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  חוזה למתן שרותי קבלן

  ____________יום ________ בנערך ונחתם בש

  

  עיריית יבנה  בין:

  , יבנה50מרחוב דואני   

  ")המזמין(להלן:   

  ;מצד אחד    

  

  

  תאגיד _____________) ________________ (מספר  לבין:

  מרחוב ___________________  

  ")הקבלן(להלן:   

  ;שנימצד     

  

  

  

") "ירמבהסכם עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: " 8.8.2016התקשר ביום והמזמין   הואיל

ומשרד האוצר שמטרתו להביא לתכנון, פיתוח ושיווק של עתודות קרקע נרחבות 

  ;")הגג הסכםשל העיר יבנה (להלן: "שבבעלות מדינת ישראל בתחום שיפוטה 

לקדם את התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח  מזמיןה התחייב הגג הסכם במסגרת  והואיל

ועבודות המבנים הנדרשות לשם שיווקן של הקרקעות האמורות למטרת בניה למגורים, 

לרבות הקמה של תשתיות על, תשתיות צמודות, מוסדות ציבור רשות, מוסדות חינוך 

   ;ועבודות של צדדי ג' (כגון חברת החשמל ומקורות)

הצעות מחברות קבלניות  ןזמיבמסגרתו ה 18/2018 כרז מספראת מ םפרס מזמיןה  והואיל

(להלן:  עיר יבנהשיקום תשתיות ניקוזים ברחבי  השדרוג ולביצוען של עבודות 

 ;")מכרזה"

העבודות נשוא המכרז והמזמין מעונין מעונין בביצוע השתתף וזכה במכרז והוא והקבלן   והואיל

חוזה זה המפורטות בבהתאם להוראות  שהקבלן יבצע עבורו את העבודות נשוא המכרז,

המהווים אף הם חלק מהחוזה, בין אם צורפו אליו יתר מסמכי המכרז, בכל על נספחיו ו

למסמכי  2ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות (מסמך ד'ובין אם לאו, 

המכרז) לאחר הנחה אחידה בשיעור של %_____ כפי שהוצעה על ידי הקבלן במסגרת 

  ;(לא כולל מע"מ)₪ ובסך הכל ____________  ו הזוכה במכרזהצעת

    

:דלקמןאשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כ  
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  כללי -א'  פרק

  הגדרות .1

בחוזה זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן אלא אם כן נקבע לגביהם  .1.1

  בחוזה זה במפורש אחרת:

  .עיריית יבנה   –" המזמין"

, לרבות כל לביצוע העבודות מטעם המזמיןפרויקט מי שנקבע כמנהל    –" המנהל"

   .אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים,    –" הקבלן"

או כל  עבודותלרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע ה

  . הןחלק מ

מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח  – "מנהל הפרויקטאו " "המפקח"

  .הןאו כל חלק מ העבודותעל ביצוע 

  שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית. ותהעבוד   – "עבודות"ה

של כל עבודה  הובדק, וביצוע ן, לרבות השלמתעבודותביצוע ה – "עבודות"ביצוע ה

  ארעית בהתאם להוראות החוזה.

של  ןאו בקשר לביצוע ןביצועצורך דרש באורח ארעי לתכל עבודה ש –" תארעי עבודה"

  .עבודותה

 ביצוע , למטרתעבודותה למקום הקבלן ידי על סופקויש חומרים   –" חומרים"

 בלתי ובין מוגמרים בין -, לרבות אביזרים, מוצרים ןוהשלמת עבודותה

  .עבודותה מן חלק להיות העתידים ציוד ומתקנים וכן - מוגמרים

ו יבוצע מעליהם, או מתחתם בהם, דרכם, אשר המקרקעין –" עבודותמקום ה"

כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך , לרבות העבודות

  החוזה.

  .שהוא מגודר ויש בו שמירה העבודותמקום  –" אתר סגור"

  .שאינו מגודר ואין בו שמירה עבודותמקום ה –" אתר פתוח"

 הבינמשרדית הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המפרט –" המפרט הכללי"

בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל 

, באותם פרקים (מסמך ג' למסמכי המכרז) ונת"יהתכנון וההנדסה 

  .ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה

למסמכי  1המפרט המיוחד ואופני המדידה המיוחדים (מסמך ג' –" המפרט המיוחד"

, הדרישות ותלעבוד תייחסיםהמ המיוחדים התנאים המכרז) וכן כל יתר

 תנאים לרבות הכללי, במפרט לכתוב המנוגדות או השונות הנוספות,

  .החוזה ממסמכי אחד ונוספים לכל מיוחדים
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המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד    –" המפרט"

  מהחוזה.

 ,(מסמך ה' למסמכי המכרז) מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות –" תוכניות"

 ידי על או המנהל ידי על בכתב כזו שאושרה בתכנית שינוי כל לרבות

 ידי על בכתב אחרת שתאושר תכנית כל וכן זה, חוזה לעניין המפקח

  .לזמן מזמן זה, חוזה לעניין המפקח ידי על או המנהל

 ;עבודותה בביצוע להתחיל לקבלן המורה לקבלן בכתב הוראה –" צו התחלת עבודה"

יהיה חתום על ידי  –החוזה  חתימת לפני שהוצא עבודה התחלת צו

יהיה  –המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה 

  חתום על ידי המנהל.

ת החשב הכללי (אך לא ריבית פיגורים החשב  הכללי) ריבי –" ריבית החשב הכללי"

ת לרבו ,האוצר הכללי במשרד החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור

 כפי ,הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה ,הריבית חישובאופן 

  .לזמן מזמן שיתפרסמו

בהתאם למחירי  החוזה, לביצוע כתמורהזכאי לקבל  הקבלןש הסכום –" שכר החוזה"

למסמכי המכרז) לאחר  2היחידה הנקובים בכתב הכמויות (מסמך ד'

 לרבותההנחה כפי שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו הזוכה במכרז, 

 סכום כל ולהוציא החוזה, להוראות בהתאם שתיווסף כל תוספת

 .החוזה להוראות בהתאם שיופחת

כפי שמתפרסם למגורים הבניה תשומות מדד  –" המדד" " אומדד תשומות הבניה"

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. י ל ידמעת לעת ע

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק מהחוזה: .1.2

  תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז);  )א(

  ;)למסמכי המכרז 1ג' -מסמכים ג' ו( הכללי והמפרט המיוחד המפרט  )ב(

למסמכי המכרז כפי שמולא ונחתם על  1(מסמך ד' הקבלן למכרז הצעתו של  )ג(

  ;ידי הקבלן במסגרת הליכי המכרז)

  ;למסמכי המכרז) 2(מסמך ד' כתב הכמויות והמחירים  )ד(

  ;מסמך ה' למסמכי המכרז)( התכניותרשימת התכניות ו  )ה(

  למסמכי המכרז);' ו) (מסמך אבני דרך( לוח זמנים  )ו(

  המכרז);למסמכי ז' מפרט כללי לבקרת איכות (מסמך   )ז(

תשובות לשאלות הבהרה ומסמכים אחרים שנשלחו על ידי העירייה במסגרת   )ח(

  ' למסמכי המכרז);חהליכי המכרז (מסמך 

  ;)1 כנספח(מצ"ב  חוזה / ערבות הבדקנוסח ערבות ה  )ט(
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 ;)2 כנספח(מצ"ב  אישור המבטח על עריכת ביטוחי הקבלןנוסח   )י(

 ;)3 כנספח(מצ"ב אחריות המוצר  אישור המבטח על עריכת ביטוחנוסח   )יא(

 );4 כנספחנוסח אישור הקבלן על חיסול כל תביעותיו (מצ"ב   )יב(

יחול על החוזה; לצורך פרשנות רואים את החוזה  1981 –חוק הפרשנות, תשמ"א  .1.3

  .אמורכחיקוק, כמשמעותו בחוק ה

 ניהול יומן –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

 וכן לבדוק את טיב החומרים ןולהשגיח על ביצוע עבודותהמפקח רשאי לבדוק את ה .2.1

 רשאי כן .עבודותה בביצוע הקבלן ידי על שנעשית העבודה וטיב בהם שמשתמשים

 הוא, והוראותיו המנהל הוראות לרבות החוזה, הוראות ביצוע אופן את הוא לבדוק

 ידי הקבלן. על

 אמצעי אלא עבודותה ביצוע על למפקח או/ו למנהל שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .2.2

 ישחרר לא האמור הפיקוח במלואו. שלביו בכל החוזה את יקיים הקבלן כי להבטיח,

 זה. חוזה הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו את הקבלן

ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים  (במיקום שיקבע על ידי המנהל) עבודותה במקום .2.3

כוחו -ידי הקבלן או באהפרטים הבאים על ) ובו יירשמו מידי יום "היומן" :(להלן

 הרישומים כאמור ייעשו על ידו: המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי

 ;העבודותמספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע   .א

 ;העבודותהציוד המכני המועסק בביצוע   .ב

 ;העבודות במקום השוררים האוויר מזג תנאי  .ג

 העבודות שבוצעו במשך היום;  .ד

 כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו  .ה

 .העבודות

 המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנורשאי לעיל  2.3 קטן נוסף לפרטים כאמור בסעיף .2.4

 , וכן כל דבר אחר שלדעתהעבודותלקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע 

 , בציון תאריךהעבודותהמפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע 

 כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע-הקבלן או באהרישום. 

 , בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאיהעבודות

 יום מיום מסירת 14שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 

 אלה דרישה לתשלוםהעתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים 

 כלשהו.

 כוחו המוסמך-כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא .2.5

 ולאחר מכן על ידי המפקח.
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 כוחו המוסמך אשר רשאי-העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא .2.6

 מסירת ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי 7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

 הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או

 כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות-בא

 הפרטים הרשומים ביומן.

 כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף-הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא .2.7

 , ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.2.4לסיפא של סעיף קטן 

נפרד  פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה-ודות עלבאם חלק מהע .2.8

העבודה, בציון  כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות-ירשום הקבלן או בא בו

במפעלים יהיו,  תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת

 2.7-ו 2.6, 2.5קטנים  , והוראות סעיפים2.4בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

המזמין יהיה רשאי להורות על ניהולם במקביל של מספר יומנים, לפי חלוקה של  .2.9

 שתקבע על ידו.(גיאוגרפית או אחרת) העבודות 

 הסבת חוזה .3

הוא רשאי להעביר אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין  .3.1

   למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. או

 , אלא בהסכמתןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע .3.2

המזמין בכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין 

של  ןעצמה, משום מסירת ביצועמשתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשל ששכרם

 לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו עבודותה

 ימים 10לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך  עבודותמה

 מיום קבלת הודעת הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין

 שצויין בהודעה, לקבלן המשנה שצויין עבודותלמסירת ביצוע אותו חלק של המכללא 

המזמין יהיה רשאי להתנגד למסירת עבודות לקבלן משנה, לפי שיקול דעתו  בהודעה.

לרבות במקרה שקבלן המשנה המוצע איננו מתאים לדעת המזמין לביצוע הבלעדי, 

 אותן עבודות.

בין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ו .3.3

ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  אין

כוחם -, באיעבודותבאחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי ה והקבלן ישא

 ועובדיהם.

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .3.4

ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר , 1969 -תשכ"ט ות,בנאי

 אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור הןחלק מ או עבודותל

  .בענף ובסיווג מתאימים
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 י הקבלן.ל ידהפרת סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית של חוזה זה ע .3.5

 היקף החוזה .4

 , לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד,עבודותחלות על ביצוע ההוראות החוזה 

  המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים .5.1

, ובהעדר קביעה ביצוען ואופן העבודות לתיאור בנוגע השונים המהווים את החוזה

תחול , החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל או אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד

  ההוראה שמיטיבה עם המזמין ומחמירה עם הקבלן, לפי שיקול דעת המזמין.

ובכל המיוחד ובמפרט הכללי התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט  .5.2

משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד  החוזה יתר מסמכי

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף  אין סתירה ביניהם.

ביתר מסמכי החוזה, יראו או /ו יםמפרטאיזה מההעבודות ב בכתב הכמויות לבין פרטי

פרטיה ואופן ביצועה, כפי  כמתייחס לעבודה, על כל את מחיר היחידה שבכתב הכמויות

אופני מפרט המיוחד ובמפרט הכללי לענין לאמור ב שמצוין בכתב הכמויות, בכפוף

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה שמחמירה  המדידה ותכולת המחירים.

 עם הקבלן לבין הוראה שמקילה עמו, תחול ההוראה המחמירה.

 מיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכיבהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט ה .5.3

  :יהיה כדלקמןהחוזה, סדר העדיפויות לעניין התשלום 

 כמויות;הכתב מחירי היחידה שב  .א

מחירי יחידה לעבודות הדומות לעבודות הקיימות בכתב הכמויות בהתאם   .ב

 לקביעת המפקח;

ממחירון משרד הבינוי והשיכון שבתוקף במועד החתימה  10% -מחיר הנמוך ב  .ג

 על ההסכם.

 ממחירון דקל (ללא תוספת רווח קבלני). 20% -מחיר הנמוך ב  .ד

 ניתוח מחיר שיאושר על ידי המפקח.  .ה

 רווח קבלני. 12%הוצאות בפועל שיאושרו על ידי המפקח, בתוספת   .ו

התיאורים התמציתיים מפרטי העבודות במסגרת קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט 

אותה דרישה לגבי תחולתה של כדי לגרוע מ ההכמויות, אין ב בסעיפי כתבשמופיעים 

אם הדרישה האמורה לא  ם אחרים בכתב הכמויות, גבסעיפים כשהוא נכלל אותו פרט 

או נובעת האחרים , בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה נקבעה שם

  ממנו. או משתמעת
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השונים של בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים  .5.4

תהא  –התשלום  לעניין ןביו הביצוע לעניין ןבי -עבודה  אותה לגבי הכללי המפרט

 המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.של פרק אותו אמור בפות לעדי

 הוראות העדיפות בין מסמכים לענין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות .5.5

 ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי )במפרט הכלליכמוגדר ( יעל עבודות לפי מחיר פאושל

 הקבלן.

מסמכי גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  .5.6

או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך  ,החוזה לבין הוראה אחרת

הלכה חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כ או כל

למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי יפנה הקבלן בכתב  – את החוזה

הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את 

 ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

פי שיקול ל להכריע באופן סופי, עמכות הוא בעל הסהמזמין למען הסר ספק מובהר, כי  .5.7

אי בהירות העולה מהוראות שונות  דעתו, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או

 חוזה. מסמכי הב

 אספקת תכניות .6

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל  .6.1

, יחזיר עבודותעם השלמת ה יוכן על חשבון הקבלן. - לקבלן דרוש שיהיה נוסף עותק

 הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

החוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום מסמכי עותקים מכל מסמך המהווה חלק מ .6.2

יהיו רשאים לבדוק  ,. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתבעבודותה

 בהם בכל עת סבירה. ולהשתמש

 עבודותביצוע ה .7

בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  עבודותהקבלן יבצע את ה .7.1

 המנהל והמפקח.

, הוראות, עבודותהמנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע ה .7.2

. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את עבודותלרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע ה

 ח'.האמור בפרק אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מ הקבלן,

ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, ובכלל זה קבלת אישור  העבודותבכל הכרוך בבצוע  .7.3

וטיפול בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות והיתרים  לפסולתמאושר  למקום שפיכה

 ותשלום מיסים ואגרות.

