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 הסכם

 טשנערך ושנחתם בירושלים ביום _________ לחודש _________ שנת תשע"

 2018יום _________ לחודש _________ שנת 

 

 520027392פיתוח מזרח ירושלים בע"מ, ח.פ.   בין:

 , ירושלים18מרחוב שלומציון המלכה   

 ("החברה")להלן:   

 מצד אחד

 

 _______________________, ח.פ. / ח.צ._________________  לבין:

 מרחוב _____________________, _____  

 ע"י המוסמכים לחתום בשמו ה"ה _________________, ת.ז.  

 _______________, ת.ז. __________-_______________ ו  

 ("הקבלן")להלן:   

 מצד שני

 

טיילת החומות )הצפונית ארכיאולוגיה ותיירות, הידוע כוהחברה היא המחזיקה באתר  הואיל:

 ( והיא מפעילה ומנהלת אותו;"טיילת"ה בעיר העתיקה בירושלים )להלן: והדרומית(

 

שביצעה , וזאת בד בבד עם עבודות טיילתוהחברה מבקשת לשפר את חווית המבקר ב והואיל:

לאתר  טיילתאת ה קדם, באופן שיטיילתלשיפור התשתיות בושהיא מתכוונת לבצע 

 שך אליו תיירים ומבקרים רבים;ותיירות אטרקטיבי בירושלים, אשר מ

 

לפיתוח  5/2020מכרז פומבי מס' החברה פרסמה  טיילתלצורך שיפור חווית הביקור בו הואיל:ו

 )להלן: טיילת החומות ירושלים –על חומותייך הפקדתי שומרים  –אפליקציה לסיור 

 הצעתו למכרז;, והקבלן הגיש "המכרז"

 

וועדת המכרזים של החברה, בישיבתה מיום ______ הכריזה על הצעתו של הקבלן כעל  והואיל:

 ההצעה הזוכה במכרז;

 

בביצוע עבודות לפיתוח ובהתאם לאמור, מבקשת החברה להתקשר עם הקבלן  הואיל:ו

בטיילת החומות )הצפונית  -"על חומותייך הפקדתי שומרים"  –אפליקציה לסיור 

, כחלק מפרויקט תוכן שנועד להעשיר את חוויית המבקר והדרומית(, ירושלים

מתבסס על מפגש עם דמויותיהם של שומרי ירושלים לאורך , אשר בטיילת

בתפיסת ביצוע משולבת ובשיטה וזאת , הוירטואליוהגרפי  ,מד הפיזייבמ - ההיסטוריה

שבשלטים ש"יתעוררו לחיים" הנפשה של דמויות , באמצעות "turn-key project"של 

עבודות כוללות בין היתר, הכנת מסמך אפיון, ה .באמצעות מציאות רבודה

 Userהכולל אפיון מלא של האפליקציה, לרבות מסכים ומעטפות )

Experience Document הכנת ;)User Interface  המראה את העיצוב
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נותנת ציה האפליק) הסופי; פיתוח האפליקציה עבור הפלטפורמות השונות

; תרגום הטקסטים של (iOS-ו Androidמענה עבור מכשירי טלפון מסוג 

והפקת פסי הקול בשפות  VR-דמויות השומרים השונים וטקסטים סרטוני ה

עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית וגרמנית )תוך שמירה על ההתאמה  הבאות:

 מחזאית של אוצר המילים של הדמויות, המשלב הלשוני –האמנותית 

וחיתוך הדיבור )המתייחס לרקע התקופתי של הדמויות, להתרחשויות 

ולהלך הרוח של הסיטואציות השונות(, גם במסגרת התרגום, במידת 

(; העלאת האפליקציה QAהאפשר(; תהליך בדיקה וניטור של באגים )

בעמדת רכישת הכרטיסים  Wi-Fiלחנויות; אספקה והתקנה של מערכות 

, בתקופת האחריות ותמיכה באפליקציהליווי , יהעבור הורדה של האפליקצ

 (;"העבודות" והשירות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהצעתו של הקבלן )להלן:

 

לעיצוב וייצור הדמויות ובמקביל למכרז, פרסמה החברה מכרז  והואיל:

והפיזיות והשילוט במסגרת פרויקט התוכן, שישמשו את  הוירטואליות

בהתחשב באמור  , כאשרהזוכה במכרז זה, לצורך יצירת חוויית הביקור

לעיל, בכל הקשור בתפיסת הביצוע המשולבת, יהיה על הזוכה במכרז זה ועל 

הזוכה במכרז הדמויות והשילוט לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה לטובת 

 ;יית התוכןיצירתה השלמה של חוו

 

קבלן מצהיר, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המומחיות, היכולת, כוח האדם והציוד וה והואיל:

הדרוש לביצוע העבודות, באופן המקצועי והטוב ביותר, והוא נכון לבצע את העבודות 

 ;, במסמכים שצורפו לו ובנספחיוכמפורט בהסכם

 

העבודות, והקבלן מבקש להתקשר והחברה מבקשת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע  והואיל:

 עם החברה לצורך ביצוע העבודות, והכל בהתאם להוראות הסכם זה ומסמכי המכרז;

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כלהלן:

 

 מבוא -פרק א' 

 

 כללי: .1

 ממנו, וייקראו עמו בכפיפה אחת.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .א

 .כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפירושו .ב

 :ומהווים חלק בלתי נפרד ממנוהסכם זה המסמכים המצורפים ללהן  .ג

 לרבות הצעת הקבלןו, על נספחיתכתב ההזמנה לקבלת הצעו - 'מסמך א , 

 בהתאמה(. "הצעת הקבלן"ו "מסמכי המכרז"ן ולעיל: )להל

 להלן רשימת נספחים ההסכם, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: .ד

 :"לחוזה( .א'9נוסח ערבות הביצוע )סעיף  נספח "א 

  :"לחוזה(ה.12לוח זמנים )סעיף  נספח "ב '    
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 :"ד' לחוזה(27נספח הבטיחות )סעיף  נספח "ג. 

 :"א' לחוזה(39אישורי ביטוח )סעיף  נספח "ד.  

 :"לחוזה( ד'.39חוזרות )ביטוח( )סעיף כתב הוראות בלתי  נספח "ה 

 :"א' לחוזה(55)סעיף  נספח התחזוקה והבדק נספח "ו. 

 ג' לחוזה(55נוסח ערבות הבדק )סעיף  ":1נספח "ו. 

 :"ד' לחוזה(64נוסח ערבות המקדמה )סעיף  נספח "ז. 

 :"לחוזה(.ד66כתב העדר תביעות )סעיף  נספח  "ח ' 

 " (לחוזה .א'69סעיף )תעודת סיום החוזה  ":טנספח 

 "לחוזה( .ג'77התחייבות לשימוש בתוכנות מקור )סעיף  נספח "י 

 לחוזה( .ד'78נספח העדר ניגוד עניינים )סעיף  ":1'נספח "י 

 :"לחוזה( .ד'79נספח סודיות )סעיף  נספח "י"א 

, והקבלן מההסכםחלק בלתי נפרד והצעת הקבלן מהווים, כאמור, מסמכי המכרז  .ה

, כפי שאושרה ןהקבל ווהצהרותיו, כאמור בהם, לרבות הצעת מצהיר, כי התחייבויותיו

ע"י החברה, מהוות חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו והצהרותיו בהסכם זה, וכי 

ההתחייבויות וההצהרות בהסכם זה,  מוסיפות על האמור במסמכי המכרז ולא גורעות 

 .הםמ

במסמכי המכרז, לרבות הקבלן מצהיר, כי הוא עומד בכל תנאי הסף והדרישות שנקבעו  .ו

, ובידיו 1976 –, תשל"ו )אכיפת ניהול חשבונות( ות גופים ציבורייםאבהוראות חוק עסק

כל האישורים הדרושים לפי תנאי המכרז, והוא יודיע לחברה באופן מיידי, ככל שיחול 

 שינוי במצבו, כאמור.

י חוק הקבלן מתחייב להמציא לחברה, אחת לשנה, את כל האישורים הנדרשים לפ .ז

 עסקאות גופים ציבוריים, כאמור.

הקבלן מצהיר, כי התקשרותו עם החברה במסגרת הסכם זה נעשית בהתאם לכל דין,  .ח

לרבות מסמכי ההתאגדות שלו והחלטות האורגנים המוסמכים שלו, ואין בה כדי 

לגרום להפרה של כל דין ו/או חוזה ו/או פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או בחיובו כלפי צד 

שי כלשהו, וכי לא קיימת זכות של צד שלישי ו/או התחייבות שלו כלפי צד שלישי, שלי

 העלולה למנוע את ההתקשרות ו/או לפגוע באיזו מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

כוח האדם,  אספקתלרבות  ותהוראות החוזה חלות על הקשור בביצוע העבוד .ט

 וע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קב

, ותזה מתחייב הקבלן לבצע את העבוד הסכם, כמוסכם בהסכםתמורת תשלום שכר ה .י

לקבלן מתחייבת החברה לשלם  ,ע"י הקבלן כאמור ת ביצוע העבודותותמור ,כאמור

 .הסכםשכר האת 

 

 :הגדרות .2

עניין( יתפרשו בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן: )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של 

 המונחים הבאים כדלהלן:

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ; - "החברה"
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לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים וכן כל קבלן משנה הפועל  - "הקבלן"

 בשמו או עבורו בביצוע העבודה;

 מנהל הפרויקט, אשר הוסמך ע"י החברה לצורך ניהול העבודות או חלקן; – "המנהל"

או ות פירושו, האדם שהתמנה מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבוד - "המפקח"

 .)למען הסר ספק, בהסכם זה, כל סמכות המוקנית למפקח מוקנית גם למנהל( הןכל חלק מ

מנכ"ל החברה ו/או מי שהוסמך על ידו יהיה רשאי למלא כל תפקיד ו/או סמכות שניתנו 

. בכל מקרה הוראות מנכ"ל החברה יחייבו את הקבלן למפקח ו/או למנהל לפי חוזה זה

ויגברו על כל הוראה אחרת ו/או סותרת שניתנה ע"י המנהל ו/או המפקח. מובהר בזאת, כי 

 מנכ"ל החברה רשאי להפסיק את פעולתם בפרויקט של המנהל ו/או של המפקח בכל עת.

 דר במבוא לחוזה, כמוגשיש לבצע בהתאם לחוזה ותהעבוד - "העבודה"או "העבודות" 

, לרבות עבודה אחרת, מפורשת או לא, החלה על הקבלן לפי הסכם זה, להלן 3ובסעיף 

לרבות עבודות ארעיות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן ו/או עבודות 

עבודות הנדרשות לצורך קיום התחייבויות נוספות ו/או חלקיות ו/או עבודות שינויים ו/או 

 ;לעניין האחריות והבדקהקבלן 

 המהווים חלק בלתי  נפרד ממנו; נספחיו,פירושו, חוזה  זה ו - "ההסכם"או  "החוזה"

המרכזית  המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה מדד המחירים לצרכן – מדד"ה"

 לסטטיסטיקה.

מוכרת  או של חברת ביטוחישראלי חיוב או התחייבות עצמאית של בנק  - "ערבות"

 הקבלן כלפי החברה. ישאינם תלויים בחיוב, אוטונומיים, לשיפויבישראל 

פירושו, הסכום הנקוב בחוזה בתמורה לביצוע החוזה,  - "סכום החוזה"או  "שכר החוזה"

לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת 

 שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

שכר , שהשירות ו/או העבודה ו/או הציוד כלולים בופירוש - של הקבלן" על חשבונו"

 , ולא תשולם בגינם תמורה נוספת ע"י החברה.החוזה

 

 מהות העבודות והיקפן: .3

תוך ממשק למסמכי המכרז,  1את האמור במבוא להסכם ובמסמך ג'העבודות יכללו  .א

, הדרכה והטמעה , לדמויות הפיזיות ולשילוטטיילתואינטגרציה מלאה למערכות ה

ומתן שירותי אחריות  ןלצוות החברה, בכל הקשור בהפעלת המערכות ותחזוקת

ותחזוקה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה ולפי דרישותיה השוטפות של 

 החברה.

 ,יהיה בהתאם להצעת הקבלן ולהוראות הסכם זה היקף ההתקשרות במכרז זה .ב

 (., כמוגדר בחוזהובדק בתוספת מע"מ כדין )לרבות לתקופת אחריות

של לחברה זכות הברירה להרחיב את היקף ההתקשרות במסגרת הסכם זה בהיקף  .ג

 .מהצעת הקבלן 100%

למרות האמור בס"ק ב' לעיל, אין החברה מתחייבת להזמנת מלוא העבודות ו/או  .ד

 להתקשרות בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי.
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המכרז ו/או בהסכם זה, כדי להקנות לקבלן בלעדיות בביצוע אין באמור במסמכי  .ה

העבודות, והחברה תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים נוספים, ככל שתחפוץ בכך, 

 לרבות באמצעות מכרז חדש.

 

 הסבה / המחאת החוזה .4

חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ל אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כ .א

 לפי החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.ו/או חיוב או למסור לאחר כל זכות 

על פי החוזה אלא לאחר שקיבל ו/או התחייבויותיו הקבלן לא ימחה את זכויותיו   .ב

ובתנאים שתקבע החברה. כל המחאת זכות שתעשה  ,הסכמת החברה מראש ובכתב

על המחאת הזכויות יחולו הוראות  ר לעיל לא תחייב את החברה.שלא על פי האמו

 להלן. 82סעיף 

 

 קבלנות משנה .5

הקבלן בלא לפגוע באמור, מכרז. בהזמנה למתן הצעות ההאמור להלן כפוף להוראות  .א

לא  ואמתחייב להעסקת העובדים ובעלי התפקידים, כפי שהצהיר במסגרת המכרז, וה

 יהיה רשאי להחליף את העובדים, כאמור, אלא באישור החברה מראש ובכתב בלבד.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה. כולה או מקצתה אלא  .ב

בין בין הזכאים לשכר חודשי ובהסכמת החברה מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים, 

ה לאחר של צמה, משום מסיר, אין בה לכשעבפועל ששכרם משתלם לפי זמן העבודה

 העבודה או חלק ממנה. ביצוע

, אין ההסכמה למסירת ביצוע חלק מהעבודה לקבלן משנהנתנה החברה את הסכמתה  .ג

ישא יאמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ה

 , יחדשל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהםמחדל באחריות מלאה לכל מעשה או 

 .ולחוד עם קבלן המשנה

מתחייב ה חובת רישום לפי חוק, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל .ד

החיקוק לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות שהקבלן 

. למען הסר ספק, הסכמת החברה למסירת ביצוע העבודה לקבלן שאינו הרלוואנטי.

ה, לא תפטור את הקבלן מהתחייבותו לפי ס"ק זה אלא אם עומד בהוראות ס"ק ז

 החברה פטרה אותו במפורש ובכתב מהתחייבותו, כאמור.

תחום בלאפשר הפעלתם יודגש, כי אין באמור בהסכם זה, כדי למנוע את החברה מ .ה

 ו/או מטעם גורמים אחרים ם החברהמטעם אחרים של קבלני הפיתוח והתכנות

, לקבל מראש ובכתבבהודעה ובלבד שככל שהקבלן יידרש ע"י החברה,  ,שאינם הקבלן

, הוא יהיה זכאי קשר עם העבודות ו/או האפליקציהאחריות בקשר עם פעולותיהם ב

בגין  אותם קבלניםמהתמורה שיקבלו  6%של בשיעור  ממונה"קבלן " ה שללתקור

בהעדר הודעה, כאמור, לא  אחריותו של הקבלן. פעולותיהם במסגרת הסכם זה, תחת

 , כאמור.םקבלניאותם של  זכאי לכל תמורה, בקשר עם פעולתםקבלן יהיה ה

 

 החוזה תפוקת .6
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תקופת החוזה תהיה מיום חתימתו ועד למועד השלמת ביצוע העבודות, לרבות תקופת  .א

בהסכם זה. הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע בצו  ההבדק, כהגדרת

ברציפות וישלים אותן (, יבצע אותן "מועד תחילת העבודות" התחלת העבודות )להלן:

 חודשים ממועד  תחילת העבודות, 7בתוך  עד לקבלת תעודת השלמה( -למעט הבדק )

 בהתאם לפירוט להלן:

 13בהתאם למפורט בסעיף  העבודות יהיהלביצוע  לוח הזמנים הכללי )אבני הדרך( .ב

 להלן.

בלא לפגוע באיזו מהוראות הסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי החברה תהיה רשאית,  .ג

בכל עת ומכל סיבה שתיראה בעיניה, לסיים או להשהות ביצועו של הסכם זה, כולו או 

 יום, מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה. 14מקצתו, בהודעה מראש לקבלן של 

 

 במסמכיםוסתירות ספקות  .7

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת  .א

ההוראה הקובעת סטנדרטים , כוחה של או מנספחיו החוזה ממסמכיבמסמך אחר 

 מחמירים יותר עדיף.

לא הייתה הוראה, כאמור )או שקיים ספק לעניין ההוראה המחמירה יותר(, יחול סדר  .ב

 :פות להלן )המסמך הקודם עדיף(העדי

 .כולל הצעת הקבלן( –)לעניין התמורה  ההסכם (1)

 נספחי ההסכם. (2)

 מסמכי המכרז )מסמך א'(. (3)

הוראה אחרת ו/או בין מסמכי גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה ל .ג

שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו,  החוזה ונספחיו ו/או

יפנה  ,שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתך אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה אוו/

עד  והמנהל ייתן הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. ,הקבלן בכתב למנהל

לקבלת הוראת המנהל, יעכב הקבלן את ביצוע חלק העבודה, אשר בגינו נזקק לפניה 

 למנהל, כאמור.

לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, רשאי המנהל וכן המפקח, להמציא  .ד

 , לרבות שינוי של תכניות העבודה., לביצוע העבודהוכיו"בלרבות תכניות 

ס"ק והוראות המפקח שניתנו בהתאם ל 'ד' או ג "קהוראות המנהל שניתנו בהתאם לס .ה

 זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט' בס"קמחייבות את הקבלן, אולם אין האמור   'ד

 .להסכם זה

תוספת תשלום לשכר מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הוראות המפקח מחייבות  .ו

ולא תישמע טענת הקבלן, כי בוצעו לא יחייב השינוי במחיר החוזה את החברה החוזה, 

אלא אם כן אישר המנהל בחתימת , בהתאם להנחיות המנהל ו/או המפקח ו/או החברה

, וניתן אישור כתוב של החברה לשינוי ו/או ו החריגהידו ובמסמך בכתב את השינוי ו/א

 .החריגה, כאמור, מראש ובכתב

 האמורים תחול הקבלן. יםאחריות לקבלת האישורה

הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל המסמכים שיקבל מאת החברה ו/או המנהל ו/או  .ז

לאחר קבלתם, להביא לתשומת ליבו של המפקח כל אי התאמה ו/או אי  דימהמפקח 
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בהירות ו/או טעות שמצא בהם או כל טעות במידות ולדרוש מהמפקח הוראות בקשר 

 פנה למפקח באותו מועד,לאי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות. במקרה שלא 

בדיקה סבירה את אי כאמור, תחול על הקבלן חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות ב

ישא בכל עלות, הוצאה או נזק יההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות, והוא בלבד 

בגין כך, אלא אם הוכיח כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את אי ההתאמה ו/או 

 אי הבהירות ו/או הטעות או אם דרש הוראות מבעוד מועד מהמפקח ולא קיבלן. 

חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה במסמכי  הקבלןבנוסף, יודגש, כי  .ח

ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי ראות עיניו,  לפניההסכם 

מחדש, הכל לפי וביצוע  יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן לנהוג אחרת, לרבות תיקון,

בלן מתחייב לנהוג . הק, ללא כל תשלום נוסף לקבלןשיקול דעתו הבלעדי של המפקח

על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך 

 שנהג אחרת, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. 

 

 אספקת תכניות .8

, שיכין )וזאת מעבר המסמכים, נשוא הפיתוחהקבלן ימסור למנהל העתק של כל  .א

מסמכי האיפיון המלאים, התרגומים השונים לחברה של והמסירה לחובת ההצגה 

 ללא תשלום.(, Source Codeהמקור ) וכיו"ב , ומעבר לחובתו למסור לחברה את קוד

 , כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה.המסמכים

רכושה של  והיישיכין הקבלן במסגרת העבודות, וכל חלק מתוצרי הפיתוח, כל מסמך  .ב

 ביצוע העבודות בלבד.א יהיה רשאי להשתמש בהם אלא לצורך החברה בלבד, והקבלן ל

, כפי שאושר ע"י החברה, מסמכי האפיוןלולהצעתו הקבלן יבצע את העבודות בהתאם  .ג

 על פי הוראות הסכם זה.החברה,  הנחיותיה שלולפי 

 

 ערבות לקיום החוזה .9

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ימציא הקבלן לחברה, עם חתימתו על חוזה  .א

, ושתהיה בתוקף עד לסילוק השכר להסכם נספח א'בערבות צמודה בנוסח הקבוע זה 

לפי סעיף  למתן שירותעד מתן ערבות להלן או  66כאמור בסעיף  ,הסופי לפי חוזה זה

( משכר יםאחוזה שמונ) 8% של היה בשיעוריהערבות סכום לפי המאוחר,  להלן, 55

, כולל תוספות ושינויים שנעשו עד לאותו מועד, שהוא ביום מתן הערבות החוזה, כפי

 .ובתוספת מע"מ, כדין

יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו תהיה החברה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה  .ב

לפי שיקול דעתה הבלעדי, אחרת לפי חוזה זה לחלט את סכום הערבות כולו או חלקו, 

במקרה של חילוט, מלא או  מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.

"ק א' המקורי הקבוע בס והערבות לשיעורסכום חלקי, של הערבות, ישלים הקבלן את 

תעמוד יתרת הערבות  -ימים ממועד החילוט. חולט חלק מסכום הערבות  7לעיל בתוך 

 בעינה.

רבות שיחולט ע"י החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה סכום הע .ג

לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי החברה, בטענות או מענות כלשהן בקשר לכך ומבלי 

 .ו/או לפי כל דין שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של החברה על פי חוזה זה
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יישאר מדד הבסיס של , בכל מקרה בו יידרש הקבלן, להאריך את תוקף הערבות הנ"ל .ד

 הערבות, מדד הבסיס של הערבות הראשונה.

  

 לשביעות רצון המנהל העבוד .10

בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל וימלא  ותקבלן יבצע את העבודה

לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות 

למען הסר ספק, המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע שינויים בעבודות, לרבות  בחוזה.

 .מסמכי האפיוןלאחר אישור התכנון ו/או 

        

 הודעות .11

ל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה תינתן במכתב רשום לפי הכתובת כ .א

 של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני.

שעות מזמן  96ודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור ה .ב

 מסירתה בדואר.

שינה הקבלן את כתובתו, יודיע על כך לחברה בכתב. עד למתן הודעה בכתב, כאמור,  .ג

ייחשבו הודעות שנשלחו על פי כתובת הקבלן, הנקובה בחוזה זה, הודעות שהומצאו 

 .ידי הדואר לשולחגם אם יוחזרו על כדין, וזאת 

פרויקט על הקבלן להודיע למנהל, בכתב, את מספר הטלפון הסלולרי של מנהל ה .ד

מטעמו וכן של מנהל העבודה מטעמו, ככל שיהיה צורך למנות כזה, בהתאם לכל דין, 

שעות ביממה, למקרה חירום. במקרה הצורך  24-מים בשבוע וי 7במשך  ניםכונ ושיהי

 לרשויות המוסמכות.פרטים האמורים גם היימסרו 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .12

הקבלן מצהיר כי תנאי החוזה נהירים לו, כי הוא בדק, לפני הגשת הצעתו, את כל  .א

 הוסביבת טיילתההתנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, לרבות 

וכל הגורמים אשר יש לתאם עמם או עשויה  ,, לוח הזמנים לביצוע העבודותוכיו"ב

. , לרבות הזוכה במכרז הדמויות והשילוטלהיות להם השפעה על התקשרותו בחוזה זה

נטי אשר עשוי להשפיע על הצעתו, ווארואים את הקבלן כאילו השיג את כל המידע הרל

או והוא מוותר בזאת על כל דרישה לתוספת לשכר החוזה ו/או להארכת לוח הזמנים ו/

כל דרישה אחרת המתבססת על אי הכרתו של תנאי כלשהו של חוזה זה ו/או של נתון 

 כלשהו בקשר לביצוע העבודות ו/או לפרויקט.

הוא  כי שכר החוזההוא וניסיונו המוצהר, שוכנע על יסוד בדיקותיו מצהיר, כי הקבלן  .ב

התאם וב מלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזההוגנת ומהווה תמורה שכר ראוי, ה

כולל סיכונים צפויים ובלתי צפויים מראש וכן הערכות שלא התקיימו. לקבלן להצעתו, 

לא תהיה כל זכות תביעה מסוג כלשהו על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של איזה 

גורם שהוא הקשור בביצוע החוזה, בעבודות, או בכל עניין אחר, לרבות בגלל ביצוע 
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וכל כיוצא באלה, אלא אם , ת על ידי קבלנים אחריםהעבודות במקביל לביצוע עבודו

 כן אושר הדבר מראש ובכתב על ידי החברה.

 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז. .ג

 הוא מתחייבכי הקבלן מצהיר, כי הוא כשיר לבצע את העבודות ולהשלימן במלואן,  .ד

לא תשמע מפיו כל טענה וכי לרבות הצעת הקבלן, לפעול כמפורט בחוזה זה ובנספחיו, 

לפיה הוא לא היה ער לכתוב או למשמעותו או טענה לפיה הצעתו לא הביאה בחשבון 

 .גורמים רלוואנטיים שונים

 

 לוח זמנים .13

לוח זמנים  החתימה על חוזה זה יום ממועד 14בתוך הקבלן ימציא לאישור המנהל,  .א

-מסמכי האיפיון, הכנת הביה )לרבות השלמת ביצוע העבודה, על כל שלמפורט לגבי 

UI'כל הנוגע לקבלני ב, לרבות (, ביצוע הפיתוח לפלטפורמות השונות, התרגום וכו

 ;מומשנה מטע

מבלי לגרוע מכל התחייבות המוטלת על הקבלן, בהתאם לחוזה זה, יגיש הקבלן  .ב

מזמן לזמן עד שיאושר על ידי המפקח,  ולאישורו של המפקח את לוח הזמנים ויתקנ

לפני מועד התחלת ביצוע העבודה. ניתן אישור המפקח, כאמור, יחייב לוח הזמנים את 

הקבלן, לכל דבר ועניין. לא ניתן אישור המפקח, כאמור, ייקבע לוח הזמנים על ידי 

ת המפקח, וקביעתו תחייב את הקבלן. המפקח יהא רשאי לעדכן את לוחות הזמנים, מע

הוצאות שהוציאה החברה לשם לעת ועל פי העניין, ועדכונים כאמור יחייבו את הקבלן. 

עריכת לוחות זמנים וקביעת דרכי ביצוע על ידי המפקח, כאמור, ינוכו משכר החוזה. 

 שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, וקביעתו תהא סופית.

למתן ארכה כל שהיא איחור של הקבלן בהגשת המסמכים והמידע כאמור לא יביא 

 לגבי מועד סיום העבודה או השלמתה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי  שינוי בלוח הזמנים או עיכוב בביצוע  .ג

העבודות, כשלעצמם, לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף או בפיצוי כלשהו מעבר לשכר 

, או אם החליטה כולל בנספחיו( לא) החוזה, אלא אם הדבר נאמר במפורש בחוזה זה

 על כך החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לתנאים שתקבע.

מובהר בזה, למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי בכל מקרה ונסיבות לא  .ד

יהא הקבלן זכאי, במקרה של הפסקת עבודה, לפיצוי מיוחד בגין השבתת כלים או 

 בטלת עובדים.

 .'נספח בכשר יצורף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, לוח הזמנים שהוגש ואו .ה

לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות  .ו

הביצוע ואת העבודות המתוכננות לחודש הקרוב. עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה 

דה במועד כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, לרבות החובה להשלים את ביצוע העבו

 .  חברהשנקבע על פי ההסכם ולפי לוח הזמנים שאושר על ידי ה

לוח הזמנים הוא מעיקרי ההסכם, והגשת לוח הזמנים מעודכן מדי חודש מהווה תנאי 

 להגשת חשבונות הקבלן, אישורם ותשלומם. 

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  .ז

או על החלפתו באחר,  לעיל, נספח ב', אחרת להורות על שינוי לוח הזמניםמסיבה ובין 
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ובלבד,  ,יביםבשינויים המחולעיל,  'ועד  'המפקח יחולו סעיפים קטנים ג ועל הוראת

ביצוע העבודה על ידי הקבלן, תינתן עליו לקבלן הודעה זמן אופן שאם לא נבע השינוי מ

יחייב לוח הזמנים את הקבלן ממועד  -הזמנים סביר מראש. שונה, תוקן, או הוחלף לוח 

 אישורו ע"י המפקח, ובלבד שניתן לשינוי אישור החברה בכתב.

המצאת כל מסמך, תכנית ו/או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למנהל ו/או  .ח

למפקח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות 

 ליו לפי ההסכם ועל פי כל דין.כלשהי המוטלת ע

הוראות הסכם זה בכל הקשור  ות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור ביתראין בהורא .ט

 בחובות הקבלן בקשר ללוחות זמנים ומועדי ביצוע. 

מטעם בעבודתם של קבלנים נוספים  , בכל דרך שהיא,ככל שתשולב עבודת הקבלן .י

שעליו להגיש מעת לעת על פי  ,ם, יתחשב הקבלן בעובדה זו ביחס ללוח הזמניהחברה

ככל שהקבלן ישמש לעניין הקבלנים הנוספים כקבלן ראשי, יכלול הוראות סעיף זה. 

 לוח זמנים מפורט לכל אחד מקבלני המשנה הנוספים.גם לוח הזמנים בתוכו 

 

 בוטל .14

 

 התחייבויות כלליות -פרק ג' 

 

 השגחה מטעם הקבלן .15

 ביצוע העבודות על, בא כוחו המוסמך  הקבלן, או שגיחעבודות, יהבמהלך ביצוע  .א

ח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו וברציפות. מינוי בא כ

יהא רשאי לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך  אשר ,המוקדם של המנהל

 .ח מוסמך של הקבלן כדין הקבלןוקבלת הוראות מהמנהל דין בא כ

העבודות, ביצוע במשך כל תקופת ו מהלך ביצוע העבודותבקביעות, בהקבלן יעסיק  .ב

 .ו/או במסגרת צו התחלת העבודה אנשי מקצוע, כמפורט במסמכי המכרז

מינוי כל אחד מהגורמים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות כאמור יהא טעון  .ג

ו/או לדרוש  אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו

גורמים כאמור, אם מצא נימוק סביר לכך, לפי שיקול דעתו. נדרשה החלפתו של מי מה

החלפת גורם כאמור, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען 

יחולו גם )לרבות הוראות מסמכי המכרז( הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף משנה זה 

 אמור.על גורם אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כ

 

 בוטל .16

 

 בוטל .17

 

 בוטל .18

 

 גישת המפקח למקום העבודה .19
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הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, או לכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום  .א

 העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה.

את העבודה ולהשגיח לבדוק  , בעצמו או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו,המפקח רשאי .ב

ביצועה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות על 

 המנהל ואת הוראותיו הוא.

 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .20

 הודעות,לן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן כל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבב .א

, אולם מכל מין וסוג שהוא ואגרות , היטליםרישיונות והיתרים ותשלום מסיםקבלת 

למו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל על פי הסכם זה על וואגרות שש , היטלים מסים

 יוחזרו לקבלן ע"י החברה. –החברה 

כמו כן, מובהר בזאת, כי החברה לא תישא בכל אגרה ו/או היטל ו/או מס שהוא בקשר  .ב

 עם ביצוע העבודות.

רלוואנטיים לביצוע תק רישיונות ואישורים לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן הע .ג

 לפני תחילת ביצוע העבודה או בכל מועד שיידרש לכך. העבודות

 

 בוטל .21

 

 בוטל .22

 

 בוטל .23

 

 בוטל .24

 

 בוטל .25

 

 בוטל .26

 

 בטיחות בעבודה .27

והתקנות  1970 -ל הקבלן לנהוג בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ע

ולפי כל דין אחר העוסק  1954וכן לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד   ,שהוצאו לפיה

בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם, 

 על העבודות המבוצעות ע"י הקבלן;  והכל ככל שהוראות אלה חלות

 

 על העבודותפיקוח  .28

. כמו כן רשאי המפקח לבדוק ,בדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועההמפקח רשאי ל .א

 את אופן ביצוע הוראות החוזה על ידי הקבלן.

לצורך מילוי תפקידו, רשאי ומוסמך המפקח לתת לקבלן הוראות, בין אם מדובר  .ב

בהוראות המנהל ובין אם מדובר בהוראות אשר ניתנות על ידי המפקח ישירות. המפקח 
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 צוע ההוראות, כאמור. רשאי לבדוק בי

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הכלים הדרושים לבחינת  .ג

העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או 

 .ות העבודות )לרבות בשלביהן הראשוניים(למקומות עבודה אחרים בהם נעש

שינוי של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון,  .ד

. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות של המפקח או להוראותיומסמכי המכרז ו/ל

 ע"י המפקח. וקבעהמועדים שיהמפקח בתוך 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין  .ה

. קח או למסמך האפיוןמסמכי המכרז או להוראות המפהעבודה נעשית בהתאם ל

דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של 

 המשך הביצוע ולא תקנה לקבלן זכות לכל טענה או תביעה.

המנהל יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב והעבודה ולאופן ביצועה.  .ו

ל או למפקח, על ביצוע העבודה, אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהבכל מקרה, 

ואין  ,אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את התחייבויותיו בכל השלבים במלואן

בגין מעשי הקבלן  בין הצדדים ו/או מטילה כל אחריות על החברההיא יוצרת יחס אחר 

צדדים שלישיים כלפי קבלן ומי מטעמו ו/או מכוחו והן כלפי ההן ו/או מחדליו, 

 .כלשהם

מלא י מהתחייבויותיו כלפי החברה למילו ות הפיקוח הנ"ל לא תשחרר את הקבלןזכ .ז

למען הסר ספק מדובר בזכות לפקח, ואין היא מטילה  תנאי חוזה זה על נספחיו.של כל 

על החברה כל אחריות ו/או חובה לקיים את הפיקוח בפועל אלא מסמיכה אותה לקיים 

 פיקוח, כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 נזיקין וביטוח -פרק ד' 

 

 בוטל .29

 

 לגוף או לרכוש םנזקיאחריות ל .30

שיגרמו תוך כדי ביצוע  ,הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, תאונה, הוצאה, אבדן, או הפסד .א

לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עובד  ,הןאו בעקבותי הןאו בקשר אלי עבודותה

או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, קבלן משנה ו/או עובדו, ו/או מי שיועסק 

על ידי קבלן משנה ו/או עובדי החברה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו של המנהל, ו/או 

ריותו של ( אח"הניזוק" :)להלן ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או מכוחה כל צד שלישי

הקבלן תחול בין שהנזק, ההוצאה, האובדן או ההפסד נגרמו על ידי קבלן או עובדו ו/או 

כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, ובין שנגרמו על ידי קבלן משנה שהועסק על 

ידי הקבלן ו/או עובדו של קבלן משנה ו/או אדם אחר הנמצא בשירותו של קבלן משנה. 

על כל הנזקים, ההוצאות, האבדן וההפסדים האמורים, ואם  הקבלן יפצה את הניזוק

החברה תחויב לשלם לניזוק סכום כלשהו כפיצוי על נזקים, הוצאות, אבדן או הפסדים 

די על כל סכום כאמור, ויחזיר לחברה פה הקבלן את החברה באופן מלא ומיכאמור, יש

רוף כל ההוצאות לפי דרישתה הראשונה כל סכום ששולם על ידי החברה לניזוק בצ
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שהחברה נשאה בהן בקשר לתביעת הניזוק או דרישתו. הקבלן מסכים לכך שהחברה 

 תנכה כל סכום שישולם על ידה כנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן מהחברה.

