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 מסמך א'

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 

 לכבוד

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 א.נ.,

 בשיטת המחירון 9/1021תנאי  מכרז מסגרת מס' הנדון: 

ביחידות שיפוצים, תיקונים ואחזקה שוטפת  לביצוע עבודותמתכבדת לפרסם מכרז פתוח  גשר .2

  ."(גשר)להלן: " .גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל ברחבי הארץ

 :תנאי סף .1

ובעל  בפנקס רישום הקבלנים הינו תאגיד רשום בישראל או עוסק מורשה הרשוםהמציע  א. 

שת ההצעה למכרז ובמשך כל במועד הגוזאת , סיווג מתאים לביצוע העבודות כמפורט להלן

  תקופת ההתקשרות.

שהיקפם הכספי המצטבר במהלך השנים   בנייה ושיפוציםמציע ביצע פרויקטים של עבודות  ב. 

 בכל שנה.)לא כולל מעמ( ₪   253,333היה לפחות  1328-1325

, 2679- ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"המציע הינו  ג.  

 ובכלל זאת:

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס -  

 .2675 -הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.-  

 ראות מכרז זה;למכרז בהתאם להובנקאית צירוף ערבות  ד.     

 ( אנשים;0) לושה מחזיק צוות עובדים קבוע של לפחות שהמציע  ה.      

שנים שמסתיימות במועד  0של לפחות בנייה ושיפוצים סיון ביצוע עבודות יבעל נהמציע הינו  ו.  

 האחרון להגשת הצעות למכרז;

אופן למציע ומכל סיבה  אשר לא יחזרו בשום ח"ש 533תשלום דמי השתתפות במכרז ע"ס  . ז     

, חשבון 221, סניף בהעברה בנקאית לחשבון בבנק מזרחי טפחות, התשלום יהיה שהיא
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העברה יש לרשום עבור בפרטי ש גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל. "ע 158930

  ., את אישור העברה הבנקאית יש לצרף להצעת המציע, מכרז אחזקה שוטפת111326מכרז 

בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה ו1או חברת  אלועל הקבלן לעמוד בתנאי סף  מובהר בזאת,  

 מטעמו. בת

 :מסמכי המכרז

 המסמכים הבאים מהווים ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והחוזה: .0

 תנאי המכרז; א. 

 טופס ההצעה למכרז; ב. 

 ההסכם ונספחיו; ג. 

 סמכי המכרז והבהרות:מ קבלת

)או להוריד  חולון, 2רחוב המצודה , מטה גשראת מסמכי המכרז אפשר לקבל במשרדי  א.  .2

 -הינו אחרון להגשת ההצעותהמועד ה. 35.38.1326מיום  החל (גשר האינטרנט של מאתר

 .21:33שעה  35.36.26

 ( עד ליוםyafit@gesher-il.org)במייל  ד יפית פולטוב"עו – ש"יועמלשאלות ניתן לשלוח  ב. 

 ותועלנה לאתר 19.38.1326יחד עד ליום  נהענתכל התשובות . (22:33שעה  25.8.26

 .ביום זה גשר האינטרנט של

שומרת  וגשרלאור אופי המכרז ושיטת העבודות על פיו, לא ניתן לקיים סיור קבלנים מוגדר  ג. 

כדוגמה בלבד ואין בו כדי לשקף את  שישמש באתר אחדלעצמה הזכות לקיים סיור קבלנים 

 מכלול העבודות עפ"י מכרז זה.

הודעה על מקום ושעת סיור זה, )ככל ויתקיים( תובא לידיעת רוכשי טופסי מכרז זה לפי   

 פרטים שימסרו על ידם  במועד רכישת מסמכי המכרז.

נם עבודות המתבקשות לפי מכרז זה הי מודגש בזאת, והקבלן מודע לכך, כי העבודות א. .5

, ככל אחזקה, שיפוצים ותחזוקה שוטפת של יחידות גשר הממוקמות ברחבי הארץ

 .שיתווספו יחידות נוספות הן יחולו אוטומטית על ביצוע העבודות בהתאם למכרז זה

שומרת לכן לעצמה את הזכות להורות  גשרהעבודות אינן מתייחסות לאתר אחד מוגדר.   

לקבלן1נים הזוכה, לבצע עבודות במקום מוגדר ו1או  מפעם לפעם ע"י "פקודות ביצוע"

להטיל על הקבלן1ים בו זמנית לבצע מספר פקודות ביצוע לעבודה במספר אתרי עבודה. אין 

מתחייבת לכל תכיפות ו1או רציפות ב"פקודות הביצוע" ולכמויות היחידות שידרשו  גשר

 מאת הקבלן1ים.

)להלן: "הזוכים", אשר יהוו מאגר קבלנים נים מטרת המכרז הינה להרכיב קבוצה של קבל ב.  

להתקשר מזמן לזמן לשם ביצוע  גשר"המאגר הזכייני"( שמתוכם תבחר  -"הזכיינים" ו

עפ"י התנאים המפורטים בהזמנה זו  רחבי הארץבכל  העבודות בהתאם למכרז זה

 ובצרופותיה. 
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תזמין ממנו עבודות בהיקף  גשרמובהר הזה, כי הזכייה במכרז זה אינה מבטיחה לזוכה כי  ג.  

הזכות להכלל מנימאלי כלשהו, או בכלל. מכרז זה אינו יוצר כלפי הזוכים כל מחויבות זולת 

 במאגר הזכייני כאמור.

מובהר בזה כי מעת שהקבלן הגיש הצעה למכרז זה, והצעתו התקבלה והוא נכלל במאגר  ד.  

ם למנגנון הקבוע בהסכם, כל ובהתא גשרהזכייני, הוא יהא מחויב לבצע, עפ"י דרישת 

 , עפ"י תנאי הסכם זה, לרבות חוזה המדף והשינויים שנקבעו לו.גשרעבודה שתורה לו 

מעת לעת,  )גשר( שיוציא המזמין להזמנות עבודההעבודות על פי מכרז זה תבוצענה בהתאם  ה.  

ם בהיקף כאמור לעיל, אין למזמין חובה להזמין עבודות, הן מזוכה אחד והן ממספר זוכי

 מינימאלי כלשהו, או בכלל. 

מודגש בזאת, כי אין לזוכים במכרז כל בלעדיות בביצוע העבודות. המזמין רשאי בהתאם   ו. 

לשיקול דעתו המוחלט לבצע עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה הן בעצמו והן 

 באמצעות כל גורם אחר, בכל סוג התקשרות כפי שימצא לנכון. 

שיבוצעו במהלך תקופת  העבודותלהציג תחזית מדויקת של היקף  גשררותה של אין באפש  ז. 

 ההתקשרות על פי מכרז זה. 

המכרז.  אשר יהוו את המאגר הזכייני לעניין ביצוע העבודות נשוא קבלנים 0 עדתבחר  גשר  ח. 

 .גשרהעבודות יחולקו בין הקבלנים הזוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 הגשת ההצעות

בטופס ההצעה מתבקש המציע להציע  .המציע יגיש את טופס ההצעה למכרז בשני העתקים א. .9

 להציע את מחירי המחירוןאו למחירים האמורים במחירון "דקל"  באחוזיםהנחה תוספת 

 כל. מודגש בזאת, כי אחוזי ההנחה שיעניק הקבלן יחולו על האמורים במחירון "דקל"

רשאי להגיש אחוזי תוספת או הנחה שונים לגבי  אינויע , המצמחירון "דקל"סעיפי מחירי 

סעיפים מסוימים שבמחירון ואחוזי תוספת או הנחה לגבי סעיפים אחרים שבמחירון. יש 

   להציע אחוז הנחה זהה לגבי כל המחירים שבמחירון.

הוסיף הקבלן הערה, תוספת או הסתייגות כלשהי לטופס ההצעה, או נהג שלא כאמור בס"ק  ב. 

לפסול את הצעתו או להתייחס לתוספת,  גשרא( לעיל, רשאית ועדת המכרזים של )

מהאמור בס"ק )א(, כאילו לא נכתבו או לפרש אותם לפי שקול  הלהסתייגות או לסטיי

 דעתה הבלעדי.

הצעת הקבלן החתומה ובצירוף כל המסמכים הנלווים, כשהם חתומים כדין ובצירוף   ג. 

ותושם בתיבת  1/1029ע במעטפה שעליה  ירשם מכרז מס' הערבות, תוגש על ידי המצי

 .21.00שעה  00.09.1029עד ליום  חולון 2אשר ברחוב המצודה , במטה גשרההצעות 

לתיבת שלוח את ההצעות בדואר, ויש להגישן כאמור במסירה אישית ולהכניסן אין ל ד.   

 ההצעות עד למועד ולשעה שצוינו לעיל.

