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 ר סבא בע"מחברה הכלכלית לפיתוח כפה
 23/2020א מספר קול קור

 
קבלנים לביצוע עבודות לעדכון מאגר קבלני שיפוץ חזיתות וגם להקמת מאגר 

 להוספת מרפסות בבתים משותפים ברחבי העיר כפר סבא 

( מודיעה בזאת על החברה הכלכליתאו  החברה –)להלן בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 
 בבניינים קיימים בעיר כפר סבאשיפוץ חזיתות ביצוע עבודות ל גרמאל קבלניםעדכון ו/או הוספת 

על הקמת מאגר קבלנים נוסף אשר ישמש לביצוע עבודות  וגם ( / מאגר א' חזיתותמאגר  –)להלן 
הכול כמפורט   (,/ מאגר ב'  מאגר מרפסות  –להוספת מרפסות בבניינים קיימים בעיר כפר סבא )להלן  

 .להלן

חזיתות המשתייך למאגר , קיים או חדש, כי אין מניעה כי קבלןהחברה מבהירה מפורשות 
להירשם גם למאגר מרפסות יעשה כן, ובלבד כי הינו עומד בכלל התנאים הנדרשים ביחס ומעוניין 

 לכל אחד מהמאגרים.

 מבוא .1

עוסקת ( והעירייה –בשליטת עיריית כפר סבא )להלן  תאגיד עירוניינה ההחברה הכלכלית 
חזיתות מבנים, בות תכנון והקמת מוסדות ציבור, שיפוץ  עילות בענף הבניה, לרבמגוון תחומי פ

 ועוד. , יזמות כלכלית ופיתוח עסקיניהול נכסים, ניהול פרויקטים

מעניקה החברה ובמסגרת פרויקט שיפוץ חזות פני העיר כפר סבא במסגרת תחומי פעילותה 
ו/או הוספת מרפסות לשיפוץ חזיתות עבודות ליווי וסיוע לנציגות הבתים המשותפים בביצוע 

מבקשת החברה לעדכן ולהרחיב באמצעות הוספת תחום ביצוע חדש כך  לשם  בבניינים קיימים ו
 . אשר הוקם על ידה לצורך פרויקט זה קבלניםהמאגר את 

לבין  נםביוכן  חברהלבין ה נםבייכללו במאגר יידרשו לחתום על הסכמים ר שא קבלנים
, הקוראהסכמים אלה אינם מצורפים לקול  .משותפיםיגות הבתים ה, באמצעות נצדייריםה

בתיאום מראש באמצעות פנייה לדוא"ל  ,הנ"ל םניתן לעיין בנוסח ההסכמי אך
ing.co.il-dorit@eldor.   

, אשר במאגר מרפסות ואשר מעוניינים להיכלל במאגר חזיתות ו/או מוכח וןבעלי ניסי קבלנים
גבי  על ,בקשתם בכתבמאגר יגישו מעוניינים להיכלל בו הסף המפורטים להלן בתנאיעומדים 

 .לחוברת זו בנספח א'המצ"ב טופס בקשת הצטרפות למאגר 

להלן המפורטים קריטריונים לשיבוץ תעשה בהתאם ל במאגר להיכלל של המבקשיםהכללתם 
ים אשר , בהתבסס על הנתונים והמסמכהחברהט של דעתה הבלעדי והמוחלשיקול ובהתאם ל

 יומצאו לחברה.

קבלנים קיימים במאגר חזיתות שאינם מעוניינים להירשם גם למאגר מרפסות אינם   –שימו לב  
 נדרשים להגיש מסמכים ו/או אסמכתאות פעם נוספת.

 רוריםשאלות ובי .2

לקטרוני ואר אאו לד 09-7674616לפקס מס'  הבהרה ובירורים יתן להעביר שאלותנ

 ing.co.il-dorit@eldor תכלול את כל פנייה ופרטיו.  ,שם המציע ,תוך ציון מס' הקול קורא

 . או בקשת ההבהרה מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה

המציע תשובות תינתנה בכתב. החברה לא תהא אחראית לכל תשובה שתינתן בעל פה ועל 
 קבלת תשובות לשאלותיו.לוודא 

mailto:dorit@eldor-ing.co.il
mailto:dorit@eldor-ing.co.il
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 ףתנאי ס .3

, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם במצטבר  ,העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן  קבלנים
 :קבלניםלהיכלל במאגר ה

 לצורך הכללת המשתתף בכל אחד מהמאגרים   תנאי סף מנהליים

 הקבלן הינו יחיד או תאגיד משפטי רשום כדין. .3.1

אחרון להגשת בקשות כאמור בהליך אחרונות שקדמו למועד ה)שבע( השנים ה 7במהלך  .3.2
כתב אישום   ונגד הקבלן או כל אחד ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש נגדכלא נפתחה  זה,  

לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום הקבלן  עבירה שיש עמה קלון וב
  .ועיסוק

וכן הרשאה לבדיקת לחוברת זו    נספח ב'כבנוסח המצ"ב  הצהרה  לבקשתו  על הקבלן לצרף  
 .לחוברת זו נספח ג'כרישום פליל בנוסח המצ"ב 

ל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהוהקבלן מקיים ניהול  .3.3
 1976  –חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  

 לחוברת זו. כנספח ה', בנוסח המצ"ב במאגר הקבלניםלל כל התקופה בה ייכבמהלך וכן 

 לחוברת זו. כנספח א'המצ"ב בקשה להצטרפות למאגר הקבלנים,  .3.4

 / מאגר א'  מאגר חזיתותהכללת המשתתף בתנאי סף לצורך 

שיפוץ חזיתות בבניינים עבודות בינוי ובפרט עבודות לבעל יכולת מוכחת בביצוע הקבלן  .3.5
 .לפחות בניינים (שלושה) 3-השנים האחרונות ב( שלוש) 3-וזאת בקיימים 

- שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טירשום בהתאם לחוק רהקבלן הינו קבלן   .3.6
אשר יהא   ,לפחות,  1-א'בסיווג    131או בענף משנה   1-ג'ובסיווג   100בענף בניה ראשי   9691

 .םהקבלניבמאגר כלל יכל התקופה בה יבמהלך וכן  בתוקף במועד הגשת הבקשה

של וועדי בתים ו/או נציגות בית משותף להם ביצע הקבלן  ,לפחות ,המלצות)שלוש(  3 .3.7
 ממהנדסי בניין רשומים כדין.  ,לפחות ,המלצות)שלוש(  3עבודות וכן 

 / מאגר ב'  מאגר מרפסותהכללת המשתתף בתנאי סף לצורך 

פת מרפסות בבניינים עבודות בינוי ובפרט עבודות להוסבעל יכולת מוכחת בביצוע  הקבלן   .3.8
 לפחות. בניינים (שלושה) 3-( השנים האחרונות בחמש) 5-ב קיימים וזאת

- שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טירשום בהתאם לחוק רהקבלן הינו קבלן   .3.9
וכן   אשר יהא בתוקף במועד הגשת הבקשהלפחות    1-ג'ובסיווג    100בענף בניה ראשי    9691

 .במאגר הקבלניםכלל כל התקופה בה ייבמהלך 

המלצות, לפחות, של וועדי בתים ו/או נציגות בית משותף להם ביצע הקבלן ( שלוש) 3 .3.10
 . )שלוש( המלצות, לפחות, ממהנדסי בניין רשומים כדין 3וכן  עבודות

  הקבלןהתחייבות  .4

ו  , כתנאי לצירופ במצטבר  ,לעיל  3  בסעיף  ותהמפורטבכל הדרישות    לעמודהקבלן מתחייב   .4.1

 .איזה מהמאגריםהתקופה בה ייכלל בובמשך כל  יםמאגרכל אחד מהל

 להוראות החברה הכלכלית.לפעול בהתאם הקבלן מתחייב  .4.2

 מראש.אשר ייקבעו בהתאם למחירים את העבודות לבצע הקבלן מתחייב  .4.3
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ברה הכלכלית וכפי שיינתנו הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים בהתאם להנחיות הח .4.4
  .להלן כנספח ו'ובהתאם להוראות ו/או אישורי קיום הביטוחים המצורפים  לו מעת לעת

ביטוחים כאמור יונפקו על ידי הקבלן ביחס לכל עבודה ספציפית שתימסר לביצוע )ערך 
 יות ללא תקורת החברה הכלכלית וללא בצ"מ(. עבודות קבלנ

תנאי מוקדם לביצוע  דרישת החברה הכלכלית תהווה הנפקת ביטוחים כאמור ועל פי
 עבודות על ידי הקבלן.