קבלן משחרר בזה לחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה )זולת ה .ב

מכל סוג  אונה ו/או חבלה ו/או נזקהקבלן( מכל אחריות ו/או חבות לכל ובגין כל ת

 ,ושום אחריות או חבות לפי דין או עילה ,גורם/או וכל אדם ל מכל עילה שהיאשהוא ו

זולת  -לא תחול על החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה  ,איזה שהם בלי יוצא מן הכלל

 המקבל על עצמו כל אחריות וחבות בגין כל תאונה ו/או נזק כלפי כל אדם. ,הקבלן

ולא ו/או לפי הסכם זה האמור בסעיף זה בא להוסיף על אחריות הקבלן על פי כל דין 

 לגרוע ממנה.

 

 אחריות הקבלן לעובדיו ולכל מי שיועסק על ידו .31

קבלן מצהיר כי שירותיו לחברה לפי חוזה זה ניתנים  על ידו כקבלן עצמאי וכי כל מי ה .א

בין כקבלן עצמאי ובין כקבלן  , בין כעובדהעבודותעל ידי הקבלן בביצוע  ושיועסק

וחוזה זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר יחסי עובד  ,משנה, אינם ולא יהיו עובדי החברה

הקבלן יהא אחראי  .לשהםכומעביד בין החברה לבינם או יחסים משפטיים אחרים 

שא בכל אחריות אחרת שהחוק מטיל על ילכל מעשה או מחדל של כל אדם כאמור וי

ובדיו, והכל מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה או מכל הוראות דין מעביד בקשר לע

 הדנות באחריות הקבלן.

שא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או יהחברה לא ת .ב

שלוחיו. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל 

כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע  אדם הנמצא בשירותו של הקבלן,

העבודה ותוך כדי ביצוע עבודות בתקופות הבדק ובקשר לכך, לרבות נזק שנגרם לאדם 

המספק שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים 

ם בו עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. הקבלן ישפה את החברה בכל סכו

 תחויב החברה בגין נזקים כאמור, וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם  .ג

אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי 

שלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר ביצוע העבודה. החברה תהא רשאית לעכב ת

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר ייושבו תביעות 

 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד  .ד

מידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת בלרבות החברה ומי מטעמה, שלישי, 

ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה  (נוסח חדש)הנזיקין 

 ובקשר לכך.

, לפי העניין, באופן מלא ו/או את המנהל הקבלן ישפה את החברה ו/או את המפקח .ה

נגד מי מהם בגין  ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש

 אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה.

 

 בוטל .32
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 פיצוי החברה בשל צו בית משפט .33

ם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה או הקבלן צו מאת א

, שנגרם בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את החברה על כל נזק בין ישיר ובין עקיף

, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש מהצו, כאמורלה כתוצאה 

ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה 

כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה 

 מהצו הנ"ל.

לרבות  -"בית משפטדין או החלטה למתן סעד זמני; "-סקלרבות פ –" צולעניין סעיף זה: "

 כל ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת )לשכת ההוצאה לפועל, ועדת ערר לתכנון ובנייה וכד'(.

 

 פיצוי ושיפוי החברה .34

קבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק, וכנגד כל תביעה ה

ד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן ודרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומי

או צו, כל תאונה, חבלה או נזק  הכלל, נגדה או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין 

לעיל, לכל אדם, כולל לחברה ועובדיה, או למי מהם, לרבות  29-33כמפורט בסעיפים 

 רה.או שיהיו עלולות להיגרם לחבההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו 

 

 וכיו"ב פטנטיםיוצרים, זכויות  .35

ל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל בגין כקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה ה

יוצרים ו/או זכות מוסרית לפי חוק זכות וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות 

. העבודות במסגרת ביצוע ,וכד'פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר , 2007 –יוצרים, תשס"ח 

 הקבלן ידאג לשמור על זכויותיה של החברה בהסכם זה ובנספחיו.

 

 פיצוי החברה עקב אי קיום התחייבות .36

במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת  ,קבלן אחראי כלפי כל צד שלישיה

 העבודותשיגרמו תוך ביצוע או לחבויות הנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים 

, יהיה על עבודותכתוצאה מה מושנגרו/או חבות ובהקשר לכך. אם תיתבע החברה על נזק 

הודעה על כך מאת המנהל, לסלק את התביעה באם לא יעשה זאת תוך  תהקבלן, עם קבל

זמן המתקבל על הדעת, תהיה החברה רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים 

ממנה מכספים המגיעים  היה זכאית לנכות, היא תלו , וכל הסכומים שהיא תשלםקבעשת

 .לגבותן בכל דרך חוקיתלקבלן או 

 

 ניכוי כספים מהקבלן .37

חברה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן מאת החברה, את כל ה

ד' כלשהו מסעיפי פרק  עקב הפרת סעיף לשלמם,אותם הסכומים אשר תידרש או תחויב 

 זה.

 

 שמירת זכויות החברה .38
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ספים ששולמו על ידה אמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של החברה לתבוע את החזרת הכה

בכל דרך אחרת, לחלט כל בטוחה שניתנה על ידי הקבלן לגביית המגיע לה או להגיש נגד 

 הקבלן ו/או מי מטעמו כל תביעה אחרת, לפי הצורך.

  

 ביטוח העבודות .39

פי דין, מתחייב  הקבלן לערוך -פי ההסכם ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן  על

ביטוחים נאותים בהתאם לאופי ומהות ההתקשרות. ביטוחי החבויות שיערוך הקבלן 

יורחבו לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או 

 .מי מטעמו. 

 

 עובדים -פרק ה' 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .40

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

, וזאת בלא לפגוע ביתר התחייבויותיו בהסכם תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ותהעבוד

הציוד וכל דבר אחר הכרוך , וכן לספק את ההשגחה עליהם זה ו/או במסמכי המכרז,

 .בודותהעסקתם ובביצוע העב

כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע  .ב

העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים 

ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה 

 ותה כאילו נמסרה לקבלן.שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו א

רק בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שירות  ,לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים .ג

ו/או כל חוק  1952 -ו/או חוק הכניסה לישראל, התשי"ב  1959 –התעסוקה תשי"ט 

אחר בדבר העסקת עובדים. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע 

דין ובהסכמים הקיבוציים החלים על כל תנאי עבודה בהתאם לקבוע בהעבודה ויקיים 

 עובדי הקבלן.

 ,1968 – תשכ"ח ,הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק ביטוח לאומי )נוסח משולב( .ד

והתקנות שהותקנו או יותקנו על פיו ולהמציא למנהל על פי דרישתו אישורים של 

 המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחם  .ה

י העבודה במובן חוק כדרוש בכל חיקוק, ובאין דרישה כזאת כפי שיידרש על ידי מפקח

 .1954-ארגון ופיקוח על העבודה  תשי"ד

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ו/או למפקח על פי דרישתם, אישורים המעידים על כי  .ו

קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא משחרר את החברה מכל אחריות וחובה 

החברה באופן מלא  בהן עלולה היא להתחייב בקשר עם סעיף זה לפי כל דין וישפה את

 על כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה בגין אחריות וחובה שיוטלו עליה כאמור.

לפי דין ו/או לפי  ,זה בא להוסיף על חובות הקבלן 40עיף הנאמר בסמובהר בזאת, כי  .ז

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה ו/או מי מטעמה כלפי ההסכם, 

 די הקבלן.אנשים המועסקים על י
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 בוטל .41

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .42

הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים  .א

 הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

, האמצעים, המתקנים, החומרים רואים את הקבלן כאילו נמצא ברשותו כל הציוד .ב

 והפרטים הדרושים לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים המתחייב מחוזה זה.

 

 בוטל .43

 

 בוטל .44

 

 בוטל .45

 

 בוטל .46

 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 

 

 התחלת ביצוע העבודה .47

יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא  הקבלן .א

הזמנים, שיצורף בצע את העבודה, בהתאם לאבני הדרך וללוח "צו התחלת עבודה" וי

 אם קיבל מאת המפקח הוראה לעיל, אלא 31הוראות סעיף לפי , ב'כנספח להסכם 

 מפורטת בניגוד לכך.

למען הסר ספק, התקופה שבה יתארגן הקבלן לקראת ביצוע העבודה כלולה בתקופת  .ב

הנקוב בצו התחלת עבודה, או  ביצוע העבודה ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד

הארכה של תקופת ביצוע העבודה כפי שנקבע בהסכם זה, בשל תקופת ההתארגנות או 

קשיים בלתי צפויים בהתארגנות. כן כלולה בתקופת ביצוע העבודה התקופה למסירת 

 העבודות.

 

 גישה לטיילת .48

ביצוע העבודות , ולצורך אפשר לקבלן או למי מטעמו גישה לטיילת, ככל שיידרשהחברה ת

 .בלבד

 

 מועד השלמת העבודה .49
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, 'בנספח  ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים .א

צו ב יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהלשל תקופת הביצוע מניינה  .על שינוייו

 התחלת ביצוע העבודה.

לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי בחוזה לגבי השלמתו של כל  הוראות סעיף קטן א' .ב

על לרבות אבני הדרך, או שלב עיקרי בה, במועד מוקדם יותר,  חלק מסוים מהעבודה

, ובכל מקרה לא תגרענה מחובתו של הקבלן מסמכי המכרז ו/או הסכם זהפי המפורט ב

 לעיל. 13סעיף לבצע את העבודה בהתאם לקצב וללוח הזמנים שנקבעו כאמור ב

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם  .ג

 להלן, וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של ההסכם. 50לסעיף 

כל תביעה שהיא של הקבלן, בין אם הובילה לדיונים משפטיים )לרבות בוררות( ובין  .ד

להאט את קצב ביצוע העבודות או לחרוג מלוח אם לאו, לא תאפשר לקבלן להפסיק או 

הזמנים או לאחר בהשלמת העבודה או כל חלק ממנה. כמו כן, לא יעכב הקבלן גורמים 

העבודה ולא  במקום אחרים הקשורים בביצוע העבודה או המועסקים על ידי החברה

 ו/או עבודת הקבלנים האחרים, כאמור. יגרום בדרך אחרת לעיכוב העבודה

שינויים בעבודה או מכל סיבה אחרת תפחת העבודה רשאי המנהל להקדים אם מחמת  .ה

את מועד השלמת העבודה בתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו ולעדכן בהתאם את לוח 

 ', והכל ללא כל תוספת תשלום או תמורה לקבלן.בנספח הזמנים, 

 

 ארכה להשלמת העבודה .50

מתחייב להשלימן במועדן, כמתחייב ככלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן  .א

 מהוראות חוזה זה.

ת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון ניתנה הורא .ב

לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה 

או נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות התלויות שהובאה בחשבון כאמור, 

רשאי המנהל לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי בהחברה, 

 המשוער בתקופה הדרושה לביצוע העבודה.

תינתן ארכה מתאימה ע"י המנהל לפי  ,ח עליוןונגרם עיכוב בביצוע העבודה בגלל כ .ג

יום מיום הסיבה  30יהא רשאי לבקש ארכה זאת לאחר  ראות עיניו ובלבד שהקבלן לא

יחולו הוראות ס"ק ב' סיפא  ,על מתן ארכה לפי ס"ק זה שגרמה לעיכוב ביצוע העבודה.

 לעיל, בשינויים המחויבים.

מובהר בזה כי הארכה של משך הביצוע, כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל תשלום ו/או  .ד

 פיצוי מעבר לשכר החוזה. 

יתן המנהל לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור יכות שדחיות או אר .ה

לדחיית חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת 

 העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים. 

אם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה אחרת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון  .ו

מת העבודה, או יתקצר משך הזמן הנדרש לביצועה, רשאי לצורך קביעת מועד השל

 .המנהל להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו
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 בוטל .51

 

 קצב ביצוע העבודה .52

כדי להבטיח את השלמת מאם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב העבודה איטי מדי  .א

יודיע המפקח לקבלן בכתב העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו 

והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן 

הקבלן יקפיד, בנקטו  או תוך הארכה שנקבעו להשלמה ויודיע עליהם למפקח בכתב.

את האמצעים כאמור לעיל, כי הדבר ייעשה תוך מילוי אחר כל הוראות ההסכם 

כאמור, לא תזכה את הקבלן בתשלום או בפיצוי נוסף והמנהל. החשת קצב העבודה, 

 מעבר לשכר החוזה.

אינם מספיקים בכדי  ס"ק א'היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי  .ב

יהיה  –להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו 

 , והקבלן ינקוט יש לנקוט ולקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח רשאי להורות

, מבלי שהדבר יזכה אותו בתשלום או בפיצוי נוסף מעבר מיד באמצעים האמורים

 .לשכר החוזה

רשאית החברה לבצע את  ב' לעיל,–ס"ק א'ו לפי יתיולא מילא הקבלן אחר התחייבו .ג

ישא יוהקבלן  ,העבודה כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ע"ח הקבלן

רוכות בכך והחברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא, בכל ההוצאות הכ

ותהיה רשאית גם שיחשבו כהוצאות משרדיות,  15%את ההוצאות האמורות בתוספת  

 ם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.קזזל

אם יהי צורך לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שיקבע  .ד

המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת תחילה, יפנה 

ביצוע העבודה כמבוקש על ידי המנהל, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות 

 המנהל, לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה. ושיטות העבודה.

ובלבד  ג',תחולנה הוראות סעיף קטן  ס"ק ד'לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי  .ה

 ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.יבלן לא שהק

מועד שנקבע בהתאם ללוח בלא השלים הקבלן את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה  .ו

לא יהיה זכאי לתשלום עבור ההתייקרות לאחר המועד שנקבע לסיום הוא הזמנים, 

סעד או זכות אחרים העומדים , וזאת מבלי לגרוע מכל העבודה או חלק העבודה כאמור

לחברה במקרה כאמור, לרבות הזכות לגבות מהקבלן פיצוי ו/או פיצוי מוסכם בגין 

 .ו/או בכל דין איחורים כקבוע בחוזה זה

על הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי ההסכם, לבדוק אותם ולבצע את העבודה בדרך שיש  .ז

הקבלן ות המבוצעות ע"י עבודהבה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בהסכם ו

לרבות בנוגע ללוחות הזמנים, , הזוכה במכרז הדמויות והשילוט ו/או קבלנים אחרים

 עבודות שבוצעו. תיקון ו/או שינוי בעל מנת למנוע את הצורך 

לצורך התיאום בין העבודות השונות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לוודא כי בכל 

המודלים ברשותו  יםמצויו התחלת העבודה( חודשים לאחר קבלת צ 4-)החל מעת 

 הביצועהעדכניים של הדמויות, נשוא מכרז הדמויות והשילוט ו/או כל מסמכי 

קבלנים וגורמים אחרים המועסקים על ידי החברה ים , המשמשהרלוואנטיים
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. המפקח יספק לקבלן, עפ"י פרויקט התוכן ו/או בפיתוח אפליקציות רלוואנטיותב

לקבלן לצורך תיאום בין העבודות  כים הרלוואנטיים הדרושיםאת המסמדרישתו, 

השונות, והקבלן יקיים התייעצויות עם כל גורם רלוונטי, כולל קבלנים אחרים ויועצים 

 שונים.

עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך לתקן או לשנות התברר כי יש צורך  .ח

 לתקן ו/או לשנותחייב הקבלן  -ז' לעיל  שהקבלן לא קיים את המוטל עליו לפי ס"ק

 , הכל בהתאם להסכם ולפי הנחיות המפקח.על חשבונו ו/או לבצע מחדש עבודות

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי החברה .53

לא תהיה  הסכמה מצד החברה או המנהל לסטיות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים .א

ה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה לא תהוו בתוקף אלא אם נעשתה בכתב, ובכל מקרה, 

 .למקרה אחר שווה

החברה או המפקח בזכויות שניתנות להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין  לא השתמשו .ב

ואין ללמוד  ,במקרה אחרלא באותו מקרה ולא לראות בכך ויתור על אותן זכויות, 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח' 

 

 תעודת השלמה .54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה  –הושלמה העבודה  .א

יום מיום שהתחיל בה. מצא  30יום מיום ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  15תוך 

ייתן לקבלן תעודת  –המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו 

מצא המפקח שהעבודה  (."תעודת השלמה"–)להלן ולעיל  הבדיקה השלמה עם תום

לא בוצעה בהתאם לחוזה, ימסור לקבלן בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת 

והקבלן חייב (, "עבודות ההשלמה")להלן: המפקח לשם התאמת העבודה לחוזה 

 לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח.

, נציגים שימנה הקבלן גורמים הרלוואנטייםפקח את הלצורך בדיקת העבודה יכנס המ

וכל גורם אחר שיראה המפקח לנכון, אולם החלטת המפקח תהיה סופית ומחייבת. אם 

לדעת המפקח לא הייתה העבודה כשירה לבדיקה, יורה לקבלן על ביצוע השינויים 

יהיה הקבלן והתיקונים הנדרשים לדעתו, עוד לפני ביצוע הבדיקה, ורק לאחר ביצועם 

 רשאי לדרוש את בדיקת העבודה כאמור לעיל.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה, בתוך התקופה שנקבעה לכך  .ב

על ידי המפקח, כאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבצע את התיקונים ו/או את עבודות 

ים ו/או ההשלמה בעצמה או בכל דרך אחרת, כפי שתמצא לנכון. הוצאות התיקונ

והחברה תהיה רשאית לקזז  ,עבודות ההשלמה תחולנה, כולן, על חשבון הקבלן

בגין הוצאות משרדיות, מכל סכום אשר יגיע  15%הוצאות אלה, בתוספת שיעור של 

ממנה לקבלן בכל עת. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לגבות ההוצאות הנ"ל 

 מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.
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כי הושלמה העבודה, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה, כאמור, קבע המנהל  .ג

אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש ו

כדי לגרוע מזכותה של החברה להחזיק בעבודה, גם  ,אין באמור לעיל לו כלפי החברה.

השלמה, והכל לפי שיקול  אם טרם בוצעו עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת

 דעת המנהל ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי חוזה זה.

