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 הסכם

 "__פשנערך ושנחתם בירושלים ביום _________ לחודש _________ שנת תש

 20יום _________ לחודש _________ שנת ___

 

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

 , ירושלים18מרחוב שלומציון המלכה   

 ("החברה")להלן:   

 מצד אחד

 

 ח.צ.________________________________________, ח.פ. /   לבין:

 מרחוב _____________________, _____  

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

 _______________, ת.ז. __________-_______________ ו  

 ("הקבלן")להלן:   

 מצד שני

 

 

מעוניינת להזמין ביצוען של עבודות בנייה ו/או תשתיות, כמפורט להלן: והחברה  הואיל:

, בכתבי _____________________________, הכל כמפורט במפרטים, בתוכניות

 (;"העבודות"ובשאר מסמכי החוזה )להלן:  הכמויות

 

קבלנים ולצורך הזמנת העבודות, פרסמה החברה מכרז פומבי או סגור / פנתה למס'  והואיל:

למתן הצעות לביצוע העבודות / קיבלה את אישור וועדת המכרזים של החברה לביצוע 

 ההתקשרות בפטור ממכרז )*מחק את המיותר(;

 

והקבלן הגיש ביום _______ הצעה במסגרת המכרז / במסגרת הפנייה לקבלת הצעות /  והואיל:

את הצעתו של  בעקבות פניית החברה )*מחק את המיותר(, והחברה החליטה לקבל

הקבלן, להתקשר עמו בחוזה זה ולהזמין ממנו את ביצוע העבודות והכל בהתאם 

 להוראות חוזה זה ונספחיו )לרבות מסמכי המכרז או הפנייה, לפי העניין(;

 

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

פן המקצועי והטוב ביותר, והוא נכון לבצע את העבודות הדרוש לביצוע העבודות, באו

 כמפורט בהסכם זה, ובמחיר אותו נקב בהצעתו;

 

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כלהלן:
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 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, וייקראו עמו בכפיפה אחת. .א

 

 :)מסמך ב'(, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו חוזההמסמכים המצורפים ללהן  .ב

 או  , לרבות הצעת הקבלןכתב ההזמנה לקבלת הצעות, על נספחיו - 'מסמך א(

"הצעת ו "מסמכי המכרז"ן ולעיל: )להלהפנייה לקבלת הצעות, לפי העניין( 

 בהתאמה(. הקבלן"

 העתק של תעודת התאגדות של הקבלן )בהעדר מכרז( - 1-מסמך א 

 העתק של תעודת העוסק המורשה של הקבלן )בהעדר מכרז( - 2-מסמך א 

 אישור תקף בדבר ניהול ספרים מפקיד שומה או )בהעדר מכרז(  - 3-מסמך א

 מרו"ח 

 אישור תקף בדבר ניכוי מס במקור )בהעדר מכרז( - 4-מסמך א 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  )בהעדר מכרז( - 5-מסמך א

- 1976 

 'הסכם הקבלנים הסטנדרטי של החברה - מסמך ב 

 (בפועל הממשלתי )לא מצורףהמדף חוזה  - 1'מסמך ב 

 מפרט טכני מיוחד, ככל שצורף  - 'מסמך ג 

 (בפועל )לא מצורף הלעבודות בנייהבינמשרדי המפרט הכללי  - 1'מסמך ג 

 לא מצורף בפועל( המדריך העירוני לתכנון רחובות בירושלים  - 2-מסמך ג( 

  המפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של עיריית  - 3-גמסמך

 )לא מצורף בפועל( ירושלים

 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישה של נתיבי ישראל )מע"צ(  - 4-מסמך ג

 )לא מצורף בפועל( הספר הירוק –מהדורה אחרונה 

 משרד –המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים עירוניות  - 5-מסמך ג 

 )לא מצורף בפועל( התחבורה, מהדורה אחרונה

 מפרט בזק )מפרטים לבינוי תשתית תקשורת( )מהדורה אחרונה( - 6-מסמך ג 

 )לא מצורף בפועל(

 לא מצורף  חברת הגיחון בע"מ )מהדורה מעודכנת( –ים מפרט - 7-מסמך ג(

 בפועל(

 לא מצורף בפועל( מפרט חברת החשמל )מהדורה אחרונה( - 8-מסמך ג( 

 ריצוף באבן טבעית חוברת הנחיות לתכנון, ביצוע ואחזקה  - 9-מסמך ג– 

 )לא מצורף בפועל( חברת עדן

 לא מצורף  עיריית ירושליםטכני מורכב לתאורת חוץ של מפרט  - 10-מסמך ג(

 בפועל(

 לא מצורף בפועל( עיריית ירושליםחוברת "שפת רחוב" בהוצאת  - 11-מסמך ג( 
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 המדריך לתכנון רחובות העיר העתיקה "בזכות הדרך" - 12-מסמך ג :

 בירושלים

 חוברת פרטים: שדרוג רחובות מגורים בעיר העתיקה - 13-מסמך ג 

 העיר העתיקה -חוברת פרטים ייחודיים  - 14-מסמך ג 

 מפרט רע"ת - 15-מסמך ג 

 ו/או כתב כמויות, ככל שצורף מחירון  - 'מסמך ד 

 לכשיצורפו במהלך תקופת , )והתכניות( תכניותרשימת ה  - סמך ו'מ

 ההתקשרות

 'ובהעדר תקנים ישראליים רלוואנטיים תקנים ישראליים  - מסמך ז(– 

 ה, לא מצורף בפועל(על דרך ההפניהנוגעים לעבודות נשוא הסכם זה )תקנים זרים( 

 

 הסכם משמשות לצורך נוחות בלבד, ואין בהן כדי ללמד על פרשנותו.סעיפים בכותרות ה .ג

 

הפנייה לקבלת הצעות מהווים, כאמור, חלק בלתי נפרד החוזה, והקבלן  מסמכי המכרז / .ד

מצהיר, כי התחייבויותיו והצהרותיו, כאמור בהם, לרבות הצעת הקבלן, כפי שאושרה ע"י 

החברה, מהוות חלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו והצהרותיו בהסכם זה, וכי ההתחייבויות 

 מסמכי המכרז ולא גורעות ממנו.וההצהרות בהסכם זה,  מוסיפות על האמור ב

 
בהתאם  ותתמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה זה מתחייב הקבלן לבצע את העבוד .ה

 להוראות חוזה זה.

שכר לקבלן את ע"י הקבלן כאמור לעיל מתחייבת החברה לשלם  תמורת ביצוע העבודות

 החוזה כמוסכם בחוזה.

 
תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת  למרות כל האמור בהסכם זה, על נספחיו, החברה .ו

לשנות את תנאי ההסכם ולעבור להסכם אשר במסגרתו  , בהודעה לקבלן,ההתקשרות

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש  –התמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיטה הפאושלית 

וללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל. הודיעה החברה לקבלן כי היא מבקשת לעבור 

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את  –לפי השיטה הפאושלית להסכם 

מנגנון התמורה למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה יתוקן ההסכם 

 באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. 

 

 תנאים כללים לביצוע העבודה ע"י הקבלן

 

 כללי -פרק א': 

 

 הגדרות .1

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

 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;

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

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

 ;)למען הסר ספק, בהסכם זה, כל סמכות המוקנית למפקח מוקנית גם למנהל( חלק ממנה

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

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

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

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

, כמוגדר במבוא פירושה, העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה -"העבודות" או  "העבודה"

לחוזה, לרבות עבודה אחרת, מפורשת או לא, החלה על הקבלן לפי הסכם זה, לרבות 

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

עבודות הנדרשות לצורך קיום התחייבויות הקבלן ם ו/או ו/או חלקיות ו/או עבודות שינויי

 ;לעניין האחריות והבדק

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

המתפרסם בכל חודש על ידי  סלילה וגישורהמדד הכללי של מחירי תשומה ב - מדד"ה"

 המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה

 אותו מדד, המדד המחייב את הצדדים. היהי –המכרז מדד אחר קבע במפורש במסמכי נ

פירושו, המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע  - "מקום העבודה"

 העבודה לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

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

 שאינם תלויים בחיוב הקבלן כלפי החברה., אוטונומיים, בישראל לשיפוי

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

, שהשירות ו/או העבודה ו/או הציוד כלולים במחירי ופירוש - על חשבונו של הקבלן""

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

יחול על החוזה, בכפוף לאמור בסעיף זה. לצורך פרשנות  1981 –חוק הפרשנות, תשמ"א 

 החוזה, יראו את החוזה כחיקוק, כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 

 היומן ניהול .2

ביום התחלת העבודה יקבל הקבלן מהמפקח יומן עבודה, הקבלן ישמור את היומן  .א

 במקום העבודה וירשום בו מידי יום ביומו את הפרטים הבאים:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה. (1)

 מויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו.כ (2)

 חומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.מויות הכ (3)

 הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו. (4)

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. (5)

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה. (6)
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 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. (7)

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. (8)

המפקח, לרבות הוראות לעבודות הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או ע"י  (9)

 נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה.

פירוט של דוגמאות וחומרים שנמסרו למפקח, ו/או הועברו לבדיקה לפי הוראות  (10)

 המפקח.

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. (11)

פירוט עבודות נוספות או חריגות, שבוצעו לפי דרישת המפקח או פקודת שינויים  (12)

 )כמשמעותה להלן(.

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (13)

 העבודה.

בנוסף לפרטים האמורים לעיל, רשאי המפקח, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו  .ב

לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר אשר, 

ו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בציון לדעת המפקח, יש ב

תאריך הרישום. כמו כן, רשאי המפקח לקבוע כי הרישומים ביומן ייעשו על ידו, ולא 

 על ידי הקבלן.

 היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן. .ג

הקבלן או בא כוחו המוסמך רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי  .ד

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערות כמו כן,  ים, על ידי רישום ביומן.ימ 7המפקח תוך 

 .בקשר לביצוע העבודה

לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישרו  .ה

לכך, שרישומים אלה  של הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים ביומן ואת הסכמתו

 הם.ישמשו ראיה על העובדות הכלולות ב

לא יחייבו את החברה, מלבד אם  ו/או הסתייגויות, שרשם הקבלן,רישומים  יובהר, כי .ו

בכל  .ו/או הסתייגויות תבחר החברה, לפי שיקול דעתה, לסמוך על אותם רישומים

מקרה, אין בהסתייגות ו/או בהערה של הקבלן, כדי להוות צידוק ו/או סיבה לעיכוב 

 אות המנהל ו/או המפקח ו/או ההסכם.בביצוע העבודות ו/או אי מילוי הור

תביעות כספיות של הקבלן לא יירשמו ביומן, אלא יופנו למפקח ו/או למנהל, בהתאם  .ז

 לנהלים הקבועים בהסכם זה ו/או כאלה שייקבעו ע"י המנהל ו/או המפקח, מעת לעת.

"עבודות ככל שחלק מן העבודות, לפי הסכם זה, יתבצע מחוץ למקום העבודה )להלן:  .ח

(, ינהל הקבלן יומן עבודה נפרד ביחס לעבודות החוץ, וכל ההוראות בסעיף זה "חוץ

 יחולו גם בנוגע ליומן עבודות החוץ.

 

 הסבה / המחאת החוזה .3

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

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

הקבלן לא ימחה את זכויותיו  על פי החוזה אלא לאחר שקיבל הסכמת החברה מראש  .ב

ובתנאים שתקבע החברה. כל המחאת זכות שתעשה שלא על פי האמור לעיל  ,ובכתב

 להלן. 84על המחאת הזכויות יחולו הוראות סעיף  לא תחייב את החברה.
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 קבלנות משנה .4

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

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

, אין בה לכשעצמה, משום מסירת ביצוע של בפועל ששכרם משתלם לפי זמן העבודה

תב על רצונו למסור ביצוע העבודה או של חלק ממנה, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכ

נהל לא הודיע לקבלן בכתב, חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמ

ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר  10תוך ב

כהסכמה מכללא של החברה למסירת ביצוע אותו חלק של העבודה לקבלן המשנה כפי 

 שצוין בהודעה.

בין במפורש למסירת ביצוע חלק מהעבודה לקבלן משנה, תנה החברה את הסכמתה נ .ב

, אין ההסכמה אמורה פוטרת את "ק א' לעילבהתאם לאמור לעיל בס ,בין מכללא

ישא באחריות מלאה לכל מעשה יהקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

 .ד ולחוד עם קבלן המשנה, יחשל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהםמחדל או 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות  .ג

, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה 1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה בסיווג המתאים. למען הסר ספק, הסכמת 

הוראות ס"ק זה, לא תפטור את החברה למסירת ביצוע העבודה לקבלן שאינו עומד ב

הקבלן מהתחייבותו לפי ס"ק זה אלא אם החברה פטרה אותו במפורש ובכתב 

 מהתחייבותו, כאמור.

לאפשר למען הסר ספק, יודגש, כי אין באמור בהסכם זה, כדי למנוע את החברה מ .ד

ו/או מטעם מזמינ/י העבודה ו/או מטעם  ם החברהמטעהפעלתם של קבלני משנה 

בהודעה ובלבד שככל שהקבלן יידרש ע"י החברה,  שאינם הקבלן, ,ריםגורמים אח

העבודה, הוא יהיה זכאי  מקוםמראש ובכתב, לקבל אחריות בקשר עם פעולותיהם ב

מהתמורה שיקבלו קבלני המשנה בגין  12%קבלן ראשי בשיעור של  ה שללתקור

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

של קבלני המשנה,  זכאי לכל תמורה, בקשר עם פעולתםקבלן כאמור, לא יהיה ה

 כאמור.

 

 החוזה תחולת .5

החומרים, ח האדם, וכ העבודה לרבות המצאתוראות החוזה חלות על הקשור בביצוע ה

 קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין

 

 במסמכים והוראות מילואיםוסתירות ספקות  .6

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

ההוראה הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר החוזה, כוחה של  נספחיבמסמך אחר מ

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

, וזאת ככל שלא נקבע מפורשות אחרת )המסמך הקודם עדיף(סדר העדיפות להלן 

 :בעניין סדר העדיפות, באיזה ממסמכי המכרז
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 עדיפות לביצוע: (1)

 מסמך ו'( תכניות(. 

 ויתר המפרטים הספציפיים )מסמך ג יםהמיוחדהטכניים  יםהמפרט '

עדיפות למפרטים  – (הרלוואנטיים, לפי סוג העבודה והגורם המזמין

 ספציפיים של עיריית ירושלים בנוגע לעיר העתיקה.

 '(1המפרט הכללי הבינמשרדי )מסמך ג 

 )מפרט מע"צ )הספר הירוק 

 מסמך ז'( תקנים ישראליים(. 

 (4-)מסמך ג מפרט מע"צ. 

 מסמך ז'( תקנים זרים(. 

 )'הסכם ההתקשרות ונספחיו )מסמך ב 

 תשלום:מדידה ולעדיפות ל (2)

  מסמך ד'( המחיריםכתב(. 

  מיוחדים, ככל שצורפואופני מדידה . 

 מסמך ג המפרט המיוחד('). 

 מסמך ו'( תכניות(. 

בכל מקרה, לא תהיה תחולה לסטייה מהוראות החוזה לגבי אופני המדידה והתשלום 

 אלא במסמך ספציפי שיצורף בפועל למסמכי המכרז / ההסכם.

למשנה או שהיה הקבלן מסופק גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה  .ב

בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתך 

והמנהל ייתן הוראות  ,יפנה הקבלן בכתב למנהל ,אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה

עד לקבלת הוראת  בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

 המנהל, יעכב הקבלן את ביצוע חלק העבודה, אשר בגינו נזקק לפניה למנהל, כאמור.

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

 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה.

ס"ק קח שניתנו בהתאם לוהוראות המפ ב' או ג' "קהוראות המנהל שניתנו בהתאם לס .ד

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

 .להסכם זה

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הוראות המפקח מחייבות שינויים במחיר החוזה  .ה

לא יחייב השינוי במחיר החוזה את החברה אלא אם כן אישר המנהל בחתימת ידו 

, וניתן אישור כתוב של החברה לשינוי ו/או את השינוי ו/או החריגהובמסמך בכתב 

. למען הסר ספק מוצהר במפורש כי הוראות ביצוע אשר החריגה, כאמור, מראש ובכתב

ולא תקבלנה את אישור  מחייבות שינוי במחיר החוזה, אשר לא ניתנו בכתב ע"י המנהל

, ולא שום צורה ואופןלא תחייבנה את החברה ב – החברה מראש ובכתב, כאמור

 .תישמע טענת הקבלן, כי בוצעו בהתאם להנחיות המנהל ו/או המפקח ו/או החברה

 האמורים תחול הקבלן. יםאחריות לקבל את האישורה

הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התכניות והמסמכים שיקבל מאת החברה ו/או  .ו
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ל המפקח כל אי לאחר קבלתם, להביא לתשומת ליבו ש דימהמנהל ו/או המפקח 

התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות שמצא בהם או כל טעות במידות ולדרוש מהמפקח 

פנה למפקח הוראות בקשר לאי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות. במקרה שלא 

כאמור, תחול על הקבלן חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה  באותו מועד,

ישא בכל עלות, יסבירה את אי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות, והוא בלבד 

הוצאה או נזק בגין כך, אלא אם הוכיח כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את אי 

אות מבעוד מועד מהמפקח ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות או אם דרש הור

 ולא קיבלן. 

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה במסמכי בנוסף, יודגש, כי  .ז

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

יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן לנהוג אחרת, לרבות תיקון, פרוק, סילוק והקמה 

. הקבלן , ללא כל תשלום נוסף לקבלןדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקחמח

מתחייב לנהוג 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 .7

יות יימסרו לקבלן על ידי המנהל  ללא תשלום, כל העתק שני העתקים מכל אחת התוכנ .א

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן  –נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, 

 או שהוכנו ע"י אדם אחר.

יוחזק ע"י הקבלן במקום העבודה והמנהל העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה,  .ב

או המפקח או כל אדם שהורשה על ידם ובכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק 

 ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, וכי הסכים מראש, כי התכניות שצורפו להסכם אינן התכניות  .ג

ותכניות נוספות ומושלמות יותר, לפיהן המלאות, המפורטות והסופיות, וכי יכול 

יבוצעו העבודות, יושלמו ויסופקו על ידי החברה במקביל להתקדמות העבודות. אין 

בהשלמת פרטים בתכניות בהדרגה או בשלבים כשלעצמה כדי לגרום להארכת משך 

 ביצוע העבודות.

 ,עבודה ימים לפני ביצוע כל 3-תכניות ביצוע מפורטות יסופקו לקבלן לא יאוחר מ

שבועות  4בתנאי שהקבלן הודיע למפקח בכתב על ידי רישום ביומן העבודה, לפחות 

 קודם לכן, מהן התכניות החסרות לביצוע אותה עבודה. 

כניות שסומנו ו/או נרשם עליהן במפורש תת ביצוע לעבודות ישמשו רק אותן הכתכניו

 כי הן תכניות הביצוע.

שימסרו לקבלן לצרכי ההסכם, הם רכושה של התכניות, המפרטים והמסמכים,  .ד

 ביצוע העבודות בלבד. ן הקבלן רשאי להשתמש בהם אלא לצורךהחברה, ואי

על הקבלן להחזיק במשרדו באתר העבודה העתק אחד לפחות מכל תכנית, שנמסרה לו  .ה

ועליו לאפשר למפקח לפי בקשתו,  ,למשך כל תקופת ביצוע העבודות ,על ידי החברה

 עתק זה יהיה מעודכן, נקי במצב קריא.לעיין בה. ה

קונים קלים, ייעשו ע"י המפקח או ית ,לפי קביעת המפקח ,תיקונים בתוכניות שהם .ו
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ע"פ הוראותיו, על גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן או על גבי רישום ויחייבו את 

 הקבלן כאילו היו בהן מלכתחילה.

באופן שוטף, מיד עם אותה ן הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת החברה, יעדכ .ז

קבלת או ביטול תכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני 

 המשנה.

הקבלן לא יבצע עבודות כלשהן על סמך מדידות בקנה מידה מתוך תכניות או שרטוטים  .ח

 כלשהם, אלא רק לפי מידות שצוינו במפורש על גבי אותן תכניות או שרטוטים.

י המיוחד והמפרט הכללי מהווים השלמה לתכניות ו/או לכתב הכמויות המפרט הטכנ .ט

כניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתו

ו/או בכתב הנוסף במפרטים. אין זה מן ההכרח כי כל העבודות המתוארות במפרט 

, אלא אם צוין הדבר תתבצע במסגרת החוזהאכן הכמויות ו/או באיזה ממסמכי החוזה 

 במפורש.

הקבלן מתחייב  .הן בבחינת הנחיות מקצועיות בלבד יםההוראות הכלולות במפרט .י

לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות בהן ובכפוף לשאר הוראות החוזה, ומילוי 

הוראות המפרטים אין בו כדי לפטור את הקבלן ממילוי כל שאר התחייבויותיו על פי 

 החוזה.

 לן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים על פי הוראות הסכם זה.הקב .יא

להסרת ספק, מובהר ומוסכם בזה כי תכניות אשר הוגשו על ידי הקבלן במסגרת  .יב

הצעתו, או מזמן לזמן במהלך העבודה, אולם לא אושרו על ידי המפקח, לא יכללו בגדר 

 התכניות אשר על פיהן תבוצע העבודה.

 

 החוזהערבות לקיום  .8

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 

 להלן, 56עד מתן ערבות לבדק לפי סעיף להלן או  70כאמור בסעיף  ,הסופי לפי חוזה זה

( משכר החוזה, כפי שהוא יםאחוזעשרה ) 10% של יעורהערבות תהיה בש לפי המאוחר,

, כולל תוספות ושינויים שנעשו עד לאותו מועד, ובתוספת מע"מ, ביום מתן הערבות

 .כדין

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

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

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

לעיל "ק א' חלקי, של הערבות, ישלים הקבלן את הערבות לשיעורה המקורי הקבוע בס

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

 בעינה.

לט ע"י החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה סכום הערבות שיחו .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

כום הערבות בכל מקרה בו יידרש הקבלן, להאריך את תוקף הערבות הנ"ל יתווספו לס .ד

ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה -הנ"ל הפרשי התנודות במדד "תנודות במדד" 
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לפני יום מתן הערבות הראשונה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן הערבות 

 המוארכת.

 

 לשביעות רצון המנהל העבוד .9

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

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

 בחוזה.

        

 הודעות .10

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  72ום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור ודעה שנשלחה בדואר רשה .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 

 כדין, וזאת גם אם יוחזרו על ידי הדואר לשולח.

על הקבלן להודיע למנהל, בכתב, את מספר הטלפון הסלולרי של מנהל העבודה, שיהיה  .ד

שעות ביממה, למקרה חירום. במקרה הצורך יימסרו  24-מים בשבוע וי 7כונן במשך 

 הפרטים האמורים גם לרשויות המוסמכות.

 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .11

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

התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, לרבות מקום העבודה 

וסביבותיו, טיב הקרקע, כמויות העבודות הנדרשות, טיבם של העבודות ושל החומרים 

שהקבלן  ,הדרושים לביצוע העבודה, דרכי הגישה למקום העבודה וצרכי השיכון והדיור

זקוק להם, מיקום מערכות תשתית והחיבורים אליהן, תנאי העבודה באתר  יהיה

העבודה, לוח הזמנים לביצוע העבודות וכל הגורמים אשר יש לתאם עמם או עשויה 

להיות להם השפעה על התקשרותו בחוזה זה. רואים את הקבלן כאילו השיג את כל 

בזאת על כל דרישה המידע הרלבנטי אשר עשוי להשפיע על הצעתו, והוא מוותר 

לתוספת לשכר החוזה ו/או להארכת לוח הזמנים ו/או כל דרישה אחרת המתבססת על 

אי הכרתו של תנאי כלשהו של חוזה זה ו/או של נתון כלשהו בקשר לביצוע העבודות 

 ו/או לפרויקט.

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

הוא שכר ראוי, ידו, לרבות הכמויות ומחירי היחידה שבכתב הכמויות,  שהוצע על

, כולל סיכונים צפויים מלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזההוגנת ומהווה תמורה ה

ובלתי צפויים מראש וכן הערכות שלא התקיימו. לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה מסוג 

ה גורם שהוא הקשור בביצוע כלשהו על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של איז
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החוזה, בעבודות, או בכל עניין אחר, לרבות בגלל ביצוע העבודות במקביל לביצוע 

העבודות על ידי קבלנים אחרים, דרישה לתנאי בטיחות מיוחדים וכל כיוצא באלה, 

 אלא אם כן אושר הדבר מראש ובכתב על ידי החברה.

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

להצעות, לפי העניין, לרבות כל התוכניות הנזכרות כחלק ממסמכי המכרז או הבקשה 

 ין.ילהצעות, לפי הענ

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

לפיה הוא כל טענה של הקבלן לא תשמע מפיו לפעול כמפורט בחוזה זה ובנספחיו, וכי 

לא היה ער לכתוב או למשמעותו או טענה לפיה הצעתו לא הביאה בחשבון את התנאים 

 באתר העבודה.

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .12

 החתימה על חוזה זה. םהקבלן ימציא לאישור המנהל, ע .א

לוח זמנים מפורט לגבי כל קטע או כל חלק של העבודה, ואשר יכלול גם פירוט כוח  (1)

, לרבות כל הנוגע הדרושים לביצוע העבודה, לפי לוח הזמנים הנ"להאדם והציוד 

 ;לקבלני המשנה מטעם הקבלן

פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העבודה לרבות הסדרים ושיטות  (2)

אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה ורשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש 

 בדעתו להשתמש.

רצון המנהל, שיש או שיהיו בידיו כוח אדם והציוד הדרושים הקבלן יוכיח, לשביעות  .ב

פרטים בכתב בקשר ללוח הזמנים ופירוט , מזמן לזמן ,וכן ימציא למנהל, לפי דרישתו

דרכי הביצוע הנ"ל, המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל 

ת כל שהיא המוטלת במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריו

 .ו/או ע"פ חוזה זה עליו לפי כל דין

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

לאישורו של המפקח את לוח הזמנים ואת פירוט דרכי הביצוע ויתקנם מזמן לזמן עד 

שיאושרו על ידי המפקח, לפני מועד התחלת ביצוע העבודה. ניתן אישור המפקח, 

ת הקבלן, לכל דבר ועניין. לא ניתן כאמור, יחייבו לוח הזמנים ופירוט דרכי הביצוע א

אישור המפקח, כאמור, ייקבעו לוח הזמנים ודרכי הביצוע על ידי המפקח, וקביעתו 

תחייב את הקבלן. המפקח יהא רשאי לעדכן את לוחות הזמנים ו/או את דרכי הביצוע 

 שנקבעו, מעת לעת ועל פי העניין, ועדכונים כאמור יחייבו את הקבלן. איחור של הקבלן

בהגשת המסמכים והמידע כאמור לא יביא למתן ארכה כל שהיא לגבי מועד סיום 

 העבודה או השלמתה. 