צו התחלת כל הקבלן מתחייב כי עם חתימת הסכם ביצוע מול הדיירים וכתנאי לקבלת  .4.5
)חמישה  %5-)שניים וחצי אחוזים( ל 2.5%בין  עבודה, יפקיד ערבות ביצוע בשיעור של

 . לביצוע מערך העבודות אשר יימסרו לואחוזים( 

 עבודות קבלניות ללא תקורת החברה הכלכלית וללא בצ"מ. –"ערך העבודות" 

 1.25%בין  הקבלן מתחייב, כי עם סיום ביצוע העבודות יפקיד ערבות בדק בשיעור של .4.6
מסך העבודות אותן ביצע על פי החשבון ים(  )שניים וחצי אחוז  %2.5-)אחד ורבע אחוז( ל

 . הסופי

מיום סיום ביצוע לפחות  חודשים 12קפה במשך ערבות הבדק כאמור תעמוד בתו
 העבודות. 

 על פי חשבון סופי מאושר, ללא תקורת החברה הכלכלית וללא בצ"מ. –"סך העבודות" 

, עבודה, פגישות ומפגשים עם הדיירים קח חלק פעיל ורציף בישיבותיימתחייב כי  קבלןה .4.7
 החברה וכל אימת שיידרש לעשות כן.במועדים שיקבעו על ידי 

או בנייר רשמי יעשה שימוש לא  הקבלןהחברה וכי לא ישב במשרדי מתחייב כי  קבלןה .4.8
 .החברה ו/או עיריית כפר סבאשל כל מסמך רשמי אחר 

 .אשר נמסר לו לביצועיקט השלמת הפרואת עבודתו עד כי לא יפסיק תחייב מ הקבלן .4.9

 ו לרישומרלוונטיים אשר פרטים בשינוי החברה בכל עדכן את מתחייב כי י הקבלן .4.10
 במאגר.

ע"י   מראששיקבע  מפורט    גאנטספק את תוצרי עבודתו בהתאם ללוח  מתחייב כי י  קבלןה .4.11
 .ידי הקבלן ואשר יעודכן אחת לחודש על הובתאום עמ החברה

 .דיןכי יקפיד על שמירת זכויות יוצרים על פי תחייב מ קבלןה .4.12

ו לפי או את חובותיאת זכויותיו או יעביר לכל גורם אחר  המחמתחייב כי לא י הקבלן .4.13
 תנאי קול קורא זה, כולן או חלקן. 

לאחר,   ,במישרין או בעקיפין  ,כולו או חלקו  ,רשאי להעביר את ביצוע החוזהאינו    קבלןה
 ומראש מאת החברה הכלכלית.ללא הסכמה בכתב 

 קבלןוה,  צד ג'בין  החברה ולא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין    ,ניתנהו  ככלהסכמה כאמור,  
  .בלעדי כלפי החברהבכל מקרה אחראי  יהיהאגר מבהנכלל 

  יםשיטת ניהול המאגר .5

מסגרת הסכם על יידרש לחתום , יםמאגרד מהחכל אלט כי ייכלל בחאשר הו קבלן כל .5.1
הינה תנאי לצירופו ההסכם הנ"ל  . החתימה על  הכלכלית  החברהלהתקשרות עם  מתאים  

 למאגר(. לןבק)ללא חוזה חתום כדין לא יצורף ה ים/למאגר קבלןשל ה
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עבודות לשיפוץ   ביצועלתכנות  יהינו בעל הבניין מסוים  כי  החברה  עם קבלת ההחלטה ע"י   .5.2
החברה את פרטי פיץ ת, סות או שיפוץ חזיתות והוספת מרפסותחזיתות או הוספת מרפ

לשם קבלת  הרלוונטימאגר קבלנים, הנכללים ב (4( עד ארבעה )3לשלושה )הפרויקט 
 . הצעות לביצוע

ימסרו לקבלנים במעטפה סגורה בציון מספר  לו והמסמכים הנלוויםיקט רוהפתיק 
 הפרויקט והמועד האחרון להגשת הצעות.

תפעל החברה  .באופן אקראי, באופן היוצר שוויון, ככל הניתןהחברה תבחר בקבלנים  .5.3
במקביל פרויקטים )שני(  2-יותר מ ,בפועל ,לא יבצע יםבמאגרהנכלל לוודא כי קבלן 

 .בתחוםהחברה הכלכלית עילות במסגרת פ

להציע הצעות בהליך מכרז סגור ו/או מתחייב  יםמאגראיזה מהב אשר נכללקבלן  .5.4
ו/או פרויקט הוספת מרפסות ו/או שיפוץ חזיתות והוספת  שיפוץ חזיתותפרויקט 
של בכתב  על פי דרישה  קבלן הצעה  הלא הציע    ., אם יוזמן להציע הצעות כאמורמרפסות
ש"ח )עשרת  10,000כספי בשיעור של עד להטיל עליו קנס החברה ת , תהא רשאיהחברה

, ומעלה ברציפות ( הצעות3מקרה. לא הגיש הקבלן שלוש )כל לאלפים שקלים חדשים( 

 .להלן 5.7 בסעיףכאמור , לאלתרהרלוונטי לגרוע אותו מהמאגר רשאית החברה תהא 

בהתאם לקול קורא זה להצטרף קבלן אשר יבקש בכל עת לכל  ניםזמי ויהי יםהמאגר .5.5
תדון שנה לאחת  .החוברת זוהמסמכים הנדרשים  להצעה הכוללת את כלע"י הגשת 

 למאגר.ובדבר צירופם חדשים  קבלניםבהצעות החברה 

בדבר  ,בהתאם לצרכיה ,רשאית בכל שלב להכניס עדכונים ו/או שינוייםתהא  החברה .5.6

 .יםניהול המאגרשיטת 

 :מהאירועים הבאיםאו יותר בקרות אחד  יםקבלן ייגרע מהמאגר .5.7

 מאגר.ן המבקש להימחק מכי הוא הודעה בכתב  מתןעל ידי  .5.7.1

החלטת החברה הכלכלית וזאת לאחר עריכת שימוע לקבלן בטרם פי -על .5.7.2
 תתקבל החלטה בדבר גריעתו מהמאגר. 

 שינוי דרישות הסףבשל בין אינו עומד בדרישות הסף לצירופו למאגר, הקבלן  .5.7.3
 שינוי במעמדו של הקבלן.בשל  זה וביןבחוברת זו המפורטות 

להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר הקבלן נכנס  .5.7.4
קבוע או או  לקבלן על ידי בית משפט מנהל זמנינושים ו/או במקרה בו מונה 

קבוע ו/או או  מפרק זמני וע אובקאו  קבוע או כונס נכסים זמניאו  נאמן זמני
 ם.ימי)ארבעים וחמישה(  45הפסקת פעילותו של קבלן לתקופה העולה על 

 בו הקבלן הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי מזמין העבודות.מקרה כל ב .5.7.5

כי כישוריו המקצועיים של הקבלן אינם עומדים הוכח לחברה, להנחת דעתה,  .5.7.6
 להיכלל במאגר.לו בדרישות המאפשרות 

נציגות בניין ולא מול עמד בתנאי סעיף מהותי להסכם לא בלן הפר ו/או קה .5.7.7
על כך מכל ימים מיום שקיבל התראה  בעה עשר(  )אר  14תיקן את ההפרה בתוך  

 .גורם שהוא
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 עיקרי ההתקשרות .6

 :את המסמכים הבאים תכלולנהאשר נכללים באיזה מהמאגרים הצעות הקבלנים  .6.1

 ;פרוגראמה –ראשונית תכנון  תהצע .6.1.1

 ;)שיועבר לאישור החברה טרם הגשתו לדיירים( רט טכני לבניהפמ .6.1.2

 ;תכנות כלכליתיח ה"דו .6.1.3

לעבודות הנדרשות, לרבות אופן הצעה לתוספות ושינויים עבור הדיירים מעבר   .6.1.4
ו/או אופן שילוב תוספות הבניה  עם הדירה המקורית שילוב תוספות הבניה

 .עם עבודות בינוי נוספות הנערכות במקביל

ציון התאריך בחותמת נתקבל  ל ידי נציג החברההקבלן תוטבע עהצעת  תקבלטרם  .6.2
 .תיפסל על הסףשנקבע האחרון הצעה שתגיע לאחר המועד והשעה. 

. ( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות7בתוך שבעה )הצעות הקבלנים תתבצע פתיחת  .6.3
הגישו ואלו שלא הצעות יצוינו שמות הקבלנים שהגישו פתיחת המעטפות פרוטוקול ב
חשב יהצעה שלא תמולא במלואה ת צעות מחיר, ופירוט ההצעה של כל קבלן וקבלן.ה

 הוגשה.כאילו לא 

מקרה ל  בכ  .מהבחינה הכלכלית והאדריכליתתעביר את הצעות הקבלנים  והחברה תבחן   .6.4
טעויות בהצעת הקבלן, תעביר חוסרים או  על כשלים או  בו בחינת החברה כאמור תצביע  

 . וןלתיקהערות החברה 

 ., הצעתו תיפסל( יום14עשר ) השלא תיקן הצעתו בתוך ארבע קבלן .6.5

, תכנס נציגות הבית המשותף לאחר בחינת החברה את הצעות הקבלנים ו/או תיקונם .6.6
מו הדיירים תחליט בדבר זהות הקבלן עאסיפת  הצעות.האסיפת דיירים לצורך הצגת 

 ביצוע.תתקשר בהסכם 

 עם הקבלן לעניין הצעתו.  הל מו"מ רשאים לניהיו הדיירים , כי יובהר .6.7

אינם הם ידם בלבד וכי  ידי בעלי הנכסים ועל כי בחירת הקבלן תיעשה על ,יודגש .6.8
 כפופים לחוק חובת המכרזים או לכל פרוצדורה אחרת.