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים  .7.4

הנובע מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק,  הסמוכים,

 ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של הקרקע וכיו"ב.
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במדרכות ושצ"פים לרבות  ים ברחבי העיר,תנועה פעיל יהעבודות מתבצעות בציר .7.5

ועל הקבלן יהיה לבצע אותה תוך התחשבות בתושבים, בבעלי העסקים  ,פעילים

ובתנועה, תוך הקפדה על תיאום ואישור של הסדרי תנועה והבטחה של תנועה חופשית 

 לאחר רק כלל בדרך תתאפשרבכל הצירים משך כל תקופת הביצוע. הפרעה לתנועה 

ת משך ביצוע או להארכ זכאי יהיה לא הקבלן. 17:00 השעה אחרי ולא 9:00 השעה

 עם בקשר לו שיגרמו עלויותעיכובים ו/או  בגין הוצאות החזר או תמורה לתוספת

 .וביצוע תיאומים מול הסוחרים שוטריםאו /ו פקחים של העסקה לרבות, האמור

(א) ובלא תוספת תמורה:  חשבונו על לבצע הקבלן אחראי העבודות ביצוע במסגרת .7.6

תכניות התנועה במשטרה, במשרד התחבורה ובכל המחלקות הרלוונטיות  אשורהכנה ו

ואישור של תכניות מפורטות של תמרור ושילוט לכל שלבי הביצוע  הכנה(ב) בעירייה; 

שלטים, עגלות חץ, והתקנה בפועל של התמרור והשילוט (כגון פנסים מהבהבים, 

והתקנה של  אספקה(ג)  או שווה ערך ותאורה זמנית); גארדתמרורים, מעקות מיני 

לרבות גדרות רשת ניידת בטיחותיות  ,אביזרי בטיחות על פי התכניות המאושרות

של כל האמצעים  תחזוקה(ה) ; שיידרשו במקומות זמניים מעקפים סלילת(ד)  גבוהות

 קחיםפשל שוטרים,  העסקה(ו) האמורים והעברתם ממקום למקום לפי הצורך; 

 .ם העבודות מול בעלים ומחזיקים בנכסים; (ז) תיאוהצורך לפי ואתתים

לעיל, ככל ותידרש העסקתם של שוטרים ו/או פקחים  7.6 -ו 7.5על אף האמור בסעיפים  .7.7

 למזמין ויבקש את אישורו לכך, , אזי הקבלן יפנההכמויות בכתב שננקבה לכמות מעבר

תוך פירוט העלויות הכרוכות בכך, ובכפוף לקבלת אישור בכתב, המזמין ישלם לקבלן 

את עלות ההעסקה העודפת כאמור, לפי כמות שעות העבודה של השוטרים ו/או 

 הפקחים בפועל, כנגד הצגת חשבונית על ידי הקבלן.

 ערבות לקיום החוזה  .8

לחתימה על הסכם זה תיו של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי להבטחת מילוי התחייבויו .8.1

 חתימת במעמד, למזמין הקבלן ימציא, המזמין ידי על לביצוע תשלום כלשהוו/או 

 אלף מאות חמש( ₪ 000500,בסך  - 1בנספח שנקבע בנוסח  – בנקאית ערבות, החוזה

 . ")חוזהה ערבות(להלן: " )חדשים שקלים

  .מבוטל .8.2

חוזה, באופן שהוא יעמוד על ערבות הסכומה של  יעודכן, ההשלמהלאחר מתן תעודת  .8.3

. לל מע"מוכו הצמדותכולל , על ידי המנהל ערך שכר החוזה הסופי, כפי שיקבעמ 5%

מיום  שנהתעמוד בתוקף ל") הבדק ערבות(להלן גם: "כאמור המעודכנת חוזה ערבות ה

. ערבות הבדק תשמש להבטחת חיובי הקבלן הלןל 55סעיף הוראות בהתאם ל ,הוצאתה

 .ןהלל 55בעניין תקופת הבדק כאמור בחוזה זה, לרבות סעיף 

 .מבוטל .8.4

מכל סיבה שהיא, יחדש הקבלן את הערבות  חוזהקפה של ערבות הולהסתיים תעמד  .8.5

, תקופת הביצוע המעודכנתיתרתה של למשך  ,לפני סיומה 15 -לא יאוחר מן היום ה
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תעודת גמר  ןיום לאחר מת 30על ידי המנהל וחוזר חלילה, והכל עד לחלוף  כפי שיקבע

 הם.י, על פי המאוחר שבינלהלן 60כאמור בסעיף  ,או עד לתשלום יתרת שכר החוזה

ימים עד למועד  10מכל סיבה שהיא, ונותרו עוד  חוזהלא חידש הקבלן את ערבות ה .8.6

במקרה זה ו/או חוזה ות הוראאיזה מאחר  לא ימלאהקבלן כן במקרה שו ,פקיעתה

מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי המזמין לחלט את  ,סכומים מן הקבלןו למזמין גיעשי

או חלקה, בבת אחת או בשיעורים, והקבלן יהיה מנוע מלנקוט כולה  חוזה,ערבות ה

תשלומים  ם שלחילוט ו/או למניעת קבלתהו/או לעיכוב למניעה בכל צעד ו/או פעולה 

הכספים שיתקבלו כתוצאה מהחילוט ישמשו את  חילוט.העל ידי המזמין כתוצאה מ

המזמין לצורך גבייתם של כספים שמגיעים לו מהקבלן ויתרתם, ככל שתהיה, תשמש 

 כבטוחה לקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה.

סירתה יגרום הקבלן באופן מיידי למ –באופן מלא או חלקי  –חולטה ערבות החוזה  .8.7

של ערבות חדשה ו/או משלימה (לפי הענין) באופן שבידי המזמין תהיה בכל עת ערבות 

 .)חדשים שקלים אלף מאות חמש( ₪ 500,000ך של חוזה בס

ו/או בחידושה ו/או החוזה ערבות של  כי אין בהמצאתה ,למען הסר ספק מודגש .8.8

הא זכאי לגבות בכל בחילוטה כדי להגביל את המזמין בתביעותיו מן הקבלן והמזמין י

 הערבות.חילוט כל סכום שהקבלן יוותר חייב לו לאחר נוספת ואחרת דרך 

החומרים מקום העבודות ו/או קבלן אין ולא תהיה לו זכות עכבון על העבודות ו/או ל .8.9

בגין כל ו/או כל נכס אחר ו/או התוכניות ו/או כל מסמך שיגיע עליו בקשר עם העבודות 

 .סכום שיגיע לו מהמזמין

יחולו החוזה ערבות  ה, החזקתה בתוקף וחידושה שלהכרוכות בהמצאת כל ההוצאות .8.10

 בלעדית על הקבלן.

  י הקבלן.ל ידחוזה עההפרה יסודית של תחשב כהפרת סעיף זה  .8.11

 מסירת הודעות .9

 למשרדו של הצד השני כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום .9.1

 המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני אולפי הכתובת של הצד השני 

  למשרדו של הצד השני.או בדואר אלקטרוני תשוגר בפקסימיליה 

 ממועד ימי עסקים 3הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה כעבור  .9.2

מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. 

תיחשב כהודעה שהתקבלה  אלקטרוני בדואר אומיליה ששוגרה בפקסי הודעה

  .שלאחר מועד שיגורה ןהראשו העסקים יום של בתחילתו
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  הכנה לביצוע –פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות . 10

, את מקום במכרז , לפני הגשת הצעתויסודיבדק באופן ש כמירואים את הקבלן  .10.1

את את המערכות התת קרקעיות הקיימות, את טיב הקרקע,  וסביבותיו,העבודות 

, את דרכי העבודותלביצוע  כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים

השיג את ש מי, וכן כואת הנכסים המסחריים שקיימים באתר העבודותהגישה למקום 

 עשוי להשפיע על הצעתו.יה הש כל המידע האחר

אולם אלה לא  ות,מו לצורך העבודהמזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטע .10.2

 את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן יפטרו

10.1. 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע ש מירואים את הקבלן כ .10.3

וכי סעיפי העבודות בכתב הכמויות משקפות  , הוא הוגן ומניח את דעתובמכרז על ידו

 .את מורכבות העבודה ואת התוכניות

כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או כל דרישה ו/או בדבר מום ו/או פגם  ,הקבלן מצהיר .10.4

ו/או סביבתו ו/או המידע העבודות טעות ו/או חוסר ידיעה בכל הקשור במקום  ו/או

על זה שהוא מוחזק כמי שבדקו, בין אם בדקו בפועל ובין אם לאו, כמפורט בסעיף 

כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או מצהיר כי ידוע ונהיר לו הוא סעיפי המשנה שלו, ו

ובין אחרת, שמקורה ובין למשך הביצוע של העבודות תביעה ו/או דרישה, בין כספית 

ו/או הנובעים העבודות באי ידיעתו של תנאים ו/או נתונים כלשהם הקשורים בבצוע 

 ממנו.

 דרכי ביצוע ולוח זמנים . 11

11.1.  

 העבודותת ביצוע יום מיום התחל 30הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך   .א

שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, 

. כן ימציא העבודותהסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את  לרבות

למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר  הקבלן

רשימת מתקני העבודה ומבני הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות  לדרכי

בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי  העזר שיש

למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם,  הקבלן

את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים  אינה פוטרת

ההצעה בדבר דרכי  רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את שנקבעו בחוזה,

 .ביצועהם מיום התחלת מיי 30 -מהזמנים תוך פחות  הביצוע ולוח

 בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי  .ב

. עם זאת יהיה הקבלן ) שבמסמכי המכרזאבני דרךלוח הזמנים (שפורטו ב
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ידי המפקח,  לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על רשאי להציע שינויים בקשר

 לשינויים שאושרו. ייערך לוח הזמנים בהתאם

, ייקבע לוח הזמנים על ידי לעיל 11.1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  .11.2

ממחויבותו  את הקבלן כדי לשחרר, וזאת מבלי שיהיה בכך הקבלןויחייב את  המפקח

 .למסור לוח זמנים כאמור

ביחד עם הגשתו של החשבון מאחת לחודש,  פחותהקבלן יעדכן את לוח הזמנים לא  .11.3

גבוהה יותר שתקבע  תאו בתדירו, וכתנאי לבדיקת החשבון והעברתו לתשלום החודשי

, יעודכן לוח הזמנים על ידי כנדרש הזמנים עידכן הקבלן את לוחלא על ידי המפקח. 

ממחויבותו  את הקבלן כדי לשחררוזאת מבלי שיהיה בכך  ,המפקח ויחייב את הקבלן

  .עדכן את לוח הזמנים כאמורל

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח,  .11.4

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו 

. שיעור ההוצאות החוזה ערבותשל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  ממנו

 וקביעתו תהיה סופית. ייקבע על ידי המנהל

גרסה ב MICROSOFTשל  WINPROJלוח הזמנים יהיה ממוחשב באמצעות תוכנת  .11.5

את כל התהליכים והשלבים לוח הזמנים יציג  .במכרזמעודכנת למועד מתן ההצעה 

  בביצוע העבודות, לרבות אספקת חומרים, שימוש בציוד ושילוב קבלני המשנה.

מהווה בהתאם להוראות סעיף זה לעיל  עדכונואי הכנת והגשת לוח זמנים ו/או אי  .11.6

  י הקבלן.ל ידהפרה יסודית של חוזה זה ע

 סימון ונקודות גובה . 12

12.1.  

ולנכונותם של  עבודותק של ההקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדוי  .א

הנתונים בהתחשב עם  העבודותשל כל חלקי  הגבהים, הממדים וההכוונה

כי הקבלן הוא הנושא  ,למען הסר ספק יובהר ;על ידי המנהלשימסרו לו 

 בעלויות הסימון.

  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי  .ב

 ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם -גורמים אחרים 

 .לנסיבות

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון   .ג

, ואם נקודות ןעד למועד השלמת העבודותבמשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 .נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם העבודות הקבע או סימון

 (ג) לעיל, -) אהכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות (כל ההוצאות   .ד

לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות 

 הקבלן. על
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התעורר במהלך העבודה ספק באשר לנכונות נתוני נקודות ו/או סימון ו/או   .ה

רוש ידווח על כך הקבלן למפקח מיד, ויעשה מיד לאחר מכן את כל הד ,גובה

  להסרת הספק.

כל עבודות המדידה יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, אשר יבצע   .ו

  את המדידות במיומנות וכנדרש על פי כל דין.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי והמוחלט על נכונות בצוע המדידות וכל טעות   .ז

הנובעת מחוסר דיוק ו/או טעות במדידה ו/או בהקמה לרבות טעות במיקום 

במידה, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, זאת אף אם הבצוע אושר על  ו/או

ידי המפקח. למען הסר ספק, אשור המפקח על בצוע העבודות אין בו משום 

תאושר  העבודותנכונות מיקום  .ןו/או גובה העבודותאישור נכונות מיקום 

מך אשר יאמת את הנתונים על ס המזמין,בתום העבודות על ידי מודד מטעם 

  תכנית עדות שתוכן על ידי הקבלן.

לצורך עריכת חישובי  למנהלכל שרטוט ו/או מסמך שיגיש הקבלן למפקח ו/או   .ח

  לאחר שבדק את הנתונים הכלולים בו. ,כמויות יחתם על ידי מודד מוסמך

המודד מטעם הקבלן יסמן, ימדוד, יאמת ויאשר כל נתון שיתבקש על ידי   .ט

ו/או תרשים של האתר ו/או סביבתו כפי המפקח ויגיש למפקח כל שרטוט 

שידרש על ידי המפקח. לשם כך מתחייב הקבלן לדאוג כי מודד מטעמו יהיה 

  זמין באתר בכל עת.

בה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן ונמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות ג .12.2

 אופייניותאותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות  את

 שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה.

 לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות

 יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות 14בתכניות, תוך 

 למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.ומדויקות, והן תשמשנה בסיס 
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  נזיקין וביטוחאחריות ושיפוי בהשגחה,  –פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן . 13

וישגיח עליו ברציפות לצורך  העבודותכוחו המוסמך יהיה נוכח במקום -הקבלן או בא .13.1

כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של -. מינוי באהעבודות ביצוע

כוחו -יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא להמנהל, והמנה

הקבלן או בא כוחו המוסמך צריכים להיות בעלי  הקבלן. המוסמך של הקבלן כדין

, וכן או הנדסאי רישוי כפי שיקבע על ידי המנהל תארים של מהנדסים אזרחיים

  .המכרזהקבלנים כאמור במסמכי רשומים בפנקס 

למפקח רשימה שמית שתכלול את יגיש לעיל, הקבלן  זהמבלי לגרוע באמור בסעיף  .13.2

שיכלול  חובהמטעם הקבלן. צוות זה  העבודותהצוות הטכני הניהולי שיפעל במקום 

, מודד ן של העבודות נשוא חוזה זההול ובצוע עבודות מסוגימהנדס בעל נסיון מוכח בנ

. צוות זה יהיה נוכח במקום בעבודה וממונה בטיחות מנהל עבודה מוסמך ,מוסמך

באופן קבוע ורצוף בכל ימי העבודה ובמשך כל שעות העבודה וידאג לניהול  העבודות

  ותאום העבודות.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת מי מאנשי הצוות בהתאם לשיקול דעתו  .13.3

שה המוחלט של המפקח. הקבלן מצהיר כי הובהרה לו חשיבותה ומהותה של דרי

. למען הסר והוא מתחייב לקיים אחר הוראות המפקח להנחת דעת המפקח מחמירה זו

ספק יובהר, כי אין באישור המפקח לצוות הניהול ו/או באי החלפת מי מאנשי צוות 

הניהול הפועל מטעם הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מאיזו חובה ו/או אחריות באשר 

 לן.לצוות הניהול של הקבלן ו/או לעבודות הקב

במקרה של ביצוע כלונסאות בסלע בשיטת ה"מיקרופייל" יהיה נוכח באתר בכל תקופת  .13.4

הביצוע מנהל עבודה כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה שיהיה מוסמך ומיומן 

  . בעבודות עפר, בעבודות קידוח מיקרופייל בסלע, הפעלת ציוד מכני הנדסי ויציקת בטון

יבות מרכזית ובעלת חשיבות מכרעת יוה התחהאמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, מהו .13.5

יסודית של חוזה זה  השל הקבלן. הפרת האמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, מהווה הפר

  י הקבלן.ל ידע

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים . 14

כל אדם המועסק על  העבודותהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום  .14.1

המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו , אם לדעת העבודותבמקום  ידו

למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי  מוכשר

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום  -כאמור  דרישה

 .עבודותה

, העבודות המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום .14.2

או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן,  כולו

וכן את  העבודותלביצוע  העבודותרשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום  את
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והמפקח יסדיר את עניני  - המפקח שידרוש כפי -אודותם  אחרים ופרטים תצלומיהם

 כניסה, כפי שימצא לנכון. לפי רישיונות העבודותהכניסה למקום 

לעיל (ככל שהמפקח יחליט על הנפקת רשיונות  14.2כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן  .14.3

למפקח את רשיון  החזיריהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב לכניסה כאמור) 

אותו עובד בביצוע  הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של

שהשימוש  , וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלןהעבודות

 לצורך ביצועו. העבודותברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום 

קבע המפקח כי הכניסה למקום העבודות טעונה רשיון כניסה כאמור, יהיה הקבלן  .14.4

אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן אחראי להרחיק ממקום העבודות כל 

 .רישיון הכניסה שלוו עובד שהמפקח דרש את החזרת א 14.2

 העבודותאמצעי בטיחות ומתקנים במקום שילוט, שמירה, גידור,  . 15

 כנדרש עבודותהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות ל .15.1

 על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי

וכן לנקוט בכל פעולה  חוזהאיזה ממסמכי הבטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו ב

 .ח אדם הנחוצים לשם בטחונו ונוחותו של הציבורוולהתקין כל ציוד ולהעסיק כל כ

 , לפי דרישות המזמיןהעבודותהקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום  .15.2

 שנקבעו בחוזה:

 , כדלקמן:עבור הקבלן והמפקחמבנה או מיתקן לשימוש משרדי   .א

 מ"ר. 15המשרד יהיה בשטח של  .1.א.15.2

ס"מ,  180X80שולחן עבודה בגודל  תהיה כדלקמן:המשרד תכולת  .2.א.15.2

-כסאות ושני ארונות פח דו 7ס"מ,  180X60שולחן דיונים ניצב בגודל 

   כנפיים ננעלים.