 עהמסמכים שיש לצרף להצ .7

 .)"ערבות הצעה"( בנקאית ערבות  א.

 ₪. 23,333על סך ג בנוסח המצ"ב במסמך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  

 .32.22.1326עד ליום הערבות תהיה בתוקף  
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ולא יעשה כן, תוך ולהפקיד ערבות ביצוע  גשרלחתום על חוזה עם  שזכה ונדרש  מציע 

 ותו.תחולט ערב גשרהתקופה שצוינה בהודעת 

 )"ערבות ביצוע"( המציע מודע לכך כי משיזכה במכרז יהיה עליו להגיש ערבות נוספת  

 לנספח להסכם(. נספח ג)בנוסח לביצוע החוזה והעבודות נשוא המכרז ובהתאם לתנאיו, 

על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לפקודת מס הכנסה מטעם   ב.  

 אה חשבון מוסמך. פקיד השומה או רו

יש לציין מספר עוסק מורשה בהתאם לחוק מס ערך מוסף. תתקבלנה הצעות רק מקבלנים   

 המנהלים חשבונות כדין והרשומים כעוסקים מורשים. יש לצרף אשור על דווח מע"מ כדין.

 .אישור על רישום המציע כחוק בפנקס הקבלנים על פי רישום קבלנים .ג 

 )ג( למסמך א. 6רטים בדבר נסיונו של המציע כמפורט בסעיף פובכתב המלצות   ד.   

 )ד( למסמך א. 6פרטי עובדיו הקבועים של המציע, כמפורט בסעיף  ה.   

 מלאה וחתומה. -הצעת הקבלן )מסמך ב(  .ו  

 .מלא וחתום  -העתק ההסכם )מסמך ד( ז.   

    ת השנים האחרונות  למועד הגשת אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי של המציעים בשלוש        .ח 

 ההצעה למכרז.

 .ח"ש 533בסך של  בגין תשלום עבור מסמכי המכרז 1 אישור העברה בנקאיתקבלה  ט. 

 טופס שאלות1תשובות חתום על ידי המציע; י.   

 

 קריטריונים לבחירה

 תבחר הזוכים לפי שקלול המדידים שלהלן: גשר .א. 6

 70 ר יקבל הניקוד יקבע כך שהמציע שהצעתו תהיה הזולה ביות – למחיר נקודות

  .את הניקוד המירבי, ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו

 00  בהתאם לחלוקה הבאה: – לאיכותנקודות 

 ניקוד קריטריון

 5 פעילות החברה משך

שיפוצים בעבודות והמלצות ניסיון 

 ובנייה

7 

עפ"י דוחות כספיים  -איתנות פיננסית

 של החברה בשלוש השנים האחרונות

8 

 5 שות המציעהעומד לר היקף כ"א

 5ומקום מגורי  עסקו של הקבלןמקום 
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  גשרביחס למקום עסקה של עובדיו

 

,  בהתאם להמלצות, מקומות עבודה ןהנוגעת לעניי ועדת מכרזיםאיכות המציעים תדורג ע"י ב.     

קודמים ולמסמכים שיצורפו להצעה, ופרמטרים הנוספים הרשומים לעיל  ורשאית הוועדה, 

 תשאל את מי מיחידי המציעים או מקומות הקודמים של מי בין המציעים, אך לא חייבת, ל

   .לגשרהעניק בעבר שירותים  , ככל שמי מהמציעיםבגשרהמחלקה הרלוונטית לרבות 

 

 :יש להגיש בהתאם לטבלה הבאה המכרזהפעולות בהן עוסק ממליצים מתחום הרשימת ג.      את     

 **יש לצרף גם המלצות בכתב 

   

 

  

 

 

 

 

המציע יש להגיש בהתאם ע"י וקבוע באופן ישיר  מקצועיים המועסקיםהעובדים הפירוט .    את ד    

 : לטבלה הבאה

  וותק בחברה  מקום מגורים תחום העסקה שם העובד מס'

     

     

     

     

     

 

 התחייבות לזמינות

ולהתחיל בעבודה  המתבקשת להגיע לאתר העבודהבהגשת מסמכי המכרז מתחייב הקבלן א. . 23

או ו1נייד של הקבלן הטלפון הבאמצעות בין אם הודעה קבלת עם בהתאם למפורט להלן, 

ג' 1יף עע"י המציע בסטו , והכל בהתאם לנתונים שפורפקסהודעת או הודעת דוא"ל ו1

  . הסכםל

איש  ות ממליציםשמ מס'

 קשר+טלפון

פירוט 

 העבודות

שנת ביצוע  היקף ביצוע

 העבודות
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בתוך פרקי זמן הקבועים להלן, ובמקרים דחופים אשר ב.  הקבלן מתחייב להתחיל את עבודתו    

 יוגדרו על ידי המזמין, אף בפרק זמן קצר יותר:

 

 פרק זמן לביצוע סוג העבודה

 שעות מהקריאה 9עד  קצרים,תיקונים דחופים-חשמל

 עות מהקריאהש 12עד  אינסטלציה, ביוב

 שעות מהקריאה 12עד  מים )פיצוץ צינור( -אינסטלציה

 שעות מהקריאה 9עד  קונסטרוקציה 

או קירות \וקירות גבס וסגירת פתחים 

 בלוקים

 שעות מהקריאה 12עד 

 ימים מהקריאה 0עד  צביעה

 ימים מהקריאה 5עד  תיקונים שוטפים ולא דחופים

 

רי הטלפון, הפקס או מספבשינוי כל שירות וכן לעדכן בדבר על הקבלן לדאוג לזמינות הג.    

 הפרת תנאי זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.כתובת הדוא"ל. יובהר כי 

 תקופת ההתקשרות  . 22

כל תקופה למשך   ,תקופות נוספות 0-אפשרות הארכה לתקופת המכרז הינה לשנה אחת עם  

לפגוע כדי ל פי שיקול דעתה. אין בסעיף זה וע גשרבאותם התנאים, לפי דרישת שנה נוספת, 

ההתקשרות עם הזוכה בכל זמן שהוא במשך תקופת  להפסיק את גשרבזכותה של 

 .גשרלפי שיקול דעתה של  ההתקשרות

 הבהרות כלליות למכרז. 21

המציעים או מי תהא רשאית בכל עת, לפני בחירת הזוכה1ים במכרז, לבוא בדברים עם  גשר.   א     

ו1או להבהיר ולבוא בדברים עם כל מציע אודות כל תנאי ופרט מפרטי הצעתו ו1או ם מביניה

תנאי ופרט ההסכם ומתנאיו לרבות השלמת פרטים חסרים ו1או הבהרת פרטים קיימים 

לצורך קבלת  לגשרו1או נוספים הקיימים בהצעת הקבלן ו1או לגבי כל עניין הדרוש 

 החלטתה.

הזכות לבטל מכרז זה, בכל פרק זמן שהוא ו1או לא לחתום  שומרת לעצמה במפורש את גשר .ב 

, הבלעדי על החוזה עם הזוכה1ים במכרז וזאת מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה

ו1או מי  גשרוהמציע מצהיר ומחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כנגד 

 הגשת ההצעה ו1או החוזה.בשמה ו1או מי מטעמה מלבד שחרור הערבות שהפקיד לצורך 

בין זה שומרת לעצמה הזכות לפיצול מסירת העבודות נשוא מכרז  גשרמודגש במפורש, כי  .ג 

 .הבלעדי מספר מציעים כראות עיניה ולפי שקול דעתה
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רשאית במקרים מסוימים לפרסם מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי ראות עיניה  גשר .ד 

רשאית  גשרענות שפריטי המכרז כלולים במכרז זה. כמו כן, והקבלנים לא יוכלו לבוא בט

 .למסור חלק מהעבודות נשוא החוזה, לקבלנים אחרים

, והקבלן יהיה תהיה רשאית לחייב את הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות במכרז זה  גשר ה.  

ו לעבודות אלה באותה עת, שהינ בגשרנהוג שיהיה  "דקל" מחירוןפי -מחוייב לבצען על

 .23%מחירון דקל בצירוף הנחה של 

 

 

         ______________________ 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל            

 אני מאשר כי קראתי והבנתי את התנאים

 דלעיל ואת כל יתר תנאי המכרז ואני

 מסכים להם.

 

 

 

 

    שם המציע      תאריך _______

    כתובת         

    ת.ז/מס' תאגיד           

    מס' טלפון         

    מס' פקס'         

 

 

     חתימת המציע                                               
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 בסמך מ

 

 לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 2רחוב המצודה 

 חולון

 

 א.נ.,

 

 9/1021 הצעת הקבלן למכרז

 אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן: .2

חלק בלתי  ההמהוו, לרבות ההסכם, בחנו בקפדנות וקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז א. 