יגיש הקבלן המבצע ירים, יום לאחר בחירת הקבלן על ידי הדי)עשרים ואחת(  21תוך  .6.9
 כנהת תערות המפורטוהתוכני .העבודותיצוע תוכניות מפורטות לבהצעה ל לחברה

, , ובכפוף להערות שיתקבלוהדייריםבהתאם לעקרונות הצעת הקבלן, כפי שאושרה ע"י 
 כפר סבא.מעיריית מהחברה ו/או  ככל שיתקבלו,

 הנדסית, תוכנית אדריכלית מפורטת, תוכנית בין היתר התוכניות המפורטות יכללו, .6.10
לביצוע וכל מידע או גאנט ת, אומדן עלויות ביצוע, לוח מפורטת, מפרט טכני, כתב כמויו

 .החברהעל פי דרישת  – דרישה רלוונטית אחרת

נציג אסיפת דיירים, בתיאום עם תיקבע לתוכניות המפורטות, החברה אישור עם קבלת  .6.11
הדיירים כחלק בלתי והקבלן בין שיצורפו להסכם התוכניות לביצוע תוצגנה , בו החברה

את לצורך אישור סופי קבלת אישור והסכמת בעלי הנכסים בבניין רך לצונפרד הימנו 
 .הנ"ל ההסכם

ימי )שבעה(  7יגיש הקבלן המבצע, בתוך קבלת צו התחלת עבודה מהחברה,  לאחר .6.12
 . בעלי הנכסים בבניין ים חתומים עםבצירוף הסכמ, בקשה להיתר בנייה עסקים
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, מיום קבלת היתר הבניהים מי)ארבעה עשר(  14עבודות בתוך הבביצוע יחל הקבלן  .6.13
  .החברה הכלכליתבפיקוח מטעם . הליך הבניה ילווה במידת הצורך

מובהר בזה מפורשות כי הקבלן יבצע את העבודות ויפעל בהתאם לכל חוקי הבטיחות  .6.14
העבודות  ביצועוהגהות בעבודה, ובכלל זאת ידאג להימצאותו של מנהל עבודה במהלך 

רד הכלכלה ו/און וח על קיומו של מנהל עבודה כאמור למשובאופן רצוף, זאת לרבות דיו
 לכל גורם אחר כנדרש על פי דין.

 הקבלןף ההתקשרות עם היק .7

 
הנכלל  קבלןבמאגר או להתקשר עם הנכלל ו כלשהעם קבלן להתקשר מתחייבת  אינההחברה 

 בהיקף כלשהו.במאגר 

 

 נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי .8
 

 משפטית אחריות .8.1

חריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה חראי באיהיה א  הקבלן .8.1.1
 כספית, אשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או שלוחיו במסגרת העסקתם בפרויקט. 

מאחריות לכל כפר סבא ו/או את עיריית החברה הכלכלית פוטר את הקבלן  .8.1.2

 קבלןהיקט. היות מוגשת נגדם עקב העסקתו בפרואשר עלולה ל תביעה
כפר סבא ו/או את עיריית החברה הכלכלית ות את או לפצ/לשפות ומתחייב 

 בגין כל סכום שיחויבו בו ובגין כל הוצאה שייגרם להם עקב תביעה כאמור. 

מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד הקבלן  .8.1.3
עבודה עם העובד עקב  או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום יחסי

 יקט. ופרב העסקתו

בטח את אחריותו במסגרת צד ג' כלפי כל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע וכל הקבלן י .8.2
 נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת קול קורא זה.

כל   מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו שלהקבלן   .8.3
, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו הקבלן ל שלאדם אחר, עקב מעשה או מחד

 תוך כדי ביצוע חוזה זה.

לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל כפר סבא  עיריית    ו/אוהחברה הכלכלית חויבה  
החברה את הקבלן ישפה  ,המסגרת הסכם אחראי להם על פי כל דין או על פי  שהקבלן

 בגין כל סכום שחויבו לשלם.מידי  באופן כפר סבא ו/או את עיריית הכלכלית 

על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא  הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות  .8.4
 קבלן אחראי בהתאם לסעיפים האמורים לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב ה

דרוש החברה הכלכלית ביחס לכל פרויקט אותם תלערוך על חשבונו את הביטוחים 
  .הביצועבתוקף כל תקופת  אשר יהיוו, ר לקבלן לביצועאשר יימס

 החברה הכלכלית בלן לעדכן או לשנות את הביטוחים על פי דרישת ככל שיידרש הק
 הוא מתחייב לבצע את השינויים הנדרשים מיד עם הדרישה לכך.

 כויות יוצריםז .9

 וכל חומר אחר, היישומים הממוחשבים, התוכנות ,התכניות, הספרותעל כל זכויות היוצרים 
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 קבלן, וההחברהיהיו רכושה של  לצורך פרויקט זה,    הקבלןע"י  , ירכשו או יותאמו  ואשר יפותח
 מתחייב לפעול כדלקמן:

החברה ו/או  לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו    הקבלן .9.1
קיבל אישור לצרכי ההסכם, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן 

 .מהחברהבכתב מראש 

ו/או מידע מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי  הקבלן .9.2
 עפ"י קול קורא זה. והתחייבויותיביצוע כלשהו במהלך 

ם כלשהו, אשר לפיה חומר מסויכפר סבא ו/או נגד עיריית החברה הוגשה תביעה נגד  .9.3
לשפות  הקבלןמתחייב  ,ריםורא זה, מפר זכויות יוצעשה בו שימוש לפי קול קת החברה

לשלם בגין התביעה  שתחויבעם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים החברה, את 
 האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.

ביצוע עבודה על פי קול משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך    קבלןוה  במידה .9.4
 אלו.ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים  א זהקור

 על חשבונו. קבלןההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת ה אם .9.5

 חברהלטוען לזכויות יוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש  קבלןבמקרה וה .9.6
בחלוף המועד שעות לאחר קבלת ההזמנה.  24-ולא יאוחר מ העבודהעוד בטרם תבוצע 

 . או מי מטעמו  קבלןיוצרים על ידי המע כל טענה ו/או דרישה בדבר זכויות  כאמור לא תיש

 קבלןהבכתב, יעביר החברה הכלכלית  בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של   .9.7
רותים שי קבלןשבידו וכל , התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר את כל התוכניות

 .החברה הכלכליתלידי יקט, אחר, המועסקים במסגרת הפרו

 יםבמאגר קבלןקריטריונים לשיבוץ  .10

 :יםבמאגר קבלןלשיבוץ המפורטים להלן לקחת בחשבון את הקריטריונים הקבלן על 

לצורך ניהול ופיקוח על אשר תוקם בפני ועדה ייעודית קבלן למאגר ייערך בצירוף  הדיון .10.1
 .(הועדה – הלןעיל ול)לשיפוץ חזיתות פרויקט הוספת עבודות במסגרת ה

 הקבלניםאופן עמידתו של כל אחד מן  תוך פירוט    ייערךבועדה  הדיון בצירוף קבלן למאגר   .10.2
תחליט אילו מן הקבלנים יצורפו למאגר  הועדההמועמדים בכל אחד מתנאי הסף. 

 .הקבלנים, וזאת על פי שיקול דעתה

 מכל קבלן אשר פנה בבקשה להצטרף למאגר, כל מסמך  רשאית לדרוש תהא הועדה .10.3

ולבחינת ניסיונו ויכולתו  לעיל 3 בתנאים המפורטים בסעיףהדרוש לה לבחינת עמידתו 

  . להשל הקבלן ו/או כל מידע אחר ככל שיידרש 

 מבנה ותכולת ההצעה .11

הקבלן. חובה למלא את כל מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של זו חוברת ל
  והרלוונטיים. המסמכים הנדרשיםלצרף את כל ו נספחיםה

 בשפה העברית.  יהיו כל המסמכים שיוגשו

אך ורק בשפה אחר יהיו כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט נדרש 
 העברית.