לאחר קבלת תעודת ההשלמה וקודם סילוק החשבון הסופי, יבצע הקבלן הרצה של  .ד

 אפליקציהיבדק התיום. במהלך תקופת ההרצה  30לתקופה של לפחות  אפליקציהה

ת. החברה תעביר לקבלן את הערותיה ומבחינת טכני ת עיצוב וממשק ללקוחמבחינ

יום נוספים,  30ודרישותיה בגין הבדיקה, כאמור, והקבלן מתחייב לתקן אותם בתוך  

 יום נוספים. 14שלאחריהם תבוצע הרצה חוזרת של המערכות לתקופה של 

במהלך תקופת ההרצה יבצע הקבלן הליך של הדרכה והטמעה לעובדים של  .ה

באמצעות  האפליקציהתתבצע הפעלה של . בסיום ההליך ההיבטיכל על  אפליקציהה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .תוצאות ההדרכה וההטמעה, לצורך בחינת , שיוסמכו לכךעובדי החברה

לפני סילוק החשבון הסופי יעביר בד בבד עם האמור, לאחר קבלת תעודת ההשלמה ו .ו

את כל מסמכי התכנון והפיתוח, לרבות מסמך האפיון המפורט,  הקבלן לידי המנהל

 .(Source Codeכלל מסמכי הפיתוח וקוד המקור )

 .מסירת המסמכים לעיל, כולל קוד המקור, היא תנאי לתשלום החשבון הסופי

, וכן למען הסר ספק, מובהר בזה כי תקופות ביצוע התיקונים ועבודות ההשלמה .ז

נכללות בתקופת ביצוע העבודה לפי ההסכם, ולא תינתן לקבלן הארכה  תקופות ההרצה

כלשהי של תקופת ביצוע העבודה בשל הצורך לבצע את התיקונים או את בדיקת 

 .ו/או לצורך ביצוע ההדרכה וההשלמה העבודה או את עבודות ההשלמה

נאי מתן תעודת השלמה לגבי העבודה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי ת .ח

ההסכם, ובפרט לא יהיה בה כדי לשמש ראיה כנגד החברה בכל מקרה, שהחברה תבוא 

 בטענות כלפי הקבלן בקשר לאחריותו לאיכות העבודות. 

 

 :בדק"הגדרת "תקופת הבדק" ו"ערבות  .55

של מתן שירותי ( חודשים עשרים וארבעה) 24לצורך החוזה תקופת הבדק פירושה  .א

, אפליקציה ולכל תוצרי העבודותושירות, ל תמיכה ,, הכוללים אחריותשירות ותמיכה

 לחוזה זה. נספח ו'התחזוקה והבדק, , והכל בהתאם לאמור בנספח על כל רכיביהן

מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף  .ב

 .לעיל 54

ערבויות, להבטחת התחייבויותיו, על פי פרק זה, יעמיד הקבלן לטובת החברה  .ג

ערבות " –כהגדרתן במבוא לחוזה זה, לתקופות ובסכומים כמפורט להלן )להלן 

 :, וזאת ככל שלא פורט אחרת במסמכי המכרז ו/או ההסכם"(הבדק

מסך התמורה לקבלן לפי הסכם  4% -במהלך השנה הראשונה לתקופת הבדק  (1)

 זה.

סכם מסך התמורה לקבלן לפי ה 2% -במהלך השנה השנייה לתקופת הבדק  (2)

 זה.

לחוזה זה ויחולו לגביה הוראות  1'וכנספח ערבות הבדק תהיה בהתאם לנוסח המצורף 
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 לעיל, בשינויים המחויבים.  9 סעיף

, כאשר מדד הבסיס יהיה הערבות על פי סעיף זה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 .מדד הבסיס של ערבות הביצוע הראשונה שהונפקה במסגרת הסכם זה

זכות הברירה להרחיב את תקופת האחריות חברה ל "ק א' לעיל,על אף האמור בס .ד

"תקופות חודשים כל אחת )להלן:  12תקופות נוספות של  4-מעבר לתקופת הבדק עד ל

יום קודם תקופת הבדק או תקופת  30(, וזאת בהודעה שתיתן לקבלן הבדק הנוספות"

הבדק הנוספות, יהיה הקבלן מחויב הבדק הנוספת, לפי העניין, כאשר במהלך תקופות 

ושירות(, וזאת  , תמיכהלתת לחברה שירות זהה לזה של תקופת הבדק )אחריות

 בתמורה הנקובה בהצעת הקבלן.

 

 אחריות לטיב: .56

הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות, לרבות עבודותיהם של גורמים נוספים  .א

 עליהם )לרבות כ"קבלן ראשי"(.אשר פעלו מטעמו או שנקבע כי הקבלן יהיה אחראי 

אחריותו זו של הקבלן תכלול תיקון, שיפוץ וחידוש עבודות לקויות, כולל הוצאות  .ב

הכרוכות בכך וכן נזקים תוצאתיים אשר קבלן סביר היה רואה כתוצאה אפשרית 

 מליקויים, פגמים או אי התאמה, להם אחראי הקבלן, כאמור.

אי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש אחריות הקבלן תהיה לכל פגם, ליקוי ו .ג

או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, או הפרה אחרת של תנאי ההסכם, הכל  מרכיביםב

 לפי קביעתו הסופית של המפקח.

כן יהיה הקבלן אחראי לכל ליקוי, פגם, נזק או קלקול הנובעים מליקוי, טעות או  .ד

לפי הוראות הסכם זה היה על  השמטה במסמכים, בין שצורפו להסכם ובין שלא, אשר

 הקבלן לגלותם.

 55סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, כמפורט בסעיף  .ה

 לעיל.

 

 תיקונים ע"י הקבלן .57

 במהלך תקופת הביצוע או אחראי לתיקון כל נזק או פגם או ליקוי, שהתגלוהקבלן  .א

 בהם השתמש המרכיביםו/או הציוד ו/או  ות, ואשר נובעים מטיב העבודתקופת הבדק

על  ,על הקבלן לתקן מידעל הצורך בתיקון, יהיה . עם קבלת הודעה מהמנהל הקבלן

 .או נזק, כאמור, לשביעות רצונו של המפקח ולפי הנחיותיוחשבונו כל פגם 

 .להלן 73דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  ס"ק א' בבאמור אין  .ב

ולשביעות  חברההתיקונים הנדרשים כאמור, לפי דרישת ה הקבלן מתחייב לבצע את כל .ג

רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר משלושה חודשים מתום תקופת 

 הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

הקבלן יחל בביצוע התיקונים האמורים לא בכפוף להוראות הסכם התחזוקה והבדק,  .ד

ימים מיום הודעת החברה ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים  15-יאוחר מ

שיאושרו ע"י המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו 

לטיב ביצוע התיקון. לא הביא הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, 

 ה ולוח הזמנים, רשאי המפקח לקבוע אותן על חשבון הקבלן. השיט
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע תיקון כל שהוא לא יפטור את הקבלן מאחריותו  .ה

לתיקוני ליקויים ו/או תקלות שיתגלו בתוך תקופת הבדק גם אם יתגלו פעם נוספת, 

 גם על תיקון זה.למרות תיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, והוראות ההסכם יחולו 

לא תתקבל מצד הקבלן כל טענה בדבר תיקונים ו/או שינויים שנעשו ע"י מורשה מטעם  .ו

מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות -, כצידוק לאיהמפקח ו/או המנהל ו/או החברה

יש  אם אכן אלא אם אישר המנהל את הטענה ו ההסכם ובהתאם להוראות נספח זה,

 בכך משום צידוק כאמור.

ו/או  ין התיקונים בהתאם להוראות ההסכםיימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לענ לא .ז

, תהיה החברה רשאית, אך לא ביצע את התיקונים פעמיים, והליקויים חזרו על עצמם

והקבלן ישפה את החברה שיפוי  ,חייבת, לבצע את התיקונים בעצמה או ע"י מי מטעמה

כהוצאות כלליות ומימון. סכום  25%ד ועוהישירות מלא וישלם לה את כל הוצאותיה 

 יקבע ע"י המפקח.הישירות ההוצאות 

, והוא לא ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן .ח

 .יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינן

אם אין הפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי ההסכם ניתנים לתיקון,  .ט

קח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי לדעת המפ

 המפקח.

 

 ערבות לכיסוי תביעות: .58

כתנאי להשלמת תשלום שכר החוזה, יעמיד הקבלן לרשות החברה, ערבות בלתי  .א

מותנית, לכיסוי תביעות שתוגשנה כנגד החברה ואשר החבות בגינן מוטלת על הקבלן, 

סכום הערבות ייקבע על ידי החברה, בהתחשב בהתאם לדין ו/או להוראות חוזה זה. 

בהעדר החלטה דעתה הבלעדי. בהערכת סיכונים אשר תיערך על ידה, ולפי שיקול 

 משכר החוזה הכולל. 2%הסכום על  החברה, יעמודאחרת של 

הקבלן יהיה רשאי להשתמש בערבות הבדק לצורך ערבות כיסוי התביעות )כל עוד זו  .ב

 בתוקף(, והדבר יצוין במפורש בנוסח הערבות.

חודשים מיום  24הערבות, כמפורט לעיל בס"ק א', תעמוד בתוקפה לתקופה של  .ג

(, ובסיום תקופה זו, אם לא כללית מהשלמת העבודות כולן )וקבלת תעודת השלמה

תוגשנה תביעות ו/או יגיעו לחברה ו/או לקשורים עמה דרישות ו/או התראות, תוחזר 

 ערבות זו לקבלן. 

היו נגד החברה תביעות תלויות ועומדות, במועד שנועד להחזרת הערבות, ו/או הגיעו  .ד

מה דרישות ו/או התראות, לא תוחזר הערבות לקבלן עד לחברה ו/או לקשורים ע

שימציא לחברה אישור מכל הפונים ו/או התובעים, בדבר ויתורם על התביעות ו/או 

הדרישות כאמור, או עד סיומם של ההליכים המשפטיים או תום תקופת ההתיישנות 

 בקשר עם אותן תביעות ו/או דרישות, לפי המוקדם.

 

 הוספות והפחתות ,שינויים -פרק ט' 

 

 שינויים בעבודה .59
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המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי בעבודה לרבות: צורתה,  .א

איכותה, גודלה, הרחבה או צמצום בממדיה של העבודה או כל חלק ממנה, הן 

והן  ,והן בכל מסמך אחרשיאושרו ע"י החברה תכניות הצעת הקבלן ו/או בהמתוארת ב

לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הכל כפי שימצא לנכון, , שאינן מתוארות

, לרבות ככל שיכללו והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיוהביצוע ע"י הקבלן וכיו"ב, 

ת מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, אהריסה של העבודה או חלק ממנה, שכבר ביצע, וז

 לפי הסכם זה.

שכר החוזה, כמפורט בסעיף ויודגש: למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, 

 , כולל את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילויות,להלן 62

לתקופת הבדק(  מעבר)למעט מתן אחריות ושירות והנושאים הנכללים בחוזה זה 

כל תוספת תשלום או תמורה,  אלא אם לשביעות רצון החברה, והקבלן לא יהיה זכאי ל

 .ומראשהדבר נכתב במפורש 

ותינתן בכתב  "פקודת שינויים"תיקרא  "ק א'הוראות המנהל על שינוי העבודה לפי ס .ב

מידי ואין באפשרותו להכין פקודת  שינויואולם, היה המנהל בדעה שיש הכרח ב

שינויים בכתב מבעוד מועד, ייתן המנהל את פקודת השינויים בעל פה ודין פקודה בעל 

 פה זו, משעת נתינתה, כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב.

ימים  7בלי לפגוע בנאמר לעיל, יאשר המנהל בכתב כל פקודה שניתנה בעל פה, תוך מ

 .שניתנהמיום 

ויים לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה תוך מועד החוזה ולא תבטל פקודת שינ .ג

 לעיל. 'ב.50באיזו צורה שהיא את תנאי החוזה וכל הכלול בו, בכפוף לאמור בסעיף 

מובהר בזאת, כי ככל שפקודת השינויים איננה קובעת במפורש הארכת הזמן להשלמת 

 .בלבד 05תבצע לפי סעיף העבודה, הקבלן לא יהיה זכאי להארכה כזו. כל הארכה ת

בכפיפה להוראה מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייקבע ערך השינוי לפי פקודת  .ד

 ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך. להלן, 60שינויים, בהתאם להוראות סעיף 

לא יוכל הקבלן לדרוש או לתבוע מהחברה פיצוי  ,במקרה של הפחתה בהיקף העבודה .ה

 ., לרבות בגין שכר עובדים או בטלת כליםבעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב  .ו

לבקש את יודיע בכתב למנהל, באופן מיידי, על כוונתו  -את העלאת שכר ההסכם 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים,  15העלאת שכר ההסכם כאמור. עברו 

כאילו  את החברה( לאאך מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו )

הסכים לכך שפקודת השינויים לא תשפיע על שכר ההסכם, והוא לא יהיה זכאי לכל 

 תוספת בגינה.

זה תחייב את הקבלן גם כאשר ערך כלל השינויים, לרבות פקודת שינויים לפי סעיף  .ז

 שינויים קודמים לפי פקודות שינויים כנ"ל, שונה בצורה משמעותית משכר ההסכם.

למניעת כל ספק, מובהר בזאת, כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצוע של שינוי כלשהו לפי  .ח

מחלוקת ו/או בלתי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. היה ערך השינוי שנוי ב

יום מיום מתן פקודת שינויים או מיום  30ידוע, יקבע המפקח את ערך השינויים בתוך 

 ' לעיל, לפי המאוחר.ופנייתו של הקבלן, כאמור בס"ק 

בלא לפגוע בכל האמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז, מובהר כי השינויים  .ט
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בתוספת תשלום, והם כלולים  הבאים לא נחשבים כ"שינויים", לא יזכו את הקבלן

 בתכולת העבודה: מלכתחילה

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי החברה או מנהל הפרויקט או מי מטעמם  (1)

 במסגרת הסמכויות שהוגדרו להם בחוזה זה.

ביצוע תיקונים, החלים על הקבלן לפי חוזה זה או המתבצעים כדי להביא את  (2)

 וזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות. העבודות למצבם המתחייב מהוראות ח

שינויים הנובעים, במישרין או בעקיפין, מנושאים המוסדרים במסמכי החוזה וכן  (3)

 שינויים הנובעים מהצורך של הקבלן לעמוד בהוראות החוזה.

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מהפרת החוזה על ידו.  (4)

בנסיבות המפורטות בס"ק ט'  ,במתן פקודת השינוייםמובהר למען הסר ספק כי אין 

זה, כדי לגרוע מכל זכות לשיפוי, לפיצוי ו/או לקיזוז ו/או מכל זכות אחרת של החברה 

 לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין.

 

 הערכת שינויים .60

גדל היקף ההסכם כתוצאה מפקודת השינויים יגדל שכר ההסכם בהתאם להוראות  .א

היקף ההסכם כתוצאה מפקודת השינויים יקטן שכר ההסכם המפורטות להלן. קטן 

 בהתאם, על פי ההוראות המפורטות להלן.

באמצעות ניתוח מחיר שיגיש הקבלן בקשר לשינוי קביעת מחיר השינויים יתבצע  .ב

, אשר יהיה המפקח. ניתוח המחירים יועבר לאישורו של בצירוף אסמכתאותהנדרש, 

אישור ו/או בהעדר  הקבלן לגבי מחיר מוסכם.רשאי לאשרו או לקיים מו"מ עם 

 ייקבע המחיר על ידי המנהל והכרעתו תהיה סופית. , כאמור,הסכמה

למען הסר ספק מצהירים הצדדים, בלא לפגוע בכל האמור בהסכם זה, כי האמור  .ג

הינו בהסכמתו של הקבלן, וידוע לו, שהסכמה זו היא תנאי להתקשרות  לעילבס"ק ב' 

 בין הצדדים.

במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של פקודת שינויים שוב מובהר כן,  מוכ

 חמת אי הסכמה על ערכו של השינוי.מ

למען הסר כל ספק, מובהר בזה שוב, כי אין בעצם מתן פקודת השינויים כדי לחייב את  .ד

נוסף, החברה לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום 

 ולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה. , ישכאמור

מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת החברה ובין שאינם ביוזמת החברה, יהיה  .ה

 כפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה, טרם ביצועם.

החברה תהיה רשאית לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן, אשר במסגרתו  .ו

בכתב את השלכות השינוי המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים יידרש הקבלן לפרט 

ליישום השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט 

ימים מקבלת הבקשה למידע,  14בכללותו. הקבלן ישיב לבקשת מידע, כאמור, בתוך 

 בלא שיהיה זכאי לכל תמורה בגין כך.

המנהל רשאי יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ למנהל.  נויעלות השילצורך קביעת  .ז

 .ו/או מידע ממקורות ו/או קבלנים שונים להסתמך על מכרזים אחרים
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ניתנה פקודת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדל שכר החוזה, יגדיל הקבלן את הערבות  .ח

 הביצוע.א' לחוזה זה, כך שתעמוד על האחוז הקבוע מסכום 9 שמסר, בהתאם לסעיף

 מתן פקודת השינויים. הכולל, שלאחר

 

 רשימת תביעות .61

מפרטת את כל תביעותיו לתשלומים הכל חודש רשימה בסוף יגיש למפקח  –הקבלן  .א

ביצוע במשך החודש הנוספים שלא הותנו עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב 

 החולף.

באופן האמור או שלא הוגשה  בס"ק א'תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור  .ב

רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב  בס"ק א'

 בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

 ..ו' לעיל59שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף  .ג

לקבלת התביעות, נשוא למפקח ו/או למנהל יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט, באשר  .ד

 סעיף זה, או דחייתן.

 

 תשלומים - 'פרק י

 

 כללי: – חוזהשכר ה .62

 תמורת ביצוע העבודה כולה, יהיה הקבלן זכאי לקבל את שכר ההסכם, כלהלן:

, בתוספת מע"מ, ל הסכום הנקוב בהצעת הקבלן הסופיתשכר ההסכם הכולל עומד ע .א

בתוספת התייקרויות, בהתאם להוראות ההסכם, ובהפחתת מחירי השינויים או 

 לעיל, ובכפוף להוראות פרק זה. 59-60התוספות, כאמור בסעיפים 

)ביצוע אבני הדרך יהיה לפי לוח  שכר העבודה ישולם בהתאם לאבני הדרך לתשלום .ב

 , כלהלן:הזמנים, נספח ב', ואינו חייב להתבצע באופן טורי(

 10%   :תכנון ראשוני לאפליקציהלאחר אישור  (1)

 25%    :האפליקציהלאחר אישור  (2)

 10%  :(VR-ו ARקונספט הסרטונים )לאחר אישור  (3)

 25%    :אישור אופליין הסרטוניםלאחר  (4)

 20%    לאחר השלמת שלב הביצוע: (5)

 10%  לאחר סיום ההרצה וההטמעה ומסירת הפרויקט: (6)

 החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כדין.לכל תשלום שישולם לקבלן  .ג

מובהר במפורש, כי פרט לשכר החוזה לא ישולמו לקבלן תשלומים ו/או טובות הנאה  .ד

נוספים כלשהם, לרבות לעניין כיסוי הוצאות מכל סוג שהוא, למעט תשלומים שנקבע 

 במפורש בהסכם זה שיחולו על החברה.

