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  חוזה
 2017 ______,___חודש ב_______  יוםב ,ת ביאליקיקריב נחתםו נערךש

   ת ביאליקיעיריית קרי  ב י ן :  

  ת ביאליקי, קרי16משדרות ירושלים   

  מצד אחד;         "העירייה"או  "המזמינה"להלן:   

  

  בע"מ _____________  : ל ב י ן  

  ______________ מס' חברה  

  _______________________מרחוב 

  מצד שני;          "הקבלן"להלן:   

  

הנדרשות במסגרת פרויקט פיתוח  לרבות גשרים,, ותשתיות עפרוהעירייה מעוניינת בביצוען של עבודות   הואיל 
) וכן עבודות נוספות "בפרויקט"העבודות (להלן: והקמת תשתיות לשכונת נאות אפק בקריית ביאליק 

במקביל  ו/או בשטחים גובלים לפרוייקט, שהעירייה רשאית להזמין מאת הקבלן בתחומי העירייה
ודות בפרויקט והעבודות הנוספות (העב ,)"הנוספות"העבודות להלן: (לביצוען של העבודות בפרויקט 

  כהגדרתן להלן); "העבודות"יכונו להלן ביחד: 

), והקבלן "ההזמנה"(להלן:  15/2017ולצורך ביצוע העבודות, פרסמה העירייה הזמנה להציע הצעות מס'   והואיל 
  ) והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה;"ההצעה"הגיש הצעה במסגרת ההזמנה (להלן: 

והצדדים מעוניינים לעגן את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הקשור לבצוע העבודות, הכל    והואיל
  כמפורט בהסכם זה להלן. 

  בין הצדדים כדלקמן: והוסכם הותנההוצהר, לפיכך 

  

  ההתקשרות .0

 לש כוםס מורתת בפרויקטהעבודות  ביצועל________  יוםמ קבלןה לש צעתוה תא יבלהק היעיריה .0.1
מבוסס על [כשסכום זה  ,בתוספת מע"מ, (________________________ ) ₪   ______________

בכתב הכמויות,  הנקובים מחיריםבהמפורטות בכתב הכמויות שצורף להזמנה,  הכמויותמכפלת 
 החוזהשכר "להלן: סכום זה יכונה ] %____ , בשיעור של הקבלן הצעתובשקלול ההנחה שצוינה ב

 .הז וזהח הוראותל התאםב יקבעש חרא כוםס לכ ואלהלן  60.2 סעיףב מוגדרהכל בכפוף ל, ]"המקורי

   .חוזהה להוראות התאםבהעבודות  תא בצעי קבלןה .0.2

 חוזהה כרש תא קבלןל שלםל עיריהה תחייבת, מעילל אמורכ קבלןה דיי לעהעבודות  יצועב מורתת .0.3
 להלן.  מוסכםכ

חוזה עבודה, הכל כמפורט בה תחלתה וצמתן  מועדמ חלה ודשיםח 28הינה:  הז וזהח לש ביצועה קופתת .0.4
 .מפרט המיוחדוב
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  נספחי החוזה .0.5

  : הז חוזהמ פרדנ לתיב לקח הווי להלןד מסמכיםה

  . למכרז קבלןה צעתה  :  א' סמךמ
   בוטל.  :  מסמך ב'

   .צורףמ אל - עדכנייםה אלייםרישה תקניםה ל. כצורףמ אל -המפרט הכללי   :  ג' סמךמ
  .מיוחדה מפרטה    :1ג' סמךמ

  פרק מוקדמות [כולל רשימת תכניות] + מפרט טכני [כולל תכניות]).    :2מסמך ג'
  , לאחר הפחתת  הזוכה ים [כפי שיסוכם בעת קביעת ההצעההמחירו כמויותה תבכ  :  ד' סמךמ

  .]שיעור הנחת הקבלן        
   הנחיות חשכ"ל לעניין הצמדה.  : מסמך ה'

  נוסח ערבות בנקאית.  :  ו' סמךמ
  ]. 3.4 ש ייעודי [סעיף-מכתב העירייה לבנק מממן בדבר העברת תשלומים לח  :  מסמך ז' 
  נוסח אישורי ביטוח.   :   מסמך ח' 
  הצהרת הקבלן על היעדר תביעות ונזקים בעבודות.   : מסמך ט' 

  .נוסח כתב ויתור תביעות  :    מסמך י'

 כתובות והודעות  .0.6

 דלהלןכ צדדיםת התובוכ היוי הז וזהח צורךל

 העירייה:  .0.6.1

: ל'ט ,ביאליק, לידי היועמ"ש, עוה"ד ענת פרץ קריית, 16ביאליק, שדות ירושלים  תקרייריית יע
   .peretza@qbialik.org.il, דוא"ל: 04-8712756: 'קס, פ04-8780865

                            אביב, -תל, 55רחוב יגאל אלון , חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ -ח.פ.ת  -העתק ל
  ______________., דוא"ל: 03-6366420:  'פקס ;03-6367830טל': 

 : קבלןה .0.6.2

  ________________________ בע"מ;  שם החברה:
  ____________________________;  מען:

  ____________________________;  :'טל' + פקס
  ____________________________.  דוא"ל איש קשר

 
 להלן.  9מסירת הודעות תהא בהתאם להוראות סעיף  .0.6.3
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  כללי -פרק א' 

  הגדרות .1

  ית ביאליק. ית קריעירי -" עירייההאו " "נההמזמי" .1.1

המזמינה רשאית  החוזה או כל חלק ממנו.גזבר העירייה או מי שמונה בכתב על ידו לצורך  - "המנהל"
   למנות, בכתב, גורם אחר או נוסף. 

, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן - "הקבלן"
  או כל חלק ממנו.  העבודותהפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 

הלת אחרת שתמונה בכתב , או כל חברה מנחברה לפיתוח ותשתיות בע"מ -חברת ח.פ.ת  - "המפקח"
   העבודות המפורטות במסמכי החוזה.של ביצוע ניהול הלצורך על ידי העירייה 

במסגרת פרויקט מאת הקבלן על פי מסמכי ההזמנה וחוזה זה כלל העבודות הנדרשות  - "העבודות"
(מובהר  ית ביאליק, הכל כמפורט בחוזה זה על נספחיויפיתוח והקמת תשתיות לשכונת נאות אפק בקר

והן את "העבודות  את "העבודות בפרויקט" שכונת נאות אפק, הן בהקשר זה כי "העבודות" כוללות
הנוספות", שהעירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין מאת הקבלן, הכל בהתאם להוראות 

   .חוזה זה)

מבנה ארעי או עבודה של כל  ם, וביצועןובדק ןהעבודות, לרבות השלמתביצוע  - "העבודותביצוע "
  בהתאם להוראות החוזה.שיידרשו לביצוען של העבודות או בקשר לביצוע, ארעית 

, לרבות ןהעבודות והשלמת, למטרת ביצוע העבודותחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום  - "חומרים"
חלק מן  וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -אבזרים, מוצרים 

  .העבודות

 ,העבודות והמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע - "האתראו " "העבודותמקום "
ולרבות כל מבנה, מתקן, ציוד  לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה

  .וצמחיה, בין ארעיים ובין קבועים

  הקבלן.מטעם שהוא מגודר ויש בו שמירה כ ,העבודותמקום  - "אתר סגור"

  שאינו מגודר ואין בו שמירה. העבודותמקום  - "אתר פתוח"

החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ  –המפרט הכללי של נתיבי ישראל  - "נתיבי ישראלמפרט "
  .לעבודות סלילה וגישור (במהדורה העדכנית במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז)

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד   - הועדה""מפרט 
הביטחון / אגף הבינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה ונתיבי ישראל (במהדורה 

  .מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז)העדכנית ביותר ב

  מפרט נתיבי ישראל ומפרט הועדה. –"המפרט הכללי" 

ההתייחסות למהדורה המעודכנת במועד פרסום לל המפרטים מצורפים על דרך ההפניה בלבד. כ
  המכרז. 