כניסה מפח פלדה עם מנעול מאפיינים נוספים של המשרד יהיו: דלת  .3.א.15.2

חלונות אלומיניום מזוגגים ומסורגים, מתקן כח ומאור,  צילינדרי,

 6.0מ' ובאורך  1.2כ"ס, לוחות לנעיצת תוכניות ברוחב  1.5מזגן מפוצל 

מכשיר  ,קו טלפוןמכשיר טלפון קווי ומ', ריהוט כמפורט להלן, 

, מדפסת, קו טלפון נוסף ומכונת צילוםמחובר לפקסימיליה (נייר רגיל) 

 .לאינטרנט מהירמודם וחיבור 

לשימושם הבלעדי של למשרד יוצמד חדר שירותים עם כיור ואביזרים נלווים,   .ב

  .המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם

כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום  .15.3

באמור עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. אין  העבודות

ן ילעני להלן 34כולו חל בכפוף לאמור בסעיף  זהכאן לפגוע בזכויות המזמין וסעיף 

 חובות הקבלן וזכויות המזמין.
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ם שיקבעו על ידי בכמות ובמיקומי( יםלטש הקבלן מתחייב להציב באתר העבודות .15.4

שמות  ,העבודות מזמין ,ותסוג העבוד יפרט אתר שמטרים, א 2X4בגודל ) המזמין

פי שיקבע כ וכל פרט אחר הדמיות של הפרויקטוכן  , המפקח והקבלן המבצעהמתכננים

ואחזקתו במצב תקין במשך כל כאמור עלות הקמת והצבת השילוט מובהר, כי המנהל. 

   .הקבלןתחול על  ותתקופת ביצוע העבוד

ובכלל , לעיל זה אתר העבודות למעט השילוט האמור בסעיףכל שילוט ב הקבלן לא יציב

באתר העבודות מטעמו או עבור צדדים שלישיים ילוט מסחרי זה ימנע מהצבה של ש

 15.3שילוט שהוצב לפי סעיף משולב עם הות ו/או בהעבוד התוחמת את אתרבגדר ו/או 

  הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל. ה לואלא אם כן ניתנ, לעיל

על חשבון  אתר העבודות, יוסר מיד ויסולק מסעיף זהשילוט שיוצב בניגוד להנחיות 

  הקבלן.

   בנזיקיןושיפוי אחריות  . 16

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה,  .16.1

ות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם יהיה הקבלן אחראי לשמירת העבוד

. בכל ןלחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליה

יהיה על הקבלן לתקן את  ,מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי

הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות 

ומתאימות בכל פרטיהן להוראות  ,המזמיןלשביעות רצון  ,במצב תקין וראוי לשימוש

  החוזה.

לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני  16.1קטן  הוראות סעיף .16.2

ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על המשנה 

  .ובתקופת האחריות ידם בתקופת הבדק

לרבות נזקים  ,לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול המזמין הקבלן אחראי כלפי  .16.3

הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר 

לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות  ,ןעמ

ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש  המזמין 

צוע העבודות יו/או אנשים הנמצאים במקום ב וו/או שלוחי ועובדיל, לרבות המזמיןשל 

הוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן ובקשר עם העבודות  ו/או צד ג' כלשהו

מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל 

  שיגרם להם.

לעובדיו, לו ו/או שיגרמו  ,הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש .16.4

על בשמו ו/או מטעמו לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפו

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את 

 התלויים בהם ו/או יורשיהם.
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, מים רשת, שביל, מדרכה, דרך, לכביש שייגרם קלקול או/ו נזק לכל אחראיהקבלן  .16.5

 וצינורות, מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא, טלפון, חשמל, תיעול, ביוב

 כדי תוך, ב"וכיו קרקעיים תת או/ו קרקעיים על אחרים מובילים או דלק להעברת

 וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או/ו שהנזק בין, העבודות ביצוע

 חשבונו על כאמור הקלקול או/ו הנזקים  לתיקון ידאג הקבלן . העבודות לביצוע מראש

 המוסמכים רשות או אדם כל ושל המזמין של רצונו ולשביעות ביותר יעיל באופן, 

 מהרשויות לקבל מראש לדאוגהקבלן  על. כאמור שניזוק ברכוש הטיפול על לפקח

  .העבודות באתר העוברים קרקעיים - התת הקווים כל על עדכניות תכניות המוסמכות

הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג  .16.6

ו/או  המזמין ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו של המזמין ו/או כל אדם הנמצא בשרות ועובדי

  לרכוש כאמור.

המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה האחריות עבור ביצוע העבודות  .16.7

מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של 

  תחול על הקבלן.  -הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו 

מאחריות לכל נזק ו של המזמין וכל מי מטעמ ושלוחי ,ועובדי ,המזמיןהקבלן פוטר את  .16.8

פי הסכם זה -גוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן עלו/או תאונה ו/או חבלה ל

 ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

יתקשר עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים אחרים שהקבלן אם וככל  .16.9

במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי בלעדית כלפי 

בגין כל נזק שייגרם להם ו/או על ידם ו/או ידי מי מטעמם למזמין ו/או למי המזמין, 

 .מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו

  .המחויביםבפרק זה יחול גם לטובת רמ"י בשינויים  האמור .16.10

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  מבלי . 17

כי ההוראות הנ"ל  ,"י, הקבלן מצהיררמ לבין המזמיןהראשי בין והביטוח הכלולים בהסכם 

 .המזמין בהתאמה בהתחיבויות יעמוד והקבלן" BACK TO BACKיחולו עליו "

  שיפוי . 18

לקבל המזמין בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי  .18.1

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

המוחלט שלא יתוקנו  והחליט לפי שיקול דעת שהמזמין ועבור נזקים  המזמין שקבע 

 המזמין, ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

  תנות לערעור.תהיינה סופיות ובלתי ני יווקביעות

בגין  ו של המזמין ו/או כל הפועל מטעמ המזמין הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  .18.2

לשלם בגין מקרה  שהמזמין יחוייב ו/או כל סכום  המזמין  כל אחריות שתוטל על
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יות לרבות הוצאות משפט ,שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל

, אפשר לו להתגונןילקבלן על כל תביעה כאמור ו יע המזמין יוד .ואחרות בקשר לכך

  .  ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשבון הקבלן

רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  המזמין  .18.3

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מהמזמין סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת  למזמין יותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו מחדל שהם באחר

 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

  .המחויביםבפרק זה יחול גם לטובת רמ"י בשינויים  האמור .18.4

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  מבלי .18.5

כי  ,"י, הקבלן מצהיררמ לבין המזמיןולים בהסכם הראשי בין השיפוי והביטוח הכל

המזמין  בהתחיבויות יעמוד והקבלן" BACK TO BACKההוראות הנ"ל יחולו עליו "

 .בהתאמה

   כללי - ביטוח . 19

א אחראי ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן .19.1

א, את העבודות וה ותחילת העבודות, על חשבונ לבטח לפניהקבלן  על פי כל דין מתחייב

שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על בביטוחים 

 ).אישור קיום הביטוחים" טופס(להלן: " 2 כנספחהמצ"ב קיום ביטוחים 

למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום הקבלן  עם חתימת ההסכם ימציא .19.2

משך כל תקופת העבודות ו/או עד המסירה ל חברת ביטוח מורשית בישראלכדין על ידי 

הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או סיום עבודות 

המאוחר מבין המועדים) וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי לפי תחזוקה ובדק (ה

קין מטעם מבטחי מצד המזמין. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ות

  הקבלן ו/או הקבלן מטעמו מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין  -ביטוח כלי רכב .19.3

או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 

גבולות אחריות בלתי מוגבלים לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף ב

 -(ביטוח חובה) , כיסוי  מפני חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 האחריות לגבולות מעל רכב כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי₪,  1,000,000

 ביטוח י"ע לביטוח ניתנים  שאינם גוף לנזקי וכן הרכב  כלי פוליסת של  הסטנדרטים

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל  .ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב

 .מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  .19.4

₪   2,000,000-בגבולות אחריות שלא יפחתו מעבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף 

 .למקרה
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הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי  - ביטוח אחריות מקצועית .19.5

להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם הקבלן 

חריות המעיד על ביצוע ביטוח "א מזמיןימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים ל

  .גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחיםבמקצועית" 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על  מזמיןהקבלן מתחייב להמציא ל

ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

זאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד שנים נוספות לאחר סיום העבודות, ו 5

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות מקצועית מזמיןה

 .חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם

החל ממועד מסירת העבודות (או חלקם) למזמין  וכתנאי  - ביטוח "אחריות מוצר" .19.6

. הקבלן מתחייב מוצר אחריות ביטוח ויקיים ערוךי הקבלןמוקדם לביצוע המסירה, 

ימים לפני מועד מסירת העבודות (או חלקן)  7 -להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ

למזמין, אישור המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף כיסוי שלא יפחת 

 מצ"ב מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,

"). הקבלן מתחייב טופס אישור קיום ביטוח אחריות המוצרלחוזה  (להלן: " ,3 נספחכ

חתום כדין על ידי  להמציא למזמין את טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר

 5חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד שנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת 

המזמין. המצאת טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר חתום ותקין מטעם 

 .מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם

בכל  איישוכן  ים שא, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחיי הקבלןבכל מקרה,  .19.7

 עקב מעשה ו/או מחדלהעבודות  ו/או שיגרם בגין ו/או בקשר עם יגרם לעבודה ש נזק 

מטעמם  , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבאהקבלןשל  ו/או טעות ו/או השמטה 

 .ו/או הקבלן קבלני משנה  מטעמו שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן

הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 קבועה בפוליסות. ההשתתפות העצמית ה

 המזמין ו/או זכויות  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי הקבלן הפר .19.8

תביעות  ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ללמזמין  הא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו י

הא מנוע מלהעלות כל טענה, יא ווההמזמין  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

 .ןהמזמי כאמור, כלפי

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע הקבלן  .19.9

לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות  ,בכלליות האמור

 הביטוח.

 על ויתור גם ייכלל, העבודות ביצוע עם בקשר הקבלן שיערוך הביטוח פוליסות בכל .19.10

 של םהומנהלי םהעובדי, רשות מקרקעי ישראל כלפי, המזמין כלפי התחלוף זכות

 .ויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדוןוה .ל"הנ
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פי הסכם זה, -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על .19.11

 ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות הקבלן יהיה אחראי לדווח  .19.12

 עובדי קבלני מישנה.

  .המחויביםבפרק זה יחול גם לטובת רמ"י בשינויים  האמור .19.13

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  מבלי

כי  ,לן מצהיר"י, הקברמ לבין המזמיןהשיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין 

המזמין  בהתחיבויות יעמוד והקבלן" BACK TO BACKההוראות הנ"ל יחולו עליו "

  .בהתאמה

 מבוטל. . 20

 מבוטל. . 21

 מבוטל. . 22
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  התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 עבודותגישת המפקח למקום ה . 23

 עבודותהקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום ה .23.1

נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו אחר שבו  ולכל מקום

 .לביצוע החוזה מובאים חומרים כלשהם

עובד אחר המורשים ולכל קבלן ו כן מתחייב הקבלן לאפשר לכל בעל חוזה עם המזמין .23.2

 .ללא כל הפרעה להם או לעבודתם עבודותעל ידי המזמין, לפעול במקום ה

 מציאת עתיקות וכיו"ב . 24

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978 – ן בחוק העתיקות, תשל"חעתיקות כמשמעות .24.1

 בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות  - עבודותה במקום יתגלו

 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן מיד  .24.2

 למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין .24.3

צאות האמורות הוצאות שנגרמו , כאילו היו ההולהלן 45 וישולמו בהתאם לסעיף

כאמור בסעיף  בהתאם להוראות המנהל, עבודותלקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע ה

 .להלן 45

 זכויות פטנטים וכיו"ב . 25

 הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק,

 בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר אוהוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה 

, במכונות או עבודות, במתקני העבודותזכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע ה

  שיסופקו על ידי הקבלן. בחומרים

 תשלום תמורת זכויות הנאה . 26

 יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים עבודותאם לביצוע ה

, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש בודותעמחוץ למקום ה

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה  ,כל זכות דומה או

וכן יהיה מחויב לדאוג לכל היתר ו/או רשיון הנחוץ לשם  שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן כפי 

  כך.

 אנשים ויותיהם שלפגיעה בנוחות הציבור ובזכ . 27

ו/או בזכות  בנוחיות הציבור עבודותהקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע תוך כדי ביצוע ה

והחזקה ברכוש  השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש

שלטי  ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקיןפרטי או 
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בנוחיות  אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע

   הציבור.

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב . 28

הקבלן ימנע מפגיעה בדרכים ומתקנים במהלך ביצוע העבודות, אלא אם ניתן לו לכך אישור 

או למתקנים, לרבות  כיםיגרם לדרשכל נזק שלכך הקבלן אחראי מראש ובכתב של המנהל. 

בין שהנזק או  ,על ידו עבודותקרקעיות והעל קרקעיות, תוך כדי ביצוע ה המערכות התת

, של הקבלן יתוקן, על חשבונו ,מראש וצפוי הכרחי מעשההקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

ם לפקח על ושל כל אדם או רשות המוסמכי מזמיןבאופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של ה

למתקנים  םהאמורים, ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק שנגר הטיפול בדרך ובמתקנים

ידע על קיומם ולא היה עליו לדעת על קיומם, אילו נקט באמצעי זהירות כנדרש שהקבלן לא 

  ומצופה מקבלן סביר וזהיר. 

 מניעת הפרעות לתנועה . 29

וממנו תיעשה, ככל  העבודותקום אל מ , חומרים וציודטעניםהקבלן אחראי שהובלת מ

תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת  האפשר, בדרך שלא

  יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. ,מטענים חורגים

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים . 30

כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ  .30.1

לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו 

יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש  ,הגנה מיוחדים באמצעי

וכן ידאג להודיע על כך ולתאם  ;להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים

לרבות  ,זאת ככל שנדרש כדין עם כל הגופים ו/או המוסדות ו/או הרשויות המתאימים

לערוך חוצה. הקבלן יהא אחראי נתאום עם משטרת ישראל וכל פעולה אחרת ופרסום 

 יבהסדרת הענין ולקבלת אישור יםהתאומים והפעולות הכרוככל את על חשבונו 

 ים כאמור.ינטווהרשויות והמוסדות הרל

, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק נולבצע, על חשבומחויב יה הקבלן יה .30.2

 לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות

אישור המפקח כאמור אינו בא לשחרר את הקבלן מחובתו על פי חוזה זה  המוסמכות.