 בהשלמת העבודות.הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בשל דחיפות  .ה

הקבלן מצהיר, כי שכר החוזה, כאמור, ממצה את כל התשלומים וטובות ההנאה מכל  .ו

שהוא זכאי להם מאת החברה בגין ובקשר עם המכרז, הסכם זה וביצוע  ,סוג ומין שהוא

העבודות, והוא לא יהיה זכאי ומתחייב שלא לדרוש כל תשלום ו/או טובת הנאה ו/או 
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כיסוי הוצאות מאת החברה אלא אם זכותו לתשלום, כאמור, פורטה במפורש בהסכם 

 זה או שסוכמה במפורש ובכתב ע"י מורשי החתימה של החברה.

מובהר במפורש, כי שכר החוזה אינו כולל את התשלום בגין שירותי התחזוקה )אחריות  .ז

אם להוראות תקופת הבדק, אשר תשולם בנפרד, בהת שלאחרבגין התקופה  ושירות(

 הסכם זה והצעת המחיר של הקבלן.

 

 מחיר סופי: .63

מחירי ההסכם הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן  .א

מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על כל נספחיו, והם לא ישתנו מכל סיבה 

ות האמור שהיא, שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכללי

לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים 

 ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא.

על כל , תושכר ההסכם על כל מרכיביו כולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבוד .ב

 כיו"ב, ולרבות רווחי הקבלן.ושלביהן ועל כל מרכיביהן, לרבות הוצאות בגין כ"א, ציוד 

 

 תשלום מקדמות: .64

החברה רשאית לתת לקבלן מקדמות על חשבון שכר ההסכם בשיעורים ובמועדים  .א

שתקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהסכמת הקבלן. המקדמות תינתנה כנגד 

מסך התשלומים  15%להלן. סכום המקדמה לא יעלה על  ערבויות בהתאם לסעיף זה

 המגיעים לקבלן לפי חוזה זה בגין השלמת העבודות במלואן ובמועדן.

 דין המקדמות כדין תשלום על חשבון שכר ההסכם והן יחושבו בהתאם. .ב

נתנה החברה לקבלן מקדמה, ינוכה סכום המקדמה מכל תשלום )ביניים או סופי(  .ג

רה עד להחזר מלוא סכום המקדמה, בשיעורים ובמועדים המגיע לקבלן מאת החב

. לצורך ניכוי סכום המקדמה כאמור, יוצמד הבלעדי קול דעתהישתקבע החברה, לפי ש

יום תשלומה ועד למדד הידוע במהמדד כקבוע בהסכם, החל סכום המקדמה למדד, 

 וינוכה כמפורט לעיל כשהוא צמוד למדד. ,יום ניכויההידוע ב

דמה אשר יקבל, אם יקבל, מהחברה, ימציא הקבלן במעמד קבלת כל להבטחת כל מק .ד

"( בנוסח המצורף ערבות מקדמה" -ערבות בגובה המקדמה כאמור )להלן מקדמה 

 זה, בתוספת מע"מ כדין. להסכם 'ז כנספח

לסיום ביצועה של המיועד המועד  לאחרימים  60-תוקף ערבות המקדמה יהיה ל .ה

 העבודה בגינה שולמה המקדמה.

סכום ערבות המקדמה יוקטן, בהתאם לסכום שנוכה על חשבון המקדמה מן  .ו

ובכפוף להגשת דרישה בכתב מאת ג' לעיל,  בס"קהתשלומים המגיעים לקבלן, כאמור 

)באופן שככל  מסך סכום המקדמה 1/4 סך שלובלבד שכל הקטנה לא תפחת מהקבלן, 

בו יצטבר סכום הקטנה אינה עומדת בסכום האמור, היא תידחה עד למועד הש

 .הניכויים ע"ח המקדמה לסכום האמור(

 .בשינויים המחויבים להסכם יחולו על ערבות המקדמה 9הוראות סעיף  .ז

 

 תשלומי ביניים .65
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הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של שלב ביצוע אלא אך ורק בגין  .א

שלב הביצוע כמפורט באבני הדרך. בוצעה עבודה באופן חלקי ונכללה בחשבון  השלמת

והגשת  אבן הדרך שהגיש הקבלן, יתוקן החשבון, ויידחה התשלום בגינה עד להשלמת

 חשבון חדש בגינה.

ימציא עם השלמת אבן הדרך ולאחר קבלת אישורו של המפקח להשלמת שלב הביצוע,  .ב

 שבו יפורטו:(, ון הביניים""חשב )להלן:הקבלן למפקח חשבון 

הסכום לתשלום, בהתאם להוראות הסכם זה )לרבות התייקרויות, תוספות ו/או  (1)

 .ניכויים, ככל שרלוואנטיים, בהתאם להוראות ההסכם(

 . יידרשו, בהתאם להוראות החברהדוחות בקרת ואבטחת איכות, ככל ש (2)

 ביצוע העבודות. המשך לוחות זמנים מעודכנים ל (3)

ימים  7ויעיר את הערותיו / יאשר את החשבון, בתוך  הביניים את חשבוןהמפקח יבדוק  .ג

 .ממועד קבלתו ע"י החברה

 הסכומים הבאים:מהחשבון המאושר על ידי המפקח יופחתו  .ד

 כל תשלומי הביניים שבוצעו. (1)

 כל סכום אחר ששולם לקבלן, לפי החוזה. (2)

 לעיל.  64 ניכויי המקדמה, כמפורט בסעיף (3)

 .תום אבן הדרך הרלוואנטיתכל תשלום אשר מגיע לחברה מהקבלן, לפי החוזה, עד  (4)

 סכומים שהחברה שילמה במקום הקבלן על פי הוראה מהוראות הסכם זה. (5)

הסכום שיוותר לאחר ההפחתות דלעיל, ישולם לקבלן בתשלום ביניים על חשבון שכר 

 60יום מתאריך אישור חשבון הביניים על  ידי המפקח או בתוך  45החוזה, וזאת בתוך 

 יום מן המועד בו הגיש הקבלן את חשבון הביניים לאישור, לפי המאוחר.

מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי 

ועד ליום  הצמדה ו/או ריבית, לגבי התקופה שמיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים

תשלומו של חשבון הביניים בפועל. בכל מקרה, לא יבוצע תשלום של חשבון הביניים 

 אלא לאחר קבלת אישור המפקח.

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המנהל או  .ה

או לנכונותם של מחירים  ההמפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכות

 שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. ,כל שהם

, סכום על פי סעיף זה , אשר היא חייבת בתשלומוהחברה רשאית לנכות מכל סכום .ו

(, "הפיקדון" )להלן:כפיקדון מסכום חשבון הביניים, )עשרה אחוזים(  10%שיעור של ב

ט הפיקדון, כולו או חלקו, או חילו עד לסידור החשבון הסופי והמצאת ערבות הבדק

. מוסכם בזאת במקרים בהם תהיה החברה זכאית לכספים מהקבלן לפי חוזה זה

לא החזקתו ע"י החברה יחשב כחוב שהחברה חבה לקבלן ויכי הפיקדון לא  ,במפורש

 הפרשי הצמדה.באו ו/זכה את הקבלן בריבית ת

לעיל, בהתאם  61 חשבונות הביניים יכללו גם את רשימת התביעות, כאמור בסעיף .ז

 .61יחולו הוראות סעיף על רשימת התביעות לאמור בסעיף זה, ו

 

 סילוק שכר .66
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לעיל, יגיש  54כאמור בסעיף  ,תעודת ההשלמהקבלת יום מתאריך  30-לא יאוחר מ .א

 הקבלן חשבון סופי לעבודה כולה או לאותו חלק ממנה לגביו ניתנה תעודה השלמה

. שכר החוזה ייקבע ("החשבון הסופי" )להלן: בצירוף כל המסמכים הקשורים בו

יום מיום הגשת החשבון הסופי ויסולק במלואו  30-סופית ע"י המנהל, לא יאוחר מ

 ,סופיההחוזה יום לאחר קביעת שכר  45-לקבלן כפי שנקבע כאמור, לא יאוחר מ

 וכל סכום אחרלעיל  65כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

ששולם עד אותה שעה על חשבון סכום החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע 

 לחברה מהקבלן לפי החוזה.

הסכומים אשר ינוכו משכר ההסכם כאמור לעיל יהיו צמודים למדד החל מיום  .ב

תשלומם או מיום היווצר החבות הכספית של הקבלן )לפי העניין( ועד למדד שיפורסם 

 הסופי על ידי המנהל. בגין יום קביעת החשבון

החשבון הסופי שיוגש לחברה, כאמור, ימצה את מלוא תביעותיו של הקבלן כלפי 

החברה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות תביעות נוספות שאינן מפורטות ו/או החורגות 

 מהאמור בחשבון הסופי.

 החשבון הסופי יכלול: .ג

יות של הקבלן בקשר עותקים,  הכולל את כל תביעותיו הסופ 3-שבון  סופי,  בח (1)

 לעבודה.

ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי  (2)

 עותקים. 3-המחירים, ב

חישוב ההתייקרויות, הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד, אם על פי מסמכי  (3)

 העתקים. 3-ההסכם קיימת הצמדה, וזאת ב

 .רה, לצורך ביצוע העבודותהוכנו ע"י הקבלן, ושאושרו ע"י החבש מסמכיםכל ה (4)

למען הסר ספק, מובהר כי סילוק שכר החוזה, כאמור, מותנה בכך שהקבלן ימציא  .ד

 לחברה, להנחת דעתה, את המסמכים הבאים:

 לעיל. 55 ערבות הבדק, האמורה בסעיף (1)

 לחוזה זה. 'חכנספח הצהרה וכתב ויתור על תביעות, בנוסח הרצ"ב והמסומן  (2)

אישורים מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן  (3)

 על פי הסכם זה.

 (.Source Codeכל מסמכי העבודות, לרבות קוד המקור ) (4)

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי  (5)

 . חוזהה

 .תעודות אחריות למוצרים ומערכות שהותקנו (6)

מלאה של הציוד שהותקן במסגרת ביצוע העבודות )לרבות חומרים רשימה  (7)

 מתכלים, שיצוינו ככאלה(, וזאת לצורך צירופם לנספח התחזוקה והבדק.

על יסוד הסכום הקבוע לעבודה הפאושלית, כאמור, בהפחתת שכר החוזה הסופי ייקבע  .ה

שעה על וכל סכום אחר ששולם עד אותה  65תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

חשבון סכום החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, 

 59-60בתוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת השינויים, כאמור בסעיפים 

 לחוזה זה. 65ובהתחשב בשאר הוראות חוזה זה, ובמיוחד בהוראות סעיף  ,לעיל
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 יהיה זכאי לתשלום התייקרויות לרבות הפרשימוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא  .ו

לסיום בלוח הזמנים מהיום האחרון אשר נקבע ש, לגבי התקופה ו/או ריבית הצמדה

תשלומו בפועל של מועד העבודה כולה, כולל הארכות המאושרות על  ידי המנהל, ועד ל

 החשבון הסופי.

הודעה בכתב על כך  המועד בו נשלחה לותוך שבועיים מבלא הגיש הקבלן חשבון סופי  .ז

העתק החשבון קול דעתו. יהמנהל, רשאי המנהל להכין בעצמו חשבון זה לפי ש מטעם

 .ויחייב את הקבלן יחשב כחשבון סופיי ,שלח לקבלןהסופי שהוכן, כאמור, יי

נבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו והצהרותיו במסגרת הסכם זה,  ,קבלן מצהיר בזאתה

כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה בגין חשבון 

 זה. "קשיוכן כאמור בס

קביעתו של המנהל באשר לשכר ההסכם הינה סופית. כל ערעור ו/או מחלוקת אשר  .ח

יובאו בפני  ,ו/או לשכר החוזה הסופי יהיו בין המפקח והקבלן באשר לתשלומי הביניים

 מסגרת קביעתו באשר לשכר ההסכם. המנהל ויוכרעו ב

פי חוזה זה, יחזירם הקבלן לחברה, בתוך -קיבל הקבלן תשלומים מעבר למגיע לו, על .ט

ימים מיום ששולמו לו, כאמור. בגין כל יום של איחור בהשבת הכספים, מעבר  15

למועד הנ"ל, יישא הקבלן בהפרשי ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר הנהוג בבנק 

לישראל בע"מ. הפרשי הריבית, כאמור, יצטברו לקרן החוב, החל מהמועד איגוד 

שנקבע לתשלומו ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור 

לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לטעון טענה כלשהיא בקשר לנזק שנגרם לה עקב 

ההחזרים המגיעים מן  תשלומי היתר ו/או עקב האיחור בהשבתם ו/או לקזז את

הקבלן, בגין תשלומי יתר, וזאת בדרך של חילוט ערבויות או לגבות את ההחזרים הנ"ל 

בכל דרך חוקית אחרת, כפי שתמצא החברה לנכון, ומבלי שתחול עליה חובה לתבוע 

 את ההחזרים, קודם לכן, מן הקבלן.

 

 )התייקרויות( תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .67

מדד הידוע ביום ההפרש שבין המדד של חודש שקדם ל – "תנודות המדד"בחוזה זה  .א

, לבין המדד בחודש שבו בוצעה או הייתה אמורה להתבצע העבודה חתימת החוזה

לתשלום או  65עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף  ,בהתאם ללוח הזמנים

 .יןלעיל, לפי העני 66החשבון הסופי לפי סעיף במסגרת 

הצדדים מסכימים בזה, במפורש, כי לא ישולמו לקבלן תשלומים כלשהם בגין תנודות  .ב

, במהלך תקופת ההתקשרות על פי חוזה ("התייקרויות")להלן, לשם הקיצור:   במדד

 זה, אלא אם וככל שהדבר נקבע במפורש על פי ההוראות שבסעיף זה להלן.

ב' לעיל, תהיה החברה רשאית לפעול, לעניין תשלום התייקרויות,  למרות האמור בס"ק .ג

 לפי מנגנון ההתאמה הקבוע בהוראות חשכ"ל, כפי שידועות במועד כל תשלום ותשלום.

 :מנגנון חישוב התייקרויות .ד

על אף כל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז, כאשר משך ההתקשרות  (1)

 תשולם כל התייקרות לקבלן.חודש, לא  18החוזית אינו עולה על 

, בכפוף חודש, יחולו ההוראות להלן 18ככל שמשך ההתקשרות החוזית עולה על  (2)

 :ג' לעיל-לאמור בס"ק ב' ו
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 18מדד הבסיס לחישוב ההתייקרות )ההצמדה למדד( יהיה המדד הידוע בתום  (א)

וההתאמה תחושב, אך (, "מדד הבסיס" )להלן: חתימת החוזהמועד חודשים ל

, '.ז66' או ה.66או בסעיף  ד'.65סכום החשבון לתשלום )כאמור בסעיף ורק לגבי 

חשבון הביניים או החשבון  לפי העניין(, בין המדד האחרון הידוע במועד הגשת

 הסופי )ובלבד שהוא חל לאחר מועד מדד הבסיס( לבין מדד הבסיס.

, ויבוצע אחת חתימת החוזהחודשים מיום  18חישוב ההצמדה יחל לאחר תום 

 18חודשים מתום תקופת  3ההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף  קרי,, לרבעון

 .חתימת החוזהחודשים מיום  21החודשים, כלומר 

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  (ב)

ע במועד ודאו יותר מהמדד הי 4%-יעורו עלה בשינוי  במדד הרלוונטי וש

 ההצמדה למדד, כלהלן:החתימה על החוזה, תעשה 

ייקבע מדד בסיס, אשר יהיה בגובה המדד הרלוואנטי ביום בו עבר המדד את  (1)

 –זה  או יותר )להלן, בס"ק )ב( 4%-המדד הידוע במועד חתימת החוזה ב

 (."מדד הבסיס"

ביצוע ההצמדות ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע ההצמדות, כאמור  (2)

או יותר, כאמור.  4%לה המדד בשיעור של לעיל, החל מהמועד בו ע בס"ק )א(

חודשים מיום חתימת החוזה, עלה המדד  8לדוגמא: במקרה שבו בחלוף 

ויותר )ביחס למדד הידוע ביום חתימת החוזה(,  4%הרלוונטי בשיעור של 

אזי תבוצע ההצמדה  –ופרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדה הוא רבעון 

 ם לאחר מכן.חודשי 3, ומידי כל 11 -הראשונה בחודש ה

לעיל בלבד, יתבסס על  שיעור ההצמדה, לגבי הסכומים הנקובים בס"ק )א( (3)

. לעיל למדד הקובע ביום ביצוע (1)ההפרש בין מדד הבסיס, כאמור בס"ק 

 לעיל.( 2)ההצמדה, בכפוף לאמור בס"ק 

חודשים, אשר הוחלט להאריכה לתקופה נוספת  18-בהתקשרות לתקופה קצרה מ (3)

 18אם משך ההתקשרות המצטבר יעלה על  –חובת המכרזים בהסתמך על תקנות 

לעיל, וזאת  (2חודשים, ניתן יהיה לבצע הצמדה למדד בהתאם לאמור בס"ק )

 חודשים, כאמור. 18-לתקופה שלאחר ההחלטה להאריכה למעבר ל

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע בלא לפגוע בכל האמור בסעיף זה, לעיל ולהלן,  (4)

, לא תחושב לעיל 50למקרה בו ניתנה לו ארכה לפי סעיף פרט העבודה, 

 ההתייקרות עבור היקף העבודה שבוצעה מעבר לתקופה הנקובה בחוזה.