 מכרז. ממסמכי ה נפרד

הגורמים האחרים  להנתונים הקשורים לביצוע העבודות ואופיין וכל ללקחנו בחשבון את כל .ב 

 הקשורים לביצוע העבודות על פי הזמנות ביצוע.

בדקנו את כל שאר הפרטים הקשורים בהוצאות כלשהן שעלינו יהיה להשקיע בביצוע  .ג 

 העבודות.

הזכייה במכרז זה אינה מבטיחה לזוכה כי  ידוע לנו כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת, דהיינו ד. 

תזמין ממנו עבודות בהיקף מנימאלי כלשהו, או בכלל. מכרז זה אינו יוצר כלפי הזוכים  גשר

כן ידוע לנו כי במסגרת  ות זולת כי תכלול את הזוכים במאגר הזכייני כאמור.כל מחויב

בהתאם לחלוקה  ( קבלנים אשר העבודה תחולק ביניהם0) שלושהמכרז זה יבחרו 

 גיאוגרפית )צפון, מרכז ודרום(.

אשר תורה  עבודותשל  תאו מקסימאלי תאינה מחויבת בכל כמות מינימאלי גשרידוע לנו כי  ה. 

 צוע כלשהן מסוג העבודות נשוא המכרז.יבצען, וכן אינה מחויבת בכל עבודות בלנו ל

כל הדרוש לביצוע העבודות כמפורט בכל התייחסות להננו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת  .1

בשלמות, וכן שיש באפשרותנו לרכוש את כל החומרים הדרושים  –המסמכים של מכרז זה 

 וזאת בהתאם ללוח הזמנים לבצוע מושלם של העבודות.האדם והציוד הדרושים  חולספק כו

בה תודיע לנו על קבלת הצעתנו )להלן: "ההודעה"( הננו  מגשרלאחר שתתקבל הודעה בכתב  א. .0

מתחייבים לחתום על החוזה ועל כל המסמכים המהווים את החוזה ולהפקיד בידכם ערבות 
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במסמכי חברת הבטוח כמפורט לקיום תנאי החוזה כאמור בחוזה וכן להמציא ביטוחים מ

 ימים מיום קבלת ההודעה. 7וזאת לא יאוחר מתום המכרז והחוזה 

החוזה  םמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים כי ידוע לנו, כי בכל מקרה בו לא ייחת

צוע העבודות יבאת רשאית למסור  גשרתהיה ולא יומצאו ערבות קיום וביטוח במועד כנ"ל, 

ה על פי דין וזאת מבלי שתהא חייבת בהודעה יהערבות שהופקדה בידאת  לאחר ו1או לממש

 נוספת כלשהי.

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של  ב. 

במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר  רהצד השני המפורטת בהצעה זו, או תימס

יובהר כי אין  שעות מזמן מסירתה בדואר. 28סרה ביד כעבור רשום דינה כדין הודעה שנמ

.ב. למסמכי 23סעיף זה חל לעניין פקודות ביצוע והתחייבות הקבלן לזמינות כנדרש בסעיף 

 המכרז. 

הננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע בכל הוראת ביצוע ולהשלימן בתקופה  .2

 ב כנדרש בתנאי החוזה, והזמנת הביצוע.שצוינה בהזמנת הביצוע ולבצע בקצ

מהתאריך שנקבע להגשת  32.22.1326עד לתאריך הצעתנו עומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .5

 ההצעות.

להבטחת קיום הצעתנו על כל פרטיה ותנאיה, אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית על סך של         . 9

 נדרש בתנאי המכרז.בהתאם לנוסח ה₪,  23,333

והצעתנו  נו מאשרים כי ידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת למחירי יחידה המופיעים המחירוןהרי .7

ביום הוצאת הזמנת רכש ע"י  מפורסמים כפי שהם "דקל" חירי מחירוןממבאחוזים  הנחההינה 

 .גשר

אחוזי ההנחה שאנו מציעים להלן יחולו ככל שבחרנו לתת הנחה למחיר המחירון, אזי  מודגש כי  

 ההצעה, ולגבי כל סעיף וסעיף מסעיפי המחירון. חתימתנו על "דקל" יפי מחירי מחירוןסע כלעל 

פחות ההנחה לה אנו מתחייבים  משמעותה שאנו נבצע כל עבודות שנדרש במחירי המחירון

 , אנו מודעים לכך כי עלינו למלא ו1או לחתום להלן.בהצעתנו זו

 

 חתימה                הצעתנו הינה:

 _______________  "דקל" _____________ למחירי מחירון  % הנחה של .2

 מהווה את הצעתנו. הצעתנו הנ"לחתימתנו ליד 

 שם הקבלן: _______________________

 כתובת הקבלן: _____________________

 תאריך: __________________________

          _____________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                             

  



12 

 
 

 

 במקרה של תאגיד

כי החתום מעלה הינו  מאשר  אני הח"מ עו"ד ______ __ מ.ר. _______ מרח' ______________

    .לכל דבר ועניין גידהחתימה שלעיל מחייבת את התאמורשה חתימה של החברה וכי 

          _____________ 

 חתימת עו"ד מאשר           
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 נוסח ערבות בנקאית למכרז -גנספח 

 

 לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 1רחוב המצודה 

 חולון

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

      ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

 

ש"ח(, המגיע או  אלףעשר  )ובמילים₪  1,,,,,יכם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבים בזה כלפ

         עשוי להגיע לכם מאת 

 אשר פורסם על ידיכם.  9/0,10"החייב"( בקשר עם מכרז מס'  -)להלן    

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב 

ם, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא בדואר רשו

 שיכולה לעמד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ועד בכלל. 1.11.0,19, ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 

זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _________ )שם הבנק/חב'  כל דרישה על פי ערבות

 הביטוח(.

 

 

------------------------                                             ______________________ 

 ב' הביטוחמס' הבנק ומס' הסניף                                                 כתובת סניף הבנק/ ח

 

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

     בנק 

     סניף 

 תאריך _____________

 שם מלא____________

 חתימה_____________
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 דמסמך 

 

 הסכם

 

שנת  ב_ חודש _______לביום _______  חולוןהסכם מס' _________ שנעשה ונחתם ב

___________ 

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל בין:

 "גשרלהלן "  

             

 מצד אחד                  

 __________________________ בין:ל

 מרחוב _____________________  

 להלן: "הקבלן"  

 

 מצד שני                  

שיפוצים, תיקונים ואחזקה שוטפת לביצוע עבודות  111326מסגרת מס  פרסמה מכרז וגשר :הואיל

)בשיטת המחירון( כאשר העבודות תבוצענה מידי  ביחידות גשר הפזורות בכל רחבי הארץ

 שיוצאו לקבלן בהתאם לכל מסמכי ההסכם. רכשפעם בפעם על פי הזמנות 

 ;מרכז( באזור _____________ )יש לבחור בין צפון, דרום זכה במכרזוהקבלן    :והואיל

 

 אי לכך הגיעו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 , בין אם צורפו ובין אם לאו.המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זהנספחי ההסכם    .2

 :מןקכדל הינםהנספחים 

  א נספח –תנאים כללים'. 

 ב נספח – מפת יחידות גשר שירותי השיקום התעסוקתי בפריסה ארצית'. 

 ג' נספח –עבודות נוסח הערבות לביצוע ה. 

  ד נספח –נספחי ביטוח'. 

  הנספח  –נספחי חוקי עבודה' 
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 ונספח  -תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריות' 

 יגברובכל מקום שתתעורר סתירה ו1או אי התאמה בין הוראות מסמכי ההסכם הנ"ל,  .א

 בהתאמה ובהשלמה ככל האפשר. הסכם זההוראות 

" וכן מתחייב הקבלן גשרהסכם זה כפי שתורה לו " הקבלן מתחייב לבצע את העבודות נשואא.  .1

מפעם לפעם ולקיים את כל התנאים הכלולים  גשרשתוציא לו  הרכשכל הזמנות את לבצע 

ובהתאם לכללי עדיפות מסמכי  מסמכי ההסכם לאלו, והכל בכפוף לתנאי כל רכשבהזמנות 

 .המכרז כמפורט בתנאים הכללים להסכם זה

העבודה ולהתחיל בעבודה עם מסירת ההודעה באמצעות טלפון נייד על הקבלן להגיע לאתר  ג.