 .בשני עותקיםתוגש הבקשה 
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 מידע כללי .12

להגיש ידנית בלבד  יש הנדרשים, המסמכים בצירוף כל ,הבקשה להיכלל במאגר את .12.1
כפר סבא קומה ב', , 11החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, רח' התע"ש במשרדי 

" שיפוץ חזיתותולציין על המעטפה "בקשה להיכלל במאגר קבלנים במסגרת פרויקט 
 .15:00בשעה  11/01/2021ליום עד וזאת 

 וכו'  השלמות /  פרטים נוספים /  תהא רשאית לפנות למבקשים לקבלת מסמכיםהחברה   .12.2
 .הקבלןוכן תהא רשאית לפנות לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על 

 במאגר. ןהקבלאי הכללת  /ודיע בכתב על הכללת ת החברה .12.3

 במאגר הנכלל  בקבלןאיננה מתחייבת לבחור החברה , כי בזה מפורשות מובהר ומודגש .12.4
ברה הכלכלית חהליצור התחייבות כלשהי בין לבצע עבודה כלשהיא ואין במאגר כדי 

 .קבלןלו/או עיריית כפר סבא 

ים ישומרת על זכותה לקבוע תנאים מקדמהחברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .12.5
בהתאם לשיקול עם הקבלן לצורך התקשרות ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות 

 דעתה הבלעדי.

 
 בכבוד רב ובברכה,

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ        
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 בקשה להצטרפות למאגר  –נספח א'  
 

 תאריך:_______________
 
      לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
 11רחוב התע"ש 

 כפר סבא
 

 א.ג.נ.,
 

 חזיתות וגם להקמת מאגר קבלנים לביצועלעדכון מאגר קבלני שיפוץ  הנדון: 
 ם ברחבי העיר כפר סבא עבודות להוספת מרפסות בבתים משותפי

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ של הריני להגיש בקשה להצטרפות למאגר קבלנים 
 כדלהלן:( החברה –)להלן 

 פרטי מגיש הבקשה: .1
 

 
     שם הקבלן:

 

 
     מספר זיהוי:

 

 
     רשומה:כתובת 

 

 
   כתובת הפעילות:

 

 
     מספר טלפון:

 

 
    מספר פקס:

 

 
     דוא"ל:

 

 
   התמחות עיקרית:

 

 
  הסמכות ורישיונות מקצועיים:

 

 
   הסמכות בתקני איכות:

 

 
 מנכ"ל הקבלן )במידה ותאגיד(:

 

 
  בעלי תפקידי מפתח:

 
 _______________ ותק _______שם ________________  תחום התמחות  .1

 

 _שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק ______ .2
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ .3
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 כח אדם ואמצעים .2
 

 להלן פרטים בדבר האמצעים וכח האדם, אותו מייעד המבקש למתן השירותים: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
.___________________________________________________________________ 

 
 ניסיון מקצועי .3
 

 ניסיון מוכח בביצוע עבודות הנדסיות.

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

      שם הלקוח

      מיקום

תיאור 
 הפרויקט

     

 תאריך תחילת
 עבודה

     

      שלב נוכחי

תאריך סיום 
)ככל 

 שרלבנטי(

     

היקף כספי 
כולל של 
 הפרויקט

     

סוג וכמות  
העבודות  
 בפרויקט

     

 
 איש קשר .4

 
איש הקשר מטעמנו הינו ___________________, בתפקיד _______________, מספר נייד 

 .________________ 
 

 הצהרת המבקש .5
 

 כדלקמן: הריני להצהיר
 

 לצורך הכללת המשתתף בכל אחד מהמאגרים   תנאי סף מנהליים

 הקבלן הינו יחיד או תאגיד משפטי רשום כדין. .5.1

)שבע( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות כאמור בהליך  7במהלך  .5.2
תב אישום זה, לא נפתחה כנגד הקבלן או כל אחד ממנהליו חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כ
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בעבירה שיש עמה קלון והקבלן לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום 
 עיסוקו. 

לחוברת זו וכן הרשאה לבדיקת   כנספח ב'ו הצהרה בנוסח המצ"ב  על הקבלן לצרף לבקשת
 לחוברת זו.כנספח ג' רישום פליל בנוסח המצ"ב 

ניהול  אות גופים ציבוריים )אכיפתספרים כדין בהתאם לחוק עסקהקבלן מקיים ניהול  .5.3
 1976  –חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  

 לחוברת זו. כנספח ה', בנוסח המצ"ב במאגר הקבלניםכל התקופה בה ייכלל במהלך וכן 

 וברת זו.לח כנספח א'המצ"ב בקשה להצטרפות למאגר הקבלנים,  .5.4

 חזיתות / מאגר א'  ללת המשתתף במאגר תנאי סף לצורך הכ

עבודות בינוי ובפרט עבודות לשיפוץ חזיתות בבניינים בעל יכולת מוכחת בביצוע הקבלן  .5.5
 לפחות. בניינים (שלושה) 3-( השנים האחרונות בשלוש) 3-קיימים וזאת ב

- שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טירשום בהתאם לחוק רהקבלן הינו קבלן   .5.6
אשר יהא   ,לפחות,  1-א'בסיווג    131או בענף משנה   1-ג'ובסיווג   100בענף בניה ראשי   9691

 .במאגר הקבלניםכל התקופה בה ייכלל במהלך וכן  בתוקף במועד הגשת הבקשה

ע הקבלן )שלוש( המלצות, לפחות, של וועדי בתים ו/או נציגות בית משותף להם ביצ 3 .5.7
 הנדסי בניין רשומים כדין. )שלוש( המלצות, לפחות, ממ 3עבודות וכן 

 תנאי סף לצורך הכללת המשתתף במאגר מרפסות / מאגר ב' 

עבודות בינוי ובפרט עבודות להוספת מרפסות בבניינים בעל יכולת מוכחת בביצוע  הקבלן   .5.8
 לפחות. בניינים (שלושה) 3-( השנים האחרונות בחמש) 5-קיימים וזאת ב

- ים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טקבלנשום  ירשום בהתאם לחוק רהקבלן הינו קבלן   .5.9
וכן   אשר יהא בתוקף במועד הגשת הבקשהלפחות    1-ג'ובסיווג    100בענף בניה ראשי    9691

 .במאגר הקבלניםכל התקופה בה ייכלל במהלך 

נציגות בית משותף להם ביצע )שלוש( המלצות, לפחות, של וועדי בתים ו/או  3 .5.10
 ן רשומים כדין. לפחות, ממהנדסי בניי )שלוש( המלצות, 3וכן  הקבלן עבודות

 
 
 חתימת המבקש: ___________________   

 
 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 
_______________, שזיהו עצמם על ידי תעודות  -ברחוב____________, ה"ה_________________ ו

_____________/המוכרים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיהם כי עליהם -_________ וזהות מספר___
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה   להצהיר את האמת

 דלעיל וחתמו עליה בפני. 
 

ים לחייב אותו למטרות כן הנני לאשר, כי הנ"ל החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשא
 פי דין. -אגדותו ועל פי מסמכי הת-רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על

 
        

 _________________ 
 __________עו"ד               
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 הצהרה בדבר הרשעות קודמות  – נספח ב' 
 ממניות המבקש( 50% -)נספח זה ייחתם ע"י המבקש וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

 
 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

אנו __________________________________________ )להשלים את  .1.1
 (.המבקשהקשר עם 

, הח"מ לא הורשע קול קורא זההשנים האחרונות שקדמו לפרסום  )שבע(    7במהלך   .1.2
בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית 

 עבירה פלילית.טב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם ולמי

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה / הנוגעות  - "עבירה פלילית"
לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת 

אישור,  קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת
 רישיון או הסכמה(.

ו/או כל הפועלים מטעמם יהיו החברה ו/או  המבקשכי  הח"מ מאשר ומסכים .1.3
רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע 

 רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

יון ו/או קבלת במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר ע .1.4
, אישור כנדרש, חתום ע"י החברהר, לבקשת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסו

 .החברההח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת 

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. .2.1

ממניות  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  .2.2
 יד( בגוף החתום על מסמך זה.התאג

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות  .2.3
 לעיל. 1.2-ו 1.1האמור בסעיפים 

 
 

_________________    _____________ _____________________________     
                     חתימה וחותמת עו"ד   תאריך           שם חתימה וחותמת 

     במבקשחבר /המבקששל 
 

הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים  לחייב אותו במבקש חבר  /המבקשהריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם 
הוזהרו על ידי להצהיר את המבקש . הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם  ה זולבקשבכל עניין הקשור ו/או הנוגע  

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח 
 זה.  