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות,  - "המפרט המיוחד"
  השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.  - "המפרט"

המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה  " לביצועתכניות" – "תכניות"
אחרת שתאושר בכתב על ידי המפקח לעניין  לביצוע בכתב על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית

  זה, מזמן לזמן.חוזה 
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כל צו התחלת ; העבודותהוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע  - "צו התחלת עבודה"
יהיה  –עבודה שיוצא בקשר עם הסכם זה, בין אם לפני חתימת החוזה ובין אם לאחר חתימת החוזה 

   .יחדועל ידי המפקח  המזמינהחתום על ידי 

הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר,  - "ריבית החשב הכללי"
  לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.

, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות שכר החוזה המקורי – "שכר החוזה"
  ם הנקוב בהתאם להוראות החוזה.החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכו

  רשות מקרקעי ישראל. –" רמ"י"

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו  1981-א"חוק הפרשנות, התשמ .1.2
 בחוק האמור.

 , כפי נוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה.1974-חוק חוזה קבלנות, התשל״ד .1.3

  החוזה הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תיוחס להן כל משמעות פרשנית. כותרות סעיפי .1.4

  ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

שמשתמשים בהם  וכן לבדוק את טיב החומרים ,ןביצועו העבודותלבדוק את להשגיח והמפקח רשאי  .2.1
את אופן ביצוע הוראות . כן רשאי הוא לבדוק העבודותוטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע 

  החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

אלא אמצעי  העבודותהפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע הבדיקה ואין לראות בזכות  .2.2
כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן  להבטיח

 .למילוי הוראות חוזה זה המזמינה כלפימהתחייבויותיו 

הפרטים  ,מידי יום ,) בו יירשמו"היומן" :יומן עבודה בשלושה עותקים (להלן, ינוהל העבודותבמקום  .2.3
  כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:-הבאים על ידי הקבלן או בא

  ;עבודותהמספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע   (א)

  ;העבודותהציוד המכני המועסק בביצוע   (ב)

  ;העבודותתנאי מזג האוויר השוררים במקום   (ג)

  העבודות שבוצעו במשך היום;  (ד)

   ;מנומ מוצאיםה וא העבודות מקוםל מובאיםה מיניהםל חומריםה מויותכ  ה) (

  ;העבודות ביצועב קבלןע"י ה הושקעוש מריםוחה מויותכ  ו)(

  ;העבודות ביצועב הפרעותו קלותת  ז)(

  לקבלן ע"י המפקח; נמסרוש נחיותה וא ערותה  ח)(

הערות או הנחיות שנמסרו ע"י המתכנן ואושרו בחתימתו, במסגרת "פקוח עליון" ובהתאם לחוזה   (ט)
  שבין המתכנן למזמינה;

  ;ראתב יקוריםב ל"ח עוד  )י(

 ,העבודות יצועב מהלךב עובדתיה מצבה תא שקףל דיכ וב שי ,קבלןה דעתל ,שרא חרא ברד לכ  )אי(
  בציון תאריך הרישום, לרבות הוראות אשר ניתנו לקבלן.
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רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות  2.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן  .2.4
, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העבודותוהערות בדבר מהלך ביצוע 

כוחו המוסמך רשאי לרשום -, בציון תאריך הרישום. הקבלן או באהעבודותהעובדתי במהלך ביצוע 
לא יחייבו את , בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה ותהעבודביומן את הערותיו בקשר לביצוע 

  . המזמינה

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

כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא .2.6
ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר  7בו, תוך פרט הרשום 

כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים -הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או בא
  כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

, 2.4ובכפוף לסיפא של סעיף וסמך הסתייג מהם, כוחו המ-הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא .2.7
  העובדות הכלולות בהם. לגביישמשו כראיה בין הצדדים 

בו ירשום  ,נפרדפי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -דות עלואם חלק מהעב .2.8
כוחו המוסמך את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן -הקבלן או בא

, 2.5, והוראות סעיפים 2.4כמפורט בסעיף לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, 
 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה. 2.7 -ו 2.6

  הסבת חוזה .3

אין הקבלן רשאי להסב, למשכון או לשעבד לאחר את החוזה, כולו או חלקו, וכן אין הוא רשאי להעביר,  .3.1
בין בתמורה ובין ללא  במלואה או בחלקה, למסור או להמחות לאחר, כל זכות ו/או חובה שלפי החוזה,

 תמורה. 

להסב  המזמינהאישור על אף האמור לעיל, במקרים מיוחדים או חריגים, יהיה רשאי הקבלן לבקש את  .3.2
 או לשעבד את החוזה, או כל חלק ממנו כאמור. 

אחרת,  העברת זכות על פי חוזה זה, לרבות הסבה או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה .3.3
 . המזמינה, תהווה הפרה של ההסכם ולא תחייב את מראש ובכתב ,מזמינהשלא קיבלה את הסכמת ה

לא יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות על דרך השעבוד את להסרת ספק מובהר, כי הקבלן  .3.4
 , אף לצרכי מימוןהמזמינהזכויותיו החוזיות על פי החוזה לקבלת כספים ו/או תשלומים מאת 

תהא מוכנה ליתן התחייבות לבנק מממן בנוסח המצורף העירייה התחייבויותיו על פי חוזה זה, אולם 
מכוח חוזה זה קבלן תאשר לתשלום בפועל להעירייה , לפיה כל הכספים ו/או התשלומים שז'כנספח 

ום (על פי חשבונות שיאושרו בלבד, ולאחר ניכויים, קיזוזים או הפחתות מכל סכום שיאושר לתשל
 יקבעובלבד שפרטיו יהקבלן שיבוצעו בהתאם להוראות החוזה), יועברו אך ורק לחשבון בנק על שם 

עפ"י הקבלן קיום התחייבויותיו הישירות של בלבד שהמימון נדרש ויוענק לצורך ובאישור האמור, 
 . והעבודות על פי החוזה ולצורך זה בלבד) העבודות(מימון ביצוע  חוזה זה

או חברת ביטוח  , 1981-עפ"י חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א רשיון בנק תקף בעלבנק  –" בנק מממן"
  בלבד.  1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

 קבלני משנה .3.5

אם  רק, , כולן או חלקןהעבודותת ביצוע ) א"משנה"קבלן הקבלן רשאי למסור לאחר (להלן:  .3.5.1
יום לפני  30 -בכתב וזמן סביר מראש, ובכל מקרה לא פחות מ בקשה מפורשת,מפקח ל המציא

מראש  ,אישור המפקח וקיבל את, עבודתו של אותו קבלן משנההמועד המיועד לתחילת 
  .לזהות קבלן המשנהלהעסקת קבלן משנה ו ,ובכתב

ה בנאיות, כל קבלן משנה חייב להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדס
 ובעל רישיון תקף לפי חוק זה. 1969-תשכ"ט
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למען הסר ספק, העסקת עובדים כעובדי קבלן, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין  .3.5.2
 או חלקן העבודותששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע 

 לקבלן משנה. 

 העבודותהודיעו כי אין הוא מאשר את ביצוע ל המפקחכאמור לעיל, רשאי  בקשהמסר הקבלן  .3.5.3
 באמצעות אותו קבלן משנה. 

, על ידי קבלן משנה כדי לפטור , כולן או חלקןהעבודותבביצוע באישור המפקח כאמור ו/או אין  .3.5.4
את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או 

 של קבלן המשנה.  מחדל

, הלןל 32סר ספק מובהר כי על עבודה באמצעות קבלן משנה יחולו הוראות סעיף למען ה .3.5.5
. עוד מודגש, כי העסקת קבלן משנה על 32.4-ו 32.3ט סעיפים קטנים עבשינויים הנדרשים, ולמ

לבין קבלן  המזמינהלעיל אין בה כדי ליצור יריבות כלשהי בין ידי הקבלן בהתאם לאמור 
וכן יעביר אליו, עביר הוראה זו לידיעת קבלן המשנה המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי י

כוב, את כל ההנחיות, ההוראות ושאר המידע הרלוונטי, שייקבל מהמזמינה במלואן וללא כל עי
  ו/או מהמפקח ויוודא את ביצוען, בהתאם להוראות החוזה ונספחיו.