  ו/או על פי כל דין.

 הקשר עם קבלנים אחרים . 31

, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ותנאותתן אפשרויות פעולה יהקבלן י .31.1

ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי  ו/או על ידי תאגיד המים על ידי המזמין

והן בסמוך אליו,  העבודות), הן במקום "הקבלן האחר" :המפקח וכן לעובדיהם (להלן

 ובמתקנים בשירותים השימוש את להם יאפשרוכן ישתף ויתאם פעולה איתם, 

הקבלן  הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. -אחר  דבר כל ויבצע ידו על שהותקנו
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רותים האמורים, מן המזמין ו/או מכל גורם ילא יהיה רשאי לדרוש תשלום בתמורה לש

  לרבות הקבלן האחר.  ,אחר

צועם ילבליו  במקום העבודות או בסמוך אהמזמין רשאי למסור בצוע עבודות נוספות  .31.2

של קבלנים אחרים, בהתאם לשיקול דעתו, והקבלן לא יהיה זכאי לדרוש ו/או לקבל 

 תמורה או הטבה בגין ו/או בקשר לעבודות אלה או בגין בצוע תאום עם קבלן אחר.

  .מבוטל .31.3

הקבלנים  פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם .31.4

באופן שהקבלן ישמש כקבלן ראשי ביחס לאותן האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, 

התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים עבודות ולאותם קבלנים אחרים, 

, שתחושב סכום ההתקשרות עם הקבלנים האחריםמ 12% שלבשיעור  האחרים תהיה

מכרז לביצוע עבודות שאינן הכללי. אם פירסם המזמין  בהתאם להוראות שבמפרט

 ,בלנים האחרים נעשתה ישירות עם המזמיןהק כלולות בחוזה, וההתקשרות עם

ושירותי קבלן  עבודות הקבלנים האחריםהתיאום של התמורה לה זכאי הקבלן בגין 

 מסכום 6% בשיעור של תהיה ראשי שינתנו על ידו באתר לאותם קבלנים אחרים

  שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. ההתקשרות עם הקבלנים האחרים,

 31.4כאמור בסעיף תמורה למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבל  .31.5

(על כל הכרוך ומשתמע  קבלן ראשי תאום ומתן שירותיבגין אחרת לעיל או כל תמורה 

חברות כלכליות מטעם ורשויות  מטעםלגבי עבודות  או שירותים אחרים מכך)

מקורות, בזק, חברות התקשורת והכבלים, חברות  חברות תשתית דוגמת הרשויות,

חברת חשמל, תש"ן, קצ"א, חברות הולכה או חלוקה של גז, חברה שתתקין  ,הסלולר

 , תאגידיי ממשלה וחברות ממשלתיותנתיבי ישראל, משרדומערכות לסילוק אשפה 

רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, , אחרים זורייםתאגידים מקומיים ואומים וביוב 

 אחרת ומי שפועל מטעמן. שמור מבנים וכל רשות ציבורית מועצה להקק"ל, 

די שמועסק על יל קבלן אחר ש הכתוצאה מאי עמיד עבודותנגרם עיכוב בביצוע ה .31.6

עבודות כאמור ה בלוחות הזמנים שנקבעו, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמתהמזמין 

 .להלן 42סעיף ב

 ם השלמת עבודההעבודות עסילוק פסולת וניקוי מקום  . 32

את כל הפסולת שהצטברה  עבודותממקום ה חשבונו, עלמזמן לזמן, הקבלן יסלק,  .32.1

ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן,  מפעילותו במקום כתוצאה

הרחקת גרוטאות שקדמו וכתוצאה מפעולות ניקוי השטח שתצטבר  לרבות פסולת

וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של  ,ותלתחילת ביצוע העבוד

ביצוע וכן עודפי עפר המתקבלים מ, הורה להשאיר במקום עצים, פרט לגזם שהמפקח

 .עבודותה
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 ויסלק ממנו את כל עבודותמיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום ה .32.2

מכל סוג שהוא, וימסור את  ותהארעי עבודותהחומרים המיותרים, הפסולת וה

 .ןומתאים למטרת ותנקי ןכשההעבודות 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות  .32.3

והסילוק לאתר, כולל הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו  המוסמכות,

קבלנים הקבלן לבין של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין  הבלעדית

את אחריותו וחלקו  מנהל, יקבע הביחס למקור הפסולת והאחריות לסילוקהאחרים 

 הפסולת. של כל קבלן אחר לסילוק

 רשאי המזמיןככל שיהיה, , מקורצף בחומר הנוגע בכל, האמור לליותמכ לגרוע מבלי .32.4

 והידוק לפיזור העבודות במסגרת שימוש בו לעשות לקבלן להוראות) דעתו שיקול(לפי 

"מ ק 10 עד של(ברדיוס  לו מחוצה או העבודות באתר אותו לאחסןאו /ו למילויאו /ו

 היחידה במחיר כלולות נחשבות האלה הפעולות כל. כפסולת אותו לסלקאו /ו) מהאתר

 .כלשהי תמורה תוספת בגינן תשולם ולא
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  עובדים –פרק ה' 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן . 33

, את עבודותכח האדם הדרוש לביצוע הכל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את  .33.1

וממנו, וכל  עבודותההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ה

לענין זה מובהר, כי העבודות יבוצעו במקביל במספר אזורים  בכך. דבר אחר הכרוך

ברחבי העיר, ועל הקבלן להתארגן בהתאם מבחינת היקפו והתאמתו של כח האדם 

 המועסק על ידו.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  .33.2

קבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון תוך התקופה שנ עבודותה

כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור,  או היתר לפי

 לפי העניין.

 -יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  עבודותלביצוע ה .33.3

בר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה בד יםאחרונוהג  דיןעל פי הוראות כל ו, 1959

וצווי ההרחבה את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים  ויקיים

 דין. החלים עליהם ועל פי כל

ביטוח תשלומי  עבודותעל ידו בביצוע הועסק ישהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד  .33.4

וצווי בוציים לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקי ושייקבע יםסוציאלי בשיעור

 ועל פי כל דין. החלים עליהםההרחבה 

מלא אחר יו בטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתםיהקבלן  . 33.5

כפי שיידרש על ידי  כןעל פי כל דין, ו , הכל כנדרשההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה

ן מו ככ .1954 –התשי"ד  מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,

לסידורי  עבודותהמועסקים באתר ההאחרים עובדים למתחייב הקבלן לדאוג לעובדיו ו

  נוחיות היגיינים וכן למקומות אכילה, אך לא מקומות לינה, והכל לשביעות רצון המפקח.

הקבלן מבצע את העבודות עבור המזמין כקבלן עצמאי ר ספק מובהר בזה, כי למען הס .33.6

ן לבינו ו/או לבין עובדיו ו/או מי מהפועל מטעמו יחסי עובד מעביד. וכי אין בין המזמי

זה, יראו  חוזהכי היה ולמרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי ב ,כן מצהיר הקבלן

קבלן ו/או למי הפועל מטעמו, כיחסי עובד מעביד, ישפה בין האת היחסים בין המזמין ל

, והמזמין יהיה עקב כך ו/או יתבע המזמיןהקבלן את המזמין בגין כל סכום בו יחויב 

  לרבות חילוט ערבויות. ,רשאי לגבות מן הקבלן סכום זה בכל דרך

לביצוע העבודות במקום העבודות עסיק רק עובדים חוקיים ובעלי היתרים יהקבלן  .33.7

 ין העובדים המועסקים על ידו.יכל הוראות הדין בענאת קיים יו

לעיל, העסקה של עובדים זרים ושל עובדים  33.7מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .33.8

תושבי הרשות הפלסטינית תהיה בכפוף להוראות כל דין וכן להוראות כפי שינתנו 

ויועדכנו מעת לעת בהחלטות ממשלה ו/או בחוזרי משרד הפנים ו/או בכל הנחייה 

ן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תוספת שלטונית אחרת. למען הסר ספק מובהר, כי הקבל
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תשלום בגין הצורך לקיים הוראות כאמור, לרבות הוראות שיכנסו לתוקפן לאחר 

 .הגשת ההצעות ו/או תוך כדי תקופת ההתקשרות.

מהווה התחיבות של הקבלן שהפרתה תהווה הפרה יסודית  לעיל )2( -ו) 1( האמור בס"ק .33.9

  .מצידוחוזה השל 
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  רים ועבודהציוד, חומ –פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים . 34

לספק, על חשבונו את כל הציוד, המתקנים,  , בהתחייבות יסודית,הקבלן מתחייב .34.1

 העבודותהיעיל של  ןהחומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוע

 בקצב הדרוש.

יעברו במועד אספקתם  העבודותלמטרת ביצוע  עבודותחומרים שסופקו למקום ה .34.2

 שאז, לשימוש החומרים את המפקח פסל וכאשר אם אלא, כאמור לבעלות המזמין

  .להלן כמפורט בהם שיפעל לקבלן תחזור בהם הבעלות

, אין  העבודותלמטרת ביצוע  העבודותציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום  .34.3

 בכתב. ניתנה תעודתללא הסכמת המפקח  העבודותהקבלן רשאי להוציאם ממקום 

את  העבודותממקום , רשאי הקבלן להוציא להלן 54.1על פי סעיף  עבודותהשלמה ל

אלא אם נתן לו המפקח  ,השייכים לו ואת עודפי החומרים ותהארעי והעבודותהציוד 

 .שלא לעשות כןהודעה 

ה המפקח בכתב, או הורלשימוש על ידי המפקח חומרים נפסלו  ואבכל מקרה שציוד  .34.4

מלהיות בבעלות הם יחדלו  ,העבודותחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע או /שציוד ו

מועד  ת המפקחנקבע בהורא .העבודותלהוציאם ממקום יוציאם הקבלן ו המזמין

האפשרי ולא יאוחר  להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם

את הציוד  להוציא להוראה זו, רשאי המזמיןמהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן 

מלהיות  ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומריםם ממקום והחומרי

אחראי  לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה בבעלות המזמין

  לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

, והוא רשאי במקום העבודות הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים .34.5

 63אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  ;להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה

ביחס לציוד ו סעיף המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אות , רשאילהלן

 כפופה לזכויות המזמין כאמור.תהא וזכות השימוש של הקבלן וחומרים, 

 העדפת טובין מתוצרת הארץ . 35

בהתאם לתקנות חובת המכרזים על ידי הקבלן, בכפוף ולטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה 

 .1995 –וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה  (העדפת תוצרת הארץ

 והעבודהטיב החומרים  . 36

בהתאם לאמור במפרטים,  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .36.1

בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים 

 אם. , ובהוראות כל דיןבחוזה שנקבע כפיהרלוונטיים,  התקנים לדרישותגם  ויתאימו

יתאימו החומרים לסוג המובחר של  -חומרים  של אחד מסוג יותר בתקן מצויים

 המתאים. החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן
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36.2.  

 חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  .א

 ולדרישות שפורטו בחוזה. יתאימו לתקנים הישראליים -הישראלי 

 מכון התקניםחומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם   .ב

 .יתאימו לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה ולדרישות שפורטו בחוזה -הישראלי 

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה   .ג

 .ולדרישות שפורטו בחוזה

 (ג) לעיל חלה על -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א), (ב) ו  .ד

 הקבלן.

36.3.  

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן;  .א

לא קיים חומר אשר לגביהם קיים תקן ישראלי אם מהחומרים הנדרשים   .ב

יהיה הקבלן רשאי  -הנושא תו תקן  הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד

בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו תקן,  תולהציע חומרים שאינם נושאים 

 וההחלטה בנדון תהא של המזמין.ן, לדרישות התק

 הקבלן. (ב) לעיל חלה על -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (א) ו  .ג

לענין   של המפקח. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם .36.4

, הן ביחס למקורות בכתב הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקחזה, 

תו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה החומרים בהם יש בדע

אישור לטיב החומרים  כדי להוותאישור המקור בבשום פנים אין  במפורש, כי

אושר, אם שממקור שסופקו המפקח רשאי לפסול חומרים ו מקור המובאים מאותו

 מתאימים למפרט. אינם  החומרים

רק לאחר שהחומרים אושרו על  ותהעבודהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .36.5

למען הסר ספק ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. 

כי ההחלטה על הצורך בבצוע בדיקת מעבדה הינה בסמכותו הבלעדית של  ,יובהר

יתאימו מכל הבחינות לאלה  עבודותלמקום ה החומרים שיספק הקבלן המפקח.

לפי לוח הזמנים שנקבע.  ותהעבודהתקדמות  לצורךשאושרו ויהיו בכמות הדרושה 

שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את  לאלו מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים

אלא אם המפקח  ,החומרים שאינם תואמים את העבודותויסלק ממקום  השימוש בהם

 .בכתב הורה אחרת

 הפריקה, האחסנה וכל יתר ,הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה .36.6

, באופן שימנע את קלקולם, העבודותהפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום 

או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע  זיהומם

 חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. הפרעה לתנועה
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36.7.  

אותם או  ות של חומרים בטרם יזמיןהקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמא  .א

 .בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל(לפי הענין) 

 הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר  .ב

 הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל

 .ה אחרתאלא אם נקבע בחוז ,הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין

הסעיף  בכל מקרה שחומר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת  .ג

שאושרה  המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא

העבודה הכרוכה כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין  ,סופית לביצוע

 לפי המחיר המופיע בכתב הכמויות. ביישום החומר

ות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים על הקבלן למסור תעוד .36.8

, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי העבודותהמסופקים למקום 

או באיזה של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במפרט  דין

 .ממסמכי החוזה אחרים

עובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של אין ב –סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  .36.9

 .במסגרתה עשה הקבלן שימוש בחומרים הקבלן לטיב העבודה

36.10.  

 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים   .א

והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים 

 או להעברתם של החומרים לבדיקת העבודותהבדיקות במקום  לביצוע

כן מתחייב הקבלן כי על פי הוראת כמו  . מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח

 ,בדה מאושרת כדין לבצוע בדיקות מעבדהעהמפקח, יתקשר הקבלן עם מ

  .נהללאחר שהמעבדה תאושר על ידי המ

 המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין  .ב

 דה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרשבעוב

 בחוזה.

חוזה זה ו/או בהתאם להוראות ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות  .36.11

 ידי על שתועסק המעבדההקבלן. יחולו על ו/או בהתאם להוראות כל דין המפקח 

 ת דגימות לבדיקה."ת לעסוק בלקיחהתמבעלת הסמכה מטעם משרד  תהיה הקבלן

 עבודותחומרים במקום ה . 37

 .יושמו וטרם לאתר שסופקו חומרים בגין לקבלן ישלם לא המזמין .37.1

 מבוטל. .37.2
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בחומרים שיסופקו על ידי  העבודותהמנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע  .37.3

  המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

, עבודותהלביצוע מסוימים שהמזמין יספק חומרים במסמכי החוזה, הותנה במפורש  .37.4

 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:  ,לכך בהתאם סופקו והחומריםכולם או מקצתם, 

 העבודות.הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע   .א

לא יהיה הקבלן  העבודות,עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום   .ב

 , אלא אם קיבל רשותהעבודותרשאי להוציא אותם או כל חלק מהם ממקום 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח.

 הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים  .ג

 .אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין   .ד

, וכן כל עודף ושארית מהחומרים העבודותלא השתמש בהם לביצוע  שהקבלןו

 האמורים.

, חייב הקבלן .ד37.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן  .37.5

 ם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביוםלשל

 התשלום.

 שנועדו להיות מכוסים עבודותבדיקת חלקי ה . 38

שנועד להיות  עבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מה .38.1

 של המפקח.מראש ובכתב מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו 

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  מהעבודותהושלם חלק  .38.2

 שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את

 לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר עבודותהחלק האמור מה

 מקבלת הודעת הקבלן.