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

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

אמר במפורש בחוזה זה, או אם החליטה על כך החברה, על פי החוזה, אלא אם הדבר נ

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לתנאים שתקבע. לעניין זה יובהר, לשם 

הדוגמא, כי עיכוב בביצוע העבודה, אשר ייגרם כתוצאה מעיכוב בקבלת שירותים 

ת מגורמים שונים מלבד החברה, דוגמת רשות העתיקות, עיריית ירושלים, חבר
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"הגיחון", חברת החשמל, "בזק" וכד', לא ייחשב, בשום מקרה ונסיבות, כעיכוב אשר 

נגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של החברה. האמור גובר על כל הוראה סותרת 

 לחוזה. 1שקיימת, ככל שקיימת, בחוזה המדף הממשלתי, מסמך ב'

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

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

בטלת עובדים. במקרה של הפסקת עבודה כאמור, יהא הקבלן רשאי לבקש מהחברה 

אישור להפניה זמנית של כלים ו/או של עובדים לעבודות אחרות, ובלבד שאלה יהיו 

וזה זה, מיד עם קבלת הוראה מהחברה לחידוש זמינים לביצוע העבודות על פי ח

 העבודה שהופסקה.

.א', יקבע המפקח את לוחות הזמנים ו/או 10לא המציא הקבלן את הנדרש ממנו בסעיף  .ה

את דרכי הביצוע, לפי העניין, ואלה יחייבו את הקבלן. הוצאות שהוציאה החברה לשם 

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

 שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, וקביעתו תהא סופית.

 .'נספח בכלוח הזמנים שהוגש ואושר יצורף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו,  .ו

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

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

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

 שנקבע על פי ההסכם ולפי לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין.  

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

 אישורם ותשלומם.  להגשת חשבונות הקבלן,

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

או על החלפתו באחר,  לעיל, נספח ב', מסיבה אחרת להורות על שינוי לוח הזמניםובין 

ובלבד,  ,יביםבשינויים המחולעיל,  'עד ז 'המפקח יחולו סעיפים קטנים ג ועל הוראת

שאם לא נבע השינוי מביצוע העבודה על ידי הקבלן, תינתן עליו לקבלן הודעה זמן סביר 

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

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

עיף זה לחברה ו/או למנהל ו/או המצאת כל מסמך, תכנית ו/או חומר לפי הוראות ס .ט

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

 כלשהי המוטלת עליו לפי ההסכם ועל פי כל דין.

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

 בחובות הקבלן בקשר ללוחות זמנים ומועדי ביצוע. 

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

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

נים הנוספים כקבלן ראשי, יכלול ככל שהקבלן ישמש לעניין הקבלהוראות סעיף זה. 

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

 

 ומדידות סימון .13

לשם הקיצור בסעיף זה, המנהל יקבע את קו המבנה ו/או הבניין ו/או ציר הכביש )להלן  .א

כפי שמתחייב ועולה מהוראות חוזה זה, ויסמן את נקודות  (, הכל"בנייןקווי ה" –
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, הקבלן ויבטיח את קיומן ו/או חידושןאותן הקבע שלהם. עם קבלת נקודות הקבע יעגן 

ו/או כל אימת שניזוקו, נעלמו או  , כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקחעל חשבונו

הנכון והמדויק של  , לאורך כל תקופת העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימוןנטשטשו

, שנקבעו וסומנו על ידי בנייןכל חלקי העבודה, בהתחשב עם נקודות הקבע וקווי ה

 המנהל.

הוטל על הקבלן על  פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל  .ב

חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. סולקו, נפגעו או שונו נקודות 

 שנקבעו ע"י המנהל, כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. הקבע

זה, לרבות כל ההוצאות הקשורות  13כל המדידות, ההתוויות והסימון, נשוא סעיף  .ג

בהם, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואם נעשו כבר ע"י גורמים אחרים, ייבדקו ו/או 

 כפי שיורה המפקח. ן והנסיבות הכלייושלמו על ידו, לפי העני

 המפקח יהיה רשאי, בכל עת, להשתמש בנקודות הקבע לצורך ביקורת העבודות. .ד

לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן על חשבונו את כל בעלי המקצוע הדרושים  .ה

אופטי )כגון: -ובין השאר מודדים מוסמכים, אשר ישתמשו במכשיר אלקטרו

קת אנכיות המבנה, ויספק על חשבונו את כל דיסטומט( ובמאזנת ומכשיר לייזר לבדי

 מכשירי המדידה הדרושים. 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה באתר  .ו

העבודה ועליו להתייחס אך ורק למידות הרשומות בתכניות, אלא אם קיבל אישור לכך 

  במפורש ובכתב מהמפקח. 

הקבלן את הגבהים של הקרקע, ו/או את השטח שהועמד לפני ביצוע העבודה יבדוק  .ז

לרשותו, ויגיש למפקח אישור של מודד מוסמך לגבי התאמת המידות והמדידות ביחס 

לרשום בתכניות. בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש 

, שעות מיום שבו הועמד המגרש ו/או מקום העבודה 96הקבלן ערעור למפקח בתוך 

כולו או חלקו, לפי העניין, לרשותו. טענות בדבר אי התאמה ו/או טענות אחרות 

שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה בחשבון. אם יתקבל ערעורו של הקבלן, תיבדקנה 

הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה 

 חשבון בליטות או שקעים מקומיים.תיעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו ב

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם עקב שגיאה או תקלה בסימון ובמציאות, אף אם אושרו  .ח

הללו על ידי המפקח, ויהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מן העבודות שהוקם בצורה 

 בלתי נכונה עקב שגיאה או תקלה כאמור.

ים הנדרשים על ידי הועדה המקומית הקבלן באמצעות מודד מוסמך יהיה חייב בדיווח .ט

החל משלב סימון קווי הבניין וכלה  ,במסגרת היתר הבניה ועל פי חוק התכנון והבניה

 ותעודות גמר.  4במסמכים הנדרשים לקבלת טופס 

 

 התחייבויות כלליות -פרק ג' 

 

 השגחה מטעם הקבלן .14

יהיה מצוי במקום הקבלן, או  בא כוחו המוסמך והמוכר לפי חוק רישום הקבלנים,  .א

ח מוסמך מטעם והעבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא כ
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והמנהל יהא רשאי לתת  ,הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל

ח ואת אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל דין בא כ

 מוסמך של הקבלן כדין הקבלן

העבודות, אנשי ביצוע ם העבודה בקביעות במשך כל תקופת קבלן יעסיק במקוה .ב

 מקצוע, כמפורט במסמכי המכרז.

 בהעדר פירוט במסמכי המכרז, יחזיק הקבלן במקום העבודות: .ג

מהנדס מנוסה הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים וזאת לצרכי התיאום  (1)

כניות והמסמכים בקשר המהנדס האמור יחתום על כל התווהפיקוח על העבודה. 

 לעבודות אשר על פי דין או דרישת הרשויות נדרשת לגביהן חתימת מהנדס ביצוע

. אם הקבלן או בא כוחו המוסמך בסעיף קטן ("מנהל הביצוע")להלן בס"ק זה: 

א' הוא בעצמו מהנדס מנוסה רשום ומטפל אישית בעבודה, הקבלן יהיה פטור 

 מהעסקת מהנדס מנוסה ורשום כאמור.

מנהל הביצוע יהיה מורשה על ידי הקבלן להחליט בעצמו בכל העניינים הקשורים 

בעבודה ובביצוע ההסכם בכפוף להוראותיו של ההסכם, והוא יהיה מוסמך לייצג 

את הקבלן כלפי המפקח בכל העניינים האמורים, וכן לרשום, בשם הקבלן, 

, בכתב ובעל פה, רישומים שהקבלן זכאי לבצע ביומן. מנהל הביצוע ידווח מיד

למפקח ולמנהל על כל נזק או תקלה שיתגלו באתר העבודה. כל הוראה ו/או הודעה 

שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למנהל הביצוע ו/או 

 למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

מוחלט, לשחרר את במקרים מיוחדים רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי וה

 .ה בכתב, מלהעסיק מנהל ביצוע במקום העבודההקבלן, באמצעות הודע

, העומד 1988 –מנהל עבודה מוסמך, על פי תקנות הבטיחות בעבודה, תשמ"ח  (2)

 בדרישות הדין. 

 –אחראי בטיחות העומד בדרישות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  (3)

המאושר הינו בעצמו אחראי בטיחות  על אף האמור, אם מנהל העבודה. 1970

מוסמך, רשאי המנהל לפטור את הקבלן מהעסקת אחראי בטיחות נפרד, וזאת 

 באמצעות הודעה בכתב.

"( בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי המודד" –מודד מוסמך )להלן  (4)

 חוזה זה. המודד יבקר את עבודות הקבלן וילווה אותן. המנהל יהיה רשאי לדרוש

 מהמודד לערוך מדידות שונות ולהגיש תרשימים, לצורך אימות של דיוק העבודות.

צוות מהנדסים ו/או הנדסאים נוסף לסיוע למנהל  -לפי הצורך, או לדרישת המפקח  (5)

 העבודה ולמהנדס כאמור.

אם נדרש הדבר במסמכי המכרז או הבקשה להצעות, כי אז יעסיק הקבלן, על  (6)

ת בקרת איכות אשר יאושר על ידי המנהל מראש חשבונו, בביצוע העבודה צוו

ובכתב, בהרכב ובגודל שישתנו מזמן לזמן על פי הנסיבות או על פי הנדרש במסמכי 

המכרז או הבקשה להצעות, ואשר תפקידו יהיה לבצע בקרה שוטפת על העבודות 

המבוצעות על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים באתר העבודה אשר הקבלן 

 דותיהם, ככל שקיימים גורמים כאמור.  אחראי לעבו

מינוי כל אחד מהגורמים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות כאמור יהא טעון  .ד
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אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא 

המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מהגורמים כאמור, אם מצא נימוק סביר לכך, 

שיקול דעתו. נדרשה החלפת גורם כאמור, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים לפי 

)לרבות הוראות ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף משנה זה 

 יחולו גם על גורם אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.מסמכי המכרז( 

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .15

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של  .א

כל אדם המועסק על  ידו במקום העבודה, אם לדעת כל אחד מהם התנהג אותו אדם 

שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע 

ר הקבלן להעסיקו במקום העבודה תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזו

 בין במישרין ובין בעקיפין.ו/או בכל נושא הקשור לעבודות, 

רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב בדבר הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה,  .ב

. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ו או מקצתו, באופן מלא או חלקיכול

שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודות מזמן לזמן את רשימות העובדים 

כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את  ,וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם

 ענייני הכניסה למקום העבודה לפי רישיונות כפי שימצא לנכון.

יהיה רכושה של החברה והקבלן מתחייב להחזיר למנהל  ס"ק ב'כל רישיון כניסה לפי  .ג

ניסה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו את רישיון הכ

עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן 

כניסה למקום העבודה שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך ה

 .לביצוע העבודות

ל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי י להרחקתו ממקום העבודה של כ-הקבלן אחרא .ד

 או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו. ס"ק ב'

למען הסר ספק, אין באמור כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא על אחריותו  .ה

רישיונות ו/או היתרים על פי דין על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע 

נות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או למקום העבודה, לרבות רישיו

האחריות לקבלת הנ"ל תחול במלואה ובאופן בלעדי על  .כל רישיון ו/או היתר אחר

 הקבלן.

 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .16

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו הוא, שמירה, גידור ותמרורי אזהרה, לרבות  .א

לשם ביטחונו ( "אמצעי בטיחות")להלן: מצעי זהירות פנסים מהבהבים ושאר א

 שיידרש ע"י המפקח היה צורך בכך ו/אויולהציבם בכל מקום ש ונוחיותו של הציבור

פי הוראה מצד רשות  שדרוש על פי דין או עלו/או ו/או בהתאם להוראות הסכם זה 

כלול  הצבת אמצעי הבטיחות לסוגיהם והסרתם. למען הסר ספק, מוסמכת כלשהי

, יתבצעו ע"ח הקבלן, והקבלן לא במחירי היחידה, כאמור במחירון ובהצעת הקבלן

 .יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תוספת בגין הצבתם ו/או הסרתם
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אמצעי הבטיחות או חלק מהם, לפי הוראות המנהל, יסולקו עם גמר ביצוע העבודות  .ב

נהל להורות לקבלן או קודם לכן, ככל שיורה כך המפקח. למרות האמור, רשאי המ

להותיר את אמצעי הבטחות או חלקם במקום העבודות, כדי שישמשו את החברה 

 לצרכיה.

יצוין, כי הגידור כולל גידור מקום העבודות וסביבתו וגידור כל מכשול ומקום סכנה  .ג

במקום העבודות, לרבות בור, מהלכי מדרגות וכל שטח במקום העבודות, שהשכל 

 ת הרשויות המוסמכות, דורשים את גידורו.הישר, הדין ו/או דרישו

מכל נזק על חשבונו,  ו/או על כל חלק גמור של העבודה, על הקבלן להגן על העבודה .ד

או כפור, חום, גשם, אש, או השגת גבול, לרבות גרם לה עקב כל סיבה, יהעלול לה

ל הקבלן יקבבין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בה. עבודותיו של הקבלן 

את אישורו של המפקח מראש לאמצעי ההגנה, בהם הוא נוקט, ויתקן אותם, בהתאם 

. כל עבודה העלולה לפי דעתו של המפקח להינזק על ידי מזג לשיקול דעתו של המפקח

למען הסר ספק, אין בהוראות  האוויר בלתי יציב יש להפסיקה עד שמזג האוויר ישתפר.

י לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לנקיטת ס"ק זה, לרבות באישורו של המפקח, כד

 אמצעי הבטיחות, כאמור.

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, המוצרים  .ה

והציוד בתהליכי העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, 

כדומה. מבלי לגרוע מן האמור שיטפונות, רוח, שמש, שלג, השפעות מזג אוויר אחרות ו

 לעיל מובהר כי הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת מקום העבודה וחלקי

העבודה מפני גשמים ומפני כל מקור אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז 

לפי הצורך או לפי דרישת  – זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל

 המפקח ולשביעות רצונו.

בטיחות, למען הסר ספק, הרי  קבלןהמנהל יהיה רשאי אך לא חייב להעסיק באתר  .ו

 במידה והעסיק קבלן בטיחות יחולו ההוראות הבאות:

 .באופן מלא הקבלן ישתף פעולה עם קבלן הבטיחות (1)

קבלן  ו/או הוראותהקבלן יפעל לקיים אמצעי זהירות בהתאם לשיקול דעתו  (2)

הבטיחות לפי המחמיר ביניהם, והכל בלא לגרוע מהתחייבותו ל הקבלן, כאמור 

 בסעיף זה לעיל.

סבר הקבלן כי יש בהוראות קבלן הבטיחות כדי לפגוע או להפחית מאמצעי  (3)

לא ניתן לקיים את הוראות קבלן הבטיחות /או הזהירות הנדרשים ו/או הראויים ו

הדבר יביא  ,הנדרשים ו/או הראויים לדעת הקבלן ביחד עם אמצעי הזהירות

לידיעת קבלן הבטיחות, ירשום אותו ביומן, בצירוף הסברים, וישלח בו ביום מכתב 

בדואר רשום או במסירה ביד לחברה, בו יפרט את הדברים. רק לאחר ביצוע כל 

פטור מקיום אמצעי הקבלן לפי הוראות קבלן הבטיחות ויהיה  האמור, יפעל

כל עוד לא ניתן לקיימם עם הוראות קבלן הבטיחות, וכל עוד  ,ת הנוספיםהבטיחו

 לא קיבל הוראות אחרות מהחברה.

כדי לפטור את הקבלן מחובתו ע"י המנהל למען הסר ספק אין במינוי קבלן בטיחות  (4)

ו/או  לנקוט אמצעי זהירות ו/או בטיחות בהתאם לדין ו/או הוראות הסכם זה

 .בהתאם לדרישות השכל הישר
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העמיד קבלן הבטיחות אמצעי בטיחות ו/או אביזרים לרשות הקבלן ו/או באתר  (5)

הבנייה ישמור עליהם הקבלן ואחריותו תהא כשומר עזר. הקבלן מתחייב לחתום 

לפי דרישת קבלן הבטיחות. קבלן  ,על רשימת הציוד המושארת באתר העבודה

הקבלן לאלתר,  הבטיחות יוכל לדרוש את האמצעים בחזרה, ובמקרה כזה יחזירם

וידאג לאביזרים ו/או עזרים משל עצמו, למען הסר ספק, לא יהא בכך עילה לטענה 

 .כלפי החברה ו/או כלפי קבלן הבטיחות ןכלשהי של הקבל

מידה וקבלן הבטיחות יורה על רכישת אביזרים בטיחותיים והקבלן יסרב לעשות ב

 שכרו של הקבלן.זאת תהא החברה רשאית לנכות עלות רכישת אביזרים אלו מ

 

 חשמלאספקת מים ושאיבת מים ו .17

בנקודה הכי נמוכה ובכל זמן  , לרבותהקבלן יחזיק את שטח העבודה חופשי ממים .א

ירחיק את המים  , יומם ולילה, ללא הפסקה. הקבלןואם המפקח ימצא לנכון ,שיידרש

 כל אמצעי אחר כפי שיידרש. הקבלן יימנע מלהזרים מיבעל ידי משאבה מכנית או 

, אלא או בורות במקום העבודה שופכין או מים דלוחים אחרים לתוך תעלות פתוחות

 ינקזם דרך צינורות לבור הביוב הקרוב, לפי הוראות המפקח.

מחירון, האמור יהיה כלול במחיר העבודה, והקבלן לא בבמפורש  ן אחרתצוי אככל של

 יהיה זכאי לתמורה נוספת בקשר עם האמור.

 ת המים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכותהקבלן חייב לספק א .ב

 ,ובכלל זה הוצאות אגרת המים ושאיבתםבאספקתם הסדירה והתקינה ובצריכתם, 

יחולו על הקבלן. בכל מקרה חייב הקבלן לברר את הספק המים ולעשות סידורים 

הדרושים אמצעים , לשאיבת מים ולאספקתם וינקוט בכל הנאותים לצבירת המים

 כל עת.כך, ב לשם

לצורך אספקת המים ו/או הקבלן ידאג לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים  .ג

, ויתחבר למקור מים אשר ייקבע על ידי מנהל מחלקת המים שאיבתם ו/או צבירתם

של עיריית ירושלים, ושיהיה סמוך לאתר העבודה. הוצאות ההתחברות למקור המים, 

 ל הקבלן.לרבות האגרות החלות בגינה, יחולו ע

הקבלן אחראי להתקנת מד מים, אשר דרכו יסופקו מים לאתר העבודה ודרכו יסופקו 

, וזאת תוך וידוא, מים גם לקבלנים אחרים המספקים שירותים לחברה באתר העבודה

כי אספקת המים תיעשה בלחץ הדרוש, בהתאם לצרכים שלו ושל החברה, תוך הקפדה 

 צורך בכך, יתקין הקבלן משאבות מים לסניקה.על ניקוז נאות של המים. ככל שיהיה 

הקבלן יישא בהוצאות צריכת המים שלו ושל קבלני המשנה שלו באופן יחסי לצריכה 

 מדד על פי מד המים.יהכללית אשר ת

ככל שהחברה תישא באיזו שהיא הוצאה שחלה על הקבלן לפי סעיף זה, היא תהיה 

 רשאית לקזז עלויותיה משכר הקבלן.

לספק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודה כל ההוצאות הכרוכות  הקבלן חייב .ד

 בחיבור החשמל, בהתקנת השונות, בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדירה יחולו על

 בלבד. הקבלן

הקבלן ידאג לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים לצורך אספקת החשמל, לרבות  .ה

, והוא לא יהיה זכאי לכל אספקת חשמל חליפית במקרה הצורך, על חשבונו בלבד
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הארכת לוח הזמנים של ההסכם ו/או של כל עבודה בשל טענה של קשיים באספקת 

החשמל למקום העבודה. כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו, יחולו על 

הקבלן )ככל שיהיה צורך בהתקנת שעון חשמל ו/או בתשלום בגין התחברות לחח"י 

 הקבלן בלבד(. וכיו"ב, יחולו ההוצאות על

 הקבלן יישא בהוצאות צריכת החשמל שלו ושל קבלני המשנה שלו באופן מלא.

זה ו/או תספק לו  "קככל שהחברה תישא באיזו שהיא הוצאה שחלה על הקבלן לפי ס

 חשמל, היא תהיה רשאית לקזז עלויותיה משכר הקבלן.

 

 גישת המפקח למקום העבודה .18

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 וכן לכל מקום 

 החוזה.העבודות לפי שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע 

ן לבדוק את טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכ .ב

שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא 

 לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

הקבלן ישלם את הוצאות האחזקה השוטפות של משרד המפקח )חשמל, מים, טלפון  .ג

וניקיון(. החברה רשאית לבצע את התשלום בעצמה ולחייב את הקבלן בתשלום, בין 

 היתר, תוך קיזוזו מכל סכום המגיע לקבלן. 

כללו המפרטים ו/או מסמכי המכרז או הבקשה להצעות ו/או התנאים המיוחדים  .ד

ייבות את הקבלן להעמיד לרשות המפקח משרד באתר, יכלול הקבלן הוראות המח

במשרד את כל הכלול במפרטים, וככל שלא נכללו דרישות במפרטים יכלול המשרד 

מ', שירותים, מטבחון, שולחן  x 6מ'  3.5-לכל הפחות משרד במידות שלא יפחתו מ

ן, לוחות לתליית כסאות, ארון עם מנעול נעול בצילינדר, מזג 6משרדי עם מגירות, 

תוכניות, חיבור מים, טלפון, מחשב עם גישה לאינטרנט, מכשיר פקס, ביוב וחשמל, 

 והכל על חשבון הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בשל כך.

 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות .19

 עות,הודלן 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 

יישא  ןלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, מובהר בזאת, כי הקבל .ב

כל אגרה בקשר עם שפיכת עפר ו/או פינוי פסולת ו/או הטמנה וכיו"ב, בלא שיהיה ב

 זכאי להחזר כלשהו בגינם.

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

עם ביצוע העבודות, למעט תשלום בגין אגרות בנייה לעיריית ירושלים )במסגרת הליך 

 בנייה, ככל שיידרש(.לקבלת היתר 

לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן העתק רישיונות ואישורים כאמור לפני תחילת  .ד

ביצוע העבודה או בכל מועד שיידרש לכך, וכן ימציא למפקח, לפי דרישתו, כל אישור 
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בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של 

 אותה רשות.

לצורך חיבור המבנה    4באחריות הקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות לקבלת טופס  .ה

לרשת החשמל וכן את כל הפעולות הדרושות לקבלת תעודת  גמר לצורך אכלוס המבנה 

 או אישור קבלתו על ידי החברה והרשויות המוסמכות. 

אמור, לידי כל אישור שיתקבל מכל  רשות או גוף בעקבות  טיפולו  כ הקבלן יעביר .ו

 המפקח וכל עוד לא העביר את האישור כאמור ייחשב הדבר כאילו לא התקבל.

 

 שילוט .20

העבודות שלטים, וזאת לצורך ציון פרטים הנוגעים  מקוםהקבלן מתחייב להציב ב .א

לעבודות ו/או אזהרה של העוברים ושבים ו/או לכל צורך אחר כפי שתחליט החברה 

 "(.השלטים" –)להלן 

, כמו כן, הקבלן יציב שני שלטים של הפרויקט על פי מפרט שייקבע על ידי החברה .ב

 .בהתאם לדרישתה

ו גם תחזוקתם השוטפת, יהיו על חשבונו מובהר בזה כי התקנתם של השלטים, כמ .ג

הבלעדי של הקבלן, והחברה לא תשלם לקבלן כל תשלום נוסף בגין הוצאות כלשהן 

 הקשורות בהתקנה ו/או בתחזוקה של השלטים כאמור.

כמו כן יישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה לקבלה של כל הרישיונות, האישורים  .ד

ם, כאמור, והוא ישלם, לשם כך, על חשבונו, וההיתרים הדרושים לשם התקנת השלטי

 את כל האגרות וההוצאות שיידרשו בהקשר זה.

הקבלן יפעל, מיד ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד קבלת ההנחיה לכך מאת  .ה

 כדיהמנהל, להזמנת השלטים ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם הצבתם, וזאת 

שלא יעלה על ארבעים וחמישה שהשלטים יוצבו, בהתאם לדרישת החברה, במועד 

עמוד שבו נמסרה לקבלן ההנחיה לראשונה. סבר הקבלן כי לא ניתן יהיה ל היוםימים מ

לוח זמנים זה, מסיבות אשר אינן תלויות בו, יגיש בקשה מנומקת למנהל להארכת ב

 , לפי שיקול דעתו.כריע בבקשההמועד. המנהל י

תהא  כראוי,/או מתחזק אותם ראתה החברה כי הקבלן אינו מציב את השלטים ו .ו

החברה רשאית לפעול להצבת השלטים ו/או לתחזוקתם, ולקזז את העלויות הכרוכות 

בכך, לפי שיקול דעתה, מכל תשלום אשר יגיע לקבלן במסגרת התמורה, על פי החוזה, 

כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה כנגד הקבלן במקרה של הפרת 

 ל פי החוזה.התחייבויות הקבלן ע

ישא בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס אשר יושתו בגין הצבה של השלטים, יהקבלן  .ז

שלא כדין, ו/או בגין נזקים אשר נגרמו למאן דהוא כתוצאה מהצבת השלטים ו/או בכל 

 הכרוך והקשור בהצבתם.

הקבלן ימשיך לתחזק את השלטים ויימנע מהסרתם, עד אשר יקבל הוראה מהחברה  .ח

לחוזה, לפי המוקדם  55 ו עד שתתקבל אצלו תעודת השלמה, בהתאם לסעיףלהסירם א

. במקרה של השחתת השלטים ו/או , שאז ידאג להסרתם על חשבונושבין השניים

או להציבם  ם לפני המועד שנקבע לכך על ידי החברה, ידאג הקבלן לתקנםתהסר



25 
 

, לראשונה, דבר , בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבוע ימים מן המועד בו נתגלהמחדש

 השחתתם ו/או הסרתם כאמור.

 

 וכו'מציאת עתיקות, מחצבים  .21

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות התשל"ח .א

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

ינקוט באמצעי זהירות מתאימים יתגלו במקום העבודה נכסי המדינה הם, והקבלן  

 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן  .ב

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר העתיקות.