כולן או חלקן, , חוזה זהעל פי  ההתחייבויותיו/או  הלהעביר או להסב את זכויותי תהא זכאית המזמינה .3.6
ו/או לרמ"י,  לחברה כלכלית שתוקם על ידי העירייה ןלרבות הסבת הבלעדי, הבכל עת ועל פי שיקול דעת

  זה. חוזה על פי הקבלן או למי שרמ"י תורה, בכפוף לזכויות 

  היקף החוזה .4

, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל העבודותהוראות החוזה חלות על ביצוע 
  ם כך.מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לש

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

השונים המהווים  משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים-מקרה של סתירה או אי התאמה או דובכל  .5.1
את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי 

  –החוזה, סדר העדיפות 

  ן: שלהל נקבע ברשימה - לעניין הביצוע .5.2

    תכניות; )א(
    מפרט מיוחד; )ב(
    כתב כמויות; )ג(
    אופני מדידה מיוחדים; )ד(
    מפרט כללי (ואופני מדידה); )ה(
    תנאי החוזה ; )ו(
    תקנים ישראליים )ז(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

משלימים את התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה,  .5.3
  התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.

משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות -מקרה של סתירה או אי התאמה או דובכל 
במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל 

  עה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.פרטיה ואופן ביצו

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר 
  נקבע ברשימה שלהלן: - לעניין התשלום -העדיפות 

  כתב כמויות;  (א)
  אופני מדידה מיוחדים;  (ב)
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  מפרט מיוחד;  (ג)
  תכניות;  )(ד

  מדידה); מפרט כללי (ואופני  (ה)
  תנאי החוזה;  (ו)
  תקנים ישראליים.  (ז)

הכמויות, אין  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב
כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה  הב

  באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. כאמור נקבעה

   על האמור במפרט  במפרט נתיבי ישראלזולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, יהא עדיף האמור (א)   .5.4
 הועדה.       

המפרט משמעות בין האמור בפרקים השונים של -מקרה של סתירה או אי התאמה או דובכל (ב)  
עדיף האמור בפרק המפרט  -לעניין הביצוע והן לעניין התשלום הן  -, לגבי אותה עבודה הכללי

  הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

ין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות לפי יהוראות העדיפות בין מסמכים לענ .5.5
  כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן. ימחיר פאושל

משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה -סתירה או אי התאמה או דו ןגילה הקבל .5.6
של הוראה, מסמך או כל חלק  פרשנותם הנכונה הקבלן סבור כי הוא אינו מבין את שהיהאו  ,אחרת
יפנה הקבלן  -אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  ,לדעתוכי, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן  ,מהם

יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  קחוהמפ מפקחבכתב ל
, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות המפקחעד קבלת הוראותיו של 

 כאמור לעיל. למפקח

  אספקת תכניות .6

עותק נוסף שיהיה  ללא תשלום. כל המפקחשלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי  .6.1
את כל התכניות  למפקח, יחזיר הקבלן העבודותיוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  -דרוש לקבלן 

 שברשותו.

הקבלן אחראי לביצוע, על חשבונו, של כל התכניות ושל העתקים וצילומים של תכניות, במספר מספיק, 
הכנת תכניות מפורטות לביצוע ו/או כפי שיידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן ובאיכות טובה, ובכלל זה 

וכן הגשת  ו/או כל העתק אחר "העתקי אור"תכניות הגשה לבדיקת המתכנן מטעם המזמינה, לרבות 
ו/או העתקים מכל סוג  "העתקים קשיחים" לרבותבמהלך ביצוע העבודות,  ביצוע ו/או עדכון תכניות

 .שהוא ו/או מסמך אחר

. המנהל, המפקח העבודות, יוחזקו על ידי הקבלן במקום עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה .6.2
  וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

  העבודותביצוע  .7

  .הוראותיו של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל ולתכניות בהתאם לחוזה העבודותהקבלן יבצע את  .7.1

, לרבות שינוי / שינוי שדה , הוראותהעבודותתוך כדי ביצוע המפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן,  .7.2
. הוראות המפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף העבודותתכניות לפי הצורך, לביצוע 

מובהר כי הוראות של תכניות חדשות ו/או הוראות שינוי כאמור  קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳.
לאחר חתימת  ח או המזמינה עליהן או באמצעות מכתב אישור נפרד.יחייבו רק לאחר חתימת המפק

  האישור כאמור, יחליפו ההוראות ו/או התכניות החדשות את הישנות, בכל נושא ששונה.  

יישמע הקבלן אך ורק להוראות המפקח.  תדווכי בכל הנוגע לביצוע העבבהקשר זה מובהר ומודגש 
אחר גורם הקבלן לא יישמע בכל טענה ו/או דרישה /ואו תביעה המבוססת על בקשה שקיבל מאת 

ושאינה מגובה באישור מראש גורם מטעם העירייה) מתכננים, יועצים, גורמי חוץ או כלשהו (לרבות 
   ובכתב מאת המפקח.
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  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .8

 מבנק עם חתימת החוזה, נה,זה, ימציא הקבלן למזמי ל פי חוזהלהבטחת מילוי התחייבויותיו ע .8.1
אוטונומית, בלתי מותנית ערבות בנקאית , תקף לפי חוק הבנקאות (רישוי) בנק בעל רישיון בישראל
תהא צמודה לפי  הערבותמערך החוזה, כולל מע״מ.  5%בשיעור של לחוזה,  ו'נספח כ המצורףבנוסח 

תוקף הערבות לחוזה זה.  'הנספח כ"ל המצורף חשכהנחיות  למסמך בהתאם החליםכללי ההצמדה 
לאחר קבלת תעודת גמר (להלן:  שלושה חדשיםיהא ממועד חתימת החוזה, משך ביצוע העבודות ועד 

 ).או "ערבות הביצוע" ״הערבות״

(הכל בהתאם להוראות  מערך החוזה 10% , וערכן הכולל יעלה עלאם יינתנו לקבלן פקודות שינויים .8.2
ויחולו על הערבות  ,שינוייםה ערךמ 5% שיעורב תפוסנ רבותע מזמינהל קבלןה מציאי – להלן) 49סעיף 

  .הביצוע זה ביחס לערבות 8הנוספת הנ"ל כל הוראות סעיף 

הוארך משך ביצוע העבודות או לא ניתנה תעודת גמר או עתיד להסתיים תוקף הערבות, מכל סיבה  .8.3
ימים קודם לסיומה, למשך תקופת הביצוע  14שהיא טרם המועד האמור, יחדש הקבלן הערבות, 

  ועד חודשיים לאחר קבלתו תעודת גמר.הנדרשת 

הוראות לא חידש הקבלן הערבות כאמור לעיל, ו/או הודיע המפקח בכתב, כי הקבלן אינו ממלא אחר  .8.4
לממש  תרשאי המזמינה האת כסף כלשהם, לקבל מהקבלן סכומי תיזכא המזמינההא תהחוזה ו/או 

י לומב הלהוכיח או לנמק דרישת תבהא חייתמבלי שאת הערבות, כולה או מקצתה ולגבות את כספיה, 
. הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה לפנות לערכאות, לבוררות או להליך דומה כלשהו דרשיתש

  מכוח הערבות. למזמינהשהיא, שתמנע או תעכב העברת תשלומים 

חייב  הקבלןהא ילגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות,  הבזכות המזמינה ההשתמש .8.5
 ) ימים7לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה ( ממנהלהשלים כל סכום שהיה חלק  אולחדש את הערבות 

 הערבות. מימוש על  המזמינהאת הודעת  מהיום בו קיבל

 ו, הגבלה או תקרה להתחייבויותיאינדיקציהאין בגובה הערבות כדי לשמש כל , כי מובהר ספק להסרת .8.6
  מהקבלן.  הבתביעותי המזמינהאת  להגבילו/או כדי  הקבלןשל 

  מסירת הודעות .9

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת  .9.1
של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו 

  של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה בדואר.  72ה שנמסרה ביד כעבור הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודע .9.2
בדואר אלקטרוני או הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 

תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור עם אישור על שיגור תקין בפקסימיליה 
משגר יאשר טלפונית את קבלת ההודעה אצל נציג הצד , בכפוף לכך שהצד הבפקסימיליהבדוא"ל או 

  .מקבל ההודעה

  

  

   הכנה לביצוע -פרק ב' 

  בדיקות מוקדמות .10

לרבות  וסביבותיו, העבודותרואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום  .10.1
את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים  ת העוברות בתחומו,את התשתיו

את הסדרי התנועה הנדרשים לביצוע  ,העבודות, את דרכי הגישה למקום העבודותהדרושים לביצוע 
וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע  , העבודות, הקרבה לאזורי מגורים ולשמורת טבע

 על הצעתו.
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מים ו/או עתידים לצאת אל הפועל מיזמים בסמוך לפרוייקט, ואף הגובלים עמו, כן ידוע לקבלן כי קיי
כגון "פארק אריאל שרון", עבודות פיתוח של רט"ג, ביצוע מובל ניקוז לים ותשתיות, עבודות קידום 

למחלף חן ולמחלף נוסף. הקבלן מצהיר כי לקח את כל האמור במסגרת שיקוליו וכי לא תשמע זמינות 
עמידה -או תביעה ו/או עילה בקשר לכך, לרבות לעניין עיכוב בביצוע העבודות ו/או איכל טענה ו/

 בלוחות הזמנים.