, לפי הוראת המפקח, מהעבודותכל חלק הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים ב .38.3

ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של  ,לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו

 פקחלא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המ המפקח.

ולאחר מכן להחזירו  עבודותקידוחים ולעשות חורים בכל חלק מה לחשוף, לקדוח

 לתיקנו.

 והמזמין  תחולנה על הקבלן 38.3הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  ההוצאות .38.4

בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת,  רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן

 חילוט ערבויות. לרבות באמצעות
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מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה של בצוע צנרת לתשתית, ידאג הקבלן להבטחת  .38.5

 ותהעבוד. הקבלן ידאג לתכנן ולבצע את כל שלבי ותשלמות הצנרת בכל שלבי העבוד

 באופן שלא יגרם כל נזק או פגיעה בצנרת וידאג לתקן מיד ועל חשבונו כל תיקון דרוש.

 ועבודה פסולהסילוק חומרים פסולים  . 39

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה: .39.1

, בתוך פרק זמן אשר ייקבע עבודותעל סילוק חומרים כלשהם ממקום ה  .א

בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת  בהוראה,

 .אחרים התואמים לדרישות החוזה חומרים

 שהוקם על ידי עבודותמחדש של חלק כלשהו מהעל סילוקו, הריסתו והקמתו   .ב

 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה  .39.2

 .39.1האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 

, יהיה המזמין רשאי לבצעה 39.1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן  .39.3

על חשבון הקבלן. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה 

לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל  רשאי

 חילוט ערבויות. לרבות באמצעות דרך אחרת,

  סעיף זה בא להוסיף, ולא לגרוע, מסמכויות המפקח והמזמין על פי חוזה זה. .39.4
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  עבודותמהלך ביצוע ה –פרק ז' 

 עבודותהתחלת ביצוע ה . 40

תאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בהתאם ל העבודותהקבלן יתחיל בביצוע  .40.1

תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח  עבודותהדרוש להשלמת ה בביצוע בקצב

אלא אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת אחרת  לעיל, 11 הזמנים הנזכר בסעיף

 .בכתב

הוא מסירת המסמכים הבאים על ידי הקבלן למנהל:  העבודות ביצוע לתחילת תנאי .40.2

מצב קיים  תיעוד(ג) מאושרות לביצוע;  כניותת(ב) לעבודה);  ןאומד( כמויות כתב(א) 

מנהל עבודה ושילוט  מינוי(ה) עדכנית (לפי דרישה);  מדידה(ד) על גבי מדיה מגנטית; 

ציוד  פרוט(ז) דות; האדם לביצוע העבו חוכ פרוט(ו) כנדרש על פי תקנון הבטיחות; 

(י) זמנים;  לוח(ט) עובדים חתומים על תצהירי בטיחות;  רשימת(ח) ואופני ביצוע; 

(יב) בדבר שילוט וגידור שטח ההתארגנות;  הצהרה(יא) שילוט והסדרי תנועה;  תכניות

  .המנהל הנחיות פי על נוספים מסמכים

המנהל בצו התחלת תאריך שקבע ל בהתאםלא התחיל הקבלן בבצוע העבודות  .40.3

העבודה, רשאי המזמין לבטל חוזה זה, לחלט את הערבות שמסר לו הקבלן ולתבוע 

ממנו פיצוי ו/או כל סעד אחר ו/או לדרוש ממנו את פינויו לאלתר מן האתר ו/או לעשות 

דרש על מנת לצמצם את נזקי המזמין ו/או כדי לגרום לבצוע העבודות יכל פעולה שת

 יחל הקבלן, ביצוע בתכנון לרבות התקשרות עם קבלן אחר.בהתאם ללוח הזמנים, 

  .הצו קבלת) מיד עם תכנון( בעבודה

  עבודותהעמדת מקום ה . 41

 , או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהלהעבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 

ת העבודושל  ןאו את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודותלרשות הקבלן את מקום 

לרשות  . לאחר מכן יעמיד המנהללעיל 11בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  ןוהמשכת

העבודות , הכל כפי שיידרש לביצוע העבודותהקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום 

  בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 העבודותמועד השלמת  . 42

מהתאריך  עה בחוזה, שמנינה יתחילתוך התקופה שנקב העבודותשלים את יהקבלן  .42.1

  .להתחלת  ביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת העבודה

מה של נקבעו בלוח הזמנים או באיזה ממסמכי החוזה האחרים תקופות ביניים להשל .42.2

הקבלן ישלים אותם חלקים או שלבים  (אבני דרך) חלקים או שלבים מתוך העבודות

 בתוך התקופות שנקבעו להשלמתם כאמור.

או קוצר המועד להשלמת  העבודות או איזה מאבני הדרךניתנה ארכה להשלמת  .42.3

, ישתנה המועד להשלמת להלן 43, בהתאם לסעיף איזה מאבני הדרךהעבודות או 

 ך.בהתאם לכ אבן הדרךהעבודות או 
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מהווה הפרה לעיל  42.2 -ו 42.1לפי האמור בסעיפים קטנים ת הקבלן יויבויהפרת התח .42.4

אי עמידה באיזה מאבני הדרך תהווה הפרה . לענין זה מובהר, כי יסודית של חוזה זה

יסודית של התחייבויות הקבלן ותחייב אותו בתשלום פיצוי למזמין, כאמור בסעיף 

להלן, גם אם בסופו של דבר ישלים הקבלן את ביצוע כלל העבודות בתוך תקופת  46.1

 הביצוע הכוללת שנקבעה לביצוען.

 העבודותארכה או קיצור להשלמת  . 43

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה  .43.1

או או מועד השלמתה של אבן דרך  העבודותבחשבון לצורך קביעת מועד השלמת 

, רשאי להלן 46, לפי סעיף ואו הפסקת ותשל חלק מהעבוד והמחייבת את ביטול

הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת  המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת

 .העבודות או במועד השלמתה של אבן הדרך הרלוונטית

כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .43.2

, והמזמין יקבע את שיעור הארכה או אבן הדרך הרלוונטיתהעבודות ו/ארכה להשלמת 

 .להלן 43.4בסעיף קטן הקבועים לתנאים  בפקודת שינויים, בכפוף

על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .43.3

המזמין לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי 

(אם ימצא , והמזמין דרך רלוונטית העבודות ו/או אבןלבקש ארכה להשלמת  הקבלן

לתנאים בסעיף קטן  יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוףלנכון לעשות כן) 

43.4. 

 יהיו כדלהלן: או אבן דרךהעבודות ו/התנאים למתן ארכה להשלמת  .43.4

 הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן  .א

 העבודות.העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע 

 יום מיום אירוע 60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   .ב

ארכה  אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ;הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע

הימים  60 כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

 בבקשתו. האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור

לא ישולמו לקבלן פיצוי או תמורה או החזר הוצאות או כל תשלום מובהר בזאת, כי  .43.5

עיכוב כתוצאה מנסיבות שתלויות בגין בביצוע העבודות, לרבות  בגין עיכובאחר 

 .במזמין

 עבודה בשעות היום בימי חול . 44

בשעות בביצוע העבודות פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה  .44.1

תנה לכך הסכמה מראש ובכתב בתנאי שניאלא  ,הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל

  דין.כל הוראות של המפקח ובכפוף ל
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חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, לעיל  44.1אין הוראות סעיף קטן  .44.2

ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת 

 על הקבלן להודיע ,ואולם במקרה של עבודה כזו העבודות;לביטחון  נפש או רכוש או

 .מבעוד מועדומיד  למפקח בכתב, על כך

 .הלילה בשעות עבודות ביצוע בגין תשלום לתוספת זכאי יהיה לא הקבלן כי, מובהר .44.3

 עבודותהחשת קצב ביצוע ה . 45

מכפי שנקבע  העבודותהיה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע  .45.1

לעשות כמיטב יכולתו יפנה המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב  תחילה,

בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המזמין  העבודותביצוע  להחשת

 שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. הנוגעות לעניין

 7נמסרה לקבלן הוראה על החשת העבודות כאמור, יציג הקבלן בפני המזמין, בתוך  .45.2

שייגרמו לו לצורך ההחשה.  ימים, ניתוח מגובה באסמכתאות של ההוצאות הנוספות

עם קבלת הניתוח כאמור יודיע המזמין לקבלן אילו הוצאות יותרו ויוכרו לצורך ביצוע 

 ההחשה.

 העבודותוהחיש את קצב ביצוע  45.1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  .45.3

בהתאם לדרישת המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות 

לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות  העבודות בביצוע

 ור רווח והוצאות כלליות.עב 17%ת בתוספאושר כאמור, ש הנוספות בשיעור

 ם מראש על איחוריםפיצויים מוסכמים וקבועי . 46

תוך  מהעבודות (אבן דרך)או כל חלק מסוים  העבודותאם לא ישלים הקבלן את ביצוע  .46.1

 , ישלםלעיל 42שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  התקופה

 כל יוםבגין ₪  10,000בסך של הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

מועד  כאמור ועד אבן דרךאו  העבודותשל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת קלנדרי 

 השלמתם בפועל. 

 46.1האמורים בסעיף קטן המוסכמים המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים  .46.2

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות לעיל 

אינם  ,, ניכויים או גבייתםהמוסכמים ערבויות. תשלום הפיצויים באמצעות חילוט

כל אבני הדרך במועד העבודות ואת להשלים את  פוטרים את הקבלן מהתחייבותו

ואין בהם כדי לפגוע בזכותו של  ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה שנקבע לכך

 על פי כל דין.אחר ונוסף סעד כל המזמין לתבוע מן הקבלן 

, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי ןאו מקצת ן, כולעבודותהקבלן יפסיק את ביצוע ה .46.3

יחדש את  ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולאהוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים 

 אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. העבודותביצוע 
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, ינקוט הקבלן לעיל 46.3, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן העבודותהופסק ביצוע  .46.4

לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לפי הצורך,  ןולהגנת העבודותבאמצעים להבטחת 

 המפקח.להוראות 

בכתב לפי הוראות  העבודותהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע  .46.5

ובלבד שהקבלן לא יהיה  ,, תחולנה על המזמיןלעיל 46.3בסעיף קטן המנהל, כאמור של 

יום מיום קבלת הוראות  60הוצאות כאמור אלא אם, תוך  רשאי לבקש תשלום

בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור  ההמפקח, נתן למפקח הודע

לאחר קבלת בקשת  להלן, 49פי האמור בסעיף  ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על

על ידי תשלום ההוצאות המבוקשות מותנה במסירת העתק הודעה כאמור  הקבלן.

  גם למזמין.  הקבלן

במקרה שההודעה על הפסקת עבודה לעיל,  46.5 -ו 46.3על אף האמור בסעיפים קטנים  .46.6

בשליטתו, יחולו י המזמין בשל סיבה שהינה באחריות הקבלן ו/או ל ידכאמור ניתנה ע

, ולא יהא זכאי לפיצוי או שיפוי כלשהו הקבלן ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לקבלן על

 מהמזמין. 

, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  .46.7

יהיה הקבלן זכאי לקבל , בפועל העבודות בביצוע החל והקבלן ,לעיל 40 פי סעיף

 שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן ותמהמזמין את התמורה עבור העבוד

, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו להלן 46.9לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן 

הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים.  בגין

 מדידות סופיות לגבי לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה

 יום מיום הפסקת העבודה. 45ייקבע תוך עבודות וערכן ה

באחריות הקבלן ו/או בשליטתו לדעת המנהל הופסקה עבודת הקבלן מסיבה המצויה  .46.8

(ואף אם עצם הפסקת העבודה נעשה בהוראת המזמין אך בשל נסיבות שבאחריות 

י לכל הקבלן או בשליטתו); יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן, עליו, והוא לא יהא זכא

יהא הקבלן זכאי לתמורה עבור העבודה שביצע בלבד, ואף  ,פיצוי שהוא. במקרה כזה

לאור זאת שהקבלן הוא  ,זאת לאחר קיזוז כל סכום שהוא המגיע למזמין מהקבלן

 שהביא להפסקת העבודה כאמור.

, יופחת מערך החוזה לעיל 46.7לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן  .46.9

במחירי בסיס החוזה וכן מערך החוזה  25% -סכום השווה ל במחירי בסיס החוזה 

 תוכפל והיתרה ,החוזה בסיס במחירייופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל 

 .גיע לקבלן בגין הפסקת העבודהשי. הסכום המתקבל הוא הפיצוי המוסכם 5.2% -ב 

על אף האמור בסעיף זה לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת  .46.10

מערך החוזה וכן במקרה שבו  75%העבודה אם ערך העבודה שבוצעה על ידו עולה על 

 מסיבה התלויה בקבלן. העבודות הופסקו
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46.11.  

כשיפוי הקבלן בגין  46.9מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן רואים את   .א

 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד

המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הסכום רווחים, פרט להוצאות הקמת 

, גדרות, הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני עזר, הכנת דרכי גישה כשיפוי

מפעלי ייצור, קווי מים ומתקנים אחרים שהוקמו על ידי הקבלן לצורך ביצוע 

 . ")העזר מתקניהעבודות ואינם נכללים בכתב הכמויות (להלן בסעיף זה: "

עזר הגין הקמה ופירוק של מתקני בבפועל צאותיו הקבלן, כי הו אם יוכיח  .ב

בנוסף , ישולם לקבלן 46.9לפי סעיף קטן המתקבל  עולות על מחצית הסכום

המתקבל מחצית הסכום לבין  גם סכום השווה להפרש שבין ההוצאות בפועל

בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה כשהוא מוכפל  46.9קטן  סעיף לפי 

 החוזה.  מתוך ההיקף הכולל של

 , לצמיתות, אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתןןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  .46.12

 העבודה, אך הקבלן טרם החל בביצועצו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת 

ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן לעיל,  46.9יחולו הוראות סעיף קטן  ,בפועלהעבודות 

 .46.9מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן רק 

46.13.  

, לעיל 46.12או  46.11, 46.9, 46.7 הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים  .א

יום מיום  60 – בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מישולמו לקבלן 

בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים,  60והוראות סעיף סקת העבודה, הפ

 .הסכומים האמורים גם על תשלום

  (א), ישאו הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה  .ב

ריבית  46.12או  46.11, 46.9הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים 

הכללי מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר החשב 

בהגשת החשבון הסופי, ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית  הקבלן

 מיום הפסקת העבודה. 60 -הכללי אך ורק עד ליום ה החשב

 י שימוש בזכויות על ידי הצדדיםשימוש א . 47

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .47.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, .47.2

 חר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתוראין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה א

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

כל ויתור ו/או שינוי ו/או ביטול של הסכם זה יעשו אך ורק בכתב ובחתימת הצדדים.  .47.3

ו/או השינוי  כתב הינה מהותית ובלעדיה כאילו לא נעשו הויתורה בלענין סעיף זה דריש
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ו/או הביטול. וויתור או ביטול או שינוי של דרישה זו יעשה אך ורק בכתב ובחתימת 

  הצדדים.
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  שינויים, תוספות והפחתות –' חפרק 

 שינויים . 48

, ן, סוגן, איכותן, סגנונןצורתל ביחס המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות .48.1

פרט לשינויים  - הןמ חלק וכל עבודותה של הןוממדי ןמתאר, ןגובה, ןכמות ,ןגודל

 .אותיווהקבלן מתחייב למלא אחר הור – עבודותבאופי ה מהותיים

תיקרא פקודת שינויים ותינתן  48.1לפי סעיף קטן  עבודותהוראת המזמין על שינוי ה .48.2

 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.