 :אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד
 
 

_________________  _____________ _____________________________    
                     חתימה וחותמת עו"ד   תאריך                  שם + חתימה     

 
הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר את האמת  וכי יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 

 פח זה.יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נס
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 הרשאה לבדיקת רישום פלילי  – נספח ג' 
 

      לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 11רחוב התע"ש 
 כפר סבא

 
 א.ג.נ,

 
 ייפוי כח והרשאה לבדיקת רישום פליליהנדון: 

 
 

 ת.ז._______________________ . _______________________1 אנו הח"מ:
 _____________ת.ז. __________ ____. ___________________2  

 
נותנים בזה ייפוי כח והרשאה לחברה ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע אודות עובדי 
המבקש/התאגיד ________________________________ כפי שאגור במרשם הפלילי 

 המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12על פי סעיף כח והרשאה זו ניתנים למען הסר ספק, ייפוי 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
 2חתימה    1חתימה     תאריך 

 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד             
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין  –נספח ה'  
   1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 ת, כדלקמן:עשה כן, מצהיר/ה בזאוכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא א
  

_________________________________________ אצל המבקש  -אני משמש כ .1
( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המבקש  -  ____________________________ )להלן

 בשמו ובעבורו.
 
 בתצהיר זה: .2

 
 גם בעל   – מי שנשלט על ידי המבקש. אם המבקש הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"

 יטה אצל המבקש, או תאגיד  השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השל 
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המבקש, או מי מאחראי  
  מטעם המבקשעל תשלום שכר העבודה. 

 .1981-י( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישו      -    "שליטה"
 

 במשבצת המתאימה[: Xבעל זיקה למבקש ]יש לסמן הנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל  .3
 
  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג

( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31)
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-אהוגנים(, התשנ"

 
 ( באוקטובר  31הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג

-( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
להגשת ההצעות  , אך במועד האחרון1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

 הרשעה האחרונה;במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ה
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 
 
 
 

__________ 
  חתימה   

 
 
 

 אישור
 

הריני לאשר, כי ביום ___________ הופיע/ה בפניי, עו"ד _____________, ה"ה 
____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה _____________________, נושא ת.ז. 

הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, להצהיר את האמת וכי יהא/ת
 את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.אישר/ה בפניי 

 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח והוראות ביטוח  –נספח ו' 
 

 מלש"ח  2- מלש"ח ל 1עבודות קבלניות בהיקפים שבין 

על חשבונו פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים  -או עלזה    הסכםפי  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
מיום העמדת הבניין לרשות הקבלן או מתן האישור החל  מורשית כדין בישראל,  בחברת ביטוח  

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של ולמשך  דם()לפי המוק  עבודותהביצוע ל
חריות מקצועית וחבות ביטוח א )לעניין )לפי המאוחר( מהבנייןהעבודות ויציאתו של הקבלן 

, חודשים נוספים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק( 36מוצר, למשך 
ומהווה חלק  ו' נספח מצורף כבאישור ביטוח העבודות הקבלניות הת ביטוח כמפורט ופוליס

שור "( וכן פוליסות ביטוח כמפורט באי עבודות קבלניות  אישור ביטוח)"בלתי ניפרד הימנו 
 "(.  אישור ביטוחי הקבלן " )"1ו' נספח ביטוחי הקבלן המצורף כ"

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.1

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח  
 ן.  נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמי

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

 :  התנאות כלליות 1.3

על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים הפוליסות יכללו סעיף בדבר וויתור  1.3.1
מטעם המזמין ו/או ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

יטוח העבודות סעיף הקובע כי בהפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול  1.3.2
, ובכל מקרה הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה

 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל  מסרהבכפוף לכך שנ
 . יום לפחות מראש

ביטוח העבודות הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע  1.3.3
חלקי הפרויקט  ד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל  הקבלניות כאמור יעמו

או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה  
 לדירות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק  הפוליסה  לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע  1.3.4
סה תמשיך ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפולי

להמשך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף 
 הפרמיה, באם תהיה. תשלום יתרת

הארכת משך של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.3.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת תוארךהעבודה 

התאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( יהיה ב 1.4
 בוטל. יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,  , בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.  מקביל אליו

לביטוח   במסגרת הפוליסה  הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.5
 הקבלן  כנגד  שהוגשה  תשלום תביעה  עקב,  קםבחל  או  במלואם,  עבודות קבלניות ימוצו

לשאת על חשבונו בפרמיה   הקבלן  מין ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייבהמז  ו/או
 הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. 

זה, הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
על ידי מבטח ום  וח חתהביט  עריכתאישור  את  לאתר העבודה,    הקבלן  יסתובכל מקרה טרם כנ

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן . הקבלן

הפקיד הקבלן ל, על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7- לא יאוחר מכמו כן,  
וכן פת נוס תקופה כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל  יםביטוחהעריכת  י, אישורהמזמיןבידי 

)או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח   למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
 .  זה(
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 את הביטוחים הבאים: לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.1

צמ"ה כלי  ו/או עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לחריות בגין ביטוח א  3.2
 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב החייבים בביטוח חובה

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר 
היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין 

 גין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;או מי מהבאים מטעם המזמין, ב

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה לרבות גניבה ופריצה  ונים"ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכ 3.3
לכל רכוש, ציוד המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן 

. על אף לאתר העבודותומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן 
ף זה, במלואו או בחלקו,  האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעי

 להלן;  13ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
  לפי  חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הנה

המזמין ו/או מי מטעם  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו/או לפי הדין הסכם
 היקף  או/ו  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  או/ו  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין בכל

 ידי הקבלן.  על צאשהו הביטוח הכיסוי

  כלפי לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 המזמין ו/או מי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה  .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי ים בנספח זהורטהמפביטוחי הקבלן הנקובים ב

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה  .7
להאריך את פוליסות , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח עם 

מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, הביטוח 
או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך 

תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הובמהלך כל תקופת    ,עד למועד תשלום חשבון סופי
ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים  ניין)לע זההסכם קבועה בהקבלן ה

 . נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
יות צמצם את אחרין או להמזמעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן 
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים או בהעתקי 

 האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ו/או היקף ביטוחי בלניות  ף ביטוח העבודות הקקבלן קיים צורך להרחיב את היקהככל שלדעת   .9
או הביטוח הנוסף  לערוך    על הקבלן,  או משלימים  לערוך ביטוחים נוספיםהקבע של הקבלן או  

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על    .ן הקבלןכאמור, על חשבוהמשלים  
 גרם לנזק בזדון.תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם ש

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל  לגרום לכך כי הוראות    קבלןה  על .10
 .  הקבלן של

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .11
לפעילותם. למען  לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס 

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

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
מיוחד העבודות, ובאבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,   .לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
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וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות האמור לעיל, 

    .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

וכן את כל הקבלנים הקשורים ם המזמין  הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .13
לאבדן  חריותמכל א ,העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ביצוע ב

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן )לרבות לנזק אשר  או
כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכן לנזק אשר 

הזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו לקבלן הזכות 
כל טענה או קבלן לא תהא שיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולל

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם ה  , אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
  שגרם לנזק בזדון.

המבטח על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14
לרבות   ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  חרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע לא יש

טוח אינם מספיקים יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביבמקרה שהב
לקבלן לא תהא שום טענה או  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןים מטעוהבא המזמיןתביעה כלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .15
שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו 

 המלווה.שולמו ובכפוף להוראות הסכם  מול הבנק 

יחולו ההוראות במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .16
 הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר    15לקבלן התראה של    יתנהלאחר שנ  תהא הזכות,  מזמיןל .16.1
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית  הקבלן, תחתבביטוח עבודות קבלניות 

 ח.י הביטווהפרשי הצמדה, לפי חוז

 יחולו על הקבלן.  לעיל 16.1פסקה  כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.2

זה, או כדי להטיל  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.3
 על המזמין חבות כשלהי.

ויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפר .17
חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על  

 צוע העדכון האמור. בי

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .18
ת ביטוח עבודות קבלניות הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליס

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם  1כאמור בסעיף 
 לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן  .19
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם 1כאמור בסעיף 

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

יל,  האמור לעעל אף  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד  10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן  -  1ו'נספח 

 (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים

וה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה מהו
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 קרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יסת הביטוח למעט במבפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 מעמד מבקש האישור *
מען הנכס המבוטח 

כתובת ביצוע  /
 העבודות *

 מבקש האישור * המבוטח

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין   ☒

 
 ................. 

 שם 
 ................. 

 שם 
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

ו/או חברות האם  ו/או חברות בע"מ 
ו/או עיריית בנות ו/או חברות קשורות 

כפר סבא ו/או גופים עירוניים ו/או 
 דיירי הבית המשותף 

 ת.ז./ ח.פ.
 ................. 

 ת.ז./ ח.פ.

 מען
 ................. 

 מען
  כפר סבא 11רחוב התע"ש 

 כיסויים 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

ש לציין קוד כיסוי בהתאם י
 לנספח ד' 

גבול האחריות/  
סכום הביטוח/ שווי  

 העבודה 
 תאריך סיום

תאריך 
 תחילה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

מספר 
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות 

או סכומי 
 ביטוח

      סכום מטבע

309 ,312 ,313 ,314 ,316 ,318 ,324 ,
328 

 
 

ים וקבלני משנה קבלנ -317, 308
)בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או 

 המנהל ו/או משכירי ציוד.