 א'י הזהירות האמורים בס"ק נגרמו לקבלן, על פי טענתו, הוצאות, עקב נקיטת אמצע .ג

לעיל, יגיש הקבלן פירוט של ההוצאות לבדיקת המנהל. המנהל יהא מוסמך לאשר 

תשלום הוצאות אלה לקבלן, בכפוף לאישור החברה על פי הנהלים המחייבים אצל 

החברה לעניין חריגות כספיות ו/או הגדלת חוזים, וקביעתו של המנהל, לעניין זה, 

ען הסר ספק, מובהר בזה כי הקבלן לא יכלול, במסגרת ההוצאות תחייב את הקבלן. למ

הנטענות על ידו, הוצאות בגין השבתת פועלים ו/או בטלת כלים, והוא לא יהיה זכאי 

 לכל תשלום בשל כך.  

מחצבים וחומרים בעלי ערך שימצא הקבלן או מי מטעמו באתר יהיו רכוש החברה,  .ד

דינה לפי דין. הקבלן לא יפעל למכירת אלא אם הינם רכושו של אחר או רכוש המ

המחצבים ו/או לעשיית שימוש אחר בהם בלא אישורו של המנהל לפרטי המכירה ו/או 

 השימוש.

 

 עבודהמקום הגישה ל .22

הרשויות הנוגעות בדבר וכן העירייה ו/או עם ל הקבלן לעשות את כל הסידורים עם ע .א

שבהן צריכה העבודה  ,עם הבעלים או המחזיקים של דרכים פרטיות או קרקעות

כדי שיוכל להשתמש בהם לגישה  ,להיעשות או שדרכן צריך לגשת למקום העבודה

כח או קבלני -או על ידי באולהעברת פועלים וחומרים או להרחקת חומר מיוחד על ידו, 

 הובלה.

שביעות רצון המנהל, לעל הקבלן להחזיר את הדרכים והקרקעות למצבם הקודם  .ב

. הקבלן יהיה האחראי והרשויות הרלוואנטיות נוגעים בדברהמחזיקים ה ,הבעלים

 כך.בקשר להבלעדי בגין כל תביעה, להוצאות או נזק שנגרמו לחברה או לאדם אחר, 

אם יהא צורך לשם ביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או זכות שימוש כלשהי, כגון:  .ג

יהא  -כל זכות דומה לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או 

הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולשלם תמורתה, כפי שיוסכם בין בעלי 

 הזכות לבין הקבלן, על חשבונו וללא תוספת למחיר החוזה.

 וללא תוספת למחיר החוזה.זה, יתבצע ע"ח הקבלן,  22כל האמור בסעיף  .ד

 

 פגיעה בנוחות הציבור .23

 קבלן מתחייב בזאת:ה
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ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ולא תהא כל תוך כדי  .א

הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או 

הפרעה, שתהיה, תהיה מינימאלית  בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבור כל שהוא.

לצמצומה של הפרעה,  בלבד, והקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעתה ו/או

 כאמור;

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לנקוט בכל הסדרי התנועה שיידרשו על ידי  .ב

הרשויות המוסמכות, לסלול דרכים זמניות, להתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 

בפנסים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור, והכל על 

 ן וללא כל תמורה נוספת.חשבונו של הקבל

לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או  .ג

 א על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר;מדרכה, אל

להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר  .ד

 ולפי תנאים שנקבעו בהיתר;ע"י הגורם המוסמך, המעשה 

כפי שיידרש ע"י וכיו"ב אמצעי הגנה, תקין מנורות, פיגומים, מחיצות וקרשים לה .ה

לשם הגנה מספקת על הציבור ועל ו/או המפקח ו/או כל רשות מוסמכת שהיא, המנהל 

 העובדים במקום העבודה.

לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה  .ו

 ,הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועהארעית, לא תהיינה 

דרכים, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים אותן שתקשה על התנועה הרגילה ב

יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מאת הרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, 

ל לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתצומצם, ככ

האפשר, ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות, ויימנע, ככל האפשר, נזק 

 לדרכים.

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים 

 נקיים, כאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

דה בדרכים וידאג כי כלי הרכב יוחנו הקבלן ימנע החניית כלי רכב המגיעים לאתר העבו .ז

 במקומות שייועדו לכך.

 

 ותיאום עימם מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחריםהתקשרות עם קבלנים אחרים,  .24

קבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ה .א

לעובדיהם, הן במקום ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן 

ויאשר  עם אותם קבלנים ו/או גורמיםכן ישתף ויתאם פעולה  .העבודה והן בסמוך אליו

 .בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ,והאפשר צורךבמידת ה ,להם את השימוש

הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תשלום בתמורה לשימוש האמור, אלא אם 

מו לקבלן הוצאות ו/או נזקים עקב כך ואזי יקבע הוא את כן ישוכנע המנהל שנגר

 שיעורם, וקביעתו תהא סופית ומוחלטת.

המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות בביצוע חלק מסוים  .ב

מהעבודה, שלב ביצוע כלשהו בעבודה או שילוב בין כמה שלבים בעבודה, מכל סיבה 

שהיא, לרבות כדי לאפשר פעולתם של קבלנים אחרים הקשורים עם החברה ואשר 
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נים, והקבלן מתחייב לבצע את לרבות לצורך החשת לוח הזמועובדים במקום העבודה, 

העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי 

המפקח אין בה משום מתן הארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה, ואין בה כדי לשמש 

ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. לקבלן לא תהיינה כל -בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי

 מין וסוג שהוא נגד החברה בגין הוראות שניתנו כאמור לעיל. תביעות מכל 

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל  .ג

אדם או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות 

 להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.

וסכם בין הצדדים במפורש, מראש ובכתב, לקבלן לא תהיינה כל תביעות מה שימלבד  .ד

מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לנזקים שייגרמו לו 

ו/או לתשלום עבור עמלות או הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים האחרים, ולא 

שום צידוק כלשהו או יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים ו/או כל הקשור בהם, מ

סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו, או אי מילוי הוראות המפקח, 

בנוגע להתקשרות  לעיל, 4בכפוף לאמור בסעיף המנהל, החברה או ההסכם, והכל 

 ראשי", בנוגע לאותו/ם קבלנ/ים.משולשת, במסגרתה ישמש הקבלן "קבלן 

, תמורת תשלום סביר )במידה ולא הוגדר אחרת על הקבלן לאפשר לקבלנים האחרים .ה

באיזה ממסמכי החוזה(, את השימוש במכונות ההרמה )כולל שימוש במנופים, עגורנים 

ומעליות לעובדים ו/או לחומרים( וכן בפיגומים ובכל ציוד אחר שברשותו, ובלבד 

 שכתוצאה מכך לא תימנע ו/או תעוכב עבודתו. כן מתחייב הקבלן לאפשר לקבלנים

האחרים את השימוש במים ובחשמל, במידה ותשתיות אלו יהיו בשליטתו, בתמורה 

 לתשלום חלקם היחסי בהוצאות אלה.

היה ויתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, בשאלת גובה התשלום עבור  .ו

השימוש, כהגדרתו לעיל, יכריע בדבר המפקח והחלטתו תהיה סופית ותחייב את 

 הקבלן.

 

 מקום העבודה עם השלמת העבודהניקוי  .25

סלק ובאופן שוטף י ,הקבלן ישמור את מקום העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן .א

, ממקום העבודה את עודפי החומרים והפסולת שבועות( 3-)ולפחות אחת ל מזמן לזמן

לרבות מחצבים שנמצאו במקום העבודה, ואינם ראויים לשימוש בו, וזאת בין היתר, 

 . לאפשר ביצוע עבודות במקום העבודה על ידו ו/או ע"י קבלנים אחריםכדי 

מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ב

ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג 

למטרותיהם לשביעות שהוא וימסור את העבודה והאתר כשהם נקיים ומתאימים 

 ., ובהתאם להוראותיורצונו של המפקח

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת  .ג

 אל מחוץ למקום העבודה.

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של מקום העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל  .ד

העבודה לרבות בדרך של מילוי בורות  מכשול ו/או סיכון שנותרו באותו חלק של מקום

 וחפירות, יישור ערימות עפר וכדומה.
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הפסולת תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו לאתר שפיכה מורשה על ידי הרשויות ועל  .ה

הקבלן יהיה למסור לידי המפקח העתקי קבלות המוכיחות כי הפסולת סולקה לאתר 

הרשויות המוסמכות לגבי מורשה כאמור. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן 

שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר 

ע"י הרשויות כאמור לעיל. האחריות לסילוק לאתר הפסולת, לרבות בדבר אופן 

 הסילוק ודרכי ההובלה, תחול על הקבלן ועליו בלבד.

ים שנקבעו על ידי המפקח, תהא ה' לעיל, במועד-לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק א' .ו

, 15%החברה רשאית לבצען במקום הקבלן, והקבלן יישא בכל הוצאותיה, בתוספת 

והחברה תהיה רשאית לגבותן או לקזזן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

 החברה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

ריית ירושלים, בכל הנוגע לסילוק פסולת העפר, על הקבלן לפעול עפ"י נהלי עי .ז

האספלט, הבטון או הבניין, לפי העניין. לפי דרישת עיריית ירושלים או החברה יחתום 

הקבלן על כל התצהירים והתעודות שיידרשו על ידי עיריית ירושלים בקשר עם פינוי 

 פסולת מהאתר.

ט, על פי תצהיר מנהל הקבלן מחויב להעביר את כל כמות הפסולת שתהיה בפרויק .ח

הביצוע מטעמו, לאתר מוסדר כדין לטיפול בפסולת ולהציג בפני המחלקה לאיכות 

הסביבה בעיריית ירושלים את תעודות השקילה הממוחשבות מהמשקל בכניסה לאתר 

המוסדר לקבלת פסולת או תעודות משלוח לאתרים מוסדרים לקבלת פסולת עפר אשר 

 בהם אין משקל בכניסה לאתר. 

אם הקבלן לא יצרף לחשבונות, שבמסגרתם הוא דורש תשלום עבור פינוי פסולת,  .ט

תעודות שקילת פסולת או תעודות משלוח כאמור, בהתאם לכמויות המוצהרות, 

בצירוף אישור כי  המציא למחלקה לאיכות הסביבה את התעודות כאמור, כי אז ינוכה 

קבלן את האישורים . לא המציא ה5%מאותו חשבון של הקבלן כאמור סך של 

והתעודות כאמור עד לחשבון הסופי )ועד בכלל(, ינוכה הסך באופן סופי מהכספים 

המגיעים לקבלן בגין העבודות, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הפרת 

ההוראות הנוגעות לפינויה כדין של פסולת על ידי הקבלן. אין בפיצוי המוסכם, כאמור, 

 ע מהקבלן את נזקיה בפועל.כדי למנוע מהחברה לתבו

לפי דרישת המנהל ימסור הקבלן למנהל ולחברה אומדן בכתב של כמות הפסולת  .י

( והאומדן יאושר על ידי "האומדן"העשויה להצטבר כתוצאה מביצוע העבודות )להלן: 

המנהל. בתום ביצוע העבודה )למעט  ביצוע מחויבויות הקבלן לגבי תקופת הבדק ו/או 

ת כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודה מאת אתר האחריות, אם חלו

הפינוי המעידה על סך כל כמות הפסולת שפירק באתר הפינוי בקשר עם העבודות. 

 התעודה כאמור תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן שאושר על ידי המנהל.  

לום המנהל רשאי לדרוש, כתנאי לכניסת ההסכם לתוקף ו/או לזכאות הקבלן לתש .יא

כלשהו על פי ההסכם, כי הקבלן יציג חוזה התקשרות עם אתר או אתרים מורשים 

 לסילוק פסולת, על פי רשימת אתרים שיקבע המנהל.

 הקבלן יפנה את הפסולת במועדים המותרים על פי דין או לפי קביעת המנהל.   .יב
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ולו למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראות סעיף זה יח .יג

על הקבלן בלבד, והן כלולות במחירי היחידות, והקבלן לא יהיה זכאי בגין קיום 

 הוראות סעיף זה לכל תשלום או תוספת לשכר החוזה.

 

 בטיחות בעבודה .26

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

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

דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו 

ו/או לפי ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על פי דין 

על העבודות  ותליתן הוראות בנושאי בטיחות, והכל ככל שהוראות אלה חלהסכם זה 

בהתאם לתקנות בדבר  , ככל שהדבר רלוואנטי,המבוצעות ע"י הקבלן; כן ינהג הקבלן

וימנה אחראי להצבת צופים לצרכי  1952-שימוש בחומרי נפץ והחסנתם תשי"ב

 בטיחות ביצוע הפיצוצים.

הקבלן מצהיר ומאשר כי היינו קבלן ראשי ומבצע הבניה כמשמעו של דבר בפקודה  .ב

ותיה והוא ידווח על כך למפקח העבודה האזורי באזור ביצוע העבודות, הנ"ל ובתקנ

אלא אם הוא משמש כקבלן משנה או קבלן ממונה בפרויקט אשר בו פועל קבלן אחר 

 אשר נושא בחובה כאמור והדבר צוין במסמכי חוזה זה.

הקבלן מתחייב להעסיק באתר ממונה בטיחות מטעמו, שיהא אחראי על שמירת מכלול  .ג

כללי ו/או הוראות הבטיחות לסוגיהם, תוך תיאום עם החברה וביצוע הוראות ונוהלי 

החברה ועיריית ירושלים, כפי שיימסרו לו, אלא אם הוא משמש כקבלן משנה או קבלן 

ר נושא בחובה כאמור והדבר צויין ממונה בפרויקט אשר בו פועל קבלן אחר אש

 במסמכי חוזה זה.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן למלא בנושא הבטיחות את ההוראות  .ד

 לחוזה זה. ג'כנספח במסמך פירוט הוראות הבטיחות המצורף המפורטות 

 

 על העבודותפיקוח  .27

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  .א

שמשתמשים בהם ואת טיב העבודה שעושה הקבלן במסגרת התחייבויותיו על פי חוזה 

זה. כמו כן רשאי המפקח לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה על ידי הקבלן. לצורך 

ן הוראות, בין אם מדובר בהוראות מילוי תפקידו, רשאי ומוסמך המפקח לתת לקבל

המנהל ובין אם מדובר בהוראות אשר ניתנות על ידי המפקח ישירות. המפקח רשאי 

 לבדוק ביצוע ההוראות, כאמור. 

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  .ב

תר או למקום הדרושים לבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לא

העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבניין. 

יודגש כי הקבלן יהיה חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעים מקובלים וסבירים עפ"י 

שיקול דעתו הבלעדי של המפקח לצורך ירידה תחתית החפירה בכל שלב ושלב של 

 הביצוע.
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מר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה המפקח יהיה רשאי לפסול כל חו .ג

באתר ויהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר בהתאם לבדיקות הקבועות 

 בתקנים הישראלים וכל זה על חשבון הקבלן.

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

לן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח בתוך בהתאם   לתכניות או להוראותיו. הקב

 תקופה שתקבע ע"י המפקח.

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

העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. דרישה של 

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

 הביצוע ולא תקנה לקבלן זכות לכל טענה או תביעה.

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

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל או למפקח, על ביצוע ולאופן ביצועה. 

העבודה, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את התחייבויותיו בכל השלבים 

 בין הצדדים ו/או מטילה כל אחריות על החברהואין היא יוצרת יחס אחר  ,מלואןב

צדדים כלפי קבלן ומי מטעמו ו/או מכוחו והן כלפי ההן בגין מעשי הקבלן ו/או מחדליו, 

 .שלישיים כלשהם

מלא י מהתחייבויותיו כלפי החברה למילו זכות הפיקוח הנ"ל לא תשחרר את הקבלן .ז

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

 

 אחריות לנזק .28

הקבלן לצורך ביצוע מועד העמדתו של מקום העבודה, כולו או חלקו, לרשות מ .א

ולנקוט בעל ועד גמר תקופת הבדק, על הקבלן, על חשבונו הוא, לתמוך ולהגן  העבודות

על כל הבתים, הקירות, הגדרות, הדרכים, השבילים או שיידרש לצורך שמירה  יאמצע

. , במישרין או בעקיפיןכתוצאה מן העבודה אחרים ועלול להינזקכל דבר אחר השייך ל

בגבולות  לשביעות רצון החברה או כל בעל נכסים אחר, כל נזק שייגרם על הקבלן לתקן,

. הקבלן חייב לבדוק את כל המבנים הסמוכים למקום העבודות ו/או , כאמורהעבודה

, וללמוד ןומהות ןבכל מקום אחר המושפע ו/או יכול להיות מושפע מהעבודות, לפי טיב

 את כל תנאיהם ו/או השפעת העבודות עליהם.

עשות את הדברים בעצמה החברה  הקבלן, כאמור בס"ק א' לעיל, רשאית לא פעל .ב

ולזקוף את ההוצאות על חשבון הקבלן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן 

למען  מאת החברה בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

יף זה, תיעשה מבלי לגרוע הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של החברה, כאמור בסע

מכל אחריות ו/או חבות אחרת של הקבלן, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בין כלפי 

 החברה ובין כלפי כל צד שלישי אחר.



31 
 

הקבלן יתקן על חשבונו, ובמהירות המירבית, כל נזק שנגרם לעבודה מכל סיבה שהיא,  .ג

ולמעט נזקים שנגרמו  ,ור שםלגביו יחול האמש ,למעט נזק כמפורט בסעיף קטן ח' להלן

ם בו או שהקבלן על ידי גורמים אחרים שאינם מהווים עובדים של הקבלן או קשורי

ם, אלא אם ניתנים היו הנזקים למניעה בהשגחה סבירה של הקבלן. אחראי על עבודת

הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה 

ורם האחראי לנזק תחייב את . החלטת המפקח לגבי הגו, על נספחילהוראות ההסכם

 הקבלן.

עבודותיהם של קבלנים אחרים או גורמים אחרים הפועלים  לרבות בסעיף זה, "עבודה" .ד

העבודה, וכן חומרים,  מקוםבאתר העבודה, לרבות עבודות הכנה ועבודות הגובלות ב

 ציוד או מערכות הקשורים בביצוע העבודה.

ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל  זה,ן על העבודה, כאמור בסעיף במסגרת השגחת הקבל .ה

האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע 

העבודה וחלקי העבודה, מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת  מקוםהעבודה, ועל 

בלן יתקן, על טפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות, וכדומה. הקיאדמה, ש

 חשבונו, כל נזק שנגרם עקב גורם מן הגורמים הללו בתוך פרק הזמן שיקבע המפקח.

העבודה  מקוםכמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת  .ו

וחלקי העבודה מפני גשמים ו/או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת 

, סתימת תעלות ניקוז, כיסוי ביריעות וביצוע תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים

איטומים זמניים וכדומה, הכל לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח ולשביעות רצונו. 

בכל מקרה של חדירת רטיבות, יסלק הקבלן את הנוזלים, ייבש את המקום שנרטב 

 ויתקן ויחליף על חשבונו את כל העבודות והחומרים שנרטבו.

לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות  'ו–א "קהוראות ס .ז

 תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת השלמה.  

ודה שנגרם כתוצאה משימוש החברה או מי מטעמה בעבודה, בכל מקרה של נזק לעב .ח

או בחלק ממנה לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם 

האפשרי, אם ובמידה שהחברה תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על 

 החברה, אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה.

על אף האמור לעיל, אם תוך שימוש סביר בעבודה ע"י החברה ייגרמו נזקים החורגים 

מן הנזקים אשר צפויים להיגרם משימוש סביר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של 

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן. -העבודה 

נזק ח עליון, יהיה על הקבלן לתקן את הובכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם על ידי כ .ט

בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה 

 בהתאם למחיר שיסוכם מראש על יסוד מחירי הסכם זה.

לעיל, מתחייב הקבלן לשמור על העבודה גם  ף זהמבלי לגרוע מכלליות כל האמור בסעי .י

 בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

 

 וכד'תיקון נזקים לכביש, למובילים  .29
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הקבלן יהיה אחראי לקבלת מידע מהרשויות העירוניות המוסמכות ומרשויות  .א

התקשורת והחשמל לפני התחלת העבודה בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין 

 או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח העבודה. 

בנה, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר מ .ב

בית, רשת מים, ביוב, תיעול חשמל, טלפון כבלי תקשורת או טלוויזיה או מובילים 

אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

יתוקן על חשבונו של הקבלן באופן  –מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה 

הל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על היעיל ביותר לשביעות רצונו של המנ

 שא בכל ההוצאות הכרוכות.יתיקון הנזק, והקבלן י

אם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  .ג

נזק למובילים ו/או לכביש, לגשר ו/או לדרך כל שהיא, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה 

מפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב ל

 תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

לעיל, על חשבון את הנזקים שהקבלן אחראי להם, כאמור החברה תהא רשאית לתקן  .ד

הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים 

הללו או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע,  החברה תהא רשאית לגבות את ההוצאות

לקבלן מאת החברה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 לעיל.דהאמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן  מחובותיו 

הקבלן ישפה את החברה ו/או את המפקח בגין כל נזק שייגרם להם ובגין כל תביעה  .ה

או תשלום שיחויבו בו בשל נזקים שנגרמו למובילים כתוצאה מביצוע שתוגש נגדם ו/

העבודה, כולל הוצאות משפטיות, ו/או בשל כל נזק ישיר או תוצאתי שייגרמו עקב 

 נזקים שייגרמו למובילים כאמור.

 

 לגוף או לרכוש םנזקי .30

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

המבנה או בקשר אליו או בעקבותיו לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עובד 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 כל צד 

אחריותו של הקבלן תחול בין שהנזק, ההוצאה, האובדן או ( "הניזוק" :שלישי, )להלן

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 

וק על כל הנזקים, אדם אחר הנמצא בשירותו של קבלן משנה. הקבלן יפצה את הניז

ההוצאות, האבדן וההפסדים האמורים, ואם החברה תחויב לשלם לניזוק סכום 

פה הקבלן את החברה כלשהו כפיצוי על נזקים, הוצאות, אבדן או הפסדים כאמור, יש

די על כל סכום כאמור, ויחזיר לחברה לפי דרישתה הראשונה כל סכום באופן מלא ומי

בצרוף כל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בקשר לתביעת ששולם על ידי החברה לניזוק 

הניזוק או דרישתו. הקבלן מסכים לכך שהחברה תנכה כל סכום שישולם על ידה כנ"ל 

 מכל סכום שיגיע לקבלן מהחברה.
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קבלן משחרר בזה לחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה )זולת ה .ב

תאונה ו/או חבלה ו/או נזק לכל אדם  הקבלן( מכל אחריות ו/או חבות לכל ובגין כל

ושום אחריות או חבות לפי דין או עילה איזה שהם, בלי יוצא מן  ,מכל עילה שהיא

המקבל על עצמו  ,זולת הקבלן -לא תחול על החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה  ,הכלל

יף האמור בסעיף זה בא להוס כל אחריות וחבות בגין כל תאונה ו/או נזק כלפי כל אדם.

 ולא לגרוע ממנה.ו/או לפי הסכם זה על אחריות הקבלן על פי כל דין 

 

 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

ן משנה, שיועסק על ידי הקבלן בביצוע המבנה, בין כעובד בין כקבלן עצמאי ובין כקבל

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

הקבלן יהא אחראי לכל מעשה  .לשהםכבין החברה לבינם או יחסים משפטיים אחרים 

שא בכל אחריות אחרת שהחוק מטיל על מעביד בקשר יאו מחדל של כל אדם כאמור וי

הוראות חוזה זה או מכל הוראות דין הדנות באחריות  לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מיתר

 הקבלן.

לצורך ביצוע העבודות )כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי  .ב

הקבלן(, נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מנהל העבודה, 

 -ה [נוסח חדש[, תש"ל המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבוד

"( ולפי חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד פקודת הבטיחות בעבודה" -)להלן  1970

וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא  1954 -

 ומדוייק של כל ההוראות הכלולות בהם.

ממונה על הבטיחות כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות ה .ג

ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש 

 .חברהמכח כל דין, עם העתק ל

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה ו/או המפקח ו/או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה"  .ד

ין כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בג

 בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מנהל העבודה מטעמו.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אשר  ביצוע העבודה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר ייושבו תביעות 
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 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

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

במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת לרבות החברה ומי מטעמה, שלישי, 

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

 ובקשר לכך.

הקבלן ישפה את החברה ו/או את המפקח, לפי העניין, באופן מלא ומוחלט, כולל  .ח

גין אירוע שהקבלן הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם ב

 אחראי לו על פי סעיף זה.

 

 למקום העבודה םקינז .32

אישור המנהל על השלמת קבלת , ועד ואו מקצת והעבודה, כול יום העמדת מקוםמ .א

העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ו/או אתר העבודה להשגחה עליו. על 

הגדרות, הדרכים, הקבלן, על חשבונו הוא, לתמוך ולהגן על כל הבתים, הקירות, 

בכל מקרה של נזק ו/או  .העלול להיפגע על ידי העבודות ,השבילים או כל דבר אחר

פורטים לעיל או לכמה מהם, הנובע מכל סיבה שהיא, מפגיעה ו/או אובדן לאחד מה

לרבות שיטפונות, רוחות, סערה, גשמים, שלגים וכיו"ב, יהא על הקבלן לתקן את הנזק 

 מקוםשעם השלמת העבודות יהא  ,האפשרי, ולהביא לידי כך על חשבונו הוא, בהקדם

העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. אם לא יעשה זאת הקבלן 

בדבר שהחברה נוגעת בו, תוכל החברה לבדוק, לתקן את הנזק ולזקוף את ההוצאות 

החברה בכל לחובת חשבון הקבלן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

 בכל דרך אחרת. ןזמן שהוא, וכן, תהא רשאית לגבותו מהקבל

", אף את עבודותיהם של קבלנים אחרים או גורמים עבודהבסעיף זה כולל המונח "

אחרים הפועלים במקום העבודה, לרבות עבודות הכנה ועבודות הגובלות במקום 

 העבודה.העבודה, וכן חומרים, ציוד או מערכות הקשורים בביצוע 

יחולו גם על כל נזק שיגרום הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שביצע  "ק א'הוראות ס .ב

 בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודות.

מפני נזק,  ,יבטח הקבלן את האתר ואת העבודה ב' לעיל,-"ק א'מבלי לפגוע כאמור בס .ג

 39ל כאמור בסעיף טוח מתאים אצל חברת ביטוח בישראיבב ב'-א'בס"ק  כאמור

. למען הסר ספק אין בביטוח )בין אם נעשה .י"ג39לאמור בסעיף להסכם זה, בכפוף 

כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי  (,ישירות ע"י החברה ע"י הקבלן ובין אם נעשה

 פי דין ו/או על פי החוזה. על

פעולת  למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמת מלחמה, .ד

איבה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת, קרבות )בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו( בכל 

מקרה של נזק לאתר העבודה שנגרם כאמור, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם 

האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על 

 החברה.

אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של  למען הסר ספק, מובהר בזה כי .ה

 הקבלן לבדק, בהתאם להוראות חוזה זה.

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש החברה או מי מטעמה בעבודה,  .ו
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או בחלק ממנה לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם 

האפשרי, אם החברה תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה, אלא 

אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה. על אף האמור לעיל, 

נזקים החורגים מן הנזקים אשר  אם תוך שימוש סביר בעבודה ע"י החברה ייגרמו

יחולו  -צפויים להיגרם משימוש סביר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה 

 הוצאות התיקון כולן על הקבלן. 

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם על ידי כח עליון, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק  .ז

קון יחולו על החברה בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התי

 בהתאם למחיר שיסוכם מראש על יסוד מחירי הסכם זה.

נוסף על אחריותו האמורה לעיל, ומבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  .ח

יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים 

עקב רשלנות או זדון הקבלן או מי המבצעים עבודות בנכס, באם אותו נזק נגרם 

 מטעמו.

  

 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

וע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש , וזאת מבלי לגרלה כתוצאה מהצו, כאמור

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 משפטמני; "דין או החלטה למתן סעד ז-לרבות פסק –" 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

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

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

דם, כולל לחברה ועובדיה, או למי מהם, לרבות לעיל, לכל א 28-33כמפורט בסעיפים 

 או שיהיו עלולות להיגרם לחברה.ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו 

 

 זכויות פטנטים .35

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

סמלי מסחר או זכויות וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, 

השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים  קשר עםב ,דומות

 . הקבלן ידאג לשמור על זכויותיה של החברה בהסכם זה ובנספחיו.שיסופקו על ידי החברה

 

 פיצוי החברה עקב אי קיום התחייבות .36
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במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת  ,קבלן אחראי כלפי כל צד שלישיה

ובהקשר לכך.  העבודותהנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו תוך ביצוע 

הודעה  ת, יהיה על הקבלן, עם קבלעבודותאם תיתבע החברה על נזק שנגרם כתוצאה מה

מתקבל על הדעת, על כך מאת המנהל, לסלק את התביעה באם לא יעשה זאת תוך זמן ה

, וכל הסכומים שהיא קבעתהיה החברה רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים שת

לגבותן בכל דרך לקבלן או ממנה מהכספים המגיעים  , היא תהיה זכאית לנכותתשלם

 .חוקית

 

 ניכוי כספים מהקבלן .37

ל חברה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן מאת החברה, את כה

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

 זה.

 

 שמירת זכויות החברה .38

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 .א

מהווה חלק הו כנספח ד'ביטוח המצורף להסכם זה הולקיים ביטוחים בהתאם לנספח 

 בלתי נפרד הימנו.

את כל אישורי הביטוח  חברהבהתחייבויותיו, לא ימציא לבמקרה שהקבלן לא יעמוד  .ב

או לא יותירם בתוקף משך כל ( ו/"אישורי הביטוח")להלן:  בהתאם להוראות נספח ד'

רשאית, אך לא חייבת, לרכוש על חשבון הקבלן פוליסות  חברהתקופת החוזה, תהיה ה

 ביטוח כנ"ל עבורו ולדרוש ו/או לתבוע ממנו סכומים אלו.

הביטוח ובמידה  יו/או כל הבאים מטעמה, יהיו רשאים לבדוק את אישורחברה ה .ג

למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע את ההתאמה  םדרש התאמתויי

ו/או מי מטעמה, אינה  חברהללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של ה

מטילה עליה כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או 

 העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן.

נספח החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לבצע את הביטוחים, כאמור  .ד

החברה את במקרה שתממש  .לקבלן , במקום הקבלן, וזאת בהודעה בכתבהביטוח

 זכותה, כאמור בס"ק זה לעיל, יחולו ההוראות להלן:

 משכר החוזה, כהשתתפות בהוצאות החברה 0.7%הקבלן ישלם לחברה סכום של  (1)

"(. דמי ההשתתפות כאמור ינוכו מכל דמי ההשתתפות" בגין עריכת הביטוח )להלן:

 חשבון וחשבון אשר ישולם לקבלן.

, כאמור, יםביטוחההקבלן מצהיר מראש, כי הוא מסמיך את החברה לערוך את  (2)

שתערוך  ים,ביטוחהולא תשמע מפיו טענה ו/או תביעה כלשהי בקשר לתנאי 
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לצורך מימוש האמור, יחתום הקבלן על כתב הוראות בלתי חוזרות בנוסח  החברה.

 .ה'כנספח המצ"ב להסכם זה 

צמית בהתאם להחלטת החברה ולפי קביעתה, הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות הע (3)

 מאת החברה.סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י החברה מכל סכום שיגיע לקבלן 

הקבלן מצהיר ומאשר בזה, במפורש, כי ברור לו שגם אם תחליט החברה כאמור,  (4)

, הרי שהדבר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמכריע של הביטוחיםלערוך את 

לי שתהיה לחברה כל חובה לנמק כלפי הקבלן את החלטותיה בעניין זה החברה, מב

ו/או לקבל את הסכמת הקבלן להחלטות אלה. הקבלן אינו רשאי להסתמך על 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או ביטוחי החברה, ו

הביטוחים לתוכן או היקף  באשר החברה ו/או מי מטעמהטענה מכל מין וסוג כלפי 

נוע מכי הוא הניתן על פיהם ו/או עצם עריכתם והכיסוי תוכנם, , שתערוך החברה

 לכך. מלהעלות טענה כלשהי בקשר

מובהר ומוסכם בזה כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  (5)

, אולם דהם שנערכו על ילבצע שינויים בביטוחיומבלי שתחול עליה חובת הנמקה, 

 הקבלן כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעת שיש בו כל  שינוי

 .בכתב ומראש

הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית, בהתאם להחלטת החברה ולפי  (6)

קביעתה, וישלם אותם לחברה עם דרישתה הראשונה. סכומים אלו יהיו ניתנים 

 .מאת החברה לקיזוז ע"י החברה מכל סכום שיגיע לקבלן

 

 עובדים -פרק ה' 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .40

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

וכן לספק את ההשגחה עליהם, המזון, הציוד  העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה

בעבודה שלביצועה יש צורך  ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין; הקבלן מתחייב להעסיק רק מי שרשום או בעל 

כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך  ישיון או היתר כאמור, לפי העניין.ר

שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת 

וחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי שהמפקח או בא כ

חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה 

כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד לרשות עובדיו את אמצעי  כאילו נמסרה לקבלן.

 התחבורה הדרושים לשם העברתם אל מקום העבודה וממנו.

בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  לפי דרישה .ב

 העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

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 

העסקת עובדים. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע  אחר בדבר
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העבודה ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע בדין ובהסכמים הקיבוציים החלים על 

 עובדי הקבלן.

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

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

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

ולא יתפרש כמטיל  זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן,"ק הנאמר בס

 כלפי אנשים המועסקים על ידי הקבלן.חובות על החברה ו/או מי מטעמה 

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

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

 .1954-ארגון ופיקוח על העבודה  תשי"ד

להסרת ספק, למעט במקרי כוח עליון, בעיות בהספקת עובדים הקשורות במהומות,  .ו

ואירועים אחרים בעלי רקע בטחוני באזור יהודה התפרעויות, הפרות סדר, עוצר, סגר 

ושומרון, אין בהם כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לאספקה סדירה ושוטפת של כוח 

אדם במספר הנדרש או כדי להוות עילה לעיכוב בעבודות או להגדלת שכרו של הקבלן 

ין בלא לפגוע באמור, יודגש, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בג בדרך כלשהי.

 עובדים שהעסיק, ושלא היה בהם צורך לביצוע העבודות.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של  .ז

כל אדם המועסק על ידיו באתר העבודה, במישרין או בעקיפין, אף אם הסכימה החברה 

לא כשורה, בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל ו/או המפקח התנהג אותו אדם ש

או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. החברה 

לא תישא בכל אחריות בקשר להרחקת עובדים כאמור, לרבות אחריות בגין תשלום 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -פיצויי פיטורין. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

בודה ו/או בביצוע העבודה ויימצא לו מחליף תוך זמן במישרין ובין בעקיפין, באתר הע

 סביר.

החברה אינה מתחייבת מראש להתיר לקבלן להלין עובדים המועסקים על ידו באתר  .ח

ידאג להשגת  -הבניה. רצה הקבלן להלין עובדים המועסקים מטעמו באתר הבניה 

אשר יחליט  האישורים המתאימים לכך מכל רשות ועל פי כל דין ויציגם בפני המפקח,

בנושא על פי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להלין 

 את העובדים המועסקים מטעמו בתנאים הולמים ונאותים.

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

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

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

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

 

 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם .41

רישומים של כח  הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, .א

אדם, ביומן העבודה או בפנקסים שייקבעו על ידי החברה, שיירשמו בהם שמו, מקצועו 

 וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 
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האדם לשם ביקורת  הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח .ב

וכן להכין ולהמציא לפי דרישתו ולשביעות רצונו, את מצבת כח האדם החודשית, 

 השבועית והיומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

 רווחת העובדים .42

 הקבלן מתחייב שיסודרו למועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות כולל בתי שימוש, .א

 כילה נאותים במקום העבודה וכן סידור אחר בהתאם לדרישת המפקח.מקומות א

הקבלן יכין וישמור במקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש  .ב

לעזרה ראשונה. הקבלן ידאג לכך שלפחות אחד העובדים המנוסה בהגשת עזרה 

 ראשונה. יהיה תמיד מצוי במקום העבודות.

ל ויתחזק אמצעי בטיחות זמניים סבירים באתר העבודה, הקבלן יספק, יתקין, יפעי .ג

לכיבוי, שחרור עשן, פינוי, חילוץ, עזרה ראשונה וכדומה, אשר יאפשרו טיפול ראשוני 

בכל בעיית חרום שתתעורר. אמצעי הבטיחות יבוצעו בתיאום עם המפקח ובהתאם 

חרת, אולם ה ובכל רשות מוסמכת אילאישור רשויות הבטיחות במשרד העבודה, בעירי

אין בתאום כאמור ובאישור הרשויות כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית 

 בנושא הבטיחות.

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .43

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

 הדרוש. הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב

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

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

הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע ביום התחלת העבודה בצו התחלת  .ג

העבודה, לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים 

ושיהיה מבוסס לעיל,  12החומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף של אספקת 

קום העבודה או הובטחה המנהל. נאגרו חומרים במ הכל להנחת דעתו של, ועליו

אספקתם כאמור בסעיף קטן זה. רשאי הקבלן לבקש מהחברה מפרעה על חשבון 

להנחת דעתה  ,מערך החומרים 90%והחברה רשאית לאשר מפרעה עד כדי  ,החומרים

ובלבד שהקבלן ימציא למנהל ערבות למלוא  ,של החברה ולתקופה שתיקבע על ידה

 ערך החומרים, להנחת דעתה של החברה ולתקופה שתיקבע על ידה.  

ניתנה מפרעה כאמור, יקוזז סכום המפרעה, מן התשלומים אשר ישולמו לקבלן, על 

 חשבון שכר החוזה.

ון קדילחוזה זה בדבר ניכוי פ .ג68הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מהוראות סעיף 

לחוזה זה, דין חומרים שנאגרו או שהובטחה  69מפרעה שתשולם כאמור. לצורך  מכל

אספקתם, כאמור, כדין חומרים שהושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך 

 הכל לפי העניין. –הבטחת אספקתם 
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פי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעתה של החברה לפי ל .ד

בשנויים המחויבים לפי לעיל,  39על ידה ובהתאם לנאמר בסעיף  התנאים שייקבעו

 העניין.

המנהל רשאי להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי  .ה

החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן, וזאת גם במקרה שהקבלן 

 התחייב לספק את החומרים הנ"ל.

חומרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו בהתאם הותנה כמפורט שהחברה תספק את  .ו

 יחולו עליהם כללים אלה: –לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה. (1)

כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודה לא יהא הקבלן רשאי  (2)

להוציא אותם, או חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קבל רשות מוקדמת בכתב 

 המפקח.מאת 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים  (3)

 אחרים, אלא אם קבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

די החברה ושלא יהקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על  (4)

השתמשו בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי 

 ח.הוראות המפק

(, חייב הקבלן לשלם 4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פסקה ) (5)

מיד לחברה תמורתם סכום שייקבע ע"י המנהל בהתאם למחירי השוק ביום מתן 

, אולם אם נדרש הקבלן ע"י המפקח להחזיר את להלן 55השלמה לפי סעיף תעודת 

אמור לפי מחירי עודפם לפני השלמת העבודה תיקבע תמורתם כ החומרים או

השוק בתאריך הדרישה; על אף האמור לעיל תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל 

כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר 

 האחר לקבלן.

הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת חומרים שחלים פיקוח או הגבלות בקשר  .ז

; לא "ק ו' לעיללס (3)-(1כללים שבפסקות )לקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם 

השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו 

להציע אותם למכירה לחברה במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. 

יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש  30לא קנתה החברה את החומרים תוך 

 למטרה אחרת, בהסכמת הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים. בחומרים

 

 חומרים וציוד במקום העבודה .44

בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת  .א

ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים מוצרים בין מוגמרים ובין בלתי  מוגמרים, 

 חלק מן העבודה.וכן מתקנים העתידים להיות 

חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  .ב

 לבעלות החברה. ,כאמור ,העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת הביצוע העבודה  .ג

ה ללא הסכמת המפקח בכתב. והשלמתה אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבוד
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רשאי הקבלן להוציא ממקום  .א' להלן55סעיף לעבודה עפ"י ניתנה תעודת השלמה 

 הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה. העבודה את הציוד והמבנים

או הורה המפקח בכתב,  ס"ק ו' להלןכל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות  .ד

אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן  ג'-א' ו "קשהציוד והחומרים לפי ס

להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור חדלים החומרים 

מלהיות בבעלות החברה. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד, או החומרים, חייב 

הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור, נמנע הקבלן 

מראש, ימים  7רשאית החברה לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  –שות כן מלע

, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה תנכה מהתשלומים שיתקבלו בגין למכרם

מכירה של חומרים ו/או של ציוד, כאמור, את כל ההוצאות אשר הוצאו על ידה בקשר 

לן בכל עודף שיוותר, אם עם המכירה. לאחר הניכוי, תזכה החברה את חשבון הקב

 יוותר.

זה מועד לסילוק הציוד והחומרים, חייב הקבלן  "קנקבע בהוראה שניתנה לפי ס

להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות 

)שבעה( ימים, לסלקם,  7כן, רשאית החברה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

שימוש אחר לפי שיקול דעתה. החברה תזכה את חשבון הקבלן  למכרם ולעשות בהם כל

 ן זה.יבסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעני

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם  .ה

רשאית  79ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף לצורך 

ת השימוש של הקבלן זכוויות המוקנות לה, על פי אותו סעיף: החברה להשתמש בזכ

 כאמור. 79לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות החברה על פי סעיף 

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, על פי שיקול דעתו, בכל  .ו

הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראה בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע 

העבודה, הוראה בדבר החלפת ציוד וחומרים שנפסלו ו/או סילוקם וכיוצא באלה 

 הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  .ז

שלא עשה בהם שימוש,  . בכל מקרה, בין עשה המפקח שימוש בסמכויותיו, וביןכלשהם

 רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. הוא יהיה

 

 טיב החומרים והמלאכה .45

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה, בהתאם לאמור בתכניות,  .א

במפרטים, בכתב הכמויות, ככל שישנו כזה, וביתר הוראות חוזה זה. החומרים בהם 

המשובח ביותר, ויתאימו ישתמש הקבלן יהיו חדשים ובלתי משומשים מהמין 

לדרישות התקנים שנקבעו בחוזה. אם כולל התקן מספר סוגים של חומרים, ישתמש 

הקבלן בחומר מהסוג המובחר ביותר. חובת ההוכחה ביחס להתאמה לתקנים תחול 

 על הקבלן.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי,  .ב

תקנים האמורים ויישאו תו תקן. בהעדר תקן ישראלי יחייבו יתאימו בתכונותיהם ל

 תקנים זרים לפי קביעת המפקח.
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הקבלן מתחייב שלא להשתמש, במסגרת בביצוע העבודה, אלא בחומרים שנבדקו  .ג

ונמצאו מתאימים למטרתם, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר 

ח רשאי לבדוק את החומרים בכל יוצרו ו/או סופקו ע"י ספק שאישר המפקח. המפק

עת, וזאת מבלי לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור. אישורו של ספק חומרים לא 

 ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו ספק.

החברה רשאית, אך לא חייבת, לספק חומרים לצורך ביצוע כל העבודות או מקצתן,  .ד

 ויחולו לעניין זה ההוראות שלהלן:

סופקו חומרים כלשהם על ידי החברה, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריות  (1)

הקבלן לטיב העבודות ומכל יתר הוראות הסכם זה, למעט בקשר לטיב 

החומרים שסופקו על ידי החברה, ובלבד שככל שהיו לקבלן הסתייגויות שהן, 

 הוא הסתייג מטיב החומרים תוך שבוע ימים מקבלתם.

קו על ידי החברה לצורך ביצוע העבודות ינוכו משכר עלויות החומרים שסופ (2)

ההסכם בהתאם למחירי היסוד שנקבעו בהסכם. לא נקבעו מחירים כאלה 

בהסכם, יחושבו המחירים לפי קביעת המנהל שתתבסס על מחירי שוק, או על 

 העלויות בפועל.

בחישוב מחירי החומרים יוסיף המנהל את עלות הפחת, השבר, ההובלות, הרווח  (3)

חייב המימון, וקביעתו בנדון, אם לא נאמר אחרת בהסכם זה, תהיה סופית ותו

 דו.את הקבלן ללא זכות ערעור מצי

פחת בלבד.  5%כמויות החומרים שהחברה תספק לקבלן, אם תספק, יכללו עד  (4)

כל תוספת פחת מעבר לפחת וכן כל אבדן, גניבה וכל כיו"ב יהיו על חשבון 

בעצמו ולשלם בעבור כך. זהים ין חומרים הקבלן, והוא יהיה אחראי להזמ

הקבלן יבצע מדידה של כמויות החומרים שקיבל ביחד עם המנהל, ביחס לכל 

חומר בנפרד, ויאשר בכתב את כמות החומרים שקיבל. במידה והקבלן לא יזמין 

תבצע זאת החברה בעצמה, ותחייב ככל שיהיו כאלה, את החומרים החסרים, 

בפחת הנוסף, בהובלות ובטיפול, בעלות המימון  את הקבלן בערך החומרים,

ובכל הוצאה שנגרמה לה כתוצאה מההזמנה הנוספת של החומרים, בתוספת 

 .25%תקורה של 

כמויות נוספות וכמויות עודפות של חומרים שיוזמנו על ידי החברה לצרכי  (5)

אחזקה בעתיד, יימסרו גם כן לקבלן, אך הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש 

לה ללא אישור המנהל. חומרים אלה יימסרו לחברה לפי דרישת בחומרים א

המנהל. מוצהר בזאת כי חומרים אלה הם רכושה הבלעדי של החברה, אך 

 הקבלן אחראי לשמירתם כל משך ביצוע העבודות.

חומרים שיסופקו על ידי החברה כאמור לעיל, יסופקו לאתר הבניה על משאיות,  (6)

כל החומרים על המשאיות, הוא אחראי  לפי קביעת המנהל. הקבלן יקבל את

לפרוק אותם מהמשאיות, לאכסן אותם במחסנים, לבצע רישום מדויק של כל 

החומרים שהוא מקבל לאתר לצורך ביצוע, לשמור אותם במחסנים במצב נעול, 

לחלק אותם לכל המקומות בהם מבוצעות העבודות, הכל בהתאם לתוכניות ועל 

יום יומי של העבודות, כך שלא ימצא חומר מפוזר פי הכמויות הנדרשות לביצוע 

 באתר ללא שליטה ובקרה.
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מכל יציקה שביצע הקבלן יילקחו בדיקות בטונים על ידי מעבדה מוסמכת שתקבע על  .ה

ידי החברה: הקבלן אחראי להזמנת מעבדה מוסמכת שאושרה על ידי החברה כאמור 

סמכת מאושרת כאמור לכל יציקה. כמו כן יילקחו דגימות לבדיקות במעבדה מו

מהחומרים שיובאו לשטח על ידי הקבלן, כגון: ריצוף, בלוקים, בדיקת אבן לספיגות 

 חוזק אספלטים וכל חומר אחר שהמפקח במקום ימצא לנחוץ. 

והחברה תנכה בגין כך ובגין בקרת  ,התשלומים עבור בדיקות ישולמו על ידי החברה .ו

מהסך הכללי של כל חשבון שיוגש על ידי הקבלן. בנוסף לזה יחויב הקבלן,  2%העבודות 

בדיקות חוזרות שיבוצעו בשטח בגלל תוצאות לא טובות שהתקבלו  בנפרד, עבור

 מהבדיקות הראשונות.

קנים מטעם חומרים מיובאים או חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים ת .ז

מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה, ובהיעדר 

 קביעה כאמור, לתקנים על פי קביעת המפקח. 

הקבלן חייב לקבל אישור מוקדם מהמפקח, ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ח

ת באישור להשתמש, ואולם מוסכם בזה, במפורש, כי בשום מקרה ונסיבות אין לראו

המפקח משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור או שחרור הקבלן 

מאחריותו המלאה לאותם חומרים, לאיכותם ולטיבם. המפקח רשאי לפסול משלוחי 

חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל 

 ל המפקח.הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן, אלא באישור מוקדם ש

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה, רק לאחר שאלה אושרו על ידי  .ט

המפקח ועל ידי מעבדה מוסמכת, במקום בו יידרש אישור מעבדה כאמור. החומרים 

שיספק הקבלן יתאימו, מכל הבחינות, לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך 

בע. מצא המפקח שהחומרים אינם התקדמות העבודה, בהתאם ללוח הזמנים שנק

תואמים לאישורים שניתנו, כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודה 

 את החומרים אשר אינם תואמים, כאמור, אלא אם ניתנה הוראה אחרת של המפקח.

הקבלן יהיה אחראי לאריזה, הובלה, העמסה, פריקה, אחסון וכל יתר הפעולות  .י

מרים למקום העבודה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הדרושות לשם הבאת חו

הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע הפרעה לתנועה 

 חופשית של כלי רכב ו/או הולכי רגל ו/או כל הפרעה אחרת.

על פי דרישת המפקח, יספק הקבלן דוגמאות של חומרים ו/או אביזרים, טרם הזמנתם  .יא

יוחל בייצורם. דוגמאות שסופקו, כאמור, יישמרו במקום שיקבע המפקח, או לפני ש

וישמשו לצורך השוואה לחומרים שסופקו לשם ביצוע העבודה. כל הדוגמאות תהיינה 

 רכוש החברה.

באחריות הקבלן לדאוג לקבלתן של תעודות אחריות מטעם היצרנים ו/או היבואנים  .יב

יימת לגביהם חובה למסור תעודות של חומרים, וזאת עבור אותם חומרים אשר ק

אחריות כאמור, או על פי דרישת המפקח. תעודות אחריות כאמור תימסרנה לידי 

 המפקח.

בנוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר  .יג

העבודה, כדי לוודא שביצוע  העבודה ייעשה  על פי דרישות ההסכם והוראות המפקח. 
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סיון והכשרה מתאימה של הקבלן. יזו  תיעשה על ידי מהנדס או הנדסאי בעלי נבקורת  

בהתאם לסעיף זה יערוך הקבלן ויגיש לאישור המפקח טפסי ביקורת ויזואלית. מילוי 

טפסים אלה וחתימת הקבלן עליהם יהוו תנאי להגשת חשבונות הקבלן ולאישור 

 חשבונות אלה.  

 ממנו מוסכם כדלהלן: בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע .יד

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו איננו גורע  (1)

מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים וטיב העבודה כנדרש בהסכם זה, וחובת 

ההוכחה לטיבם ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על 

 הקבלן.

יהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאות (2)

 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

הקבלן הוא האחראי באופן בלעדי להזמנות המעבדה וללקיחת  ,בכל מקרה (3)

על פי התקדמות העבודה, בהתאם לפרוגרמת הבדיקות שנקבעה על ידי  -דגימות 

 המפקח ועל פי כל דין ודרישת כל רשות.

, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים מוסכם במפורש .טו

ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו 

בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי 

 המפקח.

 

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .46

מתחייב למנוע את כיסוייו או הסרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות הקבלן  .א

 מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

הושלם חלק העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  .ב

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

 העבודה לפני כיסויה או הסתרתה.החלק האמור מ

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח  .ג

נה ולצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה ומיד לאחר אישור המפקח יחזירנה לתיק

לשביעות רצונו של המפקח, לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה 

רים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן לקדוח קידוחים ולעשות חו רשאי המנהל לחשוף,

 ., לשביעות רצון המפקחלתקנההקבלן ה נחזירי

פרט אם קיים הקבלן  ,תחולנה על הקבלן בס"ק ג'הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה  .ד

והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של  ב' "קאת התחייבותו לפי ס

 המפקח.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית החברה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן  .ה

 אחרת.חוקית ככל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .47

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה: .א
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ם העבודה בתום תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, על סילוק כל חומרים שהם ממקו (1)

 בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

 ס"קעל הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים ב (2)

(1). 

על סילוקו הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על ידי  (3)

מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או ב

 ., הכל בהתאם לשיקול דעתו של המפקחהחוזה

על סילוקו של כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, בכל מקרה  (4)

שלדעת המפקח אין הציוד מתאים למטרתו ו/או שאינו עונה על כללי התקן 

 הנדרשים לגביו.

יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי  לעיל, א' "קכוחו של המפקח לפי ס .ב

 האמורים. עבודהצע בקשר לחומרים ולהמפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבו

תהא החברה רשאית לבצעה על   'א "קלא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי ס .ג

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא יחשבון הקבלן והקבלן 

או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית רשאית לגבותן 

 אחרת.חוקית לגבותן מהקבלן בכל דרך 

נבעו סילוק החומרים או הציוד, הבאת חומרים וציוד חדשים ו/או סילוק, הריסה,  .ד

הקמה מחדש וכיו"ב של חלק מן העבודה מביצוע לקוי של ההסכם ע"י הקבלן או 

ונו בכל ההוצאות שתיגרמנה מההוראות המפורטות הפרתו, יישא הקבלן על חשב

 בס"ק א' לעיל.  