-פרקי הזמן הקבועים להלן, ובמקרים דחופים תוךפקס באו הדוא"ל של הקבלן או כתובת 

 :גשראף בפרק זמן קצר יותר לפי הנחיות 

 פרק זמן לביצוע סוג העבודה

 שעות מהקריאה 9עד  תיקונים דחופים קצרים,-חשמל

 שעות מהקריאה 12עד  ובאינסטלציה, בי

 שעות מהקריאה 12עד  מים )פיצוץ צינור( -אינסטלציה

 שעות מהקריאה 9עד  קונסטרוקציה 

או קירות \וקירות גבס וסגירת פתחים 

 בלוקים

 שעות מהקריאה 12עד 

 ימים מהקריאה 0עד  צביעה

 ימים מהקריאה 5עד  תיקונים שוטפים ולא דחופים

 יצועפרק זמן לב סוג העבודה

 שעות מהקריאה 9עד  קצרים,תיקונים דחופים-חשמל

 שעות מהקריאה 12עד  אינסטלציה, ביוב

 שעות מהקריאה 12עד  מים )פיצוץ צינור( -אינסטלציה

 שעות מהקריאה 9עד  קונסטרוקציה ויציבות המבנה

 שעות מהקריאה 9עד  סגירת פתחים בדירות פרוצות

 

ירות וכן לעדכן בדבר שינוי מספר טלפון, או פקס או כתובת על הקבלן לדאוג לזמינות הש ד. 

 .                     דואר מקוון במידת הצורך, הפרת תנאי זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 צדדים כי )הקף את הסעיף הרלבנטי(:מוסכם בזאת בין ה .0

 הקבלן מעניק % _________ הנחה על כל סעיף מסעיפי המחירון )מסמך ג'(.  .א
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תהיה רשאית לחייב את הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות במכרז זה , והקבלן יהיה  גשר ב. 

בצירוף  "דקל" מהדורה הנוכחית ביום ביצוע הזמנת הרכש פי מחירון-מחויב לבצען על

 .23%הנחה של 

העבודות נשוא הסכם זה יבוצעו ע"י הקבלן במישרין, באמצעות עובדיו המועסקים על ידו א.  .2

  השגחתו הישירה של הקבלן.ותחת 

על הקבלן להעסיק עובדים מקצועיים בעלי תעודות מקצועיות ו1או תעודות הסמכה בתחום ב.   

כמו כן, על המציע לוודא כי קיים אישורי  גשרנשוא המכרז לשביעות רצונה של  העבודות

 .העדר הרשאות בעבירות מין לכלל העובדים מטעמו

ו1או ליקוי בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ע"י מי  הקבלן יהא אחראי לכל פגם ג. 

 מעובדיו.

, וביניהם הוראות החוק הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה אחר האמור בדיני העבודהד. 

 .המפורטות בנספח ח

לקבלן  –כולן או חלקן  –אין לקבלן סמכות או אישור להעביר את העבודות נשוא מכרז זה  .5

, והוא מתחייב להעסיק ישירות את העובדים המבצעים את העבודה צע אחרו1או לכל מב

 . אלא אם כן קיבל על כך אישור מראש ובכתב מגשר מטעמו

קופת הסכם זה הינה לשנה, מתאריך __________ ועד לתאריך ___________ אולם, ת א. .9

ד לתקופה בכל פעם ע לחברה תהיה הזכות להאריך הסכם זה לתקופות נוספות של שנה אחת

יום לפני תום תקופת  03ובלבד שהודעה על כך תשלח לקבלן עד , שנים נוספות 0כוללת של  

 ההסכם.

הוארך ההסכם כאמור, יחולו על התקופה המוארכת כל מסמכי ההסכם על תנאיהם, אלא,  ב. 

 לשנות במפורש ובכתב תנאי מתנאיהם.גשר אם כן הסכימה 

 03זה לסיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מראש של עד  לגשר קיימת האפשרות להביא הסכם ג.

יום לקבלן או מי מטעמו. והקבלן אין ולא יהיה לו כל אפשרות להתנגד להודעת גשר לסיום 

 העבודה עימו וגמר ההסכם, אף לפני תקופת ההתקשרות. 

חודשים מיום קבלת  9 תקופת הבדק לכל עבודה ועבודה מסוג העבודות נשוא הסכם זה הינה .7

 .בהזמנת הרכשאחרת  נציגהכל אם לא הורה , נציג גשרבודה ואישורה ע"י הע

" הינו    גשרסכום ערבות הביצוע לסוג העבודות נשוא הסכם זה שעל הקבלן להפקיד בידי "א.  .8

ערבות זו תהיה צמודה למדד תשומות הבניה הידוע בעת חתימת הסכם זה ועד ₪.  25,333

 .גשרלמימושה בפועל על ידי 

פת ערבות זו תכסה גם את תקופות הבדק של כל עבודה ועבודה מסוג העבודות נשוא תקוב. 

 הסכם זה.

 ,בכל עת שהיאהמוחלט, לחלט את הערבות ו1או חלקה,  התהא רשאית, עפ"י שיקול דעת גשרג.  

 כולן או מקצתן. – ההסכם "יוזאת במידה והקבלן יפר התחייבויותיו עפ

 ביטוח 

 ז. תאם לנספחי הביטוח המצורפים כנספחיםהצדדים מסכימים לפעול בה .6
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 פיצויים מוסכמים   .23

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבצע הוראות הסכם זה על נספחיו, מתחייב בזאת הקבלן 

וזאת מבלי לגרוע , בגין הפרת התחייבויותיו, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, לגשרלשלם 

ן )לרבות גביית נזקים שנגרמו לה בפועל( על פי די גשרמכל סנקציה אחרת העומדת לזכות 

 כמפורט להלן:

 לגשר)ג( לעיל, ישלם הקבלן 1מרגע הקריאה כאמור בסעיף שעות  1-12בין בגין איחור של  .א

 ₪.  000סך של 

)ג( לעיל, ישלם הקבלן 1מרגע הקריאה כאמור בסעיף שעות  12 -למעלה מ בגין איחור של .ב

    לכל יום איחור.₪  000, בגין כל יום של איחור סך של לגשר

עבור כל מערך העבודה  2%הקבלן בתשלום של על כל יום איחור בהשלמת העבודות, יחויב  .ג

 יום איחור, החל מהיום הראשון לאיחור.

רשאית  גשרבמקרה של אי ביצוע העבודה הנדרשת ע"י הקבלן ו1או ביצוע לקוי, תהא  .ד

זמנית ובין לתקופה שעד תום  בין אם ,להעסיק עובדים אחרים, אשר יבצעו את העבודה

והקבלן יהא חייב לשאת בהוצאות העסקת עובדים אלו ובנזקים שיגרמו  ,תקופת ההסכם

 .הוצאות כלליותכפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין  ,25%עקב כך, בתוספת  לגשר

כפיצוי  מהיקף העבודה 25%הצד המפר בסך של בגין הפרה יסודית של ההסכם יחויב  .ה

 ראש.מוסכם ומוערך מ

פסק דין בקשר עם העבודה  חיקוק ו1או לשלמו מכח הקבלןתשלום שהיה על  גשרשילמה  .ו

כפיצוי קבוע  25%בתוספת  ,בגין תשלום זה גשראת  הקבלןובקשר עם הסכם זה, ישפה 

ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל  7בתוך , גשרומוסכם מראש בגין הוצאות כלליות של 

, שכ"ט מומחה, כל שכ"ט עו"ד ,הוצאות משפט שלין תשלומים בג גשראת  הקבלןזה, ישפה 

 בקשר עם ניהול ההליך וכל עלות נלוות נוספת. גשרהוצאה שנגרמה ל

סכומי הפיצויים המוסכמים יהיו צמודים למדד, כאשר המדד הבסיסי יהא כאמור בסעיף  .ז

 לעיל. 22

לן, בכפוף לדרישה מובהר בזאת כי הפיצויים המוסכמים, כאמור לעיל, ישולמו ע"י הקב .ח

, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להסביר מדוע, בנסיבות המקרה הספציפי, אין גשר מנכ"ל

 לחייבו בהם. 

  קיזוז ושיפוי   .22

מכח הסכם זה ו1או מכל  –תהא רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם  גשר .א

ל מעשה או מחדל על ידי צד שלישי כלשהו, בש מגשרסכומים אשר נתבעים  –סיבה אחרת 

 שהם באחריותו של הקבלן מכח הסכם זה.

 יםהמגיע מיםתהא רשאית לקזז מסך התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י ההסכם את הסכו גשר .ב

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן, לרבות  לגשרבגין נזקים שנגרמו  לגשר

 . קיזוזם של סכומי הפיצויים המוסכמים
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 העדר יחסי עובד מעביד .21

בין גשר לבין הקבלן ו1או מי מועבדיו ו1או מי מהמועסקים על ידו ו1או דרכו לא יחולו כל  .א

יחסי עובד מעביד. הקבלן הינו האחראי הבלעדי להעסקתם של עובדיו ו1או כל מי שעובד 

 דרכו.