 

 
 

 יש לציין ס.ב
 

    

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה 
)ניתן לפרט 

בהתאם לפרקי 
 הפוליסה(:

 ₪ 
500,000  

    
רכוש עליו 

 עובדים
 רכוש סמוך      500,000 ₪ 

 ₪ 

מסכום  10%
הביטוח, 
מינימום 
100,000  

 רכוש בהעברה    

 פינוי הריסות      250,000 ₪ 

 

מסכום  10%
 הביטוח

    

הוצאות תכנון 
מדידה, פיקוח 

והשגחה של 
אדריכלים, 

מהנדסים 
 ומומחים אחרים

 ₪      

ציוד קל, 
מתקנים, מבני 
עזר ותכולתם, 

 תבניות ופיגומים

      

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, עבודה 

ם לקויה וחומרי
 לקויים

 ₪      
הוצאות להחשת 

נזק ותיקונים 
 זמניים
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 ₪      
הוצאות הכנת 

 תביעה

 ₪ 
מסכום  10%

 הביטוח 
 

 

   

נזק ישיר )תכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה וחומרים 
 לקויים(

 ₪      

הוצאות 
משינויים 
ותוספות 

שיידרשו על ידי 
 רשויות

      
רעידת אדמה 

 ונזקי טבע

 גניבה/פריצה      

302 ,304 ,307 ,309 ,312 ,315 ,318 ,
322 ,328 ,329 

 
קבלנים וקבלני משנה  -317, 308

)בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או 
 המנהל ו/או משכירי ציוד.

 צד ג'     4,000,000 ₪ 

 ₪ 200,000     
והחלשת רעד 

 משען

 ₪ 200,000     

נזק עקיף שייגרם 
עקב פגיעה 

בכבלים ו/או 
תת מתקנים 
 קרקעיים

₪      

חבות בגין נזק 
לרכוש הנובע 

משימוש בכלי 
רכב מנועי מעל 

לגבולות 
האחריות 

בפוליסת רכב 
סטנדרטית 

הנהוגה ביום 
 מקרה הביטוח

 
מלוא סכום 

     הביטוח

חבות בגין נזק 
הנובע גוף 

משימוש בכלי 
רכב מנועי שאינו 

חייב בביטוח 
 חובה

 
מלוא סכום 

     הביטוח

בדבר החריג 
תביעות תחלוף 

של המוסד 
לביטוח לאומי 

 מבוטל

₪      

הגנה בהליכים 
פליליים, כולל 
הוצאות ייצוג 

מפני חקירה 
והליכים 

 מנהליים אחרים
)חלה על פרקים 

 ג'(  -ב' ו
304 ,309 ,318 ,319 ,328 

 
קבלנים וקבלני משנה  -317, 308

)בכל דרגה( ו/או המפקח ו/או 
 ד.המנהל ו/או משכירי ציו

 20,000,000     
אחריות 

 מעבידים

302  ,304 ,307 ,309 ,310 ,320 ,
328 ,332  ₪ 1,000,000     

 חבות המוצר
 

301 ,303 ,304 ,309 ,320 ,325 ,326 ,
327 ,328 ,332   ₪ 500,000     

אחריות 
 מקצועית

309 ,314 ,308 , 
 רכוש / צמ"ה       328, 316, 313
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, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים )בכפוףפירוט 
 ג'(: המפורטת בנספח 

 )צמ"ה(  067)קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות((,  069עבודות קבלניות גדולות(,  -)בניה   009
 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 30פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של 
 או הביטול. 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח והוראות ביטוח  –נספח ו' 
 

 מלש"ח  5- מלש"ח ל 2עבודות קבלניות בהיקפים שבין 

על חשבונו פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים  -או עלהסכם זה  פי  - לן עלמבלי לגרוע מאחריות הקב  .1
מיום העמדת הבניין לרשות הקבלן או מתן האישור החל  מורשית כדין בישראל,  בחברת ביטוח  

תקשרות ועד המסירה הסופית של כל תקופת ההולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ל
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות  אוחר()לפי המ מהבנייןהעבודות ויציאתו של הקבלן 

, חודשים נוספים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק( 36מוצר, למשך 
ומהווה חלק  ו' נספח באישור ביטוח העבודות הקבלניות המצורף כת ביטוח כמפורט ופוליס

וח כמפורט באישור "( וכן פוליסות ביטעבודות קבלניות  אישור ביטוח)"בלתי ניפרד הימנו 
 "(.  אישור ביטוחי הקבלן " )"1ו' נספח ביטוחי הקבלן המצורף כ"

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.6

גמולי ביטוח  לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת ת 
 ת לטובת המזמין.  נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבד

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.7

 :  התנאות כלליות 1.8

על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים הפוליסות יכללו סעיף בדבר וויתור  1.8.1
ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מטעם המזמין ו/או 

 בזדון.

יטוח העבודות בלניות תכלול סעיף הקובע כי בהפוליסה לביטוח עבודות ק 1.8.2
הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה 

 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל  מסרהבכפוף לכך שנ
 . חות מראשיום לפ

ביטוח העבודות הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע  1.8.3
ות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט  הקבלני

למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס 
 לדירות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק  לניות תכלול סעיף הקובע הפוליסה  לביטוח עבודות קב 1.8.4
מאשר כי הפוליסה תמשיך ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח 

להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך 
 תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

הארכת משך של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.8.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת תוארךהעבודה 

צועית( יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח נוסח הפוליסות )למעט אחריות מק 1.9
 בוטל. יחריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,  מקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.  

לביטוח   במסגרת הפוליסה  קוביםהנ האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.10
 הקבלן  גדכנ  שהוגשה  תשלום תביעה  עקב,  בחלקם  או  במלואם,  עבודות קבלניות ימוצו

לשאת על חשבונו בפרמיה   הקבלן  ו/או המזמין ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב
 הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. 

זה, הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-יאוחר מלא  מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
על ידי מבטח הביטוח חתום    עריכתור  אישאת  לאתר העבודה,    הקבלן  ובכל מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן . הקבלן

הפקיד הקבלן ל, על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7- לא יאוחר מכמו כן,  
וכן נוספת  תקופה פו ל כאמור לעיל בגין הארכת תוק  יםביטוחהעריכת  י, אישורהמזמיןבידי 

)או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח   למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם
 .  זה(



 

 23 

 באים:את הביטוחים ה לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.4

ו/או כלי צמ"ה  בכלי רכבעקב השימוש  רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.5
 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב החייבים בביטוח חובה

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר 
היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין 

 טעם המזמין, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;או מי מהבאים מ

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה לרבות גניבה ופריצה  ונים"ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכ 3.6
לכל רכוש, ציוד המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן 

. על אף ו מטעם הקבלן לאתר העבודותומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן א
ף זה, במלואו או בחלקו,  האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעי

 להלן;  13ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 עריכת הביטוחבנספח זה, לרבות אישורי  כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
  לפי  חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הנה

המזמין ו/או מי מטעם  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו/או לפי הדין הסכם
 היקף  או/ו  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  או/ו  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין בכל

 ידי הקבלן.  על שהוצא הביטוח ויהכיס

  כלפי לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 המזמין ו/או מי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה  .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המפורטים בנספח זהוחי הקבלן ביטהנקובים ב

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה  .7
ך את פוליסות להארי, (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח עם 

מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, הביטוח 
או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך 

תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הובמהלך כל תקופת    ,עד למועד תשלום חשבון סופי
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים  זההסכם ב קבועההקבלן ה

 . נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
צמצם את אחריות ל ין אוהמזמעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן 
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים או בהעתקי 

 האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ו/או היקף ביטוחי וח העבודות הקבלניות  ף ביטקבלן קיים צורך להרחיב את היקהככל שלדעת   .9
או הביטוח הנוסף  לערוך    על הקבלן,  או משלימים  לערוך ביטוחים נוספיםהקבע של הקבלן או  

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על    .ן הקבלןכאמור, על חשבוהמשלים  
 נזק בזדון.גרם לתחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם ש

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל  לגרום לכך כי הוראות    על הקבלן .10
 .  הקבלן של

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .11
למען  לפעילותם. לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס 

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

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
מיוחד העבודות, ובאבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,   .ם סדרי עבודה לעבודות בחוםלקיי
על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
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וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות באופן שכל האמור לעיל, 

    .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

וכן את כל הקבלנים הקשורים ם המזמין  הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .13
ן לאבד חריותמכל א ,העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ביצוע ב

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן )לרבות לנזק אשר  או
כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכן לנזק אשר 

הזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו לקבלן הזכות 
כל טענה או קבלן לא תהא ו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולשיפוי בגינל

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם ה  , אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
  שגרם לנזק בזדון.