 ים/פועל וכן בסביבתו מבלי לגרוע מהאמור מצהיר הקבלן כי ידוע לו שבמקום העבודות או בחלקו
כאמור את עבודתו עם קבלנים אלה,  עפר ותשתית וכי הוא יתאם בניה, בעבודות ים/אחר נים/קבלן

  .ויאפשר את המשך עבודתם, באופן רצוף וללא הפרעות בחוזה זה ובמסמכי המכרז

מבלי לגרוע מהאמור, על הקבלן להערך לכניסת יזמים וקבלנים מטעמם לביצוע עבודות במגרשים, כבר 
מהחודש החמישי ממועד מתן צו התחלת העבודה או ממועד אחר עליו יודיע המפקח או המנהל או 

  רמ"י.

  לא תהיה לקבלן כל דרישה כספית בגין תיאומי ביצוע מול היזמים או כל רשות תשתית כלשהיא 

  שיש לה השפעה על הפרויקט , וכי הקבלן ישתף פעולה ויעשה כל הנדרש לטובת הנ"ל

תשתית עפר מוקדמות ומודגש כי חלק מהותי מהעבודות עפ"י חוזה זה ונספחיו הינו המשך לעבודות  
אשר זכתה במכרז לביצוע  ו/או מי מטעמה, בע"מ סמבוצעות ע"י חברת דניה סיבו שבוצעו ועדיין

ידוע לקבלן כי ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע "הפרדת חצרים", בין באופן . ת עפר מוקדמות ותשתיתעבודו
עם דניה סיבוס  גם באחריות הקבלן לבצע תיאום לוחות זמנים ושלביות ביצוע מלא ובין באופן חלקי, ו

  מ. בע"

עמידה -ולאי העבודות עילה לעיכוב בביצועלא יהווה תאום לא תקין מובהר כי העדר תיאום ו/או 
   בלוחות הזמנים.

 במפרט שמפורט וככל אםלצורך העבודה  הלקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעממציא ת המזמינה .10.2
כנדרש בסעיף אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות,  המיוחד

  .לעיל 10.1 קטן

שהוצע על ידו,  המקורי רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה .10.3
 הוא הוגן ומניח את דעתו.

מצב קיים" שבוצעה מטעם המזמינה היא המחייבת לצורך חוזה זה. הקבלן מצהיר כי בדק מדידת " .10.4
ואת הסימון וההתוויה על פיה והוא מקבל ומסכים להם ולא את מדידת מצב קיים מטעם המזמינה 

  התאמות בגין מדידה.-תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך, לרבות לגבי סטיות ו/או אי

  זמניםדרכי ביצוע ולוח  .11

, הצעה בכתב בדבר דרכי קבלת צו התחלת עבודהיום מיום  14(א) הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך  .11.1
. כן ימציא העבודותהביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את 

הביצוע ולוח הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי 
הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. 
המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר 
 אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה,

 14-פחות מלקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך  המזמינה תרשאי
 ;מיום קבלת צו התחלת עבודהיום 

  .בהתאם לפרק המוקדמות במפרט המיוחד הקבלן יפעל בלי לגרוע מהאמור

בחוזה, אם בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי שפורטו   (ב) 
  .פורטו

והעבודות  החוזיות להשלמת אבני הדרך המירביים והמועדים מועדיםה כי ומובהר מודגש זה לעניין
  מחייבים ואין לסטות מהם. המיוחד במפרט המוקדמות פרקל אא נספחכ המצורפתכמפורט בטבלה 
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אשר לוח הזמנים יהא המפקח רשאי לקבוע , 11.1 לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן .11.2
  .יחייב את הקבלן

ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה  הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח .11.3
עדכן הקבלן  . לאבפרק המוקדמות00.32ובהתאם לאמור בסעיף  נקבעהבאחד ממסמכי החוזה, אם 

  יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. את לוח הזמנים,

בנסיבות כמפורט  ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, .11.4
בכל דרך אחרת, לרבות לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו 

 באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

  גובהסימון ונקודות  .12

המפקח ימסור לקבלן את נקודות הקבע הדרושות לסימון העבודה (באמצעות מסירת קבצי תכנון  (א) .12.1
אחראי לסימון הנכון והמדויק של עם סימון הצירים ושאר האלמנטים הרלוונטיים). הקבלן יהיה 

העבודות ולנכונותם של הגבהים והכיוונים של כל חלקי העבודות בהתחשב עם נקודות הקבע שנקבעו 
על ידי המפקח. כל הסימונים יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך ומיומן מטעמו, הוצאות 

  ן יחולו על הקבלן וישולמו על ידו;הסימו

אשר יבצע את העבודות  הקבלןמודד מוסמך מטעם , ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי כל המדידות   (ב)
ייבדקו או יושלמו  -, ואם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים במיומנות, במומחיות וכנדרש על פי כל דין

  על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;

במשך כל תקופת  העבודותן נקודות הקבע וסימון (ג) הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימו
נעלמו או טושטשו, חייב  העבודותמועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון לעד  העבודותביצוע 

  הקבלן לחדשם;

לרבות העסקת מודדים  (ג) לעיל,-(ד) כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות (ב) ו
  הדרושים למודדים, חלות על הקבלן.ואספקת מכשירי המדידה 

ה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן את אותן תכניות בוו לקבלן תכניות המראות נקודות גנמסר .12.2
לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא 

  בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה.

יום  14א ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך ל
מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס 

  למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

  

  

  השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג׳ 

  השגחה מטעם הקבלן .13

וישגיח עליו ברציפות  העבודותיהיה נוכח במקום הבטיחות מטעם הקבלן  ומנהמנהל העבודות ומבלן או הק
מובהר כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יבצעו כל עבודה באתר ללא נוכחות של מנהל  .העבודותלצורך ביצוע 

חלופי  מהנדס בטיחות/  בטיחות. בהקשר זה מובהר כי על הקבלן להציע מנהל עבודהומנה העבודה מוסמך ומ
ומהנדס מנהל העבודה מינוי   מנהל העבודה הקבוע ייעדר, מכל סיבה שהיא.מהנדס הבטיחות / ככל ש

יהיה טעון אישורו המוקדם של מטעם הקבלן חלופי זמני)   / מהנדס בטיחות (לרבות מנהל עבודההבטיחות 
מנהל העבודות ומהנדס הבטיחות לבטלו בכל עת. דין יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או  מפקח, וההמפקח

  כדין הקבלן.מטעם הקבלן 

מודגש כי מנהל העבודות ומהנדס הבטיחות יהיו מטעם הקבלן ויועסקו על ידו, לרבות לגבי עבודות המבוצעות 
  ע"י קבלן משנה.
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קבלן, באחרים, אישורו ביחס למנהל העבודות ו/או מהנדס הבטיחות מטעם הקבלן, יחליפם ה המפקחביטל 
יום מביטול האישור ומבלי שיהא בכך כדי להאריך משך  7, לא יאוחר מתום המפקחשיאושרו אף הם על ידי 

  ביצוע העבודות.