היה ויקבע על ידי בית משפט 1 בית דין ו1או כל רשות מוסמכת אחרת כי בין גשר והקבלן  .ב

בדיו ו1או מי מהמועסקים דרכו ישנם יחסי עובד מעביד או כל אחריות ו1או ו1או מי מעו

חבות אחרת, ישפה הקבלן את גשר מיד עם קבלת דרשה לכך בגין כל נזק שיגרם לה 

 מקביעה כאמור. 

כל  "יעפ גשרלעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  23-22בסעיפים אין באמור   .20

 דין.

הסכם זה הינו כמופיע בכותרת למסמך טופס ההסכם, וכל הודעה  ןיכתובות הצדדים לעני .22

שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר  71שתשלח מצד למשנהו תחשב שהגיעה לתעודתה תוך 

 רשום.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 __________________     _________________ 

 ל ן ה ק ב    גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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 נספח א'

 

 תנאים כלליים

 

 תנאים כלליים לעבודות בשיטת המחירון

 
 תחולת התנאים .2
 

"( גשר)להלן: " 563333602גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי מס'  א. 
 מוסרת בזאת לקבלן אשר זכה במכרז לבצוע עבודות מסוג:

 .גשר ברחבי הארץ ביחידות שיפוצים, תיקונים ואחזקהעבודות   
והקבלן מקבל בזאת לפעול בביצוע העבודות נשוא החוזה, עפ"י התנאים הכלליים בנוסף על   

 .גשראשר תימסרנה לו מדי פעם בפעם ע"י  להזמנות הרכשהתנאים המיוחדים הנלווים 
 

מסמך זה מהווה מסמך התנאים הכלליים ובצוע העבודות בשיטת המחירון ואשר המפרטים  ב. 
 וען מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. גם מסמך זה מהווה חלק ממסמכי החוזה.לביצ

 
לעבודות נשוא  הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת מחיר עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם ג. 

 .הסכם זה ומופיעים במחירון דקל
 
 לקבלן גשראופן מסירת העבודות על ידי  .0
 

במחירון דקל ושיפורטו בהזמנת העבודות המפורטות מודגש בזאת והקבלן מודע לכך כי  א. 
 .גשריקבעו בהתאם לשיקול דעת  הרכש שתוצא לקבלן

 
שומרת לכן לעצמה את  גשראינן מתייחסות לאתר מסוים מוגדר.  במחירון דקל היחידות  

" לקבלן לבצע עבודה באתר מוגדר הנפקת הזמנת רכשהזכות להורות מפעם לפעם על ידי "
 ל הקבלן בו זמנית מספר פקודות בצוע עבודה במספר מקומות.ו1או להטיל ע

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הוראת בצוע לגבי סוג עבודות הכלול בסוגי העבודות לפי חוזה  ב.  

מחירון , מספר סעיפים חלקי מתוך מכלול סעיפי גשר זה, יכולה גם לכלול לפי שקול דעת
"דקל" בנוגע  מתחייבת לכלול בכל הזמנת בצוע את מכלול סעיפי המחירון גשר, ואין דקל

מתחייבת לכל רציפות או תכיפות או קצב תכיפות ו1או  גשר. אין לאותה עבודה מתבקשת
או למסירת כל כמויות מינימאליות,  הזמנות הרכשקצב תכיפות ו1או קצב רציפות בהטלת 

 עתה הבלעדי.לפי שקול ד בהוצאת הזמנות רכשתפעל  גשרו
 

בהתאם  הינה שאת רוב העבודות מסוג המכרז שבנדון יבצע הקבלן שזכה במכרז גשרמגמת  ג. 
אינה מתחייבת לכך, ותהא רשאית למסור עבודות  גשרנשוא העבודות, אולם,  לאזור בו זכה

 גם לקבלנים אחרים, ולקבלן לא תהא כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בכל הקשור לכך.
 
 ן ביצוע העבודות ואישורןאופ .4
 

רשימת  גשרלקבלן, תערוך  גשרשתמציא הזמנת רכש לפני התחלת כל עבודה ועבודה עפ"י  א. 
תמסור  גשרבו תבוצענה העבודות הנדרשות לביצוע כל עבודה ועבודה.  העבודהכמויות לגבי 

 מפורטת לפני כל עבודה ועבודה. רכשלקבלן הזמנת 
 

בדיקת התאמת הביצוע מבחינת הכמויות, הטיב,  גשרעל ידי  לאחר גמר העבודה תבוצע ב. 
יהווה אסמכתא  גשר . אישור נציגת הרכשאיכות הביצוע והתאמתם למפרטים ולהזמנ

 להגשת החשבון, אך לא יהווה כל ראיה לנכונות החשבון. 
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לן החשבונות המתייחסים לטובין ו1או לביצוע העבודות על ידי הקבלן יומצאו על ידי הקב ג. 

נציג ובצירוף אישורו של  הזמנת הרכשיחד עם יתר האישורים מודפסים וכן יצוין מס'  לגשר
 .העבודות בוצעוכי  גשר

 
יהיו מוסמכים לאשר ולהחליט כי קביעה והחלטה בנוגע לחשבונות הקבלן,  גשר נציג ד. 

בהתאם  לכמויות היחידות אשר בוצעו בפועל על ידי הקבלן וכן לגבי אופן ביצוע העבודות
 למפרטים וקביעות אלו תהיינה מכריעות לכל דבר ועניין.

 
על הקבלן לקבל הוראה בכתב  במחירון "דקל"על כל סעיף חורג אשר אינו מצוי ואינו מופיע  ה. 

נציג לא תכיר בכל סעיפים חריגים שאין עליהם הוראה מתאימה מאת  גשר. נציג גשרמאת 
 .נציג גשרכך חתימת מראש, ולא מופיעה לגביהם בנוסף ל גשר

 
אשר יסופקו או יבוצעו על  שבהזמנת הרכשהטובין ו1או השירותים ו1או העבודה הקבלנית  ו. 

ידי הקבלן יהיו בהתאם לאמור במפרטים, בכתב הכמויות )המחירון( בתרשים ובכל מסמך 
אם  גשראחר המהווה חלק מהחוזה ו1או מההזמנה, ויהיו זהים עם הדגמים שנקבעו על ידי 

נקבעו כאלה, ומכל מקום יהיו העבודות ו1או השירותים ו1או הטובין מאיכות טובה 
 ובהתאם לתקנים.

 
לקבלן למטרת ביצוע העבודות נשוא החוזה  גשרכל החומרים ו1או הציוד שימסרו על ידי  ז.    

בלבד והקבלן מתחייב שלא להשתמש בהם לכל  גשר, יהיו ויושארו בבעלות והזמנת הרכש
ת, שלא למכרם ולא להעביר כל זכות בהם לצד ג' איזשהו מבלי לקבל על כך את מטרה אחר

 מראש.  גשרהסכמת 
 

כל החומרים, הציוד, חומרי העזר וציוד העזר, הנמצאים ברשותו של הקבלן יאוחסנו   
וישמרו על ידי הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו. הקבלן אחראי לאובדן, נזק או בלאי 

התאמתם המלאה והתקינה לצורך ביצוע העבודות עפ"י החוזה  לחומרים וכן למידת
 וההזמנה.

 
 
 תנאים להתחלת העבודות .0
 

תנאי מוקדם להתחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן הזוכה הינו מסירת ערבות ביצוע  א. 
 .או המרכז\ו בהתאם לאמור במסמכי החוזה גשרופוליסות הביטוח על ידי הקבלן לידי 

 
 גשר" אשר הזמנת רכשת כי מכיוון שאופי ושיטת מסירת העבודות הינה עפ"י "מובהר בזא ב. 

לא עבודות וכן מתחייבת לכל כמות  גשרתמציא לקבלן מפעם לפעם, ומכיוון שכאמור, אין 
, הרי שערבות הביצוע הזמנות רכשלגבי כמויות יחידות כתבי הכמויות, ולא לגבי מספר 

 נימאלי.הנזכרת במסמכי החוזה הינה בסכום מי
 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, לפי כל מסמכי החוזה מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו  ג. 
ואחריותו את עובדיו בבטוח חבות מעבידים, בטוח כל הסיכונים הכולל גם נזק לצד ג' וכל 

העתקי הפוליסות בזמן חתימת ההסכם.  לגשרתדרוש. הקבלן ימציא  גשרבטוח אחר ש
 .גשר יועמ"ש נוסח פוליסות הבטוח טעון אישורסכומי הבטוחים ו

 
מודגש כי על כל הפוליסות הנדרשות כאמור מאת הקבלן להיות מוצאות על שם הקבלן  ד. 