קיים לוח זמנים קבוע או מאושר לחלקי העבודה, ונגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע  (5)

 יהיה חלקי העבודה לפי לוח הזמנים הקבוע או המאושר, תשלום התייקרות

בהתאם  ולא ,די הביצוע הקבועים בלוח הזמנים הקבוע או המאושרבהתאם למוע

 לביצוע בפועל, פרט למקרים בהם שונה לוח הזמנים באישור המנהל.

 

 ניכויים .68

ב על פי דין ו/או שהחברה רשאית לנכותו על דין ו/או על פי נוסף לכל סכום שניכויו מחויב

כל סכום אשר  שיגיש הקבלן )חשבון ביניים או חשבון סופי( מכל חשבון ההסכם זה, ינוכ
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במפרטים או במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי העניין, נקבע כי החברה 

 תנכה מחשבונות הקבלן. 

מובהר למען הסר ספק כי התשלומים שינוכו לפי סעיף זה לעיל לא יוחזרו לקבלן מכל 

 סיבה שהיא.

 

 סיום החוזה או אי המשכת הביצוע - אפרק י"

 

 תעודות סיום החוזה .69

בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודת סיום החוזה לבקשתו של הקבלן,  .א

 כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם ,המצהירה ,לחוזה( 'טבנספח )בנוסח הקבוע 

עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה  לחוזה וכי כל

 של המנהל.

ת ות הנובעיומסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבו .ב

 ת גם לאחר מועד מסירה התעודה האמורה.ואשר מטבע הדברים נמשכו ,מהחוזה

 

 :אפשרות המשכת ביצוע העבודההעדר  .70

 ,כולה או מקצתה ,ן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודהאם יתגלה בכל זמ .א

תן לקבלן אישור ייפנה הקבלן לחברה, והחברה תאו "כוח עליון",  מפאת מלחמה

כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע  , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,בכתב

הוראות המנהל קבלן ימלא אחר במקרה האמור, ימלא ה .כולה או מקצתה ,העבודה

 העבודה כאמור.הפסקת בכל הנוגע ל

, כאמור ביצוע העבודהלהמשיך בהסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות  .ב

 מתן האישור האמור. מועדעד לבפועל ערך העבודה שבוצעה חושב לפי י בס"ק א' לעיל,

 .ב' לעיל.60קביעת ערך העבודה, כאמור, יתבצע לפי הוראות סעיף 

ם כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות תשלום הסכו .ג

, והקבלן לא יהיה זכאי לכל לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור

 .תשלום נוסף בגין הפסקת העבודה, כאמור

, רשאית החברה לבצע את הפעולות א'"ק הוראות המנהל לפי סהקבלן איזו מלא ביצע  .ד

ישא בהוצאות ישבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן האמורות על ח

ובהפחתת סכום שיאושר  ,שייחשבו כהוצאות משרדיות 15%הכרוכות בכך בתוספת 

על  וףשיש לזק ,חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורותלעל ידי המפקח לכיסוי 

 חשבון החברה.

 

 תרופות - בפרק י"

 

, אי קיום הוראות ו/או הפרת דרישות איחוריםפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על  .71

 הבטיחות:

חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים ו/או לא כל אם לא יבצע הקבלן את העבודה ו/או  .א

ישלים אותה תוך התקופה הנקובה בחוזה זה, או תוך הארכה שניתנה להשלמת 
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אחוזים( מסכום החוזה, כולל  שני) 2%העבודה, ישלם הקבלן לחברה את הסכום של 

, ובתוספת  התנודות במדד, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,יקרויותישינויים והת

בין המועד של פיגור או בגין כל חלק של חודש של פיגור, כאמור,  חודש  וזאת בגין כל

מועד ביצוע העבודה ו/או ובין שנקבע לביצוע העבודה או חלק ממנה ו/או להשלמתה 

כל זכות אחרת למען הסר ספק, אין באמור בס"ק זה, כדי לגרוע מלמעשה.  ,מתההשל

 , לפי כל דין או בהתאם להסכם זה.הקבלן לפיהעומדת לחברה כ

הצדדים מסכימים, כי שיעור הפיצויים המוסכמים, כאמור, הוא ביחס סביר לנזק, 

 .רתשניתן לצפותו מראש בגין איחור כאמור, והם יהיו מנועים מלטעון אח

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי  .ב

במועד של כל הוראה  ליום בגין אי ביצוע ₪ 1500קבוע ומוסכם מראש בסך של 

מהוראות החוזה )לרבות הפרה של "הוראת קבע", הקיימת בחוזה, כמו החובה 

(, /או הוראת בטיחות, כאמור, ות מנהל עבודה באתר במשך כל תקופת הביצועאלהימצ

אי ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו  שעות מהתראה בכתב, או של 24על אף חלוף 

או ההוראה היא במסגרת  בכתב, כאשר אותה הדרישה המפקח או המנהל ע"י

בכל צורה שהיא  חיוב הקבלן בפיצוי לא יפחית ., לפי הענייןמנהלהמפקח או הסמכויות 

הקבלן, לפי חוזה זה ו/או לפי הוראות כל דין, ו/או מזכויותיה  מחובתו ואחריותו של

 של החברה לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותה לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.  

אי  של אי קיום ההוראה. במקרה של לכל יום בודד ₪ 1500הפיצוי כאמור הוא בסך של 

בגין כל , ₪ 1,500יצוי בגין יהיה הפ ביצוע במשך תקופה העולה על יום אחד, כאמור,

יופחת מחשבון הביניים הקרוב של הקבלן ו/או  הביצוע. הפיצוי אי בתקופת יום ויום

יקוזז מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או יגבה בדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, 

לפי החלטת החברה, וזאת מעבר לזכותה לגבותו בכל דרך אחרת העומדת לרשותה  הכל

 לפי דין ו/או לפי ההסכם.

מכל  ' לעיל,ב-"ק א'האמורים בס ,הפיצויים מיהחברה תהיה רשאית לנכות את סכו .ג

סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך 

המוסכמים . בתשלום הפיצויים , חילוט ערבויות, קיזוז וכיו"ב, ובכלל זהאחרתחוקית 

הקבלן מהתחייבותו לסיים את  כדי לשחרר את ,, אין כשלעצמו, כאמוראו הניכויים

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

מוסכמים ם יבוטל החוזה עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן לחברה פיצויים א .ד

ויתרת התשלומים שטרם  סכום הערבות שניתנה לקיום החוזהבשל ביטול החוזה ב

 , והרשות בידי החברה נתונה לחלט את הערבותשולמו לקבלן, נכון למועד הביטול

, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית ולהימנע מתשלום יתרת התשלומים, כאמור

 לחברה על פי הסכם זה.

 

 לפי הוראת המנהל: הפסקת העבודה .72

את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, אם הקבלן יפסיק  .א

נדרש לעשות כן לפי כל דין או לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים 

אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל  , ולא יחדש את ביצועה,ולתקופה שיצוינו בהוראה
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לן להפסיק את יודגש, כי בהעדר הוראה, כאמור, לא רשאי הקב הוראה בכתב על כך.

 העבודה.

ינקוט הקבלן באמצעים  "ק א' לעיל,הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי ס  .ב

 לשביעות רצונו של המנהל.ולהבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך 

נגרמה לדעת המנהל, הפסקת העבודה, בין זמנית ובין לצמיתות, באשמת או עקב  .ג

ופות החברה על פי הסכם זה, תחולנה רשלנות הקבלן, הרי שמבלי לגרוע משאר תר

ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל, על פי סעיף זה, על הקבלן 

 בלבד. והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או שיפוי שהם.

לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו  ,כולה או מקצתה ,הופסק ביצוע העבודה .ד

 זה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תיעשינהלחו 47התחלת עבודה על פי סעיף 

לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, הכל לפי  מדידות סופיות

 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב לקבלן. 30העניין, לכל המאוחר תוך 

וככל שהפסקת ביצוע העבודה איננה באשמת הקבלן, לעיל,  'ד"ק במקרה האמור בס .ה

בהתאם לתוצאות לפי ערך העבודות שבוצעו בפועל, לו ישולם לקבלן הסכום המגיע 

 סילוק זה מהווה"ק תשלום כאמור בסה ..ב' לעיל60ולפי הוראות סעיף  המדידות

סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים ותביעות לחיסול הוצאות 

, הפסקת העבודה וכתוצאה ממנהמיוחדות שנגרמו לקבלן, וכל תביעה אחרת בקשר ל

 .והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה אך לפני  .ו

שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה, או אחרי שניתן צו להתחלת העבודה, 

לא יהיה הקבלן זכאי לכל  ,הקבלן בביצוע העבודה למעשההתחיל בטרם כאמור, אך 

 .פיצוי

לא  ,באשמת הקבלןלדעת המנהל,  ' לעיל,ו-ד'ס"ק נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי  .ז

בקשר עם ביצוע העבודות , לרבות יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה

זה, אינו פוגע בזכויותיה של  "ק. האמור בסו/או כפיצוי בגין הפסקת העבודה בפועל

הקבלן, בכל הקשור בהפסקת העבודה, כאמור, לרבות  החברה לתבוע פיצויים מאת

 ' להלן.י-ט'כאמור בס"ק 

' לעיל, הופסקה העבודה באופן סופי, על פי הודעה שניתנה זבכפוף לאמור בס"ק  .ח

ראות בהתאם לסעיף קטן א' לעיל, יחולו על אותו חלק מהעבודה שבוצע הולקבלן 

הסכם זה לעיל, לרבות ההוראות בדבר אחריות, בדק וסילוק שכר ההסכם, בשינויים 

 המחויבים, לפי העניין.

העבודה אינה נעשית במהירות שאם, לדעת המנהל, הפסיק הקבלן את העבודה או  .ט

העבודה אינה מוצאת לפועל שהדרושה כדי לסיימה תוך המועד הנקוב בחוזה, או 

ה, יודיע על כך המנהל לקבלן. אם לאחר שקיבל את הודעת בהתאם להוראות חוזה ז

המנהל, סירב הקבלן לתקן עבודה פגומה או למלא אחרי דרישה כלשהי בקשר 

תוך שלושה ימי עבודה מיום קבלת הודעת המנהל, כאמור, לא נקט שלעבודה, או 

 הקבלן את האמצעים הדרושים להמשכת העבודה, בהתאם להוראות חוזה זה

, יהא המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודה לאלתר, המנהלולהנחיות 

 ולקבוע דרכים להמשך העבודה, לרבות על ידי מסירתה לקבלן אחר.
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כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות אשר החברה תיאלץ לשאת בהם, בנסיבות 

כאמור, ישולמו לחברה על ידי הקבלן, עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה. 

א זכאית לנכות הוצאות אלה מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, או החברה תה

 ., לרבות חילוט הערבותלגבותן בכל דרך חוקית אחרת

הוראות המנהל בקשר עם הפסקת העבודה, רשאית החברה הקבלן איזו מלא ביצע  .י

לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן 

)עשרים וחמישה אחוזים(, שייחשבו  25%רוכות בכך, בתוספת ישא בהוצאות הכי

כהוצאות משרדיות, ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיסוי החלק מההוצאות 

 האמורות, שלדעתו, יש לזקוף על חשבון החברה.

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .73

ליקויים או קלקולים בעבודה, בזמן ביצועה או תוך תקופת הבדק, רשאי  ,תגלו פגמיםנ .א

המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור את סיבות הפגמים הליקויים או הקלקולים, ושיתקנם 

הליקויים או הקלקולים אינם ניתנים  ,אם הפגמים .לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל

. כום שייקבע על ידי המנהללתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בס

ההחלטה  ., לפי הענייןמומחה אחרהמנהל יהיה רשאי להיעזר, לעניין זה, בשמאי ו/או ב

 אם הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון אם לאו, תהיה של המנהל בלבד.

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובעים  5תוך בנתגלו פגמים או קלקולים בעבודה  .ב

 ,פגמיםהבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהא הקבלן חייב לתקן את מביצוע הע

אם אין הפגמים . וכל הכרוך בהם על חשבונוהאמורים הליקויים והקלקולים 

הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לחברה 

זה, בשמאי ו/או המנהל יהיה רשאי להיעזר, לעניין  בסכום שייקבע על ידי המנהל.

ההחלטה אם הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים  .בחשב כמויות, לפי העניין

 לתיקון אם לאו, תהיה של המנהל בלבד.

ו/או לפי הסכם  לעיל, אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין ב'-"ק א'האמור בס .ג

 .זה

 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .74

ם לא ימלא הקבלן אחר כל אחת מהתחייבויותיו אלעיל,  71-73בלא לפגוע באמור בסעיפים 

על ידי קבלן אחר בעצמה, לבצע את העבודות האמורות  תרשאיתהא החברה לפי חוזה זה, 

. פעלה החברה כאמור לעיל, יישא הקבלן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך, או בכל דרך אחרת

על החברה מלכתחילה. ככל שמדובר בהוצאות אשר תשלומן, על פי חוזה זה, אינו חל 

בגין הוצאות  15%לתשלום ההוצאות בו יישא הקבלן, כאמור לעיל, יתווסף שיעור של 

משרדיות, ככל שלא נקבע שיעור גבוה יותר, בהסכם זה, שאז יחול השיעור הגבוה. סכום 

ההוצאות, כאמור, יקוזז על ידי החברה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן, בכל זמן שהוא, או 

ל ידי החברה בכל דרך חוקית אחרת, כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ייגבה ע

 והמוחלט.

 

 במקרים מיוחדים הפסקת העבודה .75
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בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא החברה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב, של  .א

ת העבודה בעצמה או בכל דרך הקבלן ולהשלים א ע"יעבודה להפסיק את ימים,  7

ויתר תוצרי הציוד המסמכים, להשתמש לשם כך בכל אחרת, תוך שהיא רשאית 

 :העבודה של הקבלן

או כשניתנו נגדו צו לקבלת נכסים, צו פירוק )לרבות כשהקבלן פשט את הרגל  (1)

בפירוק מרצון(, צו כינוס נכסים, צו הקפאת הליכים או כל צו אחר אשר מטרתו 

תיו של הקבלן לנושיו. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, הסדרת חובו

לסלק את ידו של הקבלן, כאמור, גם במקרים בהם יתברר לחברה כי הקבלן נקלע 

לקשיים כלכליים, אשר יש בהם כדי להכביד הכבדה של ממש על יכולתו של הקבלן 

נגדו צו  להשלים את עבודותיו, כפי שהתחייב בחוזה זה, וזאת אף אם טרם ניתן

 ;פורמלי כמפורט ברישא לס"ק זה

עסיק קבלן משנה בביצוע הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או הכשהקבלן  (2)

 ;בכתבמראש והסכמת החברה לקבל העבודה בלי 

זה ייראה קבלן  "קמביצוע החוזה. לעניין ס ,לדעת המנהל ,סתלקהכשהקבלן  (3)

 הלן:, אך לא רק, באחד מהמקרים לכמסתלק מהביצוע גם

כאשר הקבלן לא החל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה, או  (א)

ימים  3תוך בולא ציית ימים לפחות  4לתקופה של שהפסיק את ביצועה 

 להוראה בכתב מהמפקח או מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה;

גר בביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים, והמנהל או המפקח יכאשר הקבלן פ (ב)

התרו בו על הפיגור, והקבלן לא נקט לפי דעת המנהל באמצעים נאותים על 

 מנת להבטיח את סיום העבודה בזמן הקבוע;

 כאשר הקבלן הסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת; (ג)

 ו/או 74.י' ו/או 72ו/או  'ט.57ו/או  .ג'52 פיםבכל מקרה שהחברה החליטה לפי סעי (4)

 לבצע את העבודה על ידי קבלן אחר או בדרך אחרת; ,חוזה זהאחר ל סעיף

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,  (5)

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה 

 או בקשר לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה;

 ביצע עבירה שיש עימה קלוןהקבלן כשיש בידי המנהל הוכחות, הנחת דעתו ש (6)

 ;)לעניין זה, הגדרת "עבירה שיש עימה קלון" תיקבע לפי שיקול דעתו של המנהל

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע העבודה, לאחר  (7)

 ימים. 14שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות בתוך 

יקן את ההפרה לאחר התראה בכתב בת כשהקבלן הפר הוראות הסכם זה ולא ת (8)

 ימים. 14

אין בהם משום ביטול החוזה על לעיל,  "ק א'של הקבלן ממנו לפי ס הפסקת עבודתו .ב

והקבלן יהא חייב אלא אם ניתנה הודעה מפורשת על כך ע"י החברה,  ,ידי החברה

רת לרבות לעניין מסירת כל מסמכי הפיתוח ומסי ,לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה

פרט להתחייבויותיו שהמנהל מיד עם קבלת דרישה מהחברה,  –קוד המקור לחברה 

ימנע אותו מלמלאן; מאידך, לא תהא החברה חייבת כלפי הקבלן בהתחייבויות 

 .להלן ד'-"ק ג'המפורטות בס
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יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן  "ק א',לפי ס מועד הפסקת העבודהסמוך ל .ג

ההודעה, כאמור,  .לאותו מועדהסכום אשר לדעתו מגיע לקבלן בגין ביצוע החוזה עד 

 תימסר לקבלן בכתב.