  עובדים רשיונות כניסה והרחקת .14

במקום  כל אדם המועסק על ידו העבודותלהרחיק ממקום  המפקחהקבלן ימלא כל דרישה מטעם  .14.1
אינו מוכשר למלא תפקידיו  שהוא הג אותו אדם באופן בלתי הולם או, התנהמפקחלדעת  ,אם ,העבודות

לא יחזור הקבלן להעסיקו,  -או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
  .העבודותבין במישרין ובין בעקיפין, במקום 

, כולו או מקצתו. דותהעבורשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום  המפקח .14.2
אמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק כמשניתנה הוראה 

כפי שידרוש  -וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם  העבודותלביצוע  העבודותלהם במקום 
 לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. העבודותוהמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום  -המפקח 

והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את  המזמינהשל  היהיה רכוש 14.2שיון כניסה לפי סעיף קטן יכל ר .14.3
, העבודותשיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע ישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הריר

שיונות הכניסה יהיה מוגבל יוכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש בר
  .ןלצורך ביצוע העבודותאך ורק לכניסה למקום 

שיון הכניסה יאו עובד שהמפקח דרש את החזרת ר 14.2שיון כניסה לפי סעיף קטן יאדם שלא ניתן לו ר .14.4
  .העבודותאחראי הקבלן להרחקתו ממקום  -שלו 

  העבודותשמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום  .15

על ידי המפקח  כנדרש עבודות,בטיחות לו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי הקבלן מתחייב לספק, על חשבונ .15.1
והג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות נ, על פי כל דיןו/או 

  פורטו בחוזה.לא אם אלה גם מיוחדים, 

על חשבונו, במצב שלם, טוב  ,חזיקהקבלן להתקין ולהמתחייב  ,שנקבעו בחוזה המזמינהלפי דרישות  .15.2
  :כמפורט במפרט המיוחד הכלו, העבודותבמקום  ונקי,

  מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;  (א)

  כל מיתקן אחר או ציוד אחר.  (ב)

עם גמר  העבודותכל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום  .15.3
 ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

במפרט הטכני המיוחד, כמפורט  הכלהמפקח יהא רשאי להשית על הקבלן קנסות בגין ליקויי בטיחות,  .15.4
  ואם יושתו קנסות כאמור סכומיהם יופחתו מחשבונות הקבלן.

  בביצוע העבודות ולמקום ביצוע העבודות. קיםנז .16

כמצוין בתעודת  , כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודההעבודותמיום העמדת  .16.1
  ולהשגחה עליו. העבודות מקום לשמירתלביצוע העבודות לרבות , יהיה הקבלן אחראי העבודותהשלמת 

פרט לסיכון  -הנובע מסיבה כלשהי  מקום ביצוע העבודות ו/או בקשר לביצועןבכל מקרה של נזק ל
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא  - 16.4מוסכם בהתאם לסעיף קטן 

במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות  העבודות יהיו העבודות ומקום ביצוע לכך שעם השלמתו
   החוזה.

תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו  16.1הוראות סעיף קטן  .16.2
  בתנאי החוזה. 55בהתאם לסעיף  ,העבודותעל ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת 
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יהיה על  ,סיכון מוסכםבמישרין על ידי שנגרם  בודות,עבודות ולמקום ביצוע העבכל מקרה של נזק ל .16.3
ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו המפקח הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם 

 הוצאות התיקון יוגשו במסגרת חשבון הביניים הראשון שיוגש לאחר ביצוע התיקון.  .המזמינהעל 

פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי , קרבותפירושו: מלחמה,  - "סיכון מוסכם" .16.4
  לאו.אם בין שהוכרזה מלחמה ובין  -סדירים, פלישת אויב 

 טעות בחישובים סטטיים, בתכניות או במפרטיםבמישרין על ידי שנגרם  עבודות ולמקום ביצועןנזק ל .16.5
ת מוטעות על ידי המנהל מתן הוראושנגרם במישרין על ידי , או שהוכנו ונמסרו לקבלן על ידי המפקח

או המפקח, לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון 
  מוסכם.

בחלק  הומי שפועל או משתמש בשמ המזמינהשימוש של ובמישרין על ידי נזק שנגרם אך ורק  .16.6
 שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם., אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק העבודותמ

וכן באישור הגורם האחראי על החלק  כל תיקון נזק כאמור יהיה חייב באישור המפקח ו/או המזמינה .16.7
וזאת מבלי שאישור כאמור יטיל על המפקח  שניזוק, לרבות אישורם כי התיקון בוצע לשביעות רצונם,

כלשהיא לגבי איכות התיקון ו/או ו/או המזמינה כל אחריות ומבלי שהאישור כאמור יהווה ראיה 
קבל את כל בצע את התיקון עפ"י דין ועפ"י הוראות החוזה ולהשלמתו וכן מבלי לגרוע מחובת הקבלן ל

 י דין.האישורים הנדרשים ע"

  . 55 די לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיףזה כ 16אין באמור בסעיף 

  לגוף או לרכוש קיםנז .17

הנובעים ממעשה או מחדל רשלניים או זדוניים של הקבלן, או הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן,  .17.1
לגופו או לרכושו של אדם  ,העבודותשייגרמו תוך כדי ביצוע או על פי החוזה, תוך הפרת חובה על פי דין 

האמצעים המעשיים  וינקוט בכל, העבודותבמבנה או בקרבתו או כתוצאה של העבודה על כלשהו 
  למניעתם.

כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן  17.1בסעיף קטן בכפוף למחוייבות עפ"י דין, אין באמור  .17.2
  עבורם: המזמינהכדי לחייב את הקבלן לפצות את  או

, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם העבודותמקום  ה כדין שלנזק הנובע מתפיס  (א)
  ;ולתנאי הדין לתנאיו

  או חלק ממנו בהתאם לחוזה; העבודותאת  צעזכות לב למזמינהנזק הנובע מתוך כך שאין   ב)(

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות מים או כל זכות שימוש   (ג)
  בהתאם לחוזה; העבודותאחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע 

על ידי צד שלישי שלקבלן אין  לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה או מחדלנזק לאדם כלשהו,   (ד)
  שליטה על פעולותיו או יכולת סבירה למנוע אותן. כל ולא יכולה להיות 

במהלך ביצוע העבודות לפי חוזה זה, יהא הנטל על הקבלן  העבודותאירע מקרה נזק או אובדן במקום  .17.3
  להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו. 

  לעובדים קיםנז .18

הרי שיחולו  לרבות קבלן משנה,אירע נזק לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, 
  לעיל ולאמור בכל דין:  17זה בכפוף להוראות סעיף  18הוראות סעיף 

ד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעוב )א(
 . העבודותאו בקשר עם ביצוע  העבודותכתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע  ,של הקבלן
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לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי  תהיה אחראיתלא  המזמינה )ב(
כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  לרבות קבלן משנה, ,מטעמו ו/או בשירותו

על ידי מי שנפגע כאמור לעיל, ישפה הקבלן את הנתבע כפי  ו/או מי מטעמה המזמינה הנתבע .העבודות
  הוצאותיו וחבויותיו בגין אותו עניין, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן בפני תביעה כאמור. 

   קבלןביטוח על ידי האחריות ו .19

לכל ו/או נזקי ממון ו/או  לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכושעל פי דין הקבלן יהא אחראי  .אחריות
,  ו/או לחברת הבקרה ו/או לרמ"י ")הממשלהממשלת ישראל (להלן : " או/ו למזמינהנזק אחר שייגרם 

או מחדל לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה ו/או  ,ו/או למפקח של רמ"י ו/או מי מטעמם
בין במהלך ביצוע  ,מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן

העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון 
  למרותו.