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה עפ"י ההסכם ועפ"י  .ה

 כל דין.

 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 

 

 התחלת ביצוע העבודה .48

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

"צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה 

, בהתאם להוראות ב'כנספח ובהתאם ללוח הזמנים, שיצורף להסכם ה שנקבעה בחוז

 גוד לכך.קיבל מאת המפקח הוראה מפורטת בני אם לעיל, אלא 12סעיף 

למען הסר ספק, התקופה שבה יתארגן הקבלן לקראת ביצוע העבודה )לרבות בירורים  .ב

ברשויות, בדיקות, מדידות, ארגון תוכניות, חומרים וציוד, וכיוצא בזה( כלולה 

בתקופת ביצוע העבודה ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת 

ודה כפי שנקבע בהסכם זה, בשל תקופת עבודה, או הארכה של תקופת ביצוע העב

ההתארגנות או קשיים בלתי צפויים בהתארגנות. כן כלולה בתקופת ביצוע העבודה 

ותעודת גמר, אלא אם נקבע  4התקופה למסירת העבודות והתקופה לקבלת טופס 

 במפרטים במפורש אחרת.

 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .49
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באמצעים כדי לקבל רשות כניסה לצורך ביצוע העבודות הכלולות בחוזה  קבלן יאחוזה .א

זה לכל הקרקעות ונכסים שבהם נמצא מקום העבודה, אולם באם יחול עיכוב בהשגת 

 .העיכובוכל הקבלן לתבוע לעצמו פיצוי בגין רשות זו, לא י

, יהיה שיש לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב ,סבוריהיה המנהל אם  .ב

 ,לאחר שנתבקש לכך ע"י הקבלן ,לפי שקול דעתו ,לעשות זאת)אך לא חייב( רשאי 

וללא זכות לפיצוי כלשהו  להסכם זה, בשינויים המחויבים 51סעיף להוראות  בהתאם

 .בגין העיכוב

 

 מועד השלמת העבודה .50

 .'ינספח  ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים .א

יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראות בצו של תקופת הביצוע מניינה 

 התחלת ביצוע העבודה.

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

או שלב עיקרי בה, במועד מוקדם יותר, עפ"י המפורט במפרט  חלק מסוים מהעבודה

, ובכל מקרה לא תגרענה מסמכי המכרז ו/או הסכם זהב הטכני או על פי המפורט

את העבודה בהתאם לקצב וללוח הזמנים שנקבעו כאמור מחובתו של הקבלן לבצע 

 לעיל. 12בסעיף 

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. 51לסעיף 

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

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

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

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

 יגרום בדרך אחרת לעיכוב העבודה.

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

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

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

 

 ארכה להשלמת העבודה .51

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

 מהוראות חוזה זה.

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

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

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 עליוןוהעבודה בגלל כנגרם עיכוב בביצוע  .ג

יום מיום הסיבה  30ראות עיניו ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה זאת לאחר 
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יחולו הוראות ס"ק ב' סיפא  ,על מתן ארכה לפי ס"ק זה שגרמה לעיכוב ביצוע העבודה.

 לעיל, בשינויים המחויבים.

ל משך הביצוע, כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל מובהר בזה כי, ככלל, הארכה ש .ד

תשלום ו/או פיצוי מעבר לשכר החוזה. יחד עם זאת, במקרים בהם ניתנה ארכה 

ג' לעיל, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה -להשלמת העבודות, כאמור בס"ק ב' ו

הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, מעבר לשכר החוזה, בגין 

הוצאות תקורה שנגרמו לו, כתוצאה מהארכה של משך הביצוע. סכום ההוצאות 

שישולמו, בהתאם לאמור לעיל, ייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

והמוחלט, ובכל מקרה ונסיבות לא יעלה על הסכום המתקבל כתוצאה מחישוב על פי 

 הנוסחה דלהלן:

K1]-× 0.75K0 T0/T1Q= P [ 

 כאשר: 

 Qהוצאות התקורה = 

 P אחוז ההוצאות, המבוטא כשבר עשרוני, כאשר במבנה סגור יעמוד אחוז ההוצאות =

 .5%ובמבנה פתוח על  6%על 

 K0שכר החוזה, ללא מע"מ = 

 K1סכום הביצוע בפועל, במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרויות = 

 T0.תקופת הביצוע שנקבעה על פי חוזה זה = 

 T1וע בפועל. בחישוב תקופה זו לא יובאו בחשבון תקופות של הפסקה = תקופת הביצ

זמנית בביצוע העבודות, על פי חוזה זה, לרבות ארכות שניתנו לקבלן על פי חוזה זה, 

וכן התקופה שבין המועד בו ניתן צו התחלת העבודה לבין המועד בו החל ביצוע העבודה 

 בפועל.

יובהר בזה בלא לפגוע באמור בתחילתו של ס"ק זה, כי הפיצוי, כאמור לעיל, ככל  

שיינתן, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן עקב הפסקת העבודות, 

והקבלן מאשר בזה, מראש, כי לא תהיינה לו דרישות כלשהן מהחברה מעבר לסכום 

ודה ובין מחוצה לו ולרבות הוצאות זה, בגין כל הוצאה שנגרמה לו, בין במקום העב

 בגין ניהול מתמשך ובטלת כלים. 

הוראת ס"ק ד' לעיל לא תחול במקרים בהם נגרמה התמשכות הביצוע, לדעת המנהל,  .ה

בשל נסיבות אשר תלויות בקבלן או בנסיבות אשר אינן תלויות בהחברה, ובמקרה 

תת עובדים, ניהול כאמור לא תשלם החברה לקבלן פיצוי כלשהו, לרבות בגין השב

 מתמשך או בטלת כלים.

שבסעיף קטן ד' דלעיל, איננה  הלמען הסר ספק, הצדדים שבים ומבהירים כי הנוסח .ו

עוד  כי אם משמשת כאמת מידה מרבית לקביעת תשלום כאמור. ,מחייבת את החברה

מובהר בזה, כי בכל מקרה ונסיבות לא ישולם לקבלן פיצוי כפול, על פי האמור בסעיף 

ועל פי כל סעיף אחר בחוזה זה, לפיו זכאי הקבלן לתשלום הוצאות בגין התמשכות  זה

העבודה ו/או בגין שינויים בעבודה, וכל סכום אשר שולם לקבלן, כאמור, יקוזז מן 

 הסכום אשר ייקבע על פי הכללים שבסעיף זה.

יתן המנהל לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור ידחיות או ארכות ש .ז

דחיית חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת ל
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 העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים. 

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

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

 .דים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתוהמנהל להק

ימי גשם בשנה  25לא יוכרו לצורך ארכה עד  בינוי ותשתיתבעבודות למען הסר ספק,  .ט

 אותן יביא הקבלן בחישוב תקופת הביצוע.

 

 עבודה בשעות היום ובימי חול .52

במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה ו/או במסמכי המכרז פרט אם הותנה בחוזה  .א

ללא )לרבות ימי חול המועד(  לפי חוזה זה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל 

הקבלן מאשר  ., ובכפוף לכל דין והיתר, הדרוש לפי דיןבכתבמראש והסכמת המנהל 

ם כי חריגה משעות העבודה הקבועות בסעיף זה לעיל לא תזכה אותו בכל תוספת תשלו

או טענה אחרת כנגד החברה, לרבות ככל שהדבר נעשה בהסכמת המנהל, אלא אם 

 סוכם במפורש אחרת בין הצדדים בכתב.

חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא הפסק או  ס"ק א'אין הוראות  .ב

במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או 

, מיד למפקחעל כך ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע  –העבודה לביטחון 

 .לרבות הנסיבות הרלוואנטיות

 

 קצב ביצוע העבודה .53

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

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

ן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן והקבל

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 

העבודה. החשת קצב והמנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות 

 העבודה, כאמור, לא תזכה את הקבלן בתשלום או בפיצוי נוסף 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 ול האמצעים שלדעתלקבלן בכתב ע 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

בכל ההוצאות הכרוכות בכך והחברה תהיה רשאית לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא, 

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

 ם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.קזזל

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

תחילה, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת 
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ביצוע העבודה כמבוקש על ידי המנהל, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות 

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

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

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

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, 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים 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, לרבות התכניות, לבדוק אותם ולבצע את  .ז

ן העבודות השונות הכלולות בהסכם ועבודות העבודה בדרך שיש בה תיאום בי

המבוצעות ע"י קבלנים אחרים, לרבות בנוגע ללוחות הזמנים, על מנת למנוע את הצורך 

 בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

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

תכניות הביצוע, המשמשות את כל אחד מהקבלנים עת מצוי ברשותו קובץ עדכני של כל 

והגורמים האחרים המועסקים על ידי החברה באתר העבודה. המפקח יספק לקבלן, 

עפ"י דרישתו, תכניות חסרות הנוגעות לעבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים 

ואשר דרושות לקבלן לצורך תיאום בין העבודות השונות, והקבלן יקיים התייעצויות 

 עם כל גורם רלוונטי, כולל קבלנים אחרים ויועצים שונים.

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

חייב הקבלן, על חשבונו, לפרק  -שהקבלן לא קיים את המוטל עליו לפי ס"ק ז' לעיל 

 י הנחיות המפקח.ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש עבודות, הכל בהתאם להסכם ולפ

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי החברה .54

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

לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  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 ותעודת השלמה חלקית .55

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה  –ה העבודה הושלמ .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 

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

לא בוצעה בהתאם לחוזה, ימסור לקבלן בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת 
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והקבלן חייב (, "עבודות ההשלמה")להלן: המפקח לשם התאמת העבודה לחוזה 

 לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח.

וכל גורם לצורך בדיקת העבודה יכנס המפקח את המתכננים, נציגים שימנה הקבלן 

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

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

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

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

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.

וים לפני אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מס .ג

והחברה  ,התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או הושלם חלק כלשהו מהעבודה

החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש 

תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה, כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו אם לתת 

תחולנה על מתן תעודת ב' לעיל "א א' ולקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות ס

השלמה לגבי חלק מהעבודה או לגבי העבודה כולה. מתן תעודת השלמה חלקית אינו 

 משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוזה זה.

קבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  .ד

ן למסור לחברה את העבודה או את אותו חלק להשלימו במועד מסוים, חייב הקבל

מסוים ממנה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה 

או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי 

כדי לגרוע מזכותה של החברה להחזיק בעבודה או בחלק  ,אין באמור לעיל החברה.

מנה, גם אם טרם בוצעו עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת השלמה, והכל מ

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

תכניות עדות עם סיום העבודה ולפני סילוק החשבון הסופי יעביר הקבלן לידי המנהל  .ה

(as made) ם השלמתן, אשר תערכנה על ידי מודד בדבר ביצוע העבודות ו/או מצבן ע

מוסמך או מהנדס מתאים )לפי הענין( ותהיינה בקנה מידה ובפרוט זהים לתוכניות 

"(. תוכניות העדות תוכניות העדות" -שנמסרו לקבלן ועל פיהן הוכנו העבודות )להלן 

העדות תכניות תערכנה על חשבון הקבלן ולחברה יימסרו מקור ושלושה העתקים מהן. 

ח, לרבות מפלסי קרקעי, רום את פרטי העבודה שבוצעו על ידו בשט יכללו, בין היתר,

קרקעיים ו/או העיליים, מרחקיהם מהאתרים הקיימים בשטח, -התת הקווים

 משטחים ורחבות שבוצעו, כגון: כבישים, חניות, אבני שפה, קירות תומכים וכיו"ב.

על גבי מדיה מגנטית , כאמור, וכן בעותקי נייריוכנו וימסרו למנהל העדות תוכניות 

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין . למען הסר ספק, שתקבע מראש ע"י המנהל

 הכנת התכנית על גבי המדיה המגנטית כאמור לעיל.
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 הגשת תוכניות העדות מהווה תנאי להגשת החשבון הסופי ותשלומו.

לאכלוס ותעודת  4ס על הקבלן חלה האחריות, במסגרת מחיר החוזה, להמציא טופ .ו

מהווה חלק  התחייבות זו גמר, כנדרש ע"י עיריית ירושלים ו/או בכפוף לתנאי היתר.

 תנאי לקבלת תעודת השלמה.התחייבויות הקבלן לסיום העבודה ובלתי נפרד מקיום 

ל הקבלן לדאוג בכל שלבי עבודתו להכנת כל החומר הנדרש ו/או שיידרש ממנו לטיפול ע

 לוס ולטיפול בתעודת גמר.לאכ 4בקבלת טופס 

בלא לאכלוס הינו תנאי בסיסי לאישור חשבון סופי ולתשלומו לקבלן ) 4המצאת טופס 

 .תנאים האחרים הנדרשים(לגרוע מה

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

כלשהי של תקופת בתקופת ביצוע העבודה לפי ההסכם, ולא תינתן לקבלן הארכה 

ביצוע העבודה בשל הצורך לבצע את התיקונים או את בדיקת העבודה או את עבודות 

כי תקופת ביצוע העבודה והשלמת העבודה כוללת גם את כל  ,ההשלמה. עוד מובהר

ותעודת גמר מהרשויות, לרבות המצאת  4העבודות והמסמכים הדרושים לקבלת טופס 

כל אישור או מסמך אחר שידרוש הגורם המקבל את העבודה, וזאת אלא אם נקבע 

 אחרת במפורש במפרט המיוחד. 

ודת השלמה יהיה מסירת העבודה לגורם המפקח יהיה רשאי לקבוע כי תנאי לקבלת תע .ח

אשר הזמין מן החברה את העבודה )כגון עיריית ירושלים( לשביעות רצון אותו גורם 

והמצאת אישור בכתב מהגורם האמור על קבלת העבודה על ידו לשביעות רצונו. קבע 

המפקח כאמור, ימסור הקבלן את העבודות לגורם כאמור וימציא את אישורו על קבלת 

 ודות, והכל כתנאי לקבלת תעודת השלמה מהמפקח.העב

על אף האמור בסעיף זה לעיל, תימסר תעודת השלמה לקבלן רק לאחר מסירת ערבות  .ט

להלן ולאחר שהמציא  56 )כהגדרתה להלן( לידי המזמין, הכל כאמור בסעיףהבדק 

 .  בס"ק ה' לעילתכניות עדות מהעבודות שהושלמו כמפורט  הקבלן לחברה

ת השלמה כלשהי, לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מתן תעוד .י

מהתחייבויותיו לפי תנאי ההסכם, ובפרט לא יהיה בה כדי לשמש ראיה כנגד החברה 

 בכל מקרה, שהחברה תבוא בטענות כלפי הקבלן בקשר לאחריותו לאיכות העבודות. 

ן לנקות את אתר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כתנאי למתן תעודת השלמה, חייב הקבל .יא

העבודה ולהוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים 

לו, אלא שאם שילמה החברה עבור החומרים ו/או הציוד, יעשה בהם הקבלן כפי 

 שתורה החברה, על חשבונו של הקבלן.

יסודי  להסרת כל ספק, ניקיון אתר העבודה בו מחויב הקבלן עם מסירת העבודות, יהיה .יב

ומלא כולל ניקוי רצפות, קירות, זגוגיות וחלקי מתכת, הסרת כל כתם מכל מקור 

שהוא, ותיקון כל פגם אסתטי בעבודות )כולל פגמי צבע, ריצוף, נגרות וכיוצא באלו( 

באופן שהעבודות ו/או המבנה המוקם באתר העבודות יהיו ראויים לשימוש בלא צורך 

 בעבודות ניקיון נוספות.

 

 :בדק""תקופת הבדק" ו"ערבות  הגדרת .56

ה( חודשים לגבי כל סוגי )עשרים וארבע 24לצורך החוזה תקופת הבדק פירושה  .א

 התיקונים, למעט העבודות להלן:
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 חודשים 84 אטימות מבנים מרטיבות )לרבות גג, קירות, מקלט ומרתפים(: (1)

 חודשים 36     עבודות אספלט בכבישים: (2)

 חודשים 36      מנהרות וגשרים: (3)

 חודשים 36    ליקויים במכונות, מנועים ודוודים: (4)

ליקוי במגרשי חניה, מדרכות, שבילים, עבודות אספלט )שאינן כבישים(  (5)

 חודשים 36       ופיתוח:

 חודשים 36    ליקוי בריצוף ושקיעת מרצפות: (6)

 חודשים 60    קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים: (7)

 חודשים 36 פנימיים )כולל חדרי מדרגות(:קילוף חיפויים בקירות ובתקרות  (8)

 חודשים 60    סדקים עוברים בקירות ובתקרות: (9)

 חודשים 84     עבודות הביסוס ושלד המבנה: (10)

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

כי מתארי –במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה  , אולעיל 55

, למעט במקרה שמתן תעודת השלמה חלקית נבע מתן תעודות השלמה חלקית

 .מעיכובים שגרם הקבלן, שאז תחל תקופת הבדק ממועד קבלת תעודת ההשלמה.

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

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

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

מסך התמורה לקבלן לפי הסכם  6% -במהלך השנה הראשונה לתקופת הבדק  (1)

 זה.

מסך התמורה לקבלן לפי הסכם  5% -במהלך השנה השנייה לתקופת הבדק  (2)

 זה.

מסך התמורה לקבלן לפי הסכם  3% -לתקופת הבדק  שלישיתבמהלך השנה ה (3)

 זה.

כמשמעותה בסעיף קטן א' לעיל לגבי כל אחד מסוגי  –לעניין סעיף זה, "תקופת הבדק" 

 העבודות.

לחוזה זה ויחולו לגביה הוראות  'וכנספח ערבות הבדק תהיה בהתאם לנוסח המצורף 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  8 סעיף

יף זה תהיה צמודה על פי ההוראות בנושא ההצמדה אשר יפורטו הערבות על פי סע

במסמכי המכרז או הבקשה להצעות, לפי העניין. בהעדר התייחסות לנושא זה 

במסמכים האמורים, תהיה ההצמדה של הערבות לשכר החוזה בתוספת התייקרויות 

 והצמדה למדד המחירים לצרכן החל ממועד המצאתה.

הרי שבמידה שהחברה מחויבת על פי דין ו/או על פי תקן  ל,"ק א' לעיעל אף האמור בס .ד

מחייב ו/או על פי נוהג בתקופת הבדק ו/או אחריות ארוכים יותר, כלפי צד ג' ו/או 

עבודה, לרבות משתכנים, לא תפקע תקופת הבדק ו/או האחריות הדיירים ו/או מקבלי 

חתימתו על ההסכם ב של הקבלן לפני פקיעת תקופת הבדק ו/או האחריות של החברה.

 דרש וקיבל את מלוא הנתונים לגבי חובתה של החברה, כאמור.מצהיר הקבלן, כי הוא 

 

 אחריות לטיב: .57



53 
 

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

נוספים אשר פעלו מטעמו או שנקבע כי הקבלן יהיה אחראי עליהם )לרבות 

 כ"קבלן ראשי"(.

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

הוצאות הכרוכות בכך וכן נזקים תוצאתיים אשר קבלן סביר היה רואה 

כתוצאה אפשרית מליקויים, פגמים או אי התאמה, להם אחראי הקבלן, 

 כאמור.

ה, אחריות הקבלן תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקוי .ג

שימוש בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, או הפרה אחרת של תנאי 

 ההסכם, הכל לפי קביעתו הסופית של המפקח.

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

או השמטה במסמכים, בין שצורפו להסכם ובין שלא, אשר לפי הוראות הסכם 

 בלן לגלותם.זה היה על הק

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

 לעיל. 56בסעיף 

 

 תיקונים ע"י הקבלן .58

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

, ואשר נובעים מטיב העבודה ו/או הציוד ו/או החומרים, בהם השתמש תקופת הבדק

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

 .או נזק, כאמור, לשביעות רצונו של המפקח ולפי הנחיותיוכל פגם  \חשבונו

 .להלן 77דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  ס"ק א' אין ב .ב

בגגות אספלט יבצע הקבלן הלבנת הגגות לאחר קבלת המבנה מידי שנה בשנה עם  .ג

חילת הקיץ מיד לאחר תום הגשמים בחומר הלבנה רפלקטופיקס או שווה ערך וזאת ת

 דלעיל. .א56טימות המבנה כפי שמופיע בסעיף תקופת האחריות לגבי אבמשך כל 

הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים כאמור, לפי דרישת המפקח  .ד

חר משלושה חודשים ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאו

 מתום תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

ימים מיום הודעת החברה  15-הקבלן יחל בביצוע התיקונים האמורים לא יאוחר מ .ה

ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים שיאושרו ע"י המפקח. אישור המפקח 

ב ביצוע התיקון. לא הביא הקבלן לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטי

לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, רשאי המפקח 

לקבוע אותן על חשבון הקבלן. על אף  האמור, ככל שמדובר בתיקון של ליקוי, פגם או 

נזק אשר גורם לסיכון חיים או רכוש או לסיכון בטיחותי מכל סוג, יחל הקבלן בביצוע 

 שעות מקבלת ההודעה על התיקון הנדרש.  24קון בתוך התי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע תיקון כל שהוא לא יפטור את הקבלן מאחריותו  .ו

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

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

 זה.
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משהחל הקבלן בביצוע התיקונים, ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים  .ז

 לפי דרישת המפקח, יבוצעו התיקונים בשעות העבודה הרגילות.

הקבלן, יימנע, במידת האפשר מגרימת הפרעות ואי נוחות לציבור, קבלנים, עובדים,  .ח

ויהיו כאלה( ולעסקים ו/או אנשים שיפעלו ו/או מבקרים דיירי בניינים סמוכים )במידה 

יתגוררו ו/או יתקיימו באתר העבודה ו/או בנכס ו/או בסמוך אליהם, תוך שמירה על 

כללי הבטיחות כנדרש עפ"י הוראות הסכם זה. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן 

עו לקדמותו וינקה את מקום התיקונים וסביבתו ושאר המקומות בהם או דרכם בוצ

 התיקונים, או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מביצוע התיקונים.

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

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 ההסכםילא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לענ .י

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

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

כהוצאות כלליות ומימון. סכום  25%ועוד הישירות 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 .יא

 .יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינן

יקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי ההסכם ניתנים לתיקון, אם אין הפגמים, הל .יב

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

 המפקח.

 

 ערבות לכיסוי תביעות: .59

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

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

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

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

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

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

 בתוקף(, והדבר יצוין במפורש בנוסח הערבות.

חודשים מיום  60הערבות, כמפורט לעיל בס"ק א', תעמוד בתוקפה לתקופה של  .ג

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

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

 ערבות זו לקבלן. 

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

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

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

הדרישות כאמור, או עד סיומם של ההליכים המשפטיים או תום תקופת ההתיישנות 
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 בקשר עם אותן תביעות ו/או דרישות, לפי המוקדם.

 

 הוספות והפחתות ,שינויים -פרק ט' 

 

 שינויים בעבודה .60

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 

, הכל כפי שימצא לנכון, והן שאינן מתוארות המתוארת בתכניות והן בכל מסמך אחר

והקבלן מתחייב לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע ע"י הקבלן וכיו"ב, 

של העבודה או חלק ממנה, שכבר , לרבות ככל שיכללו הריסה למלא אחר הוראותיו

 ת מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, לפי הסכם זה.ביצע, וזע

ויודגש: למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, סך המחירים הנקובים בכתב 

שסוכמה, לפי העניין, כוללים את מלוא  הכמויות כפי שאושר או התמורה הפאושלית

התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילויות, והנושאים הנכללים 

בחוזה זה לשביעות רצון החברה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה,  

 .ומראשאלא אם הדבר נכתב במפורש 

ותינתן בכתב  "פקודת שינויים"קרא תי "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 

על הקבלן לציין ביומן, כל פקודת שינויים שניתנה בע"פ, בין אם אושרה ע"י המנהל 

 בכתב ובין אם לא, תוך ציון העובדה שמדובר בפקודת שינויים בע"פ.

שלמת העבודה תוך מועד החוזה ולא תבטל פקודת שינויים לא תפטור את הקבלן מה .ג

 לעיל. 'ב.51צורה שהיא את תנאי החוזה וכל הכלול בו, בכפוף לאמור בסעיף באיזו 

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

 .בלבד 51העבודה, הקבלן לא יהיה זכאי להארכה כזו. כל הארכה תתבצע לפי סעיף 

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

 ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך. להלן, 61שינויים, בהתאם להוראות סעיף 

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

 .ות בגין שכר עובדים או בטלת כלים, לרבבעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה

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

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

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

כאילו הסכים  את החברה( ולאשהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו ) מבלי

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

 בגינה.

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



56 
 

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

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

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

או מיום  יום מיום מתן פקודת שינויים 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

הבאים לא נחשבים כ"שינויים", לא יזכו את הקבלן בתוספת תשלום, והם כלולים 

 בתכולת העבודה: מלכתחילה

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

 במסגרת הסמכויות שהוגדרו להם בחוזה זה.

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

 העבודות למצבם המתחייב מהוראות חוזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות. 

מוסדרים במסמכי החוזה, שינויים הנובעים, במישרין או בעקיפין, מנושאים ה (3)

ובכלל זה, שינויים הנובעים מדרישות הדין, מטיפול בעתיקות וכל כיו"ב, וכן 

 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'  ,מובהר למען הסר ספק כי אין במתן פקודת השינויים

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 .61

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

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

 בהתאם, על פי ההוראות המפורטות להלן.

 עבודות שהתשלום עבורן הוא במדידה ועל פי כתב כמויות: .ב

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנו במקרה של פקודת שינויים,  (1)

 להלן, (3)-( ו2כאמור, בכל שינוי, שיעור ו/או היקף, אלא בכפוף לאמור בס"ק )

 ובמקרים הנקובים בהם, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

נטי העולה אככל שפקודת השינויים גורמת לשינוי בכמות היחידות בסעיף הרלוו (2)

)עשרים אחוזים( מהמופיע בסעיף הרלוואנטי בכתב הכמויות, או ככל  20%על 

 10%-שכתוצאה מהשינוי האמור, ישתנה סכום החוזה כולו בשיעור הגבוה מ

)עשרה אחוזים(, תהיה החברה רשאית לפעול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא 

שלקבלן תינתן כל זכות לדרוש ממנה לפעול כך, בהתאם לסדר העדיפות האמור 

 להלן:

או לפי מחירון  15%ים לפי מחירון דקל בהנחה של לקבוע את מחיר הסעיף/ (א)

מביניהם לגבי אותו הנמוך  - 15%משב"ש לעבודות, נשוא העניין, בהנחה של 

 סעיף.
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בהעדר סעיף רלוואנטי במחירונים הנ"ל בס"ק )א(, יקבע המפקח את  (ב)

ייקבע ערך העבודה,  והמחירון, מבין המחירונים הקיימים בשוק, אשר לפי

 .15%בהנחה של 

בס"ק )א( לעיל ובהעדר סעיף/ים במחירונים העדר סעיף/ים במחירונים ב (ג)

יל ו/או במקרה שהמפקח יחליט שלא לע הקיימים בשוק, כאמור בס"ק )ב(

, יידרש הקבלן להגיש ניתוח מחירים לעיל להפעיל את סמכותו לפי ס"ק )ב(

 6%, בתוספת של להנחת דעתו של המפקח )ניתוח הנדסי( בצירוף אסמכתאות

 12%או בתוספת של  ,)שישה אחוזים(, ככל שהעבודה נמסרה לקבלן משנה

בצעת ע"י הקבלן. ניתוח המחירים )שנים עשר אחוזים(, ככל שהעבודה מת

, אשר יהיה רשאי לאשרו או לקיים מו"מ עם המפקחיועבר לאישורו של 

ייקבע המחיר  , כאמור,הסכמהאישור ו/או בהעדר  הקבלן לגבי מחיר מוסכם.