 הערכת שינויים . 49

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  .49.1

 רי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. ייקבע לפי מחי ,החוזה ערךאת  25% –מ בלמעלה

 – השינוי של ערכו לקביעתלא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים  .49.2

 . לעיל 5.3 אמור בסעיףל בהתאםייקבעו מחירי היחידות החסרים 

 כאמור ייקבעהחוזה,  ערךאת  25% –מ בלמעלה מקטין או המגדיל שינוי כל של ערכו .49.3

  .עילל 5.3 קטן בסעיף

רשאי לעכב את ביצועו של שינוי מפאת אי  איננו הקבלןלמען הסר ספק מובהר, כי  .49.4

 השינוי. קביעת ערכו של

 .מבוטל .49.5

 .מבוטל .49.6

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את .49.7

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר  ,החוזה שכר העלאת

קודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל יום מיום מתן פ 60החוזה כאמור. עברו 

כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם  בכתב

יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת  ,באישור המזמין ,המנהל

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק  60הוגשה לאחר תום  הקבלן

 הסיבות לאיחור בהודעתו. את

יגדיל הקבלן את סכומה של מערך החוזה,  25%גדל ערך השינויים בסך העולה על  .49.8

מערך השינויים.   5% -ערבות החוזה או ימציא ערבות חוזה משלימה, בסכום השווה ל

 , בשינויים המחוייבים.החוזהן ערבות זו יחולו כל הוראות החוזה בענין ערבות ילעני

 ה יומיתתשלומי עבוד . 50

הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם  .50.1

העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום לקבלן בעד ביצוע 

 .העבודות
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ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך  .50.2

מאגר מחירי בניה ותשתיות" שהיה תקף במועד מתן  –במחירון "דקל  התשומות מחירי

לעיל, ועל יסוד רשימות  49כמפורט בסעיף  ,20%הצעת הקבלן עם הנחה בשיעור של 

 רשמו הפרטים הבאים:ין נהל הקבלן, בהיש

 .כמויות החומרים שהושקעו בעבודה  .א

 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות  .ב

 .העבודה

 .הוצאות הובלה  .ג

 .הוצאות ציוד מכני כבד  .ד

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.  .ה

(ה) תימסרנה למפקח,  -פסקאות (א), (ג), (ד) ולעיל  50.2הרשימות כאמור בסעיף קטן  .50.3

פסקה (ב)  50.2 עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטןבשני 

אחד העותקים מכל רשימה,  .בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה תימסר למפקח,לעיל 

 של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. לאחר בדיקתו ואישורו

אם יידרש הקבלן להפעיל ציוד מכני כבד בעבודות יומיות והדבר לא נכלל בכתב  .50.4

מאגר מחירי בניה ותשתיות"  –"דקל הכמויות, תשולם לקבלן התמורה לפי מחירון 

  . 20%שהיה תקף במועד מתן הצעת הקבלן עם הנחה בשיעור של 

 רשימת תביעות . 51

וספים שלא הותנה עליהם הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נ .51.1

 במשך חודש מסוים, לא יאוחר עבודותבחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע ה

 יום לאחר תום אותו חודש. 30 -מ

את רואים  לעיל, 51.1 כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן .51.2

כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי הקבלן 

הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה  לדון בתביעות

טעם סביר וינמק את הסיבות  הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן יתן הוגשו לאחר המועד

 תביעותיו. לאיחור בהגשת

אין באמור בסעיף זה להקים כל חבות שהיא לתשלום דרישות ותביעות הקבלן  .51.3

  .להצגת דרישות הקבלן בפני המזמיןבמנגנון  אלא רקהאמורות על ידי המזמין, 



- 43 -  

 
  מדידות –פרק ט' 

 מדידת כמויות . 52

ד של הכמויות הדרושות לביצוע הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלב .52.1

ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי  עבודותה

 החוזה. התחייבויותיו לפי

 הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח .52.2

י סדר ו/או במפרט המיוחד (לפוהקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות 

על ידי הקבלן  ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשוהעדיפויות שבין שני המסמכים) 

המדידות או  ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר

 ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

המפקח הודעה מראש לקבלן על  , יתןןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  .52.3

 כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או

 לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכןלשלוח בא כוח 

 לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח

 ים הדרושים בקשר לכך.את הפרט

 רשאי המפקח או - תהמדידו ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו לא נכח הקבלן או בא .52.4

 נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של

הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר 

למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור,  ומסר על כך הודעה להעדרו

 .לעיל 52.3 שייקבע כאמור בסעיף קטן ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר

ימים,  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  – הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות ונכח .52.5

על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. 

גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע  אם

 וקביעתו תהיה סופית. ,הכמויות המנהל את

למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה  נות, מוכןאו מקצת ן, כולעבודותה והי .52.6

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. - בהקדם

למען הסר ספק, יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותם וסמכותם של  .52.7

דיקה ו/או כל ב ,המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמם לבצע בכל עת וללא כל התראה

 .ותמדידה במקום העבוד

 הקצבים ומחירי יסוד . 53

סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  .53.1

האמור, ייכלל בשכר  עבודותלא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק ה - עבודותמה

האמור, שייקבע  עבודותהחוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק ה

 בתנאי החוזה. 49סעיף  בהתאם להוראות
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בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד" לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו  .53.2

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה,  - מוצר או חומר אותו של רכישתו במקום

כפי  ,מימון והוצאותיו האחרות וכיו"בפריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, 

 שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין 

מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר 

שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין המדד ישולם ההפרש  -זה 

  לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, 

תוספת לשכר  בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן

החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. הקבלן חייב לקבל את אישור 

  המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומרים, המוצרים ולמחיריהם.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה  .53.3

 .53.2 –ו  53.1עיפים קטנים וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בס

י הקבלן ל ידכל פריט או מוצר שיוצע ע –ה ערך" ובסעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שו .53.4

 לפי שיקול דעתו הבלעדי. ,טעון אישור המנהליהיה כשווה ערך 
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  השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 לעבודותתעודת השלמה  . 54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  – עבודותה מוהושל .54.1

יום מהיום  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15 , תוךעבודותה

יתן המנהל  – חוזהה לדרישות מותמתאי עבודותה את המפקח שהתחיל בה. מצא

 מותמתאי ותעבודמצא המפקח את הלא  ואם ;הבדיקה תוםלקבלן תעודת השלמה עם 

ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה  –לדרישות החוזה 

 אולם ;הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח

 המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים

ד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנג

 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה. את

לקבוע, כי הבדיקה והקבלה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה, כולם אי שהמזמין ר .54.2

או חלקם, יבוצעו על ידי צד שלישי כלשהו שאמור להפעיל או לאכלס או לעשות שימוש 

דות או בחלק מסויים של העבודות (כגון תאגיד מים וביוב או רשות ניקוז או אחר בעבו

כלפי הקבלן בקשר עם התיקונים את זכויותיו לאותו צד שלישי להסב יזם פרטי) ו

עבודות ההשלמה והתיקונים במקרה שהמזמין יפעל כאמור,  וההשלמות האמורים. 

 נציגי הצד השלישי.נציגי המזמין ו ,נוכחות הקבלןיצוינו בפרוטוקול שייערך 

 הןולהשתמש ב עבודותגורע מזכותו של המזמין להחזיק ב 54.1אין האמור בסעיף קטן  .54.3

תעודת עדיין ההשלמה ולא ניתנה  עבודותהתיקונים ו/או  הןגם אם טרם בוצעו ב

חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה  השלמה, והקבלן

 ., גם בנסיבות שהמזמין יחליט לפעול כאמורהמפקח שנקבעה לכך על ידי

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי  .54.4

 אי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו אורש זמיןהמפקח, יהיה המ

 בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על

 מהן כתמורה להוצאות 12%חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 

 דרך אחרת, משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל

 לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות

 האמורות.

במועד מסוים  עבודותאם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מה .54.5

או שהושלם חלק כלשהו  עבודות כולןלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת ה

, רשאי או להשתמש בו השתמש בו או עומד להחזיק בוהחזיק בו,  והמזמין עבודותמה

האמור, והוראות הסעיפים  עבודותחלק מה הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי

 עבודותכלגבי ה עבודותלגבי חלק מה הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה

 .ןכול
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 ותיקונים , אחריותבדק . 55

 , ככלודשים או תקופה אחרתח 12תקופה של  ה, תקופת הבדק פירושזה לצורך חוזה .55.1

כל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת מפורשות תקופת בדק אחרת בשנקבעה 

, בהתאם עבודותכמצוין בתעודת ההשלמה ל הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה

 – עבודותתעודות השלמה לגבי חלקים שונים של היוצאו שבמקרה ו לעיל; 54לסעיף 

  כמצוין בתעודות ההשלמה. מיום השלמתם של אותם חלקים

, למעט אי התאמה או נזק או פגםאי התאמה או , תוך תקופת הבדק, עבודותנתהווה ב .55.2

על חשבונו חייב הקבלן לתקן  –ו פגם שמקורו בחומרים שסופקו על ידי המזמין נזק א

נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור אי התאמה או כל 

אי חודשים לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי  3 -לא יאוחר מ תימסר לקבלן

 28בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  תוך תקופת הבדק נזק או פגם שנתהווההתאמה או 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אחריותו של הקבלן לפי סעיף קטן זה  בתנאי החוזה.

תלויה בשאלה, האם מקור אי ההתאמה או הנזק או הפגם בעבודה לקויה או  האיננ

תחייבויותיו על פי חוזה בחומרים פגומים או בהפרה אחרת כלשהי של הקבלן את ה

 זה. 

שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובעים  5תוך  עבודותפגם בנזק או נתגלו אי התאמה או  .55.3

לרבות שימוש בחומרים פגומים שלא בהתאם לדרישות החוזה,  עבודותמביצוע ה

על לתקן  יהיה הקבלן חייב(למעט כאלה שסופקו על ידי המזמין) ו/או עבודה לקויה, 

 הפגם וכל הכרוך בכך, ואם אי ההתאמה ו/אוהנזק ו/או אי ההתאמה ו/או את חשבונו 

 הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.הנזק ו/או 

 פגמים וחקירת סיבותיהם . 56

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ןבזמן ביצוע עבודותפגם בנזק ו/או נתגלו אי התאמה ו/או 

 ההתאמה אי וושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הי לכךסיבות האחר  שיחקור

יחולו הוצאות החקירה  – ן אחראי להם לפי החוזההקבל שאין כאלה הפגם או/וו/או הנזק 

 לפי להם ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראיו/או הנזק אי ההתאמה  ווהתיקון על המזמין; הי

ו/או הפגם ו/או הנזק אם אי ההתאמה ו ןעל הקבלוהתיקון יחולו הוצאות החקירה  –החוזה 

 ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. אינם

 56-ו 55.2, 46.4אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  . 57

לאחר , וזאת לעיל 56 או 55.2, 46.4אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 

האמורות על  יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות 14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

כאמור חלות   ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו

מהן כתמורה  12%בתוספת של על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, 

דרך אחרת,  להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל

  לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
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  תשלומים –פרק י"א 

  החוזה שכר חשבון על מקדמה . 58

  הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מקדמה על חשבון שכר החוזה.

 תשלומי ביניים . 59

  בו: , יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטוחודשב 5 -ההיום ולא יאוחר מ אחת לחודש .59.1

עד למועד  עבודותמיום התחלת ביצוע ה ושבוצע העבודותשל המצטבר  ןערכ  .א

 מתייחס החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים; אליו

 ;מבוטל  .ב

 ;מבוטל  .ג

ואסמכתאות (לרבות  מחירניתוחי  ,חישובי כמויות כולל תרשימים, מדידות  .ד

 ;יומני עבודה חתומים) להנחת דעת המנהל

  .עבודותלוח זמנים מעודכן,  מדידות ותוכניות עדות ל  .ה

חשבונות הביניים יוגשו ביחס לעבודות שבוצעו, בהתייחס ללוח הזמנים לביצוע  .59.2

העבודות. המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון אם ימצא שהקבלן מפגר בביצוע 

 העבודות  לעומת לוח הזמנים המחייב.

במקרה של איחור בהגשה של חשבון ביניים לחודש מסוים, ידחה מועד בדיקתו  .59.3

 ואישורו  למועד הבדיקה והאישור של חשבון הביניים ביחס לחודש הבא אחריו.

יחושבו על ידי המפקח לפי החשבון הביניים  םותשלו המפקח יבדוק את החשבון .59.4

 המנהל.ויאושרו על ידי 

הביניים  יופחתו כל תשלומילפי כל חשבון  המנהל יאושר על ידיהביניים ש םמתשלו .59.5

מהקבלן  שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין

  .עד למועד האמור לעיל

 בתנאי תשלום שוטף +תשולם לקבלן  , לעיל 59.5שתחושב כאמור בסעיף קטן היתרה  .59.6

הפרשי הצמדה ו/או , בלא למנהל ולמפקחמיום הגשת החשבון על ידי הקבלן יום  60

. החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה לתקופה החל מיום הגשת ןריבית כלשה

יידחה תשלום החשבון בחודש שלם, בלי שתשולם עבור איחר הקבלן בהגשת החשבון, 

  האיחור ריבית כלשהי.

 ידי על אושרו שאלו טרם חשבונות ישלם לא המזמין, אחר במקום האמור כל אף על .59.7

 הועבר החשבון שסכום וטרם) מטעמה הבקרה חברת(או  ישראל מקרקעי רשות

 .ישראל מקרקעי רשות ידי על למזמין
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 םהחשבונות נקבע על פי טבלת תשלומים כנגד ביצוע שלביבחוזים בהם תשלום  .59.8

בחלקם, , בשלמותם או לעיל 59 -ו 58, 52 ,36 סעיפים הוראות יחולו לא מראש, קבועים

 אלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה.

59.9.  

רשאי המנהל  – הגיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים  .א

 התשלום עבור עבודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן ימציא; אולם לאשרו

בגובה הסכום שאושר לו  – 1 בנספח שנקבע בנוסח – בנקאית ערבות יןלמזמ

האמור  לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון. ימים 15פחות ל , וזאתלתשלום

לעבודות  יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו מתייחס

  שבוצעו במפעלים

 לפרק הזמן שנקבעאיחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה (א), יתווסף   .ב

 לתשלום החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות שבוצעו

 .במפעלים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות

לבקשת הקבלן,  – סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור  .ג

. סיפק הקבלן העבודותתוחזר לו הערבות האמורה לאחר אספקתם למקום 

האמורה  תוחזר לו הערבות –פתוח  לאתר במפעלים שבוצעו מריםהחו  את

 .עבודותב ייושמו עבודותלאחר שהחומרים שסיפק למקום ה

לקבלן, יהיה הקבלן זכאי לריבית קשור שאיננו במקרה של פיגור בתשלומי הביניים  .59.10

הריבית המגיעה  החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור.

הביניים ועד  לן כאמור, תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלוםלקב

בתנאי שוטף  יבוצעריבית כאמור תשלום התשלום הביניים בפועל. ביצועו של למועד 

ובמקרה איחור,  ריבית על ידי הקבלן למנהל ה לתשלוםדריששל  ההגשת יום מיום 60+

התשלום ריבית כאמור למן המועד שנקבע לתשלום הריבית ועד למועד תשלומה  ישא

  בפועל לקבלן. 

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל  .59.11

או לאיכותם של חומרים או  העבודותאו המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע 

 ססים תשלומי הביניים.של מחירים כלשהם עליהם מבו לנכונותם

, מבהירים החוזהין חובות הקבלן לענין ערבות ימבלי לגרוע באמור בחוזה זה בענ .59.12

בגין חשבון כמקדמה או כי תנאי ראשוני ומחייב להעברת כל תשלום שהוא  ,הצדדים

  מטעם הקבלן בהתאם לחוזה זה.מסירתה של ערבות החוזה ביניים הינו 

אישור יום ממועד קבלת  14בתוך גין כל חשבון בהקבלן יגיש חשבונית מס למזמין  .59.13

 .בגין החשבון קבלת התשלוםכתנאי לחשבון והמנהל ל

חשבונות הסכומים שיאושרו לתשלום לפי סך כל על אף האמור בסעיף זה לעיל,   .59.14

; למעט (ללא התייקרויות) מערך החוזה 90%לא יעלה על (ללא התייקרויות) הביניים 

, שיהווה חשבון עבודות כולןקבלת תעודת ההשלמה לחשבון הביניים שיאושר לאחר 
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ביניים אחרון לפני הגשתו של חשבון סופי, שגובהו (ללא התייקרויות) יכול להגיע עד 

 (ללא התייקרויות). מערך החוזה 95%כדי 

 של התשלום מערך 5% של בשיעור סכום הקבלן לו שיגיש חשבון מכל יעכב המזמין .59.15

 זה סעיף לפי שיעוכבו הסכומים. הקבלן של התחייבויותיו קיום להבטחת, חשבון אותו

 .הסופי החשבון במסגרת לקבלן יושבו

59.16.  

