מתחייבת
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–, הפרויקט להקמת, היתר בין, המתייחס הבניה היתר - "הבניה היתר"  1.5.1
 .לעבודהרלוונטי במידה ו

 הלשכה ידי על המתפרסם תשומות הבניה מדד - "המדד"  1.5.1
 .לסטטיסטיקה המרכזית

העומד על  2016מדד תשומות הבניה לחודש אוקטובר  - "הבסיסי המדד"  1.5.1
 נקודות  108.8

 בחוזה שהוסכם מסמך כל וכן נספחיו כל על זה חוזה - "החוזה"  1.5.1
 .42/16 ', וכולל מסמכי מכרז מסממנו חלק שיהיה

 אחר אדם או אילן-תפעול של אוניברסיטת ברסמנכ"ל  - "המנהל"  1.5.5
, במקומו או עימו יחד, לשמש ידו על בכתב שמונה
 .הפרויקט ביצוע לעניין כמנהל

 המנהל או האוניברסיטה ידי על לעת מעת שימונה מי - "המפקח"  1.5.1
 .האוניברסיטה מטעם הפרויקט ביצוע על לפקח

בר  -דקל "מחירון   1.5.1
 ילן"א

 

 כבסיס לשמש שנבחר דקל מחירון על המבוסס מחירון 
 הקבלנים ולמאגר הממשלה למשרדי המאוחד למאגר

 דקל חברת) – דקל של המחירים מאגרי, הממשלתי
 של ועדכון לניהול כאחראית הכללי החשב י"ע נבחרה

 ומאגר הממשלה משרדי עבור" המאוחד המאגר"
 חודייםיי סעיפים ובתוספת(, הממשלתי הקבלנים

 של במכרזים תכופות המשמשים(,  97 בפרק)
, המבואות, המוקדמות לרבות, אילן בר אוניברסיטת

 והמפרטים והפרטים במאגר והמפרטים התכולות
 .האוניברסיטה של מיוחדים לסעיפים המצורפים

על כל , למחירון בר אילן המצורף המיוחד המפרט - "המפרטים"  1.5.1
המפרט ית או/או ו/או מפרט לעבודה ספציפ חלקיו

למפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(. עדיפות 
כנספח א' ולהזמנה ואשר יצורף להסכם זה -המיוחד

 .בנפרד לגבי כל עבודה

 עבדות בנייה, שיפוץ ותחזוקה של לביצוע פרויקט  "הפרויקט"  1.5.1
 להיתר, הכמויות לכתב, למפרטים, לתוכניות בהתאם

 בדבר הוראות תלרבו, החוזה הוראות וליתר הבניה
 .בפרויקט שינויים

 .אילן בר אוניברסיטת של הקמפוס - "הקמפוס"  1.5.11

 "התוכניות"  1.5.11

 

 

 לחוזה' ב כנספח לפרויקט כלשהו שיצורפו  התוכניות -
 ידי על לקבלן שיימסר, בהן שינוי כל וכןולהזמנה 

 .החוזה להוראות בהתאם האוניברסיטה

שקבלן המסגרת  ית" ספציפעבודה"הזמנה ספציפית ל  "הזמנה"  1.5.11
אשר לה   ג'פ חוזה זה ,בנוסח נספח "נבחר לבצע ע

מצורפים לוחות זמנים ו/או מפרטים וכתבי כמויות, 
  ועוד

 'ד כנספח צורףלפרויקט כלשהו שי הכמויות כתב - "הכמויות כתב"  1.5.11
 .להזמנהולהסכם 

 הזמנים לוח"  1.5.11
 "המפורט

ח ו' כנספ שיצורףלביצוע "עבודה" ספציפית  זמנים לוח -
 ידי על ויאושר, , הקבלן ידי על שיוכן להזמנהלהסכם ו

 .המנהל

-כבא וישמש, הקבלן ידי על שיתמנה( תאגיד ולא) אדם - "הקבלן נציג"  1.5.15
 עם בקשר ועניין דבר לכל המוסמך וכנציגו כוחו

 .הלןל 7  בסעיף כאמור והכל, זה חוזה ועם הפרויקט

 תימסר אשר' ה כנספח המצורף בנוסח, בכתב הוראה - "העבודה התחלת צו"  1.5.11
 ואשר, החוזה להוראות בהתאם, המנהל ידי על קבלןל

 להתחיל הקבלן על בו המועד, היתר בין, בה יקבע
הספציפית המוזמנת באותה עת  העבודה בביצוע
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 ב"הזמנה" 

 "הפרויקט שטח"  1.5.11
 

  .טהפרויק להתבצע עתיד בו השטח -

ובאופן גורם מקצוע שמונה  ע"י  הקבלן לניהול ישיר  - "מנהל עבודה" 1.5.18
תקנות בהתאם לפרויקט העבודות בשל  מתמיד

 1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

ו/או לחוזה זה )אלה שמצורפים לכל פריט רשומים בגוף התיאור  ל"הזמנה" ומסמכים נספחים .ב
 (בסעיפים להלן

 : להלן כמפורט הם זה לחוזה םהנספחי 1.6

 . להזמנההמצורף - מפרט – "א" נספח 1.1.1

 .המצורפות להזמנה - התוכניות – "ב" נספח 1.1.1

 .דוגמא להזמנת עבודה –הזמנת עבודה  – "ג" נספח 1.1.1

 .שיצורף להזמנה - הכמויות כתב – "ד" נספח 1.1.1

 .העבודה תהתחל צו נוסח – "ה" נספח 1.1.5

 .שיצורף להזמנה-הזמנים לוח – "ו" נספח 1.1.1

כמפורט תקופת החוזה למשך כל  לקיום החוזה ערבות נוסח –"ז" נספח 1.1.1
 ערבות זו תשמש גם כערבות בדק לכל העבודות הספציפיות  .בנספח זה

יום לאחר סיום העבודה  90 קבלןלערבות זו תוחזר  .שיבוצעו על ידו
 יום לאחר 90-מ האוניברסיטה ולא מוקדםהאחרונה שתוזמן אצלו על ידי 

  סיום חוזה זה.

 קבלן משנה-הסכם משולש קבלן ראשי – "ח"נספח  1.1.1

 נוהל בטיחות בטחון לקבלנים וספקים - "ט"נספח  1.1.1

 :כדלקמן לאוניברסיטה הקבלן ימציא החוזה חתימת במעמד 1.7

 .להלן 39  בסעיף כאמור, ביצוע ערבות 1.1.1

 .לעיל כהגדרתו הקבלן נציג של פרטים 1.1.1

 .אישור רכישת רישיון שימוש במחירון דקל 1.1.1

 פרטים על מנהל עבודה כהגדרתו לעיל. –לקבלני שיפוצים  1.1.1

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 1.7  סעיף

 כללי .ג

 2בהסכמת  אפשרות עם שלש שנים למשך תקף "( יהיהחוזה המסגרתה  ) להלן "חוזה ז  .1.ג

 .שנים( 5פעמים נוספות בנות שנה )סך הכל לתקופה מירבית של עד  2 להארכה הצדדים

מקבלן מסגרת מעת לעת רשאית להזמין כאמור, במסגרת חוזה מסגרת זה, האוניברסיטה   .1.ג

ה ותחזוקה. על כל הזמנת עבודה יחולו  כל סעיפי ביצוע עבודת בנייה, שיפוצים, תוספות בניי

 .החוזה 
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 להזמנה ספציפית ההתקשרות מהות .2

 ללוחות, הכמויות לכתב, , למפרטים, לתוכניות בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן 2.1
 . בהזמנה הקבועה לתמורה ובתמורה, זה בחוזה הקבועים התנאים וליתר הזמנים

 של מעמדו וכי, בלבד האוניברסיטה בידי תע בכל תהיה בפרויקט הבעלות כי מובהר 2.2
 .בלבד רשות בר כשל יהיה והפרויקט הפרויקט שטח לגבי הקבלן

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .3

 :כי ומתחייב מצהיר הקבלן

 פרויקטים לביצוע הקשור בכל והניסיוןהסיווג המתאים,  המומחיות, הידע בעל הינו 3.1
 המקצועית היכולת בעל, החוזה תקופת כל משך ויהיה, והינו, הפרויקט מסוג

 הפרויקט ביצוע לצורך הנדרשים והכלים הציוד, האדם כח לרבות, והכלכלית
 .מעולה מקצועית וברמה בזהירות, ביעילות, במיומנות

 וההיתרים הרשיונות, האישורים ההתקשרות תקופת במהלך בידיו ויהיו יש 3.2
 יפעל הוא – נוספים וידרש ואם, זה חוזה פי על התחייבויותיו לביצוע הדרושים
 .כך לצורך הדרושים התשלומים את וישלם לקבלתם

 הוראות את קרא הואכל הצהרותיו בהסכם זה ובכל מסמכי המכרז הן אמת ,  3.3
 מניעה או דין פי על, חוזה פי על, מניעה אין; עליו ומוסכמות לו מובנות והן, החוזה
 לא והוא, ובמועדן במלואן פיו על התחייבויותיו ולביצוע בחוזה להתקשרותו, אחרת
 .כאמור מניעה בה שיש התחייבות עצמו על יקבל

 אינו הוא; הפרויקט של וכקבלן כמעביד עליו החלות הדין הוראות אחר ממלא הוא 3.4
 לרבות, כאמור הפרה להוות כדי הפרויקט בביצוע ואין שלישי צד של זכויות מפר

 .אחרת זכות וא מוניטיןזכויות קנין,  , מסחרי סוד, פטנט של הפרה

, לביצועו הנוגעים הנתונים את ובדק הפרויקט לביצוע המיועד בשטח ביקר הוא 3.5
 ההוצאות, והתשלומים, הנדרשים והתקנים ההיתרים, הרישיונות, האישורים לרבות

, הקרקע טיב, אליו הגישה דרכי, השטח של הפיזי מצבו וכן, החלים והמיסים
 בניין תכניות, הפרויקט לביצוע לוונטיותהר, והמתוכננות הקיימות התשתית מערכות

 אם; וכדאיותו הפרויקט ביצוע על להשפיע שעשוי אחר עניין וכל, עליו החלות עיר
 מבנים בתוך עבודות ביצוע לחייב עשוי או אחרים למבנים בסמיכות מצוי השטח

 למבנים נזק למנוע מנת על הדרושים האמצעים את וינקוט לכך מודע הוא – קיימים
 .בהם ולמשתמשים רכאמו

 על החלים הבניה ובהיתרי עיר בנין בתוכניות המפורטים התנאים אחר ימלא הוא 3.6
 .הפרויקט לביצוע המיועד השטח

 הם, לידיו ימסרו או שנמסרו האוניברסיטה של סקרים או דוחות כי מסכים הוא 3.7
 על התחייבויותיו מקיום או בעצמו בדיקות מביצוע אותו פוטרים אינם, בלבד לידיעה

 או שלמותם, לנכונותם האוניברסיטה של התחייבות משום בהם ואין, החוזה פי
 .דיוקם

 להנחיותיהם בהתאם ויפעל והמפקח המנהל, האוניברסיטה הוראות אחר ימלא הוא 3.8
 .הפרויקט לביצוע בקשר

 הבלעדית התמורה את יהוו מזכים שינויים בגין והתמורה התמורה כי מסכים הוא 3.9
 התמורה כי שוכנע בדיקותיו יסוד על וכי, הפרויקט ביצוע בגין זכאי יהיה לה

 .הפרויקט ביצוע עבור ראויה תמורה מהווה האמורה
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עם האוניברסיטה הוא יחזיק ברישיון שימוש  ההתקשרות מהלך שבכל מתחייב הוא 3.10
 שיון היא על חשבון הקבלן בלבד.יבמערכת "דקל". רכישת הר

 הפרויקט לביצוע כלליות הוראות .ד

 צועהבי אופן .4

 לכתב, הבניה להיתר, למפרטים, לתוכניות בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן 4.1
 תנאי ליתר, הרלוונטיים והרישיונות האישורים, לתקנים, הזמנים ללוחות הכמויות

 את התואמים בחומרים שימוש ותוך המוסמכות והרשויות הדין ולהוראות החוזה
 סבירה בזהירות, ביעילות, במיומנות הפרויקט את יבצע הקבלן. החוזה דרישות
 .גבוהה מקצועית וברמה

קבל אישורים מיוחדים ל יש העבודות בפרויקט ביצוע לצורך כי ויסתבר היה 4.2
 או הרישיונות, האישורים את להשלים או תקןו/או ל )לא היתרי בניה(  מהרשויות
 חשבונו על הקבלן כן יעשה, עליהם חדשים להוסיף או, הקבלן שבידי ההיתרים

 ומבלי, המנהל ולאישור הרלוונטית הרשות לדרישות בהתאם, האפשרי בהקדם
 .לפרויקט זמנים לוחות לגבי לרבות, מהתחייבויותיו לגרוע

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 עבודה ימי שאינם ובימים הלילה בשעותגם  הפרויקט במסגרת עבודה יבצע הקבלן 4.3
אות כל דין ותיאום עם בלי לגרום מטרדים לסביבה ובכפוף להור, הבאוניברסיט

 או הפסקה ללא להתבצע מטבען הצריכות בעבודות מדובר אםרק  ברסיטהיהאונ
 לכך המנהל אישור את קיבל שהקבלן ובלבד, נפש או רכוש להצלת הכרחיות עבודות
 ובכתב מראש

 ודיווח פיקוח, הנחיה .5

 ידי על לעת מעת לו שיינתנו הנחיותל בהתאם הפרויקט את יבצע הקבלן 5.1
 . והמפקח המנהל, האוניברסיטה

 על לפקח, הפרויקט לשטח להיכנס רשאית, מטעמה מי באמצעות, האוניברסיטה 5.2
 הצעדים את לנקוט מהקבלן ולדרוש, לנכון שתמצא אופן בכל הפרויקט ביצוע

 יאפשר והקבלן; החוזה פי על התחייבויותיו של קיומן להבטחת הנדרשים
 .אלה זכויותיה את לממש לאוניברסיטה

, בכתב מפורט ח"דו, הפרויקט ביצוע במהלך, דרישתו פי על, למנהל יגיש הקבלן 5.3
, מיידי באופן למנהל הקבלן יודיע, בנוסף. המנהל ידי על שייקבעו ובמועד במתכונת

 ויעדכן, החוזה פי על התחייבויותיו את לקיים יכולתו על להשפיע שעלול עניין כל על
 .בעניין לנקוט מתעתד שהוא או שנקט הצעדים בדבר המנהל את

, כאמור הפיקוח זכות של מימושה אי או מימושה, כאמור הנחיות מתן אי או מתן 5.4
, העניין לפי, המפקח או המנהל, האוניברסיטה על אחריות יטילו לא, כאמור ודיווח

 .הקבלן של מאחריותו יגרעו ולא

  והמפקח המנהל .6

 והוא, הפרויקט לביצוע הקשור עניין בכל האוניברסיטה של חהכו בא הוא המנהל 6.1
 והתאמתם והחומרים העבודה טיב לרבות, ביצועו את לבדוק עת בכל מוסמך יהיה

 רשאי המנהל. הפרויקט לביצוע עדיפויות סדרי לקבלן ולקבוע, החוזה להוראות
 לקבלן כך לע יודיע – כאמור עשה; החוזה פי על תפקידיו לביצוע גורם כל  להסמיך
 .שמינה הגורם  על גם בהתאמה יחולו החוזה והוראות
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 של פניה כל. הפרויקט לביצוע הקשור עניין בכל המנהל של כוחו כבא ישמש המפקח 6.2
 באמצעות תיעשה, הפרויקט לביצוע בקשר המנהל אל או האוניברסיטה אל הקבלן

 .המפקח

 לשטח עת בכל ישהג להם יאפשר, מטעמו מי וכל המנהל עם פעולה ישתף הקבלן 6.3
 אחרים חפצים או מכונות, חומרים, מסמכים נמצאים בהם ולמקומות הפרויקט
 הקבלן. ידיהם על שיתבקשו ומסמכים מידע להם ויספק, הפרויקט לביצוע הקשורים

 עם בקשר המועסקים, המשנה וקבלני שעובדיו לכך וידאג המנהל להוראות יציית
 .להמנה להוראות הם אף יצייתו, הפרויקט

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 הקבלן נציג  .7

 מבלי, והחוזה הפרויקט עם בקשר עניין לכל הקבלן של כוחו כבא ישמש הקבלן נציג 7.1
 הקבלן של פניה. החוזה לפי ומאחריותו הקבלן של מהתחייבויותיו יגרע שהדבר

 של הודעה או פניה. הקבלן נציג ותבאמצע תיעשה מטעמה מי או לאוניברסיטה
 .לקבלן הודעה או כפניה תיחשב הקבלן לנציג מטעמה מי או האוניברסיטה

 המנהל. ובכתב מראש המנהל אישור את קיבל אם אלא נציגו את יחליף לא  הקבלן 7.2
 דיחוי ללא נציגו את יחליף הקבלן. סבירים מטעמים אלא כאמור לבקשה יסרב לא
 .המנהל הוראת פי על

  משנה בלניק .8

אלא אם כן , משנה קבלני באמצעות הפרויקט במסגרת עבודות לבצע רשאי הקבלן 8.1
על  קטיהאוניברסיטה החליטה להפעיל קבלן/ני מסגרת שלה כקבלני משנה לפרו

 של אישורו ת. השימוש בקבלן משנה משלו מותנה בקבללמטה 8.6בסיס סעיף 
 כי הבטיחראשי קבלן הש ולאחר, משנה קבלן לכל ובכתב מראש המנהל

 בכל. ביניהם בהתקשרות המשנה קבלן על גם יחולו בחוזה הרלוונטיות התחייבויותיו
 ידי על אישור מתן אי או במתן או משנה קבלן באמצעות בביצוע יהיה לא מקרה

 להטיל או החוזה פי על הקבלן של ומאחריותו מהתחייבויותיו לגרוע כדי המנהל
 . מנהלה על או האוניברסיטה על אחריות

 את, היתר בין, וישקול, המוחלט דעתו שיקול פי על, משנה קבלן יאשר כל המנהל 8.2
 . הפרויקט לביצוע המשנה קבלן של והתאמתו ניסיונו, הכשרתו

 רישום בחוק כהגדרתן, בנאיות הנדסה עבודות לביצוע, האמור מכלליות לגרוע מבלי 8.3
 משנה קבלני עם רק לןהקב יתקשר, 1969-ט"תשכ, בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים

בסיווג , בנאיות הנדסה לעבודות הקבלנים בפנקס ורשומים מוכרים קבלנים שהם
 .האמור החוק פי עלהמתאים 

, שלו פועל או משנה קבלן של הפרויקט משטח הרחקתו לדרוש רשאי יהיה המנהל 8.4
 יהיה כזה ובמקרה, לתפקידו מתאים אינו, המנהל של הבלעדי דעתו שיקול לפי אשר

 ומבלי, הדרישה ממועד ימים( חמישה) 5 ותוך חשבונו על, באחר להחליפו הקבלן על
 לביצוע הזמנים לוחות לרבות, החוזה פי על הקבלן של מהתחייבויותיו לגרוע

 .הפרויקט

 המנהל הסכמת קבלת לאחר אלא המשנה קבלן עם התקשרותו את יפסיק לא הקבלן 8.5
 .ובכתב מראש לכך

 בעלי קבלנים מספר בין עבודה לפצל רשאי המזמין האי שיפוצים/בניה בעבודות 8.6
 יהיה לא הקבלן זה ובמקרה(, חשמל קבלן+  שיפוצים קבלן לדוגמא) שונים מקצועות
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 יקבע אחד  מקצוע זה במקרה. מטעמו מקצוע באותו משנה קבלן להביא רשאי
ומבצע  ראשי כקבלן יקבע המקצוע באותו שיזכה והקבלן ראשי כמקצוע מראש
)ד( לתקנות הבטיחות בעבודה  6בהתאם לתקנה  כולה העבודה ביצוע ורךלצ ,הבניה

 ים/אחר ות/ממקצוע קבלנים או קבלן עם לעבוד ידרשי זה קבלן. )עבודות בניה(
לפי  משנה קבלן-ראשי קבלן-אילן-בר – משולש הסכם באמצעות תעשה וההתקשרות

בהתאם לסעיף  עבודה מנהל ימנה לעבודה הראשי קבלןה. הנוסח בנספח ח' להסכם
 בעבודה הבטיחות תקנות הוראות לביצוע הכוללת באחריות שאיוי ,למטה 29

האזורי  העבודה למפקח כאמור מינוי על בכתב הודעה יישלח(, בנייה עבודות)
 ראשי כקבלן נשיאתו בגין תשלום לתוספת זכאי ויהיה העבודה, מתבצעת שבאזורו
 תקנות הוראות וביצוע הבניה דותעבו לבטיחות הכוללת באחריות הבנייה וכמבצע

 שנקבע המשנה לקבלן ההזמנה מערך 4% של סך- (בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות
 .המזמין י"ע

 העבודה מסמכי .9

, מפות, מפרטים, בתוכניות, יוצרים זכות לרבות, הבעלות זכויות יהיו לאוניברסיטה 9.1
 על או בכתב בין, המסמכים וכל עבודה ניירות, עבודה יומן, חישובים, תרשימים

 מסמכי" – להלן) הפרויקט עם בקשר גורם כל ידי על שהוכנו, מגנטית מדיה
 "(.העבודה

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 מראש המנהל לאישור כפוף יהיה, מטעמו מי או הקבלן ידי על שיוכן עבודה מסמך 9.2
  .ובכתב

 ביצוע תקופת למשך האוניברסיטה עבור בנאמנות ודההעב במסמכי יחזיק הקבלן 9.3
 ימציא, המנהל לבקשת. הפרויקט ביצוע לצורך אלא שימוש בהם יעשה ולא הפרויקט

 עם לאוניברסיטה ימסור הקבלן. העבודה ממסמכי עותק שוטף באופן הקבלן לו
 את, השלמה תעודת למתן וכתנאי עבודהה השלמת עם מקרה ובכל, ראשונה דרישה
 כל בידיו נותר לא כי לאוניברסיטה בכתב ויאשר, מהם העתק וכל העבודה ימסמכ
 .מהם עותק

,. העבודות למהלך הנוגעים הפרטים יום מדי יירשמו בו עבודה יומן ינהל הקבלן 9.4
המפקח ירשום את הערותיו ביומן. כל דף ביומן ייחתם על ידי הקבלן והמפקח למתן 

 תוקף.