 על ידי המנהל והכרעתו תהיה סופית.

י זה, יובאו בחשבון תעריפ בקביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בס"ק )ג(

שכר העבודה, שהונהגו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול 

ביותר של עובדים במקצוע הנדון, בתוספת תוספות המוכרות על ידי האיגוד 

 המקצועי כאמור.

זה, יובאו בחשבון  בקביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בס"ק )ג(כמו כן, 

כל רשות מוסמכת, ובהעדר מחירי החומרים, שנקבעו מזמן לזמן על ידי 

המחירים הנקובים בטבלה החודשית  -קביעה כזו לגבי חומרים בסיסיים 

המתאימה לחומרים בסיסיים שנערכה על ידי הלשכה המרכזית 

מחירי החומרים הנהוגים בתאריך בו  -לסטטיסטיקה, ולגבי שאר החומרים 

 ים.היה על הקבלן לספק את החומרים בהתאם ללו"ז של אספקת החומר

כמו כן, מסכימים הצדדים, כי אם קבע המנהל ביוזמתו ו/או לפי בקשת הקבלן,  (3)

שמחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת, רואים את מחיר 

ונוהגים לגבי קביעת מחיר היחידה  ,כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ,היחידה

בלא לפגוע ביתר הוראות  . על קביעה, כאמור יחול,לעיל (2בהתאם לאמור בס"ק )

 .ח' לעיל.60הסכם זה, סעיף 

מודגש למען הסר ספק כי החברה אינה חייבת לבחור בשינוי המחירים ביחס  (4)

( לעיל, וההחלטה אם 2למחירים הקבועים בכתבי הכמויות על פי האמור בס"ק )

לקבוע מחירים שונים מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות תינתן לפי שיקול 

לט והבלעדי של החברה, ואם תבחר החברה שלא לשנות את מחירי דעתה המוח

תיקבע התמורה על פי המחירים הקבועים  ,היחידות הקבועים בכתב הכמויות

בכתב הכמויות. עוד מודגש שוב, כי לקבלן לא עומדת הזכות לדרוש את שינוי 

 המחירים כאמור.  

קיבל הקבלן פקודת שינויים ואין לעבודה הקבועה באותה פקודת שינויים סעיף  (5)

 ( לעיל.2מתאים בכתב הכמויות, ייקבע ערך השינוי על פי ס"ק )

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

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

 בין הצדדים.
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במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של פקודת שינויים שוב מובהר כמו כן, 

 חמת אי הסכמה על ערכו של השינוי.מ

 עבודות שהתשלום עבורן הוא לפי השיטה הפאושלית: .ג

במקרה של פקודת שינויים בקשר עם עבודה שמבוצעות לפי השיטה הפאושלית, 

 שינויים בשכר החוזה, ייקבע השינוי, כלהלן:והשינויים מחייבים 

כתב כמויות שהוגש על ידי  חברהאם וככל שבקשר עם העבודות אושר על ידי ה (1)

הקבלן, בין אם כתב כמויות זה שימוש כבסיס לקביעת התמורה הפאושלית ובין 

אם לאו, אזי ייקבע ערך השינוי על פי מחירי היחידות בכתב הכמויות שאושר או 

 רי יחידות דומות בכתב הכמויות שאושר.על פי מחי

יביא המפקח בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב  ,כאמור ,לצורך קביעתו

הכמויות, אם, לפי שיקול דעתו, ניתן להתבסס עליו לצורך קביעת מחיר היחידה 

החסר. ככל שבכתב הכמויות מופיעים מחירים שונים ביחס לעבודות זהות, ייקבע 

ם בהתחשב עם מחיר היחידה הנמוך יותר שביניהם, כשהכל לפי ערך השינויי

 העניין ושיקול דעתו של המפקח.

בכל הקשור לקביעת המחירים על פי המחירים שבכתב הכמויות, יחולו הוראות 

 . (ס"ק ב' לעיל )לעניין היקף השינוי ומשמעותו

ת , ייקבע מחיר העבודות לפי פקודחברהככל שלא אושר כתב כמויות ע"י ה (2)

 השינויים, בהתאם להוראות ס"ק ב' לעיל.

מובהר כי הקביעה אם השינוי בעבודה הפאושלית הוא מהסוג המזכה את הקבלן  (3)

מנהל לפי התיקבע על ידי  , אם לאו,בתוספת תשלום או מחייב בהפחתת התשלום

 שיקול דעתו המוחלט.

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

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

 , ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה. כאמור

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

ביצועם. מודגש כי אישור החברה אינו כפוף לאישורה מראש ובכתב של החברה, טרם 

מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, 

כנדרש על פי כל דין ואינו גורע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים, אלא אם לפי 

 מסמכי החוזה האחריות לכך מוטלת במפורש על החברה.

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

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

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

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

 היה זכאי לכל תמורה בגין כך.בלא שי

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ למנהל,  .ז

ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי 

ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב. כמו כן רשאי המנהל להשתמש בטבלאות של חברת 

 שימת מחירים אחרת או להסתמך על מכרזים אחרים."דקל" או בכל ר
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ניתנה פקודת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדל שכר החוזה, יגדיל הקבלן את הערבות  .ח

.א' לחוזה זה, כך שתעמוד על האחוז הקבוע מסכום הביצוע 8בהתאם לסעיף שמסר, 

 מתן פקודת השינויים. הכולל, שלאחר

 

 תשלומי עבודה יומית .62

אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה  ,בפקודת שינויים את ביצועה של עבודהדרש המנהל  .א

לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד 

בתוספת  ,על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה( ,ביצוע העבודה האמורה

 )שניים עשר אחוזים(. 12%

ו/או ח הקבלן וכן את ההוצאות הכלליות ולל את רוומען הסר ספק, הסכום הנ"ל כל

 האחרות.

הוראת המפקח תינתן בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו 

 הוראה כתובה כאמור.

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של 

 דה ו/או לכל עניין אחר הקשור בעבודה.הקבלן לפי ההסכם לביצוע העבודה, לטיב העבו

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות  .ב

 נהל הקבלן לשביעות רצונו של המפקח, בדבר:יש

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. (1)

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה,  (2)

העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של ושכר 

 כל עובד ועובד.

 הוצאות הובלה. (3)

 הוצאות ציוד מכני כבד. (4)

 ., תימסרנה בשני העתקים בסוף כל שבוע(4)-ו (3(, )1"ק ב.)הרשימות האמורות בס .ג

ום י כלתימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר  (2)."ק ברשימות העובדים האמורות בס

ימצא ראוי לאישור, יעבודה, אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח אם 

 ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

 נטומדידה של שעת עבודה לצורך חישוב מחירי העבודה היומית תהיה לפי שעת עבודה  .ד

של עובד או ציוד הנמצאים כבר באתר העבודה, לאחר ניכוי שעות נסיעה, אבטלה, 

 ניהול וכיוצא באלו.

למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי המחירים האמורים בסעיף זה כוללים כל  .ה

הוצאה שהיא של הקבלן לרבות הבאת פועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, עלויות 

וגן, הוצאות סוציאליות וכל הוצאה אחרת, וכן הם קניית החומרים והציוד, רווח ה

כוללים הוצאות הקבלן בגין הבאת ציוד, למעט ציוד אשר הובא על ידי הקבלן במיוחד 

לשם ביצוע העבודה היומית כאמור. המחירים האמורים כוללים גם חומרי עזר כגון 

 דלק, שמנים, בלאי, כלים וכיוצא בהם.

עלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לצורך התשלום לקבלן, סיווג הפו .ו

על פי  ולא במסגרת העבודה היוית לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע

הכשרתם או סיווגם הרגיל. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, 
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 את הסיווג שיינתן לכל פועל.

 

 רשימת תביעות .63

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

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

 בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

 ..ו' לעיל60שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף  .ג

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

 סעיף זה, או דחייתן.

 

 מדידות -פרק י' 

 

 מדידת הכמויות .64

בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין הכמויות הנקובות  .א

 לראותן בכמויות שבהן הקבלן השתמש למעשה.

הכמויות שבהן השתמשו למעשה לפי החוזה תיקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות,  .ב

. כל המדידות המיוחד ו/או בכתב הכמויות במפרטהקבועה בהתאם לשיטת המדידות 

ע"י או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח ו תירשמנה בספר מדידות

 הקבלן.

לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על  .ג

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

ות הדרושות וכן לספק לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדיד

את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את 

 הפרטים הדרושים בקשר לכך.

יהא המפקח לצורך ביצוע המדידות  שנקבעלא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד  .ד

את המדידות כמדידותיהם  יראו . במקרה כאמור,רשאי לבצע את המדידות בהעדרם

בלא לפגוע באמור לעיל,  .הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן

מסיבה  ,אם נבצר מהקבלן או ממלא מקומו לנכוח במועד שנקבע לביצוע המדידות

יהיה הקבלן רשאי להגיש , ושנמסר לו עליה מבעוד מועדשהניחה את דעת המפקח, 

שעות קודם המועד שנקבע  72בקשה לדחיית מועד ביצוע המדידות, לכל המאוחר 

 ."ק ג'שייקבע כאמור בס ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותרלביצוען, ואז 

 7רשאי הוא לערער בכתב תוך  –נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  .ה

ה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה ימים על כל כמות שנמדד

מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, 

 יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.
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הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות  .ו

 ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. לא ידחה המפקח את –בהתאם 

, בהתאם לפרטי נטואם לא צוין אחרת בכתב הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה  .ז

התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור 

כל עבודות  פחת וכיוצא בזה, ומחירה, הקבוע בכתב הכמויות, ייראה ככולל את ערך

הלוואי והעזר, שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות ו/או במפרטים, וכן את 

 כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה.

כפי שאושרו ע"י המפקח, יהווה  ,מסמך המדידות וחישוב הכמות המבוסס על המדידות .ח

 חלק בלתי נפרד מחשבון/ות הקבלן שיוגש/ו למפקח לאישור.

יודגש, כי עיכובים שנגרמו במדידות לא יזכו את הקבלן בקיצור משך  להסרת ספק, .ט

 הזמן שבין מועד הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.

נקבע בין הצדדים כי העבודה כולה או עבודות מסוימות או חלקי מבנה ימדדו וישולמו  .י

בעבודה פאושלית, דהיינו ייקבע להן מחיר סופי, ולא תיערך מדידת כמויות בגמר 

 :ות שלהלן, בנוגע לעבודה הפאושליתודה כתנאי לביצוע החשבון, יחולו ההוראהעב

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה   (1)

הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו, תיחשב ככלולה 

 במחיר שנקבע לביצוע העבודה הפאושלית.

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח  (2)

לדעת שהן מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את העבודות 

המושלמות והגמורות, כאמור. למען הסר ספק, לא יוכרו כל תביעות מטעם 

-ות, איהקבלן לשינויים במחיר הסופי כפי שנקבע עקב השמטות, הפרשים בכמוי

התאמות בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין -התאמות או אי

 הקבלן לצורך הגשת הצעתו לבין התוכניות או המפרט/ים.

המחיר הסופי ישתנה רק אם ידרוש המנהל בכתב שינויים בתיאור העבודות  (3)

 .ג' לעיל.61הפאושליות, ואז ערך השינויים יחושב על פי האמור בסעיף 

בלן כי בכל העבודות הפאושליות, אם קיימות בחוזה זה, שכר החוזה לא ידוע לק (4)

ישונה כתוצאה מהפרשים שייווצרו בפועל בין הכמויות הנקובות בכתב הכמויות 

 )אם קיים כתב כמויות( לבין הכמויות שיבוצעו בפועל.

 

 :סכומים משוערים ומחירים נקובים של חומרים .65

בו במפורש כסכום משוער, לא יוכלל בסכום תואר ששהוכלל בכתב הכמויות ו ,סכום .א

ייקבע שיעור התמורה המגיע בגין חלק זה של אם בוצע חלק מהעבודה האמור,  .החוזה

סכום ביוכלל לחוזה, והסכום שיחושב, כאמור,  61העבודה, בהתאם להוראות סעיף 

 החוזה.

סוימים המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מ ,מחיר יחידה שנקוב בכתב הכמויות .ב

יוחלף לצורך חישוב סכום החוזה, במחיר היחידה  ,שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה

בת המחירים הממשיים של החומרים האמורים )שנרכשו על ידי צשיתקבל על ידי ה

 הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.
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 שבון, שובר, קבלההצעת מחירים, ח לפי דרישתו, כל ,הקבלן מתחייב להמציא למפקח .ג

הנוגעים להשפעתם של סכומים משוערים או מחירים נקובים של חומרים  ,וכיו"ב

 על חישוב סכום החוזה. ב', ושעשויים להשפיע-"ק א' והמופיעים בכתב הכמויות, לפי ס

 

 תשלומים -פרק י"א 

 

 כללי: –שכר ההסכם  .66

ההסכם, אשר יחושב, תמורת ביצוע העבודה כולה, יהיה הקבלן זכאי לקבל את שכר 

 כלהלן:

לעיל במחירי ההסכם  64המכפלה של הכמויות שאושרו ע"י המפקח כאמור בסעיף  .א

( כשהם "מחירי ההסכם")להלן:  או במחירון, לפי העניין בכתב הכמויות הנקובים

עליית המדד, בתוספת או בהפחתת מחירי השינויים ו/או התוספות צמודים לשיעור 

 לעיל, ובכפוף לכל האמור בפרק זה. 60-61שבוצעו כאמור בסעיפים 

 

 -למרות האמור לעיל הייתה העבודה, או חלקים מהעבודה, עבודה פאושלית  .ב

שייקבעו במסגרת  ,ישולם שכר ההסכם ביחס לעבודה זו, בהתאם לאבני הדרך לתשלום

 המפרטים המיוחדים.

במקרה של עבודה, שהתמורה עבורה בחלקה לפי מדידות ובחלקה לפי שכר  .ג

פאושלי, תיקבע במפרטים החלוקה בין העבודות למדידה ובין העבודה הפאושלית, 

ושכר החוזה יהיה סכום שכר העבודה הפאושלית ושכר העבודה למדידה. במקרה 

כאמור יחולו הוראות החוזה הנוגעות לשכר עבודה לפי מדידה ולמדידות על 

ת יחולו על העבודה העבודה למדידה ואילו ההוראות הנוגעות לשכר עבודה פאושלי

 הפאושלית. 

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

 

 מחיר סופי: .67

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 

ומפורטת בהסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור שהיא, שאינה מפורשת 

לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער 

המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או 

 מכל סיבה אחרת כל שהיא.

ה את שכר ההסכם על כל מרכיביו אם לא נקבע במפורש אחרת בהסכם, יראו בכל מקר .ב

ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה )הן בעבודה למדידה והן בעבודה 

 פאושלית(, ובין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (1)

דרושים לביצוע העבודה עפ"י ההסכם, לרבות בגין עבודות לוואי וחומרי עזר, ה

 לילה ו/או עבודות במועדי ישראל, כל שיהיו.
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תושבים, , כולל רשויות, הרלוואנטיים לביצוע העבודות תיאום עם כל הגורמים (2)

קבלנים אחרים, קבלני התשתית הציבורית, חברת חשמל, בזק, מע"צ, משטרה 

 וכיו"ב.

יעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות נקיטת אמצעי זהירות למנ (3)

 סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות  (4)

הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום 

 העבודה.

ע"י הקבלן ו/או ע"י החברה, המוצרים והציוד האחר הובלת כל החומרים שסופקו  (5)

לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה 

 העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על  (6)

 החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם.חלקי העבודה שנסתיימו, 

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  (7)

 לשם כך.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות,  (8)

יות לא ולרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זו

ם משופעים ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי ו/או ישרות, ואלמנטי

 ויות לא ישרות ואלמנטים משופעים.והציפוי, מכל סוג שהוא, של אלמנטים עם ז

עבודות תכנון החלות על הקבלן וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות  (9)

 ו/או מסמכים אחרים לפי ההסכם.

עה, בהתאם לצורך ו/או לדרישת הוצאות בקשר עם תכנון וביצוע הסדרי תנו (10)

 ., למעט התשלום בגין "שוטרים בשכר", שיחול על החברההרשויות ו/או ההסכם

הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע  (11)

 וביטולן לאחר סיום העבודה.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ההסכם לצורך התקנה בעבודה,  (12)

או בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, 

פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות, עירום זמני של 

 ערמות עפר וכו'.

 פסולת ועודפים ממנו.ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק  (13)

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  (14)

 סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. (15)

ור אספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט בהסכם, וההוצאות הנדרשות לביצוע חיב (16)

 הנכס למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט במפרט הטכני.

 ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות ואישורם. (17)

 מנגנוני בקרת והבטחת איכות.  (18)

הוצאות ייעוץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תאום עם קבלני משנה  (19)

 ו.וגורמים נוספים המועסקים על יד
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 הוצאות שמירה, גידור וכיו"ב. (20)

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה לאחר ביצועה. (21)

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות  (22)

 הסכם זה.

כל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע"י החברה, בהתאם להוראות הסכם  (23)

 זה.

שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות  כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג (24)

 ההסכם.

 רווחי קבלן. (25)

הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים שידרשו לפעולת המפקח ו/או  (26)

 המנהל עפ"י הוראות הסכם זה.

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם על כל פרטיהם ו/או הקשורות  (27)

כלל זה כל התקורה של עמם, או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, וב

הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות 

 עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 

 תשלום מקדמות: .68

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

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

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

 המגיעים לקבלן לפי חוזה זה בגין השלמת העבודות במלואן ובמועדן.

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

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

המגיע לקבלן מאת החברה עד להחזר מלוא סכום המקדמה, בשיעורים ובמועדים 

. 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

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

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

 זה, בתוספת מע"מ כדין. להסכם 'ז כנספח

לסיום ביצועה של יועד המהמועד  לאחרימים  60-תוקף ערבות המקדמה יהיה ל .ה

 העבודה בגינה שולמה המקדמה.

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

סך ג' לעיל, ובלבד שכל הקטנה לא תפחת מ בס"קהתשלומים המגיעים לקבלן, כאמור 

)באופן שככל  מסך סכום המקדמה, לפי הקטן שבין סכומים אלה 1/4או  ₪ 500,000 של

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

 .הניכויים ע"ח המקדמה לסכום האמור(

 .בשינויים המחויבים להסכם יחולו על ערבות המקדמה 8הוראות סעיף  .ז
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 תשלומי ביניים .69

חמישה בחודש שלאחר מכן ימציא הקבלן למפקח הבסופו של כל חודש ולא יאוחר מ .א

 שבו יפורטו:(, "חשבון הביניים" )להלן:חשבון 

ביצוע העבודה עד סוף החודש  אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצעה מיום התחלת (1)

, שיהיה מבוסס על כתבי ("חודש החשבון" בגינו מוגש חשבון הביניים )להלן:

 ודפי מדידה מאושרים.מאושרים כמויות 

, במקום העבודה או החשבוןומדן ערכם של החומרים המצויים בסוף חודש א (2)

ובלבד שלא קיבל מפרעה בהתאם  לעיל 43הובטחה בהתאם לסעיף שאספקתם 

 ביצוע העבודה. לשם.ג' 43לסעיף 

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על ידי  (3)

 לעיל. 64כאמור בסעיף המפקח 

 ואבטחת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים.  דוחות בקרת (4)

לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי אין  (5)

 צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים. 

דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת מהאתר לאתרים מורשים לפינוי פסולת, ככל  (6)

 עבודות סילוק פסולת מאתר העבודה.שבאותו חשבון נכללת דרישה לתשלום בגין 

פרוט ההתייקרויות הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל התוספות או  (7)

הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצעם בהתאם להוראות הסכם זה, אם וככל 

 שקיימים כאלו.

, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר הביניים המפקח יבדוק את חשבון .ב

ויצרף את  "ק א'ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בס 30-מ

ערכו של החלק מהעבודה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב 

קח אחוז הכמויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפ

 מסוים, לפי שיקול דעתו, מהסכומים הנקובים.

 הסכומים הבאים:מהחשבון המאושר על ידי המפקח יופחתו  .ג

 כל תשלומי הביניים שבוצעו. (1)

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

 לעיל.  68 ניכויי המקדמה, כמפורט בסעיף (3)

בגינו נערך כל תשלום אשר מגיע לחברה מהקבלן, לפי החוזה, עד סוף החודש ש (4)

 החשבון.

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

 .כל תשלום אשר מגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה עד סוף החודש האמור (6)

הסכום שיוותר לאחר ההפחתות דלעיל, ישולם לקבלן בתשלום ביניים לחודש החשבון 

אישור חשבון הביניים על  ידי  יום מתאריך 45על חשבון שכר החוזה, וזאת בתוך 

יום מן המועד בו הגיש הקבלן את חשבון הביניים לאישור, לפי  60המפקח או בתוך 

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

הפרשי הצמדה ו/או ריבית, לגבי התקופה שמיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים 
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שלומו של חשבון הביניים בפועל. בכל מקרה, לא יבוצע תשלום של חשבון ועד ליום ת

 הביניים אלא לאחר קבלת אישור המפקח.

הקבלן יגיש חשבונות )חשבונות ביניים וחשבון סופי( על גבי טופס שיומצא לו על ידי  .ד

הכמויות והמחירים על פי החוזה. על הקבלן יהיה למלא את  ורטויפ בוהמנהל, 

 חשבון.כל הכמויות שביצע בפועל לגבי התקופה אליה מתייחס 

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

המפקח לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של חומרים או 

 שעליהם מבוססים תשלומי הביניים. ,חירים כל שהםלנכונותם של מ

, 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

ו חלקו, או חילוט הפיקדון, כולו א 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 או בשניהם יחד.בזכה את הקבלן בריבית או ת

חר החודש בו יראו בו, כאילו הוגש בחודש שלאהוגש חשבון לאחר החמישה לחודש,  .ז

ובכל מקרה,  ,יטופל במסגרת החשבונות של החודש שלאחר מכןהוגש בפועל, הוא 

 בגין אותו חודש.ו/או ריבית הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרות ו/או הצמדה 

חל החמישה בחודש בשבת או ביום חג, יוגש החשבון ביום החול האחרון שלפני כניסת  .ח

 השבת או החג, לפי העניין.

ח' לעיל לא יחול במקרה בו הוסכם כי עבודה מסוימת תהיה עבודה -האמור בס"ק א' .ט

פאושלית. תשלומי ביניים עבור עבודות פאושליות ישתלמו על פי "אבני הדרך" 

 שייקבעו במפרטי חוזה זה.

במקרה של עבודה פאושלית, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של שלב  .י

שלב הביצוע כמפורט במפרט הטכני ו/או באבני הדרך  השלמתגין ביצוע אלא אך ורק ב

שייקבעו. בוצעה עבודה באופן חלקי ונכללה בחשבון שהגיש הקבלן, יתוקן החשבון, 

 ויידחה התשלום בגינה עד להשלמתה והגשת חשבון חדש בגינה.

לעיל, בהתאם  63חשבונות הביניים יכללו גם את רשימת התביעות, כאמור בסעיף  .יא

 .63לאמור בסעיף זה, ויחולו עליהם הוראות סעיף 

 

 סילוק שכר .70

יום מתאריך תעודת ההשלמה לעבודה כולה, או לחלקה אם ניתנה  60-לא יאוחר מ .א

לעיל, יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודה  55חלק תעודת השלמה כאמור בסעיף לגבי אותו 

ל המסמכים הקשורים חלק ממנה לגביו ניתנה תעודה השלמה בצירוף כ כולה או לאותו

 60-. שכר החוזה ייקבע סופית ע"י המנהל, לא יאוחר מ("החשבון הסופי" )להלן: בו

יום מיום הגשת החשבון הסופי ויסולק במלואו לקבלן כפי שנקבע כאמור, לא יאוחר 

כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו  ,סופיההחוזה יום לאחר קביעת שכר  45-מ

אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון סכום החוזה,  וכל סכוםלעיל  69בהתאם לסעיף 

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

 יום קביעת החשבון הסופי על ידי המנהל. בגין

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

כל תביעותיו הסופיות של הקבלן בקשר  עותקים,  הכולל את 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

דידה אשר בוצעה על ידי הקבלן במתכונת כתב דפי כמויות לסך כל העבודה למ (4)

הכמויות של החוזה, כולל דפי מדידה לעבודה שאושרו ע"י המפקח, מסודרים 

עותקים, חתומים על  3-וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון, ב

 ידי מודד מסומך. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

 ,שקיבל הקבלן מהחברה )חומרים וכיו"ב(, פירוט המוצריםמאזן מוצרים הכולל  (5)

בצירוף כל הסימוכין הדרושים, , שהושקעו בביצוע העבודה, מול כמות המוצרים

 עותקים.  3-ב

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחרת,  (6)

קביעת שכר הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר לחברה עם 

 ההסכם כאמור בסעיף זה.

 לחוזה זה, יחולו הוראות ס"ק א' לעיל, 55ניתנה תעודת השלמה חלקית, כאמור בסעיף  .ד

בים, גם ביחס לעריכת חשבון סופי לגבי העבודות שלגביהן ניתנה בשינויים המחוי

תעודת ההשלמה החלקית, כאמור, והסכום אשר שולם לקבלן כשכר סופי בגין אותן 

 יקוזז משכר החוזה הכולל. עבודות

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

 לחברה, להנחת דעתה, את המסמכים הבאים:

 לעיל. 56 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, לרבות אישורי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לחבור לרשתות 

 ( ותעודת גמר.4מים, חשמל וביוב )טופס 

 תוכניות עדות. (4)

אישור מהגורם אשר הזמין את העבודות מהחברה, ככל שקיים כזה, כי העבודות  (5)

נמסרו לו לשביעות רצונו, אלא אם נכתב במפרט כי הקבלן פטור מהמצאת אישור 

 כאמור. 