 סילוק שכר החוזה . 60

, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי ןכול עבודותיום מיום השלמת ה 60 –מלא יאוחר  .60.1

 כדלקמן:, כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיותבצירוף 

דף ריכוז בשלושה  –חשבון סופי על גבי טופס חשבון סופי וחישוב כמויות   .א

 :עותקים בליווי המסמכים הבאים

 מערכי בדיקות  מאושרים; 

 נספח לעבודות בניה; 

 נספח לעבודות תשתית ופיתוח; 

  לעיל; 43נספח עם חישובי התקורה בהתאם לסעיף 

 ) י הקבלן ל ידדפי מדידות) חתומים עתרשימים ומדידות באתר

 ;י מודד מוסמךל ידוהמפקח או ע

  על מדידותהמבוססים חישובי כמויות; 

 ) ל מצב קיים ומצב סופי) חתומה עמפת מדידות לעבודות עפר בשטח

 ;כמויות בהתאםי מודד מוסמך וכן חישוב יד

  לסעיפים שטרם סוכמו ולא הוצא וניתוח מחירים לסעיפים חריגים

 ;טופס שינוי חוזה

 קבלן כן על ידי כל י הקבלן ול ידתיק מתקן למכלול העבודות חתום ע

 והמנהל המפקח ,לאישור היועצים ,יםרלוונטי ספקאו /המשנה ו

 ;החוזה במסמכי כמפורט

 אישורי מתכננים; 

 תעודות אחריות; 

 מפרט אחזקה למתקן המזרקות. 

 :כדלקמן תכניות עדות (לאחר ביצוע)  .ב
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 ) הקבלן יכין בגמר העבודה תוכניות עדותAS-MADE ממוחשבות (

 ;טים מתאימיםוופל

 תוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון מפלסי קרקע, ה

 רום הקווים (קווי צינורות מים וביוב, חשמל, טלפון, טל"כ וכו')

משטחים ורחבות שבוצעו , מרחקיהם מאתרים קיימים בשטחו

כבישים, מדרכות, חניות, אבני שפה, קירות תומכים, מתקנים  לרבות(

כל אלמנט בנוי והנדסיים בהתאם לדין והתקנות, תיבות דואר בנויות 

לרבות  ,בהתאם להיתרי הבניה והוראות הוועדות והתנאיםאחר 

 .ראי לביקורת מטעם הקבלןאחהמהנדס האחראי לביצוע והחתימת 

 .התכניות יוגשו בקואורדינטות רשת ישראל החדשה 

 .(בצבע אחר) כל התשתיות (מים, ביוב וניקוז) ישורטטו בשכבה נפרדת 

 מחיר המדידות כלול ("י מודד מוסמך המדידות יבוצעו וייחתמו ע

 ).במחירי ביצוע העבודות שבמכרז

ריך שבו יושלמו כל המסמכים תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התא .60.2

 .דרושים כאמור, לשביעות רצונם של המפקח והמנהלה

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב  .60.3

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של  52הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

, ובהתחשב באמור לעיל 50 -ו 49, 48שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים  כל

 .להלן 62 בסעיףולעיל  53 ףבסעי

משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם  .60.4

 , וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה,לעיל 59 לסעיף

 אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה

(לרבות  שתתקבל. היתרה ל סיבה אחרתמכ הקבלן או לבין המזמין בין אחר

ממועד קבלת יום  90שוטף + תשולם  להלן) 62ת שיחושבו לפי הקבוע בסעיף והתייקרוי

באיחור בגין כל סכום שישולם  ל.לעי 60.2החשבון הסופי לבדיקה, כאמור בסעיף קטן 

ועד למועד התשלום , למן המועד שנקבע לתשלום זכאי לריבית חשב כללייהיה הקבלן 

 .בפועל

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על  .60.5

 8.3את ערבות הבדק כנדרש לפי סעיף  וכן, 4 כנספחבנוסח המצ"ב  ,תביעותיו כל חיסול

 לעיל. 

לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור  .60.6

שנוי יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו , לעיל

בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי  במחלוקת

 רשימה סופית של כל תביעותיו. שהמציא למנהל
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, הגיעו 60.6אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן  .60.7

לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין  הצדדים

הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל  לקבלן את

מהמועד שבו היה  שב הכללי החלסף כאמור, תיווסף ריבית החהנותביעותיו. לסכום 

הקבלן אמור לקבל את הסכום האמור, אילו אושר לתשלום כחלק מהחשבון הסופי, 

 .מו בפועלועד ליום תשלו

רשאי , לעיל 54, כאמור בסעיף עבודותבכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מה .60.8

 שלגביו ניתנה תעודת ההשלמה, עבודותהקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מה

 יחולו בהתאמה גם במקרה זה. 60.10עד  60.1 והוראות סעיפים קטנים

, רשאי עבודותיום מיום השלמת ה 60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום  .60.9

לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את שכר  המנהל,

על הסופי שכר החוזה שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון מהסופי.  החוזה

, והיתרה תשולם לקבלן משרדיות להוצאות כתמורה מהן 12%ידי המנהל, בתוספת של 

 יום מיום השלמת עריכתו של החשבון כאמור. 90בתנאי שוטף + 

 תשלומי יתר . 61

 יום ממועד 15מין, תוך אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למז

 דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין

 האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל

 סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה

 ו לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה אתא

  החזרתם מהקבלן.

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות . 62

 .כלשהם חליפין בשערי או במדדים לתנודות יוצמד לא החוזה שכר
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  סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק י"ב 

 עבודותסילוק יד הקבלן ממקום ה . 63

 ולתפוס את החזקה בו עבודותהמזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום ה .63.1

בכל  –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  – עבודותולהשלים את ה

 אחד מהמקרים המנויים להלן:

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  עבודותכשהקבלן לא התחיל בביצוע ה  .א

 תקופהאו במקרים מיוחדים תוך  -יום  14 תוך ציית ולא, ןביצוע את שהפסיק

להתחיל או להמשיך בביצוע  להוראה בכתב מהמנהל - שנקבעה יותר קצרה

 דרך אחרת; בכלעבודות ה, או כשהסתלק מביצוע עבודותה

 ןאיטי מידי כדי להבטיח את השלמתעבודות הכשהמנהל סבור שקצב ביצוע   .ב

 להשלמתו, והקבלן לא ציית במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר

להוראה  -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  -יום  14 תוך

בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את 

, ןלהשלמת במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר עבודותההשלמת 

 ;לעיל 42כאמור בסעיף 

 עבודותהכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את   .ג

בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב 

 לא נשאה תוצאות רצויות; לקבלן

בלי הסכמת המזמין  – כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  .ד

 בכתב;

או /המזמין, בכתב או מכללא, וכשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת   .ה

 ;עבודותהמביצוע  קבלן משנה לא נענה להוראות המנהל לסלקשהקבלן 

 כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם  .ו

פרט לפירוק ללא חיסול  –או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

 ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר,  עסקים

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של   .ז

 הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי

 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו

  נהל;בכך, להשמיע טענותיו בפני המ

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש   .ח

 ;בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה

כשהקבלן ביצע הפרה יסודית של החוזה, נוספת או אחרת מהאמור בסעיף זה   .ט

 .לעיל
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נקלע הקבלן לנסיבות הפוגעות ו/או מונעות ממנו להמשיך ולבצע  ,כאשר לדעת המנהל .63.2

, כאמור בסעיף זה לעיל עבודותהסולקה ידו של הקבלן ממקום  את החוזה כלשונו.

 באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים   .א

 ;עבודותה, לצורך השלמת עבודותהבמקום 

את  עבודותהלדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום   .ב

כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, 

לכל מקום שיראה בעיניו,  עבודותהיום, רשאי המזמין לסלקם ממקום  14תוך 

 להם.הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו  על חשבון

, יחולו ההוראות , כאמור בסעיף זה לעילעבודותהתפס המזמין את החזקה במקום  .63.3

 שלהלן:

כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף  עבודותההוצאות השלמת   .א

 .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 12%להוצאות האמורות בתוספת של 

עו עד למועד סילוק המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצ  .ב

 ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים

אם ימצא לנכון, יוכל המפקח לקבוע כי המדידות יבוצעו על  ;עבודותהבמקום 

  שא בהוצאות המודד הנ"ל.יידי מודד מוסמך, והקבלן י

בתנאי החוזה ואילו  60הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   .ג

 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר עבודותהנתפס מקום   .ד

 ;להלן לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה (ה)

ה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן על  .ה

ובדקו שייקבעו על  עבודותה, של הוצאות השלמת עבודותהלפני תפיסת מקום 

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה  יסוד

 ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת בפיסקה (א),

יהיה הקבלן חייב  – נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה ומפאת עבודותה

 בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

, אין בהם 63.1וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן עבודות התפיסת מקום  .63.4

אולם אין בהם כדי לגרוע מזכותו של  ביטול החוזה על ידי המזמין משוםכשלעצמם 

  .המזמין לבטל את החוזה

 ולא לגרוע מהן. לעיל 34הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .63.5
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 קיזוז . 64

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי  .64.1

קצוב או בלתי  –זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר  חוזה

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין  המגיע מן הקבלן למזמין. -קצוב 

לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,

  המזמין. המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין

כספים שהוא חייב למזמין, שהמזמין חייב לו מהלקבלן לא תהיה זכות לקזז כספים  .64.2

  בכל עילה שהיא, בין אם מדובר בחוב קצוב ובין אם בלתי קצוב.

 עבודותאי אפשרות המשכת ביצוע ה . 65

, מפאת ןאו מקצת ן, כולעבודותהאם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע  .65.1

מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין 

או  ן, כולעבודותהלקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע  יתן

 עבודותהוהקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע  ,ןמקצת

 כאמור.

 לפי סעיף קטן עבודותהסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע ה .65.2

 בהתאם למחירים – ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמוריהיה  65.1

והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך ישולם לקבלן 

 .לעיל 46שייקבע בהתאם לאמור בסעיף  סכום

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל  .65.3

 עבודותהפיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע  תביעות

 כאמור.

חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן  עבודותההורה המנהל לקבלן לסלק ממקום  .65.4

, 65.1לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן 

המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך  רשאי

 מהן כתמורה להוצאות 12%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  אחרת,

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות  –משרדיות 

 האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 ביול חוזה . 66

  במידה וקיימות, חלות על הקבלן. הוצאות ביול חוזה,

 מס ערך מוסף . 67

ס מ המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .67.1

 י מע"מ .כאם הקבלן אינו עוסק לצור איתווסף למחירי החוזה, אלערך מוסף כדין 
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תשלום החשבונות על פי המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי  .67.2

 ., בהתאם להוראות הדיןחוזה זה

 :67.2על אף האמור בסעיף קטן  .67.3

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון   .א

 יום מיום השלמת 195, ובפרק הזמן החל מתום לעיל 60אמור בסעיף כ, הסופי

ישלם המזמין את סכום המס  –המוסף  הערך מס של שיעורו הועלה עבודותה

 בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש

 ;60קבע בסעיף החשבון הסופי במועד שנ

 43 -ו 42תוך התקופה כאמור בסעיפים  עבודותהלא השלים הקבלן את ביצוע   .ב

 את להשלים יום מהיום בו חייב היה הקבלן 195, ובפרק הזמן החל מתום לעיל

סכום המס  ישלם המזמין את –המוסף  הערך מס של שיעורו הועלה, העבודות

הושלם  בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו

 .במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד עבודותה

 שמירת סודיות . 68

, הקבלן מתחייב לשמור על סודיות לגבי כל הפעולות, הידיעות, המסמכים, התכניות .68.1

יחסים לניהול ובצוע העבודות. בתום העבודות וכן בתום י, המתוכיו"ב מידע מקורות

את כל ההעתקים של כל  למנהלבצוע השלבים השונים, מתחייב הקבלן להעביר 

שהוכנו על  וכן אלה השרטוטים והתכניות בין שהוכנו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו

הצהרה המאשרת כי כל  למזמיןידי הקבלן ו/או מי מטעמו, וכן מתחייב הוא להמציא 

ההעתקים של כל התכניות ו/או השרטוטים אשר אגורים ושמורים בכל דרך שהיא 

 .למנהלהועברו 

כלל בכל הסכם בו יתקשר ייבות בנוסח האמור תיהקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי התח .68.2

 .אדם או גוף בקשר עם חוזה זה ,רותים, קבלן משנהיעם כל נותן ש

ו/או לצורך לרבות תכניות ושרטוטים שיוכנו במסגרת  ,כל מסמך כי ,הקבלן מצהיר .68.3

העבודות על פי חוזה זה יהיה רכוש המזמין, והקבלן מתחייב שלא לעשות כל שימוש 

במסמך כאמור זולת אם קיבל לכך מראש ובכתב את אישור המנהל. הקבלן מוותר 

 . רבזאת על כל זכות במסמך כאמור ויהיה מנוע מלטעון לזכויות כאמו

  ניגוד עניינים . 69

עם פעולותיו על פי חוזה זה מצהיר שהוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים הקבלן  .69.1

מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה ו/או מעשה אשר עלולים והוא ויחסיו עם המזמין 

 . כאמורלהביאו לידי מצב של ניגוד עניינים 
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כן מתחייב הקבלן לוודא, ולשם כך לנקוט בכל הצעדים המתבקשים, ולפעול בענין כמו  .69.2

לא יקלע בקשר עם ביצוע העבודות פעולות קפדניות ודקדקניות, כי מי הפועל מטעמו 

 לניגוד עניינים כאמור.

  

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

  

  

    _______________________  ___________________________  

  הקבלן  עיריית יבנה    
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  1ספח נ

  לתקופת הבדקו נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה

  

  

  

  לכבוד

  עיריית יבנה

  

אנו ערבים כלפיכם בערבות ") הקבלן(להלן: " לבקשת _______________________________

 אלףמאות  חמש (במילים: ₪ 500,000כל סכום עד לסך של מלאה, מוחלטת ובלתי תלויה, לסילוק 

בהתאם לחוזה למתן שרותי  הקבלןשל  התחייבויותיולקיום  בקשר") סכום הערבות(להלן: ") "חש

  מס' ___________. קבלן ביניכם

אוטונומית ובלתי חוזרת ואנו נשלם לכם מפעם  בלתי מותנית, נההתחייבותנו לפי כתב ערבות זה ה

בלי שיהיה עליכם להסביר, לאחר קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום שיצוין בדרישתכם,  מידלפעם, 

, בתנאי הקבלןלנמק, או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

  לעיל. סכום הערבותשהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך _____________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע 

תב לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור בכ

  ועד בכלל, בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה.

  ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

  

  

  ______________________וחותמת  חתימה  תאריך_________________________
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  2נספח 

   טופס אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

  עיריית יבנה

  , יבנה51שד' דואני 

  ")המזמין" -(להלן  

  א.ג.נ.,

אישור על קיום ביטוחים של _______________________ (להלן "הקבלן") בגין ו/או   הנדון:

, בקשר עם חוזה/מכרז ו/או עבודות נלוות בעיר יבנה הסדרת ניקוזים  בקשר עם  עבודות 

  (להלן: "העבודות") 18/2018 מס'

  

  אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: 

             
  כמפורט להלן:עם ביצוע העבודות עבור המזמין,  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר . 1

  
  :עבודות קבלניות  בגין העבודות (פוליסה מספר ____________________ ) כלהלןביטוח   .א

  
הכולל גם כיסוי ₪   100,000בכפוף להשתתפות עצמית בסך שלא תעלה על   ביטוח רכוש -פרק א' 

לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה, והרחבות כיסוי על 

  שאינו כפוף לתת ביטוח עבור: בסיס נזק ראשון

    

  גבול אחריות/פירוט ההרחבה  הרחבת הכיסוי

אך לא פחות מסך , משווי העבודות הכולל 10%  רכוש סמוך   )1(

750,000 ₪  

אך לא פחות מסך , משווי העבודות הכולל 10%  רכוש עליו עובדים    )2(

750,000 ₪  

אך לא פחות מסך , משווי העבודות הכולל 10%  פינוי הריסות  )3(

750,000 ₪  

) נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה 4(

  לקויה, חומרים לקויים

  סכום ביטוח מלא.