 ממוחשבות( As Made) עדות תוכניות, שבונוח על, יכין הקבלןבסיום העבודה,  9.5
 לדרישת בהתאם או המיוחד המפרט להוראות בהתאם לאוניברסיטה וימסור
 .המנהל

  הפרויקט ביצוע מהלך .ה

 )לוח הזמנים( הביצוע וקצב משך, התחלה .10

 שתמסור העבודה התחלת בצו שנקבע במועד הפרויקט בביצוע יתחיל הקבלן 10.1
שנקבעו  הזמנים ללוחות בהתאם הנדרש בקצב ואות ויבצע,  לקבלן האוניברסיטה

 .לעובדה

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 או במועד השלמתו את להבטיח מכדי איטי הפרויקט ביצוע קצב כי המנהל סבר 10.2
 והקבלן, לקבלן כך על יודיע, העבודות לשלבי הקבועים הזמנים ללוחות בהתאם

 ביצוע קצב את להחיש מנת על הדרושים האמצעים את חשבונו ועל דיחוי אלל ינקוט
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 אינם הקבלן שנקט האמצעים כי המנהל סבר. כאמור השלמתו להבטחת הפרויקט
 ינקוט והקבלן, לנקוט עליו אותם האמצעים על לקבלן להורות רשאי הוא, מספקים

 .חשבונו ועל דיחוי ללא אותם

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 האוניברסיטה תהיה, לעיל זו בפסקה הקבועות התחייבויותיו את הקבלן מילא לא 10.3
 ולהשתמש, הקבלן חשבון על, אחר באמצעות או בעצמה הפרויקט את לבצע רשאית

 .הפרויקט בשטח הנמצאים ובחומרים, במתקנים, בציוד כך לשם

 זמנים לוחות .11

 בכללותו הפרויקט לביצוע( לחוזה' ו נספח) הכללי הזמנים בלוח יעמוד הקבלן 11.1
 . משלביו שלב כל ולביצוע

 ללוח מותאם שיהיה, הפרויקט לביצוע מפורט זמנים לוח, חשבונו על, יכין הקבלן 11.2
 במסגרת הכלולות העבודות כל את ויכלול, גנט לוח בצורת וערוך הכללי הזמנים

 פירוט ברמת, ומוצרים ציוד, חומרים של ואספקה הזמנה תאריכי לרבות, הפרויקט
 "(. המפורט הזמנים לוח" – להלן) המנהל ידי על שתיקבע כפי

 ימים( עשר חמישה) 15 תוך המנהל לאישור המפורט הזמנים לוח את יגיש הקבלן 11.3
 רשאית, כאמור מפורט זמנים לוח הקבלן המציא לא. העבודה התחלת צו מתן ממועד

 . הקבלן את שיחייב, מפורט זמנים לוח, הקבלן חשבון על, להכין האוניברסיטה

, בפועל הפרויקט לביצוע בהתאם המפורט הזמנים לוח את הקבלן יעדכן לחודש אחת 11.4
 ומשך ביניהן הקשרים, העבודות לסדר ורק אך ייעשה העדכון. המנהל לאישור ויגיש
 מניםהז בלוח הקבועים המועדים את לשנות כדי בו יהיה ולא, לביצוען המוקצב הזמן

 (. החוזה לתנאי בהתאם ארכה ניתנה בו מקום למעט) הכללי

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 11  סעיף

 הפרויקט לשטח כניסה רשות .12

ותנה )אישור כניסה קבוע מ הפרויקט לשטח כניסה רשות לקבלן תןית האוניברסיטה 12.1
 ,בלבד הפרויקט ביצוע ולצורך רשות כבר, (אגרה  טחון ובתשלוםיהבמחלקת באישור 

 האוניברסיטה. הפרויקט ביצוע להתחלת העבודה התחלת בצו שיקבע מהמועד החל
, האמור המועד לפני אף הפרויקט לשטח מוגבלת כניסה רשות לקבלן לאפשר רשאית
 .ושמירתו הפרויקט שטח גידור לעניין התחייבויותיו קיום לצורך

 הקבלן בידי אין אם, כאמור כניסה רשות לתת שלא רשאית האוניברסיטה 12.2
 כדי בכך יהיה ולא, הפרויקט לביצוע הדרושים וההיתרים הרישיונות, האישורים

 .לביצוע הזמנים לוחות לגבי לרבות, זה חוזה פי על הקבלן מהתחייבויות לגרוע

 ביצוע הפסקת .13

 ביצוע את להפסיק בכתב לקבלן להודיע עת בכל תרשאי תהיה האוניברסיטה 13.1
 לקבלן להודיע רשאית תהיה וכן, לצמיתות או לתקופה, חלקו או כולו, הפרויקט

 ביצוע את יחדש ולא, להודעה  בהתאם יפעל הקבלן. הפרויקט משטח ידו את לסלק
 .כן לעשות בכתב הוראה לו ניתנה אם, לתקופה הפסקה של במקרה, אלא הפרויקט

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה טןק סעיף
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 האמצעים את התקופה במהלך הקבלן ינקוט – לתקופה הפרויקט ביצוע הופסק 13.2
 .בו שבוצעו והעבודות הפרויקט שטח להבטחת הדרושים

 מהפרה כתוצאה שלא, ימים( שלושים) 30 על העולה לתקופה הפרויקט ביצוע הופסק 13.3
 הישירות הסבירות ההוצאות את לקבלן האוניברסיטה תשיב, זההחו את הקבלן של

 הבלעדי דעתו שיקול פי על, המנהל אישור לפי, ההפסקה בתקופת בפועל לו שנגרמו
 לקבוע מומלץ. ]הקבלן ידי על לאוניברסיטה שיומצא ההוצאות תיעוד על ובהסתמך

 '[באונ למקובל בהתאם, ההוצאות של המדויק החישוב אופן את

 צוע העבודותיב הפסקת 13.4

יום מראש ע"י  14המזמין יהא זכאי בכל עת שהיא בהודעה בכתב שתנתן לקבלן  ( 1) 
המזמין או המפקח להפסיק את בצוע העבודות ע"י הקבלן כולן או מקצתן, לזמן 
מסוים או לצמיתות, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהודאה ולהעסיק בבצוע 

 ת לכך מאת הקבלן.העבודות קבלן אחר בלי נטילת רשו

 הקבלן לא יחדש בצוע עבודות שהופסקו אלא לפי הוראה מפורשת מאת המפקח. ( 2) 

(, ינקוט הקבלן אמצעים 1הופסק בצוע העבודות כולן או מקצתן לפי סעיף קטן ) ( 3) 
 להבטחת העבודות ולהגנתן, לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה ( 4) 
המפקח, תחולנה על המזמין; אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום ההוצאות 

יום מיום קבלת הוראותיו של המפקח,  30האמורות, אם לא הגיש בכתב למפקח, תוך 
דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע ע"י 

 חר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו בפניו.המפקח, לא

( סעיף זה ולמרות האמור בכל מקום 8)-( ו7( )6( )4למרות האמור בסעיפים קטנים ) ( 5) 
אחר בפרק זה לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כל שהן עקב מילוי הוראות המפקח 

מיתות, במקרים בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, באופן זמני או לצ
 דלהלן;

 נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע העבודות, כולן או מקצתן. )א( 

נקבעו ע"י המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האויר, העלולים לפגוע בבטיחותו או  )ב( 
 בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת רשלנותו של הקבלן;

ען התקין של העבודות, או לצרכי בטיחותן נקבעו ע"י המפקח הפסקות לצרכי ביצו )ג( 
 של העבודות, כולן או מקצתן;

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפקח צו  ( 6) 
יום  30התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יגיש הקבלן, תוך 

דות לצמיתות, חשבון סופי מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבו
לגבי אותו חלק העבודות שבוצע למעשה, החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות 
שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה, ובהעדר 

בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו  -מחירי יחידה בחוזה 
 בפרק יא' לגביהם ינהגו כאמור באותו פרק.על המקרים המנויים 

( דלעיל ישלם המזמין לקבלן הסכום המגיע לו בהתאם 6במקרה האמור בסעיף קטן ) ( 7) 
לחשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י המפקח בתוספת אחוז, כמפורט להלן, מההפרש 

 משכר החוזה ובין הסכום שאושר כנ"ל ע"י המפקח. 75%שבין 

( להלן[ בכל מקרה אם ביצע הקבלן 9ראה הגדרות בסעיף קטן ))להלן סכום ההפרש ] 
 או יותר משכר החוזה לא יהיה זכאי לשום פיצוי שהוא. 75%
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 Pסכום הפיצוי=) Cשכר החוזה= Dסכום ההפרש= -)להלן  

  Pסכום הפיצוי יהיה     D -אם סכום ההפרש   

 מסכום ההפרש 8%   משכר החוזה  -10%קטן מ (1

 C *0.1  >D      8%*D=P 

 

 משכר החוזה הכולל ועוד 0.8%   משכר החוזה לבין  10%בין  ( 2

 מסכום ההפרש לאחר שהופחת  6%    משכר החוזה  25% 

 0.1  C*0.25 >D>C*0.1    משכר החוזה  -10%ממנו סכום השווה ל
        P=C*0.8%+(D-C*10%)*6% 

 

 4%ל ועוד משכר החוזה הכול 1.7%   משכר החוזה לבין  25%בין  ( 3

 מסכום ההפרש לאחר שהופחת ממנו    משכר החוזה  40% 

 משכר החוזה -25%סכום השווה ל        

 0.25*C<D<0.4*C       P=C*1.7%+(D-C*25%)*4% 

 

 2%משכר החוזה הכולל ועוד  2.3%   משכר החוזה לבין  40%בין  ( 4

 מסכום ההפרש לאחר שהופחת ממנו    משכר החוזה  55% 

 משכר החוזה. -40%סכום השווה ל        

 0.4*C<D<0.55*C       P=C*2.3%+(D-C*40%)*2% 

 

 1%משכר החוזה הכולל ועוד  2.6%   משכר החוזה לבין  55%בין  ( 5

 מסכום ההפרש לאחר שהופחת ממנו    משכר החוזה  75% 

 משכר החוזה. -55%סכום השווה ל        

 0.55*C<D<0.75*C      P=C*2.6%+(D-C*55%)*1% 

משכר החוזה מחולק  2.8%הערה: בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי המכסימלי על  (7)

( להלן( זאת במקרה שהוזמנה העבודה וההפסקה נעשתה עוד 8)כאמור בס"ק ) -2ב
 בטרם החל הביצוע.

הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר חתימת החוזה, אך לפני  ( 8) 
י המפקח צו התחלת העבודה, כאמור, והקבלן טרם החל בביצוע שניתן על יד

העבודות למעשה, תשולם לקבלן רק מחצית הסכום שנקבע עפ"י הוראות סעיף קטן 
 ( דלעיל.7)
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 ( דלעיל :8)-( ו7לצורך סעיפים קטנים ) ( 9)

 "שכר חוזה" משמעו התמורה כולל הפרשי הצמדה שיחושבו עפ"י הוראות החוזה. )א(  

משכר החוזה לבין הסכום שאושר  75%"ההפרש בין  -"סכום ההפרש" ומשמעו  ( )ב 
( דלעיל ההפרש שבין 7לגבי סעיף קטן ) -משמעו  -בחשבון הסופי ע"י המפקח" 

הסכום הנקוב בחוזה בלבד לבין הסכום המאושר בחשבון הסופי, הכולל את סכומי 
 מהתמורה. 75%( דלעיל, משמעו 8הוראות השינויים, ולגבי סעיף קטן )

( דלעיל, הוא סילוק סופי 8)-( ו7תשלום ההוצאות, כאמור בסעיפים הקטנים ) ( 10) 
ומוחלט של כל תביעות תקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה 
ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות, שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה 

 מהפסקת ביצוע העבודות.

( דלעיל עקב רשלנות או 8( או )6גרמה הפסקת ביצוע העבודות לפי סעיפים קטנים )נ ( 11) 
הזנחה מצד הקבלן לו יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה; האמור 

 בסעיף קטן זה אינו פוגע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן.

, החוזה את הקבלן של מהפרה כתוצאה שלא, לצמיתות הפרויקט ביצוע הופסק 13.5
 בשטח עבודות בביצוע בפועל התחיל שהקבלן ולאחר עבודה התחלת צו שניתן לאחר

 [ל"כנ. ]אלה עבודות בגין ראוי שכר לקבלן האוניברסיטה תשלם, הפרויקט

 מהמועד ימים( שישים) 60 תוך: כדלקמן ייעשה כאמור הראוי השכר תשלום 13.6
 בהתאם, האמורות העבודות בגין סופי חשבון למפקח הקבלן יגיש, הביצוע להפסקת
 כאמור האמורות העבודות של סופיות מדידות יבצע המפקח; 46  סעיף להוראות

; הראוי השכר שיעור לגבי המלצתו את לאוניברסיטה וימסור 43  בסעיף
 לסילוק הסכום את לקבלן ותשלם הראוי השכר שיעור את תקבע וניברסיטהוהא
 .תביעותיו כל של סופי

 בביצוע להמשיך רשאית האוניברסיטה תהיה, ביצוע הפסקת של מקרה בכל 13.7
 לעשות רשאית תהיה האוניברסיטה זה לצורך. לנכון שתמצא דרך בכל הפרויקט

 .אחר ךמסמ וכל העבודה מסמכי את לאחר למסור או שימוש

  הפרויקט בשטח התנהלות .ו

 כללי – הפרויקט שטח ארגון .14

 ולהוראות המנהל להנחיות, השטח לנתוני בהתאם הפרויקט שטח את יארגן הקבלן 14.1
 .הדין

 ויגיש, חשבונו על, הקבלן יכין, העבודה התחלת צו קבלת מיום ימים( שבעה) 7 תוך 14.2
 מיקומם לרבות, נוארגו אופן את המתאר, הפרויקט שטח של תרשים המנהל לאישור

 ושטחי עבודה שטחי, הקבלן ידי על שייבנו ומתקנים מבנים, קיימים מבנים של
 שתדרש כפי פירוט ברמת, והשילוט הגדר תוואי, כניסה שערי, גישה דרכי, התארגנות

 .המנהל ידי על

 (המנהל)סעיף זה יהיה תקף רק בפרויקטים רלוונטיים על פי קביעת  ושילוט גידור .15

 בצו שנקבע מהמועד החל, הפרויקט שטח את על חשבונו יגדר הקבלן, חדשבפרוייקט  15.1
 תהיה הגדר. הביצוע תקופת כל ולמשך הפרויקט ביצוע להתחלת העבודה התחלת
 בהתאם, וכניסות שערים בה יקבע והקבלןמ(  2.5)ולפחות גדר פח בגובה  תקנית

 יתקן והוא הגדר לתחזוקת אחראי יהיה הקבלן. מוסמכת רשות וכל המנהל להנחיות
 את הקבלן יפרק, הפרויקט ביצוע בגמר. בה שיתגלו ליקוי או פרצה כל מיידי באופן
ובפרויקט בתוך מבנה יבצע הקבלן את ההגנות  .הפרויקט משטח אותה ויפנה הגדר
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הדרושות ע"פ הוראות הבטיחות הרלבנטיות וכן ע"פ הוראות המנהל והמפקח, 
 ח לתחום ביצוע העבודות.ויבטיח מניעת גישתם של עוברי אור

 שמות, הפרויקט שם את הכולל שלט, לו בסמוך או הפרויקט בשטח יתקין הקבלן 15.2
, לתוכן באשר המנהל להנחיות בהתאם, אחר עניין וכל המבצעים, המתכננים, הקבלן
, דין פי על מתחייבת שהצבתו שלט כל הקבלן יציב, בנוסף. השלט של ולמיקום לצורה

 לכך ידאג הקבלן. ואזהרה בטיחות שלטי לרבות, מוסמכת תרשו או המנהל הנחיות
, אחרים או מסחריים שלטים הפרויקט בשטח יוצבו לא, האמורים לשלטים שפרט

 .ובכתב מראש המנהל אישור את לכך קיבל כן אם אלא

 הצורך לפי הסטתם, אחזקתם, והשלטים הגדר בהקמת הכרוכות ההוצאות כל 15.3
 .הקבלן על יחולו, צועהבי בגמר הפרויקט משטח וסילוקם

 המנהל()סעיף זה יהיה תקף רק בפרויקטים רלוונטיים על פי קביעת  שמירה .16

 בצו שנקבע מהמועד החל, הפרויקט לשטח שמירה מערך, חשבונו על, יספק הקבלן 16.1
, כדי לשמור הביצוע תקופת כל ולמשך הפרויקט ביצוע להתחלת העבודה התחלת

אם יבחר שלא לספק מערך  .בפרוייקט, ולאבטח את רכוש הקבלן והאוניברסיטה
 כזה ישא בכל הנזקים הנובעים מכך, 

  .בניה אתרי על בשמירה וניסיון ידע בעלת שמירה חברת ידי על תבוצע השמירה 16.2

 המנהל()סעיף זה יהיה תקף רק בפרויקטים רלוונטיים על פי קביעת   ומשרדים מבנים .17

, והמפקח המנהל, הקבלן שלשימו ומשרדים מבנים, הפרויקט בשטח יקים הקבלן 17.1
, והמפקח המנהל לרשות שיועמדו במשרדים תקשורת ותשתיות טלפון קווי ויעמיד

 .המנהל להנחיות בהתאם הכל

 על התחייבויותיו ביצוע לצורך, בלבד רשות כבר ובמשרדים במבנים ישתמש הקבלן 17.2
 .ההתקשרות תקופת בתום מיידי באופן אותם ויפנה, החוזה פי

, כאמור והמשרדים המבנים של ובהכשרתם בהקמתם וכותהכר ההוצאות כל 17.3
 .הקבלן על יחולו, הפרויקט ביצוע בגמר וסילוקם לעת מעת הסטתם, תחזוקתם

)סעיף זה יהיה תקף רק בפרויקטים רלוונטיים על פי קביעת  אחרים ושירותים מים חשמל .18
 (המנהל

 אחר שירות וכל טלפון, מים, חשמל שירותי לאספקת, חשבונו על, ידאג הקבלן 18.1
 וחשמל מים מערכות של ניתוק יידרש אם. ביצועו לצורך הפרויקט בשטח הדרוש

 הרלוונטיות הרשויות עם הניתוק מועדי את הקבלן יתאם, הפרויקט בשטח הקיימות
 .המנהל ועם

, בתחזוקתן, כאמור השירותים לאספקת המערכות בהקמת הכרוכות ההוצאות 18.2
 בצריכת הכרוכות ההוצאות וכן, הפרויקט עביצו בגמר ובסילוקן לעת מעת בהסטתן

 .הקבלן על יחולו, השירותים

יוכל הקבלן במקרה של אפשרות לספק לו נקודות התחברות , לעיל האמור אף על 18.3
באוניברסיטה , לבקש להתחבר למערכות האוניברסיטה ובמקרה כזה יישא בכל 

הקבלן יישא העלות הדרושה לשם התחברות עד לנקודה הקרובה, ולהתקין מונים. 
בתשלום כל הצריכה שיצרוך לצורך ביצוע הפרויקט, ובסופו יחזיר ויפרק על חשבונו 
את כל מה שביצע. האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז עלויות אלה מהחשבונות 

 השוטפים, שיוגשו לה על ידי הקבלן. 
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 פסולת וניקוי ניקיון .19

 הפסולת וסילוק יקיוןהנ עבודות את ויבצע הפרויקט שטח ניקיון על ישמור הקבלן 19.1
 ידאג הקבלן. אוניברסיטהמחוץ ל כחוק מאושר שפיכה למקום הפרויקט משטח
 .זה לעניין הדרושים האישורים את הרלוונטיות המוסמכות מהרשויות לקבל

 ניקיון; המנהל הנחיות לפי מקרה ובכל, יום מדי הקבלן ידי על יעשה הפסולת סילוק 19.2
 .להלן זה בחוזה כמפורט הקבלן ידי לע יבוצע הביצוע בגמר הפרויקט שטח

 הוצאות לרבות, ממנו האשפה ובסילוק הפרויקט שטח בניקיון הכרוכות ההוצאות 19.3
 במקום פסולת שפיכת בגין קנסות וכן, לעניין הדרושים אישורים או אגרות בגין

 . הקבלן על יחולו, מאושר שאינו

 סימון .20

 . נהלהמ להנחיות בהתאם, מטעמו מוסמך מודד יעסיק הקבלן 20.1

 הצורך במידת. המנהל ידי על לקבלן ימסרו למדידות מוצא המשמשות הקבע נקודות 20.2
 על ישמור הקבלן. נוספות קבע נקודות, חשבונו על, הקבלן יתקין, המנהל דרישת ולפי

 .הקבע נקודות של ושלמותן קיומן

 הממדים של ולנכונותם בפרויקט העבודות של ומדויק נכון לסימון אחראי הקבלן 20.3
 וכן, כאמור לו שימסרו הנקודות עם בהתחשב, בפרויקט העבודות חלקי של ניםהשו

 .המנהל להוראות בהתאם הכל, בתוכניות המסומנים הגבהים את לבדוק אחראי

 שמירה, נוספות קבע נקודות התקנת לרבות, האמור בסימון הכרוכות ההוצאות 20.4
 סימון סמך על צעושבו עבודות של מחדש ביצוע או תיקון, קבע נקודות של וחידוש

 .הקבלן על יחולו – מדויק לא או שגוי

  עבודות בביצוע בטיחות .21

 בשטח ורכוש חיים להבטחת הנדרשים והבטיחות הזהירות אמצעי את ינקוט הקבלן 21.1
, המנהל הנחיות לפי, בפרויקט הכלולות העבודות ולהבטחת וסביבתו הפרויקט
 עבודות) בעבודה הבטיחות תתקנו הוראות לרבות, דין פי ועל המוסמכות הרשויות

 בכלי יצוידו הפרויקט בשטח שהעובדים לכך ידאג הקבלן. 1988-ח"תשמ(, בניה
 ובעלי תקינים יהיו הפרויקט בשטח המתקנים או ושהציוד תקניים מגן ובציוד עבודה

 .לכך המורשים עובדים ידי על רק ויופעלו תקפות בדיקה תעודות

 .אסורה הפרויקט בשטח פועלים לינת 21.2

 .הקבלן על יחולו, כאמור וזהירות בטיחות אמצעי בנקיטת הכרוכות ההוצאות 21.3

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 21  סעיף

 והסביבה הציבור שלום על שמירה .22

 לשוהים והפרעות יםשיבוש, האפשר ככל, שימנע באופן הפרויקט את יבצע הקבלן 22.1
 :היתר בין, הקבלן. כך לשם הדרושים האמצעים את וינקוט, בקמפוס

 תימשך הפרויקט לשטח הסמוכים ובמדרכות בכבישים התנועה כי יבטיח 11.1.1
 ;בבטיחות

 ;לעת מעת המנהל יורה עליהן בשעות, לרעש הגורמות עבודות מביצוע ימנע 11.1.1
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 על אחרים חפצים או מכשירים, עבודה כלי, ציוד, חומרים מלהניח ימנע 11.1.1
 ;כדין היתר פי על אלא, מדרכה או דרך

 ואמצעים שלטים, פנסים, מתרסים, זמניים מעקות, גדרות ויתחזק יקים 11.1.1
 שיש אימת כל, בסביבה או ברכוש, באדם פגיעה למניעת הדרושים אחרים

 ;כאמור לפגיעה יגרום הפרויקט ביצוע כי סכנה

 מנת על זהירות משנה וינקוט, בקמפוס ומתקנים מבנים שלמות על ישמור 11.1.5
 ואחרים מחקר מבני, למעבדות, לימוד למבני נזק יגרם שלא להבטיח

 .בהם למשתמשים או, הפרויקט לשטח בסמיכות המצויים

 או כבלים לחפירה המיועד במקום אין כי חפירה ביצוע בטרם יוודא 11.1.1
 את קיבל בטרם חפירה עבודת יבצע ולאכלשהם,  תשתית צינורות

 לרבות) מהאוניברסיטה אישורים זה ובכלל דין פי על דרושיםה האישורים
 חברת, המקומית הרשות(, קיימת תשתיות ומפת החפירה לביצוע היתר

 . העתיקות ורשות תש"ן מקורות בזק, החשמל

 כי להבטיח והמיועדות, המנהל ידי על לו שינתנו להנחיות בהתאם יפעל הקבלן 22.2
 רשאי יהיה המנהל. מינימאליים יהיו יקטהפרו בביצוע הכרוכים והפרעות שיבושים

 .לסביבה או לרכוש, לאדם סכנה של במקרה עבודות לאלתר להפסיק לקבלן להורות

 השימוש את ויאפשר, המפקח הוראות לפי, נאותה פעולה אפשרות יתן הקבלן 22.3
 אדם ולכל האוניברסיטה ידי על המועסק אחר קבלן לכל, ידו על שהותקנו במתקנים

