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 חוזה קבלנות משנה

 

  
  .________________________שנה ____לחודש  ___ביו�  ער� ונחת� בקריית שדה התעופהאשר נ

  
    520022625תשתיות בע"מ ח.פ.  –סולל בונה  –שיכו� ובינוי   :בי�

  א', קריית שדה התעופה 1מרחוב הירד� 
6301165�03; פקס: 6301189/1019�03טל':   

  ")הקבל� הראשי" או "סו"ב(להל� : "  
  אחד מצד  

  
     לבי�:          _________  ח.פ.

  .באמצעות מנהלה והמוסמ! לחתו  בשמה מר  ת"ז___________                   
 '. 2עפ"י אישור זכויות חתימה מאומת ע"י עו"ד, המצ"ב להסכ� זה כנספח י  

           " מרח'                    
9270155�03;פקס:     טלפו�:  .  

  ")המשנהקבל� " � (להל�   
  מצד שני

  
  
  

 במסגרתו ,)"המזמי�" :להל�( זה בחוזה כהגדרתו המזמי� ע� )"היסודי החוזה" :להל�( בהסכ� התקשרה ב"וסו :הואיל

 זה בחוזה כהגדרתו הפרויקט את המזמי� עבור להקי� ,ש� האמורי� לתנאי� ובכפו/ היתר בי� ,ב"סו התחייבה

  ;)"הפרויקט" :להל�(

 

  ;המזמי� י"ע שיבחר ממונה קבל� י"ע תבוצע )"העבודות" :להל�( זה בחוזה כהגדרת� העבודות כי והוחלט :והואיל

 

  ;המזמי� שפרס� _____ מכרז במסגרת העבודות לביצוע הצעה הגיש המשנה וקבל� :והואיל

 

 ,המקצועי הידע בעל הינו וכי ,די� כל פי על העבודות את לבצע מורשה קבל� הינו כי מצהיר המשנה וקבל� :והואיל

 ביצוע לצור� הנדרשי� האמצעי� יתר וכל וארגוניי� הטכניי� הכספיי� האמצעי� ,היכולת ,המיומנות ,הניסיו�

  ;היסודי החוזה לתנאי ובכפו/ ובמועד� במלוא� זה חוזה פי על התחייבויותיו וקיו� העבודות

  
וקבל� המשנה מצהיר, כי בדק את האתר כהגדרתו בחוזה זה, את דרכי הגישה אליו ואת כל הנתוני� והנסיבות   :והואיל

הרלבנטיי� לביצוע העבודות, וכי על בסיס בדיקותיו הוא מתחייב לבצע את העבודות, במלוא� ובמועד�, בהתא� 
  לתנאי חוזה זה; 

  

 קבל� ע� להתקשר מבקשת ב"וסו המשנה קבל� הצעת את המזמי� קיבל המשנה קבל� הצהרות על ובהסתמ�  :והואיל

  ;המזמי� מטע� ממונה כקבל� ידו על העבודות ביצוע לצור� המשנה
  

  
  :לפיכ!, הוסכ , הוצהר והותנה בי� הצדדי  כדלקמ�
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  מבוא ונספחי  .1

 

  המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו; 1.1
  

העיו� בו בלבד ואי� לעשות בה� כל שימוש לפרשנותו של כותרות הסעיפי� בחוזה זה נועדו לנוחיות  1.2
 הסכ� זה.

  

  המסמכי� הבאי� מהווי� את נספחי חוזה זה, כחלק בלתי נפרד הימנו: 1.3

 

  

  העדיפויות בי� מסמכי החוזה, בנושאי� של ביצוע יהיה כדלקמ�:במידה ולא הורתה סו"ב אחרת, סדר  1.4
  התוכניות.  )1(
 המפרטי�.  )2(

 כתב כמויות ומחירי�.  )3(

 נספח א' לחוזה.  )4(

 חוזה זה.  )5(

 

במידה ולא הורתה סו"ב אחרת, סדר העדיפויות בי� מסמכי החוזה, בנושאי� של תמורה ותנאי תשלו�  1.5
 יהיה כדלקמ�:

  זה.נספח א' לחו  )1(
  חוזה זה.  )2(
 כתב כמויות ומחירי�.  )3(

  המפרטי�.  )4(
  התוכניות.  )5(

 

 הגדרות .2

  
  בחוזה זה יהיו למונחי� המפורטי� להל� המשמעות המופיעה בציד�:

  
  חוזה זה על נספחיו. –" החוזה"  2.1

 

ולחוזה כל השטחי�/אזורי� המסומני� בתוכניות המצורפות לחוזה  –" אתר העבודהו/או " האתר""  2.2
 היסודי כשטחי�/אזורי� בה� מיועדות להתבצע העבודות.

    

 טופס תמצית תנאי החוזה ותנאי� מיוחדי�   נספח א'

 מפרטי הפרויקט ונהלי עבודה נספח ב'

 כתב כמויות ומחירי� נספח ג'

 תוכניות רשימת תוכניות + נספח ד'

 נוסח ערבות ביצוע ובדק נספח ה'

 תנאי� בדבר ביטוח, אחריות ושיפוי ואישור על עריכת ביטוחי� נספח ו'

 הוראות בטיחות וקנסות בגי� הפרת� נספח ז'

 נהלי� סביבתיי� וקנסות בגי� הפרת� נספח ח'

 טופס התחייבות להעסקת שוהי� חוקיי�  נספח ט'

 בדבר חשבו� קבל� המשנהטופס פרטי�  '1נספח י

 אישור זכויות חתימה של קבל� המשנה '2נספח י

 נוסח כתב ויתור והעדר תביעות '1נספח יא

 הצהרת איכות עבודות קבל� המשנה '2נספח יא

 משרדי (הספר הכחול) [אינו מצור/ בפועל להסכ�] –המפרט הכללי הבי�  נספח יב'
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 .בנספח א'הפרויקט כהגדרתו   –" הפרויקט"  2.3

 
  .בנספח א'המזמי� כהגדרתו  –" המזמי�"  2.4
  

העבודה הכוללת אשר תבוצע על ידי קבל� המשנה  �" תכולת העבודה" ו/או "העבודה" או "העבודות"  2.5
לחוזה זה,  ונספח ד', נספח ג', נספח ב', בנספח א'באתר על פי חוזה זה ונספחיו וכמפורט, בי� היתר, 

פי החוזה היסודי, לרבות כל �) ע� דרישות המזמי� כלפי סו"ב עלback to backעל בסיס "גב אל גב" (

רש בחוזה זה ובנספחיו, הנדרשת לביצוע� והשלמת� של העבודות, פעולה אחרת שאינה נזכרת במפו
 ולרבות ביצוע התיקוני� הנדרשי� וקיו� הוראות החוזה בקשר ע� תקופת הבדק.  

כל הציוד, לרבות מכונות, כלי� ועזרי� מסוגי� שוני�, הנדרשי� לש�  �" ציוד הקמה" או "הציוד"  2.6
  וזה זה.פי תנאי ח�ביצוע של� ומלא של העבודה על

  

, המהוות נספח ד'התוכניות המפורטות ברשימת התוכניות המצורפת לחוזה זה במסגרת  –" התכניות"  2.7

לחוזה זה ומצורפות לו, כפי שיעודכנו מעת לעת במהל� הפרויקט, ולרבות  מנספח ד'חלק בלתי נפרד 
תוכניות של העבודות והפרויקט אשר יתווספו לתוכניות הנ"ל במהל� הפרויקט, כפי שיקבע ע"י המזמי� 

 ו/או ע"י סו"ב.

 

מחירי היחידה הנקובי� בכתב הכמויות והמחירי� המצור/ לחוזה זה  –" "מחירי היחידה המחייבי   2.8
הינ� בגדר הערכה בלבד ואי� בה� כדי  בנספח ג'. למע� הסר ספק מובהר, כי הכמויות הנקובות כנספח ג'

 לחייב את סו"ב כלפי קבל� המשנה בדר� כלשהי.

  
 לחוזה זה. בנספח א'מחיר החוזה המוער� הקבוע  �" מחיר החוזה"  2.9

 

 מי שמונה ע"י סו"ב לשמש כמנהל הפרויקט מטעמה.  –" מנהל הפרויקט"  2.10

 

מי שמונה ע"י המזמי� לשמש כיוע5 ו/או המתכנ� של הפרויקט או כל חלק  –" המתכנ�" או "היוע)"  2.11

 ממנו. 

 

 לחוזה זה.   בנספח א'לוח הזמני� ואבני הדר� לביצוע העבודות הקבועי�  �" לוח הזמני "  2.12

 

 פי החוזה.�חוזה זה על נספחיו וכל מסמ� מחייב אחר על –" מסמכי החוזה"  2.13

 

, כפי כנספח ב'": המפרטי� ונהלי העבודה המצורפי� להסכ� זה המפרטי " ו/או "מפרטי הפרויקט"  2.14
שיעודכנו מעת לעת במהל� הפרויקט ולרבות מפרטי� ונהלי עבודה שיתווספו לרשימה זו במהל� 

 שיקבע ע"י המזמי� ו/או ע"י סו"ב.הפרויקט, כפי 

 

": תקופת הבדק והאחריות הקבועה בחוזה היסודי, אשר לא תפחת מתקופת הבדק תקופת הבדק"  2.15
בנוסחה העדכני נכו� ליו� חתימת  1973 –והאחריות הקבועה בתוספת לחוק המכר (דירות), התשל"ג 

של תקופת הבדק יתחיל ביו� קבלת  חוזה זה (התקופה הארוכה מבי� השתיי�). מובהר, כי מניינה
  פי תנאי החוזה היסודי. �אישור המזמי� על השלמת העבודות במלוא� ובאופ� הנדרש על

 לחוזה זה. 1.3הנספחי� המפורטי� בסעי/  �" נספחי "  2.16
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  הצהרות והתחייבויות קבל� המשנה .3
  

�קבל� המשנה מצהיר ומתחייב בזאת כי   
  

כל די� לביצוע העבודות, בסיווג הנדרש ובעל הכישורי�, הניסיו�,  הינו קבל� מוסמ� כנדרש על פי 3.1
המומחיות, הידע המקצועי, הטכני הארגוני והפיננסי, הדרושי� למילוי התחייבויותיו על פי תנאי חוזה 
זה וברשותו כוח האד�, האמצעי�, הציוד והמכשור הדרושי� לצור� ביצוע העבודות והשלמת� בתו� לוח 

  מילוי כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.הזמני� ולצור� 

 

בידיו כל ההיתרי�, האישורי� והרישיונות הנדרשי� לצור� ביצוע העבודה במלואה ובמועדי� האמורי�  3.2
 בחוזה זה, וכי ההיתרי�, האישורי� והרישיונות כאמור יהיו בתוק/ במש� כל תקופת ביצוע העבודות.

  

ו כל תנאי החוזה, כי טר� חתימת חוזה זה בדק, קרא והבי� את כל המסמכי�, התוכניות, נהירי� ל 3.3
המפרטי� והפרטי� הרלוונטיי� והקשורי�, במישרי� או בעקיפי�, לביצוע העבודות וכ� את כל התנאי� 

 המפרטי�, �הקשורי� לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
התוכניות, ויתר הנספחי� המצורפי� לחוזה, פרטי� בנוגע לייצור ואספקת החומרי�, הציוד, כוח האד� 
ויתר הנתוני� אשר יהיו דרושי� לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת מראש על כל 

  טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מה�. 
  

אי התאמות בי� הנספחי�, המפרטי� והתוכניות המצורפי�  יודיע לסו"ב על כל מקרה של סתירות ו/או 3.4
לחוזה וזאת, בטר� התחיל ו/או המשי� בביצוע העבודות, לפי המקרה. מוסכ� על קבל� המשנה, כי 
במקרה של מחלוקת סו"ב תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפי אילו מהמסמכי� תבוצענה העבודות 

דבר ישמש עילה לשינוי ו/או תוספת למחירי היחידה והחלטתה תחייב את קבל� המשנה, מבלי שה
  המחייבי�.

  

 בח� את כל התנאי� והנסיבות הקשורי� בביצוע העבודות ו/או הנובעי� מה�, לרבות את האתר וסביבתו,  3.5
  דרכי הגישה אליו, שטחי� שכני� ו/או סמוכי� השייכי� לאחרי�, ולרבות את טיב הקרקע, המבנה שלה 

  תיות באזור, דרכי האחסנה והעמדת המכונות או הציוד לה� יהיה זקוק, כולל אתר וכל הבנוי עליה, התש
  פינוי פסולת, וכ� את כמויותיה� וטיב� של החומרי� הדרושי� לביצוע העבודות, וכ� כי השיג את כל 

  הידיעות לגבי הסיכויי� והאפשרויות האחרי� העלולי� להשפיע על ביצוע העבודות.
  

תיו כי מחירי היחידה המחייבי� מניחי� את דעתו ומהווי� תמורה הוגנת לביצוע שוכנע על יסוד בדיקו 3.6
התחייבויותיו על פי החוזה במלוא� ובמועד�. קבל� המשנה לא יהא רשאי לבסס שו� תביעות כספיות 

ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי �ו/או אחרות לרבות הארכת לוח הזמני� ו/או תקופת הביצוע  עקב אי
  ידיעת או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו. � קב איהחוזה ו/או ע

  

הוא נוטל על עצמו את כל התחייבויות סו"ב בחוזה היסודי כלפי המזמי� בכל הנוגע לביצוע העבודות, טיב�  3.7
 ומש� ביצוע�, לרבות ההוצאות הכרוכות בהתחייבויות אלה.

 

 בשל מהמזמי� כלשהו תשלו� או1 ו שפוי או1 ו כספי פיצוי כל לו יגיע לא נסיבות ובשו� מקרה בשו� 3.8
 זה חוזה פי על התחייבויותיו יתר וכל העבודות ביצוע

  

 

  ביצוע העבודות .4
  

קבל� המשנה יבצע את העבודות בהתא� לחוזה זה ונספחיו באופ� מעולה, וברמת מיומנות ואיכות  4.1
המלא של סו"ב, תו� שהוא ממלא אחר כל הגבוהה ביותר, בשקדנות הראויה, הכל לשביעות רצונה 

  הוראותיה ועובד עימה בשיתו/ פעולה מלא.
  

קבל� המשנה מתחייב לבצע את כל העבודות תו� שימוש בחומרי�, כלי�, ציוד, מכונות, מתקני�  4.2
  המתאימי� והאיכותיי� ביותר. 

  

הבניה שיוצאו  קבל� המשנה מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות בהתא� לתכניות ולמפרטי�, היתרי 4.3
פי התק� �בקשר ע� העבודות, התקני� הישראליי� הרלוונטיי�, תקני� זרי� ככל שה� מחייבי� על
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משרדית (ה"ספר הכחול") �הישראלי ו/או המפרטי�, המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבי�
�זה היסודי ועל בסיס "גב אל והכל בכפו/ לתנאי החו �ככל שהינו רלוונטי לביצוע�  �לחוזה זה  נספח יב' 

  פי החוזה היסודי. �) ע� דרישות המזמי� כלפי סו"ב עלback to backגב" (
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קבל� המשנה מצהיר ומתחייב לבצע את העבודות בהתא� להוראות כל רשות או גו/ רלוונטי, לרבות  4.4
ות, משטרת הרשויות הממשלתיות והעירוניות, חברת החשמל, בזק, רשות המי� ומקורות, רשות העתיק

  אש וכיו"ב.  � ישראל, מכבי

 

קבל� המשנה מצהיר ומתחייב להתחיל, לבצע ולהשלי� את העבודות במלוא�, לשביעות רצונ� המלא של  4.5
לחוזה זה ולצור� כ� ינקוט בכל האמצעי� שידרשו,  בנספח א'פי לוח הזמני� הקבוע �סו"ב והמזמי�, על

ה, תוספת כוח אד�, חומרי�, כלי�, ציוד וכיו"ב, וזאת לרבות תוספת של שעות עבודה, עבודה בשעות ליל
  מבלי שיהיה זכאי לקבלת תשלו� נוס/ בגי� כ�.

, בנספח א'סו"ב רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או עפ"י דרישת המזמי� את לוח הזמני� הקבוע 
חדשי� וקבל� המשנה  על סדרי, קשרי, אופי ומש� הפעולות הנקובות בו ולקבוע לוח זמני� ו/או משכי�

 מתחייב לפעול בהתא� ללוח זמני� חדש זה.

ידו. קבל� המשנה ישל� בגי� �סו"ב רשאית לבצע בעצמה עבודה שהיתה באחריות הקבל� ולא בוצעה על  
  מהמחיר שהיה משול� לקבל� בגי� ביצוע עבודה זו 25%עבודות כאמור קנס של 

  

לעיל, יהיה חייב  4.5ביחס למועדי� הקבועי� בסעי/ היה וקבל� המשנה יאחר בהשלמת ביצוע העבודות  4.6
 בנספח א'לשל� לסו"ב, בגי� כל שבוע או חלק משבוע של איחור, פיצוי מוסכ� ומוער� מראש כקבוע 

  לחוזה זה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות סו"ב לפיצויי� בגי� נזקי� שיגרמו לסו"ב בפועל.
  

כניסתו של כל אד� לאתר ו/או להרחיק כל אד� מתחו� סו"ב תהיה רשאית להורות לקבל� המשנה למנוע  4.7
האתר, א� סו"ב אינה מעוניינת בנוכחותו באתר ו/או א� לדעת סו"ב אד� זה לא נהג בצורה הולמת או 
שאינו מוסמ� לבצע את העבודה ו/או שהוא מבצע את העבודה ברשלנות או בחוסר זהירות. כל אד� 

�� המשנה ועל חשבונו ובאחריותו, והוא לא ישולב בפרויקט כאמור יורחק לאלתר מתחו� האתר ע"י קבל 
לא במישרי� ולא בעקיפי�, וככל שאד� זה מועסק באתר ע"י קבל� המשנה ו/או מטעמו ימונה לו מחלי/ 

  מתאי� באופ� מיידי על חשבו� קבל� המשנה ובאחריותו.
  

וכ� אחר הוראת  כנספח ז'ה קבל� המשנה ימלא אחר הוראות נהלי הבטיחות בעבודה המצורפי� לחוזה ז 4.8
1988�כל חוק ותק� בנושא של בטיחות בעבודה, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח 

. קבל� המשנה יהיה אחראי באופ� בלעדי לנושא של בטיחות 1954� וחוק ארגו� הפיקוח על העבודה, תשי"ד
ראות מנהל הבטיחות הראשי של הפרויקט בעבודה ביחס לעובדיו ולקבלני משנה מטעמו וימלא אחר הו

מטע� סו"ב, אשר יהיה רשאי לקנוס את קבל� המשנה בגי� הפרת הוראותיו ו/או בגי� הפרת נהלי 
  .נספח ז'פי טבלת הקנסות המצורפת לחוזה במסגרת �הבטיחות המחייבי�, וזאת על

  

על ידי קבלני משנה אחרי�  קבל� המשנה מודע לכ� שהעבודות יתבצעו במקביל לביצוע של עבודות שונות 4.9
ולא תהיה לו כל טענה בעניי� זה. קבל� המשנה מתחייב לתא� את עבודותיו ע� קבלני המשנה האחרי�, 

  להתחשב בה� ולעבוד עימ� בשיתו/ פעולה מלא ולהמנע, ככל האפשר, מלגרו� לה� להפרעה כלשהי.
  

 קבל� המשנה ימלא אחר ההוראות הסביבתיות המחייבות של הפרויקט ואחר הנהלי� הסביבתיי�  4.10
  וכ� אחר הוראות מנהל איכות הסביבה של סו"ב, אשר יהיה רשאי לקנוס  כנספח ח'המצורפי� לחוזה זה 

   את קבל� המשנה בגי� הפרת הוראותיו ו/או בגי� הפרת הנהלי� הסביבתיי� המחייבי� כאמור לעיל,
  .נספח ח'פי טבלת הקנסות המצורפת לחוזה במסגרת  � וזאת על

  

קבל� המשנה מתחייב לשמור על סביבת עבודה נקייה ונאותה וכ� לנקות ולפנות מהאתר כל פסולת, אשר  4.11
לדעת סו"ב הנה תוצר עבודתו, מייד ע� קבלת הוראת סו"ב או מי מטעמה לעשות כ�. קבל� המשנה 

ולדעת סו"ב, קבל� המשנה אינו עומד בהתחייבות זו, תהיה סו"ב רשאית מסכי� ומאשר בזאת, כי היה 
  לחוזה זה. 23פי הוראות סעי/ �לעשות זאת במקומו ועל חשבונו, וכ� לקזז את העלויות הכרוכות בכ� על

  

פי חוזה זה בהתא� להוראת כל חוק ודי� �קבל� המשנה יבצע את העבודות ויקיי� התחייבויותיו על 4.12
והתקנות שהותקנו על פיו, תקנות הבטיחות  1965 �ת חוק התכנו� והבניה, תשכ"ה רלוונטיי� לרבו

, חוק המכר 1954�, חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, תשי"ד1988�בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח
, חוק העסקת 1991�, חוק עובדי� זרי�, תשנ"א1988�, חוק אוויר נקי, תשס"ח1973� (דירות), תשל"ג
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות , 1996�קבלני כוח אד�, תשנ"ועובדי� על ידי 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור , 1984�העובדי� ברעש), התשמ"ד
, תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי 1984� ,התשמ"דוהעובדי� באבק מזיק)

(ככל שה� רלוונטיות לביצוע העבודות), חוקי ההגנה על  1990� של עובדי� בגורמי� מזיקי�), התשנ"א
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פי החוזה, יחתו� על טופס � הסביבה וכל חוק ודי� אחרי� הרלוונטיי� לקיו� התחייבויותיו על
  וימלא אחר הוראותיו. כנספח ט'סקת שוהי� חוקיי� בנוסח המצור/ לחוזה התחייבות להע

  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, קבל� המשנה מתחייב לנקוט, על חשבונו ואחריותו, בכל אמצעי הזהירות  4.13
והבטיחות המתחייבי� ו/או הנדרשי�, להבטחת, בי� היתר, מניעת פגיעה בכל גו/, רכוש ונפש באתר 

בכל מקו� שיידרש על פי כל די� ו/או על פי דרישות חברות הביטוח אשר תבטחנה את  ובסביבתו, וזאת
 הפרויקט ו/או את סו"ב ו/או את קבל� המשנה ו/או את העבודות.  

  

  התמורה .5
  

 פי החוזה תשול� לקבל� המשנה תמורה על בסיס כמויות �בגי� ביצוע התחייבויותיו של קבל� המשנה על 5.1
  ").  התמורהלמחירי היחידה המחייבי� (להל�:"הביצוע בפועל ובהתא� 

 

 במקרה שלא יוצג מחיר בסעי/ כלשהו ברשימת מחירי היחידה המחייבי�, אזי ייחשב הדבר כאילו  5.2
  כלולות הוצאות העבודה הנדונה במחירי יחידה אחרי�.

  

 מחירי היחידה המחייבי� הינ� מחירי� קבועי� וסופיי� ולא ישתנו מכל סיבה שהיא למעט א� נקבע  5.3
  . קבל� המשנה מתחייב לבצע את העבודות בכל היק/, כפי שיידרש על בנספח אאחרת בחוזה זה ו/או 

  ה כי ידי סו"ב ובהתא� למחירי היחידה המחייבי� ולא יהיה רשאי לדרוש שינוי במחירי� אלו בתואנ
  שינוי הכמויות בפועל בכל היק/ שהוא (הגדלה או הקטנה) משנה את התחשיב לקביעת�.

 

התמורה תשול� בתשלומי� חודשיי�, לפי היק/ העבודה שבוצעה בפועל במהל� כל חודש. המדידה  5.4
פי הוראות החוזה היסודי � והחישוב של כמויות העבודה שבוצעה בפועל ע"י קבל� המשנה תתבצע על

 פיו.� � המחייבי� עלוהמפרטי
  

מחירי היחידה המחייבי� כוללי� בחוב� את הרווח, המימו� וכל יתר העלויות והסיכוני� הנוגעי� לביצוע  5.5
והשלמת העבודה בהתא� לתנאי חוזה זה וכ� כל הסיכוני� וההוצאות הידועי� והלא ידועי�, התנאי� 

 וע העלויות וההוצאות הבאות: הצפויי� והבלתי צפויי� בעת חתימת החוזה ולרבות א� מבלי לגר

 פי חוזה זה; �הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בביצוע התחייבויותיו של קבל� המשנה על 5.5.1

 רווח קבלני;  5.5.2

 עלויות הביטוחי� שעל קבל� המשנה לערו� ועלויות השתתפות קבל� המשנה בביטוחי סו"ב;  5.5.3

 עלות כוח אד�, פועלי� ושכר עבודה;  5.5.4

עלויות החומרי�, הציוד, הכלי�, לרבות פחת ולרבות אחסנת חומרי� וציוד, עלויות הרכבה  5.5.5
ופירוק, עלויות הגנה על תקינות� ושלמות� של עבודות ציוד כלי� וחומרי�, וכ� אחזקה והגנה 

 על חלקי מבנה ועבודות שנסתיימו עד למסירת�; 

 קות מעבדה; העלויות הכרוכות במדידות, סימוני�, בקרת איכות ובדי 5.5.6

 עלויות ניהול האתר, כלכלה, מנהלה, עלויות כלליות ועלויות שירותי עזר שוני�;  5.5.7

עלויות מימו�, מיסי�, אגרות, תשלומי חובה, תשלומי� לרשויות מקומיות, תשלומי� לצדדי�  5.5.8
 שלישיי� ותשלומי� על פי כל די� החלי� על קבל� המבצע עבודות; 

 אי קרקע, מי�, אקלי� מצב בטחוני וכיו"ב;  עלויות תכנו� וכאלה הנובעות מתנ 5.5.9
  

 מחירי היחידה המחייבי� אינ� כוללי� מע"מ, אשר ישול� בנפרד מכל תשלו� במועד בו על קבל�  5.6
  � שתומצא לסו"ב ע"י קבל� המשנה להעבירו לשלטונות מס ער� מוס/, וזאת וכנגד חשבונית מס כדי

  המשנה. 

 

 כמויות הביצוע בפועל שעל בסיס� תחושב התמורה שתשול� לקבל� המשנה, ימדדו ויחושבו על ידי קבל�  5.7
  המשנה ויוגשו לאישורו של מנהל הפרויקט. קביעת מנהל הפרויקט בנושא זה תהיה סופית.
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 חשבו� חודשי .6
  

חשבו� דשי (להל�: "הקבל� המשנה יגיש למנהל הפרויקט, אחת לחודש במהל� ביצוע העבודות, חשבו� חו 6.1
לחודש הבא  5�. החשבו� החודשי יוגש עד לובנספח א'לעיל  5") בהתא� לתנאי� הקבועי� בסעי/ החודשי

  לאחר החודש, שבגינו מוגש החשבו�, בצירו/ יתר המסמכי� הנדרשי� על פי חוזה זה.   
  

 החשבו� החודשי יכלול אומד� ער� העבודות שבוצעו על ידי קבל� המשנה (בצירו/ חישובי� ומדידות  6.2
  פי � המבססי� את סכו� החשבו�), וציו� הסכומי� אשר קבל� המשנה מחשיב שהוא זכאי לקבל� על

  לעיל. 5הוראות סעי/  
  

חלק מהעבודות שהושלמו ונבנו קבל� המשנה מאשר בזאת, כי יהיה זכאי לקבל תשלו� א� ורק בגי� אותו  6.3
באתר בפועל במיקומ� ובצורת� הסופיי� והאחרוני� ואשר אושרו ע"י סו"ב. קבל� המשנה לא יהיה 
זכאי לקבל תשלו� בגי� עבודות אשר הושלמו במפעלו של קבל� המשנה או על ידי כל קבל� משנה 

סופיי�, אלא א� כ� נקבע מטעמו או ספק, א� עדיי� לא סופקו והוקמו באתר במיקומ� ובצורת� ה
  .בנספח א'אחרת 

  

מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר את החשבו� החודשי כולו או חלקו ו/או לשנותו  6.4
  ו/או לעכב אישורו ו/או לדחותו ו/או לבטלו במלואו ו/או בחלקו, בשל כל אחת מהסיבות הבאות:

 כמויות שגויות של עבודות ו/או מחירי�.  )1(

  ליקויי� בעבודות שלא תוקנו.  )2(
עלויות של בדיקות חוזרות, משלימות או נוספות, שנגרמו ע"י קבל� המשנה או עקב ביצוע   )3(

  העבודה ע"י קבל� המשנה.
  אי תשלו� חשבונות ו/או תשלומי� החלי� על קבל� המשנה.  )4(
  נזק שנגר� לקבלני משנה אחרי� ע"י קבל� המשנה.  )5(
  מאושרות של קבל� המשנה ממסמכי החוזה.חריגות בלתי   )6(
  כל תביעה או דרישה שהוגשה לסו"ב בקשר ע� העבודות.  )7(
  כל תשלו� יתר ששול� לקבל� המשנה ע"י סו"ב קוד� לכ�.  )8(

  

לאחר מת� אישורו של מנהל הפרויקט ושל כל בעל תפקיד נדרש אחר בסו"ב לחשבו� החודשי ו/או לאחר  6.5
להערותיו של מנהל הפרויקט, יחתמו מנהל הפרויקט וכל בעל תפקיד  שהחשבו� החודשי תוק� בהתא�

החשבו� החודשי נדרש אחר בסו"ב על החשבו� החודשי המאושר ו/או המתוק� (שיקרא להל�: "
  ") ויימסרו לקבל� המשנה העתק ממנו.  המאושר

 

ל סו"ב לכמות, מובהר בזאת, כי לא יהיה באישורה של סו"ב לחשבו� החודשי משו� הסכמה או אישור ש 6.6
ער� וטיב העבודה אשר בוצעה על ידי קבל� המשנה ו/או לאיכות החומרי� בה� השתמש וכי כל סכו� 
הנקוב בחשבו� החודשי הנו בגדר מקדמה על חשבו� סכו� החשבו� הסופי ולא יהווה כל אסמכתא לער� 

  העבודה שבוצעה בפועל על ידי קבל� המשנה בחודש מסויי�.
  

") יבוצע ע"י סו"ב התשלו  החודשידשי המאושר לקבל� המשנה (אשר יקרא להל�: "תשלו� החשבו� החו 6.7
 בנספח א'בתנאי התשלו� הקבועי� לחוזה זה,  '1בנספח ילחשבו� קבל� המשנה שפרטיו מפורטי� 

  .לחוזה זה
  

  במסגרת התשלו� החודשי ינוכו מסכו� החשבו� החודשי המאושר הסכומי� הבאי�: 6.8

 .לחוזה זה בנספח א'כקבוע   � לחוזה זה  8עי/ בגי� עיכבו� כהגדרתו בס •

כקבוע   �בגי� השתתפות קבל� המשנה בעלויות ביטוחי עבודות הקמת הפרויקט הנערכי� ע"י סו"ב  •
 לחוזה זה. בנספח א'

עלות� של שירותי� ו/או חומרי� אשר סופקו על ידי סו"ב לקבל� המשנה ואשר על קבל� המשנה  •
 לשאת בעלות�. 

 לחוזה זה כסכו� המנוכה מהחשבו� החודשי המאושר. בנספח א'כל סכו� אחר הקבוע  •

  לחוזה זה. 23פי סעי/ �כל סכו� שסו"ב רשאית לקזז על •

 

למע� הסר ספק מובהר ומוסכ� על הצדדי�, כי התשלו� החודשי יבוצע בפועל בהתא� ובכפו/ להוראות  6.9
 בודות נשוא התשלו� החודשי. החוזה היסודי ובכפו/ לקבלת תשלו� מהמזמי� בגי� הע
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכ� בזאת כי בכל פע� שישל� המזמי� לסו"ב סכו� כלשהו (כולל  6.10
במסגרת תשלו� של חשבו� ביניי�), הנוגע לעבודות כלשה� שביצע קבל� המשנה, הרי שסו"ב מתחייבת 

עבודות, באופ� מידי ולא יאוחר לשל� לקבל� המשנה את מלוא התמורה המגיעה לו עבור ביצוע אות� 
 ימי� מיו� שקיבלה סו"ב את הסכו� האמור מהמזמי�. 7�מ

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוסכ� בי� סו"ב לסי� המזמי� כי המזמי� יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו  6.11
המלא, הבלעדי והמוחלט, בכל מקרה אשר לפי דעתו קיי� חשש כי התמורה לקבל� המשנה לא תועבר 

להעביר את התמורה המגיעה לקבל� המשנה במישרי�, או בכל  � ידי סו"ב, מכל סיבה שהיא �ה עלבמלוא
כמו כ� מוסכ�, כי א� המזמי� ימצא זאת לנחו5, יהיה רשאי  דר� אחרת, הכל כפי שיימצא לנכו�. 

(כולל  המזמי�, לפי שיקול דעתו המלא, הבלעדי והמוחלט, לעכב כל תשלו� לסו"ב מכל סוג שהוא 
לומי� שאינ� שייכי� לעבודת שביצע קבל� המשנה), כל עוד לא הוכח לו כי סו"ב העבירה לקבל� תש

  המשנה את מלוא המגיע לו עבור עבודות כלשה� שביצע במסגרת הפרויקט."
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  חשבו� סופי .7
  

 החשבוןיום ממועד גמר העבודות ומסירתן חשבון סופי (להלן:" 30- קבלן המשנה יגיש לסו"ב לא יאוחר מ  7.1

  "). סו"ב והמזמין יבדקו ויאשרו את החשבון הסופי. הסופי
  

פי חוזה זה מוטלת על קבלן - סו"ב תפחית מהחשבון הסופי כל סכום ששולם ע"י סו"ב ואשר חובת תשלומו על  7.2
לעיל ולרבות סכומי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לסו"ב ע"י  6.8פי סעיף - המשנה, לרבות ניכויים מהחשבון על

  ידו. -שנה ו/או בקשר עם העבודות שבוצעו עלקבלן המ

 

ימים לאחר המועד בו ישלם המזמין לסו"ב את הכספים המגיעים  15החשבון הסופי המאושר לתשלום ישולם   7.3
להלן ובכפוף להמצאתם  7.4לסו"ב מהמזמין בגין העבודות וזאת בכפוף לקיומם של התנאים המפורטים בסעיף 

 ע"י קבלן המשנה:של המסמכים הבאים לסו"ב 

  

  לעיל. 6המסמכים הדרושים להגשת החשבון החודשי כאמור בסעיף    7.3.1

אישוריהם של הרשויות הרלוונטיות לטיבן של העבודות שבוצעו ע"י קבלן המשנה (ככל שאלו    7.3.2
  נדרשים).

  המשנה.ידי קבלן - חתום על '1כנספח יאכתב ויתור והיעדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה זה   7.3.3

, חתומה '2כנספח יאהצהרה בדבר איכות העבודות שבוצעו ע"י קבלן המשנה, בנוסח המצורף לחוזה זה   7.3.4
  ידי קבלן המשנה.-על

  להלן לחוזה זה.  19ערבות בדק כהגדרתה בסעיף   7.3.5

  ).AS-MADEתוכניות עדות (  7.3.6

  .חישובי כמויות של כלל העבודות שבוצעו ע"י קבלן המשנה  7.3.7

  כל מסמך אחר שעל קבלן המשנה להגיש במסגרת השלמת עבודותיו בפרויקט, אשר טרם הוגש.  7.3.8

  

לעיל, התשלום הסופי ישולם לקבלן המשנה ע"י סו"ב בכפוף לקיומם של  7.3מבלי לגרוע בהוראות סעיף   7.4
  התנאים הבאים: 

 פינוי האתר מציוד, חומרים, פסולת ומבנים של קבלן המשנה.  7.4.1

 קבלת תעודת השלמה/גמר מהמזמין בגין העבודות שבוצעו ע"י קבלן המשנה.  7.4.2

 

פי החוזה היסודי -למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל עוד לא שילם המזמין לסו"ב את התמורה המגיעה לה על  7.5
מורה בגין בגין העבודות שבוצעו ע"י קבלן המשנה, לא יהיה קבלן המשנה זכאי לתבוע ו/או לדרוש מסו"ב ת

עבודות אלו, וזאת אף אם סו"ב אישרה לפני כן עבודות אלו, והוא מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל 
 דרישה ו/או תביעה מסו"ב בקשר לכך.

  

 עיכבו� .8

  
על מנת להבטיח קיו� כל ההתחייבויות קבל� המשנה עפ"י חוזה זה, ינוכו מכל חשבו� חודשי דמי עיכבו�   8.1

  "). העיכבו�) מסכו� החשבו� החודשי המאושר (להל�: "5%אחוזי� (בגובה חמישה 
  

העיכבו� יוחזק על ידי סו"ב עד להתקיימות התנאי� החוזיי� לתשלו� החשבו� הסופי, ורק לאחר   8.2
שהתקיימו תנאי� חוזיי� אלו ולקבל� המשנה קמה הזכות החוזית לקבלתו, ישול� העיכבו� לקבל� 

ל סכו� אשר יגיע לסו"ב מקבל� המשנה עפ"י החוזה. למע� הסר ספק המשנה לאחר שינוכה ממנו כ
מובהר בזאת, כי כל עוד לא התקיימו התנאי� החוזיי� לתשלו� העיכבו� וכל עוד לא נוכו מהעיכבו� 
סכומי� אשר יגיעו לסו"ב מקבל� המשנה עפ"י החוזה, הרי שהעיכבו� אינו בגדר סכו� כס/ ו/או תמורה 

  שנה.ו/או נכס של קבל� המ
  

סו"ב רשאית להשתמש בעיכבו�, במלואו או בחלקו, בכל מקרה של הפרת חוזה זה על ידי קבל� המשנה   8.3
ולקזז ממנו כל נזק שנגר� לסו"ב כתוצאה מההפרה. מובהר בזאת, כי ככל שיגר� לסו"ב נזק כאמור, 

ו/או תמורה ו/או נכס הרי שכל עוד לא קוזז סכו� הנזק מהעיכבו�, הרי שהעיכבו� אינו בגדר סכו� כס/ 
  לעיל. 8.2של קבל� המשנה, וזאת מבלי לגרוע באמור בסע' 

  



 

11 
 סולל בונהPriorityהופק ע"י מערכת 

 

  
  

  מנהל הפרויקט .9
  

פי חוזה -סו"ב תמנה מנהל פרויקט אשר, בין יתר תפקידיו, יבקר ויפקח אחר קיום התחייבויות קבלן המשנה על  9.1
זה, לרבות אופן ביצוע העבודות וסוגי החומרים המשמשים לביצוען, וזאת מבלי לגרוע מאחריות קבלן המשנה 

  פי החוזה.  -פי חוזה זה ומיתר התחייבויותיו על-לטיבן של העבודות על

  

פי חוזה זה יהיה מנהל הפרויקט רשאי לקנוס את הקבלן בסכומי הקנסות -לא עמד הקבלן בלוח הזמנים על  9.2
  לחוזה ולנכותם מכל תשלום שישולם לקבלן המשנה במסגרת החוזה.  בנספח א'הקובעים 

  

כל עוד לא תורה סו"ב אחרת בכתב ייחשב מנהל הפרויקט לכל דבר ועניין כמיופה כוחה ונציגה של סו"ב   9.3
המוסמך לפעול מטעמה. קבלן המשנה יישמע למנהל הפרויקט, יעבוד עימו בשיתוף פעולה וימלא אחר 

יימת גם לסו"ב הוראותיו. למען הסר ספק מובהר כי כל סמכות שהוענקה למנהל הפרויקט בחוזה זה תקפה וק
תהיינה הוראות / החלטות  -התאמה בין הוראות ו/או החלטות מנהל הפרויקט להוראות סו"ב -ובמקרה של אי
 סו"ב עדיפות. 

  

  טיב ואיכות העבודה .10
 

  קבלן המשנה יבצע את העבודות בטיב וברמה המעולים ביותר.  10.1

  

ת בהתאם לתנאי חוזה זה את כל הציוד, קבלן המשנה אחראי לספק, למטרת אספקה וביצוע של העבודו  10.2
"). החומרים יהיו מטיב ומאיכות מעולים בהתאם להוראות החומריםהמוצרים והחומרים הנדרשים (להלן:"

להנחיות מקצועיות מקובלות. במידה  -החוזה ונספחיו, המפרטים המחייבים ובכפוף לכל תקן ובהעדר תקנים 
ן המשנה להתאימם לתקן אחר אם נקבע כזה במפרטים ואם לא נקבע ואין לחומרים תקן ישראלי יהיה חייב קבל

 יותאמו לרמה שתיקבע ע"י סו"ב והיועץ.
  

, במפרטים או בתוכניות יהיה נספח ג' –השימוש בפריטי ציוד, אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות והמחירים   10.3
 כפוף לאישור סו"ב והיועץ מראש ובכתב. 

הבלעדי של סו"ב ו/או היועץ לא יהיו חומרים ומוצרים, ששימשו ו/או ישמשו את קבלן היה ולפי שיקול דעתם   10.4
המשנה בקשר עם ביצוע העבודות, ברמה ו/או מאיכות הולמים, יחליפם קבלן המשנה תוך הרחקתם באופן מיידי 
ים ועל חשבונו הבלעדי של קבלן המשנה מאתר העבודה בתוך הזמן הנקוב בדרישה ויספק חומרים ומוצר

  חלופיים, ברמה הנדרשת ע"י סו"ב ו/או היועץ. 

  

(לרבות בדיקות מוקדמות,  -כולל בדיקות מעבדה  –קבלן המשנה יבצע, על חשבונו, את כל הבדיקות הנדרשות   10.5
בדיקות חוזרות ותיקונים) לצורך בדיקת עמידתם של העבודות, החומרים והמוצרים בדרישות החוזה ו/או התקן, 

עפ"י דרישת סו"ב, והכול כתנאי  ויקבל את כל האישורים הנדרשים עפ"י דין ו/או עפ"י דרישת היועץ ו/או
 להשלמת העבודות. 

  

 בקרת איכות .11

  
קבלן המשנה ישתף פעולה וימלא אחר הוראות חברת בקרת האיכות אשר תפעל בפרויקט מטעם סו"ב (להלן:   11.1

  ") וכן אחר הוראות סו"ב בכל דבר ועניין הנוגע לבקרת האיכות של העבודות.  חברת בקרת האיכות"

 

קבלן המשנה ימסור לסו"ב, לחברת בקרת האיכות ולחברת הבטחת האיכות שתפעל בפרויקט מסמכים ודיווחים   11.2
 ככל שיידרש.  

  

  כוח אד  .12
 

קבלן המשנה מתחייב להעסיק עובדים מיומנים, מקצועיים אחראים ומנוסים בביצוע העבודות, במספר הדרוש   12.1
בוע בחוזה זה. בעלי המקצוע שיעסיק קבלן המשנה בביצוע לצורך ביצוע העבודות והשלמתן בלוח הזמנים הק
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  פי כל דין.  -העבודות יהיו בעלי כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים על
  

קבלן המשנה מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות וכן כוח האדם שיועסק באתר מיוזמתו   12.2
ה שיתקיימו בהם כל הדרישות וההוראות המחייבות על פי דין ") יהיו כאלעובדי קבלן המשנה(להלן: "

הכרוכות בשהייתם והעסקתם במדינת ישראל ובאתר ולצורך כך, בין היתר יחתום במעמד חתימת חוזה זה על 
  . כנספח ט'טופס התחייבות להעסקת שוהים חוקיים המצורף לחוזה זה 

  

עובדי קבלן המשנה בפרויקט ויהיה אחראי באופן בלעדי קבלן המשנה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת   12.3
לקיום הוראות החוקים החלים עליו כמעביד של עובדי קבלן המשנה ולתשלום שכר עבודתם, לרבות אספקת 

פי ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה -פי חוק ועל- אמצעי תחבורה, מתן התנאים הסוציאליים המתחייבים על
סים והתשלומים הנדרשים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכל המחייבים, ותשלום כל המי

  רשות אחרת הנובעים מכוח היותו מעסיקם של עובדי קבלן המשנה.

  
 הן-זה חוזה פי-על התחייבויותיו קיום לצורך ידו-על שיועסקו העובדים כל את לבטח מתחייב המשנה קבלן  12.4 

 ל"הנ לעובדים יהולם ביטוח מענה ייתן אשר, הנדרש הרפואי בביטוח – אחר מקום בכל והן הפרויקט באתר
 יהיו ל"הנ העובדים כל כי המשנה קבלן מתחייב כמוכן. עבודותיהם בביצוע הכרוכים בסיכונים בהתחשב

 חוק הוראת כל של לקיומה בכפוף תתבצע העסקתם וכי עבודותיהם לביצוע ותעסוקתית רפואית כשירים

  . רפואיות בדיקות מעבר בדבר רלוונטית

  

 הפסקת העבודה והחוזה .13

  

 המזמי� הוראת או/ ו ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת בכל רשאית ב"סו תהיה זה בחוזה האמור א/ על  13.1

 מבלי ,המשנה קבל� י"ע העבודות ביצוע את ולהפסיק זה חוזה לסיי� מטעמו המפקח בהוראת או1 ו

 המשנה קבל� מצד כלשהי דרישה או לתביעה עילה יהווה שהדבר ומבלי זה חוזה כהפרת יחשב שהדבר

  .מראש ימי� שבעה בכתב כ� על הודעה המשנה לקבל� נתנה ב"שסו ,ובלבד

 

 המזמי� הוראת או/ ו , ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית ב"סו תהיה זה בחוזה האמור א/ ועל בנוס/  13.2

 ,מיידי באופ� המשנה קבל� י"ע העבודות ביצוע את ולהפסיק זה חוזה לסיי� המפקח בהוראת או/ ו

 ,המשנה קבל� מצד כלשהי לתביעה עילה יהווה שהדבר ומבלי זה חוזה כהפרת יחשב שהדבר מבלי

 :הבאי� האירועי� מ� אחד בהתקיי�

 

  הפרה יסודית של החוזה ע"י קבל� המשנה.     13.2.1
    

נכסיו של קבל� המשנה ו/או נפתחו הליכי הוגשה בקשה להטלת עיקול על נכס כלשהו מבי�   13.2.2
ימי� מיו� הגשת�  7ידיו, אשר לא בוטלו תו� �פירוק או פשיטת רגל כנגד קבל� המשנה או על

  ו/או פתיחת�.
  

לעיל יחולו  13.2� ו 13.1הורתה סו"ב על הפסקת ביצוע העבודות ע"י קבל� המשנה כאמור בסעיפי�   13.3
  התנאי� הבאי�:

 

יישא במלוא האחריות בגי� סיו� החוזה וישפה את סו"ב בגי� כל הפסד או נזק  קבל� המשנה  13.3.1
 שיגר� לה ו/או למזמי� ו/או או לכל צד שלישי בגי� סיו� החוזה כאמור. 

    
פי החוזה בגי� העבודות שבוצעו �סו"ב תשל� לקבל� המשנה את התשלו� המגיע לו על  13.3.2

ההוצאות והנזקי� שנגרמו לסו"ב ע"י קבל�  והושלמו בפועל באתר, וזאת לאחר קיזוז כל
המשנה, לרבות הוצאות ונזקי� עקב סיו� החוזה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של סו"ב לקבלת 

  פי כל די�.� פי החוזה ו/או על�כל סעד אחד הנתו� לה על
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י� בכל מקרה של סיו� חוזה זה, תהיה סו"ב רשאית לפנות לאלתר  את קבל� המשנה מהאתר ולהשל  13.4
את העבודות בעצמה או באמצעות קבל� משנה אחר. לצור� כ� תהא סו"ב רשאית לעשות שימוש בכל 

  החומרי�, הציוד והמתקני� שימצאו בתחו� האתר לרבות אלו שהובאו לאתר ע"י קבל� המשנה. 

 

שנה למע� הסר ספק, מובהר בזאת, כי במקרה של סיו� חוזה זה, מכל סיבה שהיא, לא תהיה לקבל� המ  12.5
כל זכות עיכבו� ו/או זכות שיעבוד על העבודות שבוצעו, החומרי�, הציוד ו/או המתקני� המצויי� 

 באתר, והוא מתחייב לפנות את האתר לאלתר.

 

  כוח עליו� .14
  

יכולתו של קבל� המשנה לבצע את העבודה עקב נסיבות � סו"ב וקבל� המשנה לא יישאו באחריות על אי  14.1
  "). "כוח עליו�שמעבר לשליטת� הסבירה, כגו� כוח עליו� כהגדרתו בחוזה היסודי ומלחמה (להל�: 

  
רי� ו/או כלי� למע� הסר כל ספק מובהר בזאת, כי מצב מזג האוויר, ימי גש�, שלג ורוח, מחסור בחומ  14.2

ו/או ציוד, שירות מילואי�, שביתות, עוצר, מחסור בכוח אד� לרבות עובדי� זרי�, והמצב הביטחוני 
לרבות האינתיפאדה, לא ייחשבו ככוח עליו� ולא יזכו את קבל� המשנה בזכות להארכת לוח הזמני� 

  ו/או בפיצויי� כלשה�. 
  

ח עליו�, יודיע על כ� קבל� המשנה לסו"ב בכתב באופ� במידה ויחול עיכוב בביצוע העבודות בשל כו  14.3
מיידי, וסו"ב תהיה רשאית להפסיק את ביצוע העבודה ו/או לסיי� החוזה באופ� מיידי ו/או להארי� 

  את מש� ביצוע העבודה.  
  

הופסק ביצועה של העבודה בשל כוח עליו� כאמור לעיל, תשל� סו"ב לקבל� המשנה תמורה בגי�   14.4
לחוזה זה וקבל� המשנה לא יהיה זכאי  5ידו בפועל בהתא� להוראות סעי/ � בוצעה עלהעבודה ש

  לתשלו� נוס/ כלשהו בגי� העבודה ובגי� עצ� הפסקת ביצועה.
  

  ביטוח, אחריות ושיפוי .15
  

מבלי לגרוע מאחריות קבל� המשנה על פי חוזה זה יחולו ויחייבו את הצדדי� ההוראות הקבועות   15.1
  ה. לחוזה ז בנספח ו'

  
לחוזה זה  בנספח ו'קבל� המשנה מתחייב לבצע ולקיי�, על חשבונו, את הביטוחי� המפורטי�   15.2

  ולהמציא לסו"ב אישור על עריכת ביטוחי� בנוסח הקבוע בנספח זה.  

 

 הפרה יסודית .16

  
הצדדי� מסכימי� בזה כי הסעיפי� המנויי� להל� הינ� תנאי� יסודיי� אשר הפרת כל אחד מה�   16.1

23�, ו22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3מהווה הפרה יסודית של חוזה זה: .  
  

מוסכ� בזאת, כי הפרה יסודית של החוזה על ידי צד מהצדדי� תזכה את הצד השני בזכות להביא חוזה   16.2
ור לעיל לא יגרע מכל זכות זה לסיומו ללא כל התראה מוקדמת. סיו� החוזה בשל הפרה יסודית כאמ

  אחרת לו זכאי הנפגע על פי חוזה זה או על פי כל די�.
  

במקרה של הפרה יסודית על ידי קבל� המשנה, ישל� קבל� המשנה לסו"ב פיצויי� מוסכמי� ומוערכי�   16.3
ממחיר החוזה או מס� התשלומי� ששולמו לקבל� המשנה במסגרת  15%�מראש, בסכו� השווה ל

וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של סו"ב על פי החוזה ועל פי כל די�, לרבות  �דול מבי� השניי� הג � החוזה 
  הזכות לקבלת סעד בער� העולה על סכו� הפיצויי� המוסכמי�.
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מוסכ� כי שיעור הפיצויי� המוסכמי� הינו הול� ומשק/ את הנזק הצפוי לסו"ב כתוצאה מהפרה   16.4
ה, לאחר שנבח� והוער� ע"י קבל� המשנה אשר מתחייב לא להעלות יסודית של החוזה ע"י קבל� המשנ

  כל טענה ביחס לשיעור האמור.
  

סו"ב רשאית לנכות את הפיצויי� המוסכמי� וכל תשלו� אחר המגיע לסו"ב מקבל� המשנה לפי חוזה   16.5
ת� זה, מכל תשלו� המגיע לקבל� המשנה מסו"ב, לרבות התשלו� הסופי. סו"ב רשאית לגבות כל או

סכומי� כפי שסו"ב תראה לנכו�, ובכלל זה על ידי מימוש ערבות הביצוע ודמי עיכבו� שנוכו בהתא� 
  לחוזה זה.  8לסעי/ 

  

  העברת זכויות .17
  

קבל� המשנה אינו רשאי להעביר או למסור לכל גור� ו/או קבל� משנה אחר ובכל צורה שהיא את  17.1
  זכויותיו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, אלא א� ניתנה על כ� הסכמת סו"ב מראש ובכתב.  

  

ת סו"ב רשאית להעביר זכויותיה והתחייבויותיה על פי חוזה זה, כול� או מקצת�, בכל עת ומבלי לקבל א 17.2
  פי חוזה זה.  �הסכמתו של קבל� המשנה, ובלבד שלא תפגענה זכויות קבל� המשנה על

    

  תקופת הבדק .18
  

תקופת הבדק, ועל פי דרישת סו"ב, לתק� ולהחלי/  במש�קבל� המשנה יהיה אחראי באופ� בלעדי,  18.1
ל� עבודת קבלחוזה: " 18ידו ו/או מטעמו (להל� בסעי/ � לאלתר כל עבודה שסופקה ו/או בוצעה על

") שיתגלו בה ליקויי� ו/או פגמי� כלשה� ו/או שאינה עומדת בדרישות חוזה זה, וזאת גב אל המשנה

  ) ע� התחייבויות סו"ב כלפי המזמי� בחוזה היסודי בקשר ע� תקופת הבדק. back to backגב (
  

 תיקוניו ") עלחוק המכר(להל� " 1973 –חוק המכר (דירות), תשל"ג  הוראותמבלי לגרוע באמור לעיל,  18.2
ה� כלפי מי אשר רכש את  �ועדכוניו יחולו ויחייבו את קבל� המשנה ביחס לעבודת קבל� המשנה 

הפרויקט /או כל חלק ממנו מהמזמי� לרבות רוכשי הדירות בפרויקט (שיקראו כול� ביחד להל�: 
חוק המכר פי �והוא ייחשב כלפיה� בחזקת "מוכר" על �"), ה� כלפי סו"ב וה� כלפי המזמי� הרוכשי "

  פי חוק המכר. �ותחול עליו ביחס אליה� כל אחריות וחבות החלה על "מוכר" כלפי "קונה" על
 

לגרוע באמור לעיל, קבל� המשנה יהיה אחראי וחייב כלפי הרוכשי�, סו"ב והמזמי� בתיקו� ו/או  מבלי 18.3
בשיפוי ו/או בפיצוי (לפי העניי�) בגי� כל "אי התאמה" כמשמעה בחוק המכר, שתתגלה בעבודת קבל� 

קבל� המשנה יהיה חייב לשל� ו/או לפצות ו/או  המשנה במש� תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה זה.
אי קיו� אחריותו והתחייבויותיו  לשפות את סו"ב בגי� כל סכו� ו/או הוצאה שיגרמו לסו"ב עקב

 כאמור לעיל.
    

  ערבות ביצוע וערבות בדק .19
  

וכתנאי לקבלת תשלו� להבטחת מילוי כל התחייבויות קבל� המשנה לפי חוזה זה במלוא� ובמועד�  19.1
לפקודתה, במעמד חתימת החוזה, או ע� הוצאת צו , ימציא קבל� המשנה לסו"ב ופי חוזה זה�מסו"ב על

ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מסויגת,  � המוקד� מבי� השניי�  � התחלת עבודה 
(להל�:   בנספח א'לחוזה, בסכו� השווה לחלק יחסי ממחיר החוזה כקבוע  כנספח ה'בנוסח המצ"ב 

  "). ערבות הביצוע"
  

סו"ב תהיה רשאית לדרוש וקבל� המשנה יהיה חייב להיענות לדרישתה, כי כל תשלו� נוס/ שישול�   19.2
לקבל� המשנה מעבר למחיר החוזה יותנה בהגדלת ערבות הביצוע בסכו� השווה לחלק יחסי מס� אותו 

  . בנספח א'תשלו� נוס/, כקבוע 
 

, עד לקבלת אישור המזמי� לעבודות ערבות הביצוע תהא בתוק/ למש� כל תקופת ביצוע העבודות  19.3
שבוצעו ו/או סופקו ע"י קבל� המשנה ומי מטעמו בפרויקט, ובכפו/ לכ� שעד לאותו מועד, ימציא קבל� 
המשנה לסו"ב את ערבות הבדק. קבל� המשנה מתחייב להמציא לסו"ב, מפע� לפע�, כתבי הארכה של 

 .ערבות הביצוע כ� שזו תהיה בתוק/ במש� כל התקופה הנ"ל

להבטחת קיו� כל התחייבויות קבל� המשנה על פי חוזה זה, במלוא� ובמועד�, במהל� תקופת הבדק   19.4
וכתנאי לשחרור ערבות הביצוע על ידי סו"ב, ימציא קבל� המשנה לסו"ב ולפקודתה ערבות בנקאית 
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(או חלק  5%�לחוזה, בסכו� השווה ל כנספח ה'אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מסוייגת, בנוסח המצ"ב 
) מסכו� החשבו� הסופי המצטבר כפי שאושר ע"י סו"ב (להל�: בנספח א'יחסי אחר א� וככל שקבוע 

 ").ערבות הבדק"

 

ערבות הבדק תהייה צמודה למדד התשומות לבנייה כפי שיתפרס� ע"י הלשכה המרכזית   19.5
גש החשבו� הסופי ע"י לחודש שלאחר החודש בו הו 15�לסטטיסטיקה, וזאת ביחס למדד אשר יפורס� ב

  .  בנספח א'קבל� המשנה, אלא א� נקבע אחרת 

 
ערבות הבדק תהא בתוק/ למש� כל תקופת הבדק, עד לקבלת אישור סו"ב, המזמי� והרוכשי�   19.6

לעיל, כי אי� לה� תביעות ו/או דרישות כלפי קבל� המשנה בקשר ע� אחריותו  18כהגדרת� בסעי/ 
המשנה מתחייב להמציא לסו"ב, מפע� לפע�, כתבי הארכה של ערבות כלפיה� בתקופת הבדק. קבל� 

  הבדק כ� שזו תהיה בתוק/ במש� כל התקופה הנ"ל.

 

  שינויי  .20
  

סו"ב רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להורות לקבל� המשנה על ביצוע שינויי�,  20.1
) וקבל� המשנה ימלא אחר י""הוראת שינותוספות או הפחתות בתכולת העבודה ובהיקפה (להל�: 

הוראות סו"ב ויתקד� באספקה וביצוע של העבודות בהתא� לשינויי� שינתנו ע"י סו"ב כאמור. לצורכי 
  .  "תכולת העבודה העדכנית"תכולת העבודה לאחר שניתנה הוראת שינוי תקרא להל�:  � סעי/ זה 

  

זה זה (בשינויי� המתחייבי�) ביחס לחו 5היה וקבל� המשנה יבצע הוראת שינוי, יחולו הוראות סעי/  20.2
 לחוזה זה. 20לתכולת העבודה העדכנית, והכל בכפו/ לאמור בסעי/ 

  

 כהגדרת� המחייבי� היחידה מחירי יהיו "שינוי הוראת" תמחור לצור� המחייבי� היחידה מחירי 20.3

 ידי על השינוי הוראת של ערכה ייקבע ,כאמור יחידה מחירי בהעדר .'ג בנספח הקבועי� זה בחוזה

 בשינויי� התחשבות תו� ,'ג בנספח הקבועי� היחידה למחירי דומי� יחידה למחירי הפנייה

 - המנגנו� פי על "שינוי הוראת" תמחור לצור� המחייבי� היחידה מחירי ייקבעו ,בהעדר� .המתחייבי�

  .זה לחוזה 'א בנספח הקבוע
  

מחירי היחידה המחייבי� לצור� תמחור "הוראת שינוי" יהיו מחירי היחידה המחייבי� כהגדרת�  20.4
, ערכו של כל שינוי ייקבע עפ"י הנקוב במחירו� בהעדר מחירי יחידה כאמור. בנספח ג'בחוזה זה הקבועי� 

של  "המאגר המשולב בחסות אג/ החשב הכללי במשרד האוצר", כפי שיהיה בתוק/ מעת לעת, בהנחה
ייקבע ערכו של השינוי במשא ומת� בי� המזמי�  �. לא נקבעו מחירי היחידות במאגר המשולב כאמור 10%

  והקבל� הראשי לבי� קבל� המשנה.
  

מדידת� וחישוב� של כמויות תכולת העבודה העדכנית תתבצע באופ� תיאורטי, על פי תוכניות הביצוע  20.5
פיו. סוכמה בי� המזמי� לבי� סו"ב שיטת �בי� עלובהתא� להוראות החוזה היסודי והמפרטי� המחיי

  פי שיטה אחרת זו.�מדידה וחישוב אחרת יבוצעו המדידה והחישוב על
  

כללה הוראת השינוי הקטנת היק/ תכולת העבודה, לא יהיה קבל� המשנה זכאי לדרוש מסו"ב ו/או  20.6
תכולת העבודה, וקבל� המשנה מהמזמי� כל פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלו� אחר בגי� הקטנת היק/ 

יובהר כי הקבל� הראשי יהיה רשאי  יהיה זכאי א� ורק לתשלו� בגי� העבודה שבוצעה על ידו בפועל.
לדרוש מקבל� המשנה לבצע כל הוראת שינוי, ג� א� לא סוכמה התמורה בגינה ו/או אופ� מדידתה, 

י כלשהי עקב כ� שלו סוכמו התמורה ולקבל� המשנה לא תהיה עילה או זכות לעיכוב ביצוע הוראת שינו
ו/או אופ� המדידה של השנוי ו/או בשל העדר התייחסות של הקבל� הראשי לתביעה שהוגשה על ידי 

  קבל� המשנה בגי� הוראת שינוי כאמור

 

  פינוי וניקוי האתר בגמר העבודה .21
  

מכל פסולת ושיירי� קבל� המשנה יקפיד, על חשבונו, להחזיק את אתר העבודה במצב נקי וחופשי   21.1
").קבל� המשנה הפסולתכלשה� לרבות פסולת ושיירי� שייווצרו כתוצאה מביצוע העבודות (להל�: "

  יסלק הפסולת מהאתר לאתר סילוק מורשה, לשביעות רצונה של סו"ב.
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ע� סיו� העבודות ו/או ע� ביטולו של החוזה ו/או ע� קבלת הוראה על כ� מסו"ב, יפנה קבל� המשנה   21.2
מהאתר את משרדיו וכ� את המוצרי� העודפי�, כלי�, מכונות, ציוד וכל הפסולת המצויה באתר, 

  וישאיר את האתר במצב נקי ומסודר לשביעות רצונה של סו"ב.
  

  מעמד קבל� המשנה .22
  

מוצהר ומוסכ� בזאת במפורש, כי אי� באמור בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בי� סו"ב לקבל�  22.1
מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מכוחו. קבל� המשנה ישמש כקבל� המשנה ו/או 

עצמאי ובלתי תלוי בסו"ב בכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויישא בכל העלויות 
  הכרוכות בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות תשלומי� לעובדיו ולקבלני משנה מטעמו וכיו"ב.  

 

דה ויקבע כי, חר/ האמור בחוזה זה וחר/ יחסי הצדדי� בפועל כקבלני� עצמאיי�, יש לראות במי 22.2
מעביד, אזי ישפה קבל� �ביחסי� של המזמי� ו/או סו"ב ע� קבל� המשנה ו/או ע� עובדיו כיחסי עובד

המשנה את סו"ב ו/או המזמי�, לפי העניי�, בכל תשלו� ו/או הוצאה אשר יישאו בה במישרי� או 
יפי�, בגי� קביעה כאמור, מייד לאחר קבלת דרישה ראשונה מאת המזמי� ו/או מאת סו"ב לפי בעק

  העניי�. 
 

אי� ביחסי הצדדי� עפ"י הסכ� זה משו� יחסי שליחות מכל מי� וסוג וקבל� המשנה אינו מוסמ� לחייב  22.3
  את המזמי� ו/או את סו"ב כלפי צד שלישי כלשהו.

 

  קיזוז והעדר זכות עיכבו� .23
  

סו"ב תהיה זכאית לקזז, בכל עת, כל סכום שיגיע לקבלן המשנה כנגד כל סכום שקבלן המשנה יהיה חייב לסו"ב   23.1
ו/או למי מהחברות בקבוצת שיכון ובינוי ו/או לחברות הבת של סו"ב ו/או לחברות קשורות של סו"ב, בין אם 

ים ובין שאינם קצובים, והכול לפי חובו של קבלן המשנה נוגע לחוזה זה ובין אם לאו, בין שהסכומים קצוב
  שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של סו"ב. הקיזוז האמור יבוצע בהודעה שתימסר ע"י סו"ב לקבלן המשנה.

 

על אף האמור בכל דין מוסכם בזאת מפורשות, כי הרשות להימצאות קבלן המשנה באתר ניתנת אך ורק לצורך   23.2
לן המשנה לא יהיה רשאי לעכב בידיו את העבודות ו/או את האתר ו/או כל אספקה וביצוע של העבודות וכי קב

חלק ממנו והוא מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל זכות קיזוז ו/או עיכבון המוקנים לו על פי כל דין, לרבות 
  .1974-לחוק חוזה קבלנות, תשל"ד 5על פי סעיף 

  

  התחייבות בנושא שוחד ושחיטות .24
  

יעמוד בכל החוקים והתקנות הרלוונטיים נגד שוחד ) 1י: (דדים להסכם זה מצהיר ומתחייב בזאת ככל אחד מהצ  24.1
, הדירקטורים, בעלי המניות, הסוכנים, הגורמים אצלו למיטב ידיעתו עובדיו, נושאי המשרה) 2; (ושחיתות

ם בכל פשע או עבירה המסונפים לו, השותפויות שלו וכל נציג אחר מטעמו לא הואשמו, הורשעו או הודו מעול
 .הקשורים להונאה, שחיתות או קלקול מוסרי

  

ותקנה  של חוזה זהזה תיחשב להפרה יסודית  לחוזהעל ידי צד ,כולן או חלקן, כל הפרה של ההתחייבויות לעיל  24.2
 הפרההעקב ההפרה האמורה. זכות הסיום מתוקף  חוזה זה לסיומו באופן מיידילצד שכנגד את הזכות להביא 

  ממנה.בקשר להפרה כאמור, ומבלי לגרוע  המוקנית בחוזה זהתהיה בנוסף לכל זכות או תרופה  הנ"ל

 

  חילוקי דעות בי� הצדדי  .25
  

חילוקי דעות ו/או אי הסכמות שיתגלו בי� סו"ב לבי� קבל� המשנה בקשר לחוזה זה יוכרעו בפני בית   25.1
  אביב.�המשפט המוסמ� בתל

  

ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בי� סו"ב לבי� קבל� המשנה בקשר בכל מקרה של סכסו�   25.2
לחוזה זה, קבל� המשנה לא יאט את קצב ביצוע העבודות, לא יפסיק את ביצוע� בהתא� להתחייבויותיו 

  על פי החוזה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמש� ביצוע� והשלמת�.
  
  

  החתימה של סו"ב חתימת מורשי "תנאי מקדמי לתוקפו של החוזה  .26
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פי נוהל - קבלן המשנה מאשר ומצהיר בזאת, כי תוקפו של חוזה זה מותנה בחתימתם של מורשי החתימה של סו"ב (על
  זכויות החתימה העדכני של סו"ב) על החוזה, וכי ללא חתימתם של אלו לא יהיה לחוזה זה כל תוקף.

  

 הודעות .27

בוא לחוזה זה, יחשבו ככתובות ומספרי הפקס של לצור� חוזה זה, הכתובות ומספרי הפקס הרשומי� במ
  הצדדי�, אלא א� ניתנה על כ� הודעה אחרת במכתב ע"י מי מהצדדי�.

  
  :ולראייה באו הצדדי  על החתו 

  
  

  
                            
  קבל� המשנה                   סו"ב   
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  נוסח ערבות ביצוע ובדק " נספח ה'  
  תארי!:________

  
  לכבוד:

  תשתיות בע"מ "בונה סולל  "שיכו� ובינוי 
  

  ערבות מס' __________________________________
  

") אנו ערבי� בזה כלפיכ� בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכו� שהוא המבקשלבקשת _________ (להל�: "
(במילי�: ________ שקלי� חדשי�) (להל�: 7 המגיע או שיגיע לכ� מאת המבקש עד לסכו� של __________ 

כלפיכ�  המבקש) קיו� כל התחייבות שהיא של *"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להל�, בקשר ע� (הערבות סכו "
  בגי� פרוייקט _________ ו/או בקשר ע� אחריות לטיב ולבדק בפרויקט ________.

  
  " משמעו:מדדהמונח " –לצרכי ערבות זו 

כה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל מדד המחירי� לצרכ�, הכולל פירות וירקות, המתפרס� על ידי הלש
אותו מדד א/ א� יתפרס� על ידי מוסד ממשלתי אחר וכ� כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בי� א� יתבסס על 

  אות� נתוני� שעליה� מבוסס המדד הקיי� ובי� א� לאו.
  

"), כי המדד החדש עלה ד החדשהמדא� יתברר מהמדד שיתפרס� לאחרונה לפני התשלו� על פי ערבות זו (להל�: "
"), אזי יחושב סכו� המדד היסודי_____ היינו _____ נקודות (להל�: " �לעומת המדד בגי� חודש ____ שפורס� ב 

סכו  הערבות הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להל�: "
  ").המוגדל

  החדש שווה למדד היסודי או נמו� ממנו, לא יחול כל שינוי בסכו� הערבות. למניעת ספק, א� יתברר כי המדד
  

ימי� מיו� קבלת דרישתכ� הראשונה בכתב בסניפנו, כל סכו� בגבול  7אנו נשל� לכ� מפע� לפע�, בכל מקרה תו� 
מהחייב,  סכו� הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכ� לבסס, לנמק או להוכיח את דרישתכ� או לדרוש תחילה תשלו�
  ובלבד שהסכו� הכולל שיהיה עלינו לשל� על פי כל דרישותכ� ג� יחד לא יעלה על סכו� הערבות המוגדל.

  
  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו� ______ ועד בכלל.

  
פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב למשרדי הסני/ החתו� מטה שמעונו הוא: __________, לא יאוחר � כל דרישה על

מאשר התארי� הנ"ל, בשעות שבה� הסני/ הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא 
  תיענה. 

  
תגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה וזו לא תחשב מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה ש

  "כדרישה" בהתא� לכתב ערבות זה. 
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
  

_________    _______________  _____________    _____________  
  כתובת         סני/          בנק                תארי�    
  
  

________________________  
  חותמת וחתימת מורשי חתימה

  (מחק את המיותר) *
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 ביטוח ואחריות " נספח ו' 

  
  אחריות .1
  

 תוך תאגיד שייגרם וכל אדם כל ושל לרכוש וו/או גופ נזקל מלאה ובלעדית לכל באחריותיישא  קבלן המשנה 1.1

כדי ו/או  עקב מתן השירותים,  בין אם נזק כאמור ייגרם על ידי קבלן המשנה, על ידי קבלנים , קבלני משנה 

 של לעובדיו לרבות האמור, מכלליות לגרוע ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או בשמו, ומבליו/או על 

  קבלן המשנה,לסולל בונה, לקבלנים ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיהם.

  
 סולל בונה את מי המועסק על ידו,  וכ� את חשבונו על ו/או לשפות לפצות בזאת מתחייב קבל� המשנה 1.2

 בקשר ו/או כדי תו� לה� שייגר� מנזק כתוצאה לה� שיגיעו פיצוי או נזק דמי כל ,בגי� שלישי צד וכל
 עקב השירותי� נשוא הסכ� זה וכ� בגי� כל אירוע שבאחריותו כמפורט בסעי/ א. לעיל, והוא ו/או ע�

 לנזק כאמור. אחריות מכל סולל בונה את פוטר

  
 שיגרמו הוצאה, או הפסד נזק כל בגי� סולל בונה את לפצות ו/או לשפות חייב יהיה קבל� המשנה 1.3

סולל  ששילמה סכו� כ�, במלואה שלסולל בונה לעשות הראשונה דרישתה ע� מיד כאמור, לסולל בונה
 עלולה או נשאה בה� שסולל בונה והפסד הוצאה בכל וכ� כאמור, לנזק בקשר לשל� לה שעלו או בונה

מחדל המצוי באחריות קבל� המשנה על פי המפורט עקב כל מעשה ו/או  לנזק בקשר בה� לשאת
  בסעי/ א. לעיל.

  שיפוי ו/או פיצוי על פי סעי/ זה יכללו, בי� היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לסולל בונה.

  סולל בונה ו/או כל מי שבא ו/או פועל מטעמה לא יהיה אחראי ולא יישא בכל חבות שהיא לכל נזק,  1.4

  שייגרמו לקבלן המשנה ו/או לרכושו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו.גוף או רכוש, ו/או פגיעה שהיא 

  

 ביטוח על ידי סולל בונה .2

  

מבלי לגרוע מאחריות קבלן המשנה לפי החוזה, אשר נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "החוזה")       2.1

קבלן המשנה, מצהירה סולל בונה ו/או לפי כל דין, ומבלי שסולל בונה נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי 

); "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות"כי ערכה פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן: 

"פוליסה לביטוח בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים ב

  את פרקי הביטוח המפורטים להלן: בלניות""פוליסה לביטוח העבודות הקתכלול  עבודות קבלניות",

  נזק לעבודה � ) 1פרק (  )1(
  אובד� ו/או נזק פיזי ובלתי צפוי שיגר� באתר לעבודות במש� תקופת ביצוע העבודות.  

  אחריות כלפי צד ג' � ) 2פרק (  )2(
חבות כלפי צד שלישי בגי� פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרמו במש� תקופת   

  הביטוח.
  אחריות מעבידי� � ) 3פרק (  )3(

אחריות כלפי עובדי� בגי� פגיעה גופנית הנגרמת באתר במש� תקופת ביצוע העבודות   
  תו� כדי ועקב ביצוע העבודות.

  

יורחב לכלול את קבלן המשנה וקבלני משנה הפועלים  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות"שם המבוטח ב      2.2

  מטעמו.

קבל� המשנה מתחייב לשל� לסולל בונה על פי דרישתה הראשונה, חלק מכל תשלו�, חלקי 
 –או אחר, המגיע לקבל� המשנה מסולל בונה (לפני כל ניכוי או קיזוז שסולל בונה זכאית לו) 

  כהשתתפותו בדמי ביטוח של "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות". � לחוזה  בנספח א'כקבוע 
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לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שיידרש מאת קבל� סולל בונה שומרת 
המשנה מעבר לשיעור האמור, באופ� יחסי לשינויי� העשויי� לחול בגובה הפרמיה שתשול� 

  על ידי סולל בונה. 
  

תאור הפוליסה כאמור לעיל, בא כתיאור כללי בלבד ואין הוא מחייב את סולל בונה. לבקשת קבלן המשנה     2.3

  . "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות"א לו העתק מ יומצ

"פוליסה לביטוח קבל� המשנה מתחייב ללמוד את תוכ� הפוליסה ולהיות בקיא בכל תנאי 
וזאת לפני תחילת ביצוע עבודות, ולקיי� את כל התנאי� המפורטי� בה  עבודות קבלניות"

מפני אש לרבות נוהלי ככתב� וכלשונ�, ובמיוחד הוראות בפוליסה לעני� אמצעי בטיחות 
עבודה בחו� ונזק לרכוש סמו� של צד ג' עקב רעידות והחלשת משע�. קבל� המשנה מתחייב 

"פוליסה לביטוח להודיע לסולל בונה מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי 
כ� מתחייב קבל� המשנה לשת/ פעולה ע� סולל בונה ככל שיידרש לש�  עבודות קבלניות",

  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות".מוש תביעת ביטוח במסגרת מי
על ידי סולל בונה,  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות"מוסכ� בזאת במפורש כי אי� בעריכת 

כדי להטיל אחריות על סולל בונה, וקבל� המשנה מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע 
שהוא באשר לקיו� הביטוח תוכנו או היק/ מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מי� או סוג 

  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות".
  

קבלן המשנה יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הקבועה ב"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות" בהתאם להחלטת      2.4

בלן המשנה סולל בונה ולפי קביעתה. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי סולל בונה מכל סכום שיגיע לק

  בגין החוזה.

 

אולם כל שינוי  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות",סולל בונה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ב     2.5

  שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן המשנה יובא לידיעתו בכתב.

  

פוליסה לביטוח פי חוזה זה. מובהר כי "הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי קבלן המשנה על      2.6

אינה מכסה את הסיכונים ו/או האירועים ו/או מקרי הביטוח אשר על קבלן המשנה לבטחם עבודות קבלניות" 

  להלן.  3במסגרת ביטוחי קבלן המשנה האמורים בסעיף 

 

מקרה ביטוח המבוטח על פי  בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של קבלן המשנה על פי החוזה, מוסכם כי בקרות     2.7

של "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות", תעביר סולל בונה לקבלן המשנה כספים מתוך תגמולי הבטוח  1פרק 

ידי -שיתקבלו מאת המבטח (אם יתקבלו) עד לגובה הסכום שיידרש לקימום האבדן או הנזק, כפי שאושר על

  עצמית הנקוב בפוליסה.המבטח והשמאי מטעמו, וזאת בניכוי סכום ההשתתפות ה

 

  ביטוח ע"י קבלן המשנה .3

  

קבלן  - "אישור על עריכת ביטוחים" –בנוסף לדרישות הביטוח המפורטות במסמך זה להלן תחת הכותרת     3.1

המשנה מתחייב להמשיך ולהחזיק בפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בנספח זה כל עוד 

 י דין בקשר עם השירותים הניתנים על ידו ו/או מטעמו במסגרת החוזה.מוטלת עליו אחריות על פ

  

שעורכת סולל  "פוליסה לביטוח עבודות קבלניות"ככל שלדעת קבלן המשנה קיים צורך להרחיב את היקף     3.2

 בונה או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב קבלן המשנה להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו

 הוא.

  

מבלי לגרוע מאחריות קבלן המשנה על פי החוזה או על פי כל דין, מתחייב קבלן המשנה על חשבונו הוא לבצע      3.3

וזאת מיום  -  "אישור על עריכת ביטוחים" - ולקיים את הביטוחים המפורטים במסמך זה להלן תחת הכותרת 
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ממועד תחילת ביצוע העבודות, לפי המוקדם, עד העמדת אתר העבודה, חלקו או כולו, לרשות קבלן המשנה, או 

 מתן תעודת השלמה לעבודה, וכן במהלך תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה. 
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קבלן המשנה מצהיר כי הוא פוטר את סולל בונה וכן כל גורם אחר המעורב בפרויקט מכל אחריות לנזק שייגרם      3.4

 בין אם נערך על ידו ביטוח לרכושו ובין אם לאו.לרכושו של קבלן המשנה,לרבות לכלי הצמ"ה שברשותו 

 

מתחייב קבלן  - "אישור על עריכת ביטוחים" -בנוסף לביטוחים המפורטים במסמך זה להלן תחת הכותרת     3.5

המשנה לקיים, בין בעצמו ובין באמצעות איזה מקבלני המשנה המועסקים על ידו כל משך תוקפו של החוזה וכל 

 סולל בונה וכל עוד הוא נמצא באתר ביצוע העבודות את הביטוחים המפורטים להלן:  עוד הוא פועל עבור

 

ביטוח חובה כנדרש על פי די� בגי� פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי קבל�   )1( 
המשנה ו/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה וכ� ביטוח נזקי גו/ שאינ� מכוסי� במסגרת 

"כלי רכב" נכללי� במפורש ג� מנופי�, מלגזות, טרקטורי�, פוליסת חובה . בהגדרת 
  משאיות, גוררי� ונגררי� וכ� כלי� נעי� ממונעי� מכל סוג.

  
ביטוח אחריות בגי� נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב על ידי קבל�   )2(

זק $ בגי� נ150,000 � המשנה ו/או מי מטעמו בכל שלבי העבודה, עד לס� שלא יפחת מ 
אחד. מוסכ� במפורש כי בהגדרת "כלי רכב" נכללי� במפורש ג� מנופי�, מלגזות, 

  טרקטורי�, משאיות, גוררי� ונגררי� וכ� כלי� נעי� ממונעי� מכל סוג.
  
ביטוח רכוש לכל ציוד צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא על ידי קבל� המשנה ו/או עבורו   )3(

  כנגד כל אובד� או נזק.לאתר, לרבות טרקטורי�, מנופי� וכו' 
  

מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת ביטוחי הרכב המפורטים לעיל, חלה על קבלן המשנה וכן על כל קבלני     3.6

המשנה שיועסקו על ידו לצורך ביצוע איזה מעבודות קבלן המשנה על פי הוראות החוזה, וקבלן המשנה מתחייב 

, כך שיקיימו הביטוחים המפורטים לעיל ויפעלו בהתאם להוראות לפעול מול קבלני המשנה המועסקים על ידו

  סעיף זה.

  
מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות, שיפוי וביטוח בחוזה ובמסמ� זה, מוצהר בזאת כי 
במקרה של הפרת הוראות סעי/ זה, בי� על ידי קבל� המשנה ובי� על ידי איזה מקבלני המשנה 

משנה אחראי כלפי סולל בונה לכל נזק ו/או הפסד שייגר� לה המועסקי� על ידו, יהיה קבל� ה
  עקב הפרת הוראות אלה והוא מתחייב לשפותו בגי� כל נזק ו/או הפסד כאמור. 

  
לבקשת סולל בונה, קבל� המשנה מתחייב להמציא לידי סולל בונה, עותק מפוליסות הביטוח 

ועלי� מטעמו המעידי� על עריכת ו/או אישורי ביטוח שיוצאו על ידו ועל ידי קבלני משנה הפ
ביטוחי הרכב המפורטי� לעיל, מידי שנה וכל זמ� שקבל� המשנה ו/או איזה מקבלני המשנה 
שלו פועלי� באתר ביצוע העבודות. סולל בונה תהיה רשאית למנוע מקבל� המשנה להתחיל 

לסולל  בביצוע העבודות או להפסיק�, במידה והפוליסות ו/או האישורי� הנ"ל לא הומצאו
  בונה במועד.

  

"אישור על עריכת קבלן המשנה מתחייב להמציא לידי סולל בונה, כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות את      3.7

המפורט במסמך זה להלן והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום על ידי מבטחי קבלן המשנה ביטוחים" 

ביצוע העבודות, המוקדם מביניהם. סולל בונה תהיה רשאית לא יאוחר ממועד חתימת החוזה או ממועד תחילת 

למנוע מקבלן המשנה להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן, במידה והאישור לא הומצא לסולל בונה במועד . 

"אישור על עריכת ביטוחים" לבין האמור בחוזה, לדרישת סולל בונה, - בכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב

ימים מדרישת סולל בונה, על מנת  3 -ה לגרום לתיקון האישור באופן מידי ולא יאוחר ממתחייב קבלן המשנ

כדי להוות  "אישור על עריכת ביטוחים"-להתאימו להוראות החוזה. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת ה

ן אישור בדבר התאמתו והמצאתו לא תטיל אחריות כלשהי על סולל בונה ולא תצמצם את אחריותו של קבל

 המשנה על פי החוזה או על פי כל דין.
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ו/או פוליסות הביטוח  "אישור על עריכת ביטוחי "קבל� המשנה מתחייב לחזור ולהפקיד 
ו/או אישורי הביטוח האחרי� אות� נדרש קבל� המשנה להמציא על פי הוראות מסמ� זה, 

סר לסולל בונה האחרו� שנמ "אישור על עריכת ביטוח"ימי� ממועד פקיעת  7מידי שנה תו� 
  מידי שנת ביטוח וכל עוד החוזה בתוק/. 

  
במועדי� כאמור לעיל, אינה  "אישור על עריכת ביטוחי "כמו כ� מוסכ� כי אי המצאת 

פוטרת את קבל� המשנה מהתחייבות כלשהי על פי החוזה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
ה על קבל� המשנה ג� א� לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמני�, ובכל חובת תשלו� שחל

ימנע ממנו ביצוע העבודה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א/ מוסכ� במפורש כי סולל בונה תהיה 
זכאית לעכב כל תשלו� לקבל� המשנה המשנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בא� לא יומצא 

  במועד כאמור. "אישור על עריכת ביטוחי "" ה

  

תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ומסמך זה ולשלם את דמי הביטוח  קבלן המשנה מתחייב לקיים את     3.8

במלואם ובמועדם, ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך תקופת 

העבודה, וכן מתחייב קבלן המשנה לשתף פעולה עם סולל בונה לשם שמירה ומימוש של זכויות סולל בונה על 

יהם, ובכלל זה להודיע בכתב, לסולל בונה ולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס פ

 לתביעה על פי ביטוחי קבלן המשנה.

  

קבלן המשנה מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה הפועלים מטעמו, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או       3.9

תביעה כנגד סולל בונה ו/או מי מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שייערכו על ידו והוא פוטר 

 בת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. בזאת את סולל בונה מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטו

  

קבלן המשנה מתחייב לגרום לכך, כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו, ויוודא    3.10

כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות החוזה ומסמך זה, יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני 

עסקו, על ידו בביצוע העבודה. לענין זה מתחייב קבלן המשנה כי בהתקשרויותיו עם המשנה שיועסקו, אם יו

קבלני משנה שיועסקו על ידו לא ייכלל סעיף לפיו הוא מוותר (בשמו, בשם סולל בונה, או בשם המבטחת 

אותם  שתערוך את "פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות" עבור סולל בונה) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד

קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או החוזה. קבלן המשנה מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות 

והוא ישפה  "פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות"כאמור, מהווה תנאי לזכויות קבלן המשנה וסולל בונה על פי 

 את סולל בונה בגין הפרת דרישה זו. 

  

פורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי קבלן המשנה ו/או בגין מעשה ו/או מחדל של מוסכם בזאת במ   3.11

 קבלן המשנה, יחולו על קבלן המשנה בלבד והוא בלעדית יישא בהם. 

  

לא התקשר קבלן המשנה בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה ומסמך זה, או שלא    3.12

במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, או אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי קבלן  קיים במלואן ו/או

המשנה ו/או לא ימציא קבלן המשנה את אישור עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין 

 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 3.8חידושים במועד כאמור בסעיף 

(שבעה) ימי�, להתקשר  7שנתנה לקבל� המשנה התראה של סולל בונה רשאית, לאחר   )1(
בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשל� דמי ביטוח, לרבות דמי�, ריבית והפרשי הצמדה, לפי 

  חוזי הביטוח.
  

עשתה סולל בונה כאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיה על קבל� המשנה. מבלי לגרוע   )2(
כמקדמה וינהגו בו כבהקדמת תשלו�, אול� מ� האמור לעיל, יראו כל סכו� ששילמה 

רשאית סולל בונה, א� בחרה לעשות כ�, לפי שיקול דעתה, לנכות כל סכו� ששילמה 
מכל סכו� שיגיע ממנה לקבל� המשנה בכל זמ� שהוא, לפי החוזה או לפי חוזה אחר או 

  לפי די�, ורשאית היא לגבות סכו� זה מקבל� המשנה בכל דר� אחרת.



 

24 
 סולל בונהPriorityהופק ע"י מערכת 

 

  
קבל� המשנה המפורטות בסעי/ זה, או  ראות סעי/ קט� זה כדי לגרוע מחובותאי� בהו  )3(

  כדי להטיל על סולל בונה חבות כלשהי.



 

25 
 סולל בונהPriorityהופק ע"י מערכת 

 

  "אישור על עריכת ביטוחי "
  

  לכבוד
  .................................... בע"מ
  ו/או חברות בת ו/או חברות א� 

 להל�: "סולל בונה")ו/או חברות אחות ו/או חברות שלובות (אשר כול� יחדיו 

  מרח' .............
  יבנה

  
  א.ג.נ.,

  
אישור על קיו  ביטוחי  בקשר ע  חוזה מיו ........(להל�: "החוזה") שנחת   בי�  סולל בונה לבי�  ...............  

................. לביצוע עבודות ..........................(להל� :"העבודות")  בקשר לפרויקט .) (להל� : "קבל� המשנה"
  .(להל�: "הפרויקט")

  
הננו מתכבדי� לאשר בזאת כי החל מיו� _______ ועד ליו� ________ערכה חברתנו את הביטוחי� 

  המפורטי� בהמש� בהתא� לאמור בחוזה הנדו�:
  
  :ביטוח אחריות מקצועית  ) 1(

  
  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.גבולות האחריות: לא יפחתו מס� של ...........................$ 

 
הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי כל די� של קבל� המשנה בגי� מעשה או מחדל מקצועי 

 בכל הקשור במת� השירותי�.

 
 תארי� רטרואקטיבי: לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר ע� מת� השירותי�.

 
 הפוליסה לא כוללת כל  הגבלה בקשר ע�:

  עובדי קבל� המשנה. אי יושר מצד .1

  השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. .2

 אבד� מסמכי�. .3

 הוצאת דיבה. .4

 אחריות נושא משרה בגי� השירותי� המקצועיי� הניתני�.  .5

  זיהו� שהינו תוצאה של אירוע תאונתי ופתאומי. .6

 נזק כספי או פיננסי. .7

 
תוק/ הביטוח בתנאי כי לא חודשי� לפחות לאחר תו�  12הפוליסה כוללת סעי/ תקופת גילוי של 

נער� על ידי קבל� המשנה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעי/ ביטוח זה, אשר 
ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה וזאת כנגד תוספת 

 פרמיה.
  

מנהליה בקשר למעשי או מחדלי הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של סולל בונה, עובדיה ו
 קבל� המשנה והפועלי� מטעמו.
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  :ביטוח חבות המוצר  ) 2(
  

  גבולות האחריות: לא יפחתו מס� של ...........................$ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 
ו/או  בגי� המוצרי� המסופקי� על ידי קבל� המשנה ו/או הנמכרי� ו/או המיוצרי� ו/או המשווקי�

  המותקני� על ידי קבל� המשנה.

 
  התארי� הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר ע� אספקת 

  המוצרי� ו/או מת� השירותי�.
חודשי� לפחות לאחר תו� תוק/ הביטוח בתנאי כי לא  12הפוליסה כוללת סעי/ תקופת גילוי של 

כיסוי מקביל כמתחייב מסעי/ ביטוח זה, אשר  נער� על ידי קבל� המשנה ביטוח חלופי המעניק
  ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

  
הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה של סולל בונה, עובדיה ומנהליה בקשר למעשי או מחדלי 

  קבל� המשנה והפועלי� מטעמו.
  

  :להוראות הבאותביטוחי קבל� המשנה יהיו כפופי  
הפוליסות  הנ"ל הינ� קודמות לכל ביטוח אשר נער� על ידי סולל בונה וכי המבטח מוותר על טענה   א.

ו/או דרישה בדבר שיתו/ ביטוחי סולל בונה. כל סעי/ בפוליסות (א� יהיה כזה), המפקיע או מקטי� 
  פעל כלפי סולל בונה.או מגביל בדר� כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיי� ביטוח אחר, לא יו

אנו מוותרי� על הזכות לתחלו/ כנגד סולל בונה, עובדיו ומנהליו. ויתור כאמור לא יחול לטובת אד�   ב. 
  שגר� לנזק בזדו�.

הפוליסות הנ"ל לא תשוננה לרעה, לא תבוטלנה או לא יחול בה� שינוי לרעה, אלא א� כ� תימסר   ג.
 יו� מראש. 30כ� לפחות לכ� הודעה בדואר רשו� על כוונתנו לעשות 

אי קיו� תנאי הפוליסות על ידי קבל� המשנה ו/או הבאי� מטעמו בתו� לב לא יגרעו מזכותה של   ד.
 סולל בונה לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.

ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקי� חלה על קבל� המשנה   ה.
 בלבד.

(למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית) לא יפחתו מתנאי פוליסות במהדורת  תנאי הפוליסות  ו.
  "ביט" התקפה במועד עריכת הביטוח ו/או חידושו ו/או כל נוסח אחר המקביל לו.

 

  אישור זה כפו/ לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 
  
  

  בכבוד רב
  
  

                            
  (תפקיד החות )     (ש  החות )       (חתימת המבטח)     (חותמת המבטח) 
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  נספח ז'
 הוראות בטיחות בעבודה וקנסות בגי� הפרת�

  

  מבוא .1
  

") אשר נספח זה מהווה חלק החוזהבמסמ� זה יהיו למונחי� המשמעות הזהה בחוזה קבלנות המשנה (להל�: " 1.1
  בנספח זה. בלתי נפרד הימנו, אלא א� כ� נאמר אחרת במפורש

  

  מטרת� של הוראות מסמ� זה למנוע ולצמצ� פגיעות בנפש וברכוש. 1.2
  

אחר כל דרישות  חובת מילוי קפדנימסמ� זה בא להבהיר ולהדגיש לקבל� המשנה ולמועסקי� באמצעותו,  1.3
" או החברהתשתיות בע"מ (להל�:" �סולל בונה  � החוק וכ� אחר הוראות ונהלי הבטיחות של שיכו� ובינוי 

  בונה) בעת ביצוע עבודות עבור סולל בונה. סולל

 

 במסמ� זה יהיו למונחי� המפורטי� להל� המשמעות המופיעה בציד�: 1.4

 מנהל הפרויקט. � " מנהל הפרויקט" •

 מנהל הבטיחות של סולל בונה. �" הראשי מנהל הבטיחות" •

 מנהל העבודה מטע� סולל בונה. �" מנהל העבודה הראשי" •

 מנהל העבודה של קבל� המשנה   �" מנהל העבודה" •

 ממונה הבטיחות של קבל� המשנה.   –" ממונה הבטיחות" •

 

קבל� המשנה יהיה האחראי הבלעדי לכ� שבמש� כל זמ� ביצוע העבודה על ידו, לרבות בזמ� ביצוע תיקוני�  1.5
קי� לבני� בתקופת הבדק והאחריות, יקוימו באתר סדרי עבודה תקיני� וסדרי בטיחות נאותי� למניעת נז

 ו/או נזקי גו/ ורכוש כלשה�.  

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה קבל� המשנה, בכל הנוגע לביצוע העבודה על ידו, האחראי הבלעדי  1.6
והתקנות שהותקנו ושיותקנו  1970 –לקיו� ושמירת הוראת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 

 ודה על ידו.לפיה, כפי שיהיו בתוק/ בעת ביצוע העב

 

קבל� המשנה מקבל על עצמו את כל האחריות בקשר לכל נזק דרישה או תביעה כלשה� שיתעוררו בגי� הפרת  1.7
ההתחייבות או הוראה כלשהיא החלי� כאמור על קבל� המשנה, וא� תוגש בקשר לכ� תביעה כלשהיא נגד 

סולל בונה על כל הנזקי� וההוצאות סולל בונה יהיה קבל� המשנה חייב, והוא מתחייב בזה לפצות ולשפות את 
 שיגרמו לה, כתוצאה מכ�.

 

קבל� המשנה ימלא ויקיי� אחר כל הדיני� העוסקי� בבטיחות בעבודה, וכ� את דרישות הבטיחות של המזמי�  1.8
ושל סולל בונה כמפורט בי� היתר במסמ� זה, ובמיוחד א� מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את הוראות 

ההוראות והתקנות שהותקנו על פיה, לרבות תקנות  1970 –עבודה (נוסח חדש) התש"ל פקודת הבטיחות ב
, ואת הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מג� אישי) 1988 –הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ד 

 ").הוראות הבטיחות המחייבות של הפרויקט" ו/או "דיני הבטיחות(כול� ביחד להל�: " 1997 –התשנ"ז 
  

קבל� המשנה ימנה ממונה בטיחות מטעמו (המאושר ע"י משרד התמ"ת), אשר יהיה אחראי לפיקוח ויישו�  1.9
הוראות הבטיחות המחייבות של הפרויקט, בכל הנוגע לעבודת קבל� המשנה בפרויקט וכ� לפיקוח ויישומ� של 

 ידו ו/או מטעמו.�וכל המועסקי� עלהוראות אלו אצל עובדי קבל� המשנה 
  

לת העבודה יערו� קבל� המשנה סקר סיכוני� ויגישו לאישור� של מנהל הפרויקט ומנהל הבטיחות בטר� תחי 1.10
 הראשי.
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קבל� המשנה מתחייב בזאת לנהוג בהתא� להוראות דיני הבטיחות, ולפעול על פי הוראות הממוני� מטע�  1.11
סולל בונה על נושאי הבטיחות. קבל� המשנה יספק לעובדיו על חשבונו את כל ציוד המג� האישי הנדרש על פי 

לאתר סולל בונה ציוד תקי� .קבל� המשנה יכניס בנספח א'הדי� ויחתי� את עובדיו על הצהרה בנוסח המפורט 
ותקני ויציג אישור מחשמלאי מוסמ� על תקינות הציוד החשמלי המיטלטל בתדירות שתיקבע ע"י מנהל 

 הבטיחות בסולל בונה
  

קבל� המשנה ידרי� את עובדיו בסיכוני� שבעבודת� טר� תחילת עבודת� בפרויקט, תיעוד ההדרכה ימסרו  1.12
  .למנהל העבודה הראשי ולמנהל הפרוייקט

מ' וכן עבודה על סולמות, חללים מוקפים, במות הרמה,  2-במידה ותתבצע עבודה ע"י קבלן המשנה בגובה של מעל ל  
פגומים תלויים, מתוך סלים להרמת אדם, מעל פגומים, מעל גגות, מעל מבנה קונסטרוקציה,  חובה על קבלן המשנה 

  לבצע הדרכה לעבודה בגובה ע"י מדריך מוסמך בנושא זה.

  

 ל� המשנה מתחייב להכי� תוכנית בטיחות ו/או סקר סיכוני� שיאושרו ע"י מח' הבטיחות של סולל בונה.קב 1.13
  

קבל� המשנה מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי בכל מקרה של חריגה מהוראות דיני הבטיחות הרי מבלי לגרוע  1.14
ל סולל בונה לראות בחריגה מכל זכות הנתונה לסולל בונה על פי הדי� ועל פי החוזה, ובכלל זה מזכותה ש

משו� הפרת החוזה על כל הנובע מכ� ו/או עילה לסילוק ידו מהאתר, תהיה סולל בונה רשאית, א� לא חייבת, 
  לפעול כדלקמ�:

 ליתן לקבלן המשנה אזהרה בכתב. -בגין חריגה ראשונה מהוראות דיני הבטיחות   •

  .₪ 1000ן המשנה בסכום של  לקנוס את קבל - בגין חריגה שניה מהוראות דיני הבטיחות  •

ולסלק את ידו של  ₪ 2000לקנוס את קבלן המשנה בסכום של  - בגין חריגה שלישית ומעלה מהוראות שיני הבטיחות  •
 קבלן המשנה מן האתר.

  

פי החלטת מנהל הפרויקט. הקנסות דלעיל יוטלו על קבל� משנה �לעיל על 1.14סולל בונה תפעל כאמור בסעי/  1.15
סכו� הקנס מכל סכו� שיגיע לקבל� המשנה מסולל בונה. על קנס כאמור תינת� לקבל�  על דר� של קיזוז

 המשנה הודעה בכתב תו� זמ� סביר מיו� שנודע למנהל הפרויקט דבר החריגה מדיני הבטיחות.

 

סולל בונה רשאית א� איננה חייבת לנקוט בכל צעד הנדרש מקבל� המשנה על פי דיני הבטיחות, אשר קבל�  1.16
יננו נוקט בו בעצמו, ולחייב את קבל� המשנה בהוצאות שנגרמו לה עקב כ�, על דר� קיזוז� מכל סכו� המשנה א

 שיגיע לקבל� המשנה.

 

 הוראות ונהלי בטיחות .2

  

  תאונה/ תקרית 2.1
  

קבל� המשנה אחראי לכ� שכל אחד מעובדיו , אשר יהיה עד לתאונה או תקרית (כמעט תאונה) יציע   .א
 על התאונה.סיוע וידווח לממוני� עליו 

על כל עובד לדווח על כל תאונה לממונה עליו, והוא חייב לדווח למנהל העבודה, למנהל העבודה   .ב
הראשי, למנהל הפרויקט, לממונה הבטיחות ולמנהל הבטיחות הראשי, וכ� למשרד העבודה במקרה 

 ימי� בגי� התאונה. 3�של היעדרות מעבר ל

אשיוממונה הבטיחות יקיימו תחקיר של התאונה מנהל העבודה, מנהל העבודה הר, מנהלהפרויקט  .ג
 בנוכחות העדי�, ויוציאו למנהל הבטיחות הראשי ולמנכ"ל סולל בונה דו"ח תאונה מפורט. 

 

  נוהל איתור מפגעי  יהווה חלק משגרת פעילות ממונה הבטיחות. 2.2
  

  גישה/יציאה 2.3
ת ופיגומי� יהיו מתוחזקי� באופ� כל הכניסות, היציאות, גישה ויציאה לציוד, משטחי עבודה, סולמות, מדרגו

שוט/ ללא סיכוני� (מכשולי�, תנאי החלקה, סכנה, וכו'). אד� העד לסיכוני� אלו חייב דווח לממוני� ולמנהל 
  העבודה מיידית על מנת שהדבר יטופל  (ובכל מקרה ינהל מנהל העבודה תיעוד בפנקס הכללי לעניי� פיגומי�).
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  גיל העובדי  2.4
ג  א  יש ביד  אינ� מורשי� לעבוד בפרויקט ללא אישור מיוחד ממנהל הפרויקט  18 עובדי� מתחת לגיל

  נוער עובד" פנקסי
  

  סמי /אלכוהול 2.5
  

השימוש בסמי� ואלכוהול באתרי עבודה של סולל בונה אסור בתכלית האיסור. אד� הנמצא תחת   .א
 השפעת אלכוהול או סמי� לא חוקיי� תיאסר כניסתו לשטח האתר.

המשתמשי� בחומר שנתקבל באמצעות מרש� רפואי ועקב כ� ביצוע� או שיפוט� לקוי, או עובדי�   .ב
שעקב כ� קיי� סיכוי שיחוו תגובה שלילית ע� כימיקלי� הנמצאי� במקו� העבודה, עליה� 

 להתייע5 ע� רופא תעסוקתי טר� חשיפה לחומרי� מסוכני� ו/או עבודה באתר.

  עובד מוסמ! 2.6
אשר עבר הדרכת בטיחות, וכתוצאה מניסיונו והכשרתו נמצא מתאי� ע"י מעסיקיו עובד מוסמ� הוא כל עובד 

לבצע משימות באופ� בטיחותי, עקבי ואחראי בתפקידו, ובהתא� לתקני� הקיימי�, כללי� ונהלי�, על כל 
  הרישיונות והאישורי� הנדרשי� והכרוכי� בכ�.

  

  מפגעי דר!  2.7
או רצפה פתוחה, וקדחי כלונסאות העשויי� לסכ� כל אד� כל החפירות, התעלות והשוחות הפתוחות, קרקע 

בנפילה או מעידה חייבי� להיות מגודרי� ו/או מסומני�. שטח עבודה הסמו� לשטח ציבורי חייב להיות 
מוגדר. הגידורי� והמחסומי� חייבי� להיות תואמי� את פקודת הבטיחות בעבודה וכל התקנות הנובעות 

  ממנה.
  

  מתקני החברה 2.8
  

ר על קבל� המשנה להשתמש במתקני סולל בונה, וכ� בכלי� או ציוד, אלא א� נתקבל אישור על חל איסו  .א
 כ� מנציגי סולל בונה.

על קבל� המשנה לספק לעצמו חדר אוכל היגייני, מלתחה ומתקני� סניטריי� , המקו� יהיה מוג�   .ב
של שולחנות   מגש�/רוח ושמש בו יאכלו העובדי� את ארוחותיה�,יש להתקי� במקו� מס' מספיק

ומקומות ישיבה ולדאוג למיכל סגור לאיסו/ אשפה ושאריות אוכל . קבל� המשנה ועובדיו אינ� רשאי� 
  לגשת למתקני סולל בונה אלא א� נדרשו לכ� עפ"י החוזה או התקבל לכ� אישור מסולל בונה.

 

  אויר דחוס 2.9

באוויר דחוס. כמו כ�, יש לוודא יש לוודא מה הוא המקור לאספקת האוויר טר� חיבור כלי� המופעלי�   .א
 כי תרכובת האוויר תהיה נקייה מפחמ� חד חמצני,  או גז טבעי, ניטרוג� וכו' .

אי� להניח צינורות אוויר על דרכי� וכבישי�, אלא א� ננקטו אמצעי זהירות כדי למנוע מעידה ונזק.   .ב
 אטיי�.כמו כ�, יש לבדוק טר� השימוש את חיבורי הצינורות של מכשירי� פניאומ

 אי� להשתמש באוויר דחוס לש� ניקוי בגדי� או לכוונו אל חלקי הגו/ או כלפי עובד אחר.  .ג

 טר� חיבור לאספקת אוויר דחוס, יש לוודא כי הצינור מחובר באופ� נכו� לציוד.  .ד

 בעת החלפת כלי� פניאומאטיי� יש לנתק ולדומ� את אספקת האוויר הדחוס .  .ה

 לסגירת אספקת האוויר הדחוס. אי� לקפל את צינור האוויר כאמצעי  .ו

  אי� לאפשר שימוש במערכת אויר דחוס (קולט אוויר) ללא תסקיר בודק מוסמ! בתוק2 .  .ז

 

  גלילי גז דחוס 2.10
  

 יש לאבטח גלילי גז דחוס בתנוחה אנכית.  .א

בעת העברה או הפסקה בשימוש, על גליל הגז הדחוס (ריק או מלא) להיות מנותק, ע� כובע הגליל   .ב
 זקו/. �במצב אנכי מחובר ושמור 

כאשר איננו בשימוש, יש לאחס� את גליל הגז הדחוס במקו� מרוחק ממקו� העבודה במתק� יעודי   .ג
 מוצל ומאוורר משולט כיאות בדבר איסור הבערת אש בקרבתו.

 יש להעביר גלילי גז דחוס באמצעות עגלות הובלה המיועדות לכ� בלבד.  .ד
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 כניסה לחלל מוק2 2.11
  

נוהל יעודי לעניי� כניסה למקו� מוק/ במסגרת סקר הסיכוני� הנדרש. קבל� המשנה קבל� המשנה יערו� 
  מחויב לקבל את אישורו של מנהל הבטיחות הראשי לנוהל.

  

 עדשות מגע 2.12
  אי� להרכיב עדשות מגע בעב' ריתו� חשמלי.

 

 מי שתייה 2.13

 

ור אחר שאושר על קבל� המשנה לוודא אספקה הולמת של מי� ראויי� לשתיה (מרשת ציבורית או ממק  .א
בכתב ע"י רופא לשכת הבריאות המחוזית) באתר העבודה. לשמירת מי השתייה יש להשתמש במכלי� 
מאושרי� (המי� במיכלי� אלו יוחלפו אחת ליו� לפחות ויינקטו כל האמצעי�  לשמירת המי� 

  והמיכלי� מזיהו�) .
 

אחרת (במידה ובאתר מצויי� מכלי� אלו יסומנו כמכלי� למי שתייה, ואי� להשתמש בה� לכל מטרה   .ב
באחריות הקבל� לסמ� את מקורות המי� הללו בשילוט מתאי� ברור  � מי� שלא ראויי� לשתייה

 ובולט).

 

צוותי עבודה מרוחקי� יחזיקו ברשות� מיכלי מי� לשתיה במהל� העבודה בכמות מספקת ע"פ מפתח   .ג
  ליטר לאד�. 5של 

 

 חומרי נפ)  2.14
המשנה מותנה בכ�, שממונה הבטיחות יערו� סקר סיכוני� מיוחד לנושא זה שימוש בחומרי נפ5 ע"י קבל� 

  באמצעות ממונה פיצוצי� מוסמ� ומאושר לנושא זה, ויגיש את הסקר לאישור מנהל הבטיחות הראשי.

 

 חשמל  2.15
  

לא תבוצע כל עבודה, לא יהיה כל איסו/ של חומרי�, אחסו� או טיפול בחומרי�, וכ� לא יופעל כל ציוד   .א
יש לשמור על מרחקי בטיחות בקרבת מקורות חשמל בה� קיי� חשש למגע או השראה חשמלית. 

 מינימאליי� בעת העבודה כרשו� מטה:
750�  מטר. 3.25  �וולט   33,000

  מטר. 5.00  �וולט   33,000מעל 
  

 בהתא� לנהלי� יש לרוק� לנתק את כל מערכות החשמליות ממתח חשמלי, לנעול ולסמ� אות�.  .ב

 יש לצייד את כל הלוחות החשמליי� והגנראטורי�  בממסר זר� פחת .  .ג

יש להתקי� מערכות חשמליות ע"י חשמלאי מוסמ� ולבצע בדיקות של טכנאי הנדסאי או מהנדס בודק   .ד
בדיקה שנתית של כל לוחות החשמל והארקות וכ� לבצע  �מל (מהנדס בודקבהתא� לדרישות חוק החש

 בדיקה תרמוגרפית  (באמצעות חברה מוסמכת) לארונות החשמל וכד').

). (אתר בניה מוגדר כמתק� 1109כל לוחות החשמל וכבלי החשמל יהיו עפ"י תק� החשמל (תק� ישראלי   .ה
 ארעי ע� דרישות ספציפיות)

 וי� חיי� שזר� חשמלי זור� בה� (עבודה במתק� חשמלי "חי" ).חל איסור לעבוד על קו  .ו

. באחריות מנהל העבודה לבצע A 0.03לוחות החשמל יענו לדרישות חוק החשמל ויאובזרו במפסקי דל/   .ז
 בדיקת לוחות אחת לחודש לפחות ולתעד בדיקות אלו.

�, אשר יתעד פעילותו כל ליקוי/ תיקו� במע' חשמל חי תבוצע עיי חשמלאי מוסמ� בעל סיווג מתאי  .ח
 בתיק בטיחות האתר.
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  מצבי חירו  2.16
  

  על ממונה הבטיחות להכי� נוהל חרו�/פינוי במסגרת סקר הסיכוני�.

הקבל� יקבל ממנהל הבטיחות של סולל בונה  סקירה על נושא החירו� באתר לרבות פתחי יציאת חירו�   .א
.  

 חירו�.טר� ביצוע העבודה בכל אתר יש לתכנ� תוכניות פעולה למקרי   .ב

 באחריות הקבל� להכיר היטב את תוכנית החירו� והמילוט באתר  .ג

 

במקרי� קשי� של מחלה, תאונה, שריפה, וכו' יימסר דיווח למנהל העבודה הראשי, למנהל הפרויקט   .ד
 ולמנהל הבטיחות הראשי.

 

לבתי  בכל אתר עבודה ימצא במקו� גלוי שלט ובו יופיעו מספרי טלפו� לשעת חירו� ודרכי גישה נוחי�  .ה
 החולי� הקרוב ביותר.

 

 פעולות במצבי חירו  2.17
  

במקרה של שריפה על כל העובדי� לפעול מיידית לכבותה באמצעי� העומדי� ברשות� ולהזעיק כוחות   .א
 כיבוי האש (בכל מקרה בא� נשקפת סכנה לעובדי� ימלטו עצמ� וחבריה� מאזור הדליקה).

במידת האפשר. ע� הגיעו של האד� המוסמ� במקרה עובדי� מיומני� בלבד ישתמשו בציוד כיבוי האש   .ב
החירו�, על העובדי� להמשי� את עבודת� השוטפת או לבצע מחויבות� במקרה החירו� בהתא� 

 לאופי המקרה.

 

העובדי� שאינ� בעלי תפקיד יעזבו את המקו� ויעברו למקו� בטוח וזאת במידה ולא הונחו באופ� אחר   .ג
 על ידי צוות החירו�.

 

יבי� להישאר באזור הבטוח עד שתתקבל הודעה של "שטח נקי" או תתקבלנה הוראות  העובדי� חי  .ד
 אחרות מהממוני�.

 

 יקבע צוות חרו� מבי� עובדי האתר שיתורגל עפ"י תרחישי� שוני�.  .ה

 

  כלי רכב חירו    2.18
  

על כל העובדי� לתת זכות קדימה לרכבי וצוותי החירו� ולא להתקהל באתר בו אירעה תאונה או אירוע   .א
 פח"ע .

יש להשאיר את נתיבי יציאות החירו� פנויי�, ועל צוות החירו� להפנות את רכבי צוות החירו� אל   ב. 
  המקו�.

  

  ציוד 2.19
  

על קבל� המשנה לתחזק באופ� קבוע ציוד, כגו�: משאיות, מכונות ריתו�, עגורני�, מעמיסי�   .א
תעבורה שוט/ בהתא� לתקנות (טלסקופיי� וכו', על פי הוראות היצר� וכ� לבדוק את תקינות� באופ� 

 לגבי החלקי  האוטומטיביי  ובודק מוסמ! למתקני הרמה).

על הציוד להיבדק באופ� שוט/ בהתא� להוראות היצר� והנחיות החוק, יש לשמור על עותקי אישורי   .ב
 הבדיקה, וה� צריכי� להיות נגישי� לבעלי עניי�, העתק יועבר למנהל העבודה הראשי טר� שימוש.

 

 הציוד והכלי� בשימוש קבל� המשנה ועובדיו להיות בהתא� לצורכי העבודה ולסביבת העבודה.על כל   .ג

אי� לשנות או להתאי� את הציוד למטרה שונה מזו שיועדה לו, אלא א� מהנדס מורשה (בודק מוסמ�)   .ד
 אישר זאת.
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 .אי� להשתמש בציוד לא תקי� /או שאינו בעל תסקיר בדיקה תק2  .ה

 

השאיפה כי לצור� מניעת הפעלתו, וכ� יש לתלות עליו הודעות אזהרה בהתא� ( ציוד לא תקי� יאובטח  .ו
 ).ציוד שאינו תקי� יוצא מ� האתר עד תיקונו

 

ציוד ואישורי� ייבדקו באופ� שוט/ על ידי מנהל העבודה וממונה הבטיחות ויהיו נגישי� לבעלי עניי�   .ז
 מטע� הנהלת הפרויקט.

  

  הפעלת ציוד 2.20
  

 ציוד יתבצעו רק על ידי אנשי� המורשי�/ מוסמכי�  לכ�.הפעלה, התאמה ותיקו�   .א

 

 כל ציוד חייב להיבדק באופ� שוט/ טר� הפעלתו .  .ב

 

 אי� להשאיר ציוד לא מאויש ע� מנוע עובד.  .ג

 

  נהלי נסיעה לאחור של רכבי  / ציוד 2.21
  

תנאי האתר צריכי� לאפשר נסיעה בכיוו� אחד ולהקטי� את הצור� של רכבי� או של ציוד לנסיעה   .א
  אחורה.

 

 יצומצ� עד למינימו� מספר העובדי� הנעי� רגלית על הקרקע, בסביבת רכב וציוד עובדי�.  .ב

 

 בסביבת הרכבי� הנעי� והציוד, על העובדי� ללבוש אפודות מג� זוהרות.  .ג

 

 יש להניח מחסומי� כדי להפריד תנועת עובדי� והולכי הרגל בי� הרכבי� הנעי� והציוד באתר העבודה.  .ד

 

העבודה למנות אד� שיכה� כ"צופה" ומכוו� באתר העבודה, בעת נסיעה לאחור של הרכבי� על מנהל   .ה
 והציוד במידה וראות� של המפעילי� נחסמת או הפעילויות מסכנות את העובדי� בסביבה.

 ה"צופה" יסייע לנהגי�/מפעילי� כאשר הרכבי� או הציוד נוסעי� לאחור או כאשר הראות מופרעת .  .ו

 

המפעיל להפסיק את עבודתו עד לקבלת הנחיות מה"צופה" . יש להדרי� בשיטת בנסיבות אלו על   .ז
 איתותי הידיי� את העובדי� והמפעילי� בכדי להבטיח הבנה אחידה.

 

 על האד� המאותת או "הצופה":   .ח
 * חל עליו איסור לבצע משימות אחרות במעמדו זה .

  * להיות מיומ� או מומחה לביצוע המשימה.
  איתותי� וסימני� נכוני�.* לדעת ולהבי� 

  * לדעת את אזורי שדה הראיה המוגבל של המפעיל / נהג.
  * להישאר מחו5 לנתיב בו נוסע הרכב.

  * לעמוד במקומות בה� המפעיל או הנהג יוכלו לראותו באופ� מלא.
  * לצפות באופ� מלא על העובדי� ומכשולי� הנמצאי� בנתיבי הנסיעה של כלי הרכב.

  

לי הרכבי� והציוד הפועלי� באתר וכ� העובדי� והמאותתי� באזור העבודה בהנחיות יש לידע את מפעי  .ט
 הספציפיות לתנאי ונהלי העבודה באתר.
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בהתא� לדרישת פקודת הבטיחות בעבודה, נהלי� ותקני� אחרי�, כל הרכבי� והציוד חייבי� להיות   .י
אחרות כנדרש בפקודת הבטיחות מצוידי� בחגורות בטיחות לנהגי�, אזעקות בנסיעה לאחור ואבטחות 

 בעבודה ובתקנות התעבורה.

 

 כלי הרכב יהיו בפיקוח קצי� בטיחות בתעבורה, בהתא� להוראות החוק.  .יא

 

חל איסור גור/ לעניי� שיחות טלפו� בזמ� שימוש בצמ"ה,נסיעה לאחור או בכל מקטע בו נעשית תנועה   .יב
  רגלית של עובדי�.

 

  חפירה  2.22
  

החפירות והתעלות ייבדקו ע"י מנהל העבודה בהתא� להוראות הבטיחות טר� הכניסה לאתר, כל   .א
  המחייבות של הפרויקט. בדיקה זו תתועד בפנקס הכללי.

 מ' יינת� פתרו� דיפו� ע"י מתכנ� מוסמ� כהגדרתו בחוק. 4בחפירות שעומק� עולה על   

  ת הבטיחות עב' בניה. בתקנו 9,10מ' יבוצע גידור תקני בהתא� לתקנות  2בחפירות שעומק� עולה על   
וצו הבטיחות  1988�פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח�האמור לעיל יבוצע בי� היתר ג� על

  .1961 –בעבודה (עבודות בנייה הנדסית) , תשכ"ו 

 

מנהל העבודה יבדוק באופ� שוט/ את כל החפירות ועבודות העפר בכדי להבטיח את שלמות תנאי האתר   .ב
 הבטיחות שהותקנו בתו� ומסביב החפירה הפתוחה.ואמצעי 

 

יש צור� בנתיב כניסה ויציאה מכל חפירה בהתא� לתקנות ואופי החפירה. נתיב כזה חייב להיות   .ג
 מטר. 20ממוק� לפחות כל 

 

יש להג� על כל החפירות או התעלות הפתוחות העשויות להוות סיכו�, באמצעות מחסו� או גידור   .ד
 הצור� יש להתקי� אורות אזהרה אדומי� בהתא� לאזור.ושילוט מתאי�. במידת 

  מ' יבוצע גידור בהתא� להנחיות סעי/ א'. 2כאמור בחפירות שעומק� עולה על   

 

על כל השוחות הפתוחות ופתחי� ברצפה להיות מוגני� באמצעות מחסומי� מתאימי� או מכסי�   .ה
 קובעו למניעת עיתוק מקרי.מכסי� אלו י�מתאימי� . יש לשלט את המכסי� בהתא� לסכנה מתחת�

 

 ראה פרוט נוס/ בפרק מתקני� תת קרקעיי� (חלל מוק/).  .ו

 

חל איסור על כל עובד להיכנס לחפירה או תעלה, אלא א� כ� דפנות החפירה בשיפוע מתאי� או היא   .ז
מדופנת כ� שתבטיח מניעת התמוטטות, וזאת לאחר בדיקה של מנהל העבודה שרש� את תוצאות 

 כללי.הבדיקה בפנקס 

 

יש לתחו� ולסמ� אזורי� לאור� החפירות בכדי לשמור על מרחק בטיחותי של הרכבי� וציוד כבד   .ח
 משפת החפירה, כדי למנוע נפילת אנשי� ורכב לתו� התעלה.

 

  מ' מס/ החפירה. 1 � יש למנוע ערו� של מלוי מובא בסמו� לדופ� החפירה ובמרחק שלא יפחת מ  .ט
  

די לגלות זיהומי� ו/או התפרצויות מי� תת קרקעיי�, במידה יש לבדוק את התעלות מידי יו� בכ  .י
 והובחנו הנ"ל יש לדווח על כ� למנהל העבודה ולממונה הבטיחות.

 

  מתקני / קבלני משנה 2.23
  

המבני� הזמניי� של קבל� המשנה כמו משרדי שדה ומבני שירותי� אחרי� יהיו ממוקמי� רק באישור   .א
  מנהל הפרויקט ומנהל העבודה.
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 על הפעלת מבערי� חשמליי� או מבערי להבה, אלא באישור מנהל העבודה. חל איסור  .ב

 

 אי� להשתמש בתנורי חימו� ספיראלה בתו� מבני�.  .ג

 

  ק"ג). 6לכל משרד (מט/ 1בכל מיתק� ימוקמו מטפי כיבוי ע"פ מפתח   .ד
 

עפ"י דרישה בע"פ  ממפקח העבודה , יש להתקי� ולקיי� באתר הבנייה מלתחה לבגדי העובדי�   .ה
  ורי� נאותי� להחלפת הבגדי�וסיד

  

  מערכות למניעת נפילה 2.24
  

רק כאשר הנסיבות אינ� נקודות עיגו� ( 5על העובדי� להצטייד  ברתמות בטיחות בעלות   .א
), אמצעי� לספיגת זעזועי�, מצמדי נעילה התקנת פיגומי  או בשלבי התקנת  מאפשרות

  אמצעי עיגו� מתוכנני�: עצמית, כבלי עיגו�,

 

  העובדי� בכל עת מפני סכנת נפילה.* לאבטחת 
מטר מעל האדמה או משטח בסיס, ומשטחי עבודה רגילי�  2 –* כאשר עובדי� בגובה של יותר מ 

  וגידורי  תקניי  אינ  מעשיי  באות  תנאי .
  * כאשר עובדי� מעל מכונות פועלות, חלל או אזור מסוכ� ולא נית� לשמור מפני נפילה בדר� אחרת.

  ע"ג משטחי עבודה מורמי� ממנועי� (במות הרמה). * כאשר עובדי�
  * בכניסה לחלל מוק/ בו קיימת סכנה א� עלולה להתהוות סכנה לאווירה מסוכנת.

  (עפ"י נוהל שיאושר טרו� ביצוע עב' בחלל מוק/).   
  

תינת� עדיפות לשימוש ברשתות בלימה על פני שימוש ברתמות בטיחות רשתות אילו יהיו   .ב
  "ל מוכר עיי האיחוד האירופי.בעלי תו תק� בינ

 

  אי� להשתמש בחגורות אלא ברתמות בלבד.  .ג
 

העבודה בגובה תבוצע בהתא� להוראות החוק : תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),   .ד
2007�התשס"ז   

 

 חומרי  נופלי  2.25
  

לסכנה, יש כאשר קיימת סכנת נפילת חומרי� במקומות עבודה, או במקומות בה� הציבור עשוי להיות חשו/ 
לחסו� את הכניסה למקומות אלו, ולהציב שלטי אזהרה בכל הכיווני� והגישות, או להתקי� חופות בעלי חוזק 

  היכולי� לספק הגנה מתאימה.
וא/ לשקול התקני   9,10ע"ג פיגומי�/משטחי עבודה מוגבהי� יהא צור� בהתקנת לוחות רגל עפ"י תקנות 

  בלימה אחרי� דוגמת רשתות.
  

  נשק ח   2.26
  פרט למשטרה, כוחות הביטחו�, קציני בטחו�. סולל בונהחל איסור על אחזקת נשק ח� בשטח פרויקט 

  

 מטפי  2.27
  

על כל עובדי קבלני המשנה לדעת כיצד להשתמש בציוד לכיבוי אש (באחריות קבל� המשנה  לדאוג   .א
 להדרכה מקצועית בנושא תפעול המטפי� מגור� מוסמ�).

(או מקביל ישראלי) בעל חומר כימי יבש אמור להימצא במקו� בו מבצעי� עבודות  OBC 4*4מטפה   .ב
ריתו�, השחזה או חיתו� (בכל מקו� בו מבוצעת עב' חמה ובכללה איטו� ביטומ�) וכ� בחצרות משרדי 

 האתר.
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ט/ על קבל� המשנה לספק ציוד כיבוי אש נאות למקרה חירו�, ולוודא בדיקת ציוד הכיבוי באופ� שו  .ג
 (בדיקה שנתית עיי גו/ מוסמ�).

 

 או במטפה בעל חומר כימי יבש. OBC 4*4יש לצייד את כל מכונות הריתו� במטפה   .ד

 יש לדווח על מטפה כיבוי לא טעו� למנהל העבודה ולהטעינו שוב.  .ה

 

מטפי הכבוי יבדקו אחת לשנה ע"י מי שהוסמ� לכ� ובדיקה חודשית ע"י תחזוקאי מטפי� פנימי שהוסמ�   .ו
  .1חלק  129כנדרש בת"י 

 

  בכל מקו� בו תהיה עב' באש גלויה ימצא צופה אש אשר יהיה בעל הידע המתאי� לביצוע עב' כבוי.  .ז

 

  ציוד כיבוי אש 2.28
  

  דע את מקו� הציוד לכבוי אש באזור�.  .א

 

 יש להשתמש בציוד לכיבוי אש א� ורק למטרתו זו.  .ב

 

 אחסונו.אי� לחסו� גישה לציוד כיבוי אש או להזיזו ממקו�   .ג

 

  עזרה ראשונה / מתקני  וצוות חירו  2.29
  

על קבל� המשנה לוודא הימצאות רכב פינוי, ציוד עזרה ראשונה הול� עפ"י דרישות תקנות הבטיחות   .א
  בעבודה וכללי עזרה ראשונה וכל כלל מתאי� אחר.

 

 25 –מעל ל קבל� המשנה ימנה אחראי לציוד עזרה ראשונה וירשו� את שמו בפנקס כללי באתר בו יעבדו   .ב
עובדי� ואנשי מנהלה האחראי יהיה ממונה עזרה ראשונה שהוסמ� לכ�. בנוס/ ימנה קבל� המשנה מגיש 

 פי כל ההסמכות הנדרשות.�מאומ� לעזרה ראשונה אשר הוסמ� לכ� על

 

במשרדי קבל� המשנה חייבי� להימצא כל מספרי הטלפו� לשעת חירו� ודרכי הגישה לבית החולי�   .ג
 הקרוב.

 

  ופיגומי  טפסות  2.30

 

 קבל� המשנה יבצע עבודתו תו� עמידה בהוראות החוק והתק� הישראלי הבאות:  .א

1988� תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח •. 

2007�תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז  •. 

 להתקנת טפסות. חובה על מנהל העבודה לבדוק הטפסות לפני היציקה.) 904דרישות ת"י  •
  

 ס"מ  תבוצע  75ס"מ וקורה שגובהה מעל  40� מ' ,תיקרה בעובי מעל ל 4כל טפסנות של תקרה בגובה מעל   .ב
  ע"פ תכנו� מהנדס . התכנו� יוחזק בצמוד לפנקס הכללי באתר.

  

 כל מערכת טפסות תבדק טרו� העמסה ראשונה וטרו� יציקה עיי מנהל העבודה ובדיקה זו תתועד בפנקס   .ג
  הכללי.

  
  פיגומי :  
  

 ובכלל זה  9,10מ' יותק� גידור בעל חוזק נאות עפ"י דרישת תקנות  2כל מקו� בו גובה הנפילה עולה על ב  .ד
  ס/  רצפות פירי מדרגות וכיו"ב.
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 מ' יותקנו בהשגחה ישירה של  6התקנת פיגומי�  תעשה עפ"י דרישת התקנות ופיגומי�  שגובה� עולה על   .ה
  בונה מקצועי לפיגומי�.

  

  עיגו� גידורי�/פיגומי� זיזי� ישתמשו המתקיני� ברתמות בטיחות וינת� לה� פתרו�בעת התקנת   .ו
  

 באי� אפשרות מעשית לבניית פיגו� ו/או שימוש ברשתות בלימה ישתמשו העובדי� ברתמות בטיחות ע�     .ז
 התק� בלימה נגלל.

  

 י� מפני נפילה.  בעב' התקנת קונסט' יש צור� בהתקנת מערכת כבלי פלדה "ליי/  לי�" לאבטחת העובד  .ח
  פתרו� אחר הוא הצבת רשתות בלימה.

  

 תדלוק 2.31
  

  אזור התדלוק:

  מקיבולת המיכל. 110%מיכל יוצב במעצרה המכילה   .א

 (ג  משאבות ידניות).משאבת התדלוק תהיה מוארקת ותיבדק ע"י חשמלאי בודק אשר יאשר תקינות   .ב

 ק"ג באזור זה. 6יוצב מט/   .ג

 אש/עישו� ודרישה לדמ� מנועי�.יותקנו שלטי� בדבר איסור הבערת   .ד
  

 אופני השחזה 2.32
  

שימוש באופני השחזה דיסקי� על סוגיה� יעשה רק ע"י מי שעבר הדרכת בטיחות ייעודית לשימוש   .א
  בכלי� מסוג זה, ההדרכה תתועד ותישמר בתיק הבטיחות.

  

  יש להשתמש באופני השחזה המתאימי� למהירות ההשחזה/ הסיבוב .  .ב
  

במשקפי בטיחות, מגני אוזניי� ומסיכות לפני� וכל אמצעי הגנה אחר (ציוד בעת ההשחזה יש להשתמש   .ג
 מג� אישי מתאי�).

 

 אי� להסיר את המגני� או לגרו�  להוצאת� מכלל שימוש .  .ד

 

 מגני  2.33
  יש להשתמש במגני� של הציוד והכלי� הנישאי�, אי� לחרוג מהוראות היצר�.

 

 חבלי חסימה  2.34
החסימה באופ� שבו ה� מזוהי� ע� שלט וסרט אזהרה תלויי� מהחוט, קבל� המשנה חייב להתקי� את חבלי 

  ומזהירי� מפניי מרווח נמו� ואפשרות שיסו/.
  

 כלי עבודה ידניי   2.35
  

 יש לייש� את כל התקני� בשימוש בכלי� ידניי�.  .א

 המנע מפגיעות מכלי עבודה ידניי� ע"י :  .ב
 * השתמש בכלי הנכו� בעבודה לה הוא נועד.

  תקי� ונקי. * שמור הכלי� במצב
  * השתמש בכלי� למטרת� המיועדת בלבד.
  * יש לשאת כלי� חדי� בתו� נד� או נרתיק .

  * השחז תקופתית ראשי פטישי�, מברגי� ואזמל וכדומה כדי להימנע מ"פטריות" 
  ו"התעגלות".  

מברג או * אבטח את פריט "המטרה" במלחציי�. אי� להחזיק את כלי העבודה ביד אחת כאשר מנסי� לכוו� 
  אזמל ביד שנייה (דבר העלול לפצוע את היד הנושאת במקרה של החלקה).
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  סדר וניקיו�  2.36
  

  אתר העבודה צרי� להיות נקי מסכנת החלקה ומעידה.  .א

 

 כל הציוד, הכלי� והחומרי� שלא בשימוש באתר העבודה צריכי� להיות מאוחסני�.  .ב

 

 יש לסלק את כל הפסולת לאזור המיועד לכ�.  .ג

 

 שלא יהיו מכשולי� במדרגות ובדרכי המעבר.יש לוודא   .ד

 יש לנקות מייד כל חומר שנשפ�.  .ה

 

 יש דאוג לניקיו� האתר באופ� שוט/.  .ו

 

 יש לתחזק את מקו� העבודה ולוודא שיהיה נקי מחומר דליק/מתלקח וסכנת מעידה.  .ז

 

 יש לאחס� את כל עודפי החומרי� הדליקי� והמטליות במכלי מתכת סגורי�.  .ח

 

 פסולת ואשפה מלאי�.יש לרוק� מיכלי   .ט

 

 במהל� היו� יש להסיר באופ� שוט/ פסולת וחומרי� עודפי� פסולי�.  .י

 

 יש לתחזק באופ� שוט/ את נתיבי הגישה והיציאה של כל האזורי�.  .יא

 

 יש לסלק ולנקות בו5 ולכלו� אחר הנובע מרכב וציוד עבודה ולשמור על דרכי גישה נקיות.  .יב

 

  סכיני  2.37

 

  א� ורק למטרה לה� יועדו.יש להשתמש בסכיני� בזהירות,   .א

 

 אי� להשתמש בסכיני� כמברגי�.  .ב

 

 יש להשתמש נכו� ובזהירות בסכיני� יפניי�.  .ג
  

  סולמות 2.38
  

  אי� להשתמש בקרבת ציוד חשמלי בסולמות מתכת או סולמות מחוזקי� בחוטי מתכת.  .א

 

 טר� השימוש יש לבדוק את הסולמות ולוודא שאי� בה� פג�.  .ב

 

 ויסומנו. סולמות לא תקיני� יסולקו מייד  .ג

 

 על הסולמות להיות מצוידי� ב"נעלי בטיחות" או במתק� נגד החלקה בתחתיה�.  .ד

 

מאורכו של המשטח המאונ� של המבנה, הנמדד  1/4 �בסיס השיפוע של הסול� הנייד לא יהיה יותר מ  .ה
 מהנקודה בה הוא נפגש ע� המבנה או הקיר.
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 יה רוצי� להגיע.ס"מ מעבר לנקודה אל 100 –על הסולמות להיות ארוכי� ב   .ו

 

 ס"מ. 90 �חלקי סולמות שחילי� יהיו בחפיפה זה על זה לא פחות מ  .ז

 

 אי� לעמוד על שתי מדרגות עליונות של הסול�.  .ח

 

 כאשר משתמשי� בסול� רחב שלבי�, יש לפתוח אותו באופ� מלא ולנעול אותו.  .ט

 

 נקודות מגע ע�  3בעת עליה על הסול� וירידה ממנו יש לעשות זאת ע� הפני� אליו כ� שתהיינה   .י
 הסול�.

 

 כלי� יש לשאת בנרתיק או להרי�/להוריד באמצעות מתק� הרמה, אחרי עליה ולפני ירידה מהסול�.  .יא

 

 יש לאחס� ולאבטח היטב הסולמות.  .יב

 

 יש לוודא כי הסול� קשור בחלקו העליו� למקו� יציב.  .יג

 

  

 משטחי� בראש הסול� ובתחתיתו יהיו נקיי� מחומרי� שיגרמו להחלקה או מעידה   .יד

 

 כל שימוש בסולמות חייב להיעשות בהתא� לתקני� ולכללי�.  .טו

 

  אי� לתק� סול� תעשייתי אלא ע"י היצר�.  טז.  
  

  לא תעשה עבודה באמצעות כלי� / רוטטי� מעל גבי סולמות.  כ. 
  

  מ' יש צור� בשימוש ברתמת בטיחות. 2בעב' על סול� שגובהו עולה על   כא. 

 

  שפה 2.39
  

  על קבל� המשנה לוודא כי עובדיו מביני� היטב את תקנות וכללי הבטיחות הרלוונטיי�.  .א

 

 .בשפת�יש לתדר� את העובדי�   .ב

 

 י כאשר מתעוררת בעיית תקשורת ע� עובדי קבל� המשנה, על המעסיק לנקוט באמצעי� מיוחדי� בכד  .ג
 לאבטח ביצוע עבודתו של העובד באופ� בטיחותי, ויהיה ער למצבי חירו�.

 

 כל השלטי� וההוראות יהיו בעברית /ערבית שהינ� שפות רשמיות במדינת ישראל.  .ד
  

  הרמה/שינוע 2.40
  

  על כל הציוד להיבדק ע"י בודק מוסמ� בהתא� לתקנות.  .א

 

הברכיי�, לשמור על גב ישר, להשתמש ברגליי� כאשר מרימי� באופ� ידני חפצי� כבדי�, יש לכופ/ את   .ב
 בכדילהרי� את המטע� קרוב לגו/.

 

 אי� להרי� מעבר ליכולת�, השג עזרה בהרמת חפצי�.  .ג
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 בעת הרמה חפצי� כבדי�, יש להשתמש בציוד מכני בכל מקו� בו זה אפשרי.  .ד

 

 הפעלת עגורני� ומכונות הרמה מותרת א� ורק לעובדי� מורשי�.  .ה

 

 הגבלת עומס (ע.ע.ב) .יש לתלות שלטי   .ו

 

 אי� להרי� מטעני� מעבר למשקל המותר.  .ז

 

ווי� וציוד אחר הנועד לפעולת הרמה (אביזרי הרמה), מוכרחי� לעמוד בסטנדרטי� וכללי� בטיחותיי�   .ח
 ובהוראות הבודק המוסמ�.

 

כל מתקני ההרמה חייבי� לעמוד בכללי�, בהנחיות ובסטנדרטי� הבטיחותיי� ומצריכי� תיעוד   .ט
 המעידי� על כ�.ורי�ואיש

 

עבור פעולות שינוע והנפה מורכבת תבוצע תכנית הנפה של ממונה הבטיחות מטע� קבל� המשנה. לש�   .י
 תכנית זו ייעזר הממונה באנשי מקצוע הבקיאי� בהפעלת עגורני� למשימות מיוחדות.ביצוע 

 

 אי� לעמוד תחת מטע� תלוי.  .יא

 

אי� להשתמש בעגור�, מלגזה או כל ציוד אחר להרמת עובדי� אלא א� יועדו לכ� באמצעות אביזר (סל)   .יב
 להרמת אד� ושימוש ברתמת בטיחות.יעודי 

 

 בודק מוסמ� יבדוק באופ� שוט/ עגורני� ,מכונות הרמה,אביזרי הרמה על סוגיה� השוני� ויגיש דו"ח   .יג
  ציוד שתוק/ �על ממצאי הבדיקות. מנהל העבודה ישמור דו"חות אלו לצור� ביקורת

 בדיקתו פג פסול לשימוש.

 

  כל מכונה,אביזר הרמה יזוהו באמצעות תווית זיהוי.  .יד

 

 ריתו� ציוד ואיתות יבוצעו ע"י אתתי�/עניבני� מוסמכי� בלבד (כאשר אי� קשר עי� בי� מפעיל המכונה   .טו
  גור� צריח).למטע� ובמת� איתות לע

 

  תאורה 2.41
  

 על כל מתקני התאורה הזמניי� והקבועי� להיות בהתא� לדרישות תקנות הבטיחות, נהלי בטיחות   .א
  וחוקי חשמל. במקו� בו אד� עובד ואי� תאורה מספקת, תותק� תאורה מלאכותית נאותה 

  ותוחזק במצב תקי�.

 

 80מ' לפחות או יקברו בעומק  2על התאורה הזמנית להתאי� לעבודה הדרושה. הכבלי� יתלו בגובה   .ב
 תחת האדמה.ס"מ

  

 על כל תאורה זמנית להיות מצוידת ע� מפסק זר� פחת, וע� מגני� כדי למנוע מגע ע� הנורה.  .ג

 

  בעב' לילה תותק� תאורת היצ/ מעבר לנקודות עבודה ספציפיות אלא בכל שטח באתר.   .ד
  

  מיכו�  2.42
  

  למנוע מגע ע� חלקי� נעי�.יש להג� בכיסוי מתאי� מכונות או סביבת� כדי   .א
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 אי� להסיר מכסי� והגנות ממכונות אלא רק לאחר הפסקת פעולת�.  .ב

 

 יש להתקי� מכסי� והגנות מחדש, לפני הפעלה חוזרת של הציוד.  .ג

 

 דרושי� אישורי נעילה.  .ד

 

טר� ביצוע עבודות תיקו� יש לכבות, לנעול ולסמ� את כל המיכו� כולל ציוד המונע ע"י חשמל,בערה,   .ה
 וכדומה.אוויר 

 

יש לאבטח את פעולת הלהבי� או חלקי� אחרי� בכדי למנוע הפעלת� ע"י הרוח, כוח המשיכה,   .ו
 אנרגיה אחרת היכולה להפעיל אות� בעת ניתוק מספק הכוח.אינרציה וכל 

 

 לציית לנוהלי הבטיחות בעת הפעלת הציוד.יש   .ז

 

 חל איסור על עבודה מעל חלקי� מונעי� או מעל ציוד פועל, אלא א� נית� לספק הגנה מתאימה.  .ח

 

 יש להיות ערני לנקודות צביטה או חלקי� מסתובבי� בכל המקומות בה� קיי� סיכוי כי שיער, ידיי�,   .ט
 יכולי� להיתפס או להילכד.אצבעות וחלקי גו/ אחרי�, בגדי� או תכשיטי� 

 

  סימו� סכנה פיזית (שילוט) 2.43
  

  יש לזהות את הסכנות, לסמנ� ולהישמר מפניה� באמצעות שילוט ואיקוני� מוסכמי�.  .א

 

 יש לתלות שלטי אזהרה (נפילת חומרי�, רעש, קווי חשמל עיליי� ,תנועת צמ"ה איסור הבערת אש וכיו"ב).  .ב

 

 במדרי� זה פרק חפירות.ראה התייחסות  �חפירות/עבודות עפר  .ג

 

 הגנה מפני רעש 2.44
  

  יש להרכיב אמצעי הגנה מפני רעש בעת העבודה:  א. 

  בי� א� ע"י בידוד הרעש מסביבת העובד או ע"י שימוש באמצעי מיגו� , בהתא� לעוצמת הרעש. •

  . DB 85באזורי רעש גבוה העולה על  •

  במקומות בה� תלויי� שלטי אזהרה מפני הרעש. •

  העבודה.כנדרש בעת ביצוע  •
  

  באחריות קבל� המשנה לבצע :  ב.

בדיקות רפואיות (כלליות וכ� ע� התייחסות לשמיעה)  של העובדי� ברעש מזיק (בדיקה בקבלה לעבודה  •
  ולאחר מכ� , אחת לשנה) .

  בדיקה של ניטור מפלס הרעש בסביבת העבודה  אחת לשנתיי� או בהכנסת מכונה /ציוד חדש  לאתר . •

  הדרכה ספציפית בדבר סיכוני הרעש המזיק ודרכי הקטנת הסיכו� ( נית� להוסי/ להדרכה הכללית)  •
  
  יש להפעיל שיקול דעת במקומות רועשי�, בה� רמת הרעש לא נקבעה:  ג. 

  * במקרה של אי וודאות, יש להשתמש במגני אוזניי�.
  הגנה לאוזניי� עד  לבחינת רמת הרעש.* במידה ויש צור� בהרמת קול כדי להישמע, מומל5 להשתמש באמצעי 

שיקול מנחה נוס2 הינו הצור! בשמיעת הסביבה וערנות לפעולות אחרות העשויות לסכ� העובד בא  יעשה   
  שימוש באמצעי הגנת שמיעה.

  
  על הציוד להיות בהתא� לתקני� ונהלי� ביחס לרמת הרעש בציוד בניה.  ד. 
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 בניהפקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות ב 2.45
  

, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) 1970 –עותק של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 
ונהלי בטיחות ובריאות תעסוקתית של בניה צרי� להימצא בכל אתר עבודה ולהיות נגיש לעיו�  1988 –תשמ"ד 

  עובדי קבל� המשנה.
  

  הדרכה 2.46
  

עובדיו וקבלני המשנה להשתת/ בתוכנית הדרכה בבטיחות בטר� ביצוע העבודה על כל צוות הניהול,   .א
המועברת על ידי המעביד או מי שהוסמ� על ידו. קבל� המשנה וצוות הניהול מטעמו יודרכו ע"י סולל 

 בונה טרו� כניסתו לעבודה.

 

בטר� ביצוע העבודה על כל "מבצעי הבניה", לספק הדרכה הולמת בבטיחות לקבלני המשנה שלה�,   .ב
 קרי� ועובדיה� ולתעדה בפנקס ההדרכה.מבספקי�, 

 יש ללוות את המבקרי� ולהדריכ� טר� כניסת� לאתר.  .ג

 העובדי� ידרשו לעיי� במדרי� הבטיחות באתר ולחתו� עליו, וכ� ביומ� ההדרכה, לפני תחילת העבודה.  .ד

 ההדרכה תועבר באמצעות טופס הדרכה בשפת הא� של העובד אשר יקרא ויחתו� על כ� שעבר הדרכה   .ה
 טופסי הדרכה מצורפי�).(ראה 

ממונה הבטיחות של קבל� המשנה יכי� תכנית הדרכה פרטנית הכוללת נושאי�,מש� ההדרכה ותדירות   .ו
  ביצוע.

 

  קווי חשמל וטלפו� עיליי  2.47
  

טר� כל תחילת העבודה על קבל� המשנה ועובדיו לבדוק ולהיות מודעי� ביחס לכל קווי חשמל או קווי   .א
על מרחקי בטיחות בכל עת כפי שכתוב על ידי נהלי פרויקט הבניה ותקני�  טלפו� עיליי�. יש לשמור

  חשמליי� .ממונה הבטיחות יית� את הדעת במסגרת סקר הסיכוני� לנושא זה.

 

 יש לתלות שלטי אזהרה במקומות בולטי�.  .ב

 

  חניה וגישה לעבודה 2.48
  

 ת ההגעה לאזור עובדי קבל� המשנה וקבלני המשנה מטעמו ישתמשו בנתיבי כניסה ומתאימי� בע  .א

  בכדי להימנע ממעבר במקומות בה� עובדי� .העבודה 
  

  יש לחנות באזורי� מוגדרי� בלבד. א� לא הרכב ייגרר באחריות בעל הרכב ועל חשבונו.ב.       
  

  אי� כניסה לרכב לא בטיחותי  ושאי� לו רישיו� וביטוח תקפי�.  .ג

 

 בטוחה. רכב יכנס לחניה בנסיעה אחורה, כדי לצאת קדימה בצורה  .ד

 

  לא תותר נסיעת כלי רכב בשטחי העבודה שלא לצרכי עבודה.  .ה

 

 מכלי  נישאי   2.49
  

  חומר דליק וחומרי נפ5 יש לאחס� א� ורק במכלי� בטיחותיי� מאושרי� ומזוהי�.  .א

 

באתר העבודה יש להשתמש בחומרי� דליקי� וחומרי נפ5, א� ורק בכמות הדרושה ליו� עבודה אחד,   .ב
 יושמדו עיי ממונה על פיצוצי�.עודפי� מחומרי� אלו 
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 יש לסמ� את המכלי� הנישאי� בהתא� לתכולת� ולסיכוניה�.  .ג

 

 על התווית להיות בשפות המובנות למשתמשי�.  .ד

 

  אי� להכיל נוזלי� רעילי�/חומ"ס בבקבוקי משקה ג� א� סומנו.  .ה

 

מתכולת  110%יש להקפיד כי מכלי דלק או חומרי� מסוכני� אחרי� יהיו בתו� מעצרות בקיבולת של   .ו
 המיכל למניעת חלחול אל מי תהו� מעצרות אילו יהיו נתונת לניקוז מי גש�.

   

  כלי  חשמליי  2.50
  

על כלי� חשמליי� להיות במצב תקי� ומותאמי� לסכנות הכרוכות בעבודה המתבצעת בהתא� לתקני�   .א
  וכו')‘ 900 –, ו 757, 250(

 

  להטענה מחדש.על כלי� חשמליי� להיות, בעלי בידוד כפול או ניתני�   .ב

 

 על כל כלי חשמלי להיות בעל מגני� המתאימי� לו.  .ג

 

יש לחבר כבלי� חשמליי� למפסקי זר� פחת, ואי� להניח� על שבילי� או מדרכה, אל א� כ� ננקטו   .ד
 זהירות בכדי למנוע מעידה או כל נזק אחר.אמצעי 

 

 עיי טכנאי מוסמ� בלבד).יש לנתק מכשירי� חשמליי� טר� ביצוע תיקו� וכיוו� (תיקוני� יבוצעו   .ה

 

 אי� להשתמש בכבלי חשמל ומכשירי חשמל פגומי�. ויש לבדוק  אות� ע"י חשמלאי מוסמ� אחת לחצי   .ו
 שנה.

 

  פיגו  נייד ממוכ� (מעליות להעלאת בני אד ) 2.51
  

  מפעילי הבמות יוסמכו בהפעלה פני� מפעלית.  א.  
  

  מיקו� הצבת הבמה יקבע ע"י מנהל העבודה.  ב.  
  

  הבמה תיבדק כחוק ע"י בודק מוסמ�.  ג.  
  

  העובדי� יהיו רתומי� ברתמות בטיחות אל תא ההפעלה.  ד.  
  

  ציוד וחומרי� יאובטחו מפני נפילה באמצעות קשירה.  ה.  
  

יש לתת את הדעת לשינוי מזג אויר ומשבי רוח במקו� ,יש לשקול היטב הא� מבצעי� את העב' (במשבי   ו.  
  ופסק העבודה בגובה)קמ"ש ת 30רוח העולי� על 

  
  כלי העבודה יאובטחו באמצעות כבל אבטוח.  ז.  

  

  הערכת בטיחות הפרויקט 2.52
  

הערכת בטיחות הפרויקט תעשה באופ� תקופתי, ותבדק ע"י מנהל הבטיחות הראשי, כדי להערי� תנאי   .א
  האתר ועמידה בכללי הבטיחות בעבודה.

 

  הערכת בטיחות הפרוייקט.על קבל� המשנה להשתת/ ולשת/ פעולה בביצוע המלצות   .ב
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ממונה הבטיחות יבצע מבדקי� באתרי� השוני� ויפיצו דו"ח מבדק למנהל העבודה, מנהל העבודה     .ג
 הראשי ולמנהל הפרויקט.

 

  דיווח תאונות רכב  2.53
  

 כל עובד העובר תאונה ע� רכבו באתר חייב לדווח על כ� מיידית למנהל העבודה אשר ידווח למנהל   .א
  הפרויקט ולמנהל הבטיחות הראשי. העבודה הראשי, למנהל

 

 א� ורק רכבי� חיוניי� יכולי� להימצא באתר באישור מנהל העבודה הראשי.  .ב
  

  הגנה על מערכת הנשימה  2.54
  

על קבלני המשנה לארג� ולספק ציוד מג� נשימתי מאושר בהתא� לתקני� הייעודיי�, בהתא� לסיכו�   .א
  ולעבודה המבוצעת.הקיי�

 

 שהעובדי� המשתמשי� בציוד בטיחותי הוכשרו לכ� ומוסמכי� להשתמש בו.קבלני משנה יוודאו   .ב

 

כל העובדי� המשתמשי� בציוד מג� נשימתי חייבי� לעבור בדיקה רפואית עיי רופא תעסוקתי ולערו�   .ג
 בדיקת התאמה יומית, לפני לבישת הציוד.

 

  דרכי� ואזורי עבודה יושקו למניעת פיזור אבק מזיק.  .ד
  

 שינוע  2.55

 

  יל מכונת הרמה יהיה בעל הסמכה מתאימה עפ"י כושר העמסה וסוג מכונת ההרמה.א.     מפע
  

  כל האביזרי�/ציוד יהיו בדוקי� ע"י בודק מוסמ� ותסקירי הבודק ישמרו בתיק הבטיחות באתר.ב.     
  

  תבוצע בדיקה יומית ע"י מפעיל מכונת ההרמה.  ג.     
  

 יש להיעזר באתתי�/עינבני� כאשר שדה הראיה של המפעיל מוגבל/בעגורני צריח חובת מת�   .ה

  ועינוב ע"י אתת מוסמ�.איתות 
  
  יש לבדוק המצאות כבלי חשמל עיליי� ולהקפיד על שמירת מרחק מה�  בעת שינוע המטעני�.  ה.

 

 מטע� העומד לשינוע.יש לדעת את משקלו, גודלו, הסכנות הכרוכות בו ופרמטרי� אחרי� של ה  ו.

 

 יש לוודא כי המטעני� יציבי� וקשורי� היטב בעת ההרמה.  ז.

 

 יש להשתמש בחבלי שליטה בכדי לשלוט במטעני� א� כ� עלולה להיווצר סכנה.  ח.

  טר� השימוש יש לבדוק את כל האביזרי�, הכבלי� והציוד, בדיקה חזותית ולוודא שה� ראויי� בדיקה   ט.
 י ואו אתתי� מוסמכי�.זו תעשה עיי העגורנא

 

 יש להחלי/ מיידית ציוד שנשחק וניזוק.  י.

 

  אי� להכי� או להרי� מטע� כלשהו כאשר תנאי מזג האוויר מסכני� את ביצוע העבודה (כגו�: רוח חזקה,   יא.
  ראות לקויה, ברקי� וכדומה). כאשר יש צור� בפעולות הרמה מורכבות, תוכ� תכנית הנפה ייעודית עיי 

 בטיחות.ממונה ה
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 ציוד מג� אישי 2.56
  

  יהיו ציוד אלמנטארי אשר יחייב את כל העובדי� באתר!!! �כובעי מג�, נעלי עבודה, ואפוד זוהר וביגוד   א. 
  

  חובת שימוש במשקפי מג� ואטמי אוזניי�.�עב' בדיסק  ב. 
  
  שימוש במשקפי מג� ואטמי אוזניי�. � עב' בפטישוני� ידניי�   ג. 
  
  מג� סינר ,כפפות,ערדליי�מסכת  �עב' ריתו�   ד.
  
  שימוש באטמי אוזניי�/אוזניות. �עב' בכלי� מכאניי� הנדסיי�  ה.
  
  נק' עיגו� תו� מת� פתרונות עיגו� ושימוש באמצעי עזר דוגמת  5שימוש ברתמות מלאות בעלות  �עב' בגובה  ו.

  כבלי פלדה התקני בלימה.
  
  שימוש בינשמיות נייר. �עב' בסביבת אבק מזיק   .ז
  

  הפועלי� יוחתמו על ציוד זה יתחייבו להשתמש בו ולשמור עליו במצב שמיש.ח.    
  

  עישו�  2.57
  

  יש לציית לכל השלטי� האוסרי� עישו�.  .א

 

 אי� לעש� ליד או בעת תדלוק, ובקרבת מקו� אחסו� חומרי� דליקי�, חומרי נפ5 או תחנות לש� הטענת   .ב
  סוללות.

 

 פסולת 2.58
  

  או משטחי� חלקי� בכדי למנוע סכנת מעידה/החלקה.יש לנקות חומרי� מסוכני� שנשפכו   .א

 

 יש לדווח על שפיכות מיוחדות למנהל העבודה, לממונה הבטיחות ולהתקשר למספרי חירו� הקיימי�.  .ב

 

 אי� לנקות מערבלי בטו� אלא במקומות המאושרי� לכ�, אשר יסומנו ויוגדרו בשטח האתר.  .ג

 

 טיפול בכלי צמ"ה יעשה במקומות המאושרי� לכ�, יש לדאוג לנקות מפסולת שמני� ופסולת אחרת את   .ד
 מקו� העבודה.

 

 שירותי  ומתקני רחצה 2.59
  

על קבל� המשנה לדאוג להיגיינת העובדי� באמצעות מת� שירותי� ומתקני רחצה בהתא� לתקנות פקודת 
  הבטיחות בעבודה.

  

  תנועה 2.60
  

  המהירות המותרת.יש לציית להגבלת   .א

 

 יש לציית לתמרורי כבישי� ולשלטי אזהרה לפני מסילת רכבת.  .ב
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 חל איסור על הנוסעי� לרדת או לעלות על כלי רכב בתנועה ובכלל זה נסיעה ע"ג כ/,מדרגת צמ"ה.  .ג

 

 על כל הרכבי� החוני� באתרי סולל בונה להיות ע� מנוע דומ� וע� בל� יד מופעל.  .ד

 

 הנגרמת בפרויקט ולהגיש דו"ח תאונה.יש לדווח על כל תאונה   .ה

 

 קמ"ש. 35המהירות המקסימאלית באתר היא   .ו

 

 יש לציית לכל מכוני התנועה המורשי�.  .ז

 

 יש לפעול באתר בהתא� לכל נהלי התנועה המקומיי�.  .ח

 

 .רק במושבי� המיועדי� לכ�מותר להסיע נוסעי�   .ט

 

 בקרת תנועה 2.61
  

  יש לייש� את חוקי התנועה בכדי :  .א
  צוותי הבניה וציבור הנוסעי�.* להג� על 

  * לווסת את זר� התנועה.
  * לעצור את התנועה כפי הנדרש בכדי להמשי� בעבודה.
  * לוודא כי התנועה זורמת בהתא� למהירות המתאימה.

  * חל איסור חסימת צירי מעבר בשגרה ובחרו�.
  * לאפשר את המש� הבניה בבטחה.

  ל ובפרט בקרבת פיגומי�/טפסות.אי� להתנייד שלא לצור� בסביבות באתר בכל* 
  

  על כל הציוד המשמש לבקרת תנועה (תמרורי�, פנסי�, מחזירי אור) להיות בהתא� לתקנות.  .ב

 

 על קבל� המשנה למנות יוע5 תנועה המקובל על משטרת ישראל אשר בקיא בבדיקת/עריכת תכניות   .ג
  תנועה.

 

  מסיכוני התנועה.על קבל� המשנה לוודא שהאחראי על בקרת התנועה יהיה מוג�   .ד

 

 על קבל� המשנה לספק ביגוד וציוד מג�, ולנקוט בצעדי� לצור� הגנה על מכוו� התנועה מפני הסיכוני�   .ה
  תנועת רכב.של 
  

  מערכות תת קרקעיות 2.62
  

 קרקעיות טר� החפירה, ע� �על קבל� המשנה לבדוק בצורה מקיפה את מיקו� כל המערכות התת  .א
  קיימות יסומ� ע"ג תכנית ארגו� אתר.הגורמי� הרלוונטיי�. מיקו� תשתיות 

 

 במקרה של ספק יש לבצע חפירות גישוש ידניות לאיתור מדויק של תשתית קיימת ללא גרימת נזק.  .ב

 

 קרקעיות טר� החפירה.�חובה לציי� ולסמ� את כל המערכות התת  .ג

 

 במקומות מסוימי� בתיאו� ע� מנהלת הפרויקט יש לקבל התרי חפירה מתאימי�.  .ד
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  ניידרכב וציוד  2.63
  

  מפעילי רכב חייבי� להיות בעלי רישיו� בר תוק/.  .א

 

 כל כלי רכב צרי� להיות מוחזק בצורת החזקה המבטיחה את כשירות� לעבודה, ולעבור ביקורת של  .ב
 בטיחות בתעבורה טר� השימוש (באחריות קציני בטיחות בתעבורה של קבלני המשנה).קצי� 

 

 � ואזעקות בנסיעה לאחור באתר להיות מצוידי� בצופריעל כל המשאיות והציוד הנייד אשר בשימוש   .ג
 מהבהבת.וכ� נורה 

 

 ראה ציוד/נהלי נסיעה לאחור.  .ד

 

 צ   חל איסור על הסעת עובדי� (או כל אד� אחר) בחלק האחורי של משאית או של כל ציוד נייד אחר,   .ה
 מצויד בכסא וחגורת בטיחות המתאימי� לנסיעה של אד� נוס/.שאינו   

 

 בעת השהייה באתר ובהתא� לבקשת� של צוות הביטחו� והבטיחות, על העובדי� להציג רישיונות   .ו
 תקפי�, טפסי� וכל מסמ� אחר הדרוש לכ�.

  

  אוורור  2.64
  

  יש לפעול בהתא� לנוהלי "חלל מוק/" ונהלי מת� אישורי� בכל מקו� דרוש.  .א

 

 הסביבה והעבודה.אוורור מאול5 יופעל בכל מקו� בו יהיה הדבר דרוש, לפי תנאי   .ב

 

 יש צור� בציוד מג� אישי כנגד אספקת אויר מזוה�, כאשר לא נית� לשפרה באמצעות אוורור מאול5.  .ג
  

 מבקרי  2.65
  

 קבל� המשנה אחראי על בטחו� המבקרי� באתר, ועליה� לספק הדרכה בטיחותית כנדרש, וכ� ליווי   .א
  צמ"א. במהל� ביקור� ,כמוכ� על המבצע לספק ציוד מג� אישי כנדרש בפרק

 

  על האורחי� לקרוא את המדרי� לעובד טר� הכניסה לאתר.  .ב
  

  ריתו! 2.66
  

 יש לבדוק את כל ציוד הריתו� טר� השימוש מחשש לדליפה או הימצאות שמ� ו/או גריז. כמו כ�, חייב   .א
 לבי�פעולת הרית ו מטרי� בי� המקו� בו מבצעי� את 2להימצא קיר פיזי ולהישמר מרחק של 

  חומרי� דליקי�.

 

 להתקי� בלמי להבה על צינורות גז הבוט� והחמצ� אצטיל� של מבערי� ווסתי�. חובה  .ב

 

 בעת החיתו�, ניסור והשחזה יש להרכיב משקפי מג�, מגני אוזניי� ומסיכה לפני�.  .ג

 

 על כל עובד המסייע או עובד בקרבת ביצוע חיתו�, ניסור והשחזה ללבוש מג� עיניי� מתאי�.  .ד

 

  ק"ג וכ� צופה אש. 6באזור העבודה חייב להיות מט/   .ה
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 יש להעביר חומרי� דליקי� וחומרי נפ5 למקו� בטוח הרחק מאזור הריתו�. ולדאוג לסביבה לא     .ו
 דליקה באיזור הריתו� (צמחיה יבשה).  

 

 יש להתקי� הגנה מתאימה בקרבת מקומות הריתו� וההשחזה בכדי להג� על העובדי� בסביבה מניצו5    .ז
 או חלקיקי� מתעופפי� .

 

 לבצע ריתו� בקרבת ממיסי� הלוגני� וחומרי� ממיסי שומני�.אי�   .ח

 

  אישורי עבודה 2.67
  

הפעולות הבאות נחשבות כעבודות בחו�: ריתו�, שריפה, חישול ברזל ח�, מסמור ח�, בפלטה, אש   .א
סוג, השחזה, הלחמת מתכת ושימוש בכל תקני ריתו� בקשת חשמלית, עב' איטו� בביטומ� גלויה מכל 

  ח�.

 

 יש להגיש נהלי עבודה בחו� לאישור למנהל העבודה הראשי ומנהל הבטיחות הראשי  ולקבל מה�   .ב
 אישור בכתב.

 

  על ממונה הבטיחות של קבל� המשנה לתת דגש /פרק יעודי בסקר הסיכוני� לעב' חמות.  .ג
  

  מערכת מידע על חומרי  מסוכני  במקו  העבודה 2.68
  

  מטרת מערכות המידע על חומרי� מסוכני� במקו� העבודה: א.       
  הוערכו. –* לוודא כי הסיכוני� של החומרי� הכימיי� המופקי� או הנמצאי� בשימוש 

  ). MSDS* לוודא כי המידע בנוגע לסיכוני� יועבר למעביד ולעובד (גיליונות 

  

 � העבודה שתכלול העברת המידע תושג באמצעות הסברת המידע על חומרי� מסוכני� במקו  .ב

  מכלי� ואמצעי אזהרה אחרי�, דפי בטיחות חומרי� ותדרו� עובדי�.סימו� 
  

  על קבל� המשנה :  ג. 
* לפתח, לייש� ולשמור בפרויקט את אופ� ביצוע העבודה בהתא� למערכת המידע על חומרי� מסוכני� 

  במקו� עבודה.
  חומרי� מסוכני� ודפי בטיחות דרושי�.* ליידע את העובדי� על נגישות� לתוכנית, כולל רשימת 

* יש לוודא כי מיכל המכיל חומר כימי מסוכ� יסומ� ויקוטלג תו� רישו� תכולתו וכ� לוודא כי מסומני� 
  לא יאוחס� חומ"ס בבקבוקי משקה ג� א� סומנו.�עליו כל סימני האזהרה לצור� בטיחותו של העובד
  סוכני� במקו� עבודת�.* מת� מידע ותדרו� לעובדי� בנוגע לחומרי� ומ

  

  ממונה בטיחות 2.69
  

  כל קבל� משנה ימנה ממונה בטיחות מטעמו אשר יבקר באתר אחת לשבוע ובנוס/ עפ"י הצור�.  .א

 

 שמו של ממונה הבטיחות יועבר למנהל הפרויקט, מנהל העבודה הראשי ומנהל הבטיחות הראשי ושמו   .ב
  לתקנות ארגו� הפיקוח על העבודה                 11הטלפו� יהיו נגישי� באתר בהתא� לסעי/  מס'  
1996�(ממוני� על הבטיחות), תשנ"ו  . 

 

 ממונה הבטיחות יבצע מבדקי בטיחות באתרי� שלו ויוציא דוחות מבדק בכתב. דוחות אלו ישמרו   .ג
 הבטיחות באתר ויהיו נגישי� למי מאנשי סולל בונה. בתיק

  

 סולל בונה כפי שיידרש.ממונה הבטיחות ישתת/ במפגשי� של חברת   .ד
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 תכנית בטיחות וסקר סיכוני  2.70
  

לכל פרויקט יתבצע סקר סיכוני� אשר העתק ממנו יועבר למנהל הפרויקט, מנהל העבודה הראשי ומנהל 
  ביצוע ופורמט סקר הסיכוני� יועברו ע� כניסת קבל� המשנה לעבודה. הבטיחות הראשי.

 

  הסדרי בטיחות בתנועה באתר עבודה 2.71
  
תוכניות הסדרי הבטיחות יהיו מאושרות ע"י גורמי� הרלוונטיי� לכל שלב ושלב, העבודה תבוצע בהתא�   .1

  לתוכניות.
  
קבל� המשנה יעסיק חב' אבטחה אשר תעסיק קבוצה, כאשר ראש הקבוצה מוסמ� להסדרת בטיחות באתרי   .2

  .21סלילה, גיל מינימאלי של העובדי� 
  
עבודה ובסו/ יו� העבודה יבצע מנהל העבודה (בעל תעודת הסמכה "להסדרת בתחילת יו� ה –ביקורת יומית   .3

בטיחות התנועה באתרי סלילה") סיור פיזי באתר כדי לבדוק ויזואלית תקינות� של אמצעי הבטיחות ויטפל 
  במיידית בליקויי� במידה וימצאו ויתעדו.

  
יבוצעו בהתא� לתק� ולמפרט הטכני הקיי�  הסימוני� התמרורי� השילוט הצבע ואבזרי הבטיחות השוני� .     4

ויהיו מאושרי� ע"י הועדה הבי� משרדית להתקני תנועה ובטיחות ובהתא� לחוברת מדרי� הצבת תמרורי� 
  בכביש לא עירוני בהוצאת מע"צ.

  
  העובדי� יהיו לבושי� באפודה זוהרת תקנית.  .5
  
ההפרעות לתנועה הקיימות במהל� העבודה, וכ� ידאג מנהל העבודה יית� את הדעת ויצמצ� ככל האפשר את   .6

לכ� שהכביש יהיה נקי מחומרי� וציוד באופ� שיש בו כדי להפריע לתנועה החופשית ולבטיחות המשתמשי� 
  בדר�.

    

יש להדרי� את העובדי�  בהתנהגות נכונה ובשיטות להימנעות מסיכוני�. הדרכה צריכה לכלול , בי�  –הדרכה  .7

�השאר:   
  איסור להתרוצ5 לרוחב הדר�.  7.1  

  הימנעות  מהפניית הגב לכיוו� התנועה או הכלי   7.2
  שמירת קשר עי� ע� מפעיל ציוד מכני.  7.3

  
  –הציוד שבשימוש והרכב הנוסע  או החונה במקו� לצור� אותה עבודה   .8
  

  או תמרור. אי� להחנות ציוד או רכב במקו� בו הוא מפריע לתנועה עוברת או מסתיר את העובדי�  8.1
כל עת הפעלתו של  ציוד הנדסי באתר העבודה ובסמו� לו יש להפעיל את האורות המהבהבי�   8.2

  המותקני� עליו, וכ� את זמז� ההתראה בנסיעה לאחור.
  הדבר אמור ג� לגבי רכב המשרת את אתר העבודה.  

ותו ויאפשר לו לבצע רכב או ציוד החייב לחצות נתיב תנועה, יש להבטיח שאתת / מכוו� ידרי� א  8.3

וכל זאת א� ורק לאחר שהתנועה נעצרה ואי� סכנה בפעולה. במידה  –פעולות אלו או דומות לה� 

  והדבר ימש� תקופה ארוכה יש להסדיר זאת ברישיו� מהמשטרה.

  . 39 –או ב  38 –או בתמרורי� ב  בדגל אדו� פלואורסנטייהיה מצויד  –המכוו� / האתת 

  
� חו5 תאו� ע� גורמי   .9  
  

על קבל� המשנה המבצע את העבודה מוטלת חובה לקבל היתר עבודה מאת סולל בונה בטר� יגישו בקשה 
להיתר על הקבלני�  לתא� עבודת� ג� ע� גורמי� אחרי�: חברת בזק, חברת חשמל, רשות הנמלי� והרכבות 

  (במקרה של מפגש ע� מסילת ברזל) חברת מקורות.  וכל הגורמי� האחרי�.
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   – קווי חשמל  .10
  

עבודה רבה מתבצעת בקרבת קווי חשמל ע� מתח גבוה. עקב עבודות עפר ע� מילוי קרקע, עולה מפלס   10.1
הקרקע במידה רבה ומתקרב לקוי המתח. העבודה יכולה להתבצע ע� קודחי כלונסאות, עגורני� 

מתקרבי�  –קרקע ניידי�,  משאיות מהפכות ע� חמרי מצע (אמבטיות ואחרות ) שעקב העלאת מפלס ה

  אל קווי המתח.
  

�בעבודה בקרבת קווי מתח חשמלי יש להקפיד על:   10.2   
סימו� פרוזדור בטוח לאור� קו  החשמל , משני צדדיו, שיורה היכ� אסור לציוד גבוה להיכנס.   ).1

הסימו� יעשה ע"י יתדות, סרטי סימו� פלסטיי� ובכל דר�, שתבליט את התוואי האמור ותציי� אותו 
  ברור.ב

  מ'. 5 –אי� להתקרב  לקו  מתח חשמלי למרחק הקט� מ   ).2

אי� לחצות קו חשמל ע� ציוד גבוה, אלא לאחר בדיקה מפורשת ופרטנית שהמעבר נית�, ושחלקו   ).3

  מ' מתחת לקוי המתח. 5 –הגבוה ביותר של הרכב או הציוד העובר יהיה במרחק של לא פחות מ 

  תהיה רק במקביל לקווי�, ולא בניצב לה�.שפיכת חומר בקרבת קווי מתח   ).4
בכל מקרה יש להעדי/ לא לשפו�  חומר או לעבוד בסמו� לקוי החשמל. בא� יש הכרח בלתי נמנע   ).5

כולל בקרה  –יש להדרי� את העובדי� במפורש ובמפורט, ולעשות את כל הסדורי�  –לעבוד קרוב 

  מעשית בשטח, שכל ההוראות נשמרות.
  

  קבל� ימציא נוהלי חברה בנושא האחזקה  והטיפול בגור� האנושי .  �   נדסיציוד מכני ה  .11
  

יהיו בעלי רישיונות מתאימי� לציוד, וברי תוק/. המפעילי� יעברו הדרכה ויצוידו  באישור  –מפעילי הציוד  .12

  נהיגה  פנימי ע"י קצי� הבטיחות בתעבורה של קבל� המשנה.
  

בכל התקשרות ע� חברת הובלה עליה להציג אישור מאת משרד התחבורה, שהינה חברה בעלת  � הובלה  .13
  רישיו� להובלה ומעסיקה קצי� בטיחות בתעבורה.

  קצי� הבטיחות בתעבורה של חברת  ההובלה  יציג תוכנית הדרכה לנהגי� על פי דרישה.  
  

לזרי� שאינ� שייכי� לצוות עובדי האתר להסתובב ללא רשות, אי� להתיר  �  או חקלאי� –איסור כניסת זרי�   .14

  באתר בצורה לא מתואמת ולא מבוקרת.

יש ללוות, ולהדרי� בכל שינוי עבודות העפר, חפירות מהמורות ומכשולי�, וכ� כל מער�  –זרי� "מבוקרי�"   

  הכניסות והיציאות שבי�  כבישי התנועה הראשיי� ושטחי האתר.
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 נספח ח' – נהלי  סביבתיי  וקנסות בגי� הפרת�
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 נספח ט' "  טופס התחייבות להעסקת שוהי  חוקיי 
  

  תארי� ________
  לכבוד 

  תשתיות בע"מ � סולל בונה  �שיכו� ובינוי 
  

  העסקת שוהי  חוקיי   הנדו�: 
  
  

  ") ההסכ (להל�: " _______קבל� לבהתא� להסכ� שנכרת בינינו ביו�   _______ח.פ. מ"בע _____אנו הח"מ, 
�מצהירי� ומתחייבי� בזה כי  גיאולוגי מכו� בפרויקט  

  

פי �ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו במסגרת הפרויקט ו/או לצור� קיו� התחייבויותינו על�כל אד� אשר יועסק על .1
החל במדינת ישראל לשהות ולעבוד בתחומי מדינת פי כל חוק �ההסכ� יהיה בעל כל ההיתרי� הנדרשי� על

  ישראל בכלל ובאתר הפרויקט בפרט.

 

ידינו ו/או ע"י מי � נרחיק מתחומי אתר הפרויקט ונמנע כניסתו לאתר הפרויקט של כל אד� שיועסק על .2
פי ההסכ�, אשר לא יהיה בעל כל ההיתרי� �מטעמנו במסגרת הפרויקט ו/או לצור� קיו� התחייבויותינו על

פי כל חוק החל במדינת ישראל לשהות ולעבוד בתחומי מדינת ישראל בכלל ובאתר הפרויקט �הנדרשי� על
פי צו ו/או הוראה שניתנה ע"י �בפרט ו/או אשר יחויב לעזוב את תחומי אתר הפרויקט ו/או מדינת ישראל על

  בית משפט או כל רשות מוסמכת בישראל.

 

ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו במסגרת הפרויקט ו/או �, אשר יועסק עללא נתיר כניסה לאתר הפרויקט של כל אד� .3
 פי ההסכ�, אלא לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט או מנהל העבודה.�לצור� קיו� התחייבויותינו על

 

לעיל והננו משחררי� אתכ� וכ� את מנהל הפרויקט,  2�ו 1הננו אחראי� באופ� בלעדי לקיו� האמור בסעיפי�  .4
  לעיל. 2� 1דה וכל מי מטעמכ� המעורב בביצוע הפרויקט מאחריות כלשהי לקיו� האמור בסעיפי� מנהל העבו

 

            ולראיה באנו על החתו� היו� ________:

_______________________  

  חותמת + חתימת מורשי החתימה

  באמצעות:

  מר/גב' _____________ ת.ז. _____________________

  .ז. _____________________מר/גב' _____________ ת

  אישור

אני הח"מ עו"ד __________ מאשר בזאת, כי ביו� _______ חתמו בפני ה"ה מר/ גב' ________________ 
ומר/גב _______________ על מסמ� זה, כי הינ� מוסמכי� לחתו� בשמה של ___________________ (להל�: 

  רה מחייבת החברה לכל דבר ועניי�.מת החב"החברה") על מסמ� זה וכי חתימת� בתוספת חות
__________________  

  חתימת עו"ד + חותמת
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  '1נספח י
6301025�03(נא למלא הפרטי� ולשלוח לפקס:  (  

  תארי�: _________  
  לכבוד

  תשתיות בע"מ  � סולל בונה  �שיכו� ובינוי 
  א, קריית שדה התעופה1רח' הירד� 

  

  לחשבון הבנקבקשה להעברת כספים הנדון:  
  

  אנו הח"מ_______________________________  ח.פ / ת.ז. _______________________ .1
"), שפרטיו החשבו�מבקשי� בזאת שהכספי� המגיעי� לנו מכ� מעת לעת יועברו ישירות לחשבוננו (להל�: "

 כדלקמ�:

  בעל החשבו� ______________________________ •

  _______________________________מס' חשבו�  •

 ש� הסני/ (במילי�) ______________________________  מס' סני/ _________________ •

ש� הבנק (במילי�)   בנק _______   •
_____________________________________________ 

ל ידכ� לידינו ממש ביו� הרינו מצהירי� בזה, שכל סכו� כאמור לעיל שייזק/ בחשבו� ייחשב כאילו שול� ע .2
  זיכוי החשבו� בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.

  

תשלו� לחשבו� הנ"ל מהווה תשלו� נכו� שלכ� לנו ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה כנגדכ� בקשר לזיכוי  .3
  החשבו� כאמור.

  

בנק לית� הבהרות ") כל הבהרה ולהבנקהרינו נותני� לכ� היתר לבקש מהבנק בו מתנהל החשבו� (להל�: " .4
  כאלה, הכול בי� בכתב ובי� בע"פ, לגבי פעולות זיכוי חשבוננו והתשלומי� כאמור לעיל.

  

אנו מצהירי� כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשה� כלפי הבנק בקשר לזיכוי או  .5
  אי זיכוי חשבוננו והתשלומי� כאמור לעיל.

  

  כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבו� ייעשה על ידינו ישירות עמכ�. כל בירור שיהיה בו צור� .6
  

יו� לאחר קבלת  30ידינו. הביטול יכנס לתוקפו �בקשה זו תהיה בתוק/ עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על .7
  ידכ�.� הודעת הביטול כאמור על

  

  מספר הפקס שלנו למשלוח פרטי� והודעות אודות החשבו�: __________________. .8
  

אנו רשומי� כבעלי החשבו� והננו מצהירי� ומתחייבי� בזאת לדווח לכ� על כל שינוי בשמות הבעלי� של  .9
  החשבו�.

  
_______________________  
  חותמת + חתימת מורשי החתימה

  באמצעות:
  מר/גב' _______________ ת.ז. ____________ תפקיד _____________ חתימה___________________

  _______________ ת.ז. ____________ תפקיד _____________ חתימה___________________מר/גב' 
  

  אישור
אני הח"מ עו"ד __________ מאשר בזאת, כי ביו� _______ חתמו בפני ה"ה מר/ גב' ________________ 

_______ ומר/גב _______________ על מסמ� זה, כי הינ� מוסמכי� לחתו� בשמה של ______________
  מחייבת את החברה לכל דבר ועניי�.") על מסמ� זה וכי חתימת� בתוספת חותמת החברה החברה(להל�: "
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                                                                                                                       __________________    
  חתימת עו"ד + חותמת               
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  אישור זכויות חתימה של קבל� משנה  – 2נספח י' 
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  1נספח יא'
  תארי� __________

  לכבוד 
  תשתיות בע"מ � סולל בונה  � שיכו� ובינוי 

  
  כתב סילוק והעדר תביעות  הנדו�: 

  
  

 מיו�   _______קבל� לביצוע בהתא� להסכ� מס'  מ"בע _____אנו הח"מ,

פי ההסכ� (להל�: � ") אשר ביצע עבורכ� עבודות שונות עלההסכ (להל�: "20600002מס' גיאולוגי מכו�בפרויקט _______

  ") מצהירי� ומתחייבי� בזאת לאמור:העבודה"
  

  בתוספת מע"מ. 7 פי ההסכ� סכו� של _________ � ידכ� על� נכו� לתארי� _________ שול� לנו על .5

 

לפיכ�, ע� קבלת סכו� נוס/ של 7. פי ההסכ� מסתכ� בסכו� של ________ �עלס� התשלומי� המגיעי� לנו  .6
(במילי�: __________________________) בתוספת מע"מ כדי�, יהווה הדבר סילוק סופי ___________ 7  

ות ומוחלט של כל דרישותינו וכל המגיע לנו מכ� בקשר ע� ההסכ� והעבודה, כולל כל המגיע, א� מגיע, עבור עבוד
 נוספות וחריגי� למיניה�, הפרשי הצמדה, הפרשי שער ותוספות למיניה�.

 

ידוע לנו והננו מסכימי� בזה כי כתב קבלה ושחרור זה הינו בלתי חוזר והוא יחייב באופ� סופי ומוחלט אותנו ואת כל  .7
אישור מחייב בדבר סילוק  הבא מכוחנו, לרבות חליפינו על פי כל די� ו/או ההסכ�, לפיכ�, חתימתנו על מסמ� זה מהווה

כל חוב מצידכ� וויתור מצידנו על כל דרישה ותביעה מכל מ� וסוג נגדכ� ו/או נגד מי מטעמכ�, לרבות המזמי� ונציגיכ� 
  השוני�, בקשר ע� ההסכ� והעבודה.

 

על פי ההסכ� למע� הסר ספק הננו מאשרי� בזה כי אי� בכתב זה כדי לפגוע בהתחייבויותינו כלפיכ� ו/או כלפי המזמי�  .8
  ולגבי העבודה, לרבות בכל הקשור לטיב העבודה, השרות וכיו"ב.

 

            ולראיה באנו על החתו� היו� ________:

  

_______________________  

  חותמת + חתימת מורשי החתימה

  באמצעות:

  מר/גב' _____________ ת.ז. _____________________

  ___________מר/גב' _____________ ת.ז. __________

  

  אישור
אני הח"מ עו"ד __________ מאשר בזאת, כי ביו� _______ חתמו בפני ה"ה מר/ גב' ________________ ומר/גב 
_______________ על כתב סילוק והעדר תביעות זה, כי הינ� מוסמכי� לחתו� בשמה של ____________________ 

  זה וכי חתימת� בתוספת חותמת החברה מחייבת החברה לכל דבר ועניי�.") על כתב סילוק והעדר תביעות החברה(להל�: "
  

  חתימת עו"ד + חותמת ______________________                                         
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  הצהרת איכות עבודות קבל� המשנה "' 2נספח יא
  

  לכבוד
  תשתיות בע"מ –סולל בונה  –שיכו� ובינוי 

  
            וגימכו� גיאול  פרויקט: 

  
  

  הצהרת איכות עבודות קבל� המשנה
  

  הריני לאשר ולהתחייב בזאת כדלקמ�:
  

  , תוכניות ומפרטי� מעודכני�.________שנחת� בינינו ביו�  ________בצעתי עבודתי ע"פ חוזה מס'  .1

 

 העבודה בוצעה בהתא� לדרישות החוק, התקנות והתקני� הישראלי� שבתוק/. .2

 

במהלכה ובסופה ונמצאה ברמת האיכות הנדרשת, ע"פ מיטב כללי המקצוע והדרישות העבודה נבדקה על ידי  .3
 לעיל. 2�ו 1לרבות ע"פ האמור בסעיפי� 

 

") לרבות סולל בונהתשתיות בע"מ (להל�: " –סולל בונה  –מוסכ� בזאת, כי במת� הוראות ע"י שיכו� ובינוי  .4
שו� שחרור קבל� המשנה מהתחייבות כלשהי ו/או אי� מ –נציג סולל בונה ו/או באי מת� הוראות מטע� הנ"ל 

מחיוב כל שהוא המוטלי� על קבל� המשנה ע"פ הוראות ההסכ� בי� סולל בונה לבי� קבל� המשנה והנובע 
 ממנו ע"פ הוראות הדי�.

 

הנני מתחייב לרמת שירות גבוהה במהל� כל תקופת הבדק והאחריות כמתחייב מדרישות החוק. הנני מתחייב  .5
�תקופת הבדק כי במהל�  

 שעות. 24כל תקלה דחופה תיענה תו�  •

  ימי� קלנדריי�. 3תקלה תפקודית תיענה תו�  •

  ימי� קלנדריי� 6תקלה רגילה תיענה תו�  •
  
  
  
  
  
  
  

                        
  חתימת קבל� המשנה                 תארי�  

  
  
  

                      
          
  ש� ותפקיד החות� בש� קבל� המשנה             
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 נספח יב' – המפרט הבי� כללי משרדי (הספר הכחול)
 

 