)  נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה 5(

  לקויה וחומרים לקויים

אך לא פחות מסך , משווי העבודות הכולל 10%

750,000 ₪  

  

) הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה 6(

  לאחר נזק, והוצאות הכנת תביעה

אך לא פחות מסך , משווי העבודות הכולל 10%

750,000 ₪  

  

המכסה אחריות בגין  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("בטוח צד שלישי") על פי דין -פרק ב' 

מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל 

 10,000,000 קשר עם העבודות, בגבול אחריות בסךבשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או ב
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 50,000צמית שלא תעלה על סך לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות ע₪  

  לכל מקרה ביטוח. הבטוח מורחב לכסות גם:₪ 

  ההרחבהפירוט /אחריות גבול  הכיסוי הרחבת

אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר ) 1(

הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 

אחר של המזמין, למעט לרכוש המבוטח 

  בפרק א' לעיל

הכיסוי של מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי 

רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם 

גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים 

  כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.

אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין ) 2(

או בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני 

  הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

  ) גבול האחריות100%במלוא (

תביעות תחלוף של המוסד לביטוח ) 3(

  לאומי

  ) גבול האחריות100%במלוא (

אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת ) 4(

  תמיכות

2,000,000  ₪  

אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות ) 5(

קרקעיים, ונזקים עקיפים -ומתקנים תת

  כתוצאה מכך

  האחריות)  גבול 100%מלוא ( –נזקים ישירים 

  ₪ 500,000עד לסך   –נזקים עקיפים 

   

  

בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

למקרה ולתקופת ₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  6,000,000משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 

  הביטוח.

  

ו/או רמ"י  היה וייחשבו  כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן  הביטוח מורחב לשפות את המזמין 

  וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע.

  

  לתאונת עבודה  ולמחלת מקצוע.₪  20,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

  

  

(פוליסה מספר ________________ ) לכיסוי אחריות הקבלן בגין פי דין -ביטוח אחריות מקצועית על  .ב

נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים  שיגרמו בקשר עם ביצוע העבודות, בגבול אחריות 

 150,000פות עצמית שלא תעלה על ובכפוף להשתת₪   1,000,000למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בסך  

₪.   

  

  כסות:הפוליסה מורחבת  ל

  מגבול האחריות הכללי) 100%עיכוב ושיהוי כתוצאה ממקרה ביטוח (  .א

 מגבול האחריות הכללי  100%אחריות בגין תכנון ופיקוח (  .ב

 מגבול האחריות הכללי) 20%אבדן מסמכים ומידע (עד   .ג

 מגבול האחריות הכללי). 20%אי יושר עובדים (עד   .ד

חודשים זאת במקרה שביטוח אחריות מקצועית  6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת   .ה

יבוטל או לא יחודש בחברתנו , ולמעט במקרה של מרמה בקבלת תגמולי ביטוח מצד הקבלן 

שחובת הוכחתם חלה על המבטח ו/או אי תשלום פרמיה, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח 
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מהלך תקופת הגילוי והדיווח המוארכת , ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע ושעליו תימסר הודעה ב

עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח אחר /חלופי 

 המעניק כיסוי דומה למתחייב כאמור בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את האירוע .

 ממועד התחלת העבודות. הפוליסה כוללת תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר  .ו

ועובדיהם בגין ו/או בקשר עם הפרת  מ"יר –המזמין ו/או מדינת  ישראל  מורחב לכלול אתהביטוח   .ז

 חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו .

  

  הפוליסה תערך  לתקופה מתאריך ____________עד ___________(שני התאריכים נכללים).

  

בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסת "ביט"  יהיוהפוליסות (למעט אחריות מקצועית)  . 2

חריג התקפות במועד התחלת הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מורחבת לכלול כיסוי לתקופת  רשלנות רבתי לא בפוליסות ככל וקיים.

ממועד מסירת העבודות למזמינה./תום תקופת הביטוח (המועד המוקדם חודשים  24תחזוקה מורחבת בת 

  מבין שני המועדים).

 

ביטוח העבודות הקבלניות יערך לתקופה מתאריך ____________עד ___________(שני התאריכים  . 3

  חודשים.  24נכללים) (___ חודשים) וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 

  

לן ו/או המזמין שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים הננו מאשרים כי על פי דרישת הקב . 4

לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות 

  מהארכות אלה.

  

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין, חברות בנות וחברות מסונפות של  . 5

זמין, עובדי המזמין, רמ"י מדינת ישראל ועובדיהם. ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק המ

  בכוונת זדון. 

  

  אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: . 6

 עבודות מבצעי קבלניםאו /ו המזמיןאו /ו הקבלן יהיה קבלניות עבודות לביטוח בפוליסה" המבוטח"  )א(

 מקצועית אחריות ביטוחל בפוליסה .ישראל מדינתאו /ו"י רמאו /ו"ל הנ של ועובדים משנה קבלניאו /ו

והמזמין ו/או רמ"י ו/או מדינת ישראל ועובדיהם של הנ"ל  יתווספו  ו/או הקבלן יהיה המבוטח שם

 '  לעיל.ב1 בסעיפים כמפורט

מסונפות של חברות בנות וחברות רשות מקרקעי ישראל, " לעניין אישור זה: עיריית יבנה, המזמין"  

  עובדים ומנהלים של הנ"ל. וכן המזמין

נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ותקופות   )ב(

ההארכה, למעט במקרה של מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שהוכחתם חלה על המבטחת, וכן  אי תשלום 

יום  60מסר לקבלן ולמזמינה הודעת ביטול בכתב לפחות דמי הביטוח על ידי הקבלן. במקרה כזה תי

מראש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי המזמין יבטל את תוקף 

  הודעת הביטול. 

  סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי הקבלן.  )ג(

תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ו/או לרכוש המזמין  ישולמו למזמין  או למי שהמזמין יורה בכתב   )ד(

  לשלם. 
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הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן   )ה(

ן, למזמינה או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק מה

  MR116יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לנספח 

 

  הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק. . 7

 

הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין , וכל סעיף  . 8

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל (אם יש כזה) 

כלפי המזמין , ולגבי המזמין  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את המזמין  

נו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות בביטוחי המזמין , ומבלי שתהיה ל

, וכן 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59זכות לדרוש ממבטחי המזמין  לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי המזמין  וכלפי מבטחיו . אנו מאשרים כי יש לראות באמור 

  בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמין .

 

נם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה הביטוחים המפורטים באישור זה הי . 9

  ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף  הפוליסות המקוריות.

 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע  .10

  רעה ללא הודעה מראש כמפורט לעיל.העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ל

  

  ולראיה באנו על החתום

  

  ____________________   _____________________  ______________________  

  חתימה וחותמת המבטח         שם החותם          תאריך    

  : פרטי סוכן הביטוח

  _________________שם_______________ טלפון: __________________דוא"ל: 
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  3נספח 

  קבלן – מוצרהאישור על קיום ביטוח אחריות 
                

  לכבוד
  עיריית יבנה

  ,  יבנה 50שד' דואני 
  להלן: ("המזמין")

  
  א.ג.נ.,
ו/או  : "הקבלן") בגיןןלהל____________________( המוצר של אחריות אישור על קיום ביטוח   הנדון:

"המוצרים" (להלן:   עבור המזמין, בקשר עם חוזה/מכרז ______ הסדרת ניקוזים  בקשר עם עבודות 
  "העבודות") ו/או 

  
  בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

             
 העבודות, כמפורט להלן : בקשר עם ביטוח אחריות מוצר בגין ו/או קבלן האנו ערכנו עבור  . 1
  

  ביטוח אחריות המוצר  א. 
  

  ________ פוליסה מספר

לכיסוי אחריות הקבלן ו/או עובדיו על פי דין לרבות חוק האחריות 
, ואחריות הקבלן בגין מי מטעמו, בגין  1980 –למוצרים פגומים תש"מ 

אבדן ו/או נזק שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין,  בגין ו/או בקשר 
  עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים.

  
  למקרה ולתקופת הביטוח.₪   2,000,000סך   :גבולות אחריות

  
  :תנאים מיוחדים

  
  
  

בקשר עם  העבודות ו/או בגין ו/או מורחב לכלול את המזמין .הביטוח 1
  המוצרים.

  . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2
מסירת העבודות ממועד לא יאוחר הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי . 3

  ו/או  חלקן למזמין ו/או למי מטעמו.
  

  לכל מקרה ביטוח ₪  200,000לא תעלה על סך   השתתפות עצמית :
  
  ___ ועד______________(כולל).__________ -תקופת הביטוח היא החל מ . 2
  לעיל.1.א 1המזמין בהתאם למפורט  בסעיף  ו/או  הקבלן  –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב . 3

ומנהלים עיריית יבנה ו/או רשות מקרקעי ישראל , חברות בנות , עובדים  : לעניין אישור זה "המזמין "
  של הנ"ל.

  
  הנזכרת נכללים הסעיפים הבאים:ה פוליסב . 4

  .זדון, למעט כלפי מי שגרם לנזק בהמזמיןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   א.
לרעה, אלא  םו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיההקבלן הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת   .ב

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60הודעה בכתב, במכתב רשום, מזמין וללקבלן לאחר שנמסור 
 .השינוי המבוקש

היקף הכיסוי בפוליסה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפה   .ג
 .מבוטל –במועד התחלת הביטוח. חריג רשלנות רבתי, ככל וקיים 

  
לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  הקבלן  . 5

 הקבועות בהן.
 

מאחר ופוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה הננו מאשרים כי  . 6
במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע 

ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת 
  קבלן.תביעה נגד ה

  
במקרה של אי חידוש  או ביטול הביטוח בחברתנו, למעט במקרה אי תשלום פרמיה ו/או מרמה בקבלת  . 7

 12תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם  מוטלת על המבטחת , תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 
קרה לאחר חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת, בגין אירוע ש

התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח, כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח. 
סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד הקבלן מכוסה בפוליסה אחרת שנרכשה  על ידי הקבלן, בכיסוי  

 מהכיסוי בפוליסה זאת.  נופלשאינו 
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או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח , העלול לגרוע /הפוליסות כוללות סעיף מפורש על פיו מעשה ו . 8

מזכויותיו על פי הפוליסות , לא יגרע מזכויות המבוטחים האחרים ומזכותם לקבלת שיפוי על פי 
 הפוליסות .

  
כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים  . 9

טוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא לגבי המזמין הבי, וווכלפי מבטחי מיןהמזביטוח אחר לא יופעל כלפי 
  המזמין טוחייבמלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב ותו"ביטוח ראשוני", המזכה א

לחוק חוזה  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף המזמין מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 
 .המזמין ומבטחיו ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ,1981 –הביטוח תשמ"א 

  
 באישור זהובכפוף לאמור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות  .10

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות
  
  
  
  

  
 _______             ______________         ________________  
    חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים     תאריך   

  
  
  
  
  

  :פרטי סוכן הביטוח
  

  _______________טלפון _____________דוא"ל  שם_______________________ כתובת
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  4נספח 

  אישור הקבלן על העדר תביעותנוסח 

  

  לכבוד 

  עיריית יבנה 

  ")המזמין(להלן: "

  

לכל המונחים בכתב ויתור ושיפוי זה תהיה המשמעות המיוחסת להם בחוזה מיום _________ 

  ") שביננו לביניכם.החוזה(להלן: "

  אין בהוראות כתב ויתור ושיפוי זה כדי לגרוע מאילו מהתחייבויותינו על פי החוזה.

") ביחס הסופי והמוסכם התשלוםהרינו לאשר ולהסכים בזאת לתשלום הסופי והמוסכם (להלן: "

  פי החוזה.-לעבודות שביצענו על

התשלום הסופי המוסכם נקבע לאחר שבחנו את כל  (א)אנו מצהירים ומאשרים בזאת, כי: 

בהתאם, התשלום (ב) פי החוזה; -התחייבויות, הצהרות וחובות הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, על

מורה המלאה והסופית לביצוע כל הסופי המוסכם, מוסכם ומקובל עלינו ומהווה את הת

הואיל וקיבלנו את כל המידע שביקשנו והואיל וכל  (ג)פי החוזה ו/או בקשר אליו; -התחייבויותינו על 

השאלות ו/או הבירורים שהיו לנו נענו לשביעות רצונו המלאה, אין ולא יהיו לנו כל טענה ו/או דרישה 

נה לגבי הסכמתנו לתשלום הסופי המוסכם או כספית ו/או אחרת בקשר לחוסר במידע או חוסר הב

לא יהיו לנו ואנו מוותרים בזאת, על כל טענה לפיה התשלום הסופי המוסכם אינו  (ד)בקשר אליו; 

הסכמתכם ביחס  (ה)פי החוזה ו/או בקשר אליו; -מתאים /או אינו הולם את העבודות שביצענו על

תנו המלאה והבלעדית ביחס לעבודות נשוא לא תשחרר אותנו מאחריו )1(לתשלום הסופי המוסכם; 

לא תהווה כל ויתור מצדכם ו/או מי מטעמכם ביחס לזכויות ו'או סעדים להם אתם  )2( -החוזה; ו

  פי דין.-פי החוזה ו/או על-זכאים על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הננו מאשרים ומצהירים בזאת, כי לנו/ואו למי מטעמנו ו/או קבלני 

ידינו ו/או מנהלים ו/או עובדים שלנו, לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה ו/או -עלהמשנה שהועסקו 

דרישה כלשהן כלפיכם ו/או כלפי נושאי משרה אצלכם ו/או מי מטעמכם (לרבות חברת הניהול 

שהועסקה על ידיכם בקשר עם העבודות) ו/או כלפי תאגידים ו/או גופים הקשורים במישרין ו/או 

ת מי יבנה בע"מ) ו/או רשות מקרקעי ישראל בקשר לחוזה ו/או בקשר לעבודות בעקיפין אליכם (לרבו

נשוא החוזה ו/או בקשר לכל עבודה הנובעת מכך או הקשורה לכך, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, 

הכל בהתייחס לתקופה שתחילתה ביום חתימת החוזה וסופה במועד זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

ידינו או על ידי מי מטעמנו -בו תועלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל, על לעיל, בכל מקרה

ידינו, הננו מתחייבים לפצות ולשפות -ידי קבלני משנה שהועסקו על-או עובדינו או מנהלינו או על

אתכם ואת כל מי שהטענה או התביעה או הדרישה יופנו כלפיו, מיד עם דרישה ראשונה ומבלי שיהיה 

ך לנמק את הדרישה, בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין) צור

ו/או אחריות ו/או הפסד ו/או חובות שיגרמו ו/או שיוטלו עליהם ו/או שהם יאלצו לשאת בהם בקשר 

  לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
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את, כי שילמנו באופן מלא לכל העובדים, קבלני מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מאשרים ומצהירים בז

פי החוזה -ידנו לצורך ו/או במסגרת ביצוע העבודות על-המשנה, הספקים וכל אדם או גוף שהועסקו על

פי החוזה, את כל הסכומים להם הם זכאים (ובכלל זה בעבור -זה ו/או לצורך קיום התחייבויותינו על

  ביצוע עבודות ובעבור אספקת ציוד).

  

   __________   __________  

  תאריך   הקבלן  

  

  

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר בזאת כי בשם הקבלן חתמו על כתב שחרור זה ה"ה 

  __________ וכי חתימתם דלעיל מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.-__________ ו

  

    _________________  

  __________, עו"ד  

           