לא תהא החברה חייבת לשלם  ,משעת תפיסת מקום העבודה כאמור על ידי החברה .ד

עד שתסתיים תקופת הבדק. ולאחר מכן עד  ,לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה

השלמת שנגרמו חברה בגין הוצאות שיעור השיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח 

דחייה בהשלמת העבודה, ונזקים או עקב ה ים, שנגרמונזקבגין הוכן  הבדק,העבודה ו

שהקבלן חייב  ,וכן פיצויים אחרים ,שנגרמו לחברה על ידי הקבלן נוספות,הוצאות 

יהא רק לאחר השלמת בדיקותיו של המפקח ומתן אישורו בכתב, כאמור, תשלומם. ב

הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה 

ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי 

 .שאושרו על ידי המפקח כאמור

 בהר בזאת, כי:למען הסר ספק, מו

"ק קבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבעו המפקח בכתב לפי סה (1)

 ג' לעיל;

היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי  (2)

 ,שהקבלן היה זוכה בו ,אומדן שכר החוזהלעיל, גבוה מ זה"ק כאמור בס ,המפקח

בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש  אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה

 ,שביניהם לחברה, והחברה תהיה זכאית לנכותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן

 וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 ההתחשבנות המוגדרת בסעיף זה תבוצע עבור העבודה בתום תקופת הבדק.  .ה

 ן.הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מה .ו

 

 הערות והוראות של רשות מוסמכת: .76

הקבלן מתחייב בזה להעביר לחברה, באופן מיידי, כל הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח אשר 

יקבל הקבלן מכל רשות מוסמכת, לרבות גורמים בעיריית ירושלים ו/או במשרדי הממשלה 

במקרה של השונים, וזאת על מנת שהחברה תנחה את הקבלן כיצד לפעול וגופי הסמך 

קבלת הוראות ו/או הנחיות ו/או דו"חות כאמור. מובהר בזה, כי מבלי לגרוע מכל הוראה 

אחרת בהסכם זה, הקבלן יישא בכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו כתוצאה מהפרה ו/או אי 

מילוי של הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח שקיבל הקבלן, כאמור, מבלי שמסר על כך הודעה 

 כנדרש בסעיף זה. מיידית לחברה,

 

 זכויות יוצרים .77

עיצוב, מסמכי התוכן, הכל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל מוסכם בזאת,  .א

במסגרת קבלן חומר אחר אשר יוכן על ידי הכל והאפליקציה, קוד המקור הפיתוח, 

, והיא תהיה רשאית לנהוג בכל תוצרי העבודות בלבד ביצוע העבודות יהיו של החברה

 "הזכות קבלן, ובלבד שתישמר למהקבלן , ללא צורך בקבלת רשותבעליםמנהג 

. הוראה זו בהתאם לעניין, 2007 –כהגדרתה בחוק זכות יוצרים, תשס"ח , המוסרית"

 .ולאחריה ביצוע העבודותתחול תוך כדי תקופת 
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ככל על ידו לא יפר זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו.  העבודותמתחייב כי בביצוע קבלן ה .ב

שלמרות האמור לעיל, הקבלן הפר זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, הקבלן  יתבררש

, מלאה או חלקית, בקשר עם יה כל אחריותבלבד יהיה אחראי לכך, ולחברה לא תה

ישתמש בחומרים  קבלןככל שהלמען הסר ספק,  כאמור לעיל. ,הפרת זכויות היוצרים

לשימוש בחומרים  אישור, עליו לקבל ביצוע העבודותבעלי זכויות אחרים לצורך  של

 מבעלי הזכויות, וזאת באחריותו ועל חשבונו בלבד.אלה 

האמור בס"ק ב' לעיל, יחול גם לגבי שימוש בתוכנות, ובלא לפגוע ביתר התחייבויותיו  .ג

, נספח י'לפי הסכם זה בכלל וסעיף זה בפרט, מצהיר הקבלן ומתחייב, כאמור כאמור ב

 המצ"ב.

 עובדיו בהתקשרויות החוזיות שלו עםהחברה, כאמור, גן את זכויות יידרש לע קבלןה .ד

וכל מי מטעמו, לרבות קבלני משנה ו/או בעלי זכויות מהם קיבל אישור לשימוש 

 בחומרים השייכים להם.

אלא אם קיבל  ,כאמור כל תוצר של העבודות,לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש ב קבלןה .ה

 אם לתנאים שייקבעו בהסכמה.חברה מראש ובכתב, ובהתאת הסכמת ה

הקבלן במהלך ביצוע לדרוש ולקבל מן  תהיה רשאיחברה תמבלי לגרוע מאמור לעיל, ה .ו

וכן  , ככל שיהיו כאלה,העבודות ובמהלך תקופת הבדק ותקופות הבדק הנוספות

 .עבודותכל מידע או מסמך הקשור בביצוע השנתיים לאחר מכן 

 

 ניגוד עניינים: .78

תו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה וכי התקשרהקבלן מצהיר ומאשר,  .א

, מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד ענייניםאת או אותו ו/תעמיד  מעמידה ולא

עניין אחר של הסכם זה לבין כל  בין התחייבויות הקבלן לפי במישרין או בעקיפין,

"ב, וכי לרבות בקשר מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכיו, ו/או של מי מטעמוהקבלן 

 ככל שישנו חשש כאמור, הוא הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.

החברה , תהיה כאמור ,הצהיר על חשש לניגוד ענייניםיודגש, כי ככל שהקבלן  .ב

ככל שלדעתה, אין בחשש האמור, כדי למנוע , במועד חתימת הסכם זה תרשאי

בהסכם זה, אשר מגבלות נוספות על אלה הקבועות ההתקשרות, להטיל על הקבלן 

 .להסכם במועד חתימתויצורף  יפורטו בנספח אשר

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך  .ג

מצא תכל צעד שבלנקוט  תרשאיתהיה החברה במקרה כזה,  .בכתב מיד לחברה

זאת עד סיום ההסכם או הטלת מגבלות על פעולות הקבלן לפיו, ולנכון, לרבות 

 שיוסר החשש, כאמור.

, את המועסקים על ידו, את קבלני המשנה הקבלן מתחייב להחתים את עובדיו .ד

על התחייבות מטעמו ואת כל מי מטעמו, הקשור בהסכם זה ו/או בביצוע העבודות, 

 הסכם זה.ל 1י'נספח להיעדר ניגוד עניינים בנוסח זהה לאמור ב

הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן מתחייב בלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של מ .ה

ביצוע העבודות, נשוא הסכם כל מידע בקשר לשהוא  צד שלישי לכלתת בזה לא ל

ביצוע העבודות לפי לזה, ו/או בקשר לכל פעולה הנוגעת, במישרין או בעקיפין, 

, למעט ביצוע בתמורה ובין שלא בתמורה ניתןהסכם זה, בין שהמידע כאמור 
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ף הסכם זה, אלא אם ניתנה לו הסכמתה של החברה מראש הנדרש מתוקעבודות 

 ובכתב.

 

 סודיות: .79

קבלני המשנה, וכל מי שיועסק  ו/או מי מטעמו, לרבות הקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו .א

(, "הקבלן": למען הנוחות בסעיף זהעל ידו בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה )כולם 

פ "או בע החברה אשר יגיע אליהם בכתבישמרו בסודיות את כל המידע הסודי של 

יעבירו ולא יגלו  , לא יעשו בהם כל שימוש, לאמהלך ביצוע העבודות ו/או התחזוקהב

 אותם כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לכל אדם או גוף אחר. 

 .ומאשר כי ידוע לו שגילוין של ידיעות סודיות עלול להוות עבירה פלילית קבלן מצהירה .ב

 :בסעיף זה .ג

זה, מידע עסקי,  מהסכם הנובע וכל עם בקשר ,פ או בכתב"כל מידע בע -"מידע סודי" 

 לקריאה פה, מצולם, מוקלט, ניתן ושיווקי, בכתב, בעל מסחרי, טכנולוגי, תפעולי

תיאור, תכנית,  וכל נכונה שאינה ידיעה אחר, לרבות אופן בכל או גרפית ולפענוח בצורה

 מהם, המכילים חלק חשבון, סמל, נוסחה, חפץ, אושרטוט, רשימה, מפרט, סיסמה, 

ע"י החברה כסודי או אשר מעצם  הוגדראשר מקור לידיעה,  לשמש עשוייםv ידיעה, או

המקצועיים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסודות. טיבו עשוי להיחשב כסודי

נתונים החברה ו/או מי מעובדיה, , או שברשותו, מידע אודות חברהשל ה והמסחריים

, למעט מידע כאמור, וכיו"ב םינתונים פיננסי ,סטטיסטיים, נהלי עבודה, תכניות עבודה

 : יוכיח שהוא כל אחד מאלה קבלןשה

 ;ו ע"י החברה ו/או במהלך ביצוע העבודותהיה מצוי בחזקת הקבלן קודם לגילוי (1)

 שלא במסגרת העבודות, נשוא הסכם זה;פותח באופן עצמאי על ידי הקבלן,  (2)

 ; י צד ג' שאינו חב בחובת סודיות בקשר למידע"לקבלן ע נמסר (3)

 ; או הפך להיות נחלת הכלל, שלא עקב הפרת הוראות סעיף זה ההי (4)

 י"אנספח , בנוסח ויחתום על התחייבות, כאמור מתחייב לשמירת סודיות קבלןה .ד

 ."ב להסכם זההמצ

לשמירת סודיות ת יוהתחייבועל  כל האמורים בס"ק א' לעילהקבלן ידאג להחתמת  .ה

יום  14וימסור אותן לחברה, בתוך  , בשינויים המחויביםי"אהאמור בנספח בנוסח 

ככל שיצטרפו עובדים נוספים ו/או קבלני משנה וכיו"ב, . ממועד חתימת הסכם זה

ידאג הקבלן להחתמתם של אנשי הצוות החדשים על לאחר חתימת ההתחייבויות, 

 .התחייבות לסודיות כאמור

התחייבויותיו העסקתו של אדם כלשהו בביצוע  יתחיל הקבלןלא למען הסר ספק, 

 ות.יעל התחייבות לסוד , אלא לאחר חתימתולפי הסכם זה או בקשר אליהן

הפרת התחייבות לסודיות על ידי הפרת התחייבויות הקבלן בס"ק ה' לעיל ו/או  .ו

ל פי הסכם זה תחשב הקבלן ע כל אדם שהועסק בביצוע התחייבויותהקבלן ו/או ע"י 

או מכל תרופה  כהפרת ההסכם על ידי הקבלן, ומבלי לגרוע מזכויות החברה על פי דין

 או סעד על פי דין או על פי הסכם זה, תהא לחברה עילת תביעה ישירה כלפי המפר

 . כעילה עצמאית של החברהכלפיו, באופן אישי, בנוסף לעילתו של הקבלן 
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י ההתחייבויות הקבלן על פי סעיף זה תשארנה למען הסר קבלן מובהר בזאת כ .ז

 . סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן בתוקפן גם לאחר

 

 מעמדו המשפטי של הקבלן .80

, ולא יהיו בין החברה לבינו יחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם החברהיקבלן ה .א

ו/או לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה שיועסקו על ידו, עובדיהם 

מעביד ו/או יחסי שליחות  –ו/או מי מטעמם וכל צד ג' מטעם הקבלן, כל יחסי עובד 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, כאמור, לא יהיו זכאים לכל  קבלןמכל סוג שהוא, וה

מעביד, כאמור, לא  –שלום ו/או תמורה ו/או הטבה בעילה שמקורה ביחסי עובד ת

 בתקופת ההסכם ולא לאחריו..

כל זכות של החברה להורות, כל הוראה בהסכם זה, לרבות אין לפרש למען הסר ספק,  .ב

כמקנה להם ו/או מי מטעמו לפקח או להדריך את הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו 

כעובדי הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו לא ייראו שום מקרה מעמד של עובדי החברה. 

 החברה ולא יווצרו בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד.

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא  .ג

פועל מטעמו בביצוע ההסכם, מעבידתו של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או ה

 מתחייב הקבלן לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בשל כך.

 

 קיזוז, גבייה או עיכוב כספים .81

קבלן מסכים בזאת כי החברה תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה ה .א

בגין כל התקשרות  כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן

 אחרת או מכל מקור אחר.

הקבלן מוותר בזה על כל זכות עיכבון, שעבוד או טענת נאמנות המוקנות לו על פי הסכם  .ב

ולפי כל דין כנגד החברה או כנגד הבאים מכוחה או מטעמה )לרבות קבלני משנה שלה( 

 עצמן. בקשר לכל החומרים והציוד הקשורים בביצוע העבודות ו/או בקשר לעבודות

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לחברה, בין על פי חוזה זה ובין ממקור  .ג

אחר כנגד כל סכום המגיע לו מאת החברה או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה 

 )לרבות קבלני משנה שלה(.

 

 ו/או הסבת ההסכם: המחאת חיובים .82

לפי הסכם זה, כולן או  החברה תהיה רשאית להסב את זכויותיה ו/או את חובותיה .א

 חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

זולת  ,כולן או מקצתן, על פי החוזהו/או את חובותיו קבלן לא ימחה את זכויותיו ה .ב

אלא עובדיו ו/או מי מטעמו )ובכפוף להסכמת החברה, ככל שזו נדרשת בהסכם זה( 

 .שתקבע החברהמראש ובכתב ובתנאים במפורש, לאחר שקיבל את הסכמת החברה 

 ת שתעשה שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את החברה.יוזכוחיובים או כל המחאת 

הקבלן ישפה את החברה בגין כל הוצאה ו/או תשלום שתחויב בו בקשר תביעה אשר  .ג

תוגש נגדה על ידי צד ג' כלשהו, בעקבות המחאת זכות שבוצעה על ידי הקבלן, כאמור, 

 שפטיות וכיו"ב.ללא אישור, לרבות הוצאות מ
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 גביית הוצאות: .83

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקום בחוזה זה בו מצוין כי החברה תהא זכאית לגבות 

מן הקבלן סכומי הוצאות "בכל דרך אחרת" או "בכל דרך חוקית אחרת", מוסכם על 

 הצדדים כי גבייה כאמור תוכל להיעשות גם בדרך של חילוט ערבויות אשר נמסרו על ידי

הקבלן, להבטחת התחייבויותיו השונות, על פי חוזה זה וכן בדרך של קיזוז מתוך 

 הפיקדונות  או הסכומים המגיעים לקבלן לפי חוזה זה ואשר טרם שולמו על ידי החברה.

 

 כללי: .84

 יחולו על הקבלן., ככל שיחולו, וצאות ביול החוזהה .א

שינוי בתנאי הסכם זה לא יהיה בכפוף להוראות הסכם זה לעניין שינויים בעבודות, כל  .ב

 לו תוקף אלא אם ייערך בכתב וייחתם ע"י שני הצדדים לו.

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מטעם מי מהצדדים לא ייחשב  .ג

 כוויתור על זכויות לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ולא ישמשו השתק או מניעה.

. הצדדים לא ת מלוא המוסכם בין הצדדיםהוראות הסכם זה על נספחיו משקפות א .ד

 ., לפני חתימת הסכם זהנעשובמצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם יהיו קשורים 

הקבלן לא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג של החברה ולא יחייב את החברה או יתיימר  .ה

 לחייבה בכל חבות ו/או התחייבות שהיא.

ביצוע מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר העדר ניגוד עניינים במהלך קבלן ה .ו

 .העבודות, נשוא הסכם זה, ובעקבותיהן

הדיונים שייקבעו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, ואשר מתחייב להשתתף בכל  קבלןה .ז

. ככל שהחברה תדרוש בכל מקום רלוונטיהן ו הן במשרדי החברה ,הוא יוזמן אליהם

 ג מסוים מטעם הקבלן, הוא ידאג להשתתפותו בדיון, כאמור.השתתפות נצי

 

 

 סמכות שיפוט .85

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנובע מחוזה זה תהיה לבית המשפט המוסמך 

 בירושלים.

 

 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________ בירושלים

 

 

_____________________   _______________________ 

 הקבלן      החברה
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 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מ.ר. _________, המשמש ב"כ של הקבלן 

 (, מאשר בזאת, כלהלן:"התאגיד"__________________, ח.פ. ________________  )להלן: 

 התאגיד קיים ופועל כדין בישראל. .1

ת.ז.  על ההסכם דלעיל חתמו בפניי, ה"ה ____________________, .2

_________________, ו ____________________, ת.ז. ________________, 

 המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב אותו בחתימתם.

ההחלטה על ההתקשרות, נשוא ההסכם דלעיל, התקבלה כדין ע"י מוסדות התאגיד, והיא  .3

 בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו.

 

___________       ____________________ 

 ,עו"ד            תאריך    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 'אנספח 

 

 

 

 

 
 

 

 נוסח ערבות הביצוע

 לחוזה( .א'9)סעיף 
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 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום הקבלן_________________ )להלן: " לפי בקשת

 סכום)____________________ שקלים חדשים( )להלן: " ₪לסכום כולל של _________  עד

על חומותייך  –לפיתוח אפליקציה לסיור  5/2020"(, שתדרשו מהקבלן בקשר עם חוזה מס' הערבות

 החומות ירושליםטיילת  –הפקדתי שומרים 

 

, כפי 15.9.2020, שפורסם ביום 8/2020של חודש  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד 

 "(, באופן הבא:הלמ"סשהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

מוך לפני דרישה לתשלום על פי המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בס –"המדד החדש" 

 ערבות זו.

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום אם המדד החדש יהיה נמוך 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי 

כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 

פרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו בתוספת ה

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 31.12.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

ובתנו המצוינת לעיל, לא כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כת

 יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
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דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס 

 או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 'בנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים

 ' לחוזה(ה.13)סעיף 
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 לוח זמנים

 

 ____________________  שם הפרויקט: (1)

 ____________________  מכרז מס.:  (2)

 ____________________  שם הקבלן:  (3)

 ____________________  עבודות: צו התחלתמועד מתן  (4)

 ____________________  :לפי החוזה עבודותהתאריך גמר  (5)

 

 לו"ז מפורט:

 

 מועד סיום משך זמן סוג/שלב מס. פרק  מס.

 מתוכנן  מתוכנן בעבודות  עבודה  סידורי

 

1.  ________ ________ ________ ________ 

 

2.  ________ ________ ________ ________ 

 

3.  ________ ________ ________ ________ 

 

4.  ________ ________ ________ ________ 

 

5.  ________ ________ ________ ________ 

 

6.  ________ ________ ________ ________ 

 

7.  ________ ________ ________ ________ 

 

8.  ________ ________ ________ ________  

 

9.  ________ ________ ________ ________  

 

10  ________ ________ ________ ________ 

 

11.  ________ ________ ________ ________ 

 

12.  ________ ________ ________ ________ 
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 'גנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 בוטל
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 נספח ד'

 

 

 

 

 

 בוטל
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 'הנספח 

 

 

 

 

 

 בוטל
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 'ונספח 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח תחזוקה ובדק

 ' לחוזה(א.55)סעיף 
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 תנאי אחריות ושירות )בדק(נספח 

 

 תקופת הבדק: .1

, הקבלן תעודת השלמה ואישור מסירה מאת החברהתחל מהמועד בו קיבל  בדקתקופת ה .א

 .חודשים  24 ותסתיים באותו תאריך לאחר

נוספות של שנה אחת תקופות בדק לארבע  קבלןלשכור את שירותי ה תרשאיהחברה תהיה  .ב

 קבלןבמחיר שנקבע על ידי הוזאת , בדק האמורה בס"ק א'לתקופת ה , מעברכל אחת

 .בהצעתו

 ביצוע כל הנדרש בהתאם להסכם, לרבותלאחר  חברהמכתב מסירה סופי מההקבלן יקבל  .ג

במהלך תקופת ההרצה,  אפליקציה ו/או בתוצרי העבודותשיתגלו בתיקון כל הליקויים 

בקרב אנשי החברה, לשביעות רצונה של  אפליקציהולאחר ביצוע ההדרכה וההטמעה של ה

 החברה.