 באחריות צולבת בתור מבוטחים ונהנים ביחד ולחוד.  גשרו
 

עם חתימת ההסכם את פוליסות הבטוח וכן את הקבלות על  גשרהקבלן מתחייב להמציא ל ה. 
ם דמי הבטוח. הקבלן ידאג שהפוליסות יהיו בתוקף במשך כל תקופת בצוע התשלו

 גשרהעבודות. במידה ולא יהיה כיסוי ביטוחי בשלב כל שהוא של בצוע העבודה, תהיה 
 רשאית לעכב תשלומים בגין חשבונות שהקבלן הגיש בגין העבודות נשוא החוזה.

 
י מכיוון שמשיטת מסירת העבודות על פי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש בזאת כ ו. 

יכולה להיערך במדויק ובאופן סופי את  גשרהחוזה, ומאופי הטלתן על הקבלן, נובע כי אין 
, שתוציא לקבלן ואת סך היקף העבודות שידרשו מאת הקבלן הזוכה, הזמנות הרכש"סך "

צוע העבודות , תהא רשאית לדרוש בכל עת בתוך תקופת  בי גשרהרי מודגש בזאת לכן, כי 
מאת הקבלן להגדיל את סכום פוליסות הביטוח והקבלן מתחייב מראש להמציא ולהגדיל 
את סכומי הפוליסות הנ"ל, וזאת כתנאי מתלה להמשך מסירת עבודות נוספות לביצוע, 

 במסגרת החוזה.
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את  גשרכתנאי מוקדם לתחילת העבודות עפ"י החוזה ו1או הוראות הביצוע, ימסור הקבלן ל ז. 

כל האישורים ו1או ההיתרים ו1או הרישיונות הדרושים עפ"י דין לביצוע העבודות, כגון: 
רישיון קבלן לפי חוק רישום קבלנים, הרישיונות הדרושים לביצוע עבודות חשמל על ידי 

 חשמלאים מוסמכים, אשורי משטרה, וכו', עד כמה שהם דרושים לצורך ביצוע העבודות.
 
 
 התמורה וחישובה .7
 

מחירי היחידה המפורטים במחירון בתוספת או בהפחתת האחוזים עליהם הוסכם בין  א. 
מצהיר כי ידוע לו כי מחירי  הקבלןיהוו את הבסיס לחישוב התמורה.  גשרהקבלן לבין 

היחידות עליהם יוסכם כאמור לעיל כוללים כל פעולת העזר הנדרשות לביצוע העבודות 
כלים, חומרי העזר והציוד הדרושים לביצוע העבודות, לרבות: אספקה והובלת החומרים, ה

אספקת הקמת ופירוק פיגומים וסולמות הדרושים לביצוע העבודות, הריסות קירות וחלקי 
קירות, סילוק פסולת וניקיון לאחר גמר העבודות ולרבות  כל עלות אחרת שתידרש לביצוע 

 ."דקל" העבודות, גם אם כל אלה אינם מפורטים במחירון
 

, תשולם התמורה לקבלן בנפרד עבור ביצועה הזמנות רכשעקב שיטת ביצוע העבודות לפי  ב. 
תשלם לקבלן את  גשר. גשראשר נמסרה לקבלן על ידי  רכשהמלא והמוסכם של כל הזמנת 

כאשר על  נציג גשרמחירי כל סעיף וסעיף מהזמנת הביצוע אשר בוצעו בפועל ואושרו על ידי 
חלה ההנחה או התוספת )באחוזים( המפורטת בחוזה. וכאשר כל סעיף וסעיף כאמור, 

 כמבוצעות בפועל. נציג גשרמחירי יחידות אלו מוכפלים בכמויות מאושרות על ידי 
 

מדד תנודות מחירי תשומות הבניה למגורים כפי שמתפרסם בכל  –"מדד"  –בסעיף זה  ג. 
 חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 
 
  חשבונותמועדי הגשת  .6
 

החשבונות המתייחסים לביצוע העבודות הכלולות בהזמנת הביצוע יומצאו על ידי הקבלן  א. 
לגבי כל הזמנת ביצוע, לא יותר מפעם בחודש, עם פירוט הכמויות שבוצעו על פי הזמנת 

 הביצוע במחירי היחידות לפי החוזה.
 

לחודש כאמור, יובא  03 -ה לכל חודש. חשבון שלא יוגש עד 03 -החשבונות יוגשו עד ל ב. 
 בחשבון לתשלום, כאילו הוגש בחודש שלאחריו.

, רכש" בנפרד, עם סיום ביצוע כל הזמנת רכשעל הקבלן להגיש חשבונות עבור כל "הזמנת  ג. 
 על סיום העבודות. לנציג גשריודיע הקבלן 

 
עון תיקון החשבון יוגש רק לאחר שהקבלן סיים סופית את כל העבודות ותיקן את כל הט  

נציג אישר סופית את קבלת העבודות, אישור  שנציג גשר, ורק לאחר נציג גשרלפי דרישת 
 יצורף לחשבון. גשר

 
 תשלום החשבונות .7
 

יום ממועד  60 -מהתשלום עבור חשבון בגין ביצוע סעיפי הזמנת הביצוע יבוצע לא יאוחר  א. 
 . לגשרתום החודש בו הוגש 

 ל סכום שתהא חייבת בניכויו על פי החוזה ו1או הדין.כ גשרמכל תשלום תנכה   
 
 שינויים ותוספות.8
 

להוסיף עבודות נוספות ו1או  גשר" יתעורר הצורך אצל רכשבמידה ובמהלך ביצוע "הזמנת  א. 
נציג גשר מעבר לאלה הכלולים במפרט ובמחירון, ישלח  הרכשסעיפים נוספים להזמנת 

ווה חלק בלתי נפרד מהזמנת הביצוע ויחולו עליה כל " ותוספת זו תהרכש"תוספת להזמנת 
 סעיפי חוזה זה לרבות חישוב התמורה המגיעה בעד ביצועם לקבלן.

  
 

אם במסגרת ביצוע עבודות עפ"י הזמנת ביצוע כלשהי יתעורר הצורך בביצוע עבודה אחרת  ג. 
 גשרתהא  )כגון, צורך לבצע עבודת אינסטלציה במסגרת עבודות שיפוצים( יחידה הבאות

 בגשררשאית לחייב את הקבלן לבצע עבודות אלה במחירי המחירון הנהוג באותה עת 
 לביצוע עבודות אלה.
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 איחור בביצוע העבודות או במסירתן.9
 

מפורט בטופס  גשרסכום הפיצויים הקבועים והמוסכמים בזאת מראש, על ידי הקבלן ו א. 
 החוזה.

 
מלדרוש ו1או לחייב את הקבלן בגין כל נזק  גשרמונע את  האמור בס"ק )א( אינו גורע ואינו ב. 

כתוצאה מהפרת התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ולרבות נזקים  גשרישיר או עקיף שנגרם ל
 בגין איחורים בביצוע העבודות או במסירתן.

 
 קבלת העבודות.20

  
ן ויבקש את בדיקת על סיומ לנציג גשר" יודיע הקבלן רכשעם סיום העבודות עפ"י "הזמנת ה א. 

 העבודות.
 

 עבודות נשוא חוזה זה.ה מועד לסיוםיקבע תוך פרק הזמן האמור  נציג גשר ב. 
 

יחליט כי העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה וכי הקבלן מלא אחר כל  נציג גשרלאחר ש .ג 
 ".הרכשאישור העבודות הכלולים ב"הזמנת  גשרהדרישות יקבל הקבלן מנציג 

 
 ת הבדק לסוגי העבודותתקופו.22
 

סוגי העבודות אליהן מתייחסים התנאים הכלליים הינם שונים. ידוע לקבלן כי לאור  א. 
האמור, מוקצבים בזאת לכל סוג עבודות תקופות בדק שונות, אשר בהן יהיה עליו לתקן 

  וזאת ללא כל תמורה. נציג גשרולבצע כל דבר הטעון תיקון ושיפור לדעת 
 

ל על עצמו אחריות מלאה לטיב העבודות, הן מבחינת החומרים והן מבחינת הקבלן מקב ג. 
 .שתיקבע ע"י גשר הביצוע לתקופת הבדק

שתוך תקופת הבדק והאחריות יש צורך בתיקון כל העבודה גשר  אם יתברר ויקבע על ידי   
 ימים מיום קבלת ההודעה על 7או חלק ממנה, יהיה הקבלן חייב לבצע את התיקונים, תוך 

רשאית לבצע את התיקונים הדרושים ע"ח  גשרואם לא יעשה כן, תהיה  מנציג גשרכך 
 הקבלן.

 
 שונות.21
 

על הקבלן לעיין היטב וללמוד את המפרט הספציפי המתייחס לכל סוג עבודות הכלול בחוזה  א. 
ו1או בהוראות הביצוע שתתנינה לקבלן. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי למד את פרטי 

יפי המפרט והעבודות. כן מצהיר הקבלן כי ידועה לו מהות העבודה ודרישותיה על וסע
 פרטיה וכן אופי מקום העבודות וסביבתן.