על חשבונו זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע  חוזהגרוע מאחריות הקבלן עפ"י מבלי ל. ביטוח .19.1
המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב  את הביטוחים

  :משך כל זמן העבודהב כשהם תקפים ,נספח ח'כ

 חותים מתנאיפ ובתנאים שאינםפוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח  .19.1.1
  .הביטוח תחילת ליום העדכנית" ביט" בשם הידועה הפוליסה

העבודה, כולל הכספי של היקף הבסכום ביטוח השווה למלוא  –ביטוח הרכוש  –פרק א' 
  על ידו לאתר העבודה. יםציוד המובאחומרים ו

רוע ילא ש"ח 20,000,000ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות:  –פרק ב' 
 .ת הביטוחסה"כ לתקופ ש"ח 20,000,000 -ו

 -לעובד ו ש"ח 6,000,000 בגבולות אחריות של לפחות: ביטוח אחריות מעבידים, -פרק ג' 
מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי  .ת הביטוחלמקרה ולתקופ ש"ח 20,000,000

  ור העובדים.את כל התשלומים המגיעים כחוק, עב ולקרן פנסיה

לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב  בטוחים קיום לוודאאו /והקבלן מתחייב לקיים  .19.1.2
  את הביטוחים כמפורט להלן  שיובאו ו/או יופעלו על ידי הקבלן ו/או מטעמו,

  ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. .19.1.2.1

לכל כלי ש"ח לארוע,  350,000 -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ .19.1.2.2
  בפוליסה זו מבוטל (אם קיים) חריג "נזק תוצאתי". בנפרד.

  .שיובאו ו/או יופעלו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ביטוח "מקיף" לכלי הרכב .19.1.2.3

ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם  ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. .19.1.2.4
  פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 -[ביטוח מקיף] ו 19.1.2.3לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים  הקבלן רשאי שלא
והממשלה מאחריות כלשהיא בגין  המזמינה[כל הסיכונים] לעיל, אולם הוא פוטר את  19.1.2.4

 בקשר שייתבעו מקרה בכל לשפותם ומתחייב נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני הנדסי
  .לעיל כאמור הנדסי מכני ציודאו /ו רכב לכלי שנגרם נזק עם

שלה ית ביאליק ו/או החברות הכלכליות יעיריית קראו /ו …" לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: .19.2
ו/או חברת הבקרה של רמ"י  ו/או ממשלת ישראל ו/או רשות מקרקעי ישראל מעיינות החוףתאגיד  ו/או

זאת ( "ו/או הבקרה מטעמם םעובדיהו/או  "מבע ותשתיות לפיתוח חברהו/או ח.פ.ת.  ו/או מי מטעמם
  אחריות כלפי צד שלישי).סעיף אחריות צולבת בביטוח בנוסף ל

, ח'נספח כ המצ"ב נוסח, עפ"י האישור עריכת ביטוח למזמינההקבלן ימציא במעמד חתימת החוזה,  .19.3
   השאר : אשר יכלול בין
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מקרה של פיצוי עפ"י פרק א'  בפוליסה, וכי בכלבלעדי כ"מוטב" העירייה" " קביעתאישור על  .19.3.1
  .ה(ביטוח הרכוש) הפיצוי ישולם אך ורק לפקודת

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. .19.3.2

לתוקף הביטול לא ייכנס /צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של  .19.3.3
  .למזמינהיום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם  60בטרם חלפו 

ל כל אישור, כל עוד יום לפני תום תוקפו ש 15אישור חדש, לפחות  למזמינההקבלן מתחייב להמציא 
  החוזה מחייב זאת.

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות  .19.4
  עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 להודיע - ביטוח הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה .19.5
  לפעול למימושן של הפוליסות.  וכן למזמינה מיידיתעל כך 

  הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית, עפ"י כל הפוליסות. .19.6

תגמולי את  המזמינהעביר לו ת – המזמינהתיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון  .19.7
  מחברת הביטוח. ההביטוח שקיבל

  .בוטל .20

  יבות על ידי הקבלןעקב אי קיום התחי המזמינהפיצוי  .21

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, (נוסח    21.1
 המזמינהובקשר לכך. אם  העבודותחדש) או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע 

ת הסכום שישולם א למזמינהידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר ת
  מהקבלן לפי חוזה זה. למזמינהואותו סכום יראוהו כחוב המגיע  העל יד

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמינה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה וייתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  21.2
נזקים שהקבלן אחראי להם לפי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

 לעיל. 19-ו 18, 17, 16האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים 
 
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמינה ו/או עובדיה  21.3

ו/או שלוחיה בכל סכום אשר ייפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם, בקשר לנזקים אשר הקבלן 
ובלבד שבמידה והנזקים האמורים נקבעו במסגרת  אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,

המזמינה לא התנגדה כי הקבלן יתגונן מפני התביעה או שנשלחה אליו הודעת צד ג'  –הליך משפטי 
 באותה תביעה. מובהר כי גם סכום כאמור יראוהו כחוב המגיע למזמינה מהקבלן לפי חוזה זה.

  

  התחייבויות כלליות -פרק ד׳ 

  העבודותגישת המפקח למקום  .22

נעשית  ולכל מקום אחר שבו העבודותהקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום  )א(
ככל שלא  ., וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזההחוזה לביצוע כלשהיעבודה 

בנוחות ובבטיחות גיע גישה כאמור ויאפשר למפקח לה , באחריותו ועל חשבונו,הקבלןקיימת גישה, יסדיר 
   למקומות כאמור.

טיב החומרים את העבודות ולהשגיח על ביצוען, וכן לבדוק  את ו/או המנהל רשאים לבדוק המזמינה(ב) 
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע״י הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מבצע 

  הוראותיהם.את החוזה ו את  כהלכה
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  וממצאים אחריםמציאת עתיקות  .23

בתוקף, מזמן  או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה 1978 -ח "עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל .23.1
, וכן העבודותלזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 

ייב לנקוט באמצעי זהירות , והקבלן מתחנכסי המדינההינם  –כהגדרתם להלן  ממצאים אחרים
 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

מחצבים (כהגדרתם בפקודת המכרות), אתרי מצבורי נשק ואתרי פסולת חומרים  – "ממצאים אחרים"
), המחייבים על פי דין טיפול 1993-א לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג14מסוכנים (כהגדרתה בסעיף 

ואתרי פסולת חומרים מסוכנים  לרבות פסולת בניין,, ר ספק, לא כולל אתרי פסולתמיוחד. למען הס
  אשר נוצרו עקב פעילותו של הקבלן. 

 הטיפול בעתיקות וממצאים אחרים.  .23.2

י לטיפול בכל העתיקות ו/או ממצאים אחרים באתר (בין אם ידועים במועד אהקבלן יהא אחר .23.2.1
הרשויות המוסמכות על פי דין, כנדרש על פי חתימת ההסכם ובין אם לאו), לרבות באמצעות 

 כל דין. 

 לקבלן לא תהא כל זכות ביחס לעתיקה ו/או לממצאים אחרים, לרבות זכות קניין מכל סוג.  .23.2.2

ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח ממצא אחר באתר עתיקה או של  הגילויעם מיד  .23.2.3
לכל הרשויות הנדרשות על פי דין, ויפעל  . בתיאום עם המפקח, יודיע הקבלן על הגילויעל הגילוי

 . כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקותבהתאם להוראות כל דין
 למזמינהבטרם יישום הוראות כל רשות רלוונטית, ידווח הקבלן  .אחריםובדבר ממצאים 

או כל רשות ו/ המזמינהולמפקח על קבלת הוראות כאמור. הקבלן יפעל בהתאם להוראות 
על  למזמינה וח, וכן ידוהמזמינהחה במפורש אחרת על ידי ונרלוונטית אחרת, אלא אם כן ה

 כל פעולה שתינקט על ידו בקשר עם גילויה של עתיקה/ממצא אחר כאמור. 

ו/או לכל רשות רלוונטית  , למפקח על המכרות, לרשות העתיקותלמזמינההקבלן יאפשר  .23.2.4
בצע בדיקות או כל פעולה מכל זוג שהוא הנדרשים בקשר עם אחרת, להיכנס לאתר על מנת ל

אם להוראות כל חוק או תקנה, וישתף עימם תגילויה של עתיקה/ממצא אחר כאמור, הכל בה
 פעולה לצורך ביצוע פעולות כאמור. 

זה תחולנה גם על חפירות בדיקה לפי חוק  23מובהר: הוראות סעיף  לעתיקותבהקשר  .23.2.5
זה לא תחולנה על התשלום השוטף למפקח על  23. הוראות סעיף 1978-העתיקות, התשל"ח

הפרויקט מטעם רשות העתיקות. בכל מקרה, לא יבוצע תשלום בהתאם להסכם זה באופן 
ועל פי  1978-של"חלחוק העתיקות, הת 7צוי מכוח סעיף שיעניק לקבלן כפל פיצוי, לרבות פי

 דין.  כל

זה לא תחולנה על ממצא או על כל מה  23מובהר, כי הוראות סעיף  אחרים לממצאיםבהקשר  .23.2.6
שעשוי להיחשב כממצא, אשר במועד הגשת ההצעות היה גלוי על פני השטח, ולעניין זה ייחשב 

בלן כמי שקיבל הזדמנות סבירה לבחון אותו עובר להגשת ההצעות בהתאם להוראות הק
זה לא תחולנה על ממצא  23ההזמנה להציע הצעות למכרז. כמו כן מובהר, כי הוראות סעיף 

שב כממצא, אשר במפרט המיוחד ניתנו פרטים לגביו ולגבי הטיפול או כל מה שעשוי להיח
 הנדרש בו. 

  אחרים וממצאים עתיקות גילוי בגין סעדים .23.3

לא היו ידועים למזמינה , שבמקרה בו מציאת עתיקות או ממצאים אחרים .זמנים לוח התאמת .23.3.1
גרמו לעיכוב בביצוע העבודות בהשוואה ללוח הזמנים שנקבע לפי הוראות  ערב פרסום המכרז,

חוזה זה, אשר כתוצאה ישירה ממנו, ולמרות שהקבלן נקט את מירב המאמצים על מנת למזער 
את השלכותיו של הגילוי על לוח הזמנים הנ"ל, התעכבה השלמתה של איזו מאבני הדרך, יקבע 

נים שנקבע לפי הוראות החוזה, על מנת שהקבלן לא המפקח את ההתאמה הנדרשת בלוח הזמ
  יימצא בהפרת ההסכם.
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לעיל, במקרה בו נגרמו לקבלן הוצאות  23.3.1בנוסף לסעד המוענק לו על פי סעיף  .עלויות החזר .23.3.2
, למרות שהקבלן נקט כאמור בעתיקות או ממצאים אחרים שנתגלו מטיפולה כתוצאה ישיר

את מירב המאמצים על מנת למזער את עלויותיו של הטיפול בגילוי כאמור, יהיה הקבלן זכאי 
להחזר העלויות שנגרמו לו כאמור, אשר ייקבעו על ידי המפקח בהתאם להוראות פרק ח' 

אך גרם להפסקה אים לא נעשה על ידי הקבלן, להסכם זה. אם הטיפול בעתיקות או בממצ
 להלן [הפסקת עבודה].  46, יחולו הוראות סעיף העבודותזמנית או קבועה בביצוע 

מובהר ומודגש, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל סעד נוסף בגין גילוי ו/או טיפול בעתיקות ו/או  .23.3.3
  ממצאים אחרים, אלא כמפורט לעיל.

זה לעיל הנם  23ם לפי סעיף ידרש לשל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הסכומים שתהמזמינה הסבר .23.4
לבטל את ההסכם או חלק ממנו,  תרשאי המזמינההא ותיים ביחס להיקף החוזי המקורי, תמשמע

  ], בשינויים המחוייבים. העבודותלהלן [אי אפשרות המשכת ביצוע  65ויחולו הוראות סעיף 

  ב"זכויות פטנטים וכיו .24

לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מכלליות  העבודותהקבלן מתחייב כי בביצוע 
על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק,  הויפצה אות המזמינהמ הקבלן ימנע כל נזקהאמור לעיל, 

ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר "הוצאה, היטל וכיו
, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי העבודותם שבמקום , במתקניהעבודותהשימוש, תוך כדי ביצוע 

  הקבלן.

  ותשלומים אחרים תשלום תמורת זכויות הנאה .25

יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום  העבודותאם לביצוע  .25.1
יהיה  -, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה העבודות

ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין  הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה
האמורות  ו/או השימוש לא תידרש ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין זכויות ההנאה הקבלן.

  ורכישתן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי כל אוצרות הטבע, לרבות נפט, גז, מעיינות, מים, מחצבים,  .25.2
בעל ערך, הקיים ו/או המתגלה באתר ו/או בסמוך לו, הנם רכושה מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר 

של מדינת ישראל. לקבלן לא תהיה כל זכות בהם, והוא אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה 
בכפוף לתשלום של כל אגרה או מחיר  –(ואם תינתן מאת הגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין 

 .המזמינהוללא הסכמת ך כאמור) שיידרשו על ידי הגורם המוסמ

הקבלן ישלם, במלואו ובמועדו, כל תשלום, לרבות היטל, מס, אגרה או קנס, שיוטלו עליו ו/או בגין  .25.3
תשלומים לרט"ג,  אשפה, חשמל, ארנונה, שילוט, בגין ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, לרבות

 לחח"י, למשרדים הממשלתיים וכיוצב'.לעירייה, לתאגיד המים 

ככל שהקבלן לא יבצע את התשלום, רשאית המזמינה לבצעו במקום הקבלן והקבלן ישיב למזמינה את 
  הסכום שהוציאה, בצירוף ריבית החשב הכללי שתחושב החל מהמועד בו ביצעה המזמינה את התשלום.

 אין באמור כדי לגרוע מכל סעד העומד למזמינה בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן ואין בתשלום שתבצע
  המזמינה במקום הקבלן כדי להוות הסכמה ו/או ויתור מצידה על חובתו של הקבלן לשלם.

  וחיבורים זמניים וות הציבור ובזכויותיפגיעה בנוח .26

ות הציבור ו/או בזכות , בנוחהעבודותהקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע  .26.1
ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי "ל וכיוהשימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שבי

כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 
 ות הציבור.נוחבפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע ב

הקבלן, באחריותו זה זה, יבצע במשך כל זמן ביצוע העבודות ועד להשלמת המסירה בהתאם לקבוע בחו .26.2
ועל חשבונו, את כל החיבורים הזמניים באתר, כפי שיידרש ע"י הרשויות המוסמכות ובכל מקרה 
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כוללים גם את התקנת והסדרת תאורת  1בהתאם להוראות המפקח. מובהר כי החיבורים הזמניים
 הרחובות, גם אם לא יידרש ע"י רשות מוסמכת. 

ן ישלם, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים הנדרשים לחיבורים מבלי לגרוע מהאמור, הקבל
הזמניים, לרבות תשלומים לחברת החשמל בגין התקנת התאורה, חיבורה ובגין החשמל הנצרך וכן כל 

     תשלום, לרבות היטל ו/או מס ו/או אגרה, הנדרשים מכל רשות מוסמכת.

  ב"תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו .27

, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, לדרךלכביש, שיגרם או קלקול ראי שכל נזק הקבלן אח )א(
, צינורות להעברת נוזלים או צינורות להעברת דלקכבלים אופטיים,  ,טלפון, בכבלים טלוויזיהתקשורת, 

בין שהנזק או הקלקול נגרמו  - העבודות, תוך כדי ביצוע וכיו"ב , תשתיות אחרותלמובילים אחרים
יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר  - העבודותבאקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

, מדרכה, בדרך, בכבישבושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  המפקח ולשביעות רצונו של
, תשתיות חריםא וביליםמ וא לקד העברתל ורותינ, צקשורת, תשמל, חתיעול, ביוב, ביםמ שת, רשבילב

 גם את כל על חשבונו, מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יבצע לצורך התיקונים כאמור,. אמור"ב ככיוו אחרות
העבודות  וצד ג', את כל עבודות התכנון והפיקוח הנדרשות, ואתהתיאומים הנדרשים מול גופי התשתיות 

   הזמניות לרבות התקנות, חיבורים והעתקות, של כל התשתיות והדרכים הנ"ל.

 לע נתוניםו פותמ בלתק לרבות בודותיוע יצועב תא מתאימותה הרשויותו גופיםה םע ראשמ תאםי קבלןה )ב(
 . הנ"ל יחול גם על תיאום עבודות התיקון שתידרשנה כאמור בסעיף (א)לעיל(א)  סעיףב עילל נזכרה לכ

, על חשבון האחראי על התשתית הרלוונטית(בין אם תבוצענה על ידי הקבלן ובין אם על ידי הגוף  לעיל
עלויות תיאומים של הגוף האחראי על התשתית הרלוונטית לתיקון שבוצע.  ופיס ישורא, עד קבלת הקבלן)

  כאמור יחולו על הקבלן ונחשבות ככלולות בשכר החוזה.