 כל יומני העבודה, חתומים על ידי הקבלן.  (6)
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 מסמכים, תמונות, מידע ונתונים נוספים כנדרש על פי המפרטים.  (7)

דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי  (8)

 המפרטים. 

 .במידה והותקנו ,ות אחריות למוצרים ומערכות שהותקנותעוד (9)

על יסוד המכפלות של המחירים  ,סופית ,שכר החוזהבמקרה של עבודה למדידה, ייקבע  .ו

וספת או בהפחתת ערכו של לעיל, בת 64שבכתב, הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

בשאר הוראות ובהתחשב  לעיל 60-61כאמור בסעיפים  ,כל שינוי לפי פקודת השינויים

 לחוזה זה. 69הוראות סעיף באמור בחוזה זה, ובמיוחד 

במקרה של עבודה פאושלית, ייקבע שכר החוזה, סופית, על יסוד הסכום הקבוע  .ז

וכל  69לעבודה הפאושלית, כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

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

המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, בתוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת 

לעיל ובהתחשב בשאר הוראות חוזה זה, ובמיוחד  60-61השינויים, כאמור בסעיפים 

 לחוזה זה.. 69באמור בהוראות סעיף 

יקרויות לרבות הפרשי מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התי .ח

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 לו תוך שבועיים מבלא הגיש הקבלן חשבון סופי  .ט

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

 .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  .י

יובאו בפני המנהל ויוכרעו במסגרת  ,יהיו בין המפקח והקבלן באשר לתשלומי הביניים

 ההסכם.  קביעתו באשר לשכר

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

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 

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

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 

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

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

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

 את ההחזרים, קודם לכן, מן הקבלן.
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 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .71

מדד הידוע ביום ל חודש שקדם לההפרש שבין המדד ש – "תנודות המדד"בחוזה זה  .א

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

לתשלום או  69עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי סעיף  ,בהתאם ללוח הזמנים

 .לעיל, לפי העניין 70החשבון הסופי לפי סעיף במסגרת 

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

על אף האמור בס"ק ב' לעיל, אם וככל שבמסמכי המכרז או במסמכי הבקשה להצעות,  .ג

או ו/מנגנון ההצמדה  חולן, נקבע מנגנון הצמדה ו/או מדד רלוואנטי, כי אז ילפי העניי

המדד הרלוואנטי, על פי הקבוע במסמכי המכרז או במסמכי הבקשה להצעות, לפי 

 העניין.

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

ת חשכ"ל, כפי שידועות במועד כל התייקרויות, לפי מנגנון ההתאמה הקבוע בהוראו

 תשלום ותשלום.

 :מנגנון חישוב התייקרויות .ה

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

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

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

 18מדד הבסיס לחישוב ההתייקרות )ההצמדה למדד( יהיה המדד הידוע בתום  (א)

(, "מדד הבסיס")להלן:  קרי, לחתימת החוזה – חודשים להתקשרות

.ג 69וההתאמה תחושב, אך ורק לגבי סכום החשבון לתשלום )כאמור בסעיף 

.ז, לפי העניין(, בין המדד האחרון הידוע במועד הגשת 70.ו' או 70או בסעיף 

חשבון הביניים או החשבון הסופי )ובלבד שהוא חל לאחר מועד מדד הבסיס( 

 לבין מדד הבסיס.

חודשים מיום הבסיס, ויבוצע אחת  18חישוב ההצמדה יחל לאחר תום 

בהתאם לפרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות במסמכי המכרז.  –לתקופה 

רבעון,  לדוגמא, במקרה שבו נקבע במסמכי המכרז כי ההצמדה תתבצע מידי

החודשים,  18חודשים מתום תקופת  3אזי ההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 

תבוצע  ,חודשים מיום הבסיס. בהעדר קביעה אחרת במסמכי המכרז 21כלומר 

 ההצמדה מדי רבעון.

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

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

 על החוזה, תעשה ההצמדה למדד, כלהלן:

ייקבע מדד בסיס, אשר יהיה בגובה המדד הרלוואנטי ביום בו עבר  .1

או יותר )להלן,  4%-המדד את המדד הידוע במועד חתימת החוזה ב

 (."מדד הבסיס" –זה  בס"ק )ב(

וע ההצמדות, ביצוע ההצמדות ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצ .2

 4%לעיל, החל מהמועד בו עלה המדד בשיעור של  כאמור בס"ק )א(
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חודשים מיום  8או יותר, כאמור. לדוגמא: במקרה שבו בחלוף 

ויותר )ביחס  4%חתימת החוזה, עלה המדד הרלוונטי בשיעור של 

למדד הידוע ביום חתימת החוזה(, ופרק הזמן שנקבע לביצוע 

, 11 -וצע ההצמדה הראשונה בחודש האזי תב –הצמדה הוא רבעון 

 חודשים לאחר מכן. 3ומידי כל 

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

. לעיל למדד 1יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס, כאמור בס"ק 

 . לעיל.2הקובע ביום ביצוע ההצמדה, בכפוף לאמור בס"ק 

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

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

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

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

במסמכי המכרז. בהעדר קביעה, סוג המדד, לפיו תבוצע ההצמדה, כאמור, ייקבע  (4)

כאמור, ייקבע ע"י המנהל, לפי מאפייני ההתקשרות ומרכיביה. ככל שמאפייני 

ההתקשרות, כאמור, מאפשרים קביעות שונות, ולא נקבע סוג המדד במסמכי 

מחירי התשומה בסלילה וגישור, המתפרסם ע"י המכרז, תבוצע ההצמדה לפי מדד 

 .למ"ס

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע יף זה, לעיל ולהלן, בלא לפגוע בכל האמור בסע (5)

, לא תחושב ההתייקרות לעיל 51פרט למקרה בו ניתנה לו ארכה לפי סעיף העבודה, 

)כולל ארכת שניתנו לו,  העבודה שבוצעה מעבר לתקופה הנקובה בחוזה עבור היקף

 .לעיל, כאמור( 51בהתאם לסעיף 

העבודה, ונגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע  קיים לוח זמנים קבוע או מאושר לחלקי (6)

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

בהתאם  ולא ,בהתאם למועדי הביצוע הקבועים בלוח הזמנים הקבוע או המאושר

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

 

 ניכויים .72

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

גם הסכומים  שיגיש הקבלן )חשבון ביניים או חשבון סופי( הסכם זה, ינוכו מכל חשבון

 הבאים:

השתתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות ועלויות בדיקות מעבדה ובקרת  .א

מסכום החשבון או כל סכום אחר שייקבע  )שני אחוזים( 2%איכות בשיעור קבוע של 

על ידי החברה במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי העניין, ככל שנקבע 

 סכום כאמור.

דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, ככל שנערך ביטוח כזה על ידי  .ב

ן, )לפי החברה, בשיעור הקבוע במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי העניי

השיעור הגבוה(, ואולם אם לא נקבע אחרת במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי 

)שבעה פרומיל( מסכום העבודות,  0.7%המכרז, לפי העניין, יעמדו דמי ההשתתפות על 

 על פי החוזה.
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כל סכום אחר אשר במפרטים או במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי  .ג

 ה מחשבונות הקבלן. העניין, נקבע כי החברה תנכ

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

 סיבה שהיא.

 

 סיום החוזה או אי המשכת הביצוע -פרק י"ב 

 

 תעודות סיום החוזה .73

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

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

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

 של המנהל.

ת הנובעת יומסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבו .ב

 ה האמורה.אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירה התעודו ,מהחוזה

 

 :אפשרות המשכת ביצוע העבודההעדר  .74

 ,כולה או מקצתה ,אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה .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

קבלן ימלא אחר הוראות המנהל 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 עדמועד לבפועל ערך העבודה שבוצעה חושב לפי י בס"ק א' לעיל,

 ., אם ניתנובהתאם למחירים ולשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודות השינויים

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

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

 .סקת העבודה, כאמורתשלום נוסף בגין הפ

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה, כולם או מקצתם, ממקום העבודה, או  .ד

, רשאית החברה לבצע א'"ק שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי ס

ישא יאת הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן 

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

שיש  ,חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורותלשיאושר על ידי המפקח לכיסוי 

 על חשבון החברה. וףלזק

 

 תרופות -פרק י"ג 

 

, אי קיום הוראות ו/או הפרת דרישות פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .75

 הבטיחות:
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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 

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 י לגרוע מלמען הסר ספק, אין באמור בס"ק זה, כדלמעשה.  ,השלמתה

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

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

 .שניתן לצפותו מראש בגין איחור כאמור, והם יהיו מנועים מלטעון אחרת

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

שעות  24ות מנהל עבודה באתר במשך כל תקופת הביצוע(, על אף חלוף אלהימצ

מנהל הפרויקט  אי ביצוע מיידי של הוראה שניתנה לו ע"י בכתב, או של מהתראה

כאשר אותה  בכתב, לרבות בדרך של רישום אותה הוראה בכתב ביומן העבודה,

חיוב הקבלן  או ההוראה היא במסגרת סמכויות מנהל הפרויקט לפי חוזה זה. הדרישה

ן, לפי חוזה זה ו/או לפי בכל צורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבל בפיצוי לא יפחית

הוראות כל דין, ו/או מזכויותיה 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 , ₪ 1,500בגין יהיה הפיצוי  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, 

הכל לפי החלטת החברה, וזאת מעבר לזכותה לגבותו בכל דרך אחרת העומדת לרשותה 

 לפי ההסכם. לפי דין ו/או

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת  .ג

והתקני הבטיחות להכוונת  תקינותם ושלמותם של הציוד ושל אביזרי הבטיחות

התנועה בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט בחוזה זה. בגין ליקויי בטיחות ו/או ציוד 

ועה, שלא יותקנו כנדרש לפי הוראות חוזה ואביזרי / התקני בטיחות בעבודה או בתנ

זה, או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומבלי 

 לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:

 

 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
גובה הניכוי 

 ₪-ב

 500 בטיחות תקנית לעובדים )לפי יח'( אפודת  1

 500 ליח'() (חצובה למתקן ולתמרורים + בסיס חצובה )תושבת גומי  2

 500 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה סימונים על הכביש, כולל קווי אורך  3
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 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
גובה הניכוי 

 ₪-ב

4  

ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד 

, מגיני אזנים, כפפות, מגיני משקפי מגן, נשמית –נוסף לפי הצורך 

 ברכיים וכו' )לפריט(

500 

 500 (12( או פנסים )ו' 5(, חרוטים )ו' 6תמרור )ו'   5

 1000   שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי   6

7  
מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי  סימון חיצים או השמת

 יח'(
1000 

 1000 ( על כלי העבודה, מכליות וצמ"הפנס מהבהב צהוב )צ'קלקה  8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  9

 1000 שימוש בכלי פגום  10

 1000 (6תמרורי הוריה ומודיעין )ליחידה, למעט ו'   11

 1500 מחיקת צבע בהתאם למפרט מע"צ או הנחיות החברה  12

 1500 מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'(  13

 1500 ('אזהרה בנסיעה לאחור )ליחצופר   14

 2000 לוח נייד מהבהב  15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  18

 3000 פיגומים/ סולמות )ליח'(  19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה  20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  21

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  23

 5000 אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם החברה  24

 5000 השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה(  25

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד "אביזר לא מאושר" משמעותו היא 

או אביזר  -"התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך"  -התחבורה 

 שנפסל לשימוש על ידי החברה.

תמרורים שצבעם דהוי, שלא הוצבו נכון ו/או  –"תמרורים פגומים" משמעותם 

 ברורים/נקיים.  תמרורים לא
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 יל הוא עבור כל יום בודד בו הליקוי קיים או לא תוקן.התשלום כאמור בס"ק זה לע

מכל  ג' לעיל,-"ק א'האמורים בס ,החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים .ד

סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך 

המוסכמים יים . בתשלום הפיצו, ובכלל זה, חילוט ערבויות, קיזוז וכיו"באחרתחוקית 

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 .ה

ויתרת התשלומים שטרם  בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה

 , 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.

אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא  .ו

לגבי כל  ,, והחברה החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת55לפי סעיף מהעבודה 

חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים  ,תעודת ההשלמה האמורה יום שלאחר מתן

ק העבודה האמור חל , לפי הערך היחסי שבין"ק א' לעילוהקבועים מראש האמורים בס

 .)סכום החוזה( לבין העבודה כולה

 

 לפי הוראת המנהל: הפסקת העבודה .76

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, אם  .א

נדרש לעשות כן לפי כל דין או לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים 

אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל  ביצועה,, ולא יחדש את ולתקופה שיצוינו בהוראה

יודגש, כי בהעדר הוראה, כאמור, לא רשאי הקבלן להפסיק את  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 

ע העבודה, בין בשל נסיבות שבשליטתה של החברה ובין בנסיבות שאינן הופסק ביצו .ג

בשליטתה של החברה, תהא החברה רשאית להורות לקבלן לסלק את ידו מאתר 

העבודות, למעט האמצעים אשר יהיו דרושים, לדעת המנהל, לשם אבטחת העבודה 

עבודה. שכבר בוצעה, כאמור, וזאת עד למתן הודעה חדשה לפיה ניתן לחדש את ה

במקרה כאמור, יהא הקבלן רשאי להפנות כח אדם וכלים אשר שימשו אותו, לצורך 

ביצוע העבודה, למטרות אחרות, ובלבד שאלה יהיו זמינים לשוב ולחדש את 

העבודות, על פי תנאי חוזה זה )לרבות לעניין שכר החוזה והמחירים על פיו(, בתוך 

 דעה מן המנהל בדבר חידוש העבודות.ארבעה עשר יום מן המועד בו קיבל הקבלן הו

במקרה של פינוי השטח על ידי הקבלן, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום או פיצוי 

כלשהו בגין הפסקת העבודות, מעבר לתשלום בגין תשומות אשר הושקעו ע"י הקבלן 

בתקופת הפסקת העבודות, לצורכי שמירה ו/או אבטחה, כאמור לעיל, ואשר  בפועל

 יקבע על ידי המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.סכומן י

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה בין הצדדים כי בחלוף שנה מן המועד בו הורתה 

החברה לקבלן לסלק את ידו מן האתר, כאמור בס"ק ג' זה, תהא חזרת הקבלן 
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 לעבודה טעונה הסכמת הקבלן.

ובין לצמיתות, באשמת או עקב נגרמה לדעת המנהל, הפסקת העבודה, בין זמנית  .ד

רשלנות הקבלן, הרי שמבלי לגרוע משאר תרופות החברה על פי הסכם זה, תחולנה 

זה, על הקבלן  76ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל, על פי סעיף 

 בלבד. והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או שיפוי שהם.

לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו  ,כולה או מקצתה ,הופסק ביצוע העבודה .ה

לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תיעשינה  48עבודה על פי סעיף התחלת 

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,  "ק ה'בס במקרה האמור .ו

"ק תשלום כאמור בסה בהתאם לתוצאות המדידות.לו ישולם לקבלן הסכום המגיע 

סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים ותביעות  זה מהווה

לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן, וכל תביעה אחרת בקשר להפסקת העבודה 

האמור בס"ק זה כפוף לכל  ., והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסףוכתוצאה ממנה

 במסמכי המכרז. , ככל שתהיה כזו,הוראה אחרת

יצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה אך לפני הופסק ב .ז

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 

 במסמכי המכרז. ו,,, ככל שתהיה כזכפוף לכל הוראה אחרת זה "קהאמור בס .פיצוי

 ,באשמת הקבלןלדעת המנהל,  ' לעיל,ז-ס"ק ה'נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי  .ח

, לרבות בגין תוצאות המדידות לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה

זה, אינו פוגע בזכויותיה של החברה  "ק. האמור בסו/או כפיצוי בגין הפסקת העבודה

קבלן, בכל הקשור בהפסקת העבודה, כאמור, לרבות כאמור ה לתבוע פיצויים מאת

 יא' להלן.-בס"ק י'

ח' לעיל, הופסקה העבודה באופן סופי, על פי הודעה שניתנה  בכפוף לאמור בס"ק .ט

בהתאם לסעיף קטן א' לעיל, יחולו על אותו חלק מהעבודה שבוצע הוראות הסכם זה 

לעיל, לרבות ההוראות בדבר אחריות, בדק וסילוק שכר ההסכם, בשינויים 

 המחויבים, לפי העניין.

בודה אינה נעשית במהירות אם, לדעת המנהל, הפסיק הקבלן את העבודה או הע .י

הדרושה כדי לסיימה תוך המועד הנקוב בחוזה, או העבודה אינה מוצאת לפועל 

בהתאם להוראות חוזה זה, יודיע על כך המנהל לקבלן. אם לאחר שקיבל את הודעת 

המנהל, סירב הקבלן לתקן עבודה פגומה או למלא אחרי דרישה כלשהי בקשר 

דה מיום קבלת הודעת המנהל, כאמור, לא נקט לעבודה, או תוך שלושה ימי עבו

הקבלן את האמצעים הדרושים להמשכת העבודה, בהתאם להוראות חוזה זה, יהא 

המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודה לאלתר, ולקבוע דרכים להמשך 

 העבודה, לרבות על ידי מסירתה לקבלן אחר.

לץ לשאת בהם, בנסיבות כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות אשר החברה תיא

כאמור, ישולמו לחברה על ידי הקבלן, עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה. 
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החברה תהא זכאית לנכות הוצאות אלה מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, או 

 לגבותן בכל דרך חוקית אחרת.

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה, כולם או מקצתם, ממקום העבודה או  .יא

צע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל בקשר עם הפסקת העבודה, רשאית שלא בי

החברה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, 

)עשרים וחמישה אחוזים(,  25%ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת יוהקבלן 

וי החלק שייחשבו כהוצאות משרדיות, ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המנהל לכיס

 מההוצאות האמורות, שלדעתו, יש לזקוף על חשבון החברה.

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .77

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 .הללפי שיטה שתאושר על ידי המנ

. לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המנהל

ההחלטה  .המנהל יהיה רשאי להיעזר, לעניין זה, בשמאי ו/או בחשב כמויות, לפי העניין

 של המנהל בלבד.אם הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון אם לאו, תהיה 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק,  5תוך בנתגלו פגמים, ליקויים או קלקולים בעבודה  .ב

הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהא הקבלן חייב לתקן את 

אם אין הפגמים . וכל הכרוך בהם על חשבונוהאמורים הליקויים והקלקולים  ,פגמיםה

לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לחברה  הליקויים או הקלקולים ניתנים

המנהל יהיה רשאי להיעזר, לעניין זה, בשמאי ו/או  בסכום שייקבע על ידי המנהל.

ההחלטה אם הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים  .בחשב כמויות, לפי העניין

 לתיקון אם לאו, תהיה של המנהל בלבד.

 ע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.לעיל, אינו גור ב'-"ק א'האמור בס .ג

 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .78

ם לא ימלא הקבלן אחר כל אחת מהתחייבויותיו אלעיל,  75-77בלא לפגוע באמור בסעיפים 

על ידי קבלן אחר בעצמה, לבצע את העבודות האמורות  תרשאיתהא החברה לפי חוזה זה, 

הקבלן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך,  . פעלה החברה כאמור לעיל, יישאאו בכל דרך אחרת

ככל שמדובר בהוצאות אשר תשלומן, על פי חוזה זה, אינו חל על החברה מלכתחילה. 

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 

ייגבה על ידי החברה בכל דרך חוקית אחרת, כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט.

 

 סילוק יד הקבלן במקרים מיוחדים .79

מראש בכתב, של בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא החברה רשאית, לאחר מתן הודעה  .א

ת ימים, לתפוש את מקום העבודה לסלק את ידו של הקבלן ממנו, ולהשלים א 7
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להשתמש לשם כך בכל העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת, תוך שהיא רשאית 

הציוד  ,למכור את עודפי החומרים /אוהחומרים, הציוד והמתקנים שבמקום העבודה, ו

 המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה:, כל סכוםלכיסוי  ,והמתקנים שבמקום העבודה

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 

הסדרת חובותיו של הקבלן לנושיו. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 

, כאמור, גם במקרים בהם יתברר לחברה כי הקבלן נקלע לסלק את ידו של הקבלן

לקשיים כלכליים, אשר יש בהם כדי להכביד הכבדה של ממש על יכולתו של הקבלן 

להשלים את עבודותיו, כפי שהתחייב בחוזה זה, וזאת אף אם טרם ניתן נגדו צו 

 ;פורמלי כמפורט ברישא לס"ק זה.

עסיק קבלן משנה בביצוע הלאחר, או סב את החוזה, כולו או מקצתו, הכשהקבלן  (2)

 ;בכתבמראש והסכמת החברה לקבל העבודה בלי 

זה ייראה קבלן  "קמביצוע החוזה. לעניין ס ,לדעת המנהל ,סתלקהכשהקבלן  (3)

 , אך לא רק, באחד מהמקרים להלן:כמסתלק מהביצוע גם

כאשר הקבלן לא החל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה, או  (א)

ימים להוראה בכתב מהמפקח או  3את ביצועה ולא ציית תוך  שהפסיק

 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 

 וע;מנת להבטיח את סיום העבודה בזמן הקב

 כאשר הקבלן הסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת; (ג)

 78.י' ו/או 76ו/או  .ח'58ו/או ס .ג'53 פיםבכל מקרה שהחברה החליטה לפי סעי (4)

 לבצע את העבודה על ידי קבלן אחר או בדרך אחרת; ,חוזה זהאחר ל ו/או 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 קלוןכשיש בידי המנהל הוכחות, הנחת דעתו שהקבלן  (6)

 ;)לעניין זה, הגדרת "עבירה שיש עימה קלון" תיקבע לפי שיקול דעתו של המנהל

מנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע העבודה, לאחר כשיש בידי ה (7)

 ימים. 14שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות בתוך 

כשהקבלן הפר הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר התראה בכתב בת  (8)

 ימים. 14

 אין בהם משוםלעיל,  "ק א'תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס .ב

אלא אם ניתנה הודעה מפורשת על כך ע"י החברה,  ,ביטול החוזה על ידי החברה

פרט להתחייבויותיו שהמנהל  ,והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה

ימנע אותו מלמלאן; מאידך, לא תהא החברה חייבת כלפי הקבלן בהתחייבויות 

 .להלן ד'-"ק ג'המפורטות בס

סמוך לשעת תפיסת מקום העבודה על ידי החברה וסילוק ידו של הקבלן ממנה לפי  .ג

יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו מגיע לקבלן  "ק א',ס
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ערכם של עודפי החומרים, הציוד את וכן  ,בגין ביצוע החוזה עד לשעה האמורה

 מור, תימסר לקבלן בכתב.ההודעה, כא והמתקנים שבמקום העבודה באותה שעה.

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 שנגרמו ים,נזקבגין 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, בתשלומם. 

היה  הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו

ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי 

 .שאושרו על ידי המפקח כאמור

 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי:

"ק קבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבעו המפקח בכתב לפי סה (1)

 ג' לעיל;

כפי שאושרו על ידי  היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים (2)

 ,שהקבלן היה זוכה בו ,אומדן שכר החוזה"ק ד לעיל, גבוה מכאמור בס ,המפקח

אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש 

 ,שביניהם לחברה, והחברה תהיה זכאית לנכותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן

 וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

זה, והיו בו חומרים, ציוד ו/או  79תפסה החברה את מקום העבודה, כאמור בסעיף  .ה

מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את 

 15החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

ממקום העבודה לכל מקום שיראה ימים, רשאית החברה, על חשבון הקבלן, לסלקם 

בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מזכותה של 

החברה לשעבד, ואף להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת 

העבודה ו/או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן, 

 כאמור בס"ק א' לעיל.

 ההתחשבנות המוגדרת בסעיף זה תבוצע עבור העבודה בתום תקופת הבדק.  .ו

 זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן. 79הוראות סעיף  .ז

 

 הערות והוראות של רשות מוסמכת: .80

הקבלן מתחייב בזה להעביר לחברה, באופן מיידי, כל הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח אשר 

מוסמכת, לרבות גורמים בעיריית ירושלים ו/או במשרדי הממשלה יקבל הקבלן מכל רשות 

השונים, וזאת על מנת שהחברה תנחה את הקבלן כיצד לפעול במקרה של קבלת הוראות 

ו/או הנחיות ו/או דו"חות כאמור. מובהר בזה, כי מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם 

ה מהפרה ו/או אי מילוי של זה, הקבלן יישא בכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו כתוצא

הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח שקיבל הקבלן, כאמור, מבלי שמסר על כך הודעה מיידית 

 לחברה, כנדרש בסעיף זה.
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 סמכות שיפוט .81

מכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנובע מחוזה זה תהיה לבית המשפט המוסמך ס

 בירושלים.

 

 מעמדו המשפטי של הקבלן .82

כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם החברה. אין לפרש כל זכות של החברה  יחשביקבלן ה .א

להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו כמקנה להם מעמד של 

כעובדי החברה הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו לא ייראו שום מקרה עובדי החברה. 

 ולא יווצרו בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד.

על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא  אם .ב

מעבידתו של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, 

 מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בשל כך.

 

 קיזוז, גבייה או עיכוב כספים .83

מסכים בזאת כי החברה תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה קבלן ה .א

כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן בגין כל התקשרות 

 אחרת או מכל מקור אחר.

הקבלן מוותר בזה על כל זכות עיכבון, שעבוד או טענת נאמנות המוקנות לו על פי הסכם  .ב

ד החברה או כנגד הבאים מכוחה או מטעמה )לרבות קבלני משנה ועל פי כל דין כנג

שלה( בקשר לכל החומרים והציוד הקשורים בביצוע העבודות ו/או בקשר לעבודות 

 עצמן.

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לחברה, בין על פי חוזה זה ובין ממקור  .ג

באים מכוחה או מטעמה אחר כנגד כל סכום המגיע לו מאת החברה או מאת מי מה

 )לרבות קבלני משנה שלה(.

 

 המחאת חיובים .84

קבלן לא ימחה את זכויותיו על פי החוזה אלא לאחר שקיבל את הסכמת החברה מראש ה

כל המחאת זכות שתעשה שלא על פי האמור לעיל לא  .ובכתב ובתנאים שתקבע החברה

תשלום שתחויב בו בקשר  הקבלן ישפה את החברה בגין כל הוצאה ו/או תחייב את החברה.

תביעה אשר תוגש נגדה על ידי צד ג' כלשהו, בעקבות המחאת זכות שבוצעה על ידי הקבלן, 

 כאמור, ללא אישור, לרבות הוצאות משפטיות וכיו"ב.