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל ידע, מומחיות וניסיון וברשותו כל הציוד, הפועלים  ב. 
 והחומרים הנדרשים לביצוע סוג העבודות נשוא חוזה זה.

 
האלמנטים למיניהם המיועדים לביצוע העבודות שיסופקו על ידי הקבלן יהיו כל החומרים ו ג. 

חדשים ושלמים ממיטב התוצרת המצויה בארץ, ולפי המפרט, פרטי הזמנת הביצוע ויתר 
 מסמכי החוזה.

 
( יבוצעו רכשו כעבודות הכלולות בהזמנות העבודות חשמל, אם תידרשנה )כעבודות עזר א ד. 

וידים ברישיונות בהתאם לחוק, והקבלן יהיה אחראי לקבלת כל רק על ידי עובדים המצ
 ., במידה ויצטרךהאישורים מחברת החשמל, הדרושים לקבלת זרם במבנה

 
 

כל פרטי הציוד והחומרים יהיו בהתאם לפרטים ולסטנדרטים המקובלים והמאושרים על  .ה 
ם מהחומרים דגמי" שרגידי משרד הבינוי והשיכון. באם יידרש ימציא הקבלן לנציג חברת "

 שבהם או מתכוון לעשות שימוש בביצוע העבודה המוצעת. 
" או נציגה, יחליפו הקבלן או יכניס בו גשרלא התאים הדגם שהוצג לדרישות חברת "  

 שינויים עד להתאמתו ללא כל תשלום נוסף.
 

סביבתו כפי על הקבלן לבצע על חשבונו ועל אחריותו ניקיון כללי יסודי במקום העבודה ו ז. 
, כמו כן, יהיה על הקבלן להרחיק ולהשליך את הפסולת למקום נציג גשרשיידרש על ידי 

 .נציג גשרמותר שאושר לכך מראש על ידי 
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ידוע לקבלן כי כל תכנית שיכין הינה על חשבונו ועל אחריותו, ואינה גורעת או פוטרת אותו  ח. 
וק את תכניותיו לפני הביצוע ואת מכל האמור במפרט ובהסכם. על הקבלן ללמוד ולבד

ללא דיחוי. לא  לנציג גשרמידת התאמתן למפרט, במקרה של סתירה או טעות עליו להודיע 
תתקבל כל תביעה כתוצאה מטעות ו1או אי התאמה במידות המופיעות בתוכניות של הקבלן 

 .רכשפרט ו1או את האמור בהזמנת הואשר אינן תואמות את האמור במ
 

 י העבודות המבוצעות במקום יהיו לפי כתב כמויות של העבודה שנמסרו לקבלןכל סעיפ .ט 
 .נציג גשר , בעוד מועד וע"פ בקשתו של במסגרת הזמנת הרכש

עבודות חריגות, יש לסכם  –עבודות שמתבקשות לביצוע  אך אינן נכללות בכתב הכמויות             
 ה.לגביהן את אופן הביצוע והמחיר בטרם ביצוע העבוד

 מאגר מחירי שיפוצים. –מחירון דקל של  מחיר לעבודות חריגות נקבע מתוך מחירון הרשמי  
בהעדר סעיף ומחיר לעבודה חריגה במחירונים הרשמיים, יש לקבוע מחיר מוסכם בין   

 הצדדים עפ"י התמחיר שיציע הקבלן בטרם ביצוע העבודה החריגה.
 , אין תשלום תמורתן.יג גשרואישור נצעבודות שיבוצעו לא לפי הדרישה   
         
העסקת עובדים על ידי הקבלן, ישלם הקבלן שכר  העמ תגורר העבודהעם ביצוע הזמנת  י. 

 עבודה.העבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי 
 

ספקות מוצהר ומוסכם שהסכם, הזמנה, התקשרות ו1או כל פניה בכתב ו1או  על מנת למנוע  
ו1או עובדיה ו1או נציגיה ו1או שלוחיה אל הקבלן לא יצרו קשר של מעביד  גשרבעל פה של 

 .גשרועובד בין עובדי הקבלן ובין 
 

הקבלן חייב לשלם על חשבונו עבור עובדיו את כל תשלומי החובה שבתוקף ביום ההזמנה   
 ו1או יהיו בתוקף במשך כל תקופת החוזה.

מלהיות צד  גשרבכל התוצאות המשתמעות מכך ויפטור את  לא ביצע הקבלן הוראה זו ישא  
על ידי עובדיו או צד שלישי או כל גורם אחר בכל  גשרלכל תביעה שתוגש נגד הקבלן ו1או 

 הקשור לביצוע הזמנות בהתאם לחוזה זה.
 

לא תשא באחריות  גשר.    על הקבלן לבדו תחול האחריות לשמור ולאבטח את עובדיו ורכושו ויא 
נזק מכל סוג שהוא שייגרם לקבלן, לעובדיו, רכושו, שליחיו או לעבודות בשלבי עבודה לכל 

 שונים.
 

הקבלן מתחייב בזה שלא לגרום נזק במהלך ביצוע עבודתו או למבנים, צינורות מים, חשמל  .יב 
וכיו"ב כבלי חשמל, טלפון וכיו"ב, ברכות ביוב, גדרות, שבילים, מדרכות, רצפות, צבע, 

חיה או כל אובייקט מכל סוג שהוא המצוי באתר שבו מבוצעת העבודה או טייח, צמ
 בסביבתו.

בכל מקרה של נזק יתקן הקבלן על חשבונו ואחריותו את הנכס שניזוק בצורה שתשביע את   
 .גשררצונם של בעלי הנכס ו1או 

 
, לקבלן לא יורשה להשתמש בשום חלק של המבנה בו הוא יעבוד לצרכי אחסון הכלים .יג 

 הציוד או החומרים.
 

מקבלי קבלן מתחייב בזה שלא לבוא במגע בקשר לביצוע העבודה המפורטת בחוזה עם ה .יד 
 . השרות של גשר הנמצאים ביחידות גשר

 
 הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הוראות חוק ארגון פיקוח על העבודה תקנות הבטיחות בעבודה. ט"ו. 
תקנות הבטיחות בעבודה , דה )עבודות בנייה(תקנות הבטיחות בעבו, )ציוד מגן אישי(  

 .תקנות הבטיחות בעבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, )עבודות גובה(
 

כמו כן, הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו עומדים בדרישות התקנות הבטיחות בעבודה,   
 עבודות גובה וכי 

ות אלה ולרשותו הוא ועובדיו קיבלו הדרכה מתאימה מהמקום מורשה ומוסמך להדרכ  
 בגובה כמוגדר בחוק. אישור לעבוד
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 -ספח בנ

 מפת יחידות גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל
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 גנספח 

 לכבוד

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 2רחוב המצודה 

 חולון

 

 הנדון: ערבות ביצוע מספר ___________

 ________הסכם מיום _________________ מספר ____

 

 הננו ערבים בזה כלפיכם למילוי כל ההתחייבויות של ___________________________

 מספר ת.ז.1ח.פ ____________ )להלן "החייב"( כלפיכם, על כפי ו1או בקשר לחוזה, לרבות סילוק

 כל תשלום עודף אשר יגיע לכם מהחייב ו1או כל תשלום אחר אותו תדרשו ממנו1ה על פי ו1או בקשר

 )להלן: "סכום הערבות"(.₪(  אלף חמש עשרה)במילים: ₪  25,333לחוזה, עד לסך של 

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה, עד לגובה סכום הערבות, ישולם  על ידנו בתוספת 

הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד החתימה )להלן: "מדד הבסיס"( ובמועד 

 .: "המדד החדש"(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההתשלום )להלן

.אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, מבלי שיהיה עליכם לבסס 

 את דרישתכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ________ ועד בכלל.בתקופה מתאריך חתימת כתב ערבות זה ועד לתאריך ____ רערבות זו תישא

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי סניפנו שמענו הוא ______________,

 עד לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 בכבוד  רב,                                                                                                          

 ____________בנק ____            

 סניף ________________          

 ___________תאריך_____         
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 ביטוחים  -" ד" נספח 

ביחידות גשר שירותי ביטוחי הקבלן מכרז לביצוע עבודות שיפוצים, תיקונים ואחזקה שוטפת 

 יקום התעסוקתי של ישראלהש

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות 
ההסכם לבין הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמים בנספח זה יפורשו 

 בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.
 

 הקבלןעל פי כל דין, מצהיר  על פי הסכם זה ו1או הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .2
)להלן:  '2ז' נספחכמפורט ב כי ערך בחברת ביטוח מורשית בישראל  פוליסות ביטוח

למשך כל תקופת פעילותו על פי ההסכם , על מנת להגן על עצמו  (, "הקבלןביטוחי "
ו1או על הבאים מטעמו מפני נזק או אובדן או אחריות הקשורים או נובעים מפעילות 

 פי הסכם זה. על הקבלן

אישור עריכת ביטוחי )להלן: " 2את נספח ז' חברהלמתחייב להמציא  הקבלן .1
"( המצורף להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, וזאת עם חתימת הקבלן

 ההסכם. 