 . המפקח ידי על זה לצורך רשיאוש גוף או

 .הקבלן על יחולו, והסביבה הציבור שלום על בשמירה הכרוכות ההוצאות כל 22.4

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 22  סעיף

 עתיקות, טבע אוצרות, הסביבה איכות .23

 על, ינקוט, ואחרים אקולוגיים מפגעים שימנע באופן הפרויקט את יבצע הקבלן 23.1
 המיועדות המנהל להנחיות בהתאם ויפעל, לכך הדרושים האמצעים את, חשבונו

 .הסביבה איכות שמירת את להבטיח

 של רכושה הינם הפרויקט בשטח שימצאו ועתיקות טבע אוצרות, מחצבים 23.2
 .בהם זכות כל תהיה לא ולקבלן האוניברסיטה

, דתי ערך בעלי אחרים וחפצים, 1978-ח"תשל, העתיקות בחוק עותןכמשמ עתיקות 23.3
 על, ינקוט והקבלן ישראל מדינת או האוניברסיטה נכסי הם, ארכיאולוגי או גיאולוגי
 .בהם הפגיעה למניעת המתאימים הזהירות אמצעי את, חשבונו

 או טבע אוצרות, מחצבים של להתגלות חשד או התגלות עם מיד למנהל יודיע הקבלן 23.4
 .המנהל ידי על לו שינתנו להנחיות בהתאם וינהג, הפרויקט בשטח עתיקות

 ומלאכה חומרים, ציוד .ז

 כללי .24

 ויתר החומרים, המבנים, המתקנים, הכלים, הציוד כל את, חשבונו על, יספק הקבלן 24.1
 "(.חומרים" – זה בפרק להלן) לחוזה בהתאם, הפרויקט לביצוע הדרושים האמצעים

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה סעיף
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 לספק רשאית תהיה האוניברסיטה, לעיל כאמור הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 24.2
 .לקבלן חומרים בעצמה

 הפרויקט בשטח החומרים .25

, הפרויקט לשטח הבאתם או ספקתםא עם האוניברסיטה לבעלות יעברו החומרים כל 25.1
 .ובכתב מראש המנהל ישורא קבלת ללא הפרויקט משטח יוציאם לא והקבלן

 אותם ישמור, המנהל להנחיות בהתאם הפרויקט בשטח החומרים את יחזיק הקבלן 25.2
 .הפרויקט לצורך אלא שימוש בהם יעשה ולא, בטוח באופן

 שנפסלו החומרים את הקבלן יוציא, זה לחוזה בהתאם חומרים פסילת של במקרה 25.3
, רשאית האוניברסיטה היהת, כן עשה לא. המנהל להנחיות בהתאם, הפרויקט משטח
 את בעצמה להוציא, ימים( שבעה) 7 של לקבלן בכתב מוקדמת הודעה מתן לאחר

 .הקבלן של חשבונו על, ולמוכרם הפרויקט משטח שנפסלו החומרים

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 25  סעיף

 והעבודה החומרים טיב .26

 כל. מספיקות ובכמויות ביותר המשובח מהמין חדשים בחומרים רק ישתמש הקבלן 26.1
 .מעולה ברמה יבוצעו הפרויקט ביצוע במסגרת הנדרשות המלאכות

 ויעמדו, רשמי השגחה סימן או תקן תו בעלי יהיו שימוש הקבלן יעשה בהם החומרים 26.2
, חומרים של רמות כמה בין מבחין ןשהתק מקום. במפרטים הכלולות הדרישות בכל

 .ביותר הגבוהה התקן לרמת החומרים יתאימו, במפרטים אחרת הוראה ובהעדר

 לגבי לרבות, המנהל של מוקדם אישור לאחר רק בחומרים שימוש יעשה הקבלן 26.3
 .ייצורם או הספקתם מקור

. המנהל להנחיות בהתאם, החומרים עם בקשר הבדיקות כל את ויבצע יספק הקבלן 26.4
 ישירות הבדיקות מתוצאות עותקים יעביר הבדיקה מבצע שהגורם לכך ידאג הקבלן
 הקשור מסמך וכל הבדיקות תוצאות את הפרויקט בשטח ישמור הקבלן. למנהל

 בביצוע אין. עת בכל בהם לעיין רשאים יהיו מטעמו מי או והמנהל, החומרים לטיב
 .לאכהוהמ החומרים לטיב הקבלן מאחריות לגרוע כדי הבדיקות

 הקבלן על יחולו, טיבם והבטחת בדיקתם לרבות, בחומרים הכרוכות ההוצאות 26.5
 .בלבד

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 26  סעיף

 פסולה מלאכה והריסת פסולים חומרים סילוק .27

 בלתי חומרים הפרויקט משטח יסלק, המנהל הוראת פי ועל חשבונו על, הקבלן 27.1
 ויקים יהרוס, במקומם אחרים חומרים יביא, החוזה לדרישות בניגוד או מתאימים

 .כאמור בחומרים שימוש ידי על שהוקם מהפרויקט חלק מחדש

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 אישור את לכך קיבל בטרם, בפרויקט לולההכ עבודה יסתיר ולא יכסה לא הקבלן 27.2
 חלק השלמת על מראש ימים( שבעה) 7 לפחות למנהל יודיע הקבלן. בכתב המנהל

 לפני אותו ולבחון למדוד למנהל ויאפשר, מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהעבודות
 לבדוק המנהל הספיק בטרם מהעבודות חלק הוסתר או כוסה. הסתרתו או כיסויו
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 דבר כל או, לחצוב, לקדוח, לחשוף לקבלן להורות רשאי המנהל יהיה, כאמור אותו
 הבדיקה גמר לאחר להשיבו וכן, חלק אותו לבדוק למנהל לאפשר מנת על אחר

 .הקבלן חשבון על הכל, לקדמותו

 האוניברסיטה תהיה ,לעיל 27  בסעיף האמורות המנהל הוראות אחר הקבלן מילא לא 27.3
, בעצמה לבצען, ימים( שבעה) 7 של לקבלן בכתב מוקדמת הודעה מתן לאחר, רשאית

 .הקבלן חשבון על

 אדם כח .ח

 ומיומן מספיק אדם כח .28

 18 מבני המורכב, ומנוסה מיומן עבודה כח הפרויקט ביצוע לצורך יעסיק הקבלן 28.1
 בה והתקופה פרםמס, שכישוריהם, ויכולת ניסיון, מומחיות, ידע בעלי, ומעלה
, רישום נדרש שלביצועה לעבודה. לחוזה בהתאם הפרויקט ביצוע את יאפשרו יועסקו
 היתר או רישיון בעל או הרשום אדם רק הקבלן יעסיק, דין לפי היתר או רישיון
 .כאמור

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה סעיף

 כדין היתר בעלי זרים פועלים או ישראלית זהות תעודת בעלי רק יעסיק הקבלן 28.2
 .בישראל לעבודה

 .הקבלן של בהתחייבויותיו לשינוי עילה יהווה לא אדם בכח מחסור 28.3

 .לאוניברסיטה עובדים וכניסת ביטחון בעניין המנהל להוראות בהתאם יפעל הקבלן 28.4

 וכל מזהה מתעודה העתק, כתובת, שם לרבות, מועסק כל פרטי למנהל יעביר הקבלן 28.5
 תחילת לפני שעות( ושתיים שבעים) 72 לפחות, המנהל ידי על שיידרש נוסף רטפ

 .המועסק של עבודתו

 כל של המקצוע וסוג מקצועו, שמו את שיכללו מעודכנים אדם כח פנקסי ינהל הקבלן 28.6
 .בקשתו לפי, עת בכל המנהל לעיון יועמדו הפנקסים. ושכרו עבודתו ימי ואת, מועסק

 מי לגבי והן, הקבלן ידי על שיועסקו מי לגבי הן יחולו להלןו לעיל זה  פרק הוראות 28.7
 הקבלן של מטעמו משנה קבלן ידי על שיועסקו

 ביצוע ומהנדס עבודה מנהל .29

מקבל על עצמו את האחריות הקבלן לגבי כל עבודה שמוגדרת בדין כ"עבודה בניה"  29.1
-התמ"ח הכוללת והמלאה לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,

לתקנות  2)ד( ולתקנה 6(. בהתאם לתקנה "בעבודה הבטיחות"תקנות )להלן:  1988
אלו ישלח הקבלן הראשי, ללא דיחוי, הודעה על היותו מבצע הבניה בהתאם לתקנות 
ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו אשר בהנהלתו הישירה והמתמדת תתבצענה העבודות, 

"ת(. עותק מן ההודעה יועבר במקביל למפקח העבודה האזורי במשרד הכלכלה )תמ
למפקח. הוראת סעיף זה גוברת, לעניין הנדון בה בלבד, על כל הוראה אחרת, ככל 
שישנה כזו, בהסכם אחר עם הקבלן לבצוע העבודות שכאן, אולם אין בה כדי למעט 

קבלנים במידה ומועסקים מאחריות אחרת של הקבלן כמוסדר בהסכמים אלו. 
יברסיטה )מתוך מאגר קבלני מסגרת( הוראות אלו יחולו על מי מטעם האוננוספים 

 .8.6לפי סעיף  מבצע הבניה שנקבע כ"קבלן ראשי"

 מנהל שיכלול צוות ורציף קבוע באופןעל חשבונו,  יעסיק הקבלןבעבודות כנ"ל  29.2
 מינוים. מוסמך ומודד אזרחי ביצוע מהנדסובהתאם להנחיות המפקח גם , עבודה
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. עת בכל האישור את לבטל רשאי שיהיה, המנהל של המוקדם לאישורו כפוף יהיה
 .ובכתב מראש המנהל אישור את לכך קיבל אם אלא, מתפקידם יעבירם לא הקבלן

 הביצוע מהנדסבהתאם להוראות המפקח גם ו הראשי העבודה שמנהל ידאג הקבלן 29.3
 מטעם כמשגיחים הפרויקט ביצוע תקופת בכל הפרויקט בשטח נוכחים יהיו מטעמו

 נגישים ויהיו זה והסכם דין לפי תפקידיהם כל מילוי ולצורך הביצוע על קבלןה
 בהנהלתו תתבצע בניה עבודת כי לוודא הקבלן אחריות כי מודגש .למנהל וזמינים
 .דין לפי, שמינה העבודה מנהל של והמתמדת הישירה

 (מסגרת קבלני מאגר מתוך) האוניברסיטה מטעם קבלנים נוספים ומועסקים במידה 29.4
 .8.6לפי סעיף  מבצע הבניה "ראשי קבלן"כ שנקבע מי על יחולו אלו הוראות

 עבודה תנאי .30

 הדין הוראות את לגביהם ויקיים ידיו על המועסקים כל לגבי באחריות ישא הקבלן 30.1
 וכל סוציאלי ביטוח לקרנות תשלום לרבות, הרלוונטיים הקיבוציים וההסכמים

 .כמעסיק עליו החלים האחרים החובה תשלומי

 המועסקים של ורווחתם בריאותם לשמירת בטיחות תנאי, חשבונו על, יבטיח הקבלן 30.2
 את יקבל זה ובכלל, המנהל הנחיות או, דין פי על כנדרש, הפרויקט בשטח ידו על

 להזנה הקשור בכל, הבריאות ממשרד לרבות, הדרושים וההיתרים האישורים
 .העובדים של ולהלנה

 ומועסקים עובדים החלפת .31

 כל של הרחקתו את לדרוש, המנהל באמצעות, עת בכל רשאית תהיה רסיטההאוניב 31.1
 בו מקרה בכל, באחר והחלפתו, ידו על המועסקים או הקבלן עובדי מצוות אדם

 כי, החוזה דרישות את תואמים אינם אדם אותו של נתוניו כי לאוניברסיטה יתברר
 או, המפקח או הלהמנ הנחיות אחר ממלא אינו או כראוי תפקידו מבצע אינו הוא
 את, חשבונו על, הקבלן יבצע, כאמור האוניברסיטה דרשה. אחרת סיבה מכל

 .המנהל הוראת קבלת מיום ימים( חמישה) 5 תוך, ההחלפה

 מעביד עובד יחסי העדר .32

, מטעמו מי או בינו כאשר, עצמאי כקבלן החוזה פי על התחייבויותיו את יבצע הקבלן 32.1
 הקבלן. מעביד-עובד יחסי יתקיימו לא אוניברסיטהה לבין, ידו על המועסקים לרבות
 . הפרויקט ביצוע לצורך ידיו על המועסקים לכל האמור את יבהיר

 את הקבלן ישפה, לעיל לאמור בניגוד מעביד עובד יחסי ייטענו שבו במקרה 32.2
 או שישלמו הוצאה או סכום כל בגין, דרישה עם מיד, מטעמה מי או האוניברסיטה

 .משפט הוצאות לרבות, בתשלומו יחויבו

 בפרויקט שינויים .ט

 שינויים ביצוע .33

, הפרויקט של המקורי מהתכנון שינוי לבצע לקבלן להורות עת בכל רשאי המנהל 33.1
 של ובהיקף במתאר, בממדים, בכמות, בגודל, בסוג, באיכות, בסגנון, באופי, בצורה

 – להלן) בפרויקט הכלולות אלו על נוספות עבודות בביצוע וכן חלקו או הפרויקט
 "(.שינויים פקודת" – להלן) בכתב הוראה מסירת באמצעות"(, השינויים"
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 מהתכנון מהותי באופן הסוטים שינויים לביצוע שתהיה יכול השינויים פקודת 33.2
 שינויים" – להלן) היקפו את מהותי באופן ומשנים הפרויקט של המקורי

 "(. מהותיים

 שנקבעו לתנאים בהתאם, ינוייםהש בפקודת המפורטים השינויים את יבצע הקבלן 33.3
 זה פרק פי על שניתנה לארכה ובהתאם החוזה פי על להתחייבויותיו בהתאם, בה

 ביצוע את לעכב או להפסיק רשאי הקבלן יהיה לא תנאי בשום. ניתנה אם, להלן
 בנוגע המנהל או האוניברסיטה של כלשהי החלטה עם הסכמה אי מחמת הפרויקט
 .לשינויים

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי ואה זה קטן סעיף

 פקודת מתן ממועד ימים( עשר ארבעה) 14 תוך, בכתב למנהל לפנות רשאי הקבלן 33.4
 כתוצאה כי סבר אם, ממנו חלק או הפרויקט לביצוע ארכה לקבל בבקשה, השינויים

 ויתן ההבקש את יבדוק המנהל. לביצוע הזמנים בלוחות לעמוד יוכל לא מהשינויים
 תהיה והחלטתו, הבקשה קבלת ממועד ימים( ואחד עשרים) 21 תוך החלטתו את

 .ומחייבת סופית

, בפרויקט הכלולות עבודות של צמצום או ביטול המחייבת שינויים פקודת ניתנה 33.5
 תהיה בעניין והחלטתו, לביצוע הזמנים לוחות קיצור על להמליץ רשאי יהיה המנהל
 .ומחייבת סופית

  שינויים בגין תמורה .34

 הכוללת העלות תגדל מהם שכתוצאה שינויים ביצוע בגין לתמורה זכאי יהיה הקבלן 34.1
 :למעט, המנהל לקביעת בהתאם, הפרויקט של

 בחומרים שימוש או לקויה עבודה או בביצוע פגם מחמת הנדרשים שינויים 11.1.1
 ;החוזה פי על התחייבויותיו את הקבלן של הפרה כל בשל או, לקויים

 של לערכם השווה בשיעור תהיה שינויים ביצוע בגין הקבלן זכאי יהיה לה התמורה  34.2
 על סמך: המפקח באישור המנהל ידי על שייקבע כפי, השינויים

 כפי, בשינוי הנכללים ויחידות מוצרים, לחומרים מחירמכפלת הכמויות ב 11.1.1
על  – בו נקבע לא ואם, לעבודה זו )לאחר התיחור(  בהצעת המחיר שנקבע

 לשהן נוספות.כ. לסכום זה אין להוסיף הוצאות בר אילן -קל דפי מחירון 

 מחיר ניתוחיוכן על ידי הקבלן : המחירון אם לא נמצא סעיף מתאים על פי 11.1.1
אולם אם אין בר אילן,  -דקל סמך מחירון  ככל האפשר עלפרו ראטה 

על סמך אסמכתאות של רכישות או הצעות  , יקבע המחירסעיפים כאלה
 רווח, אחריותבגין  , תקורה הוצאותם זה יש להוסיף שקיבל בפועל לסכו

 עשר שנים) 12% על יעלה שלא בשיעור אחרות כלליות והוצאות קבלני
 .ניתוח המחיר מערך( אחוזים

 את, המנהל בהמלצת ובהתחשב הבלעדי דעתה שיקול לפי, תקבע האוניברסיטה 34.3
 לקבלן תשולם והתמורה, הקבלן זכאי לה התמורה את ובהתאם השינויים של ערכם

 .להלן' יד  בפרק המפורטים ובתנאים במועדים

 ותיקונים בדק, השלמה .י

 עבודהה השלמת .35

, העבודות של והקמתם בנייתם השלמת תחשב העבודה על פי ההזמנה השלמת 35.1
, לייעודם בהתאם מיידי לשימוש מוכנים כשהם, להזמנה ולחוזה זה בהתאם

, ותקין בטיחותי, סדיר ובאופן למפרטים בהתאם פועלים ומתקניהם כשמערכותיהם



  אילן-אוניברסיטת בר -מכרז מסגרת לקבלנים – 42/16הסכם בעקבות מכרז 

20 

, החשמל לרשתות מחוברים כשהם, לחוזה בהתאם מושלמות התשתית כשעבודות
 משטח שסולקו ולאחר, האחרות והתשתיות התקשורת, הביוב, הניקוז, המים

 שהותקנו האחרים הארעיים והמתקנים המבנים, הפיגומים, הפסולת הפרויקט
 פי על הדרושים האישורים וכל השלמה תעודת ונתקבלה בפרויקט העבודות לצורך

 טופס לפי) גן רמת עיריית מאתאם נדרש  אכלוס אישור לרבות, השימוש לתחילת דין
-א"תשמ(, וטלפון מים, חשמל שירותי למתן אישורים) והבניה התכנון לתקנות 4

 "(.4 טופס" – להלן ;1981

( ד)21 לתקנה 5 טופס לפי) הפרויקט בגין גמר תעודת לקבלת יפעל ןהקבלאם נדרש  35.2
 תעודת" – להלן; 1970-ל"תש(, ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבניה התכנון לתקנות

 .השלמתו לאחר האפשרי בהקדם, "(גמר

 השלמה תעודת .36

 שטח את שניקה ולאחר השלמתה עם, העבודה השלמת על בכתב למנהל יודיע הקבלן 36.1
, וחלונות אבק ניקוי הכולל, יסודי ניקוי, חלקיו ושאר, המתקנים, המבנים ,הפרויקט

 .רצפות ושטיפת צבע כתמי הורדת

 יערוך, העבודה השלמת על הקבלן הודעת קבלת ממועד ימים( עשר ארבעה) 14 תוך 36.2
 רשויות נציגי בנוכחות, הצורך ובמידת, הקבלן נציג בנוכחות, מטעמו מי או המנהל

 .הפרויקט חלקי ושאר המתקנים, המבנים של הבדיק, רלוונטיות

, העבודה מסמכי את לאוניברסיטה מסר והקבלן, הושלמה העבודה כי המנהל מצא 36.3
 של האחריות תעודות, והאחזקה התפעול הוראות את וכן, לעיל 9.3  בסעיף כאמור
 המתקנים של, דין פי על נדרש אם, תקינות ואישור, ספקים או משווקים, יצרנים

 המנהל. השלמה תעודת לקבלן המנהל יתן – הקבלן ידי על שהותקנו והאביזרים
 מן חלק של העבודה השלמת בגין, חלקית השלמה תעודת לקבלן למסור רשאי

 .בכללותו מהפרויקט להפרדה ניתן המנהל של דעתו שיקול לפי אשר, הפרויקט

 אם בין חלקית השלמה תעודת ניתנה אם בין, הושלמה לא העבודה כי המנהל מצא 36.4
 :הבאות ההוראות יחולו, לאו

 לצורך לבצע שיש השלמה עבודות או תיקונים רשימת לקבלן ימסור המנהל 11.1.1
, חשבונו על, יבצעם והקבלן"( תיקונים פרוטוקול" – להלן) הבנייה השלמת

 .סביר זמן תוך, קבע לא ואם, המנהל ידי על שייקבעו במועדים

 ההשלמה ועבודות התיקונים את לבצע רשאית תהיה האוניברסיטה 11.1.1
 דעתו שיקול לפי, אם או, ביצעם לא הקבלן אם, הקבלן חשבון על, בעצמה

 .במועד לבצעם יכול אינו הקבלן, המנהל של

 .לקבלן ארכה למתן עילה יהווה לא ההשלמה ועבודות התיקונים ביצוע 11.1.1

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 36.4  סעיף

 הקבלן את לשחרר כדי אין, התיקונים פרוטוקול עריכת או השלמה תעודת במתן 36.5
 .הבדק לתקופת ביחס מאחריות או הפרויקט בביצוע לליקוי מאחריות

 מסירה .37

 חלקי ושאר המתקנים, המבנים את אוניברסיטהל הקבלן ימסור עבודהה השלמת עם 37.1
 ולא, אליהם הנלוות והמערכות חלקיהם, מרכיביהם כל על, בשלמותם הפרויקט

 כאמור הקבלן ימסור, עבודהמה חלק הושלם; שהיא סיבה מכל המסירה את יעכב
 בשטח להחזיק האוניברסיטה של מזכותה לגרוע כדי אין באמור. שהושלם החלק את

 .והמסירה עבודהה השלמת בטרם גם שימוש בו ולעשות ובפרויקט הפרויקט
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מסירת הפרויקט משמעותה קבלה ואישור העבודה ע"י המתכננים ואנשי המקצוע  37.2
 מטעם האוניברסיטה.

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה סעיף

 ותיקונים בדק, אחריות .38

 – בפרויקט ותהכלול מהעבודות מרכיב כל לגבי –" הבדק תקופת, "זה בחוזה 38.1
 24 – נקבעה לא ואם, 1973-ג"תשל(, דירות) המכר בחוק לגביו הקבועה התקופה

 תקופה לחוזה נספח בכל או במפרטים נקבעה ואם; חודשים(  וארבעה עשרים)
 של המסירה ממועד יחל הבדק תקופת מניין. שנקבעה התקופה פי על – יותר ארוכה

 .העניין לפי, ממנו מרכיב כל של או בשלמותו הפרויקט

, פגם או קלקול, ליקוי, נזק כל, המנהל לו שיורה במועדים, חשבונו על יתקן הקבלן 38.2
, בקבלן שתלויה סיבה מכל או, פגומים בחומרים שימוש או לקויה מעבודה הנובעים

 – להלן) שלאחריה שנים( חמש) 5 במהלך או הבדק תקופת תוך נתגלו או נתהוו ואשר
 ככל מינימאלית להפרעה שיגרום באופן הליקויים את יתקן הקבלן"(. הליקויים"

)סעיף זה יהיה תקף רק בפרויקטים  .בפרויקט עת באותה שיעשה לשימוש הניתן
 (המנהלרלוונטיים על פי קביעת 

 חשבון על, בעצמה האמורים התיקונים את לבצע רשאית תהיה האוניברסיטה 38.3
 יכול אינו הקבלן, המנהל לש דעתו שיקול לפי, אם או, ביצעם לא הקבלן אם, הקבלן
 .לבצעם

 ניתנים אינם האמורים הליקויים, המנהל או האוניברסיטה דעת שיקול לפי, אם 38.4
 או לאוניברסיטה ניכרים נזקים או לשיבושים לגרום עלול שתיקונם או לתיקון

 חייב יהיה והקבלן, בכתב לקבלן האוניברסיטה כך על תודיע, בפרויקט למשתמשים
 ולאחר דעתה שיקול לפי האוניברסיטה שתקבע בסכום וניברסיטהלא פיצוי בתשלום
 .מנומקת תהיה כאמור האוניברסיטה קביעת. המנהל המלצת

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 38  סעיף

 בטחונות .יא

 ביצוע ערבות .39

 ימציא, החוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו קיוםו נכונות הצהרותיו להבטחת 39.1
 ובנוסח בתנאים, בסכום ביצוע ערבות, החוזה חתימת במעמד, לאוניברסיטה הקבלן

 המועד לאחר ימים( תשעים) 90 המסתיימת לתקופה, לחוזה ז' בנספח הקבועים
 מוציא הבנק ידי על חתומה תהיה הערבות. לסיום ההתקשרות כקבלן מסגרת שנקבע

 .הקבלן לשם זהה יהיה הערבות מבקש ושם, הערבות

₪ אלף  50לפרויקטים גדולים )מעל  לקבלן שיפוצים –סכום הערבות יהיה כדלקמן 39.2
כל שאר ₪.   100,000)עם או בלי שילוב של תחומים נוספים(:  כולל מע"מ(לא 

 )לתחום אחד או יותר(.₪ אלף  30,000התחומים: 

ברסיטה רשאית להפחית את יהאונ ההסכם:הפחתת סכום הערבות במהלך תקופת  39.3
סכום  הערבות הנדרש מהקבלן במידה ובשנה קלנדרית שחלפה הקבלן קיבל הזמנות 

 10%במקרה זה הערבות המתוקנת תהיה בגובה של ₪. אלף  300בשווי של פחות מ
מהתמורה השנתית לשנה שחלפה. עם היקף העבודות עלה במהלך שנה זאת בשנה 

₪  ₪100,000 )30,000מהתמורה השנתית או  10%ת בהתאם להעוקבת תעלה הערבו
פחת יבמידה והיקף העבודות  הנמוך בין השניים.–במקרה של קבלן שיפוצים(

 לשנה לא תידרש הארכת ערבות.₪  50,000מ
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 פי על מקרה ובכל, הצורך במידת, הביצוע ערבות של תוקפה את יאריך הקבלן 39.4
 לפני עבודה ימי( עשר ארבעה) 14 מאשר יאוחר לא תוך וזאת, האוניברסיטה דרישת

 .הערבות את לחלט רשאית האוניברסיטה תהיה, כן עשה לא. פקיעתה

הסתבר כי אילו  בו מקרה בכל הביצוע ערבות את לחלט רשאית תהיה האוניברסיטה 39.5
 מהתחייבויותיו התחייבות יפר הקבלןמהצהרותיו של הקבלן אינן אמת או במקרה ש

, תשלום לגבות החוזה פי על האוניברסיטה רשאית בו מקרה בכל וכן, החוזה פי על
 .מהקבלן שיפוי או פיצוי

 ביצוע ערבות לאוניברסיטה הקבלן ימציא, הביצוע ערבות את האוניברסיטה חילטה 39.6
 ימים( שבעה) 7 תוך, המקורית לערבות זהים ובתנאים בסכום, לתקופה, חדשה
 .הערבות של חילוטה ממועד

 הארכת, סכומה הגדלת, הוצאתה לרבות, הביצוע ותבערב הכרוכות ההוצאות 39.7
 .הקבלן על יחולו, חידושה או גבייתה, תוקפה

שהסתיימה תקופת הסכם  לאחר הביצוע ערבות את לקבלן תחזיר האוניברסיטה 39.8
 יום. 90המסגרת ועוד 

ים שקיבל במסגרת חוזה הפרויקט כל בגין השלמה תעודת לקבלן נמסרה 11.1.1
 ;המסגרת

  וביטוח אחריות .יב

 הקבלן יותאחר .40

 תוך שיגרמו, ברכוש או בגוף, נזק או אובדן, פגיעה כל לתוצאות אחראי יהיה הקבלן 40.1
 הקבלן של מחדל או ממעשה עקיפה או ישירה וכתוצאה הפרויקט ביצוע עקב או כדי
 שהאחריות או; שלו המשנה וקבלני מועסקיו, עובדיו לרבות, מטעמו מי של או

 .דין פי ועל החוזה פי על הקבלן על מוטלת לנזק או לאובדן, לפגיעה

 .נזק או אובדן, פגיעה כל למנוע מנת על הדרושים האמצעים את ינקוט הקבלן 40.2

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 40  סעיף

 ופיצוי שיפוי .41

"( הזכאים" – להלן) מטעמם מי וכל פקחהמ, המנהל, האוניברסיטה את יפצה הקבלן 41.1
 אחראי שהקבלן נזק או אובדן, מפגיעה כתוצאה להם שיגרמו והוצאות נזקים בגין
 אובדן, פגיעה בגין לשלם חויבו או ששילמו סכום כל בגין אותם וישפה, כאמור להם

 .משפט הוצאות לרבות, כאמור נזק או

 :לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 41.2

 כנגד שתוגש תביעה לכל כצד הקבלן את לצרף רשאית תהיה האוניברסיטה 11.1.1
 לייפות או, כאמור להם אחראי שהקבלן נזק או אובדן, פגיעה בגין הזכאים

 .לשיפוי הזכאים את האמורה בתביעה לייצג הקבלן כוח בא את

 כנגד שתוגש תביעה לכל בקשר האוניברסיטה עם פעולה ישתף הקבלן 11.1.1
 זה ובכלל, כאמור לו אחראי שהקבלן נזק או אובדן, פגיעה בגין הזכאים

 שיתבקשו או לתביעה הרלוונטיים מסמך או נתון כל לאוניברסיטה ימציא
 .האוניברסיטה ידי על



  אילן-אוניברסיטת בר -מכרז מסגרת לקבלנים – 42/16הסכם בעקבות מכרז 

23 

 כלשהו צו הזכאים כנגד יוצא, הקבלן של מחדל או ממעשה כתוצאה אם 11.1.1
 של להסרתו הדרושים וההליכים האמצעים את הקבלן ינקוט, משפט מבית

 .פשרהא ככל מוקדם הצו

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 41  סעיף

 ביטוחים .42

אוניברסיטת בר אילן )להלן האוניברסיטה( ע"ח ידי -על)חלקי( ביצוע ביטוחים  42.1
 ("ביטוחי העבודות"הקבלן )להלן: 

זה או מכוח הדין, ומבלי  םהסכמבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח  11.1.1
אחריות כלשהי כלפי הקבלן,  העל עצמ תנוטל האוניברסיטהש
 עורכת ביטוחים כדלקמן:א יכי ה המצהיר אוניברסיטהה

ביטוח עבודות קבלניות, המבטח את העבודות נשוא הסכם  11.1.1.1
זה בערכם המלא למזמין. למען הסר ספק, ביטוח זה אינו 

 מהעבודות.מכסה רכוש כלשהו שאינו מהווה חלק 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 11.1.1.1

  .ביטוח חבות מעבידים 11.1.1.1

לכלול גם את הקבלן ואת קבלני המשנה הפועלים  וורחבי עבודותי הביטוח 11.1.1
 .הנ"ל ביטוחהת ומטעמו כמבוטחים נוספים במסגרת פוליס

 6  -בשיעור השווה ל ביטוחי העבודותהקבלן מתחייב להשתתף בפרמיות  11.1.1
זה  הסכםוי העבודות אותן הוא מבצע בהתאם לשו ( מתוך0.6%פרומיל )
האוניברסיטה תנכה מכל חשבון ביניים או (. "פרמיית הביטוח")להלן: 

פרומיל מערך כל חשבון ביניים  6מהחשבון הסופי, אשר יוגש ע"י הקבלן, 
או החשבון הסופי, בסכומו כפי שיאושר ע"י המפקח. כל ביטוח שיבוצע 

ו כדי לשחררו מחובת ההשתתפות כאמור ע"י הקבלן ועל חשבונו, אין ב
 לעיל.

ם, סייגים, גבולות אחריות וסכומי כפוף לתנאי העבודותהכיסוי בביטוחי  11.1.1
לעיין מתחייב . הקבלן השתתפות עצמית הקבועים בפוליסות הביטוח

עבודות במשרדי האוניברסיטה וללמוד את תוכן בפוליסות ביטוחי ה
כל תנאיהן, וזאת לפני תחילת פוליסות ביטוחי העבודות ולהיות בקי ב

 . ביצוע העבודות

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי הוראות פוליסות ביטוחי העבודות 
עלול להביא לביטול הפוליסה או לפקיעת הכיסוי הביטוחי. לפיכך מתחייב 
הקבלן לפעול בקפדנות כמתחייב מהוראות פוליסות ביטוחי המזמין 

 ולן, כלשונן.ולקיים את הוראות הפוליסות כ

הקבלן מוחזק כמי שעיין בפוליסות ובתנאיהן, בין אם עשה כן ובין אם 
, והינו מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה, תביעה או לאו

דרישה מכל מין או סוג שהוא כנגד האוניברסיטה בעניין תוכנן או היקפן 
 של פוליסות ביטוחי העבודות או הכיסוי שהן נותנות.

אינו מטיל על  אוניברסיטהידי ה-עלהעבודות  יכי קיום ביטוח מובהר 11.1.5
ביטוחי ת ושל פוליס ןוהיקפ ן, טיבןכל אחריות לגבי קיומ אוניברסיטהה

פי -, וכן כל אחריות לגבי אמינותה של חברת הביטוח שמבטחת עלהעבודות
ת הביטוח ו/או יציבותה הפיננסית של חברת הביטוח האמורה, ופוליס

. עוד אוניברסיטהמלבוא בכל טענה בגין האמור כלפי הוהקבלן מנוע 
י העבודות מטעמי נוחות בלבד וכי ביטוח ונעש י העבודותמובהר כי ביטוח

והשתתפותו של הקבלן בפרמיית הביטוח אינם פוטרים את הקבלן 
 .ו/או עפ"י דין זה הסכםמאחריותו בהתאם להוראות 
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לרבות ומבלי במלואם,  עבודותהקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי ה 11.1.1
בפוליסה,  לגרוע מכלליות האמור תנאי המיגון והבטיחות הקיימים

מיד עם היוודע לו על כל אירוע העשוי ולמפקח  אוניברסיטהולהודיע ל
. כמו כן, מובהר בזאת כי עבודותה פי ביטוחי-להוות עילת תביעה על

י קיום הקבלן ישא לבדו ועל חשבונו בכל אובדן או נזק שייגרם עקב א
הוראות הפוליסות והוראות הבטיחות באופן המפקיע את זכויות הקבלן 

 .אוניברסיטהו/או זכויות ה

, יחולו סכומי פי ביטוחי העבודות-במקרה של נזק בר שיפוי על 11.1.1
מי על הקבלן ו/או על הקבועים בביטוחים אלה ההשתתפות העצמית 

של בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ,בפרויקט קבלנים האחריםמה
לנכות את סכומי  תרשאי אוניברסיטהמובהר בזאת כי ה .האוניברסיטה

ההשתתפות העצמית כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן 
 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אוניברסיטהה תהיה רשאיי

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הוראות סעיף זה בדבר חובותיו של  11.1.1
, אינן אוניברסיטהבין בעצמו ובין באמצעות ה הקבלן לערוך ביטוחים,

באות לגרוע מכל הוראה שהיא בדין ו/או בהסכם המטילה על הקבלן 
אחריות כלשהי, וכי אין בעריכת הביטוחים כדי לפטור את הקבלן 
מאחריותו ומחובתו לפיצוי בגין כל נזק מכוח הדין ו/או ההסכם או כדי 

 וח.להגביל אחריותו של הקבלן לסכומי הביט

 )להלן: "ביטוחי הקבלן"( ידי הקבלן-ביצוע ביטוחים על 42.2

פי כל דין ולפני מועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על 11.1.1
תחילת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל 
תקופת ההסכם ועד גמר ביצוע חיובי הקבלן מכוח ההסכם, אצל חברת 

ית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים את ביטוח מורש
 הביטוחים המפורטים להלן:

הקבלן מצהיר כי כל כלי הרכב של הקבלן  – ביטוח כלי רכב 11.1.1.1
ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו המצויים באתר 
העבודות מבוטחים בביטוח חובה כנדרש עפ"י דין בגין 

וח רכוש מקיף פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב, בביט
רכוש, בגבול אחריות לכלי הרכב וכן בביטוח צד שלישי רכב 

גבול האחריות הסטנדרטי הנהוג לתקופת שלא יפחת מ
. למען הסר ספק מוסכם כי, לכל כלי רכב ביטוח שנתית

" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, כלי רכבהמונח "
בים גוררים ונגררים, וכן כל כלי רכב, ציוד ומתקנים המחיי

פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות -רכישת ביטוח חובה על
 . 1975 - דרכים, תשל"ה

ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות  - ביטוח חבות המוצר 4...24.4
ולר ארה"ב( ד מיליון$ ) 1,000,000 -שלא יפחת מסך השווה ל

בגין תביעה שתוגש  ,לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית
עבודות. המועד לראשונה במהלך תקופת הביטוח עקב ה

הרטרואקטיבי  לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות 
עפ"י ההסכם. כמו כן, הביטוח לא יכלול כל מגבלה בדבר 
קבלנים, קבלני משנה ובדבר נזק תוצאתי הנובע מנזק 

  לרכוש.

החל ממועד הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוח זה 
ך כל , כולן או חלקן, ולמשאוניברסיטהמסירת העבודות ל

התקופה בה קיימת לו אחריות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל 
 .דין, המאוחר מבין השניים

לכל הרכוש בבעלות ו/או בשימוש  – ביטוח כל הסיכונים 11.1.1.1
הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו, המובא על ידם ו/או 
מטעמם לאתר העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי 

א, ומבלי לגרוע מכלליות נפרד מהעבודות(, בערך כינון מל
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האמור לרבות מתקנים, ציוד בניה מסוג כלשהו, מבני עזר, 
 . כלי עבודה, ציוד מכני הנדסי ומכשירי הרמה

)למעט  לעיל 42.2.1בסעיף כללי לביטוחים המפורטים  11.1.1.1
 ביטוח החובה לכלי הרכב(:

ביטוחים אלה כוללים תנאי מפורש בדבר  11.1.1.1.1
ויתור על זכות התחלוף כנגד 

סיטה והמפקח מטעם המזמין אוניברה
 הם, עובדיהםמנהלי)להלן: "המפקח"(, 

 ו/או מי מטעמם.

מו"מ כי הקבלן לבדו אחראי לתשלום  11.1.1.1.1
 ההשתתפות העצמית תחתהפרמיה ו

  הפוליסות.

ביטוחים אלה כוללים תנאי לפיו  11.1.1.1.1
הביטוחים קודמים לכל ביטוח אשר נערך 

 האוניברסיטה ו/או המפקחידי -על
טענה ו/או דרישה  מוותר על כל המבטחו

 . הםבדבר שיתוף ביטוחי

ביטוחים אלה כוללים תנאי לפיו מתחייב  11.1.1.1.1
הביטוחים לא יבוטלו ולא המבטח כי 

אלא אם במהלך תקופת הביטוח, יצומצמו 
 מזמיןתינתן הודעה מוקדמת בכתב ל

 יום לפחות. 60בת ולמפקח 

כל רשאי שלא לערוך ביטוח קבלן למרות האמור לעיל, מוסכם כי ה 11.1.1
, במלואו או בחלקו, ואולם 42.2.1.3כמפורט בסעיף יכונים רכוש הס

להלן יחול לגבי כל אובדן כאילו נערך הביטוח  42.2.5האמור בסעיף 
 במלואו.

או אם הקבלן לא  הקבלן אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי 11.1.1
אך לא , תהא רשאית האוניברסיטה , הסכםלהוראות הביטוחיו יתאים את 

, כולם או מקצתם, על שם הקבלן ועל ביטוחי הקבלןלערוך את , חייבת
הראשונה עבור  המיד עם דרישת אוניברסיטהחשבונו. הקבלן ישפה את ה

לרבות כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור,  מה האוניברסיטהכל סכום ששיל
וסכום השיפוי ייחשב כחוב דמי ביטוח, דמים, ריבית והפרשי הצמדה, 

תהא כמו כן,  זה.הסכם פי הוראות -מאת הקבלן עללאוניברסיטה המגיע 
וציא כאמור מכל סכום תהסכומים שאת לנכות  תרשאי האוניברסיטה

לקבלן )מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא( או לגבותם ממנו ה שיגיע ממנ
 בכל דרך אחרת.

ו/או  האוניברסיטהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על 
י לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו או כדה על מי מטעמ

לנקוט בכל  האוניברסיטהעפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין או כדי למנוע מ
 עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין. תא זכאיולו האחר אמצעי 

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם  11.1.1
עשה שיש בו כדי להשפיע לרעה ובמועדם את דמי הביטוח ולא לעשות כל מ

האוניברסיטה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 
 האוניברסיטהככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות ועם המפקח 

פי ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע בכתב למבטח מיד עם היוודע לו על -על
 יטוחי הקבלן.קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ב

מו"מ בזאת כי לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  11.1.5
האוניברסיטה , המפקח, עובדיה, מנהליה, וכל הבאים מטעמם של הנ"ל, 
וכן כלפי בני משפחותיהם, וכל אדם או גוף שאוניברסיטה זיקה אליו או 

ן נזק גישהאוניברסיטה התחייבה בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, ב
זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות  הקבלןש

, 42.2.1 העצמית הנקובה בפוליסה( על פי הביטוח הנערך בהתאם לסעיף
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והקבלן פוטר בזאת את האמורים לעיל מכל אחריות לאובדן או נזק 
 לרכוש, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

סף אליו מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב כי מבלי לפגוע באמור לעיל ובנו
האוניברסיטה,  לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד

המפקח, עובדיהם, מנהליהם, וכל הבאים מטעמם של הנ"ל בגין נזק 
שאירע לרכושו המובא לאתר העבודות וכן הוא פוטר את האוניברסיטה,  

ם של הנ"ל מכל אחריות המפקח, עובדיהם, מנהליהם, וכל הבאים מטעמ
 שהיא בקשר לנזק זה . 

מתחייב לכלול סעיף כנ"ל בחוזים הנערכים מול קבלנים ו/או  קבלןה
כמו כן, מוצהר בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או  .וקבלני משנה מטעמ

דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי מטעמם 
מי מהגורמים המפורטים שפות את בניגוד לאמור לעיל, מתחייב הקבלן ל

 בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. לעיל

בהמצאת אישור  ו/או מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן 11.1.1
, כדי םו/או באי בדיקת םידי הקבלן ו/או בבדיקת-עריכת הביטוחים על

טיבם, תוקפם, להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי החברה למוסכם, 
ו/או  האוניברסיטהכלשהי על  היקפם או היעדרם ו/או כדי להטיל אחריות

ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות ו/או לצמצם את אחריותו על המפקח 
 פי כל דין.-ו/או על הסכםפי ה-על

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  11.1.1
, רשאי הקבלן לערוך ולקיים על העבודות לביטוחי הקבלן ו/או לביטוחי

חשבונו את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור, על שמו ועל שם 
אוניברסיטה והמפקח. הביטוחים כאמור יכללו סעיף לפיו מוותר המבטח ה

אוניברסיטה, המפקח, עובדיהם, מנהליהם, וכל העל זכות התחלוף כלפי 
י משפחותיהם, וכל אדם או גוף הבאים מטעמם של הנ"ל, וכן כלפי בנ

שלמבוטח זיקה אליו או שהאוניברסיטה  התחייבה בכתב לשפותו, או 
 .הקשור לעבודות

למען הסר ספק, מו"מ בזאת כי הוראות הסכם זה לגבי הביטוח אינם 
מהווים ייעוץ ביטוחי מצד האוניברסיטה לקבלן, אין לראות בהם הצהרה 

תשמע טענה שהוראות הסכם זה  בדבר דיותו של הכיסוי הביטוחי ולא
קבעו תקרה לחבויותיו של הקבלן או לכיסוי הביטוחי שלו. הקבלן מצהיר 
ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה  
ו/או  מי מטעמו בכל הקשור לביטוחים הנערכים ע"י האוניברסיטה ו/או 

 ר לעיל.בכל הקשור לביטוחים הנדרשים מהקבלן כאמו

הקבלן לא יהיה זכאי לעכב ו/או להפסיק את ביצוע העבודות, אם תהיה  11.1.1
או בינו לבין מבטחו מחלוקת לגבי ו/או המפקח  אוניברסיטהבינו לבין ה

 נושא הקשור בביטוחים ו/או בפיצויי ביטוח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הוראות סעיף זה בדבר חובותיו של  11.1.1
אינן  האוניברסיטה בין בעצמו ובין באמצעות הקבלן לערוך ביטוחים, 

באות לגרוע מכל הוראה שהיא בדין ו/או בהסכם המטילה על הקבלן 
אחריות כלשהי וכי אין בעריכת הביטוחים כדי לפטור את הקבלן 
מאחריותו ומחובתו לפיצוי בגין כל נזק מכוח הדין ו/או ההסכם או כדי 

 להגביל אחריותו של הקבלן לסכומי הביטוח

בכל מקום בכל מקום בו כתוב "האוניברסיטה" יקרא " אוניברסיטת בר 11.1.11
 אילן ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות "

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח, הנחיות חברת הביטוח 11.1.11
מטעם האוניברסיטה והוראות הפוליסות יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו 

 וקבלני המשנה מטעמו.

מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך מול  כמו כן,11.1.11
קבלני המשנה מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח 

BACK TO BACK .לנדרש בהסכם זה 
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והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו  הסכםסעיף זה הינו מעיקרי ה11.1.11

 .הסכםהפרה יסודית של ה

 מדידות .יג

 כמויות מדידת .43

 לביצוע הדרושות הכמויות של ליחידה תיאור הן הכמויות בכתב ובותהנק הכמויות 43.1
 .למעשה לבצען הקבלן שעל כמויות ואינן, הפרויקט

 הקבלן ידי על שייעשו מדידות סמך על יקבעו הקבלן ידי על בפועל שבוצעו הכמויות 43.2
 על, מפורטת אינה ואם, במפרטים המפורטת לשיטה בהתאם, המנהל ידי על ויאושרו

 ירשמו המדידות. המנהל ידי על ויאושרו הקבלן ידי על שיוגשו כמויות שוביחי סמך
 .והקבלן המנהל ידי על ויחתמו, לכך מיוחדות ברשימות או העבודה ביומן

 ועל בפרויקט כמויותה מדידתביקורת ל לבצע כוונתו על מראש לקבלן יודיע המנהל 43.3
 מטעמו למי או למנהל ויסייע זה במועד נוכח יהיה הקבלן. לביצוען המתוכנן המועד

, המדידות לביצוע הדרושים והציוד האדם כח את יספק וכן המדידות את לבצע
 .חשבונו על הכל, לכך בקשר הדרושים הפרטים את למנהל וימציא

 מי או המנהל רשאי, כאמור המדידות ביקורת ל שנקבע במועד הקבלן נציג נכח לא 43.4
 המדידות את ויראו, הקבלן חשבון על, לןהקב נציג בהעדר המדידות את לבצע מטעמו

 רשאי יהיה לא והקבלן, הקבלן ידי על בפועל שבוצעו הכמויות של הנכונות כמדידות
 .עליהן לערער

 בכתב לערער הקבלן רשאי, כאמור המדידות לביצוע שנקבע במועד הקבלן נציג נכח 43.5
 חוזרת מדידה לביצוע מועד יקבע והמנהל, שנמדדה כמות כל על ימים( שבעה) 7 תוך
 בין דעות חילוקי יתגלו השניה המדידה אחרי גם אם. שבמחלוקת הכמויות של

 .סופית תהיה והכרעתו המנהל בנושא יכריע, המנהל לבין הקבלן

 לא אלה כמויות, לביצוע אושרו שלא במידות או בכמויות עבודות בפרויקט בוצעו 43.6
 .כלשהי בתמורה הקבלן את יזכו ולא ימדדו

  שינויים בגין ותשלומים לקבלן התמורה .יד

 לקבלן התמורה .44

 על התחייבויותיו כל ולמילוי הפרויקט לביצוע בתמורה לקבלן תשלם האוניברסיטה 44.1
 על פי הרשום ב"הזמנה" תמורה, החוזה פי

 היחידות למחירי בהתאם בפועל תיקבע והיא פאושלית אינה התמורה כי מובהר 44.2
 ידי על בפועל שבוצעו יחידותה בכמויות מוכפלים כשהם הכמויות בכתב הנקובים

 ובהפחתה, ל"הזמנה" בהתאם המפקח ידי על ואושרו שבוצעו המדידות לפי, הקבלן
 .לחוזה בהתאם האמור מהסכום שיופחת סכום כל של

 שינוי בגין לרבות, סיבה מכל ישתנו לא הכמויות בכתב הנקובים היחידות מחירי 44.3
 .בפרויקט הכלולות העבודות היקף

 התחייבויות ומילוי הפרויקט ביצוע בגין וסופית מלאה תמורה יאה לקבלן התמורה 44.4
 עבודה בגין לרבות) לספק שעליו השירותים מלוא מתן לרבות, לחוזה בהתאם הקבלן

 בביצוע הכרוכות( והיטלים אגרות, מיסים לרבות) וסוג מין מכל והוצאות( וחומרים
שאושרו על ידי המנהל  שינויים בגין תמורה ולמעט; הקבלן והתחייבויות הפרויקט

 מראש ובכתב.
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 של תקף אישור, האוניברסיטה דרישת פי ועל לעת מעת, לאוניברסיטה ימסור הקבלן 44.5
 יומצא לא. הניכוי שיעור על או במקור מס ניכוי מביצוע פטור על המיסים רשות

 .דין פי על המס סכומי את לקבלן מהתשלומים האוניברסיטה תנכה, כאמור אישור

חודשים ורק כאשר  3לפרויקטים הנמשכים מעל סעיף זה רלוונטי רק  – ייםבינ חשבונות .45
 כולל מע"מ.₪ אלף  100התמורה לאותו קבלן עולה על 

 יאוחר ולא, ונים של הפרויקטהחודשים הראש 3-י מעבר לקלנדר חודש כל בתום 45.1
 במתכונת ביניים חשבון למפקח הקבלן יגיש, שלאחריו לחודש( חמישי) 5 -ה מהיום
 בגין לרבות, שחלף בחודש הקבלן שביצע העבודות את יפרט ואשר, המפקח עשיקב

 עד הקבלן שביצע העבודות של ערכן תחשיב לרבות, תומכים מסמכים ויצרף, שינויים
 ביניים בחשבונות לקבלן שאושרו העבודות של ערכן בניכוי החשבון הגשת למועד

 שבוצעו לעבודות חיריםמ וניתוחי כמויות חישובי, ותרשימים תכניות, קודמים
 מצטבר בסכום יהיו הביניים חשבונות"(.  ביניים חשבון" – להלן) השינויים במסגרת

 החשבון מקרה שבכל כך, לקבלן מהתמורה( אחוזים תשעים) 90% על יעלה שלא
 .לקבלן מהתמורה( אחוזים עשרה) 10% של מסך יפחת לא הסופי

, לבדיקה הנחוץ מסמך כל למפקח אימצי והקבלן הביניים חשבון את יבדוק המפקח 45.2
 והאוניברסיטה, המלצתו לאוניברסיטה ימסור המפקח. המפקח של דרישתו לפי

 או אותו לדחות, חלקו או כולו, החשבון את לאשר, דעתה שיקול פי על, רשאית
 .לתקנו לקבלן להורות

 סכומיםאחוז כדמי עכבון כאמור לעיל  10 יופחתו, שאושר לאחר, הביניים מחשבון 45.3
 המגיע אחר סכום וכל מזכים שינויים או עבודות בגין, שולמו אם, לקבלן ששולמו

 .דין פי על או החוזה פי על מהקבלן לאוניברסיטה

ימים מיום  45תוך  לקבלן התמורה חשבון על לקבלן תשולם הביניים חשבון יתרת 45.4
 הגשת החשבון.

 הקבלן של ידתולעמ האוניברסיטה של הסכמה משום אין הביניים תשלומי בתשלום 45.5
 ובכפוף הסופית התמורה חשבון על משולמים והם, החוזה פי על בהתחייבויותיו

 .החוזה תנאי פי על החשבון נושא העבודות של להשלמתן

 סופי חשבון .46

 יגיש, הפרויקט כל בגין לקבלן השלמה תעודת מסירת ממועד ימים( שלושים) 30 תוך 46.1
, ידו על שבוצעו המזכים והשינויים קטהפרוי ביצוע בעבור סופי חשבון למפקח הקבלן
 להלן) בפועל שבוצעו הכמויות של מפורטת רשימה לרבות, תומכים מסמכים בצירוף

 "(.הסופי החשבון" –

, לבדיקה הנחוץ מסמך כל למפקח ימציא והקבלן הסופי החשבון את יבדוק המפקח 46.2
 יטהוהאוניברס, המלצתו לאוניברסיטה ימסור המפקח. המפקח של דרישתו לפי

 או אותו לדחות, חלקו או כולו, החשבון את לאשר, דעתה שיקול פי על, רשאית
 .לתקנו לקבלן להורות

 הפרויקט ביצוע בגין לקבלן ששולמו סכומים יופחתו, שאושר לאחר, הסופי מהחשבון 46.3
 לאוניברסיטה המגיע אחר סכום וכל ההפחתה סכום, המזכים השינויים ובגין

 .דין פי על או החוזה פי על מהקבלן

 לאחר רק הסופי החשבון יתרת את לקבלן תשלם האוניברסיטהקטי בניה בפרוי 46.4
 המציא שהקבלן ולאחר הפרויקט כל בגין השלמה תעודת לקבלן שנמסרה

 :לאוניברסיטה



  אילן-אוניברסיטת בר -מכרז מסגרת לקבלנים – 42/16הסכם בעקבות מכרז 

29 

 ;גמר ותעודת 4 טופס 11.1.1

 ;העבודה מסמכי ויתר( As Made) הפרויקט של העדות תוכניות 11.1.1

 .בלןהק ידי על חתומה, התביעות העדר הצהרת 11.1.1

 שיקול פי על הסופי החשבון את להכין למפקח להורות רשאית תהיה האוניברסיטה 46.5
 ארבעה) 14 תוך הסופי החשבון את הגיש לא הקבלן אם, הקבלן חשבון על, דעתה

 ובלבד) כן לעשות לו המורה מהמפקח בכתב הודעה שקיבל מיום ימים( עשר
 מהחשבון עותק(. ופיהס החשבון להגשת המועד חלוף בטרם תימסר לא שההודעה

 החשבון את ויהווה הקבלן אל ישלח, האוניברסיטה ידי על שיאושר לאחר, כאמור
 .ועניין דבר לכל הסופי

 הקבלן ישיבם, האוניברסיטה ידי על יתר תשלומי לקבלן שולמו כי יתברר אם 46.6
 בו מהמועד, וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, ראשונה דרישה עם מיד, לאוניברסיטה

 .לאוניברסיטה הקבלן ידי על בפועל תשלומם למועד ועד האוניברסיטה ידי לע שולמו

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה 46  סעיף

 עדכון מחירים .47

 הסעיפים מחירי כל .מחירון דקללעדכון קביל מב תעדכןיבכל השנים המחירון  47.1
 אילן לבר הייחודיים הסעיפים את וגם דקל מחירון את גם הכולל אילן בר במחירון

המחיר הקובע  .במחירון דקל הנוהגים דכוןהע למועדי בהתאם לתקופה אחת יעודכנו
 מחירון האחרון שבתוקף בעת ההזמנה.יהיה מחיר ה

ן סעיף עדיפות בין מסמכים: במקום שבו תהיה סתירה בין סעיף בנספח בר אילן ובי 47.2
באחד ממחירוני דקל, תהא עדיפות לביצוע ולתשלום לסעיף כפי שמופיע בנספח בר 

 אילן.

 תשלומים, מיסים, הוצאות .טו

 הוצאות .48

 בביצוע הכרוכים וההוצאות התשלומים כל את וישלם שאיי הקבלן כי מובהר 48.1
 העסקת: הבאים בעניינים הכרוכות הוצאות לרבות, החוזה פי על התחייבויותיו

 ידי על שיועסק אחר אדם וכח, משנה קבלני, מומחים, מפקחים, יועצים ,מהנדסים
 על הפרויקט ותיאום ניהול; לבצע הקבלן שעל מוקדמים וחקירות בירורים; הקבלן

 פיתוח עבודות; הפרויקט שטח ארגון; הביצוע על הקבלן מטעם ופיקוח הקבלן ידי
 התקשורת, הניקוז, התיעול, הביוב, החשמל, המים לרשתות והתחברות ותשתית

 התקנת; בטיחות בתנאי עמידה; לחוזה בהתאם הביטוח עריכת; אחרות ותשתיות
, מים צריכת עבור תשלומים; החשמל לרשת חלופית חשמל לאספקת מתקנים

 למדידת מונים והתקנת אחרים שירותים או אספקה וכל דלק, גז, טלפון, חשמל
 ומתקנים, אביזרים, כלים, ומריםח, מכונות, ציוד לספקי תשלומים; כאמור הצריכה

 מבנים או ארעיות דרכים התקנת; העבודה מסמכי הכנת; אחרים לספקים או
 קבלה; החוזה לפי הקבלן על המוטל המוסמכות הרשויות דרישות קיום; ארעיים
, בניה ואגרות, החוזה פי על להשיגם הקבלן שעל ואישור רישיון, היתר כל של וחידוש
 .כאמור וחידוש בקבלה הכרוכים החובה ותשלומי ההיטלים ,האגרות ויתר פיתוח

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה סעיף
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 מוסף ערך מס .49

 ישולם, מזכים שינויים בגין והתמורה לקבלן התמורה בגין החל כדין מוסף ערך מס 49.1
 האמור המוסף הערך מס את לשלם הקבלן על שבו במועד האוניברסיטה ידי על

 .מהקבלן כדין מס חשבונית כנגד וזאת, מוסף ערך מס לרשויות

 תשלום חובת .50

, דין פי על או החוזה פי על עליו המוטל חובה תשלום או מס כל במועדו ישלם הקבלן 50.1
 הזמנים בלוחות לעיכובים יגרום לא כאמור תשלום אי כי יבטיח מקרה ובכל

 .הפרויקט לביצוע הקבועים

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה קרימעי הוא זה קטן סעיף

 מוטלת תשלומו שחובת סכום כל הקבלן במקום לשלם רשאית תהיה האוניברסיטה 50.2
 לאחר, במועד הקבלן ידי על שולם לא ואשר, דין פי על או החוזה פי על הקבלן על

 ,כאמור האוניברסיטה שילמה. ימים( שבעה) 7 של לקבלן כך על מוקדמת הודעה מתן
 בתוספת האמור הסכום את, האוניברסיטה של ראשונה דרישה עם מיד, הקבלן ישיב

 הצמדה הפרשי ובתוספת, כלליות הוצאות בגין( אחוזים עשר חמישה) 15% של
 .להלן 55.1  בסעיף כאמור וריבית

 מהקבלן תשלום גביית .51

 תהיה האוניברסיטה, הקבלן כנגד לאוניברסיטה שיש עדס או זכות מכל לגרוע מבלי 51.1
 לרבות, דין פי ועל החוזה פי על לאוניברסיטה המגיע סכום כל מהקבלן לגבות רשאית

 דרך בכל, השבה או הוצאות החזר, שיפוי, מוסכם פיצוי, פיצוי, תמורה הפחתת בגין
 מאת לקבלן שיגיע תשלום מכל קיזוזו או ניכויו באמצעות לרבות, לנכון שימצא

 . ערבויות מימוש באמצעות או, עת בכל האוניברסיטה

 ותרופות הפרות .טז

 יסודיות הפרות .52

-א"תשל(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה חוזה הפרת על 52.1
1970. 

 :מאלה אחד כל תהיה" יסודית הפרה" 52.2

 לגביה נקבע אשר החוזה מהוראות הוראה של צפויה הפרה או קיום אי 51.1.1
 ;יסודית הפרה תהווה ושהפרתה החוזה מעיקרי יאשה

 נקבע לא אם אף, החוזה מהוראות הוראה של צפויה הפרה או קיום אי 51.1.1
 בהודעה לכך שנקבע במועד תוקנו לא אשר, החוזה מעיקרי שהיא לגביה
 ;המפר לצד הנפגע הצד שמסר

 או, מרצון פירוק לרבות, לפירוק בקשה הוגשה[ 1: ]מאלה אחד קרות 51.1.1
 ממועד ימים( שישים) 60 תוך כליל הוסרה שלא, הקבלן של רגל לפשיטת
 בקשה או, הקבלן כנגד הליכים הקפאת צו למתן בקשה הוגשה[ 2; ]הגשתה
 או, מיוחד מנהל, זמני מפרק, מפרק, זמני נכסים כונס, נכסים כונס למינוי

 ימים( שישים) 60 תוך כליל הוסרה שלא, לקבלן משפט בית מטעם נאמן
 על, אחרת לפועל הוצאה פעולת בוצעה או עיקול הוטל[ 3; ]תההגש ממועד

 ביצוע לצורך הדרושים נכסים או, שלו מהותיים נכסים או הקבלן נכסי רוב
 .הטלתו ממועד ימים( שישים) 60 תוך כליל הוסר לא והעיקול, הפרויקט
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 החוזה ביטול, יד סילוק, מוסכם פיצוי – יסודית הפרה של במקרה תרופות .53

 המפורטות התרופות לאוניברסיטה יעמדו, יסודית הפרה החוזה את לןהקב הפר 53.1
 לאוניברסיטה העומדת תרופה לכל בנוסף זאת, בחירתה פי על, חלקן או כולן, להלן

 .החוזה של יסודית הפרה או הפרה של במקרה דין פי על

 מוסכם פיצוי[ 1]

 תשלום, ראשמ ומוסכם מוערך כפיצוי, מהקבלן לדרוש רשאית תהיה האוניברסיטה 53.2
 .לעת מעת שיהיה כפי, הביצוע ערבות סכום בגובה

 לגבי(, ארכה למתן כפוף) הזמנים בלוחות לעמוד התחייבותו את הקבלן הפר, בנוסף 53.3
 דרישה עם מיד, לאוניברסיטה הקבלן ישלם, ממנו חלק כל או בשלמותו הפרויקט
חמש מאות : במילים) ש"ח 500 של סכום, מראש ומוסכם מוערך ויכפיצ, ראשונה
, הבסיסי למדד צמוד יהיה זה סכום. איחור של יום כל בגין, חדשים שקלים( שקלים

 התשלום בעת הידוע האחרון המדד עלה בו בשיעור ויעלה, בלבד יעלה זה שמדד ככל
 .הבסיסי המדד לעומת בפועל

 החוזה פי על מהתחייבויותיו הקבלן את משחרר אינו מוסכם פיצוי תשלום כי מובהר 53.4
 החוזה פי על לאוניברסיטה הנתונים סעד או זכות מכל או מהן גורע ואינו דין פי ועל
 .דין פי ועל

 אחרות מהוראות לגרוע ולא להוסיף רק באות מוסכם פיצוי בדבר שלעיל ההוראות 53.5
 .לחוזה אחר בנספח או במפרטים קבועות שהן ככל, מוסכם פיצוי בדבר

 הקבלן יד סילוק[ 2]

( שבעה) 7 של לקבלן בכתב מוקדמת התראה מתן לאחר, תרשאי תהיה האוניברסיטה 53.6
 של ידו את ולסלק, בפועל בו החזקה את ליטול, הפרויקט שטח את לתפוס, ימים

 .ממנו הקבלן

 החוזה ביטול[ 3]

 .לקבלן בכתב בהודעה, לאלתר החוזה את לבטל רשאית תהיה האוניברסיטה 53.7

  ההתקשרות סיום .54

 ידי על הקבלן של ידו מסילוק כתוצאה, וםסי לידי הצדדים בין ההתקשרות הובאה 54.1
 :הבאות ההוראות יחולו, האוניברסיטה ידי על החוזה מביטול או האוניברסיטה

 עבודות בגין למעט, לקבלן כלשהו בתשלום חייבת תהיה לא האוניברסיטה 51.1.1
 לפי וזאת, עבודה התחלת צו מתן לאחר הפרויקט בשטח בפועל שבוצעו
 .המנהל המלצת תקבל לאחר האוניברסיטה קביעת

 דעתה שיקול פי על, הפרויקט בביצוע להמשיך רשאית תהיה האוניברסיטה 51.1.1
 .לנכון שתמצא ובאופן המוחלט

 וכל החומרים, הציוד, המתקנים את לתפוס רשאית תהיה האוניברסיטה 51.1.1
 משטח להוציאם רשאי יהיה לא והקבלן) הפרויקט בשטח המצוי אחר דבר

 למוכרם או, הפרויקט השלמת ךלצור שימוש בהם ולעשות( הפרויקט
, מהקבלן לאוניברסיטה המגיעים הסכומים לכיסוי בתמורה ולהשתמש

 .הקבלן חשבון על והכל

 מסמך וכל העבודה במסמכי שימוש לעשות רשאית תהיה האוניברסיטה 51.1.1
 .  הפרויקט השלמת לצורך אחר
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 על תומאחריו הקבלן את יפטור לא, שהיא סיבה מכל, הצדדים בין ההתקשרות סיום 54.2
 .ההתקשרות סיום למועד עד ידיו על שבוצעו לעבודות דין פי ועל החוזה מסמכי פי

 וריבית הצמדה הפרשי .55

 שיפוי, פיצוי, נזק כדמי לרבות, החוזה פי על לאוניברסיטה מהקבלן המגיע סכום כל 55.1
 קביעה ובהעדר, במועד לאוניברסיטה הקבלן ידי על שולם לא אשר, הוצאות החזר או

 הצמדה הפרשי ישא, האוניברסיטה דרישת ממועד ימים( שבעה) 7 ךתו – בחוזה
 הפועלים בבנק עת באותה הקיים המירבי בשיעור ריבית וכן הבסיסי המדד לעליית

 מסגרת בהם קיימת שלא דביטוריים חוזרים בחשבונות חובה יתרות לגבי, מ"בע
, וניברסיטההא ידי על שולם בו מהמועד או לתשלום הקבוע מהמועד, בתוקף אשראי

 . לאוניברסיטה הקבלן ידי על בפועל תשלומו למועד ועד, העניין לפי

 הצדדים בין דיעות חילוקי .56

 מי או האוניברסיטה בין שיתגלו הסכמה אי או, דיעות חילוקי, סכסוך של במקרה 56.1
 יפגע ולא יאט לא, יפסיק לא הקבלן, הפרויקט ביצוע עם בקשר הקבלן לבין מטעמה

 .הפרויקט בביצוע אחרת בדרך

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה סעיף

 עליון כח .57

 .עליון מכח נבעה זו אם, להפרתו אחראי יהיה לא לחוזה צד 57.1

 שאינן, דופן יוצאות ונסיבות, טבע אסונות, כללי גיוס, מלחמה משמעו" עליון כח"
 כי מובהר. סבירים םבאמצעי למנען היה יכול לא ושהוא הרלוונטי הצד בשליטת

 שביתות, אדם כח או ציוד, בחומרים מחסור, מילואים שירות, אוויר מזג תנאי
 יהיו לא, דופן יוצאות שאינן נסיבות ב"וכיו(, המשק בכל כלליות לרבות) והשבתות

 .עליון כח בגדר

 אותן לקיום המועדים יידחו, עליון מכח כתוצאה התחייבויות של ביצוען נמנע 57.2
 להתגבר יהיה שניתן עד או כאמור המניעה חלה שבו לזה זהה זמן לפרק התחייבויות

 .המוקדם לפי, סבירים באמצעים עליה

 הפרויקט לביצוע התקופה להארכת לגרום שעלולה עליון כח התערבות של במקרה 57.3
 ביצוע להשלמת הזמנים בלוחות שנקבעה התקופה מחצית על העולה בתקופה

, הקבלן עם ההתקשרות את לאלתר לבטל יתרשא האוניברסיטה תהיה, הפרויקט
 .13.7   – 13.5  סעיף הוראות ויחולו

 שונות .יז

 זכויות העברת .58

 דישעב ולא, חלקן או כולן, החוזה פי על והתחייבויותיו זכויותיו את יעביר לא הקבלן 58.1
 בכתב האוניברסיטה הסכמת לך נתקבלה אם אלא, האמורות הזכויות את ימשכן או

, בקבלן, בעקיפין או במישרין, בשליטה או בבעלות שינוי זה סעיף לעניין. ומראש
-ח"תשכ, ערך ניירות לחוק 1 בסעיף כהגדרתה –" שליטה)" זכויות העברת כדין דינה
1968.) 

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה רתווהפ החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף
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הזכיין לא יעסיק, בין כעובד, בין כקבלן, בין כנותן שירותים ובין בכל צורה שהיא,  58.2
בין בתמורה ובין בלא תמורה, כל אדם שהוא עובד באוניברסיטה או עובד בעסק 

 אחר המתנהל בשטח האוניברסיטה.

 התחייבויותיה את או/ו זכויותיה את להעביר עת בכל רשאית תהיה האוניברסיטה 58.3
, כך לצורך הקבלן הסכמת בקבלת צורך ללא, גורם לכל, חלקן או כולן, החוזה פי על

 פי על הקבלן כלפי האוניברסיטה התחייבויות את עצמו על קיבל שהנעבר ובלבד
 לצורך הדרושים המסמכים על הקבלן יחתום האוניברסיטה לבקשת. החוזה

 .כאמור ההעברה

 ניםעניי ניגוד איסור .59

(, חברה הוא אם) בו מניות בעלי, הוא ידיעתו למיטב כי, ומתחייב מצהיר הספק 59.1
 תאגיד או אדם כל או, בו משרה נושא, בו שליטה בעל(, שותפות הוא אם) שותפיו
 אינם, אחות חברה, אם חברה, בת חברה לרבות, בעקיפין או במישרין, אליו הקשור

 קשר בכל או משפחתי קשר, מועסק – מעסיק קשרי, עסקי בקשר קשורים יהיו ולא
 שירותים שנותן מי עם או האוניברסיטה עם בעקיפין או במישרין, אחר

 לקיים לספק להפריע שעלול עניינים ניגוד משום בו יש אשר באופן, לאוניברסיטה
 .דין פי על או החוזה פי על מהתחייבויותיו איזו

 עניינים ניגוד של במצב אותו להעמיד העלול עניין כל על לאוניברסיטה יודיע הספק 59.2
 של הביקורת ועדת להכרעת הנושא יובא מחלוקת או ספק של במקרה. כאמור

 .הספק את תחייב והחלטתה האוניברסיטה

 ועכבון קיזוז .60

 מכל, מהקבלן לו המגיע סכום כל ולגבות לעכב, לקזז רשאית תהיה האוניברסיטה 60.1
 או ביניהם שנערך אחר חוזה פי לע, החוזה פי על, מהאוניברסיטה לקבלן שיגיע סכום

 .דין פי על

, לאוניברסיטה ממנו יגיעו אשר כלשהם סכומים לעכב או לקזז רשאי יהיה לא הקבלן 60.2
 עכבון זכות לו תהיה ולא, דין פי על או ביניהם שנערך אחר חוזה פי על, החוזה פי על

 הקשור סנכ וכל העבודה מסמכי, החומרים, הציוד, הפרויקט שטח או העבודות לגבי
 .לאוניברסיטה השייך או לפרויקט

 .החוזה של יסודית הפרה תהווה והפרתו החוזה מעיקרי הוא זה קטן סעיף

 הקלה, ארכה, ויתור .61

 למקרה תקדים יהוו לא, האוניברסיטה ידי על לקבלן שניתנו הקלה או ארכה, ויתור 61.1
 או שבמימו השהיה או עיכוב. בכתב נעשו כן אם אלא תוקף להם יהיה ולא אחר

 תהיה והיא זכויותיה על מצדה כויתור ייחשבו לא, האוניברסיטה מצד זכות בהפעלת
 .לנכון שתמצא עת בכל לממשן רשאית
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 בחוזה שינויים .62

 על ונחתם בכתב נעשה אם אלא תוקף יהיה לא, החוזה של עדכון או תיקון, שינוי לכל 62.1
 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי

 שיפוט סמכות .63

במחוז  המשפט לבתי נתונה תהיה, החוזה עם בקשר בסכסוך לדון יתהבלעד הסמכות 63.1
 .העניינית סמכותם פי על המרכז

 הודעות .64

  כפי שמופיעים במבוא. הן הודעות מתן לעניין הצדדים כתובות 64.1

 או מסירה אישור עם רשום בדואר ישלחו או, ביד ימסרו זה חוזה פי על הודעות 64.2
 . בפקסימיליה

 - ביד נמסרה אם: לתעודתה הגיעה כאילו יראוה, הולמשנ מצד שתשלח הודעה כל 64.3
 שבעים) 72 כעבור - מסירה אישור עם רשום בדואר נשלחה אם; מסירתה בעת

 העבודה ביום - בפקסימיליה נשלחה אם; דואר במשרד מסירתה מעת שעות( ושתיים
 ההודעה של תקינה העברה על אישור השולח בידי קיים באם, משלוחה יום שלאחר

 .במלואה

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 הקבלן  האוניברסיטה
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 מפרט - לחוזה' א נספח

 [יצורף לגבי כל פרויקט]
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 התוכניות – לחוזה' ב נספח

 [יצורף לגבי כל פרויקט]
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 הזמנת עבודה – לחוזה' ג נספח

 [יצורף לכל פרויקט לפי הדוגמא הבא:]
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 הכמויות כתב – לחוזה' ד נספח

 [בי כל פרויקטיצורף לג]
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 העבודה התחלת צו נוסח – לחוזה' ה נספח

 

 _________ תאריך         לכבוד

_____________ 

 ,נ.ג.א

 עבודות להתחלת צו: הנדון

 

 :כדלקמן העבודות בביצוע להתחיל מתבקש הינך

 _________________________________________________ ל עבודות: הפרויקט תיאור

 ______________________________________________________ :המקום תיאור

 

 יתחיל העבודות לביצוע הזמן פרק__________.  ביום הוא העבודות ביצוע התחלת מועד .א
 .מכן לאחר חודשים___ ]____________[  בתום ויסתיים זה ביום

 

 של העזר חוקי תלרבו, הדין להוראות, החוזה לתנאי כפוף יהיה זה צו לפי העבודות ביצוע .ב
 .לחוזה המצורף הבניה שבהיתר ולתנאים, גן רמת עיריית

 

 ביצוע במהלך דין פי ועל החוזה פי על הדרושים הבטיחות אמצעי לנקיטת אחראי הינך .ג
 .1988-ח"תשמ(, בניה עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות פי על לרבות, העבודות

 

 _____________________: _______________________נוספים והוראות תנאים .ד

 

 

 ,רב בכבוד

_______________________ 

 אילן בר אוניברסיטת, מנהל___________ 
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  הזמנים לוח – לחוזה' ו נספח

 [יצורף לגבי כל פרויקט]
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 הביצוע ערבות נוסח – לחוזה' ז נספח

 : ____________תאריך    

 לכבוד

 אילן בר אוניברסיטת
__________________ 

 ________ מספר בנקאית ערבות: ןהנדו 

 

, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, הקבלן" :להלן____________________ ) בקשת פי על .1
 של כולל לסך עד, סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי בערבות

 למדד הצמדה הפרשי בתוספת"(, הקרן סכום" :להלן) חדשים שקלים___ )____( 
 למדד הצמדה הפרשי בתוספת, הקרן סכום) שלהלן המפורט החישוב פי על(, להלן דרתוכהג)
 . הקבלן מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן יכונה(, להלן כהגדרתו)

 :ההצמדה הפרשי חישוב אופן .2

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד משמעו -" המדד" .2.1 
 . תחתיו שיבוא אחר רשמי מדד כל, כאמור וםפרס ובהעדר, לסטטיסטיקה

 ערבות כתב פי על בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד -" החדש המדד" .2.2 
 . זה

___,  שנת__,  חודש בגין__ בחודש__  ביום שפורסם המדד -" הבסיסי המדד" .2.3 
 ______(.  בסיס) נקודות___  על העומד

 מהמדד גבוה החדש המדד כי, יתברר זה ערבות כתב פי לע כלשהו תשלום ביצוע במועד אם
 למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיו, הבסיסי
 במועד אם. הבסיסי במדד ומחולק, זה ערבות כתב פי על לתשלום הנדרש בסכום הבסיסי

, הבסיסי המדדמ נמוך החדש המדד כי יתברר, זה ערבות כתב פי על כלשהו תשלום ביצוע
 .הקרן סכום את לכם נשלם אזי

( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3
 וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם מיום ימים

 את לנמק או ההאמור דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג עליכם שיהיה בלי
 או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או דרישתכם

 .הקבלן נגד משפטי בהליך לפתוח או, הקבלן מאת, בדיעבד

 מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .4
 זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות סכום

 תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום על יעלו לא
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות

סיום  מועד לאחר ימים 90 – להשלמה________ ] ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5
 .ומבוטלת בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד[ ההסכם

 

 ,רב בכבוד 

________________ 

 [הערב הבנק וכתובת שם]  
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 משנהקבלן  -קבלן ראשי - אילן-ברנוסח הסכם משולש  –' לחוזה חנספח 

 
 

 _______בשנת  בחודש  ____גן, ביום  –שנערך ונחתם ברמת 
 

 _______בשנת    בחודש  _____ביום  
 

 ב י ן
 
 

  58-006-368-3ע.ר.   אוניברסיטת בר אילן
 כתובת ________________________

 פקס ___________________________
 

( "האוניברסיטה"או  "נההמזמי)להלן: "                                                               
 

 מצד אחד
 
 
 

 ל ב י ן
 

............................................................. 
 .............................................................כתובת 

 פקס ___________________________
 

(הראשי"הקבלן )להלן: "                                                                                                                  
  

                                                                             
 מצד שני

 
 

 ו ב י ן
 
 

............................................................. 
 .............................................................כתובת

 ____________פקס _________________
 

קבלן )להלן: " -בתחום ה________ 42/16קבלן שזכה במכרז )שהינו                                         
"( המשנה  

                                                       
 מצד שלישי

 
 

לשמש  וה"קבלן הראשי" נבחר ע"י האוניברסיטה מתוך רשימת קבלני המסגרת   הואיל
, וזאת  על פי ___________ _______וכקבלן הראשי לעבודות כקבלן במקצוע

  ;("הסכם המסגרת"_____ )להלן:  תנאי הסכם מסגרת מיום
 

"קבלן המשנה" נבחר ע"י האוניברסיטה מתוך רשימת קבלני המסגרת  לשמש ו  והואיל:
פי תנאי , וזאת  על ___________ כקבלן משנה במקצוע __________לעבודות

 ;("הסכם המסגרת"_____ )להלן:  הסכם מסגרת מיום
 

וזאת מבלי לפגוע   היחסים שביניהם בחוזה זהאת להסדיר והצדדים מבקשים   והואיל
בהתחייבויותיהם של הקבלן הראשי ושל קבלן המשנה כלפי האוניברסיטה על פי 

 .ההסכמים שנחתמו איתם
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 :מןאי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלק
 
 

 .מהחוזה  חלק בלתי נפרד יםמהוווהנספח המצורף לו המבוא לחוזה זה  .1

ראשי כי הוא הקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויות הצדדים בהסכמים שנחתמו איתם, מצהיר ה .2

מצהיר כי  וקבלן המשנה ,דבר ועניין כלות לכקבלן משנה לביצוע העבוד מקבל את קבלן המשנה

והכרוך בכך על פי כל  המשתמע מכךל ראשי על כהקבלן ההוא מסכים לעבוד כקבלן משנה של 

 .דין ועל פי האחריות שהוטלה עליו ביחס לקבלני משנה בהסכם המסגרת

האוניברסיטה תמנה מפקח/מנהל פרויקט מטעמה שיהיה אחראי על הקבלן הראשי וקבלן  .3

 (. "המפקח"המשנה בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא הסכם זה  )להלן: 

מפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד ו/או החומר ו/או חלק מהמתקן, ו/או העובדה שה .4

שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע ו/או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן הראשי 

 ו/או את קבלן המשנה מאחריותם על פי ההסכמים שנחתמו איתם.

 :ראשיהקבלן ההתחייבויות  .5

 קבלן של העבודות את ישלב זמנים לוח .הפרויקט לביצוע זמנים לוח להכין 5.1

  המזמינה והמפקח. לאישור יוגש זמנים לוח המשנה.

עם העבודות הנמצאות  הןעל כל שלביקבלן המשנה לתאם את תהליכי הביצוע של עבודות  5.2

בעבודה במועדים  ולשלבו הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים, בטיפולו

  .ו על ידי המפקחאושראשר י

 בכל הנוגע וולהדריכ ו, לפקח עליקבלן המשנה פעולה באופן מלא והדוק עם לשתף 5.3

שימוש בפיגומים, בדרכים, במשטחי  ו, לאפשר לותן הקשורות לעבודילעבודות הבני

, המשמשים אשר הוקמו על פי הוראתו, באתר לצרכי הקבלן הראשי עבודה וכיו"ב

יוע והקלות אשר, לדעתו של המפקח, כל עזרה, ס קבלן המשנהלעבודתו הוא ולהגיש ל

הנמצאים  שימוש סביר בכלי הרמהקביעת גבהים, מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, 

. לספק פיגומים נוספים לפי צרכי קבלן סילוק פסולת, ניקוי וכדומה ממילא באתר,

 המשנה, וכן להגן על חלקי עבודתו המושלמים. 

 עבודה. לבצע את כל המוטל עליו בהתאם להזמנת ה 5.4

הראשי מקבל על עצמו את האחריות הכוללת והמלאה לביצוע הוראות תקנות הקבלן  5.5

(. "בעבודה הבטיחות"תקנות )להלן:  1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התמ"ח

לתקנות אלו ישלח הקבלן הראשי, ללא דיחוי, הודעה על  2)ד( ולתקנה 6בהתאם לתקנה 

ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו אשר בהנהלתו היותו מבצע הבניה בהתאם לתקנות 

הישירה והמתמדת תתבצענה העבודות, למפקח העבודה האזורי במשרד הכלכלה )תמ"ת(. 

עותק מן ההודעה יועבר במקביל למפקח. הוראת סעיף זה גוברת, לעניין הנדון בה בלבד, 

לבצוע  על כל הוראה אחרת , ככל שישנה כזו, בהסכם אחר עם הקבלן או קבלן המשנה

העבודות שכאן, אולם אין בה כדי למעט מאחריות אחרת של הקבלן הראשי והקבלן 

 המשנה כמוסדר  בהסכמים אלו . 

במסגרת מחויבויותיו על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן הראשי בין היתר, לבצע את כל  5.6

 המפקח. וזאת בתיאום מלא עם  העבודות שהוזמנו ע"י האוניברסיטה

  תו של קבלן המשנה.בעקבות פעילולבניין ים הדרושים לבצע את כל התיקונ 5.7
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  לספק לקבלן המשנה, במידה ויידרש, מים. 5.8

הספקת  המשנההקבלן הראשי יעמיד לרשות קבלן  ,מחויבויותיו על פי הסכם זה במסגרת 5.9

יתקין את הלוח ואת כל קווי ההזנה  הראשי ההרכבה. הקבלן תלמשך תקופ תזמני חשמל

זרם זמני, הדרוש לו ה, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת והמכשירים הדרושים לו

 למשך תקופת ההרכבה. 

 לסלק פסולת של קבלן המשנה ובסיום העבודה לדאוג לניקיון כללי. 5.10

 : התחייבויות קבלן המשנה .6

   העבודות שהוזמנו ע"י קבלן המשנה יבצע בעצמו כל פעולה הדרושה לצורך ביצוע  6.1

  והמפקח. ראשיהקבלן המלא עם  וזאת בתיאום האוניברסיטה

יביא לשטח מכולות ייעודיות לאחסון זמני של הציוד הדרוש לביצוע קבלן המשנה   6.2

הוא לתאם עם הקבלן הראשי ועם האוניברסיטה את מיקום . זמנו ממנווהעבודות שה

  מכולות אלה.

 אשי .קבלן המשנה מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שתואם בינו לבין הקבלן הר    6.3

 :כללי .7

שהוסכם עם  במועד ממנו הנדרש את שלים, לא ישהיא סיבה מכל המשנה קבלן  אם   7.1

לבצע את העבודות באישור מראש מהאוניברסיטה , יוכל הקבלן הראשי הראשיהקבלן  

וקבלן המשנה לא השלים  המשנה ולקבלן למפקח כוונתו על וחבמקומו, וזאת לאחר שדיו

 יקוזזו אלה עבודות של הביצוע עלויותשרה ימי עבודה. את ביצוע העבודות תוך ע

הראשי קבלן המפקח וישולמו לקבלן הראשי. ה קביעת פי על המשנה לקבלן מהתמורה

במקרים קבלן המשנה לאו למפקח לעכב תשלומים  לאוניברסיטהי לבקש או להמליץ שאר

  .דומים

תובא מיידית להכרעת  קבלן המשנהלבין ראשי הקבלן הכל מחלוקת שתתעורר בין   7.2

 הקביעה לגבי גםהמפקח יהיה המכריע הבלעדי  המפקח וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

/או לקזז מהם סכומים, ואם נוצרה עילה לעיכוב תשלומים לקבלן המשנה ה

אחד משני הצדדים האחרים לא תהיה זכות  ולאףפי הכרעתו -פעל עלת והאוניברסיטה

  חלוקת לא יהווה עילה להפסקת או לעיכוב העבודות.קיומה של מ ערעור על החלטתו.

תמורת ביצוע התחייבויות הקבלן הראשי המפורטות בחוזה זה תשלם האוניברסיטה   7.3

 מהסכום הסופי ללא  מע"מ ששולם ע"י )ארבעה אחוזים(  4%סך של  בלבדלקבלן הראשי 

עבודה לקבלן לקבלן המשנה על ביצוע התחייבויותיו על פי הזמנת ה האוניברסיטה

 המשנה, ובתוספת מע"מ כדין. 

אלא אם , תוקף ברקבלן המשנה לא יהיה לראשי הקבלן ה בחוזה זה שיוסכם ביןכל שינוי    7.4

 .אושר בכתב על ידי האוניברסיטה

 :  שיפוט סמכות .8

במחוז  המשפט לבתי נתונה תהיה, החוזה עם בקשר בסכסוך לדון הבלעדית הסמכות  8.1

  .העניינית כותםסמ פי על המרכז
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 :הודעות .9

  הן כפי שמופיעים במבוא. הודעות מתן הצדדים לעניין כתובות    9.1

 או מסירה אישור עם רשום בדואר ישלחו או, ביד ימסרו זה חוזה פי על הודעות  9.2

 . בפקסימיליה

 בעת - ביד נמסרה אם: לתעודתה הגיעה כאילו יראוה, למשנהו מצד שתשלח הודעה כל  9.3

 שעות( ושתיים שבעים) 72 כעבור - מסירה אישור עם רשום בדואר נשלחה אם; ירתהמס

 יום שלאחר העבודה ביום - בפקסימיליה נשלחה אם; דואר במשרד מסירתה מעת

 .במלואה ההודעה של תקינה העברה על אישור השולח בידי קיים באם, משלוחה

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

 
 

________________  ______________  ________________ 
 קבלן המשנה          ראשיהקבלן ה       האוניברסיטה         
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 נוהל בטיחות בטחון לקבלנים וספקים -' לחוזה טספח נ

 מבוא

**נוהל זה נכתב בין היתר בהשראת מנחה בטיחות לקבלנים )המוסד לבטיחות 
ברית, יטיחות בהקשר של עבודת קבלנים אוני' חיפה והאוני' העולגיהות(, נהלי ב

הנחיות בטיחות של חברת נמלי ישראל ופורום בנושא אחריות קבלנים של המוסד 
לבטיחות ולגיהות )פרסומו של יואב גרשון(. בקמפוס בר אילן פועלים עשרות קבלנים 

 ומאות ספקים. 

י קבלנים, קבלנים מטרת הנוהל היא להבטיח מודעות מנהלים, מזמינ .1.1
וספקים העובדים בתחום האוניברסיטה בנושאי בטיחות וביטחון כולל 

 דרישות התנהגות וחבות נזיקין.

נוהל זה מדגיש הוראות בטיחות הקיימות באוניברסיטה וחלות גם על עבודת  .1.2
קבלנים בכל שטחי האוניברסיטה במספר מישורים. מודגש בזאת שהוראות 

האמור בכל חוק או תקנה אחרת, ולא מהוות  נוהל זה באות להוסיף על
 תחליף.

על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת  .1.3
התקנות והכללים המקובלים  1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 בעבודה.

אין נוהל זה מסיר אחריות לנושא הבטיחות מהקבלן )הראשי ו/או המשני(.  .1.4
יקיימו את ההנחיות  לדאוג לכך שכל עובדיו וקבלני המשנה מטעמועל הקבלן 

 .והוראות הבטיחות

נוהל זה יצורף באחריות מזמין העבודה כהנחיות בטיחות לכל חוזה  .1.5
 התקשרות עם קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד ומחייב מחוזה ההתקשרות. 

 לקיים כל סעיפי הבטיחות בנוהל זה.  –באחריות הקבלן  .1.6

  ספק מתחייב לעמוד בכל התקנים והחוקים בהיבטי כל קבלן או
 הבטיחות.

 .הקבלן/ספק יקיים מערך בטיחות בהתאם לסוג ואופי העבודה 

  הקבלן/ספק יגדיר ממונה בטיחות, נאמן בטיחות לתחומיים ייעודים ועל
 פי צורך.

  הקבלן ידאג ויוודא אמצעים וסמכויות מלאות בידי כל בעל תפקיד במערך
 רך עמידה מלאה באחריותו.הבטיחות זאת לצו

 הותית לכל עובדיו ובכל אתר יהקבלן/ספק  יספק סביבת עבודה בטוחה וג
 שיעבוד.

  הקבלן/ספק יבטיח מידע והדרכה ייעודיים לעובדיו על מנת לאפשר להם
 לעבוד בבטחה, בבריאות תוך שימור והגנה על הסביבה.

 ולותיו עם הקבלן/ספק יעמיד תנאים נאותים לתגובה בחירום ויתאם פע
 ממונה הביטחון והבטיחות באוניברסיטה.

 .עבודה בטיחותית היא תנאי לכל ביצוע עבודה ברחבי הקמפוס 

  בסמכות מנהל המקום, וממונה הבטיחות להפסיק כל עבודה של הקבלן
 במקרה ש חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.
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 פ "פקח יתריע בעבכל מקרה של הפרת כללי הבטיחות או נוהל זה, המ
 את שהזמין היחידה ולמנהל המבצע לקבלן בשטח, הקבלן לנציג ובכתב

 .הקבלן וליחידת הבטיחות

  אין להתערב בפעילותו של הקבלן, אולם במקרים בהם נשקפת סכנה
 של מידית הפסקה על להורות המזמין על לרכוש, או אדם לחיי מידית

 עם וייוועץ העבודה את יפסיק לנסיבות, באשר ספק לו יש אם  .העבודה

 .הבטיחות על הממונה

 פרק בטחון 

עבודת קבלנים / ספקים מחויבת להיות מתואמת עם מחלקת הביטחון.  .1.7
מחלקת הביטחון תסייע בהסדרת אישורי כניסה לאלו הנכנסים בתפקיד 

 לביצוע עבודתם.

קט יקט, ימלא הקבלן / ספק טופס מידע אודות פרוייבתחילת כל פרוי .1.8
 מת הנספחים. טופס זה יישמר במחלקת הביטחון. המופיע ברשי

מחוייב למסור את פרטי כל העובדים המיועדים לאישור קב"ט  הספק .1.9
 האוניברסיטה לפני תחילת העבודה.

 ללא עת בכל להורות רשאי האוניברסיטה ט"קב, 2.3על אף האמור בסעיף  .1.10

 .הקבלן ידי על המועסק עובד כל של עבודה הפסקת/  השעיית על הנמקה
במקרה זה יוצא העובד משטחי האוניברסיטה, והקבלן יחוייב להחליפו 

 בעובד שיאושר על ידי קב"ט האוניברסיטה.

הקבלן / ספק יבצע פגישת תיאום עם מחלקת הביטחון לקבלת הנחיות  .1.11
לכניסת רכבים, חסימת צירים, שעות עבודה, וזאת על מנת לאפשר עבודה 

 תקינה של הקבלן.

רכבים ימסור הקבלן את הרשימה  עם מספרע עבודות במקרה בו הקבלן מבצ .1.12
 הביטחון מבעוד מועד. למחלקת

 הוראות כניסה ותנועה באוניברסיטה .1.13

הכניסה לקמפוס מותנית בבידוק ביטחוני בכניסה וביציאה בהתאם לשיקולי 
 .ובהנחיית המשטרהמחלקת הביטחון 

( במידה קבלנים - 10)ספורט בשער  אך ורקכניסת ויציאת הרכבים תתבצע 
 .והרכב ייצא משער אחר תישלל זכותו להיכנס לקמפוס

תנועה וחניית כלי הרכב של הקבלן / ספק תתבצע בהתאם לתמרורים, 
 לסימונים ולהנחיות מחלקת הביטחון בקמפוס.

 16:00בבוקר, ולאחר השעה  07:30תנועת רכבים כבדים תתאפשר עד השעה 
 בצהריים.

יה באוניברסיטה לא יורשה להיכנס רכב שיעבור על כללי התנועה והחנ
 לאוניברסיטה.
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 כללי התנהגות בשגרה .1.14

מתקני האוניברסיטה אינם עומדים לשימוש הקבלן, עובדיו וקבלני משנה. 
 חריגה מאיסור זה עלולה לגרור הרחקה מיידית מהאוניברסיטה

 כל סוג של הטרדה לרבות הטרדה על רקע מיני אסורים בהחלט.

רכב או משלוחים עבור הקבלן/ספק יתואמו עם כלי  -העברות ומשלוחים
 מחלקת הביטחון

כלי צמ"ה או רכב הנשאר בתחומי הקמפוס יינעל ויאוחסן בצורה בטיחותית 
 ובתיאום.

חל איסור לנוע עם נשק אישי ללא ידיעת מחלקת הביטחון  –נשק אישי 
 בכפוף לרישיון בר תוקף.

הביטחון בדגש  שי צוותלאניש להקפיד על הנחיות תנועה וחנייה ולהישמע 
 על:

 .אין לנוע עם הרכב שלא על כבישים 

 .אין לחנות על מדרכה 

 .אין לחנות בחניית נכה 

 .אין לנסוע נגד כיוון התנועה 

 אין לחסום נתיבי תנועה 

 .)אין לחנות /לעמוד בתחנות ההסעה )שאטל 

 עובדים זרים

  על פי הנחיות הביטחון, אין להעסיק עובדים בעלי תעודה
 / כתומה.ירוקה 

  נתינים זרים השוהים בארץ יועסקו באם קיים בחזקתם אישור
 עבודה רשמי.

  עובדים בעלי אשרת שהייה בארץ, מחויבים להציג אישור עם
 תמונה מזהה לצורך כניסה לאוניברסיטה.
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 דיווח .1.15

בכל מקרה של תאונת עבודה או אירוע חריג יש לפנות למוקד הביטחון 
 .03-5317171בטלפון 

 . טלפון08:00-16:00פועל בין השעות וחנייה  ביטחון לנושא תנועהמוקד ה
03-5318559. 

עבודות חריגות שלא בשעות הפעילות )ערב שבת /חגים/מוצ"ש/חג( יתואמו 
 מול מחלקת הביטחון.

 פרק בטיחות 

על הקבלן/ספק למלא את כל הוראות הבטיחות ע"פ כל דין לרבות פקודת  .1.16
 הבטיחות בעבודה.

תום על הצהרת הבטיחות המופיע בפרק הנספחים טרם תחילת על הקבלן לח .1.17
 עבודתו באוניברסיטה.

המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו ממוגנים כחוק ובעלי אישור  כל .1.18
 העניין, או כל רישוי אחר לרבות של משרד התחבורה של בודק מוסמך לפי

רה כל שלטי אזה חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות .1.19
 אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות, לרבות עבודה על מנופים או ציוד אחר

  יתואם עם ממונה הבטיחות. –תחום הגידור וצורתו  -לעבודה בגובה 
ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או של מי מטעמו תיעשה רק על  נהיגה

 .פי חוק ידי בעל רישיון מתאים על

כלי העבודה וכל חומר  ה בכל עת ולאסוף כליש לשמור על ניקיון שטח העבוד .1.20
  עם סיום העבודה.

 אין להשאיל לקבלן ציוד, חומרים וכלים.

אם לצורך ביצוע העבודה יש צורך להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים 

 .נפיצים, יש להודיע על כך לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש ו/או

 ר המנוע פועל. אין לתדלק מכונות וציוד ממוכן כאש .1.21

 הדרכת בטיחות 

כל קבלן יציג אישור על קבלת הדרכה בבטיחות ע"י מדריך בטיחות מוסמך  .1.22
 ע"י התמ"ת למזמין העבודה, תוקף האישור לא יעלה על שנה. לפני תחילת

ביצוע העבודה, על הקבלן לפנות אל ממונה על הבטיחות או למי שנקבע לכך 
א בטיחות ולקבל את אישורו בכתב במקום לקבלת תדרוך בנוש ע"י האחראי

 בדבר ביצוע התדרוך. 

עם  יש לפנות אל הממונה על הבטיחות בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר .1.23
 יישום הוראות הבטיחות.

על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם מזמין העבודה: מפקח מטעם המקום  .1.24
נה וכן עם ממו.מנהל עבודה של המקום לקבל אישור לתחילת העבודה ו/או

  הבטיחות באוניברסיטה לקבלת תדרוך בטיחות.
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הקבלן להודיע בתחילת כל יום למזמין  בעבודה מתמשכת )מעל יום אחד( על .1.25
  העבודה במקום על הגעה לעבודה.

יש לדווח  במידה ובמהלך ביצוע העבודה ע"י הקבלן מתרחש מקרה מסוכן, .1.26
 חראי אחר. על כך מיידית לממונה על הבטיחות באוניברסיטה ו/או גורם א

 

 סקר והערכת סיכונים

הקבלן/ספק יבצע סקר הערכת סיכונים לכל המשימות והפעילויות המוגדרות  .1.27
בתכולת עבודתו באמצעות אנשי הבטיחות מטעמו ויעביר עותק לממונה 

 הבטיחות באוניברסיטה .

בסדר יכללו דרישות סף של הגדרה ותיחום הפעילות הנסגרת, זיהוי הסכנות  .1.28
ביבת ביצוען ואיתור והגדרת סיכונים הנובעים מהסכנות שבפעילות ובס

 האמורות.

הקבלן/ספק בסיום הסקר יבצע הערכת הסיכון של הסקר לבדיקת רמת  .1.29
 בטיחות קבילה.

במידה ואין רמת בטיחות יפעל הקבלן/ספק לתקן את רמת הבטיחות על מנת  .1.30
 להמשיך בעבודתו.

יכוני בטיחות גבוהים הקבלן/ספק יגדיר סוגי פעילות הנושאת אופי בעל ס .1.31
וידאג להיתר עבודה דרך יחידת הבטיחות )עבודה חמה, עבודה בגובה, מקום 

 מוקף וכד'(.

 

 כיבוי אש

לא יעשה הקבלן "עבודה חמה" ללא תיאום מראש מול ממונה בטיחות  .1.32
 בעבודה. 

כל עבודה באזור עם מערכות כיבוי אש וספירינקלרים תתואם עם ממונה  .1.33
רסיטה דרך המזמין כשבוע לפני תחילת העבודה בטיחות אש של האוניב

 ותתאפשר רק לאחר ניתוק המערכת על ידי ממונה בטיחות אש. 

 אין בשום מקרה לנטרל, לכסות, לנתק גלאים. .1.34

שימוש בחומרים דליקים ייעשה רק לאחר תיאום, אחסונם יהיה בכלים  .1.35
 ומקומות בטיחותיים.

 י אש.בכל אתר חובה לאפשר ולהבטיח דרכי גישה לכיבו .1.36

 יש להקפיד על שילוט מתאים ואזהרות באש למקומות נדרשים. .1.37

אילן אלא רק במקרה של שריפה. -אין להשתמש במטפים של אוניברסיטת בר .1.38
 על הקבלן לדאוג להביא עמו מטפים. 

אין להשתמש בזרנוקים לצרכי שטיפה, שחרור סתימות או כל שימוש אחר  .1.39
 שאינו שריפה.

 לי ניקוי, חומרים או אמצעים אחרים.אין לאחסן בארונות הכיבוי כ .1.40

 אסור לפרק חלקי מערכת כיבוי אש, להחליפם או להזיז ממקומם. .1.41
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 חומרים מסוכנים

כל חומר או תערובת חומרים המוגדרות על פי דין בישראל כחומר מסוכן  .1.42
העלול לגרום נזק לגוף או מחלה בבני אדם עקב השימוש או החשיפה אליהם 

 ק.יוחזקו ויתועדו על פי חו

אם לצורך ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או  .1.43
 נפיצים, יש להודיע על כך לממונה על הבטיחות ולקבל אישורו מראש.

 msdsהקבלן/ספק יעביר לממונה הבטיחות את גיליונות המידע הבטיחותי ) .1.44
 ( עדכניים לחומרים שברשותו.

 ואריזות.יש חובה לסימון ברור של תכולת מיכלים  .1.45

הקבלן/ספק יבצע הדרכות לעובדיו בדבר הטיפול בחומרים המסוכנים   .1.46
הסיכונים ואמצעי הגנה ויספק על פי דרישה מסמכי כשירות, הסמכה 

 והרשאות לעובדיו.

לתפקידים מקצועיים המחייבים הרשאה או הסמכה, על הקבלן/ספק לוודא  .1.47
 אישור תקף.

מיומנים וכשירים לבצע את חובה על הקבלן/ספק להציב לעבודה עובדים  .1.48
 עבודתם במסגרת ההתקשרות מול האוניברסיטה.

באחריות הקבלן לוודא כי הוא ועובדיו הינם כשירים מבחינה רפואית וכי  .1.49
 עברו בדיקות רפואיות עפ"י כל דין. 

באחריות הקבלן לוודא כי עובדיו אינם צורכים סמים ואלכוהול בצורה  .1.50
 כרונית.

 ברשותו אישור עבודה תקף לעבוד בישראל. הקבלן/ספק יוודא כי קיים .1.51

 הקבלן/ספק לא ישאיר פסולות חומרים מסוכנים באתר. .1.52

 הקבלן ידווח מראש למחלקת הבטיחות על פינוי פסולת חומרים מסוכנים. .1.53
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 ציוד מגן אישי 

על המנהל / קבלן לספק לעובדיו ציוד מגן אישי, נושא תו תקן ישראלי או  .1.54
נדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן ל  בינלאומי מאושר, בהתאם

 .1997 -אישי( התשנ"ז 
קבלן להדריך את העובדים לגבי השימוש הנכון בציוד המגן \על המנהל

 האישי, ולוודא כי נעשה בו שימוש נכון.

הקבלן/ספק יוודא כי עובדיו יעשו שימוש בהגנת עיניים  -הגנת עיניים  .1.55
ת עם חלקים מעופפים, רסיסי בעבודות בהן נדרשת הגנה לדוגמה, עבודו

 מתכת, חומרים מסוכנים. 

הקבלן/ספק יוודא כי עובדיו יעשו שימוש בהגנת נשימה  -הגנת נשימה  .1.56
בעבודות בהן נדרשת הגנה לדוגמה, בעבודה עם ריכוז מסוכן של אבק, אדים, 
תרסיסים. חובה לעשות שימוש בציוד המותאם לאופי החשיפה משך 

 החשיפה וסוגי החומרים.

הקבלן/ספק יוודא כי עובדיו יעשו שימוש בהגנת ידיים  -הגנת ידיים ועור  .1.57
בעת טיפול החומרים העלולים לגרום לחתכים, כוויות, פציעות ידיים חום 
וקור. הקבלן/ספק יוודא כי עובדיו עובדים עם נעלי בטיחות, נעליים סגורות 

 או מגפיים. 

ו שימוש בהגנת שמיעה הקבלן/ספק יוודא כי עובדיו יעש -הגנת השמיעה  .1.58
בעבודות בהן נדרשת הגנה לדוגמה, כל עבודה אשר כרוכה ברעש גבוה מעל 

85db. 

 בכל אתר בנייה חובה לחבוש קסדת מגן. .1.59

 בעת עבודה חמה יש לעשות שימוש בקסדת ריתוך מתאימה. .1.60

, בגדי V.Uבעת עבודה בשמש יש להשתמש בכובע רחב, משקפי שמש מסננות  .1.61
לקרינה  15ים ארוכים, קרם בעל מקדם הגנה לפחות עבודה קלים עם שרוול

 אולטרה סגולה.

 

 עבודה חמה 

 לא יעשה הקבלן "עבודה חמה" ללא תיאום מראש מול ממונה בטיחות אש. .1.62

רינקלרים תתואם עם ממונה יכל עבודה באזור עם מערכות כיבוי אש וספ  .1.63
 בטיחות אש של האוניברסיטה ותתאפשר רק לאחר ניתוק המערכת על ידי

 ממונה הבטיחות וקבלת היתר עבודה. 

 אין בשום מקרה לנטרל, לכסות, לנתק גלאים. .1.64

שימוש בחומרים דליקים ייעשה רק לאחר תיאום, אחסונם יהיה בכלים  .1.65
 ומקומות בטיחותיים.

בכל אתר חובה לאפשר ולהבטיח דרכי גישה לרכב כיבוי אש וגישה לציוד  .1.66
 כיבוי אש. 
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יבוי תקינים ומתאימים לסוג העבודה. על הקבלן/הספק להצטייד במטפי כ .1.67
השימוש במטפים של האוניברסיטה רק בעת שריפה. יש להקפיד על שילוט 

 מתאים ואזהרותאש למקומות נדרשים.

עבודה חמה הינה כל סוג עבודה שיש עמה סיכון להיווצרות גורמי הצתה כגון  .1.68
 ניצוצות, גיצים, השחזה, קידוח שימוש באש גלויה וריתוך לסוגיו.

לפני ביצוע כל עבודה בחום:  יבדוק האחראי או האדם שמונה על ידו את  .1.69
אזור העבודה המיועד  ויוודא הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח 

 מטר לפחות. 10רדיוס של 

הקבלן/ספק  יוודא  כי יחסמו כל הפתחים והמעברים למניעת בריחת  .1.70
מעטה לא דליק / ניצוצות. חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, יכוסו ב

 שמיכות / יריעות שאינן דליקות.

הקבלן/ספק יעמיד "צופה אש"  עובד נוסף שעבר הכשרה בהפעלה ושימוש  .1.71
בציוד כיבוי אש ומצויד באמצעי כיבוי נייד מתאים לסוג החומרים הדליקים 
בסביבת מקום ביצוע העבודה, אינו עוסק בעיסוק אחר ותפקידו להיות במצב 

של התלקחות באש העלולה לנבוע מביצוע העבודה  מוכן לכל התרחשות
דקות לאחר גמר ביצוע  30 -וכיבויה המידי. "צופה אש" יהיה במקום  כ

 העבודות, על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל מקורות הצתה.

 כל ציוד המשמש ונדרש לביצוע העבודה חייב להיות תקין וממוגן. .1.72

ורים ומאובטחים. הגליל יהיה גלילי לחץ יאוחסנו יסומנו בהתאם והיו קש .1.73
 בעל אישור תקינות ותוקף.

 

 עבודה בגובה

על הקבלן לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,  .1.74
 )מצ"ב תקציר התקנות(  2007-התשס"ז

מחייבת בהיתר לפני תחילת העבודה מאת יחידת הבטיחות של  -עבודה בגובה .1.75
 האוניברסיטה.

 סולמות -עבודה בגובה  .1.76

ש להשתמש בסולם שיוצר ע"י יצרן מוכר, נושא תו תקן והנושא סימון ברור י
 של העומס המותר והוראות שימוש.

 על המשתמש להיות מוסמך בגובה על סולמות.

לפני כל שימוש תתבצע בדיקת תקינות לסולם. אין להשתמש 
 פגומים )שלבים חסרים או פגומים, סדקים וכו'(. בסולמות

 לם מבודד.חשמלאים ישתמשו בסו

הסולם יהיה גבוה יותר מהנקודה העליונה ממנה מתבצעת עבודה חלקו 
 העליון יוסמך על סמך יציב, אם לא ניתן יש להשתמש בסולם כפול.

 חובה להשתמש בציוד מגן לעבודה בגובה על פי תקנות עבודה בגובה.
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 במות הרמה –עבודה בגובה  .1.77

 בתוקף.יש להשתמש בבמת הרמה תקינה ועם תזכיר בטיחות 

 מפעיל במת הרמה יהיה מוסמך בגובה על במות הרמה.

המשגיח לא חייב להיות מוסמך אך ידע להפעיל את מתג החירום בבמת 
 הרמה כדי לחלץ את המפעיל.

יש להשתמש בציוד מגן אישי )רתמת בטיחות, חבל עיגון, קסדה ונעלי 
 בטיחות( ולהיות רתום לבמה בכל שלבי העבודה.

 שטח העבודה יש לתחם/לגדר את

 מטרים. 5אין להתקרב לקווי חשמל לפחות 

 פיגומים –עבודה בגובה  .1.78

 יש להשתמש בפיגום תקין ובעל תקן.

 השימוש בפיגום יתבצע רק על ידי מוסמכים בגובה.

 מטרים תתבצע על ידי מנהל העבודה. 6בניית פיגום נייח עד 

קצועי מטרים יתבצע על ידי בונה מ 18מטרים ועד  6-בניית פיגום מ
 לפיגומים.

מטרים, רק לאחר הכנת תכנית הקמה חתומה על ידי  18בניית פיגום מעל 
 מהנדס קונסטרוקצי ה.

 בדיקת הפיגום

 ימים 7 -אחת ל 

 ימים או יותר 3אחרי הפסקת עבודה של 

 אחרי כל הפסקה של יום
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 משטחי עבודה/גגות -עבודה בגובה .1.79

 מכים .עלייה על גגות שטוחים תתבצע רק על ידי מוס 

 לפני העלייה לגג יש לבדוק את מבנה הגג וחוזקו.

 על גגות שבירים יש להשתמש במשטחי הליכה

 על גגות משופעים יש להשתמש בלוחות זחילה

 יש לוודא שיש נקודות עיגון או קווי חיים לפני העלייה למשטח העבודה/לגג.

 ה/הגג.יש להשתמש בציוד מגן אישי תקין ומתאים לעבודה  על משטח העבוד

 עבודה במקום מוקף 

 מקום מוקף הוא מרחב סגור אשר אינו מיועד לשהיית עובדים לזמן ממושך. .1.80

 אין להיכנס ללא הדרכה והיתר לעבודה במקום מוקף מאת יחידת הבטיחות. .1.81

בקשת ההיתר תוגש מבעוד מועד והקבלן יצרף תכנית עבודה אמצעי  .1.82
 הבטיחות המתוכננים ותיעוד הדרכת עובדים. 

 ה חמה במקום מוקף יש לקבל היתר לשני סוגי העבודות.בעבוד .1.83

לפני הכניסה למקום מוקף  נדרש ניטור של אווירת חלל העבודה מחובתו של  .1.84
 הקבלן לבצע ניטור זה. 

יש להקפיד על קיום איוורור, יש לעבוד במגבלות ההיתר, עבודה עם ציוד מגן  .1.85
 אישי בהתאם לאופי העבודה.

למקום עובד אשר ישמור על קשר רציף עם בכל עת העבודה יימצא מחוץ  .1.86
העובדים בחלל המוקף. במקום העבודה יימצא ציוד חילוץ, חצובה וכננת 

 ידנית, להוצאה מהירה של העובדים במקרה חירום.

 בטיחות חשמל

 כל ציוד חשמלי חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו. .1.87

התבצע בכפוף לכל דין כל עבודת חשמל בין אם לצורך קבוע או זמני חייבים ל .1.88
 רלוונטי.

לא יעסוק אדם בעבודות חשמל מבלי שהוסמך לכך וקיבל את ההיתרים  .1.89
 ים.יונטוהרל

אין להפעיל ציוד או כלים חשמליים בתנאי סביבה רטובה, לחות גבוהה,  .1.90
 אדים או נוזלים דליקים.

 כל עבודות החשמל יהיו בתיאום ובליווי של איש האוניברסיטה. .1.91

עבודה,  זרם החשמלי ולבצע נעילה ותיוג בטרם ביצוע כליש לוודא ניתוק ה .1.92
  .שסכנת התחשמלות קיימת בה

 אין לנתק מקורות זרם חשמלי ללא אישור מנציג האוניברסיטה.
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 כלי עבודה 

או חלקים נעים יהיו ממוגנים בהתאם לחוק לדוגמה,   כלים בעלי להב .1.93
 ההשחזה.משחזות יהיו מצוידות במגן מכסה לפחות במחצית היקף דיסק 

בכלי  כלים ידניים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם. אין להשתמש .1.94
 יש לטפל בכלי העבודה לפי הוראות היצרן. עבודה לשימוש שלא יועדו לו.

 אין להשאיר כלי עבודה בשטח.  .1.95

שימוש בכלים יורים אסור אלא על פי היתר ולאחר שיתקיימו כל התנאים  .1.96
 הבטיחותיים.

חץ ו/או ציוד אחר הדורש בדיקה של בודק מוסמך על פי כל ציוד הרמה/ל .1.97
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיו או כל חוק אחר יישא תעודה שכזאת 

 בתוקף, סימון הציוד הנ"ל יעשה כנדרש על פי החוק.

כל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק ובעלי אישור של  .1.98
 שוי אחר לרבות של משרד התחבורה.בודק מוסמך לפי העניין, או כל רי

 

 ניקיון שטח ואשפה 

 הקבלן/ספק ישמור על הניקיון והסדר באתר. .1.99

 פינוי פסולת תתואם עם מפקח השטח. .1.100

 במקרה של בנייה תתואם מכולה לקליטת פסולת הבינוי. .1.101

 אין לערום זבל במקומות שלא הוקצו לכך. .1.102

 פסולת גזם תתואם מראש ובמקומות מסומנים. .1.103
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 יים וגיהות באתר תנאים כלל

 יספק לעובדיו באופן שוטף במכלים מסומנים באופן ברור ובולט.  -מי שתייה  .1.104

הקבלן יבטיח כי לעובדים יעמדו מתקני סניטציה ושירותים תיקנים לרבות  .1.105
 מתקן מים זורמים לשטיפה ורחצה.

 הקבלן/ספק יבטיח תנאי תאורה מתאימים ובטיחותיים -תאורה .1.106

ם סבירים למנוע הצפות הצטברות משקעים, הקבלן/ספק ינקוט באמצעי .1.107
 סוללות חסימה וספיגה לזורמים.

 כל דרכי הגישה מעברים וכניסה לבניינים יישמרו נקיים כולל שילוט .1.108

הקבלן יתריע בפני האוניברסיטה בכל מצב שנוצר סיכון בלתי צפוי לאנשים  .1.109
 או ציוד ויפעל ללא דיחוי לצמצם סיכון זה.

 שתיית מים מספקת והגנה מתאימה מפני השמש בימים חמים יש להקפיד על .1.110

 יש לוודא הימצאות תיק עזרה ראשונה ומגיש מאומן כנדרש בחוק .1.111

 עבודות בנייה הריסה 

יש לבצע העבודות בתיאום מלא מול האוניברסיטה תוך הקפדה על אמצעי  .1.112
 הבטיחות המלאים.

גז  יש לסגור מראש אמצעי אנרגיה כגן קווי חשמל, קוי מים זורמים אספקת .1.113
 צנרת ביוב ושופכים.

לפני תחילת העבודה יבוצע שילוט בהתאם והסכנות  -הדרכה ושילוט .1.114
 הכרוכות בפרויקט.

יפעל הקבלן בהתאם ובכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה  -פירוק אסבסט .1.115
 באסבסט וקבלת אישור מראש ממשרד התמ"ת וממשרד להגנת הסביבה.

ט הטכני הנדסי בהיבטי הקבלן/ספק יארגן את האתר בהיבט המנהלי וההיב .1.116
 בטיחות והחוק בהתאם.

 הקבלן/ספק יקיים תכנית בטיחות לאתר כולל הדרכת העובדים באתר. .1.117

 המצאות זרים באתר אסורה. .1.118

 יקים אמצעי מעבר זמניים, מעקות, תאורה בהתאם לאופי וסוג העבודה.  .1.119

מטעמו, אשר יפקח על עבודת הפועלים ויוודא  הקבלן ימנה עובד אחראי .1.120
  .הבטיחות בכל מהלך עבודת הקבלן עבודה לפי נהליביצוע ה

בעבודה עם פיגומים ההקמה והתפעול יבוצע אך ורק על ידי עובדים מיומנים 
 ומוסמכים.

פיגום יהיה מוגן מגודר תיקני ויעמוד בכל דרישות הבטיחות בהתאם לתקנות  .1.121
 הבטיחות בעבודה.
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 חירום 

 כללי  .1.122

צוותים ועובדים לטיפול במספר מערך החירום של האוניברסיטה כולל מספר 
 תרחישי חירום. 

 מערך החירום כולל את הגורמים הבאים:

 צוות ביטחון ותגובה 

  מערך בטיחות 

 צוות חומ"ס 

 )צוות חובשים )ארגזי עזרה ראשונה 

 כיתת כוננות 

  כוחות חבירים מד"א, כב"א, משטרת ישראל, איכות הסביבה, מפקחי
 עבודה וכו'.

 

 פי נהלים לכל תרחיש ולכל אירוע.צוותים אלו יפעלו על 

על הקבלן להכיר את דרכי הקשר ואנשי המפתח לדיווח על כל אירוע חירום  .1.123
 הן שנגרם במסגרת עבודתו וגם אירוע שנגרם בסביבתו.

 שברשותו רשימה הכוללת טלפונים למקרה חרום.  על הקבלן לוודא .1.124

שא החירום הקבלן/ספק אשר כותב תוכנית בטיחות יכלול בפרק מיוחד את נו .1.125
 )לא רלוונטי לכלל הקבלנים /ספקים(.