 

 גביית הוצאות: .85

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקום בחוזה זה בו מצוין כי החברה תהא זכאית לגבות 

הוצאות "בכל דרך אחרת" או "בכל דרך חוקית אחרת", מוסכם על  מן הקבלן סכומי

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 

 שר טרם שולמו על ידי החברה.הפיקדונות  או הסכומים המגיעים לקבלן לפי חוזה זה וא
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 ביול .86

 יחולו על הקבלן., ככל שיחולו, וצאות ביול החוזהה

 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________ בירושלים

 

 

_____________________   _______________________ 

 הקבלן      החברה

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

. _________, המשמש ב"כ של הקבלן אני הח"מ, ________________, עו"ד, מ.ר

(, מאשר בזאת, "התאגיד"_______________________, ח.פ. ________________  )להלן: 

 כלהלן:

 

 התאגיד קיים ופועל כדין בישראל. .1

על ההסכם דלעיל חתמו בפניי, ה"ה ____________________, ת.ז.  .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    
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 'אנספח 

 

 

 

 

 
 

 

 נוסח ערבות הביצוע

 לחוזה( 8)סעיף 
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 תאריך: ______

 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

 

לתשלום כל סכום "(, אנו ערבים בזה כלפיכם הקבלןלפי בקשת _________________ )להלן: "

 סכום)____________________ שקלים חדשים( )להלן: " ₪לסכום כולל של _________  עד

לביצוע  -__ _____ מס' בקשר עם חוזה קבלן"(, שתדרשו מההערבות

________________________________ 

____________________________________________________________________

_____. 

 

, שפורסם ביום ______________ של חודש _______________סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

"(, באופן הלמ"ס, כפי שהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "________

 הבא:

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי  המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס –"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.

מוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום אם המדד החדש יהיה נ

 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 

פת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו בתוס

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.
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 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

כתובתנו המצוינת לעיל, לא  כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי

 יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

 

דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס 

 או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ה.ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעבר

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 'בנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים

 .ו' לחוזה(12)סעיף 
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 לוח זמנים

 

 ____________________  שם הפרויקט: (5)

 ____________________  מכרז מס.:  (6)

 ____________________  שם הקבלן:  (7)

 ____________________  עבודות:צו התחלת מועד מתן  (8)

 ____________________  :לפי החוזה עבודותהתאריך גמר  (9)

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח בטיחות

 ' לחוזה(.ד26)סעיף 
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 נספח בטיחות

 

פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, -העבודה עלקבלן מתחייב לבצע את כל ה .1

בהנחיות הבטיחות של ו לאובהנחיות הבטיחות של מדינת ישר בתקנים, בפקודות, בתקנות

לא כל דיחוי מרגע לתטופל  -ל הערת בטיחות  של ממונה הבטיחות או מטעם החברה . כהחברה

והמשתמשים האחרים , אורחיםנושא באחריות לבטיחות העובדים, ה קבלןה. הקבלת

 ו בקרבתו. אבאחריותו שהעוברים באתר 

ו יפורטו כל הסיכונים הצפויים בעבודה ", בקר סיכוניםסקבלן "הפני תחילת העבודה יבצע ל .2

לאישור  והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או בנפש. התכנית תועבר

 קר הסיכונים עד להנחת דעתה. לחברה הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בס. החברה

המפרטת דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח " כנית בטיחותתקבלן יכין "ה .3

גבי כל שלב בעבודה שנמצא בעל סיכון ב"סקר לטוחה בהריכוז והמשרד הזמני, שיטת עבודה 

הסיכונים" המקדים, רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון 

לחברה  התכנית תועבר לאישור החברה. כתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום.ו

 הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות עד להנחת דעתה. 

ם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את א .4

רויקט כפ לעניין זה,, ב בנפרד וכל שלב יחשבהנ"ל, לאחר קבלת אישור החברה לכך, לכל של

ו לפני מעבר אלפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן , מקרה כזהבנפרד. 

עברו ולבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שי הקבלן לע –בא בעבודה הביצוע הלשלב 

  אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה. החברה. ראישול

שאי יהיה הקבלן להתחיל ראישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י החברה  לאחרק ר .5

ו א תתחיל כל עבודה אל. כנדרש בחוק –כולל הצבת שלטי קבלן , ובעבודה בהתארגנות בשטח

ובמקרים   פני קבלת אישור מהחברה על התחלת עבודהל -התארגנות של הקבלן בשטח 

  .כאמור גם  למעבר לשלב הביצוע הבאלעיל יידרש אישור  4האמורים בסעיף 

שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת האישור מהחברה  6-כל עבודה הצפויה להימשך מעל לב .6

לעיל( הודעה למפקח העבודה של משרד התמ"ת על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי  3)לפי ס' 

 . , בהתאם לדין, כך שיירשם כמנהל העבודה המוסמך לפרויקט ספציפי זהמנהל עבודה מוסמך

קבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה מתבצעת ה .7

 כלשון החוק. –ל מנהל העבודהש"תחת השגחתו הישירה והמתמדת" 

 כנדרש בתקנות. –קבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה ה .8

 בתקנות.כנדרש  –קבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי ה .9

קבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל, יועצי ה .10

 והנהגים שיונות הנהיגה של כל מפעילי הצמ"היקרקע, פיגומים, קונסטרוקציה וכו'(, צילומי ר

מי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרים הפועלים קבוע לובאתר, צי

 באתר. 

בתוקף  –כולל הביטוח  –לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו  .11

 ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי.
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קבלן יערוך סיור בוקר, עם ה ל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות.כתחזק יפרוס ויקבלן ה .12

כדי לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות , ום עבודהיל כור נוסף בתום בודה וסיעל יום כתחילת 

 יטפל מידית בתיקונם. –עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא 

עובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו )שיטות לטיחות בקבלן יקיים הדרכות ה .13

ם את העובדים על קבלת עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן  יחתי

 פנילא יעבוד באתר עובד ל ישמר בתיק הבטיחות של האתר.שההדרכות וינהל רישום מסודר 

 .וחתם על כך יבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתםשק

לפני כניסתם לאתר, , כנדרש בחוק, לפי סוג העבודה –קבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי ה .14

בוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד עא ילכולל עובדים "שרק היום הגיעו". 

יוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, קסדת צמגן אישי כנדרש בתקנות. 

יוחלף  –ט לפי הצורך. ציוד אישי פגום או מרופ –מגן ונעלי עבודה. כל יתר פריטי ציוד המגן 

 במידת הצורך ע"י הקבלן.

שתמשים בציוד המגן מל המבקרים באתר הקשורים לעבודה ככן וובדיו על כקבלן יוודא שה .15

 האישי.

 2סיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על עלהי שארבלן ק .16

עם טבלו תעודה מוקי דרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובההרק לאחר שקיבלו  –מטרים( 

כנדרש  – שרד התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתרמ

רטי ההדרכה ושמות . פבתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה

 .המפקחהעבודה בגובה תחל רק לאחר קבלת אישור ו המפקחיועברו לאישור המודרכים 

מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר  1.20א יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל ל .17

 כנדרש בתקנות. –שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים אן שנעשה שימוש בתא הגנה 

 א יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף.ל .18

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי  –שטח ובדים של קבלני המשנה הנמצאים בע .19

של קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי 

 עוברת האחריות לנושא זה לקבלן הראשי. –לעובדיו, אך אם לא יעשה כן 

חות המתגלה על כל בעיית בטי עם העתק לחברת החברה מטעם החברהפקח קבלן ידווח למה .20

 בשטח.

יועציו , הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר תרועהלשעות,  24תייחס בכתב, תוך יקבלן ה .21

אל ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות של האתר, . ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו

 המפקח ואל החברה.

כתוצאה מבעיית בטיחות  המפקחידי החברה או -יזומה על פסקת עבודההמקרה של ב .22

יחשב ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל ת - המפקחשהתגלתה בשטח על ידי החברה או 

אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של 

 על כל המשתמע מכך. - בתנאי החוזהוהקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים 

כאמור בנספח זה כדי לגרוע  המפקחה בכל אישור או היתר שניתן על ידי החברה או לא יהי .23

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות וכל האמור בנספח זה 
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או על החברה את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות  המפקחולא יהיה בו כדי להטיל על 

 קבלן בלבד. באתר ובפרויקט, אשר תחול על ה

מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים ספציפיים  .24

בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם 

 בעצמו ועל חשבונו בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

 גרוע מאיזו מהוראות החוזה אלא להוסיף עליהן בלבד.כמו כן, אין באמור בנספח זה, כדי ל .25

 

 

 

 

_________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן                           תאריך
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 נספח ד'

 

 

 

 

 

 נספח ביטוח

 .א' לחוזה(39)סעיף 
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 'ד נספח

 ביטוח  נספח

 

 בחברת ולקיים לערוך הקבלן על, דין פי-על או זה הסכם פי-על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .1

 ועד ההתקשרות תקופת כל ולמשך העבודות ביצוע תחילת מיום החל, כדין מורשית ביטוח

 :להלן כמפורט ביטוח פוליסות העבודות של הסופית המסירה

 

 חודשים : 12ביטוח עבודות קבלניות הכולל תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.1

ביטוח הרכוש: ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק  -פרק א' 1.1.1

פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת העבודות 

 ותקופת התחזוקה. 

 .העבודות של מחדש ההקמה מעלות יפחת לא הביטוח סכום

 נזקי, טבע ונזקי אדמה רעידת: הבאים הכיסויים את היתר בין כולל הביטוח

 נזק, לקויים ועבודה חומרים מתכנון כתוצאה עקיף נזק, וזדון גניבה/ פריצה

 פינוי, העבודות משווי 10% של בסכום לקויים ועבודה חומרים תכנון של ישיר

 עובדים עליו לרכוש נזק, העבודות משווי 10%-מ יפחת שלא בסכום הריסות

 .העבודות משווי 10%מ יפחת שלא בסך סמוך ולרכוש

ביטוח צד שלישי : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק  –פרק ב'  1.1.2

לאירוע  ₪ 4,000,000או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות בסך של 

פי הפוליסה. הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח -ובמצטבר על

לרכוש  יחשב רההחבכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש 

 צד שלישי. 

 נזקי, לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות: לכסות מורחב כאמור הפרק 1.1.3

 חובה ושאין מנועי רכב כלי שהינו הנדסי מכני בציוד משימוש הנובעים גוף

 בגבול משען והחלשת רעידות עקב הנגרם נזק בשל חבות, חובה בביטוח לבטחו

 לתקופת ובמצטבר לאירוע האחריות מגבול 20%מ יפחת שלא בסך אחריות

פרק ג' ביטוח חבות מעבידים: חבות כלפי המועסקים בקשר עם  .הביטוח

העבודות, בגין נזק או אובדן הנגרמים תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול 

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000אחריות של 

 לכלול ותורחב( לו דומה או) "ביט"כ הידוע נוסח לפי תהא הקבלנית הפוליסה 1.1.4

 :הבאים התנאים את

הפוליסה תכלול סעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח  1.1.4.1

בלבד שהאמור ו מטעמן מי/או ו ירושלים עיריית/או ו החברהכלפי 

 בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הפרת תנאי הפוליסה בתום לב או הפוליסה תכלול אישור המבטח לפיו  1.1.4.2

של  ואי קיומם בתום לב ע"י מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכות

החברה ו/או עיריית ירושלים ו/או מי מטעמן לקבלת פיצוי ו/או שיפוי 

 מהמבטח.
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הפוליסה תכלול סעיף לפיו המבטח יאריך את תקופת הביטוח לתקופות  1.1.4.3

 עבודות.הנוספות ככל שיידרש לשם השלמת 

 חוק פי על המבטח מזכויות גורע הדבר אין –מבוטל רבתי רשלנות ףסעי 1.1.4.4

 .1981 - א"תשמ, הביטוח חוזה

 

 :הבאים הביטוחים את בנוסף לערוך מתחייב הקבלן, העבודות לתחילת כתנאי 1.2

 שהוגשה דרישה או/ו תביעה בשל חבות המבטח המוצר חבות ביטוח 1.2.1

 שנגרם לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין, הביטוח תקופת במשך לראשונה

 1,000,000 מסך יפחת שלא אחריות בגבול, הקבלן אחראי שבגינו המוצר עקב

 מועד יכלול הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר ביטוח מקרה לכל ₪

 גם לכסות מורחבת הפוליסה. העבודות תחילת ממועד מאוחר שאינו למפרע

 כהגדרתו מוצר אינה ואשר הקבלן שביצע מעבודה ישירות הנובע נזק

. שלישי לצד ונמסרה הושלמה שהעבודה לאחר אירע שהנזק ובלבד בפוליסה

 הבאים כל או/ו ירושלים עיריית או/ו החברה את לכסות מורחב הביטוח

 או/ו לרכוש נזק בשל עליהם מוטלת להיות העלולה אחריות בגין מטעמן

 לסעיף בכפיתה הקבלן אחראי שבגינו המוצר עקב שנגרמו גופנית ופגיעה

 תום לאחר חודשים 12 לפחות של גילוי תקופת כולל הביטוח. צולבת אחריות

 כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן י"ע נערך לא כי בתנאי, הביטוח תוקף

 היזם י"ע קיומם אי או הפוליסה תנאי הפרת. זה בסעיף מהאמור כמתחייב

 לקבלת מטעמם הבאים כל ירושלים עיריית או/ו החברה של מזכותן תגרע לא

 גורע הדבר אין –מבוטל רבתי רשלנות סעיף. מהמבטח שיפוי או/ו פיצוי

 .1981 - א"תשמ, הביטוח חוזה חוק פי על המבטח מזכויות

 וכן, רכב בכלי השימוש עקב גופנית פגיעה בגין דין פי-על כנדרש חובה ביטוח 1.2.2

 לסך עד רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות ביטוח

 . אחד נזק בגין ₪ 400,000

 מי או/ו הקבלן בשימוש או/ו בבעלות אשר הרכב כלי לכל, מקיף ביטוח 1.2.3

 . העבודות במסגרת מטעמו

 מטעם מי או הקבלן ידי על המובא ההנדסי לציוד" הנדסי מכני ציוד" ביטוח 1.2.4

, שוד, פריצה כולל" הסיכונים כל" בסיס על, העבודות ביצוע לצורך הקבלן

 כיסוי כולל הביטוח. כינון ערך במלוא בזדון ונזק טבע סיכוני, אדמה רעידת

 ₪ 500,000 של אחריות בגבול לרכוש נזק או גופנית פגיעה בגין שלישי לצד

 עיריית או/ו החברה את לשפות מורחב הביטוח, כבד הנדסי כלי כל בגין

 לסעיף בכפוף, הקבלן ומחדלי למעשי אחריותם בגין מטעמן מי או/ו ירושלים

 . צולבת אחריות"

 

 לתחילת וכתנאי טרם ימים( שבעה) 7-מ יאוחר לא, החברה לידי להמציא הקבלן על .2

 זה להסכם המצורף 2'ד ו 1' ד כנספח המסומנים הביטוח עריכת אישורי את, העבודות

( שבעה) 7-מ יאוחר לא, כן כמו. הקבלן מבטחת ידי על חתום הימנו נפרד בלתי חלק ומהווים

 אישור, החברה בידי להפקיד הקבלן על, הקבלן ביטוחי תקופת תום מועד לאחר ימים
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 תקופת כל למשך וכן נוספת לתקופה תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור ביטוחים עריכת

 (..זה בנספח כמפורט יותר ארוכה תקופה למשך או) ההסכם פי על ההתקשרות

 

 משלוש תפחת שלא תקופה למשך המוצר חבות ביטוח ולערוך להמשיך מתחייב הקבלן .3

 .זה הסכם נשוא עבודתו סיום ממועד שנים

 

 וכל העבודות של חלק כל קימום בגין ביטוח דמי יתקבלו בו מקרה בכל כי בזאת מובהר .4

 נזק אותו ושיקום קימום לצורכי ורק אך מיועדים כאמור הביטוח דמי יהיו, שעליו מה

 .שולמו שבגינו

 

 עריכת אישור לרבות, זה בנספח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .5

 ממלוא הקבלן את פוטרת שאינה, הקבלן על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הנה הביטוח

 או/ו החברה כלפי דרישה או/ו טענה כל תהא לא לקבלן. הדין לפי או/ו זה הסכם לפי חבותו

 או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמה מי

 .ידה על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף

 

 העצמית ההשתתפות ובסכומי הביטוח דמי בתשלומי לשאת הבלעדית האחריות הקבלן על .6

 . זה בנספח המפורטים הקבלן בביטוחי הנקובים

 

 על, זה הסכם נשוא ההתקשרות עם בקשר משנה קבלני הקבלן ידי על ויועסקו במידה .7

 נאותים בביטוחים אוחזים הינם כי העסקתם לתחילת כתנאי, יכולתו ככל, לוודא הקבלן

 . לפעילותם ביחס

 

 ידי על ביטוח תגמולי תשלום אי או תשלום כי במפורש בזאת מוסכם ספק הסר למען .8

 פי על או זה הסכם פי על הקבלן על המוטלת האחריות מן הקבלן את ישחרר לא המבטח

 שתגמולי במקרה או לתביעה העילה את מכסה אינו שהביטוח במקרה לרבות, דין כל

 . אחר מקרה כל או נפסק, נתבע, שנגרם הנזק או הפגיעה לכסוי מספיקים אינם הביטוח

 

 לרכושו לנזק אחריות מכל מטעמן מי או/ו ירושלים עיריית או/ו החברה את פוטר הקבלן .9

 .  בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט,  מטעמו המשנה קבלני רכוש או/ו

 

 .ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח
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 1נספח ד'

 

תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט 

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של בה. המידע 

סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס  המבוטח מבקש האישור*

המבוטח / כתובת 

 ביצוע העבודות*

מעמד מבקש 

 האישור*

קבלן ☐  שם שם: פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 הביצוע

קבלני ☐

 משנה

 מזמין☒

 אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ. 520027392ת.ז./ח.פ. 

 מען ירושלים 18מען שלומציון המלכה 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי 

גבולות 

אחריות או 

 ביטוחסכומי 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות / 

סכום ביטוח / 

 שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי 

 מטבע סכום בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים 

עבודות 

 קבלניות

הרחבות 

לדוגמה )ניתן 

לפרט בהתאם 

לפרקי 

 הפוליסה(:

עיריית  308☒      

 ירושלים

☒309 

☒313 

☒314  

☒316 

☒318 

☒328 

       גניבה ופריצה

רכוש עליו 

 עובדים

      

       רכוש סמוך

       פינוי הריסות
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תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

 302☒       צד ג'

☒309 

☒312 

☒315 

☒318 

☒322 

☒328 

☒329 

אחריות 

 מעבידים

      ☒309 

☒318 

☒328 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את 

 (*:ג'קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

017 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח  יום30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף
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 2נספח ד'

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של 

סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 ב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

שם: פיתוח מזרח ירושלים 

 בע"מ

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

אספקת ☐

 מוצרים

אחר: ☐

______ 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 

 ת.ז./ח.פ. 520027392ת.ז./ח.פ. 

 18מען שלומציון המלכה 

 ירושלים

 מען

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

חלוקה 

לפי 

גבולות 

אחריות 

או 

סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 

 המוצר

      ☒302 

 עיריית ירושלים 320☒

☒321 

☒328 

 חודשים 12 332☒

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את 

 (*:ג'קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

017 

 הפוליסה *ביטול/שינוי 

לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 'הנספח 

 

 

 

 

 

 

 

כתב הוראות בלתי חוזרות 
 )ביטוח(

 לחוזה( ד'.39)סעיף 
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 כתב הוראות בלתי חוזרות

 

: על ידי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן פורסםאשר  מס' __________וזכיתי במכרז  הואיל:

 (;"העבודה" :)להלן , נשוא המכרז( לביצוע העבודה"החברה"

 

צוע  העבודה, יש לבטח  את העבודה וכן נזקי יבינינו  לבבהתאם  לחוזה  אשר  נחתם   והואיל:

 (;להסכם ובנספח הביטוח )נספח ד' 39בסעיף גוף או רכוש, כאמור 

 

בצע ביטוח עבודות קבלניות לחוזה, ל ד'.39סעיף , בהתאם לזכותה לפי רשאיתוהחברה  והואיל:

מבוטחים  החברה והקבלן יהיו, שבו בהתאם לנספח הביטוחוביטוח חבות מעבידים 

 (."הפוליסה" :ביחד ולחוד על פי הפוליסה )להלן

 

היו תנאי מוקדם והכרחי  כךוהסכמתי המוקדמת ל זכותה של החברה, כאמור,ו והואיל:

 להשתתפותי במכרז;

 

שתתף בתשלומי הפרמיה אאני ככל שתבקש זאת החברה, ונתתי הסכמתי לתנאי הנ"ל ו והואיל:

 :בגין הפוליסה

 

.ד' להסכם לפי שיקול 39, ככל שתחליט להפעיל את זכותה לפי סעיף לחברה אי לכך ניתנת בזה

 0.7%וגש על ידי בהתאם לחוזה סך של יהוראה בלתי חוזרת לנכות מכל חשבון אשר  דעתה הבלעדי, 

זכאי לו  היה(, ו/או לקזז סכום זה מכל סכום או תשלום אשר א"השתתפות בפרמיהי דמ")להלן: 

 החברה.מאת 

 

 0.7%תהיה רשאית לקזז מראש את סכום דמי ההשתתפות הכוללים, כאמור, בסך החברה  .1

מערך כל העבודה ותהיה רשאית לגבותם ממני בכל דרך שתמצא לנכון בין בשיעורים ובין 

 בגביה מראש.

 

תשלום דמי הפרמיה לא יפטור אותי מהצורך בביצוע ביטוח נפרד כמתחייב מהוראות  .2

 מכוסים בפוליסה.החוזה, לאותם תחומים אשר לא 

 

אני מאשר כי ספרי החברה וחשבונותיה מקובלים עלי, ואני פוטר את החברה, עובדיה,  .3

 שליחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל צורך או חובה לדווח, ומכל אישור או בדיקה. 

 

אותי וכל הבא במקומי  הוראה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ההוראה תחייב .4

 התאם להוראות החוזה, הואיל וזכויות צד שלישי כרוכות בה. באו מטעמי, 

 

 ההוראה נחתמה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמי  .5
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 :לראיה באתי על החתום

 

____________  ____________ 
 ת א ר י ך   ק ב ל ן ה

 

 אישור עו"ד

 

. _________, המשמש ב"כ של הקבלן אני הח"מ, ________________, עו"ד, מ.ר

(, מאשר בזאת, "התאגיד"_______________________, ח.פ. ________________  )להלן: 

 כלהלן:

 

דלעיל חתמו בפניי, ה"ה ____________________,  כתב ההוראות הבלתי חוזרותעל  .1

ת.ז. _________________, ו ____________________, ת.ז. ________________, 

, לאחר שהבהרתי להם את תוכנו המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב אותו בחתימתם

 .ואת המשמעויות הנובעות ממנו, והם אישרו בפניי, כי הבינו את הדברים

 

דלעיל, התקבלה כדין ע"י מוסדות חתימה על כתב ההוראות הבלתי חוזרות החלטה על הה .2

 התאגיד, והיא בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו.

 

 

 

___________          ____________________      

 ,עו"ד            תאריך
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 'ונספח 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות הבדק

 .ג' לחוזה(56)סעיף 



102 
 

 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: "

 סכום)____________________ שקלים חדשים( )להלן: " ₪לסכום כולל של _________  עד

לביצוע  -__ _____ מס' חוזהל 56עבודות הבדק )סעיף בקשר עם  קבלן"(, שתדרשו מההערבות

____________________________________________________________________

______________________. 

 

, שפורסם ביום ______________ של חודש _______________סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

"(, באופן הלמ"ס, כפי שהוא מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "________

 הבא:

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי  –"המדד החדש" 

 ת זו.ערבו

 

 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.

הנקוב בדרישתכם עד סכום  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום

 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 

ובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם ח

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. _________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
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כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא 

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.יאוחר 

 

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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 'זנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסח ערבות המקדמה

 .ד' לחוזה(68)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

 59.ד' / לכיסוי תביעות לפי סעיף 68לפירעון מקדמה לפי סעיף  בקשר קבלן"(, שתדרשו מההערבות

לביצוע  -___________ מס' וזהלח)*מחק את המיותר( 

____________________________________________________________________

_________________________________________________. 

 

, שפורסם ביום ______________ של חודש _______________סכום הערבות יהיה צמוד למדד 

"(, באופן הלמ"סשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: ", כפי שהוא מתפרסם ע"י הל________

 הבא:

 

 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  –אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 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.

 

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 

בתוספת הפרשי ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 וש את התשלום תחילה מאת המציע.חייבים לדר
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 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 

 יאוחר מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

 

ה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס דריש

 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

 .ה' לחוזה(70)סעיף 
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 __________תאריך: 

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 וכתב ויתור העדר תביעותהצהרה והתחייבות על 

 

מיום  _______כי בהתייחס להסכם  ,מצהיר ומתחייב , _____________________,אני הח"מ

ביצוע "(,  בנוגע להחברה"-ירושלים בע"מ )להלן מזרח ביני  לבין פיתוח _____, 

____________________________________________________________________

, כי קבלתי את כל (בהתאמה "החוזה"ו"העבודות"  )להלן:_________________________ 

כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או ו/או למי מטעמי ו/או מכוחי אין לי כי והתמורה בגין החוזה, 

, בכל הנוגע לחוזה ו/או לעבודות ו/או לתמורה, לרבות כל כל דרישות ו/או טענות כלשהן מהחברה

תביעת נזק ו/או הוצאה, הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין בחוזה ו/או בעבודות ו/או בתמורה, 

 התחייבות כלפי.והחברה משוחררת מכל חובה ו/או 

למען הסר ספק, אני מוותר במפורש כלפי החברה ו/או מי מטעמה על כל דרישה ו/או טענה ו/או 

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(73)סעיף 
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 _______תאריך 

 

 

 לכבוד

 

_____________ 

 שם הקבלן ומענו

 

 ג.א.נ.,

 

 תעודת סיום החוזההנדון: 

 

מס' _________ מיום ______ לביצוע חוזה ל 73על פי סעיף לבקשתכם, 

 ,___________________________________________________________________

, עבודות הבדק והכרוך בהן, לרבות סתיימה בהתאם לחוזההאני מאשר בזה, כי העבודה בוצעה ו

 לשביעות רצוני המלאה.

 

אשר מהתחייבויות הנובעת מהחוזה, ו תכםלמען הסר ספק, מובהר, כי אין באישור זה, כדי לפטור א

 תו של אישור זה.לאחר מועד מסיר ותמטבע הדברים נמשכ

 

 

 

 בכבוד רב         

 

        ____________________ 

 שם החותם ותפקידו             

 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ        