 

 .הסכם אחריות ושירות זה לא ניתן להעברה .2

 

 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו: .3

יפנה , מכל סוג שהוא שהתגלתה במערכת ו/או בכל חלק מהפרויקטבכל מקרה של תקלה,  .א

נציג החברה לקבלן באמצעות הטלפון ו/או הדוא"ל. הקבלן ייתן לחברה גיבוי מיידי, באופן 

של הדרכה טלפונית, בדוא"ל ו/או בדרך של שליטה מרחוק, לפי העניין. ככל שלא תוקנה 

התקלה במסגרת ההדרכה הטלפונית, הדוא"ל ו/או השליטה מרחוק, יגיע טכנאי מטעם 

 התקלה ותיקונה. הקבלן לצורך איתורה של

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע התיקון ע"י טכנאי במקרה של תקלה, בהתאם ללוחות  .ב

הזמנים להלן )ערבי שבתות, שבתות, מועדי ישראל, ערבי חג וימי שבתון לא יילקחו בחשבון 

 לצורך מניין הזמנים(:

, 10:00ככל שהודעת החברה על התקלה התקבלה אצל הקבלן בימי העסקים עד לשעה  (1)

 באותו יום. 17:00יגיע הטכנאי לאיתור התקלה והטיפול בה עד לשעה 

ככל שהודעת החברה על התקלה התקבלה אצל הקבלן בימי העסקים לאחר השעה  (2)

 10:00, יגיע הטכנאי לאיתור התקלה והטיפול בה עד לשעה 14:00ועד לשנה  10:00

 ביום העסקים העוקב.

לבצע את  האפליקציה ו/או תוצרי העבודות ביכולתכתקלה יחשב כל אירוע הפוגע במצב ו .ג

בחוויית המבקר או העלול לגרום נזק או הפרעה לרבות נזק אסתטי הפוגם  פעולתם המלאה

 וכיו"ב. בטיילת

הנדרשים להשלמתם לשביעות  התכנות והציודתיקוני התקלות יכללו את כל העבודה,  .ד

 החברה. של הרצונ

לת העבודה ועד לסיום תיקון. במידה ולא ניתן תיקון תקלות ימשך ברציפות מעת התח .ה

האפליקציה ו/או שיאפשר הפעלת  ,צע הקבלן תיקון זמניהתקלה באופן מיידי, יב לתקן את

 .עד לביצוע התיקון הסופי תוצרי העבודות

למען הסר ספק, התיקונים יבוצעו ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לרבות בכל הנוגע  .ו

 ולהפעלת כל כוח האדם הדרוש.לרכישת חומרים וציוד 
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 תכולת האחריות: .4

קבלן במחירים שיוסכמו בין מתכלים. אלה יסופקו ע"י המוצרים האחריות אינה כוללת  .א

 הצדדים או שיירכשו ע"י החברה.

אפליקציה לכל אורך תקופת הבדק הקבלן מתחייב לדאוג לתפקודה המלא והתקין של ה .ב

 ההסכם. והאחריות, בהתאם למסמכי האיפיון ולמטרת

ידרשו לצורך הפעלת ככל ש גרסאות תוכנה חדשות, חברהלעדכן ולמסור ל מתחייבהקבלן  .ג

 בדק ותקופות הבדק הנוספות, לפי העניין.או שיפורה, במשך כל תקופת ה אפליקציהה

של מרכיבי האפליקציה ותוצרי רשימת הקבלן ימסור לחברה, עובר לקבלת תעודת השלמה  .ד

 .זה נספח תחזוקהרשימה זו תהיה הבסיס לתכולת . העבודות

, לרבות הדרכה בכל הקשור חברהמתחייב לספק שירותי ייעוץ וסיוע לעובדי ה הקבלן .ה

 אפליקציה ותוצרי העבודות.ה לתפעול
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 1'ונספח 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות הבדק

 .ג' לחוזה(55)סעיף 
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 תאריך: ______

 

 לכבוד

 ירושלים בע"מפיתוח מזרח 

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום הקבלןלפי בקשת _________________ )להלן: "

 סכום)____________________ שקלים חדשים( )להלן: " ₪לסכום כולל של _________  עד

לפיתוח  5/2020חוזה מס' ל 55סעיף  -עבודות הבדק "(, שתדרשו מהקבלן בקשר עם הערבות

 טיילת החומות ירושלים –על חומותייך הפקדתי שומרים  –אפליקציה לסיור 

 

, כפי 15.9.2020, שפורסם ביום 8/2020של חודש  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד 

 "(, באופן הבא:הלמ"סלסטטיסטיקה )להלן: "שהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי  –"המדד החדש" 

 ערבות זו.

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה  –, יהיו הפרשי ההצמדה אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 

מים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה י

כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 

בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. _________ר בתוקפה עד ליום ערבות זו תישא
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כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

 

גיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שת

 או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 'זנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות המקדמה

 .ד' לחוזה(64)סעיף 
 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום הקבלןלפי בקשת _________________ )להלן: "

 סכוםשקלים חדשים( )להלן: ")____________________  ₪לסכום כולל של _________  עד

 59.ד' / לכיסוי תביעות לפי סעיף 68לפירעון מקדמה לפי סעיף  בקשר קבלן"(, שתדרשו מההערבות

על חומותייך הפקדתי שומרים  –לפיתוח אפליקציה לסיור  5/2020חוזה מס' ל)*מחק את המיותר( 

 טיילת החומות ירושלים –

 

, ________, שפורסם ביום _______של חודש  צרכןהמחירים לסכום הערבות יהיה צמוד למדד 

 "(, באופן הבא:הלמ"סכפי שהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי  –"המדד החדש" 

 ערבות זו.

 לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:הפרשי ההצמדה 

הסכום השווה  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

כום אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד ס

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי 

כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 

ת דרישתכם ומבלי שתהיו בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח א

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא 

 סגירה לקבלת קהל של סניפנו.יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת ה
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דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס 

 או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 'חנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב העדר תביעות

 ' לחוזה(ד.66)סעיף 
 

 

 

 

 

 



65 
 

 __________תאריך: 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 וכתב ויתור העדר תביעותהצהרה והתחייבות על 

 

מיום  5/2020בהתייחס להסכם  ,מצהיר ומתחייב , _____________________,אני הח"מ

לפיתוח אפליקציה לסיור "(,  בנוגע החברה"-ירושלים בע"מ )להלן מזרח ביני  לבין פיתוח _____, 

, כי קבלתי את כל התמורה בגין החוזה, טיילת החומות ירושלים –על חומותייך הפקדתי שומרים  –

/או אחרות ו/או כל דרישות ו/או טענות כל תביעות כספיות וו/או למי מטעמי ו/או מכוחי אין לי כי ו

, בכל הנוגע לחוזה ו/או לעבודות ו/או לתמורה, לרבות כל תביעת נזק ו/או הוצאה, כלשהן מהחברה

והחברה משוחררת מכל חובה הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בחוזה ו/או בעבודות ו/או בתמורה, 

 ו/או התחייבות כלפי.

ש כלפי החברה ו/או מי מטעמה על כל דרישה ו/או טענה ו/או למען הסר ספק, אני מוותר במפור

תביעה לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או נזק ו/או הוצאה בגין ובקשר עם החוזה ו/או העבודות ו/או 

 התמורה.

 

 ולראיה באתי על החתום

 

______________________ 

 חותמת חתימת הקבלן
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 'טנספח 

 

 

 

 

 

 

 תעודת סיום החוזה

 .א' לחוזה(69)סעיף 
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 _______תאריך 

 

 

 לכבוד

 

_____________ 

 שם הקבלן ומענו

 

 ג.א.נ.,

 

 תעודת סיום החוזההנדון: 

 

על  –לפיתוח אפליקציה לסיור  מיום ______ ל 5/2020מס' חוזה ל 73על פי סעיף לבקשתכם, 

העבודה בוצעה אני מאשר בזה, כי , טיילת החומות ירושלים –חומותייך הפקדתי שומרים 

 לשביעות רצוני המלאה., עבודות הבדק והכרוך בהן, לרבות סתיימה בהתאם לחוזההו

 

אשר מהתחייבויות הנובעת מהחוזה, ו למען הסר ספק, מובהר, כי אין באישור זה, כדי לפטור אתכם

 תו של אישור זה.לאחר מועד מסיר ותמטבע הדברים נמשכ

 

 

 

 בכבוד רב         

 

        ____________________ 

 שם החותם ותפקידו             

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        
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 'ינספח 

 

 

 

 

 

 

שימוש  –והתחייבות תצהיר 
 בתוכנות מקור

 לחוזה( .ג'77)סעיף 
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 שימוש בתוכנות מקור –והתחייבות תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

 . 5/2020 מהסכם( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה והתחייבות זו כחלק "קבלן"ה

מתחייב לעשות שימוש, אך ורק, בתוכנות מקוריות, לצורך המכרז  קבלןמצהיר, כי האני  .2

ולצורך מתן השירותים, נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה ע"י החברה, במשך כל תקופת 

 ההתקשרות.

 אמת. קבלןזה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי והתחייבותו של ה .3

 

_____________ 
  חתימה

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

___, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת _____________

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 בפניי. התצהיר לעיל וחתם/מה עליו

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

 

 קבלןאישור ה

 

 אני מאשר את האמור בתצהיר הנ"ל ואת ההתחייבויות האמורות בו.

 
_________________ 

 קבלןחתימה וחותמת ה

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה   _______________________  אני הח"מ

_________________, ת.ז. ______________ וכן ___________________, ת.ז. 

"( אשר חתמו התאגיד___________, מנהלי__________________________ )להלן: "

על אישור המציע לעיל, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד בהתקשרותו בקשר עם 

 ל דבר ועניין.המכרז, לכ

 

 

 ____________________                ______________________ 
 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 1'ינספח 

 

 

 

 

 

 

תצהיר בדבר העדר ניגוד 
 עניינים

 .ד' לחוזה(78)סעיף 
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 בדבר העדר ניגוד ענייניםתצהיר 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

הסכם ההתקשרות במסגרת תצהיר זה והתחייבות זו כחלק מ( ומוסמך מטעמו ליתן "קבלן"ה

 (. "הסכם"ה)להלן:  5/2020מכרז פומבי מס' 

 

 כל לבין הסכםב המבוקשים השירותים בין עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד כל קיים לא .2

ו/או של  קבלןב משרה נושאי ו/או של קבלןב ו/או של בכירים קבלןשל ה אחרת פעילות

, הסכםו/או מי מעובדיו ו/או מהעתידים לפעול מטעמו במסגרת ה קבלןב קשורים תאגידים

 ככל שיוכרז כזוכה.

 

עניינים  ניגוד לרבות - בעקיפין או במישרין - עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד כל קיים לא .3

 .זה הסכם עם לבין החברה או מי מטעמה בקשר קבלןה עסקי, בין או אישי, מקצועי

 

 בקשר עניינים של ניגוד לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד מתחייב שלא קבלןה .4

 אחר גורם גוף או לכל שירותים ממתן להימנע זה זה, ובכלל הסכם נשוא השירותים למתן

 החברה. כלפי עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב אותו שיעמיד

 

, קבלןה שבגינם מצב נתון או כל דיחוי, על כל וללא מיידי לחברה, באופן מתחייב להודיע קבלןה .5

 מי ו/או קבלן, עובדי הקבלן, תאגידים הקשורים בקבלן, נושאי משררה בקבלןב בכירים

 עניינים לניגוד חשש של במצב או עניינים ניגוד של במצב מטעמם, העלולים להימצא או מטעמו

 משלבי שלב עליהם, בכל היוודע עם מיד זה, וזאת הסכם נשוא למתן השירותים בקשר ,כאמור

 ההתקשרות עם החברה. או הסכםה

 

 גם עניינים של ניגוד במצב לעמוד שלא מתחייב קבלןלעיל, ה האמור מכלליות לגרוע מבלי .6

 .זה הסכםב המבוקשים השירותים מתן סיום בתקופה של שתי שנים לאחר

 

עניינים נתונה  של ניגוד לקיומו חשש או עניינים ניגוד של קיומו בדבר ההחלטה , כיקבלןידוע ל .7

 .עת להנחיותיה של החברה, בכל בהתאם לפעול מתחייב קבלןלחברה באופן בלעדי, וה

 

 שיקול זו, לפי הנוגעים להצהרה של החברה בעניינים החלטה כל לבצע עצמו מקבל על קבלןה .8

התקשרות בינו לבין החברה  הפסקת על החלטה של החברה, לרבות והבלעדי המוחלט דעתה

ו/או בינו לבין צד ג' אחר כלשהו ו/או הימנעות מהתקשרות עם צד ג' כלשהו במהלך תקופת 

 ההתקשרות ושנתיים לאחריה, כאמור.
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 אמת. קבלןזה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי והתחייבותו של ה .9

 

__________ 

  חתימה   

 

 אישור

 

___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה הריני לאשר, כי ביום 

____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 

 וחותמת עו"דחתימה 

 

 קבלןאישור ה

 

 אנו מאשרים את האמור בתצהיר הנ"ל ואת ההתחייבויות האמורות בו.

 

_________________ 

 קבלןחתימה וחותמת ה

 

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה   _______________________  אני הח"מ

_________________, ת.ז. ______________ וכן ___________________, ת.ז. 

"( אשר חתמו התאגיד___________, מנהלי__________________________ )להלן: "

לעיל, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד בהתקשרותו בקשר עם  קבלןעל אישור ה

 ל דבר ועניין., לכהסכםה

 

 ____________________                ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 י"א נספח

 

 

 

 

 

 

 נספח סודיות

 לחוזה( .ד'79)סעיף 
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 התחייבות בדבר שמירה על סודיות

 

_________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת אני הח"מ, 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

הסכם ההתקשרות במסגרת והתחייבות זו כחלק מ( ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה "קבלן"ה

 (."הסכם"ה)להלן:  5/2020מכרז פומבי מס' 

 

הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מכוחו, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו ולרבות קבלני המשנה  .2

מסור ידיעה או מידע או ילא ( "הקבלן" שיועסקו על ידו במסגרת ההסכם )לשם הנוחות להלן:

 ללא הרשאה בקשר אליהם,וכל מידע ו/או נתון  הסכם ו/או לביצוע העבודותלמסמך הקשור 

רשה לשום (, ולא י"החברה" מפורשת, מראש ובכתב מאת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן:

 .גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור

 

 :ע כהגדרתו להלןחובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידידוע לקבלן, כי  .3

זה, מידע עסקי, מסחרי,  מהסכם הנובע וכל עם בקשרכל מידע בע"פ או בכתב,  -"מידע סודי" 

 גרפית ולפענוח בצורה לקריאה פה, מצולם, מוקלט, ניתן ושיווקי, בכתב, בעל טכנולוגי, תפעולי

מפרט,  תיאור, תכנית, שרטוט, רשימה, וכל נכונה שאינה ידיעה אחר, לרבות אופן בכל או

מקור  לשמש עשוייםv ידיעה, או מהם, המכילים חלק סיסמה, חשבון, סמל, נוסחה, חפץ, או

אשר הוגדר ע"י החברה כסודי או אשר מעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי. מבלי לגרוע לידיעה, 

, או שברשותו, מידע חברהשל ה מכלליות האמור לעיל, הסודות המקצועיים והמסחריים

נתונים  ,נתונים סטטיסטיים, נהלי עבודה, תכניות עבודההחברה ו/או מי מעובדיה, אודות 

 : יוכיח שהוא כל אחד מאלה קבלן, למעט מידע כאמור, שהוכיו"ב םיפיננסי

 ;ו ע"י החברה ו/או במהלך ביצוע העבודותהיה מצוי בחזקת הקבלן קודם לגילוי .א

 דות, נשוא הסכם זה;שלא במסגרת העבופותח באופן עצמאי על ידי הקבלן,  .ב

 ; י צד ג' שאינו חב בחובת סודיות בקשר למידע"נמסר לקבלן ע .ג

 ; או הפך להיות נחלת הכלל, שלא עקב הפרת הוראות סעיף זה ההי .ד

 

הקבלן לא יפתח, יעיין, יוציא, יצלם כל מידע סודי ולא יעביר מידע סודי לכל אדם או גוף, ולא  .4

 ירשה לשום גורם אחר לעשות, כאמור.

 

הקבלן יחזיר לחברה כל חומר ו/או מסמך שיקבל, בכל עת שיידרש, במועדים ובצורה שייקבעו  .5

 ע"י החברה.

 

במהלך תקופת  ושה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אליהקבלן לא יע .6

 ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם. ת, למעט לצורךרוההתקש

 

 כאמור, עלול להוות עבירה פלילית.ידוע לקבלן, כי אי מילוי התחייבויותיו,  .7
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 בכל נושא הקשור להתחייבותו, כאמור, יפעל הקבלן בהתאם להוראות החברה. .8

 

התחייבויות הקבלן, כאמור, יעמדו בתוקפן לכל אורך ביצוע העבודות ותקופות הבדק, וגם  .9

 לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין החברה, מכל סיבה שהיא, וללא כל הגבלה.

 

 אמת. קבלןתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי והתחייבותו של הזה שמי, הח .4

 

__________ 

  חתימה   

 

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 

____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

 

 קבלןאישור ה

 

 אנו מאשרים את האמור בתצהיר הנ"ל ואת ההתחייבויות האמורות בו.

 

_________________ 

 קבלןחתימה וחותמת ה

 

 

 אישור עו"ד

 

_______________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה   הח"מאני 

_________________, ת.ז. ______________ וכן ___________________, ת.ז. 

"( אשר חתמו על התאגיד___________, מנהלי__________________________ )להלן: "

ד בהתקשרותו בקשר עם לעיל, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגי קבלןאישור ה

 , לכל דבר ועניין.הסכםה

 

 ____________________                ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      

 