המבטח על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14
לרבות   ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  לן מן האחריות המוטלת ע חרר את הקבלא יש

טוח אינם מספיקים יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביבמקרה שהב
לקבלן לא תהא שום טענה או  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) זמיןם המים מטעוהבא המזמיןתביעה כלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .15
שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו 

 המלווה.שולמו ובכפוף להוראות הסכם  מול הבנק 

יחולו ההוראות נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  במידה שלא .16
 הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר    15לקבלן התראה של    יתנהלאחר שנ  תהא הזכות,  מזמיןל .16.4
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית  הקבלן, תחתבביטוח עבודות קבלניות 

 י הביטוח.והפרשי הצמדה, לפי חוז

 יחולו על הקבלן.  לעיל 16.1פסקה  ות המזמין על פי  האמור כל הוצא .16.5

זה, או כדי להטיל  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.6
 על המזמין חבות כשלהי.

יבה שהיא, על הקבלן היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל ס .17
חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על  

 צוע העדכון האמור. בי

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על   .18
ודות קבלניות הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עב

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם  1כאמור בסעיף 
 לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן  .19
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם 1ף כאמור בסעי

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

האמור לעיל,  על אף  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד  10את אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו אי המצ

 בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן  -  1ו'נספח 

  תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 
 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים

לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנהתנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
מעמד 
מבקש 

 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות *

 מבקש האישור * המבוטח

קבלן  ☐
 הביצוע  

קבלני  ☐
 משנה 

 שוכר ☐

אחר:  ☒
 מזמין  

 
 ................. 

 שם 
 ................. 

 שם 
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

האם  ו/או חברות  בע"מ ו/או חברות
ו/או בנות ו/או חברות קשורות 

עיריית כפר סבא ו/או גופים עירוניים 
 ו/או דיירי הבית המשותף 

 ת.ז./ ח.פ.
 ................. 

 ת.ז./ ח.פ.

 מען
 ................. 

 מען
  כפר סבא 11רחוב התע"ש 

 כיסויים 

כיסויים 
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
 חריגים 
יש לציין  

ד כיסוי קו
בהתאם 

 לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

 תאריך תחילה תאריך סיום
נוסח 

ומהדורת 
 הפוליסה 

מספר 
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או 
 סכומי ביטוח

 סכום מטבע

309 ,312 ,
313 ,314 ,
316 ,318 ,
324 ,328 

 
 

308 ,317- 
קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח 
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.

 

יש לציין 
 ס.ב

 
 
 

    

כל הסיכונים 
עבודות 

 קבלניות
הרחבות 

לדוגמה )ניתן 
לפרט בהתאם 

לפרקי 
 הפוליסה(:

 ₪ 
1,000,000 

    
רכוש עליו 

 עובדים
 רכוש סמוך     1,000,000 ₪ 

 ₪ 

10% 
מסכום 

הביטוח, 
מינימום 
200,000  

 רכוש בהעברה    

 פינוי הריסות      500,000 ₪ 

 

10% 
מסכום 
 הביטוח

    

הוצאות תכנון 
מדידה, פיקוח 

והשגחה של 
אדריכלים, 

מהנדסים 
ומומחים 

 אחרים

 ₪      

ציוד קל, 
מתקנים, מבני 
עזר ותכולתם, 

תבניות 
 ופיגומים
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נזק עקיף 
מתכנון לקוי, 
עבודה לקויה 

וחומרים 
 לקויים

 ₪      

הוצאות 
להחשת נזק 

ותיקונים 
 זמניים

 ₪      
הוצאות הכנת 

 תביעה

 ₪ 
500,000   

 

 

   

נזק ישיר )תכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה וחומרים 
 לקויים(

 ₪      

הוצאות 
משינויים 
ותוספות 

שיידרשו על ידי 
 רשויות

      
רעידת אדמה 

 ונזקי טבע

 פריצה/גניבה      

302 ,304 ,
307 ,309 ,
312 ,315 ,
318 ,322 ,
328 ,329 

 
308 ,317- 

קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח 
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.

 צד ג'     8,000,000 ₪ 

 ₪ 1,000,000     
והחלשת רעד 

 משען

 ₪ 

1,000,000   

    

נזק עקיף 
שייגרם עקב 

פגיעה בכבלים 
ו/או מתקנים 
 תת קרקעיים

₪      

חבות בגין נזק 
לרכוש הנובע 

משימוש בכלי 
רכב מנועי מעל 

לגבולות 
האחריות 

בפוליסת רכב 
סטנדרטית 

הנהוגה ביום 
 מקרה הביטוח

 
מלוא 
סכום 

 הביטוח
    

חבות בגין נזק 
הנובע גוף 

משימוש בכלי 
רכב מנועי 

שאינו חייב 
 בביטוח חובה

 
מלוא 
סכום 

 הביטוח
    

החריג בדבר 
ת תחלוף תביעו

של המוסד 
לביטוח לאומי 

 מבוטל

₪      

הגנה בהליכים 
פליליים, כולל 
הוצאות ייצוג 

מפני חקירה 
והליכים 
מנהליים 

 אחרים
)חלה על פרקים 

 ג'(  -ב' ו
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304 ,309 ,
318 ,319 ,
328 

 
308 ,317- 

קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח 
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.

 20,000,000     
אחריות 

 מעבידים

302  ,304 ,
307 ,309 ,
310 ,320 ,
328 ,332 

 ₪ 2,000,000     
 חבות המוצר

 

301 ,303 ,
304 ,309 ,
320 ,325 ,
326 ,327 ,
328 ,332  

 ₪ 1,000,000     
אחריות 

 מקצועית

309 ,314 ,
308 , 
313 ,316 ,
328 

 רכוש / צמ"ה      

ים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים )בכפוף, לשירותפירוט 
 בנספח ג'(: המפורטת 

 )צמ"ה(  067)קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות((,  069עבודות קבלניות גדולות(,  -)בניה   009
 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30יטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ב
 השינוי או הביטול.  

 חתימת האישור
 המבטח:



 

 28 

 נספח והוראות ביטוח  –נספח ו' 
 

 מלש"ח  20- מלש"ח ל 5עבודות קבלניות בהיקפים שבין 

על חשבונו פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים  -או עלהסכם זה  פי  - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
מיום העמדת הבניין לרשות הקבלן או מתן האישור החל  מורשית כדין בישראל,  בחברת ביטוח  

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ל
יות מקצועית וחבות )לעניין ביטוח אחר )לפי המאוחר( מהבנייןהעבודות ויציאתו של הקבלן 

, חודשים נוספים לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק( 36מוצר, למשך 
ומהווה חלק  ו' ח נספבאישור ביטוח העבודות הקבלניות המצורף כת ביטוח כמפורט ופוליס

"( וכן פוליסות ביטוח כמפורט באישור עבודות קבלניות  אישור ביטוח)"בלתי ניפרד הימנו 
 "(.  אישור ביטוחי הקבלן " )"1ו' נספח הקבלן המצורף כ" ביטוחי

 ביטוח עבודות קבלניות  -התנאות מיוחדות פרק א 1.11

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח  
 נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין.  

 חודשים.  24עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת   פוליסת 1.12

 :  התנאות כלליות 1.13

על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים בר וויתור הפוליסות יכללו סעיף בד 1.13.1
מטעם המזמין ו/או ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

יטוח העבודות כי ב הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע 1.13.2
הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה 

 60הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של מזמין ל  מסרהלכך שנבכפוף 
 . יום לפחות מראש

ביטוח העבודות הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע  1.13.3
א עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט  הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מל

זכויות להיכנס למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי  
 לדירות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק  הפוליסה  לביטוח עבודות קבלניות תכלול סעיף הקובע  1.13.4
ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך 

היות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך ל
 תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

הארכת משך של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.13.5
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת תוארךהעבודה 

הידוע כ"ביט" או נוסח   נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( יהיה בהתאם לנוסח 1.14
 בוטל. י,  חריג רשלנות רבתי , ככל שקייםמקביל אליו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.  