את  גשרלהפקיד בידי  הקבלן, מתחייב הקבלןלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  .0
מתחייב  הקבלןארכת תוקפם לשנה נוספת. בגין ה הקבלןאישורי עריכת ביטוחי 

במועדים הנקובים, מדי שנת  הקבלןלחזור ולהפקיד את אישורי עריכת ביטוחי 
 ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

ובמידה  הקבלןימציא לבדוק את אישורי הביטוח ש רשאים ויהי הו1או מי מטעמ גשר .2
לבצע את   ןהקבל וידרוש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב 
 הו1או מי מטעמ גשרההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של 

כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, ותוקפם או  ואינו מטיל עלי
  . הקבלןהעדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות 

 השתתפות העצמית הנקוביםהבסכומי יישא בעצמו  הקבלן ,למען הסר ספק .5
מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  גשרסכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי בפוליסה. 

יכללו תנאי מפורש, כי הוא לבדו נושא בכל תשלומי  הקבלןהסכם זה. ביטוחי 
 . הקבלןהפרמיה של ביטוחי 

זה, וכן מתחייב   הסכםמתחייב לקיים את כל תנאי הפוליסות הנערכות על פי   הקבלן .9
על קרות אירוע ו1או נזק ו1או אובדן ולשתף פעולה  גשרלבכתב למבטח ו להודיע מיד

 על פיהם.  גשרלשם מימוש זכויות  גשרעם 

ו1או בעלי הזכויות  הו1או הבאים מטעמ גשרכי הוא פוטר את  בזאת מצהיר הקבלן .7
בכתובות השונות מכל אחריות לאובדן ו1או נזק כלשהוא העלול להיגרם לרכוש 

ולסביבתם במסגרת ו1או  לאתרי העבודהו1או עבורו  הקבלןידי  כלשהוא המובא על
לצורך ו1או בקשר עם השירותים, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון.

אישור עריכת  -2לנספח ז' 2רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש על פי סעיף  הקבלן .8
יחול כאילו נערך  לעיל 7הביטוח, במלואו או בחלקו, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

 ביטוח בגינו במלואו.
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ו1או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם  אין בעריכת הביטוחים הנ"ל .6
בהתאם  הקבלןלגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות  כדי לצמצם או,  הקבלןעל ידי זה 

1או כל אדם שהוא, בגין כל גשרלפצות את  ומחובת ולהסכם זה, או כדי לשחרר אות
ו1או כתוצאה מאי קיום הוראות  ושיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילות נזק

 על ידו. הסכם זה 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת  .23
ה מנוע מלהעלות יהיכי  ,מצהיר ומאשר  הקבלן. הקבלןעל  דרישה מזערית המוטלת

 בקשר אל היקפם, טיבם וכיו"ב. הו1או מי מטעמ גשרכל טענה ו1או דרישה כלפי 

 

________________ 

 הקבלןחתימת          
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 ביטוח עריכת אישור -2'ד נספח
 ___________: תאריך

 לכבוד
 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 , חולון2רחוב המצודה 

 מאשרים בזאת, כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ננוה
ביצוע עבודות אחזקה שירותי  למתן"( בקשר הקבלן)להלן: " _______________________

)להלן בהתאמה:  ביחידות גשר ברחבי הארץאינסטלציה סניטרית, קווי מים וביוב ובכללן 
________  ועד ליום________"( וזאת לתקופה המתחילה ביום האתרים" -" והשירותים"

 "[. תקופת הביטוח]"
 ':_____________________מס פוליסה  "מורחב "אש ביטוח .2

מסוג "אש מורחב" לביטוח כלים ו1או ציוד ו1או כל רכוש אחר בבעלות ו1או באחריות  ביטוח 
, במלוא שוויים כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש השירותיםלצורך ביצוע  הקבלן

ו1או מי  גשרת התחלוף כלפי הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכו .מורחב" 
ובלבד שהויתור לא  "(בעלי הזכויות באתרים)להלן: "ו1או את בעלי הזכויות באתרים  המטעמ

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 ': _________________מס פוליסה  חבות מעבידים ביטוח .1 

ידו  עלועסקים כלפי כל העובדים והמ הקבלןאת חבותו של  המבטחבות מעבידים, ח ביטוח
למקרה ולתקופה, בגין היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות ₪  28,333,333בגבול אחריות של 

הביטוח כאמור מורחב לשפות  .חוץעבודות  הביטוח מורחב לכסות כתוצאה מתאונה או מחלה.
ד נושא בחובות מעבי גשר כי כלשהיונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו1או מחלה  היה, גשראת 

 בדבר מפורש סעיף כולל כאמור הביטוח. הו1או מי מטעמ הקבלןכלשהם כלפי מי ממועסקי 
 לא תחלוף זכות על וויתור בדבר שהאמור ובלבד גשר כלפי המבטח של תחלוף זכות על וויתור

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול

  ': ______________מס פוליסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .0
                                                

₪  2,333,333אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של  ביטוח
ו1או מי מטעמו מפני אובדן, פגיעה או נזק שיתרחשו  הקבלןאת חבות  המבטחלמקרה ותקופה, 

ף שהוא. כושו של אדם או גותוך כדי ועקב מתן השירותים על פי הסכם זה, לגופו ו1או לר
יחשב כצד  גשר כושר .שיפוצים עבודותבמפורש  לרבות חוץעבודות  הביטוח מורחב לכסות

אחריות שעלולה להיות מוטלת  בגין גשראת  כסותל מורחבהביטוח . שלישי לצורך פוליסה זו 
צולבת , בכפוף לסעיף אחריות או מי מטעמו הקבלןעקב מעשה, מחדל ו1או רשלנות של  ועלי

סייג אחריות מקצועית )  לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 מבוטל.  –ככל שקיים( 

 בנספח זה יכללו תנאים מפורשים כדלקמן:  בסעיפיםכל הביטוחים המפורטים  .2

ם , והינ אתריםב1או בעלי הזכויות ו גשר על הנערך ביטוח לכל קודמים דלעיל הביטוחים 2.2
 להתחלק הזכות1או ו בביטוחיהם הקבלן"ביטוח ראשוני" ללא זכות השתתפות מבטחי 

 .החיוב בנטל

 שתינתן מבלי הביטוחלא יצומצמו, לא יבוטלו ולא יפוגו במשך תקופת  דלעיל הביטוחים 2.1
 .מראש יום 03 לפחות, רשום בדואר הודעה גשרל כך על

יסה והשתתפות עצמית במקרה של יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפול  הקבלן 2.0
 אירוע. 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור 
 לעיל. ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 
 

____________ ______________ _____________ ____________ 

 תאריך שם החותם המבטח ותמתחתימה וח שם המבטח
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 'הנספח 

  חוקי עבודה

 2940פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 2946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 2949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 2902-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 2902-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 2900-חוק החניכות, תשי"ג -

 2900-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 2904-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 2904-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 2908-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 2909-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 2967-תשכ"ז חוק שירות עבודה בשעת חירום, -

 2990-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 9072-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 2987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 2988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 2992-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 9962-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו -

 2998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 2998-"חלחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ 8סעיף  -

  2907-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 1002-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 1000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 19סעיף  -

  1001-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 1006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

(, א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין0סעיף  -

 2997-תשנ"ז

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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  'ונספח 

 

 2976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  
 

אני החתום מטה, מר1גב' _______________, נושא1ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מן:מצהיר1ה בכתב כדלק

 "(.הקבלןאני  משמש כמנהל המציע מורשה החתימה  בחברת __________ )להלן:" .2

 

 –אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, עפ"י חוק  עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

"( כחלק מהצעת הקבלן למכרז מס' _____ חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 2679

גשר שירותי השיקום , של זקה ושיפוציםאח להתקשרות בהסכם מסגרת לעבודות

 .התעסוקתי של ישראל

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע הקבלן  ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח  .0

זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  2662-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .2687-התשמ"ז

היא  -הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך, במקרה שהקבלן הינו חברה .2

 תיראה אף כהצהרה מטעם החברה, אשר הסמיכה אותי למסור הצהרה זו.

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

_________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

__________________, מר1גב'______________, שזיהה1תה עצמו1ה על ידי תעודת זהות 

מספר ____________, המוסמך1ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 

י עליו1ה להצהיר את האמת וכי יהיה1תהיה צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו1ה כ

 יעשה1תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 עורך דין

 
 
 
 
 