במקרה של פגיעה חמורה או אבדן חיים ידווח הקבלן/ספק למוקד הבקרה  .1.126
 ולאנשי הבטיחות על בסיס דף הקשר המופיע בנספח.

גם אם הדיווח נעשה ישירות לגורמי הצלה חיצוניים חובה עליו לדווח גם  .1.127
 לאנשי האוניברסיטה.

עשה מול אנשי הביטחון כולל הובלת הכוחות התיאום במקרה חירום יי .1.128
 וחבירתם למקום האירוע.

 יש להגיש עזרה ראשונה ולסייע לכוחות חילוץ.

במקרה של עשן או אש יש להפעיל מידית מערכות אזעקה ולדווח למוקד  .1.129
 הבקרה.

במקרה של נזקי רכוש הדיווח יועבר מידית למחלקה הרלוונטית) לוגיסטיקה  .1.130
 באוניברסיטה(

חירום יתבצע בסיוע עובדי האוניברסיטה לבית החולים הקרוב )תל פינוי  .1.131
 השומר( 

 רשימת טלפונים בשעת חירום תופיע בפרק הנספחים. .1.132
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 בעת שריפה

ניתן להסתייע באמצעי הכיבוי של הקבלן/ספק וגם של האוניברסיטה במידת  .1.133
 הצורך. 

 יש להרחיק כל גורם שנוכחותו אינה חיונית ממקום ומקרבת הדליקה. .1.134

חובה  –ם קיימת סכנה של חומרים נפיצים, רעילים, או גזים דחוסים א .1.135
 לפנות כל אדם מטווח האירוע עד למרחק בטיחות או לשטחי כינוס מיועדים.

במידה הקבלן/ספק עובד עם חומרים מיוחדים עליו לסייע בדבר המידע על  .1.136
 החומרים.

ח מיידית על הקבלן/ספק יוודא כי איש מעובדיו אינו חסר בכל מקרה יש לדוו .1.137
 היעדרות עובד.
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 נספחים

 הוראות מיוחדות לעבודות ניקיון .1.138

 הוראות כלליות

לא יועסק עובד ניקיון אלא אם קיבל הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה 
וחתם על מסמך השתתפות בהדרכה והבנת חומר ההדרכה. החברה מתחייבת 

לת העבודה  להעביר אחת לשנה הדרכת בטיחות  ולכל עובד חדש לפני תחי
 .במהלך השנה

 על עובדי ניקיון להכיר את השילוט וסמלי האזהרה בשטח עבודתם.

יש להכיר את מיקום ואת אופן השימוש במקלחות חירום, משטפות עיניים 
 ומטפים.

עובדי ניקיון במעבדות, יש לקבל הדרכה ספציפית בניקוי מעבדה מממונה 
 בטיחות חומ"ס וממונה בטיחות ביולוגית.

 אסור לאכול, אסור לשתות ואסור לעשן.  –בודות הניקיון במעבדות בע

 עובד ניקיון ינקה רק את רצפת המעבדה.

אך ורק בפיקוח נציג המעבדה ובאישור ממונה  –ניקוי מנדף, כיור, מקרר וכו' 
 הבטיחות.

סילוק של שקיות אשפה עם פסולת מעבדה חייב להתבצע בשימוש במתקני 
עגלה ייעודית לאיסוף אשפה )בעל ידית וגלגלים(. אין  איסוף ראויים, כדוגמת

 לגרור שקיות עם אשפה על הרצפה  או לתוך המעלית.

יש להקצות מקום יעודי לאחסון כלים וחומרי ניקוי. אין להשאיר חפצים 
בחדרים לפינוי חומרים רדיואקטיביים או כימיקלים מסוכנים ואין לחסום 

(, עמדות כיבוי אש ואין לאחסן חומרי מתקני בטיחות )שוטפי עיניים וכו'
 ניקוי צמוד לתקרה )לתאורה( ומקורות חימום.

 פעולות הדברה מתבצעות רק ע"י מדביר מוסמך ולא ע"י עובדי ניקיון.

ולממונה  7777במקרה של אירוע או תאונה יש לדווח למוקד בטחון, בטלפון: 
 הבטיחות באוניברסיטה.

 אמצעי מיגון

וקים נקיים לעבודה. נושא ניקיון החלוקים יוטל על העובדים יקבלו חל
 הקבלן.

 על העובדים לנעול נעליים סגורות עם סוליות גומי, בכל עבודת ניקיון.

על העובדים להשתמש בכפפות שהן עמידות מכאנית, נוחות ואטומות. יש 
 להתאים את הגודל לכל עובד ועובד.

מתאים בהתאם להנחיות  בעבודות ניקיון מיוחדות, יש להשתמש בציוד מגן
 ממונה הבטיחות של האוניברסיטה.

מומלץ להשתמש בקרם לחות לידיים נגד יבוש העור וחדירת זיהומים דרך 
 סדקים.   

 מומלץ לספק לכל עובד מיכל אישי של נוזל או ג'ל לחיטוי ידיים.
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 ניקוי חלונות ועבודות בגובה

)עבודה בגובה( התש"ז  לתשומת לב : יש לפעול ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה
-2007. 

לניקוי חלונות בגובה, על הקבלן להעסיק עובדים מיומנים שיעבדו בתנאי 
הבטיחות  הנדרשים, עם ציוד מתאים )רתמות קשירה תקניות, פיגום וכו'(. 
לפני תחילת העבודה בגובה יש לקבל אישור מממונה הבטיחות בקמפוס 

 והדרכה מתאימה.

דה  בגובה, יש  להשתמש  בסולם  מתאים, תקין  במקרה  הצורך  בכל  עבו
ובעל תקן  בצורה נכונה. אין לעמוד על כיסאות ו/או אמצעים מאולתרים 

 אחרים.

יש להקפיד בניקוי דלתות זכוכית/שמשות אשר עליהן מדבקות זיהוי 
 )לשקיפות השמשה( שהמדבקות לא ירדו.

 שטיפת מרחבים ומעבדות

ו/או מריחת וקס, יש להציב שילוט נייד: בעת שטיפת אולמות, פרוזדורים 
 סכנת החלקה". -רצפה רטובה  -"אזהרה 

יש להימנע מסחיטת סמרטוט רצפה ידנית. למטרה זו יש להשתמש בדליים 
 מצוידים מסחטה המופעלת  ללא מגע יד עם הסחבה או חומרי הניקוי. 

ת או מי שטיפה יש לפנות אך ורק למערכת ניקוז המיועדת לכך , ולא לגינו
 שטחים   אחרים.

אין להשתמש במים מתוך ארונות כיבוי , זרנוקים , ומערכות כיבוי אחרות. 
 פגיעה במערכות חירום אלו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

 בטיחות חשמל

בעת עבודות ניקיון עם מים, בקרבת שקעי חשמל בקיר או בשולחן, יש לנקוט 
 באמצעי זהירות  נאותים.

 מים במקום בו יש חוטים מאריכים על הרצפה.אין לנקות עם 

 אין לנקות במים מכשיר חשמלי כלשהו.

 אסור לגעת במכשיר חשמלי בידיים רטובות.

במידת הצורך, יש לנתק מחשמל מכשירים באזור בו מנקים. הטיפול במכשור 
 יעשה ע"י עובד מעבדה.

 בעבודה עם מכשור חשמלי נייד, יש לוודא תקינותו, שלמות החוטים
 והתקעים, והגנה מפני התחשמלות כנדרש בחוק.

אין לטלטל תנור חימום דלוק . קודם יש לכבות את התנור ולהמתין עד 
 שיתקרר.  

עובדי  ניקיון לא ינקו מסכי מחשב, ולא יגעו בהם; במידת הצורך, המשתמש 
במחשב ינקה ו/או יזיז בעצמו את המסך ואת יתר מרכיבי המחשב )מקלדת 

 וכו'(. 

 ן מכשיר/כבל/תקע/שקע חשמלי, יתבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.תיקו

 אין להשאיר מכשיר חשמלי פועל.
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 קרינה מייננת

 יש להכיר את הסמל המזהיר מפני קרינה מייננת.

יש להכיר את מתקני איסוף הפסולת הרדיואקטיבית המוצקה והנוזלית, 
 ולאסור שימוש או  נגיעה בהם.

המסומנת בתווית אזהרה כפסולת  אין לפנות מהמעבדות פסולת
 רדיואקטיבית.

 חומרים מסוכנים

יש להכיר את התכונות והסכנות של חומרי ניקוי, וכן דרך הטיפול במקרה 
תקלה כמו שפיכת החומר או מגע בעור או בעיניים. יש לקרוא את הוראות 

 השימוש על תווית המכל.

גמה: מלבין אין לערבב חומרי ניקוי שונים )מחשש לריאקציה(, לדו
 )אקונומיקה( עם פנטסטיק או עם חומצה.

חל איסור מוחלט לאחסן חומצה או חומר ניקוי מסוכן אחר למכלים 
 המיועדים לשתייה.

חל איסור על עובדי ניקיון לפנות מהמעבדות פסולת כימיקלים וחומרים 
 מסוכנים.

 יש להיזהר מאוד מלהפיל ולשבור מכלי ובקבוקי כימיקלים.

פך כימי, על עובד ניקיון לנקות את השטח אך ורק לאחר שעובד במקרה של ש
 מעבדה ספג וסילק את החומר המסוכן ואישור מחלקת הבטיחות .

עובדי ניקיון יפנו לפחי האשפה, בקבוקי כימיקלים ריקים וללא הפקק 
 הממוקמים מחוץ למעבדה .

מנים עובדי ניקיון יפנו  לפחי האשפה מיכלי פסולת חדה לא מזוהמת המסו
 במדבקה לבנה כשהמכסה סגור היטב.

חיות מעבדה: במעבדות בהן מצויים כלובים עם חיות מעבדה, חל איסור 
 שעובדי הניקיון יגעו בכלובים ובוודאי שלא לגעת בחיות המעבדה.

עובדי ניקיון בבתי חיות יועסקו רק אלה שאינם אלרגיים לחיות מעבדה. 
 לא יעבוד בבית החיות.עובד ניקיון היודע שהוא אלרגי לחיות 

 אין לקחת הביתה לשימוש אחר בקבוק שהיה בו כימיקל.

 חומרי ניקיון

 קניית חומרי ניקיון תהיה רק מיצרנים העומדים בתקן.

 –כל חומר חדש שיוכנס לעבודה צריך להיות מחברה העומדת בתקן והחומר 
 שיהיה מאושר ע"י הרוקח המחוזי.

תחילת העבודה לאישור ממונה בטיחות רשימת חומרי הניקיון תועבר לפני 
 חומ"ס.

 פינוי פסולת ביולוגיה

 המזהיר מפני סכנה ביולוגית. BIOHAZARDיש להכיר את הסמל האזהרה 

 מותר לפנות פסולת ביולוגית , אך ורק לאחר עיקור באוטוקלב. 
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רק עובדי ניקיון אשר עברו הדרכת בטיחות ע"י ממונה בטיחות ביולוגית יפנו 
 ולוגית לאחר עיקור.פסולת בי

אין לגעת בחפצים נגועים בדם. על עובדי המעבדה לטפל בשפך המכיל דם או 
 נוזלים אחרים העלולים להכיל סיכון ביולוגי. 

אין לפנות ואין להשליך לפחי אשפה פגרי חיות. )על עובדי המעבדה להביאם 
 להקפאה.(

רק עובדי  עובדי הניקיון לא יגעו במחטים במידה ונמצאות על הרצפה.
המעבדות רשאים להרים מחטים בצורה בטיחותית ולהשליכם למיכל פסולת 

 חדה מתאים.

 טיפול בחפצים חדים

אין לפנות סל ניירות שיש בו חפצים חדים כמו מחטים, אזמל ניתוחים 
)סקלפל(, סכיני  גילוח, שברי זכוכית, פיפטות, וכדומה. יש לדרוש מעובדי 

לתוך מכל קשיח וסגור )קרטון, פלסטיק או  מעבדה להכניס חפצים חדים
 מתכת( למטרת פינוי ע"י עובד במעבדה כפסולת רגילה.

חפצים חדים מזוהמים בסיכון ביולוגי נאספים בתוך מיכלים מיוחדים, 

. רק עובדי המעבדה יפנו מכלים BIOHAZARDמסומנים עם סמל האזהרה 
 אלו שהם סגורים, לאחר עיקור באוטוקלב.

מכלים אשר חפצים חדים בולטים מהם החוצה. במידה ומשקית אין לפנות 
האשפה בולטים חפצים העלולים להישבר או לקרוע את השקית, עובד 

 הניקיון לא יסלק את השקית.

 דוגמאות של סמלי הזהירות

כימית, רדיואקטיבית וביולוגית  -להלן דוגמאות של סמלי הזהירות 
ת  כדי שהמפקחים יוכלו וכד' עם כיתוב בעברית אנגלית וערבי

 להראות לעובדים את הסמלים ולהסביר אותם. 

   

  



  אילן-אוניברסיטת בר -מכרז מסגרת לקבלנים – 42/16הסכם בעקבות מכרז 

66 

   

 

 

   

על כל תקלה , אירוע או מפגע בטיחות באחריות עובד הניקיון באמצעות המפקח להעביר 
 .7171דיווח מיידי לממונה הבטיחות או לדווח למוקד הבקרה בטלפון 

 

 

 

   

 חתימה  תאריך
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 חירום ובעלי תפקיד רשימת טלפונים .1.139

 נייד טלפון שם

 5317171 03:5317777חירום  מוקד בקרה ובטחון

 8550פנימי  5318550 מוקד בטחון חנייה ותנועה

 0546603320 8844 קובי ביטון -רמ"ח בטחון ובטיחות 

 0546603302 8034 שלומי נויפלד –ע.  רמ"ח בטחון ובטיחות 

 0546603357 8550 עופר ימיני–קב"ט 

 0546603303  שרון מורי –ע.  קב"ט 

 0546603304 8779 משה הוד –ממונה בטיחות כללית 

 0546603305 7919 ד"ר קון חגית –אחראית בטיחות כימיה 

 0546603306 7717 נילי זרחין –ממונה בטיחות ביולוגיה 

 0546603307 8862 פרופ' אלבק אמנון –אחראי בטיחות כימיה 

 0546603308 4331 ד"ר נחום פרלמן – אחראי רעלים

 0546603398 7648 אלכס פרלמן –ממונה בטיחות קרינה 

 0546603313 7207 בועז מורי –ממונה בטיחות אש 

  8101 ד"ר נעמי סיני –ממונה בטיחות לייזר 
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 טופס מידע אודות פרויקט 

  

 תאריך סיום תאריך התחלה שם הפרויקט

   

  איש קשר
 בקמפוס

 מקום הפרויקט פלאפון טלפון

סוג 
הפרויקט/העבוד

 ה

      

 

 פקס טלפון סלולארי מנהלי עבודה חברה קבלנית

    

    

 

 הערות סגירת חניונים יום ו'  /לילה /חגים שעות עבודה ה'-א'  ימי עבודה 

     

 

בוצע תיאום 
 בטיחות

צורך בנטרול 
 גלאים

איפה נקודות 
 ריכוז פסולת

  צמ"ה מפתחות האתר

      

 

 שם הנהג מספר רכב לכניסה שם הנהג מספר רכב לכניסה
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 נספח בטחון

 

 זהות עובדי קבלן

 הערות אישור עבודה אזרחות מס' ת' זהות/דרכון שם עובד

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 חתימה:   ______________       תאריך:  ___________
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 3נספח בטחון 

 

 הצהרת הקבלן

  

 אני הקבלן: )שם פרטי ומשפחה(________________מצהיר ומתחייב בזאת כי 

  

 ./כתומהלא אעסיק עובדים בעלי תעודה ירוקה  .1

 שהייה בארץ מחויבים להציג אישור עם תמונה מזהה.ידוע לי כי עובדים בעלי אשרת  .2

 כל עובד מטעמי יישמע להוראות החניה והתנועה בקמפוס קרי: .3

 אין לנוע עם הרכב בתוך מתחם הקמפוס אלה רק על כבישים 

 אין לחנות על מדרכה,אין לחנות בחניית נכה 

 אין לנסוע נגד כיוון התנועה,אין לחנות על מעבר חצייה 

 י תנועה, אין לחנות/לעמוד בתחנות ההסעה )שאטל(אין לחסום נתיב 

ידוע לי כי קבלן אשר יבצע עבודות ללא תיאום עם מחלקת הבטיחות כלומר נטרול גלאי  .4
 אש תופסק עבודתו לאלתר.

ידוע לי כי נדרש ממני להגיע למחלקת הביטחון לקבלת הנחיות בנושא כניסת רכבים  .5
, וזאת על מנת לאפשר עבודה תקינה בשעות עבודה  בטרם אתחיל בביצוע הפרוייקט

 ורצופה של הקבלן.

בימי חול וכן עבודה בערב  18:00-06:00במקרה בהן תידרש עבודה חריגה משעות  .6
 שבת/מוצ"ש/חג אדווח למחלקת הביטחון בטרם תחילת העבודה בשטח. 

מתחייב להעביר צילום תעודות זהות  של העובדים, וצילום היתר עבודה ומדווח על כל  .7
 נוי של עובדים חדשים.שי

 8:00-16:00תיאומים לבקשות כניסה  אך ורק בין השעות  .8

 כניסת הרכבים ויציאתם  תתבצע אך ורק  דרך שער ספורט )קבלנים(. .9

 ידוע לי כי במידה  ורכב יצא משער אחר תישלל זכותו  להיכנס לקמפוס .10

טחון יש לפנות במידה של תאונת עבודה או כל דבר חריג אחר אשר לא לפי ההוראות הבי .11
 )מוקד בקרה( ולדבר עם אחמ"ש         03-5317171למוקד הביטחון  בטלפון 

 

   

 חתימה וחותמת הנציג שם מלא של נציג הקבלן תאריך
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 הצהרת קבלן –נספח בטיחות 

 

 

 

 

 

 הצהרת הקבלן

 

 שם הפרויקט:__________________                                      

 

 שם החברה של הקבלן:_______________                                     

 

 תאריכי ביצוע העבודה:______________________________________          

 

 

. אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש תש"ל 1
וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל וכל תקנותיה וכל דין או חוק בישראל   (1970

 דין.

. כקבלן שמועסק בשטח האוניברסיטה מצהיר בזאת כי הובאו לידי הוראות ונהלי 2
 באוניברסיטה וברורים לי הסיכונים האפשריים בשטחיה ומתקניה.הבטיחות הנהוגים 

באוניברסיטה ולנהוג . הנני מתחייב לקיים את כל הדרישות הבטיחות והגהות הנהוגים 3
 גורמי הבטחון והבטיחות של האוניברסיטה שינתנו לי מידי פעם.בהתאם לדרישות 

. הנני מתחייב לקבל הדרכה/תדריך בכל זמן שאדרש ע"י גורמי הבטחון והבטיחות של 4
 האוניברסיטה.

עדים . במידה ולא אעמוד בדרישות הבטחון והבטיחות במסגרת העבודות ינקטו כנגדי צ5
הפסקת עבודה, הרחקה ממקום העבודה  וכו', ולא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב  שונים של

 זאת. 

 

 אישור גורם בטחון/בטיחותשם החברה:________________                         

 

                                             שם הקבלן: ________________              שם פרטי ומשפחה:______________                 

 

 מס' ת.ז.:_________________               חתימה:______________________

 

 תחום עיסוק:_______________               תאריך:______________________
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 טלפון/נייד:________________

 

 חתימה:__________________

 

 ___________תאריך:_______
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  2נספח בטיחות 

 * הרשאה לביצוע עבודה

 

שם החברה/הקבלן     
 __________________________________________________המבצע:

 

סוג/אופי    
 העבודה:_________________________________________________________

 

אתר/מיקום ביצוע העבודה:    
__________________________________________________ 

 

תיאור אופי העבודה:    
_______________________________________________________ 

 

מועד הביצוע: מתאריך:_____________ שעה:______ עד תאריך: ____________    
 שעה______ 

                    

ות  מיוחדות: הוראות  ודרישות בטיח   
 ____________________________________________ 

 

 או הוסף בטבלה( Xהוראות ודרישות בטיחות כלליות )סמן                   

אמצעי     ציוד מגן אישי 
 בטיחות

 שונות בטיחות אש

יריעות חוסמות   מחסומים                      הגנת ראש                        
 הבה                       ל

הפעלת אוורור  
 מאולץ                       

 -נעילה-ניתוק  הגנת רגלים                      

 L O Tתיוג 

O                       

הפעלת נוהל "צופה  
 אש"                     

אמצעי הרמה  
 מיוחדים                     

ורות א  משקפי מגן 
 הזהרה

סוג  -מטפי כיבוי 
 וכמות

ניטור אויר לרעלים  
 ואדים מסוכנים

תיחום איזור   הגנת ידים  
 בסרטים

 רשתות הגנה לנפילה  כלים מנעי ניצוצות 

תאורה נגד   צופה השגחה  הגנת נשימה 
 התפוצצות

פיגומים/ במות  
 הרמה

שילוט   מנ"פ 
אזהרה 
 )פרט(:

  

בה יצירת סבי  
 אינרטית

נדרשת תאורה   
 מיוחדת

הגדרה ופינוי נתיבי   כח כיבוי בכוננות    ביגוד 
 מילוט
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שמירת האזור     רתמה 
 רטוב

דיפונים ותמיכה  
 כנגד מפולות

תדריך בטיחות        
 לעובדים בסביבה

 

 הגורם המאשר

 גורם בטיחות: אחראי על העבודה: מזמין העבודה:

 שם פרטי:

 פחה:שם מש

 שם פרטי:

 שם משפחה:

 שם פרטי:

 שם משפחה:

 חתימה: חתימה: חתימה:

 תאריך: תאריך: תאריך:

 

*הרשאה זאת תקפה אך ורק לביצוע העבודה הנ"ל בתאריכים הנקובים וכל שינוי בפרטי 
 העבודה/מועדי

 הביצוע או כל שינוי אחר מחייב עדכון ההרשאה /או הוצאת הרשאה חדשה    
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 ש גלויה א –נספח 

 

 הרשאה לביצוע עבודה בחום )אש גלויה(

 

אתר ביצוע 
 העבודה:_____________________________________________________

 

                                  
_____________________________________________________ 

 

תאריכי  ביצוע 
 _______________________העבודה:____________________________

 

תאור 
 העבודות:_________________________________________________________

 

                            
________________________________________________________ 

 

 שם אחראי העבודה מטעם האוניברסיטה:__________________________ 

 

 _____________________ תפקיד:_____

 

 ת.ז. __________________חתימה:___________     תאריך:____________

 

 

 

 שם החברה/הקבלן:________תפקיד:___________________ 

 

 ת.ז. __________________חתימה:___________     תאריך:____________

 

 

 

 _ שם מנהל העבודה:________תפקיד:__________________

 

 ת.ז. __________________חתימה:___________     תאריך:____________
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 שם צופה האש:________ חתימה:___________     תאריך:____________

 

 ת.ז. __________________

 

 

 הנני הח"מ מאשר כי קראתי את הנוהל לביצוע "עבודה בחום", קראתי והבנתי את תוכנו,
 חות הנדרשים ומתחייב לעבוד על פיהם.נקטתי בכל אמצעי הבטי

 

 תוקף ההרשאה עד תאריך: ___________ שעה: ____________ 

  

 הנני הח"מ מאשר כי קראתי את הנוהל לביצוע "עבודה בחום", קראתי והבנתי את תוכנו,
 נקטתי בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומתחייב לעבוד על פיהם.

 

   

 ימה וחותמת הנציגחת שם מלא של נציג הקבלן תאריך

 