לביטוח   במסגרת הפוליסה  הנקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.15
 הקבלן  כנגד  שהוגשה  תשלום תביעה  עקב,  בחלקם  או  במלואם,  עבודות קבלניות ימוצו

לשאת על חשבונו בפרמיה   הקבלן  או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייבו/או המזמין ו/
 האמורים לקדמותם.  הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות

זה, הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
ידי מבטח   עלהביטוח חתום    עריכתאישור  את  לאתר העבודה,    הקבלן  ובכל מקרה טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן . הקבלן

הפקיד הקבלן ל, על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7- לא יאוחר מכמו כן,  
וכן נוספת  תקופה כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל  יםביטוחהעריכת  י, אישורהמזמיןבידי 
)או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח   ההתקשרות על פי ההסכםך כל תקופת למש

 .  זה(
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 את הביטוחים הבאים: לערוך  הקבלןבנוסף, על  .3

 ;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-כנדרש על ביטוח חובה 3.7

 ו/או כלי צמ"ה עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   3.8
 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב החייבים בביטוח חובה

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר 
היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין 

 הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;  ואו מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק א

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה לרבות גניבה ופריצה  ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" 3.9
לכל רכוש, ציוד המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן 

. על אף ותדומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבו
האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו,  

 להלן;  13ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
  לפי  חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הנה

המזמין ו/או מי מטעם  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. זה ו/או לפי הדין הסכם
 היקף  או/ו  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  או/ו  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  המזמין בכל

 הקבלן. ידי  על שהוצא הביטוח הכיסוי

  כלפי לתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 ין ו/או מי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. המזמ

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה  .6
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי ח זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספהנקובים ב

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל לן לקיים את קבעל ה  .7
להאריך את פוליסות , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח עם 

מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  הקבלן לערוך לפי הסכם זה,  שעלהביטוח 
או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהבמשך 

תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הובמהלך כל תקופת    ,עד למועד תשלום חשבון סופי
, למשך שלוש שנים אחריות מקצועית וחבות מוצר )לעניין ביטוח זההסכם הקבלן הקבועה ב

 . נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .8
צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח במקרה של אי התאמה בין האמור  דין.פי כל  ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן 
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים או בהעתקי 

 האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ו היקף ביטוחי ו/אקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  הככל שלדעת   .9
או הביטוח הנוסף  לערוך    על הקבלן,  או משלימים  לערוך ביטוחים נוספיםן או  הקבע של הקבל

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על    .ן הקבלןכאמור, על חשבוהמשלים  
 תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין; למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל  ום לכך כי הוראות  לגר  על הקבלן .10
 .  הקבלן של

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן  .11
לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען  

בלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על  ות ההסר ספק, האחרי
 הקבלן. 

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
העבודות, ובמיוחד אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,   .וםת בחלקיים סדרי עבודה לעבודו
על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
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וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות  יהיוהאמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן 

    .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

וכן את כל הקבלנים הקשורים ם המזמין  הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .13
לאבדן  מכל אחריות ,העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ביצוע ב

רם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם הקבלן )לרבות להיגעלול לנזק אשר  או
כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכן לנזק אשר 

הזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו לקבלן הזכות 
כל טענה או קבלן לא תהא הנקובה בביטוח, ול צמיתלשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות הע 

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם ה  , אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
  שגרם לנזק בזדון.

המבטח על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .14
לרבות   ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןהקבלן    לת ע לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטל

טוח אינם מספיקים יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביבמקרה שהב
לקבלן לא תהא שום טענה או  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם

   יהיו(.ככל שביטוח )לגבי גובה תגמולי ה ם המזמיןוהבאים מטע המזמיןתביעה כלפי 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה  .15
שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו 

 שולמו ובכפוף להוראות הסכם  מול הבנק המלווה.

יחולו ההוראות הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי  .16
 הבאות:

)חמישה עשר( ימים, להתקשר    15לקבלן התראה של    יתנהלאחר שנ  תהא הזכות,  מזמיןל .16.7
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית  הקבלן, תחתבביטוח עבודות קבלניות 

 .והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח

 יחולו על הקבלן.  לעיל 16.1פסקה  כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .16.8

זה, או כדי להטיל  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .16.9
 על המזמין חבות כשלהי.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .17
החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על  חלה  

 ביצוע העדכון האמור. 

די הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על י .18
הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות 

או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם /לעיל, בידי המזמין ו 1ף כאמור בסעי
 לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן  .19
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם 1כאמור בסעיף 

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

ור לעיל,  על אף האמ הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד  10א תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו אי המצאת אישור הביטוח במועד ל

 בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן  -  1ו'נספח 

  תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 
 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים

ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 בקש האישור. יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מהתנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
מעמד 
מבקש 

 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות *

 מבקש האישור * המבוטח

קבלן  ☐
 הביצוע  

קבלני  ☐
 משנה 

 שוכר ☐

אחר:  ☒
 מזמין  

 
 ................. 

 שם 
 ................. 

 שם 
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 

בע"מ ו/או חברות האם  ו/או חברות 
ו/או או חברות קשורות /בנות ו

עיריית כפר סבא ו/או גופים עירוניים 
 ו/או דיירי הבית המשותף 

 ת.ז./ ח.פ.
 ................. 

 ת.ז./ ח.פ.

 מען
 ................. 

 מען
  כפר סבא 11רחוב התע"ש 

 כיסויים 

כיסויים 
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
 חריגים 
יש לציין  

קוד כיסוי 
בהתאם 

 לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח/ שווי העבודה 

 תאריך תחילה תאריך סיום
נוסח 

ומהדורת 
 הפוליסה 

מספר 
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או 
 סכומי ביטוח

 סכום מטבע

309 ,312 ,
313 ,314 ,
316 ,318 ,
324 ,328 

 
 

308 ,317- 
קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

פקח המ
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.

 

 
יש לציין 

 ס.ב
 
 

    

כל הסיכונים 
עבודות 

 קבלניות
הרחבות 

לדוגמה )ניתן 
לפרט בהתאם 

לפרקי 
 הפוליסה(:

 ₪ 
5,000,000 

    
רכוש עליו 

 עובדים
 רכוש סמוך     5,000,000 ₪ 

 ₪ 
10% 

מסכום 
 הביטוח 

 רכוש בהעברה    

 הריסות פינוי     1,000,000 ₪ 

 

10% 
מסכום 
הביטוח 
מינימום 

1,000,000   
    

הוצאות תכנון 
מדידה, פיקוח 

והשגחה של 
אדריכלים, 

מהנדסים 
ומומחים 

 אחרים

 ₪      

ציוד קל, 
מתקנים, מבני 

ותכולתם, עזר 
תבניות 

 ופיגומים

      
נזק עקיף 

מתכנון לקוי, 
עבודה לקויה 
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וחומרים 
 לקויים

 ₪      

הוצאות 
חשת נזק לה

ותיקונים 
 זמניים

 ₪      
הוצאות הכנת 

 תביעה

 ₪ 
1,000,000 

 

 

   

נזק ישיר )תכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה וחומרים 
 לקויים(

 ₪      

הוצאות 
משינויים 
ותוספות 

שיידרשו על ידי 
 רשויות

      
רעידת אדמה 

 ונזקי טבע

 פריצה/גניבה      

302 ,304 ,
307 ,309 ,
312 ,315 ,
318 ,322 ,
328 ,329 

 
308 ,317- 

קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח 
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.

 צד ג'     10,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000     
רעד והחלשת 

 משען

 ₪ 

1,000,000   

    

נזק עקיף 
שייגרם עקב 

פגיעה בכבלים 
ו/או מתקנים 
 תת קרקעיים

₪      

נזק  חבות בגין
לרכוש הנובע 

משימוש בכלי 
רכב מנועי מעל 

לגבולות 
האחריות 

בפוליסת רכב 
סטנדרטית 

הנהוגה ביום 
 מקרה הביטוח

 
מלוא 
סכום 

 הביטוח
    

חבות בגין נזק 
גוף הנובע 

משימוש בכלי 
רכב מנועי 

שאינו חייב 
 בביטוח חובה

 
מלוא 
סכום 

 הביטוח
    

החריג בדבר 
תביעות תחלוף 

של המוסד 
יטוח לאומי לב

 מבוטל

₪      

הגנה בהליכים 
פליליים, כולל 
הוצאות ייצוג 

מפני חקירה 
והליכים 
מנהליים 

 אחרים
)חלה על פרקים 

 ג'(  -ב' ו
304 ,309 ,
318 ,319 ,
328 

 

 20,000,000     
אחריות 

 ידיםמעב
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308 ,317- 
קבלנים 
וקבלני 

משנה )בכל 
דרגה( ו/או 

המפקח 
ו/או המנהל 

ו/או 
משכירי 

 ציוד.
302  ,304 ,
307 ,309 ,
310 ,320 ,
328 ,332 

 ₪ 4,000,000     
 חבות המוצר

 

301 ,303 ,
304 ,309 ,
320 ,325 ,
326 ,327 ,
328 ,332  

 ₪ 2,000,000     
אחריות 

 מקצועית

309 ,314 ,
308 , 
313 ,316 ,
328 

 רכוש / צמ"ה      

ין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בפירוט 
 בנספח ג'(: המפורטת 

 )צמ"ה(  067)קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות((,  069עבודות קבלניות גדולות(,  -)בניה   009
 ביטול / שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30ף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוק
 השינוי או הביטול.  

 חתימת האישור
 המבטח:


