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לביצוע סקר "( המכרז" -)להלן  30 /2019פומבי מס' מסגרת מכרז והמועצה פרסמה  הואיל

לרבות התנאים  ,זה ובנספחיו בחוזה יםהמפורט, בתנאים ארנונה ולמתן שרותי מדידה

 מכרז;ובשאר מסמכי ה ,הכלליים המצורפים אליו

 

, הכל בכפוף למותנה בחוזה להתקשר עמו והמועצה החליטה למכרז הצעה קבלן הגישוה והואיל

 ;זה להלן

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

ות הכלולות בו, וכן הנספחים המצורפים לחוזה, המבוא לחוזה זה, לרבות ההגדרות וההצהר .1

ההוראות למשתתפים במכרז על נספחיהן, כתב ההצעה וכן כל  מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.גם כן יתר מסמכי המכרז מהווים 

 

 בחוזה זה יהיה למונחים המנויים להלן הפירוש המופיע לצידם: .2

 

או הנהלת המועצה ימנו בכתב, מפעם לפעם,  ואוכן מי שהגזבר המועצה  -" המנהל" 2.1

 לעניין חוזה זה, כולו או מקצתו;

 

 לרבות כל מי המועסק על ידו ו/או הפועל בשליחותו ו/או מטעמו בביצוע -" קבלןה" 2.2

 חוזה זה;השירותים לפי 

 

 לחוזה. "1"א -ו "א"כמפורט בנספחים  - "מפרטה"" ו/או העבודות"" ו/או השירותים" 2.3

 

בעל עובד עומד )שני( עובדים לפחות, כשבראש הקבוצה  2קבוצה בת  -" קבוצת עבודה" 2.4

 עובד נוסף., ו)שתי( שנים לפחות, בהובלת צוות ובביצוע של מדידות 2ניסיון של 

 

 מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: קבלןה .3

 



- 2 - 

 

 : ___________________הקבלן חתימת

כתב ל 8סעיף פורטו ב, כפי שלמכרז הוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה 3.1

; וכל הפרטים שמסר , ובהתאם להצהרותיו בכתב ההצעהבמכרז ההוראות למשתתפים

 למועצה בהצעתו הינם מלאים ונכונים.

 

את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז, ידועים  קרא 3.2

לקיים  והוא מתחייבוברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו 

התחייבויותיו שבחוזה ולבצע את העבודות שביצוען יוזמן ממנו בהתאם לכל התנאים 

והדרישות הקבועים בחוזה זה ובמסמכיו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, 

הכל בהתאם להוראות מסמכי  -לשביעות רצון המועצה ובמועדים אשר ייקבעו על ידה 

 החוזה.

 

הניסיון והמיומנות הדרושים לבצוע עבודות התכנון ברמה מקצועית יש לו את הידע,  3.3

גבוהה ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה זה, ועומדים לרשותו מומחים, יועצים 

ועובדים מקצועיים בעלי כישורים, ידע, ניסיון, מיומנות והסמכה כדין במספר מספיק 

. כן עומדים לרשותו הציוד לקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ברמה מקצועית כאמור

 .לביצוע העבודות ומערך המחשוב הנדרשים , כלי רכבהטכני

 

קיבל מהמועצה לשביעות רצונו, כל מידע, נתון, וכל דבר אחר העשוי להשפיע על עבודתו  3.4

 ושירותיו בהתאם לחוזה זה.

 

ביצוע עבודות יוזמן על ידי המועצה מעת לעת בתקופת החוזה, בהתאם שידוע לו  3.5

לחוזה זה כחלק  "בנספח "להזמנות עבודה חתומות על ידי הממונה בנוסח המצורף כ

תפרש את השלב שיש לבצעו  הזמנת העבודה "(.הזמנות עבודה" -בלתי נפרד הימנו )להלן 

לא  -כאמור  תימסר הזמנת עבודהבהתאם לנקוב במפרט, ואת לוח הזמנים לביצועו. לא 

בכתב, לא תשולם הזמנת עבודה בודת מדידה ללא יחל הקבלן בעבודה. התחיל הקבלן בע

 לו כל תמורה בגין האמור.

 

 ן.את ביצוע גורם המתקצבעל ידי  מתוקצבות, בין היתר, מדידהעבודות הידוע לו ש 3.6

תזמין מהקבלן את כלל העבודות או את אין ודאות כי המועצה ובכפוף לאמור, לפיכך 

 . חלקן, אם בכלל

 

כישורים , האוחזת בעבודההקבוצת את , מטעם המועצההזמנת עבודה ישלח לכל  3.7

 מתאימים לביצוע העבודות.ה

 

הוא אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים , וכקבוע שם בהתאם להצהרתו בכתב ההצעה 3.8

כלשהו, בין ניגוד עניינים אישי, בין ניגוד עניינים הנובע מעיסוקיו ו/או התחייבויותיו 

וקיום כל יתר  מדידהעניינים אחר, בביצוע עבודות הכלפי צדדים שלישיים ובין ניגוד 

התחייבויותיו שבחוזה זה. אם וככל שייווצר ניגוד עניינים כזה, או חשש לכך, הוא 

 מתחייב להודיע על כך מיד ובכתב למנהל.

 

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המועצה עקב אי ידיעת  3.9

בחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא  נסיבה כלשהם הקשוריםו/או אי הכרת תנאי או 

 מוותר בזה על כל טענה כאמור.
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 הוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 

 תקופת החוזה .4

 

)שבעה( ימים  7)שנים עשר( חודשים, שתחילתה בתוך  12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  4.1

 "(.תקופת החוזה" -)להלן  31.12.2020ביום  תו במכרז, וסופהממועד הודעה על זכיי

 

לעיל, שמורה למועצה בלבד הזכות להביא חוזה זה לידי סיום,  4.1על אף האמור בסעיף  4.2

לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת החוזה, בהודעה בכתב 

המועצה הודעה כאמור לא יהיה )שישים( יום מראש. מסרה  60שתמסור לקבלן, לפחות 

הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להבאת החוזה לקצו, פרט 

לתמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל קודם מועד סיום החוזה, ובכפוף 

 לזכויות המוקנות למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

 

ות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו למועצה בלבד מוקנית הזכ 4.3

 -)שנים עשר( חודשים כל אחת  )להלן  12( תקופות נוספות בנות שלוש) 3-של החוזה, ל

)שישים( יום קודם  60"(, בהודעה בכתב שתמסור לכל קבלן לפחות תקופת האופציה"

מסרה המועצה הודעה לפי הענין. לא  -תום תקופת החוזה או תקופת האופציה שבתוקף 

 -כאמור לקבלן, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה שבתוקף 

 לפי הענין.

 

לעיל יחולו ההוראות  4.3מסרה המועצה הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף  4.4

 הבאות:

 

)שלושים( יום מקבלת הודעתה כאמור, ערבות  30הקבלן ימציא למועצה, בתוך  (א)

לתקופת אישור קיום ביטוחים קיום החוזה לתקופת האופציה, ובנקאית ל

 האופציה, כנדרש בתנאים הכלליים.

 

כל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי במהלך  (ב)

 תקופת האופציה.

 

 העבודות .5

 

לשביעות רצונה המלאה של המועצה  קבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועלה 5.1

  העבודות הבאות: אתוהמפרט,  ובהתאם להוראות החוזה

 

בהתאם של המועצה, בר תוקף מדידות נכסים קיימים, בהתאם לצו ארנונה  (א)

 .נהללדרישות המ הזמנות עבודה ובהתאםל

 

 העבודה. הזמנתלגביהם הוצאה  שיבוצע במסגרת מדידת הנכסים, סקר שימושים (ב)

 

 מטלה אחרת שתוטל עליו ע"י הממונה בקשר לאמור.כל  (ג)
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 היא/הישיר והוא ה/אישית או בפיקוחו _____________ על ידי השירותים יבוצעו 5.2

 .ביצוע השירותיםאישית ל ת/אחראי תהיה/יהיה

 

 בקשר עם ביצוע המנהל מתחייב למלא אחר כל הוראה שתינתן לו בכתב על ידי קבלןה 5.3

, בין שהוראות אלו מפורטות בחוזה ובין שאינן נהלהמ , לשביעות רצוןהשירותים

 מפורטות בו. 

 

 קבלןוה השירותים, התקדמות ואופן ביצוע דיווח אודות קבלןלדרוש מה רשאי המנהל 5.4

 כל הסבר שיידרש על ידו ולסייע בידו בפעולות הביקורת כאמור. למנהלמתחייב למסור 

 

 לוח זמנים .6

 

 החזויים כדלקמן: ובלוחות הזמנים בשלבים השירותים מתחייב לבצע את קבלןה 6.1

 

 שם הישוב

שטח מבנים 

 חקלאיים

 מ"ר(-)ב

שטח מבני מגורים 

 ומבנים אחרים

 מ"ר(-)ב

שטח קרקע 

 תפוסה

 מ"ר(-)ב

מועד 

סיום 

 ביצוע

 - 22,764 84,427 יכיני
11/2019 

 - 12,393 46,085 חוות שיקמים

 4/2020 102,830 85,594 - א.ת ספירים

  177,498 82,472 - א.ת. שער הנגב

עסקים מחוץ  10/2020

 ליישובים

- 7,772 7,070 

 

 חוזה זה.מהווה תנאי עיקרי של לביצועם, הזמנים  ותבלוחבשלבים והעמידה 

 

 יםכמושלמ ייחשבולא  וצרים. התהמנהל לאישור השירותים תוצריימסור את כל  קבלןה 6.2

 להלן. 8.9 סעיףכדי לגרוע מהוראות  סעיף זה עד לקבלת האישור האמור. אין בהוראות

 

שנמסרו לאישורו, יבצע  השירותים תוצריאת הערותיו ביחס ל קבלןל המנהל העביר 6.3

את השינויים, ההשלמות והתיקונים המתחייבים ו/או הנדרשים כתוצאה  קבלןה

תוצרי  מההערות האמורות ו/או כתוצאה מהערות המוסדות המוסמכים לאישור

בהתאם  ביצוע השירותים וזאת תוך פרק זמן סביר אשר יבטיח את השלמת השירותים,

 .ובהזמנות העבודה במפרט ,בחוזה יםהזמנים הקבועללוח 

 

יגיש  ,המנהל ו/או במועדים שייקבעו על ידי ביצוע השירותים ל שלב משלביבגמר כ 6.4

. מוסכם בזה שלא ישולם שכר ביצוע השירותים דין וחשבון על התקדמות למנהל קבלןה

עד להגשת הדוח האמור והשלמת כל  ביצוע השירותים לגבי שלב משלבי קבלןכלשהו ל

 לאותו שלב. ים, המתייחסם, על תיקוניההשירותים תוצרי

 

ואשר לא נקבע מועד  בביצוע השירותים יבצע כל שירות וכל עבודה הכלולים קבלןה 6.5

מתחייב לעשות כן  קבלןלהשלמתם, כל אימת שאלה יהיו דרושים מבחינה מקצועית. ה

 .ביצוע השירותים תוך זמן סביר אשר יבטיח את השלמת
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מיד עם גילוי הפגם,  השירותיםבביצוע  על כל פגם, תקלה או פיגור למנהלידווח  קבלןה 6.6

 התקלה או הפיגור.

 

או  השירותים תוצרים כלשהם שלשל  המנהל להסרת ספק מובהר בזה כי אישור 6.7

מאחריותו המקצועית  קבלן, לא ישחרר את השירותיםמסמכים אחרים הקשורים ל

. במקרים שבהם המנהל , לרבות אלו שאושרו על ידיםעל כל חלקיה השירותים לביצוע

 המנהל יהווה אישורבאישורה של רשות מוסמכת,  יםהחייבוצרים ת ים השירותיםכולל

על ידי  וצריםאישור על תנאי המותנה באישור הת םאו לכל חלק מה השירותים תוצריל

 הרשויות המוסמכות.

 

לא  המנהל עקב כוח עליון או עקב תנאים אחרים שלדעת השירותים נגרם עיכוב בביצוע 6.8

לדחות את מועדי הביצוע  המנהל שליטה עליהם או אפשרות למנעם, רשאי קבלןתה ליהי

זה לעיל, לא רישת סעיף בקבע בכתב. על אף האמור תישנדחית לתקופה על ידו, שנקבעו 

לא הודיע בכתב  זכאי לדחיית מועדי הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים אם קבלןיהיה ה

)שבעה( ימים ממועד תחילת העיכוב או מהמועד שבו  7על עיכוב כאמור לעיל תוך  למנהל

 בין מועדים אלה.מידע או היה עליו לדעת על העיכוב הצפוי, לפי המוקדם 

 

 העסקת מומחים על ידי המועצה .7

 

ק המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין על חשבונה או להעסי 7.1

בכל הנוגע ו/או הקשור  קבלןמבין עובדיה, מומחה או מומחים לשם יעוץ למועצה ו/או ל

 .בביצוע השירותים ו/או הכרוך

 

 קבלןהוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת החוזה ובין לאחר אותו מועד, יסייע ה 7.2

בידי המומחה בביצוע תפקידו וישתף עמו פעולה; מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב 

ואשר יידרשו  קבלןלהמציא למומחה כל מידע, נתון ומסמך המצויים ברשות ה קבלןה

 על ידי המומחה.

 

 התמורה .8

 

שבחוזה זה, תשלם  קבלןוקיום כל יתר התחייבויותיו של ה השירותים תמורת ביצוע 8.1

לאחר ההנחה , להצעת הקבלן במכרז נספח "ד"ב את התמורה הנקובה ןקבלהמועצה ל

נספח התמורה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. . "(התמורה" -הנקובה שם )להלן 

מובהר כי תשלומה של תמורה כפוף לקיומה של הזמנת עבודה חתומה ע"י המועצה 

הזמנה כזו, אף  לביצוע כל שלב משלבי העבודה. המועצה לא תשלם כל תמורה בהעדר

 אם הקבלן ביצעה.

 

עד לא , יחד עם כלל המסמכים הנקובים במפרט, מונהחלקיים יוגשו למביניים חשבונות  8.2

 45בכל חודש קלנדרי, שלאחר החודש שבגינו הם מוגשים, וישולמו בתוך  5-מה יאוחר 

לכל חשבון חלקי. חשבונות חלקיים  הממונה ( יום ממועד מתן אישורארבעים וחמישה)

בחודש כאמור, יחשבו כאילו הוגשו בחודש הקלנדרי שלאחר מכן,  5-שיוגשו לאחר ה

הינם מפרעות בלבד על חשבון  קבלןכל תשלומי הביניים שישולמו ל וישולמו בהתאם.

 התמורה.
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וזאת כתוצאה מאי קיום תנאי  ,התעכב ביצועו של תשלום כלשהו מהמועצה לקבלן 8.3

קבלן זכאי להפרשי ההיה לקיימו, לא יהיה  קבלןהמוקדם לביצוע התשלום שמחובת 

 הצמדה ו/או ריבית או לפיצוי אחר כלשהו בגין תקופת העיכוב.

 

אישור תשלומי הביניים וביצועם של תשלומים אלה, כולם או מקצתם, לא יהיה בהם  8.4

ה לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות ו/או משום הסכמה או אישור מצד המועצ

קבלן בלוח הזמנים ו/או ויתור ו/או פגיעה בכל הנכונות המחירים ו/או לעמידתו של ל

 זכות ו/או סעד המוקנים למועצה לפי החוזה ו/או לפי דין.

 

ניתוח מחירים,  הכולל רק אם המציא הקבלן למועצה חשבון ,חשבון סופי ייחשב כי הוגש 8.5

או  מכתאות, הסברים, הבהרות ונתונים מכל סוג שיידרשו על ידי הממונהבצרוף אס

 .הקבועים במפרט

  

ין חוק מס ערך מוסף ומנהל ספרים כדין. ימצהיר כי הינו רשום כעוסק מורשה לענ קבלןה 8.6

להמציא למועצה אישורים המאמתים  קבלןבמועד החתימה על חוזה זה מתחייב ה

שיהיה בתוקף במועד  מס ערך מוסף בשיעור קבלןהצהרתו זו. המועצה מתחייבת לשלם ל

וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין  לפי חוזה זה, כל תשלוםביצוע 

 למועצה. קבלןעל ידי ה

 

 קבלןא עבור רווח ההתמורה תשלום מל וההות ,בהעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה זה 8.7

מוותר  קבלןועבור כל ההוצאות שעמד בהן בקשר עם ביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, וה

להסרת  בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על תביעות או טענות כלשהן בקשר לכך.

מבלי לגרוע  ספק מובהר בזה, שהתמורה לא תהיה צמודה למדד ו/או למטבע כלשהם.

כוללת התמורה תשלום עבור הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג, דמי מכלליות האמור, 

, כל המסים, האגרות, בתוצרי השירותים ביטוחים, תיקון כל פגם, טעות או ליקוי

ההיטלים ותשלומי חובה אחרים מכל סוג על פי כל דין, בין שקיימים במועד החתימה 

ראש בעת חתימת חוזה זה חזה אותם מ קבלןעל חוזה זה ובין שיוטלו בעתיד, בין שה

 ובין אם לאו.

 

 בביצוע השירותים שינויים .9

 

שינויים כפי שיידרשו  ע השירותים,וביצ מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של קבלןה 9.1

אושר על  תוצרי השירותים נדרשו השינויים לאחר שאותו חלק של .המנהל בכתב על ידי

עבור  קבלןתשלם המועצה ל והקבלן החל בביצועם בפועל )במצטבר(, ,המנהל ידי

 . מראש ובכתב שיוסכם בין הצדדים ,ספק שכר נוסףיהשירותים הנוספים ש

 

היה הקבלן סבור שהוראת השינויים מחייבת אורכה להשלמת העבודות, יגיש לממונה  9.2

ות ממועד )שבעים ושתיים( שע 72בקשה בכתב לקבלתה וזאת לא יאוחר מאשר תוך 

קבלת הוראת השינויים. לא הגיש הקבלן בקשה כאמור, יהיה מנוע מלטעון כי הוראת 

השינויים מצריכה אורכה. היה הממונה סבור, לפי שיקול דעתו, שיש ליתן אורכה, יודיע 

בכתב לקבלן על האורכה שקבע להשלמת העבודות והמועד להשלמת העבודות יוארך 

 בהתאם.
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עבודות זכאי לתשלום נוסף במקרה של  קבלןה לעיל, לא יהיה 9.1סעיף על אף האמור ב 9.3

, והוא בביצוע השירותים ו/או בתוצרי השירותים פגם, ושמקורן בדרשוישנוספות 

יחשב כסטייה העולה  ,לעניין זה "פגםיובהר כי " ללא כל תמורה נוספת.ן מתחייב לבצע

 ם.כלשה מדידה יבתוצר/שטחב 2%על 

 

ו/או יוסיף עבודות כלשהן העלולות להגדיל או לשנות את התמורה הקבלן לא ישנה  9.4

גזבר וראש המועצה  אלא באישורו מראש ובכתב של ,המשתלמת לקבלן לפי חוזה זה

 .)יחד(

 

ולכל חריגה בכמויות העבודה  ,באחריות לכל סטייה מהוראות תנאים אלה איישקבלן ה 9.5

לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור  קבלןה. מונהאו בהוראות המ בהזמנות העבודה שנקבעו

. מהזמנות העבודה ו/או מהוראות הממונה עבודות שביצע בחריגה מהוראות החוזה ו/או

הזמנת  לענין כמויות עבודה בסטייה מהוראות מונהבמקרה של מתן הוראות על ידי המ

 .הזמנת העבודה יהיה עדיף על פני הוראות מונה, כוחן של הוראות המהעבודה

 

 ה לסיומוהבאת החוז .10

 

על אף כל הוראה בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שתראה לעיניה,  10.1

. ניתנה קבלןלהביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך ל

שהמועצה הביאה לסיומו, לפי העניין,  כולו או החלק החוזה מוהודעה כאמור יסתיי

 בהודעה.בתאריך שיהיה נקוב 

 

את  קבלןלעיל, תשלם המועצה ל 10.2סעיף לידי גמר בהתאם ל , או חלקו,הובא החוזה 10.2

שהוא ביצע עד להבאת החוזה לידי גמר ואשר אושר  מהשירותיםשכרו בעד אותו חלק 

שכר, תמורה או פיצוי אחר כלשהם,  קבלן. המועצה תהיה פטורה מלשלם להמנהל על ידי

לאחר  שירותיםוכל יתר המסמכים הקשורים ב השירותים וצרילרבות בעד שימוש בת

זכאי לפיצוי או תשלום אחר כלשהו בגין  קבלןכן לא יהיה ה הבאת החוזה לידי סיום.

 הפסד או אובדן מוניטין, גם אם נגרם לו אבדן כאמור.

 

תהיה המועצה רשאית  ,לעיל 10.2סעיף בהתאם ל לידי גמר , או חלקו,הובא החוזה 10.3

אחר  קבלןל השירותים, כולם או חלקם לפי שיקול דעתה, למסור את המשך ביצוע

 קבלןוהמסמכים האחרים שהוכנו על ידי ה השירותים תוצריולהשתמש לצורך כך בכל 

 .קבלן, וזאת ללא כל תשלום, תמורה או פיצוי אחר לעבורה

 

  יוחדיםביטול החוזה במקרים מ .11

 

מידי בכל אחד  אופןעל אף כל הוראה אחרת בחוזה זה, רשאית המועצה לבטל חוזה זה ב 11.1

מהמקרים המנויים להלן, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד על פי החוזה 

 ו/או על פי דין:

 

 .הפר תנאי עיקרי בחוזה זה קבלןה (א)

 

ולא תיקן את ההפרה  ,הפר אחת או יותר מיתר התחייבויותיו שבחוזה זה קבלןה (ב)

 או חזר על אותה הפרה. המנהל )עשרה( ימים מהיום שנדרש לכך על ידי  10תוך 
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המבטיח  אופןב השירותים שאין הוא מתקדם בביצוע קבלןהתרה בכתב ב המנהל (ג)

לא נקט תוך  קבלןוה ,את השלמתן במועד שנקבע לכך בלוח הזמנים המנהל לדעת

ביצוע  , את סיוםהמנהל התקופה שנקבעה בהתראה צעדים המבטיחים, לדעת

 במועד שנקבע. השירותים

 

 .מודדכ יונונמחק או הותלה רישאם  (ד)

 

צו פשיטת רגל ו/או צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו  קבלןאם יינתן כנגד ה (ה)

ס נכסים זמני, או תבוצע כנגד נאמן זמני בפש"ר ו/או מפרק זמני ו/או כונ קבלןל

הדרושים ו/או הקשורים  פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו קבלןה

לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15לחלוטין תוך 

 

את השירותים באמצעות יפסיק לספק  קבלןבמקרה שה -הינו תאגיד  קבלןאם ה (ו)

ללא הסכמה בכתב ומראש מאת המודד ו/או אנשי המקצוע שהוצגו על ידו במכרז, 

 .המנהל

 

 )חו"ח(. נפטר קבלןהבמקרה ש -יחיד הינו  קבלןאם ה (ז)

 

לעיל, בכפוף לזכויותיה של המועצה לכל סעד על פי  11.1סעיף בוטל החוזה כאמור ב 11.2

את השכר המגיע לו בעד אותו חלק  קבלןהחוזה ו/או על פי דין, תשלם המועצה ל

 עד לביטול החוזה. המנהלשבוצע על ידו בפועל ואושר על ידי  השירותיםמ

 

ושל כל ההוצאות,  קבלןתשלום זה יהווה סילוק סופי ומלא של שכר טרחתו של ה

והוא לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים  ,דים והנזקים שנגרמו לו עקב ביטול החוזהההפס

כל שכר, תמורה או פיצוי  קבלןכלשהם מהמועצה. כן תהיה המועצה פטורה מלשלם ל

לאחר  שירותיםובכל יתר המסמכים הקשורים ב בתוצרי השירותים כלשהם בעד שימוש

 ביטול החוזה כאמור.

 

  ין רוחניית קנזכויות במסמכים וזכויו .12

 

התכניות, השרטוטים, הפלוטים מפות המדידה, מוסכם ומוצהר בזה, שכל הניירות,  12.1

)שרטוטים ממוחשבים(, הדיסקטים, התרשימים, החשבונות, החישובים וכל המסמכים 

חוזה זה, ובכללם כל המסמכים  בביצוע השירותים לפי האחרים מכל סוג הקשורים

, עובדיו והמומחים מטעמו קבלןשיוגשו לרשויות התכנון והבניה, אשר יוכנו על ידי ה

( שנים שבע) 7במשך  קבלן"( יישמרו על ידי ההמסמכים" -)שיקראו כולם יחד להלן 

ולא יושמדו אלא באישורו מראש ובכתב של  ן,וממוי ןמסודר, מעודכ אופןב -לפחות 

 .המנהל

 

המועצה תהא זכאית לקבל את המסמכים או כל חלק מהם בכל עת שהיא, בין במשך  12.2

עם דרישתה,  מידמתחייב למסרם למועצה  קבלןביצוע חוזה זה ובין לאחר סיומו, וה

 כשהם מאושרים בחתימתו ובצרוף כל הביאורים שיידרשו.
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לא תהא איזו זכות עיכוב או שיעבוד על  קבלןמפורש, כי למוסכם ומותנה בזה ב 12.3

המסמכים או כל חלק מהם, והוא לא יהיה זכאי מאיזו סיבה שהיא למנוע מסירתם 

 למועצה ושימוש המועצה בהם כפי שתמצא לנכון בין בעצמה ובין באמצעות אחרים.

 

יהיו רותים ובתוצרי השימוסכם ומותנה בזה במפורש, כי זכויות היוצרים במסמכים  12.4

 עבור קבלןבעבור התמורה המשולמת לשבנוסף,  למען הסר ספק מובהר. מועצהשייכות ל

מסמכים בלפי חוזה זה, למועצה זכות שימוש בלתי מסויגת ובלתי הדירה  השירותים

, ובכללם בתכניות, בתשריטים, במפות, בסקרים, בתסקירים, רי השירותיםובתוצ

ים מכל סוג, והמועצה תהא רשאית לעשות בהם בדו"חות, בחישובים ובמסמכים אחר

המשך שירותי  כל שימוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי במסגרת הפרויקט, לרבות

מתחייב להימנע מלנקוט בצעד  קבלןהמשך תכנון. ה אחר ו/או קבלןמדידה על ידי 

אחר  קבלןמשפטי או אחר כלשהו שיהיה בו כדי למנוע ו/או לסכל ו/או להכביד על 

 .סעיף זהלמועצה במימוש זכויותיה שב המדיד באספקת שירותי

 

-, מיד עם קבלת דרישה לכך, את כל התכניות לביצוע בסמילמנהלמתחייב למסור  קבלןה 12.5

 ,המנהלאו בכל אופן אחר שיקבע  במדיה ממוחשבתאו )ככל שיהיו כאלה( אוריגינלים 

 .האלתוצרים והמועצה תהיה רשאית לעשות העתקים מ

 

מהוות תנאי יסודי ועיקרי וקיום הוראותיו מהווה תנאי מוקדם  לעיל הוראות סעיף זה 12.6

 .קבלןעל ידי המועצה ל כלשהווכן תנאי מוקדם לביצוע תשלום  ,קבלןלהתקשרות עם ה

 

   אחריות בנזיקין .13

 

על ידו ו/או על ידי  מועצהאחראי לכל נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה שייגרמו ל קבלןה 13.1

מהפרת כתוצאה  בביצוע השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או מטעמו

השירותים רשלניים ו/או כתוצאה מביצוע מכל מעשה ו/או מחדל חוזה זה ו/או כתוצאה 

מטעמו, וכולל עבודת מומחים  קבלןועצים של ההי, כולל עבודת בלתי מקצועי באופן

, בגין כל נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה מועצה ו/או לשפותהוהוא מתחייב לפצות את ה

  כאמור.

 

 אחראי כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה שייגרמו על ידו קבלןה 13.2

על ידי מבצעי עבודות  ו/אוו/או על ידי מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או מטעמו 

 מועצה, לרבות כלל ההפסדים וההוצאות שייגרמו להשירותים מטעמו בקשר עם ביצוע

 בגין נזק כאמור.

 

עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על  מידמתחייב לשפות את המועצה,  קבלןה 13.3

כלפי צד שלישי בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה כאמור  חלוט המועצה בפסק דין

הודעה תוך זמן סביר על כל תביעה כזו, ניתנה לו  קבלןלעיל, ובלבד שניתנה ל הז סעיףב

 האפשרות להתגונן בפניה והמועצה תשתף פעולה עימו בקשר אליה.

 

כנושא באחריות מלאה  קבלןוהמועצה תראה את ה ,שתוגש תביעה נגד המועצהבמקרה  13.4

 קבלןתוך זמן סביר. הבבכתב  קבלןל או חלקית לנושא התביעה, תודיע על כך המועצה

 יהיה רשאי להשתתף בהליך המשפטי בפני בית המשפט או בפני הבורר, לפי הענין.
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או יקבע שחילוקי הדעות יתבררו בכל מקרה שחוזה בין המועצה לבין צד שלישי קובע  13.5

שבוררות זו תחייב גם אותו בנושאים הנוגעים גם אליו,  קבלןבהליך בוררות, מסכים ה

 בתנאי שתהיה לו ולנציגיו הזכות להיות מיוצגים ולטעון בפני הבורר.

 

לסייע בידי המועצה בהגנה בפני תביעה שתוגש נגדה על ידי צד שלישי,  קבלןאם יידרש ה 13.6

לתת את שירותיו הטובים כדי לסייע בידי המועצה בהגנתה בפני  בלןקמתחייב ה

התביעה, בכלל זה להעיד בהליכים שיתקיימו במסגרת התביעה. אם הסיוע ו/או העדות 

, תשלם קבלןכאמור לפי בקשת המועצה יהיו כרוכים בהכנת חומר מיוחד על ידי ה

 ידו בפועל לצורך כך.  תשלום נפרד ונוסף תמורת העבודה שתושקע על קבלןהמועצה ל

 

 ביטוח .14

 

ו/או הישובים בתחום  שער הנגבהמועצה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: מועצה אזורית  14.1

המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים ו/או גופים 

 קשורים.

 

ה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיחוזה פי -עלהקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויות  14.2

אישור קיום מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח הקבלן פי כל דין. -אחראי על

אישור קיום ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "ג' זה כנספח חוזה המצ"ב ל ביטוחים

בלבד. מוסכם הקבלן "(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ביטוחים

זה ואי החתמת חברת הביטוח חוזה באישור היא חלק מבזאת כי הסדרת הביטוח הנדרש 

 לקיום הביטוח הנדרש.הקבלן או שינויים באישור לא יגרעו מהתחייבותו של 

 

לפני הקבלן זה ייושמו בפוליסות הביטוח של חוזה כל דרישות הביטוח הרשומות ב 14.3

ום המבטח יוכל לחתהקבלן יעמוד בתנאי חוזה זה, ושההתקשרות בין הצדדים על מנת ש

 (  ללא ביצוע בו שינוי כלשהו.ג' ) נספח  אישור קיום ביטוחיםעל 

 

שונה מכפי  אישור קיום ביטוחיםמוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח  14.4

שיקבע כאמור.  אישור קיום ביטוחיםזה, יחול חוזה הרשום ב אישור קיום ביטוחים

אישור באישור שיקבע ירשמו הביטוחים, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים ב

ירשם בפוליסה של  אישור קיום ביטוחיםזה וכל מה שלא ירשם ב חוזה ב קיום ביטוחים

ימסור לה העתקי פוליסות רלוונטיות להתחייבויות הקבלן . לדרישת המועצה, הקבלן 

 .חוזה ה

 

,  אישור קיום ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בהביטוח הנדרש 14.5

ואין בהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון  מזערייםהנם 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הקבלן העומד לביטוח. על 

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי.

 

הקבלן יסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי דין בגין  14.6

 ההתחייבויות על פי חוזה זה.
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זה, ימציא חוזה זה וכתנאי לחתימת המועצה על חוזה ימי עבודה לפני החתימה על  14 14.7

ידי חברת ביטוח בעלת -כשהוא חתום על אישור קיום ביטוחיםלמועצה את הקבלן 

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.  רישיון של מדינת

 

הקבלן , ימציא  אישור קיום ביטוחיםימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה ב 14 14.8

 כשהוא מתוארך לתקופת ביטוח נוספת . אישור קיום ביטוחיםלמועצה שוב את 

 

 . חוזה הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה 14.9

 

כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  אישור קיום ביטוחיםמוסכם בזאת כי בהמצאת  14.10

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח חוזה מאחריותו על פי  נותן השירותכלשהו ל

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה 

צה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוע

 הביטוח.

 

 אישור קיום ביטוחיםמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את  14.11

 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

 

לשנות או לתקן הקבלן מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבקש מ 14.12

. הבקשה לתיקון חוזה להתחייבויות על פי העל מנת להתאימו  אישור קיום ביטוחיםאת 

ולא תחול עקב כך על המועצה  אישור קיום ביטוחיםאו שינוי לא תהווה אישור לתקינות 

 אחריות כל שהיא.  

 

עקב אי המצאת חוזה מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ה 14.13

בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב  על פי דיןהקבלן או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא 

 העיכוב כאמור . 

 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת הקבלן  14.14

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים הקבלן  14.15

הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או ההשתתפות בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי 

 העצמית .

 

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה  ו/או הקבלן  14.16

הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר שהסדיר, 

בדבר פטור מאחריות והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 

 לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 

 חוזה המצורף לג' בן אם הוא מוגש כפי נספח  אישור קיום ביטוחיםלהלן תוכן מחייב ל 14.17

 ובין אם הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .

 

אישור הביטוח יכלול את הפוליסות: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  14.18

 ביטוח אחריות מקצועית .מעבידים . 
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כל הפוליסות תכלולנה: את המועצה כמבוטח נוסף. סעיף לפיו תשלום הפרמיות  14.19

. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף הקבלןוההשתתפויות העצמיות יחולו על 

. סעיף הקבלן עצה,  הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי כלפי המו

הינו הקבלן לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה והביטוח של 

ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה . סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה 

אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא 

בתום לב הקבלן יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של  60לידי המועצה לכל הפחות 

 לא תפגע בזכויות המועצה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.

 

ביטוח צד שלישי יכלול הרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  14.20

 והפוליסה תכלול סעיף "אחריות צולבת" .הקבלן 

 

נותן ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי ה 14.21

 .השירות

 

גין טעות מקצועית או ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות עת המועצה באם תתבע ב 14.22

מעשה או מחדל של נותן השירות .בפוליסה ירשם סעיף "אחריות צולבת" . הפוליסה לא 

 תכסה תביעות של הקבלן כנגד המוצעה.

 

יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביטוח אחריות  אישור קיום ביטוחיםגבולות האחריות ב 14.23

אחריות ₪ .  20,000,000ביטוח אחריות מעבידים ₪ .  1,000,000 –כלפי צד שלישי 

 ₪. 3,000,000מקצועית 

 

 ,ואת יתר התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי השירותים מצהיר, כי הוא מבצע את קבלןה .15

ואין ולא יהיו שוררים כל יחסי עובד ומעביד בינו לבין המועצה או בין עובדיו או הבאים מטעמו 

או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בכל מתחייב לפצות את המועצה ו/ קבלןלבין המועצה. ה

סכום שיהא על המועצה לשלם וההוצאות שתשא בהן עקב חיוב כזה, שיסודו בקביעה כי המצב 

 העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

 

  קבלןאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי ה .16

 

לא יהיה זכאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק  קבלןה 16.1

מזכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא אם בתנאים ובמידה 

 שהמועצה הסכימה לכך בכתב ומראש.

 

, אלא אם םאו מקצת ם, כולהשירותים אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע קבלןה 16.2

 ה הסכימה לכך בכתב ומראש.ובמידה שהמועצ

 

לעיל, אין ההסכמה האמורה  16.2או  16.1סעיפים נתנה המועצה את הסכמתה כאמור ב 16.3

באחריות מלאה  אייש קבלןמאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, וה קבלןפוטרת את ה

 , באי כוחם ועובדיהם.השירותים מטעמו לכל מעשה או מחדל של מבצעי
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 הוראות כלליות .17

 

וישמשו בכל עת הוכחה  ,קבלןספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על ה 17.1

לכאורה בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי חוזה זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום 

 או על ידיו למועצה. קבלןשישולם על ידי המועצה ל

 

ה המועצה זכאית מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למועצה בחוזה זה ו/או בדין, תהי 17.2

כל סכום כסף לכיסוי  קבלןבכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים שיגיעו ממנה ל

לפי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות כדמי נזק, פיצוי, שיפוי או  קבלןכל אשר יגיע לה מה

 בכל דרך אחרת.

 

של ובחתימה כדין  יעשה בכתב ומראש השירותים כל שינוי בחוזה זה או בתנאי ביצוע 17.3

 ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור. הצדדים,

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה  המנהלהסכמה מצד המועצה או  17.4

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

 

בזכויות הנתונות להם לפי החוזה במקרה מסוים אין  המנהל לא השתמשו המועצה או 17.5

אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו לראות בכך ויתור על 

 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש  המנהל כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המועצה או 17.6

 ובכתב ונחתמו על ידי המועצה כדין.

 

הוראה שבחוזה, תגלתה סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו לחוזה לבין ה 17.7

 תחייב ההוראה שבנספח.

 

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  17.8

 . דרוםאכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

 

מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  קבלןה 17.9

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  17.10

ות ממועד מסירתן למשלוח )שבעים ושתיים( שע 72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

ונתקבל על כך אישור  - בדוא"ל/בפקסימיליה ןתקי אופןבדואר. הודעה אשר שודרה ב

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. -טלפוני 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ____________________           ____________________ 

   קבלןה                    המועצה
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 "אנספח "
 

 מפרט עבודות
 

כוללות את כל  מדידהמבלי לגרוע מכלליות ההגדרות הכלולות בחוזה, מוסכם בזה שעבודות ה .1

לרבות באופן הטוב ביותר,  מדידההשירותים הנדרשים על מנת להשלים את עבודות ה

בין שפורטו בחוזה ובנספחיו ובין שלא פורטו בהם, , "1א"השירותים הנקובים בנספח משנה 

לרבות כל שירות שנהוג ו/או מקובל לבצעו להשגת המטרה האמורה, וזאת בעבור התמורה לה 

 לפי חוזה זה ללא תוספת כלשהי. קבלןזכאי ה

 

משלביהן,  כפוף למתן הוראה בכתב על כך, שתינתן ביצוע של עבודות המדידה, כולן או שלב  .2

לא תינתן הוראה . להלןבהתאם לנקוב , ע"י המועצה. ההודעה תפרש את השלב שיש לבצעו

 .בעבודה קבלןלא יחל ה -כאמור 

 

לוחות הזמנים לביצוע  הממונה בלבד. בהתאם לקביעת ויהיכל שלב הזמנים לביצוע  ותלוח .3

 ימסרו מראש ובכתב. ,כאמור

 

עבודות המדידה הנדרשים להערכת המועצה העבודות המפורטות לעיל מהוות את כלל שלבי  .4

כל כל ישוב ולמועצה שמורה הזכות להפעיל עבור לצורך התכנון הסטטוטורי, לכל ישוב בנפרד. 

לפי  -בדירוג שתקבע , ד מהםאו אף אח כולם או חלקםהנקובים תחום תכנון את השלבים 

  .בחירתה והחלטתה הבלעדית

 

 7למועצה הזכות לשנות את לוחות הזמנים הנקובים וזאת בכפוף למתן הודעה על כך בת  .5

 .לפי בחירתה והחלטתה הבלעדית -)שבעה( ימים לפחות 

 

   

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 ____________________                                   ____________________ 

  קבלןה                   המועצה
  



- 15 - 

 

 : ___________________הקבלן חתימת

 "1נספח "א -אפיון מיוחד מפרט 
 
 מפרט טכני

 

 בכוונת המועצה לעדכן בספריה את השטחים, והשימושים של נכסים המצויים בשטח שיפוטה .1

, על מנת לחייב את מחזיקי ו/או (בהתאמהו"הסקר"  "הנכסים" -להלן )במהלך שנות ההסכם 

 צו"(."ה -להלן )של המועצה  בעלי הנכסים בארנונה עפ"י הוראות צוו המיסים

 

 אורתופוטו לפי המפרט הבא:לצרכי הסקר, המועצה תספק לקבלן  .2

 

 ;ס"מ לפיקסל 10האורתופוטו יימסר ברזולוציה של  2.1

 

 ;האורתופוטו יעבור תיקונים רדיומטיים ותיקוני צבע 2.2

 

 ;לפי תקנות המודדים  DTMהאורתופוטו יקשר לרשת ישראל החדשה ע"ב  2.3

 

 .TIFF/ECWהקובץ יימסר בפורמט  2.4

 

נכסים שהם  ;נכסים שאינם למדידהשל פירוט  לצרכי הסקר, המועצה תספק לקבלןבנוסף ו .3

וכן מפתח לקביעת סיווגים לשימושים מסוימים הנהוגים במועצה  ;למדידה אך אינם לחיוב

 )"טבלת פיענוח"(.

 

 הזוכה במכרז  שתסופק ע"י GISיוטמעו במערכת מידע גיאוגרפית ו סקר יקשרוהמדידות וה .4

למערכת כל שכבת מידע  קלוטי הקבלן .מועצהאו למערכת הפועלת ב/ו"הקבלן"(  -)להלן 

שתסופק המערכת , ללא חיוב נוסף. בהםופן המאפשר שימוש באלפאנומרית ו/או אגאוגרפית 

, הדפסת תשריטים וביצוע שאילתות ,יישום ארנונה לחישוב שטחי פוליגונים סגוריםתכלול 

 ותעמוד בתנאים הבאים:

 

וזאת לצורך הפעלתה ללא הגבלת  WEBת בסביב GISעל המערכת להיות בטכנולוגיית  4.1

  ;משתמשים והגבלת מיקום

 

  GIS-העל המערכת לכלול כל המידע, הנתונים, התשריטים והתמונות למערכת  4.2

 ;וקישורם באופן אוטומטי למערכת הגבייה

 

 , באופן סביר;המערכת תהיה קלה לשימוש 4.3

 

ללא צורך בתוכנות עזר  המערכת תאפשר ביצוע עדכונים ושינויים בתשריטי מדידה, 4.4

 ;למיניהן

 

 ;ו/או אלפאנומריים בכל פורמט שיידרש המערכת תייצא/תקלוט נתונים גרפיים 4.5

 

המערכת תאפשר ביצוע שאילתות ודוחות על כל מאגר הנתונים אשר נוצר מהסקר  4.6

 כתובת,)וכמו כן תאפשר איתור נכס על פי כל נתון ו/או מיקום  (,גרפיות ואלפא נומריות)

 ב'(;וירחוב וכ נ.צ.,
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או מסמכים הקיימים בכל /המערכת תאפשר גישה לארכיב מסמכים ותיקיית צילומים ו 4.7

 (;צפייה, צפייה ועדכון)נכס למערכת מנגנון הרשאות 

 

 ;המערכת תאפשר כיבוי והדלקת שכבות המידע אשר נקלטו למערכת 4.8

 

טמיע את כל הנתונים הקבלן ישלה,  GISלמכרז להקמת מערכת  היצא והמועצהמאחר  4.9

 במערכת המועצה. ,שיקלטו במערכת שלו

 

עדכון של פרטי הנכסים שיימסרו לטיפולו, של השטחים, והשימושים הקבלן מתחייב לבצע  .5

וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי המועצה המצויים בשטח שיפוטה של  בנכסים,

 הצו והדין. עפ"י הנכסים בארנונה

 

ל הקבלן לבצע, באופן המיטבי והמקצועי ביותר, על חשבונו והוצאותיו, בין השאר את השירות ע .6

 כדלהלן: והפעולות

 

צו, בהתאם הביצוע המדידות לצורך חיוב בארנונה ייעשה, אך ורק על פי הגדרות  6.1

 ולהוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת, לרבות לעניין נוהג קיים ככל שישנו. לפרשנות

 

, לפני ותמדידבהם עם מחזיקי/בעלי הנכסים שיש לבצע מקדים תאום טלפוני ביצוע  6.2

 במקרים של בדיקות פתע שבהן ימנע הקבלן מתאום למעט, ודהביצוע פעולת המדי

 והכול עפ"י הוראות המנהל.כאמור, 

 

בדיקה ומדידה של כל השטחים בנכסים שיימסרו לטיפולו לצורך חיוב בארנונה עפ"י  6.3

 .הדין

 

 כפי, חישובי תוספות שטחים ושטחי בניה חריגה ,טי מדידהיבדיקה, מדידה והכנת תשר 6.4

אישור לרשם  י כל נכס שנמסר לטיפול הקבלן ומתבקש עבורושיקבע המנהל לגב

 המקרקעין.

 

תמונות לנכס וכן ביצוע צילומים מיוחדים עפ"י הנחיות המנהל  4צילום של לפחות  6.5

מיוחדים או ממוקדים, לרבות במקרה של שינוי בשימוש הנעשה בנכס  למקרים

בקרקע,  אינם קבועים צדדי נכסים ש 4צילום של עד  ;המועצה מהשימוש הרשום בספרי

. המנהל וכל נכס נוסף ו/או אחר שיורה, סככות קבועות וארעיות, קרקע תפוסה

 .GIS -ערכת ה, תוך קישורם למJPEGהצילומים יועברו בפורמט 

 

ביצוע תשריטי מדידה של כל יחידת רישום נפרדת לפי ההגדרה של "שטח", כפי שנקבע  6.6

 .לפעם, לעניין קביעת חיובי ארנונהשתקבע המועצה, מפעם  וכפיבדין, 

 

פרוט סוג השימוש שהמחזיק בנכס עושה בפועל בשטח, , שיכיל ביצוע סקר שימושים 6.7

בארנונה, לרבות בשטחים הידועים כבר למועצה לעומת השטחים  לצורך חיוב

 .והשימושים הרשומים בספריה

 



- 17 - 

 

 : ___________________הקבלן חתימת

ומה שיוגדר במבנה רש, להכין רשומות לקליטה אוטומטית והטמעה בתוכנת המועצה 6.8

 ישל כל הגושים, החלקות ותת, באגף הגבייה במועצההפועלת תוכנה ה ע"י חברת

כל הנכסים שנמסרו לבדיקת ומדידת הקבלן. באם לא תתאפשר הטמעה  החלקות בגין

 את בנתונים באופן ידני. ממוחשבת, יטמיע הקבלן

 

 ולאתר דיירים משניים בנכסי המועצה., לטייב נתוני הגבייה 6.9

 

הכוללות מכתב הודעה על תוצאות  ישלח לכל התושבים הודעות שומה מעודכנות,הקבלן  6.10

 תשריט מדידה מעודכן, נוסח למכתב השגה, ותמונות הנכס. המדידה,

 

 לנהל בדיקות ומדידות חוזרות במקרים של השגה וערר ו/או הוראות המועצה. 6.11

 

תוצאות וממצאי להכין למנהל הארנונה תשובות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם  6.12

 .ושנמסרו לטיפול הסקר בנכסים

 

לחתום על תצהירים ולהעיד בבית המשפט בכל עתירה ותביעה שתוגש בקשר עם תוצאות  6.13

 הסקר בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן. וממצאי

 

לנהל ולבצע כל מטלה הקשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מלא ומיטבי בספרי המועצה  6.14

 ברו לטיפול הקבלן.ושימושי הנכסים שיוע של שטחי

 

למערכת מידע גיאוגרפית  ,התמונותוהמידע , הנתונים, התשריטים את ע יהטמלקשר ול 6.15

GIS .שתסופק המציע/הקבלן הזוכה במכרז 

 

הנדרש ממנו  ועל הקבלן מוטל לבצע את השירות ,רשימה חלקית ולעיל הינמובהר, שהמפורט 

באופן  הכרוכים בביצוע העבודות נשוא המכרז,ו/או כל שירות ו/או פעולה מסמכי המכרז ב

 וכן בהתאם להוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת. החוזהמקצועי מלא ושלם עפ"י הוראות 

 

טרם תחילת העבודה בשטח, תתקיים ישיבת עבודה עם מנהל מחלקת הגבייה במועצה וכן עם  .7

 הסקר מטעם המועצה לשם תאום וקבלת הנחיות סופיות. האחראים על

 

הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו לביצוע העבודות שיימסר לטיפולו לפי חוזה זה, למשך כל  .8

מנהל העבודה יפקח על ביצוע העבודות בשטח, ויעמוד בקשר מתמיד עם  תקופת ההתקשרות.

הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל העבודה של הקבלן, תחשב כאילו נמסרה  .המנהל

 לקבלן עצמו.

 

או השטחים התפוסים, שהועברו /ו ך רשימה מפורטת של הנכסים הבנויים בפועלהקבלן יערו .9

 הרשימה תכלול בין השאר: לטיפולו,

 

 ;שרטטוהתאריך ביצוע המדידה והבדיקה; שם המודד  9.1

 

הקבלן יעשה מאמצים סבירים ורציניים  שם המחזיקים בפועל ומספרי הזיהוי שלו/הם. 9.2

, לצורך ביצוע חיוב ר תעודת הזהות שלו/ח.פ.כדי לזהות את המחזיק בנכס, לרבות מספ

 ;למחזיק הנכון
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 ;שם בעל/י הנכס ומספר/י הזיהוי שלו/הם 9.3

 

 ;גוש, חלקה ותת חלקה שבהם בנוי הנכס 9.4

 

פירוט שטחו המדויק המדוד של הנכס בכל הקומות והמפלסים, מחולק לפי קטגוריות  9.5

 (שרות, חללים, מחסנים וכיו"בחדרי מגורים, מרפסות, חדרי )המנהל  שיקבעו מראש ע"י

 ;צוהבארנונה עפ"י הגדרות החוק ו ופרוט בנפרד של שטחו לצורך חיוב

 

מלאכה, , תעשייה)רישום השימוש הנעשה בפועל בעת בדיקת הקבלן בשטח הנכס  9.6

 (;מכולות, סככות, וכל שימוש אחר מחסנים, מגורים,

 

 ;פירוט השטח והסיווג הרשומים בספרי המועצה 9.7

 

 ;השימוש הנעשה בפועל בנכספרוט  9.8

 

ואם אפשרי תימסר הערכת זמן  ,בנכס הנמצא בבנייה יימסרו נתונים לגבי שלב הבניה 9.9

 הבנייה, שימוש מלא או חלקי בנכס וכיו"ב; לסיום

 

 , יצוין בנפרד, נכס שנהרס והיה מחויב ע"י המועצה ו/או שמוגדר ככזה בספרי המועצה 9.10

, שימושים בעבר, בניה חדשה בשטח שנהרס שטחים שנהרסו) מידע הקשור בולרבות 

 ;(וכיו"ב

 

רישום כל הערה רלוונטית אחרת לשם ביצוע חיוב ארנונה ו/או היטלי פיתוח אמיתי ונכון  9.11

 ;לנכס

 

תאריך סיום הבניה החריגה וכן תאריך האיוש , מתן הערכת בבניה חריגה ללא היתר בניה 9.12

ת תאריכי חיבורו למערכות לרבו) שנבנה או תוספת חדשה למבנה של כל מבנה חדש

 (;אם חובר, המחנה החשמל, המים והביוב של

 

, בנכס חדש שלא היה מחויב בספרי המועצה במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים 9.13

מדידה, תשריט מדידה וחישובי שטחים, הכוללים את כל הסעיפים הרלוונטיים  ביצוע

 האמורים לעיל.

 

 י תשריט המדידה.יופיע על גבלעיל  זהכל האמור בסעיף 

 

, על גבי 1:200בקנ"מ  ,הקבלן יכין תשריטי מדידה של כל נכס באמצעות מחשב ותוכנת מדידות .10

על ידי המודד שביצע את . התשריט ייחתם הקורדינטות החדשה של ישראל רשת

 לעיל, והוא יכלול 8יצוינו כל הפרטים שצוינו בסעיף  המדידה/הבדיקה בפועל. על כל תשריט

שאין לחייב בארנונה ושטחים שיש לחייב  את כל השטחים המרכיבים את הנכס, לרבות שטחים

 ועפ"י החלטת המנהל.הצו בארנונה על פי הגדרות 
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הקבלן יעדכן באופן שוטף את המנהל והמפקח בדבר התקדמות הליכי המדידה והסקר כאמור  .11

מחזיקי/בעלי הנכסים או בביצוע עבודת המדידה מידית על כל בעיה שנתקל בה מול  ויתריע

 והבדיקה בשטח.

 

בדיקת ומדידת השטחים שיימסרו לטיפול הקבלן, כולל סיווגם והשימוש הנעשה בהם,  .12

צו התקף באותה עת, הוראות המנהל ועל פי היימדדו, תעשה בהתאם להוראות  שייבדקו ו/או

 כל דין.

 

ורישום של כל הנכסים והשימושים וביצוע כל  על הקבלן מוטלת החובה לבצע איתור, בדיקה .13

 ביחס אליהם. האמור לעיל

 

בעל/מחזיק בנכס, שיבקש, טרם שיגור חשבון הארנונה החדש/המעודכן, בדיקה ו/או מדידה  .14

יפנה למועצה בבקשה כזו. עם התמלא התנאים לכך, בנוכחותו או שלא בנוכחותו,  חוזרת בנכס

 יצוע המדידה, ויחולו ההוראות הבאות:תפיק המועצה לקבלן הזמנת עבודה לב

 

מסר מחזיק/בעל נכס מדידה נגדית שביצע החתום ע"י מודד מוסמך והסותר את ממצאי  14.1

הקבלן את ההפרשים שנמצאו במדידתו מול מדידת המחזיק/בעל אל מול  הקבלן, יבדוק

 עבורו. המודד שביצע את מדידת הנכס

 

, לא יהיה מדידה הראשונייםהוצאות באם תוצאות הבדיקה/המדידה החוזרת שונים מת 14.2

 . באם תוצאות הבדיקה/המדידההקבלן זכאי לכל תמורה עבור המדידה החוזרת

, תשלם המועצה לקבלן סך הבדיקה/המדידה הראשוניים החוזרת תואמים את תוצאות

 (. 1למדידה )₪  250של 

 

בכתב  ם עבודה אחד, כהגדרתושיעשה מאמץ לרכז את המדידות החוזרות ליו ,מובהר

 אז תשולם תמורה יחסית עבור מספר הבדיקות החוזרות שיבוצעו בפועל.ו, ההצעה

 

ו/או אי התאמה, גם אם היא זניחה, טעות  כללמען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול על  14.3

 .במדידת הקבלן

 

הקבלן מתחייב להשיב למנהל בכתב על כל השגה או ערר שיגיש מחזיק או בעל נכס וליתן  .15

והקשורות בתוצאות  ,עניינית ומנומקת לכל אחת מהטענות המועלות בהשגה או בעררתשובה 

. ימים קלנדריים מהמועד בו נמסר לו העתק ההשגה או הערר 10תוך , הסקר או המדידה שביצע

חודשים מעת העברת תוצאות  12 -העתק ההשגה או הערר הוגשו לו להתייחסותו לא יאוחר מ

בלן למועצה. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע הסקר בגין אותו נכס ע"י הק

 התחייבותו, כאמור לעיל.

 

המועצה תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר או בדיקה של העבודות מהקבלן והקבלן מתחייב  .16

וזאת במקרים של  ,לבצען במועדים שנקבעו בהסכם לביצוע העבודות ממועד קבלת הדרישה

ה לגבי הממצאים שבדו"חות מדידות ושימושים והקבלן לא יהא חוסר בהירות, ערעור או השג

 זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע חוזר, כאמור.
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 : ___________________הקבלן חתימת

את סקר הנכסים, הבדיקות והמדידות יבצעו במקביל כמות מספקת של מודדים מיומנים  .17

פעילות המדידה בשטח וכן כמות מספקת של שרטטים מיומנים ומקצועיים, בפרק  שיסיימו את

 השרות של כל נכס ע"י המנהל או עפ"י הוראות ההסכם. שנקצב לביצוע הזמן

 

המועצה רשאית לדרוש מהקבלן להפעיל מודדים נוספים, לשם ביצוע מידי של המדידות בשטח  .18

 פי קביעת המנהל. והכול על

 

לא יבוצע השרות בנכסים שלא נמסרו מראש לטיפול הקבלן ולקבלן לא תהיינה תביעות  .19

 בגין כך.מהמועצה 

 

יחד עם מדידת השטחים ותוך כדי ביצוען, יבצע הקבלן סקר שימושים ויציין את סוג השימוש  .20

ו/או בעלי הנכסים עושים בפועל בנכס ואת מועד תחילת החזקה והשימוש ו/או  שמחזיקי

 בנכס שבוצעה ע"י בעל/מחזיק הנכס. הבנייה החריגה ללא היתר

 

בודות ובתום ביצוע העבודות, את דו"חות הבדיקה, הקבלן יגיש למועצה, במהלך ביצוע הע .21

והשימושים, על פי מבנה דו"ח שתקבע המועצה, בצירוף התשריטים ביחס לכל  המדידה

 באופן שיתאים למערכות התוכנה הרלוונטיות, וכן על גבי מדיה מגנטית, הנכסים שמדד ובדק

 של המועצה.

 

 עצה:פורמט תוצרי העבודה מהקבלן ושילובם במערכות המו .22

 

ישולבו  - ט, דו"ח חישוב מדידה ודו"ח אקסלתשרי - שיתקבלו מהקבלן תוצרי העבודה 22.1

בחלוקה ע"פ גושים ו/או  יוקבצים יהוהבשרת המועצה. מבנה הספריות כקבצים 

 מתחמים שיוגדרו ויסמנו על גבי תצ"א לצורך העניין.

 

באחריות  קישור הקבצים לארכיב המסמכים של כל נכס במערכת הגבייה העירונית יהיה 22.2

 הקבלן ועל חשבונו.

 

ממשק  שתסופק ע"י הקבלן, ניתן יהיה לצפות בקבצים אלה ע"י GISמתוך מערכת ה  22.3

 ביה.לפרטי הנכס במערכת הג

 

הקבלן מתחייב להשלים את ביצועה של כל עבודה מבין העבודות נשוא החוזה, להנחת דעתו  .23

המועצה תהא רשאית . של המנהל, במועד הקבוע בהזמנת העבודה, ובכפוף ללוח זמנים מתואם

 36בהודעה של  לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סדרי העדיפויות בביצוע העבודות וזאת

  ראש לקבלן.ומ שעות בכתב

 

* * * 
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 : ___________________הקבלן חתימת

 נספח "ב"
 

 הזמנת עבודה
 

 תאריך: __________

 
 לכבוד

______________ 

______________ 

______________ 

 

 א.נ.,

 
 _____הזמנת עבודה מס' הנדון:

 
 -מיום _______ )להלן  סקר ארנונה ולמתן שרותי מדידה למועצה בהתאם לחוזה לביצוע .1

"(, המועצה המכרז" -)להלן  30 /2019מסמכי מכרז פומבי מס' "( ולהוראות החוזה"

 "(: העבודות" -מזמינה ממך בזה את ביצוען של העבודות המפורטות בטבלה )להלן 

 

 הערות כמות/היקף העבודות רתיאו

   

   

   

   

   

 

_________________________, הינך מתבקש להגיע ביום ____, בשעה ____, במקום  .2

 וליצור קשר עמי בנייד שמספרו ____________________________.

 

 מידע נוסף: .3

 

לעיל הינן אומדן בלבד של העבודות.  1בטבלה שבסעיף  יםהנקוב ההיקפים/הכמויות 3.1

 התשלום יבוצע בהתאם לכמויות העבודות שיבוצעו בפועל, ובהתאם להוראות החוזה.

 

 (.מחק את המיותררט עבודות מיוחד: מצורף / לא מצורף )*מפ 3.2

 

 מקום ביצוע העבודות: ________________________________________. 3.3

 

ימים  7תחילת ביצוע העבודות: בהתאם לחוזה תידרשו להתחיל בביצוע העבודות בתוך  3.4

ת הזמנת עבודה ממועד קבלת הזמנת עבודה לביצוען / בתוך _____ ימים ממועד קבל

 (.מחק את המיותרלביצוע העבודות / ביום ______ )*
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 : ___________________הקבלן חתימת

לוח זמנים לביצוע העבודות: בתוך _____ ימים מהמועד לתחילת ביצוע העבודות,  3.5

 לעיל. 3.4הנקוב בסעיף 

 

 הערות/מידע נוסף: 3.6

 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

             בכבוד רב,

 

____________________ 
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 : ___________________הקבלן חתימת

 נספח ג'
 

כי בדק עם וחתימתו תהווה אישור  על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על ידויודגש כי בשלב הגשת ההצעות 

כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח  והכיסויים הביטוחים הנדרשים.אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים כי מבטחיו ו

במכרז ובאישור קיום ביטוחים יש לשאול במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד, ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של 

 אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.
 

 אישור קיום ביטוחים
 

 לכבוד

 ו/או הישובים בתחום המועצה  שער הנגבמועצה אזורית 

 ו/או תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים 

 ("המזמין" -ו/או גופים קשורים )להלן 

 78100 ד.נ חוף אשקלון 

 

 ____________________ ח.פ __________ אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

  לביצוע סקר ארנונה ולמתן שרותי מדידה לחוזה  בקשר " (הקבלן: " )להלן 

 "(החוזה" : להלן) בתחום השיפוט של המועצה 

 

 בזאת ומאשרים מצהירים, מ"בע לביטוח חברה________ ___, __________________מ"הח אנו

 :להלן הפוליסות אתהקבלן  שם על ערכנו כי

 

על פי דין בגין טעות או הקבלן .  הפוליסה מבטחת את חבות פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .1

לאירוע אחד ובמצטבר במשך ₪   4,000,000מעשה או מחדל מקצועי שלו בגבולות אחריות של 

תקופת הביטוח. הפוליסה מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ: אי יושר של עובדים, 

יגה מסמכות, אובדן השימוש ועיכוב, אובדן מידע ומסמכים, עבודות של קבלנים וקבלני משנה חר

 אך לא את הקבלנים עצמם.

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש  6בפוליסה רשום שתקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי 

 ה. הביטוח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה שפקע

מעשה או מחדל של אחריותו המקצועית או בגין אם יתבע הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין 

. הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הקבלן

 .מזמיןכלפי ה  הקבלן הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות 

 הקבלן התקשרות בין אקטיבי שהנו לכל הפחות מועד תחילת הבפוליסה רשום תאריך רטרו

 .למזמין

 ₪. 100,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו הנה אינה עולה על סך 

בגבול  כלפי עובדיו הקבלן. הפוליסה מבטחת את חבות פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2

. הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין אחריות בסך __________ למקרה ולתקופת הביטוח

 באים תחשב כמעסיקה של עובדי נותן  השירות.

כלפי צד שלישי הקבלן . הפוליסה מבטחת את חבות פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת ₪  1,000,000כלשהו לרבות המזמין  בגבולות אחריות של 

הביטוח. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הפוליסה 

מורחבת לשפות את המזמין בגין מעשה או מחדל של נותן השירות. הפוליסה כפופה לסעיף 

 חריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.  א
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 : ___________________הקבלן חתימת

 :בהתייחס לביטוחים לעיל

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .א

ה את יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגביהם הביטוח הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכ

המזמין  במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין , מבלי שתהיה 

-חוק חוזה הביטוח, התשמ"אבלנו זכות תביעה ממבטחי המזמין  להשתתף בנטל החיוב כאמור 

 , ולמען הסר ספק,  אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.1981

כלול סעיף לפיו לא יצומצם ולא יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח  בפוליסות .ב

 ימים מראש. 60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לפחות 

 בלבד.הקבלן השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על  .ג

הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין  והבאים מטעמו.  .ד

 נזק בזדון.

 מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על פי הפוליסה. .ה

 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

 

          ___________      __________   _________________________          _____ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות מקצועית   

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 _________________;  כתובת _______________;  טלפון _______________שם 

 
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות מקצועית   

 

 