פעלה לעריכת תכניות לתיאום מערכות. ככל שקיימות תשתיות שאינן מוסדרות ידוע לקבלן כי המזמינה 
בתכניות כאמור, בין אם הן ידועות ובין אם הן אינן ידועות, ו/או במקרה והתכניות כאמור אינן מושלמות, 
יהיה על הקבלן להשלימן ן/אן לעדכנן ו/או לבצע תכניות חדשות ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד 

  המזמינה בקשר לכך.

  מניעת הפרעות לתנועה .28

וממנו תיעשה, ככל  העבודותאל מקום  לרבות כל ציוד וחומרים,, הקבלן אחראי שהובלת מטענים .28.1
האפשר, בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים 

  .חשבונו על, הרשויות המוסמכותחורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם 

מובהר ומודגש כי הקבלן וכל מי מטעמו לא יעשו שימוש בדרכים העירוניות בתחום קריית ביאליק 
 והגישה היחידה לאתר לשם הובלת המטענים תהיה בדרך החקלאית שתחילתה בסמוך לקיבוץ אפק,

  והקבלן ידאג לאישור כדין של כל הסדרי התנועה הנדרשים לצורך כך.

כמפורט  פיצוי מוסכםככל שייעשה שימוש בדרכים עירוניות שבתחום קריית ביאליק ישלם הקבלן 
  בפרק המוקדמות, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמינה עפ"י  החוזה.

מבלי לגרוע מהאמור יפעל הקבלן ויוודא כי כל התחבורה לצורך ביצוע העבודות ובקשר אליהן תעשה  .28.2
שבמסגרת הפרוייקט יידרשו  הקבלן מצהיר כי ידוע לו. עפ"י הסדרי התנועה הזמניים עפ"י דין, לרבות

תכניות להסדרי תנועה וכי  גשרים, רחוב התל ועוד,הסדרי תנועה לביצועם של מספר רכיבים כגון 
זמניים הוגשו לרשות התימרור. ככל שתכניות אלה יאושרו עד למועד החתימה על חוזה זה הן יחייבו 

 –את הקבלן לכל דבר ועניין. במידה והסדרי התנועה הזמניים לא ייקבעו עד למועד החתימה כאמור 
. הקבלן ידאג כי ועל חשבונו אחראי הקבלן לקביעתם כדין של הסדרי תנועה זמניים, והכל באחריותו

באזור העבודות יוצבו פקחים / שוטרים לשם הכוונת התנועה והסדרתה ולצורך כך יבצע את המימון 
  לגופים הרלוונטיים, בהתאם לדרישתם.     ו/או יידרש הנדרש
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  אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .29

לכביש, לגשר,  עלולה לגרום נזק אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה .29.1
יודיע הקבלן  -ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים "לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו

אמצעי הגנה  וקיום בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת
 מתאימים.

, באמצעי קבלן ליידע את הציבור, על חשבונושל האין באמור לעיל כדי לגרוע או למעט מחובתו  .29.2
  התקשורת הרלוונטיים, בדבר הובלת החפץ והסידורים שננקטו לשם כך. 

, אך את הפעולות דרושות לנקיטת אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו, על חשבונו הקבלן יהיה רשאי לבצע .29.3
 ם מהרשויות המוסמכות.שיון מתאייורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו ר

צפויה לצורך ביצוע העבודות או או אם היא  ז, כי אם דבר ההעברה החזויה צוין במסמכי המכריובהר
בתמורה נוספת  חויבתלא  המזמינה, הרי ששינוע קורות טרומיות לביצוע הגשרים) –(לדוגמה  במסגרתן
במסמכי המכרז, יחולו  צויןלא ודבר ההעברה  במידה וההעברה כאמור לא היתה צפויהבשל כך. 

  [הערכת שינויים] על ההעברה.  49הוראות סעיף 

  ויזמים הקשר עם קבלנים אחרים .30

 המזמינהידי  לן אחר המועסק עלהקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קב .30.1
וכן (לרבות קבלנים מטעם יזמים שיפעלו בפרויקט) ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח 

והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה  העבודות), הן במקום "יםהאחר ניםהקבל" :לעובדיהם (להלן
(לרבות ומבלי לגרוע בדרכי יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו  איתם,

  .הכללי והמפרט המיוחד פרטהכל בהתאם להוראות שבמ -דבר אחר ויבצע כל גישה שיותקנו על ידו) 

העבודות נשוא חוזה זה יתבצעו, בחלקם, באתר בו מתבצעות עבודות אחרות וע"י בעניין זה מודגש כי 
לנים אחרים. הקבלן ישתף פעולה ויפעל ככל הנדרש כדי לאפשר את הביצוע הרציף והתקין של כל קב

העבודות כאמור, בתיאום עם הקבלן/נים האחר/ים שעובד/ים במקום ביצוע העבודות. הקבלן יפעל 
המפקח אשר ייקבע, לפי שיקול דעתו,  מנגנון "הפרדת חצרים" או מנגנון של מינוי  וראותבהתאם לה

 או קבלן אחר כ"קבלן ראשי" לצורך העניין, או כל הסדר אחר, בין הקבלנים השונים.  הקבלן

רשות לכל גוף ציבורי או גוף הפועל מכוח סמכות שבדין, כדוגמת הוראות סעיף זה יחולו גם ביחס 
וע וכיו"ב שיפעלו במקום ביצ , הוט, חברות סלולרהעתיקות, רשט"ג, קק"ל, חח"י, נת"י, מקורות, בזק

 העבודות ובסמוך אליו. 

אחרים ועם גופים הקבלנים המובהר ומודגש, כי בגין התיאום ושיתוף הפעולה כאמור לעיל עם 
ההנחיות הנקובות במפרט הוראות המפקח כאמור וציבוריים ואחרים כמפורט לעיל, ובגין מילוי 

גורמים אחרים בפרק המוקדמות) בקשר עם ביצוע תיאומים עם  00.23המיוחד (לרבות בסעיף 
ל"קבלן  ע"י המפקח לרבות במקרה בו הקבלן ימונה ם,אחרים והישמעות להוראותיההקבלנים הו

לצורך הביצוע המשותף  ,ע"י המפקחאו שתתבצע "הפרדת חצרים", מלאה או חלקית, ראשי" 
 וכל העלויות הכרוכות בכך נחשבות ככלולות אלא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי והתיאום,

כן לא יהיה בכך כדי להוות עילה להארכת ביצוע  במחירי היחידות השונים הנקובים בכתב הכמויות.
  עמידה בלו"ז הקבוע באבני הדרך.-ו/או לאי

מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים  המזמינה מהאם פרס .30.2
דות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים , ו/או כאשר העבודות הן עבובאמצעות הקבלןנעשתה 

שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה 
לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת וכל העלויות הכרוכות בכך נחשבות   – באמצעות הקבלן

 ככלולות במחירי היחידות השונים הנקובים בכתב הכמויות.

במישרין עם קבלן אחר  המזמינה הלקבלן להתקשר עם קבלן אחר ו/או התקשר המזמינהה תהור .30.3
לביצוע עבודות אחרות באתר, ומצא המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי נגרם עיכוב בביצוע 

ביחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים המאושר ו/או במפרט המיוחד כתוצאה מאי עמידת  העבודות
הקבלן האחר בלוחות הזמנים שנקבעו לו, ולסיבת העיכוב אין קשר עם הקבלן, יהיה הקבלן זכאי 

ים גורבחוזה, והכל בתנאי שלדעת המפקח הפי 42בהתאם להוראות סעיף  העבודותלארכה להשלמת 
כאמור השפיעו על לוח הזמנים בפועל של עבודות הקבלן מאותה עת ואילך, באופן שהפיגורים האמורים 
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רט שבמפח הזמנים המאושר או באבני הדרך מונעים מהקבלן, ללא תוספת עלויות מצדו, לעמוד בלו
 . העבודותביום סיום  העבודותו/או לסיים את  המיוחד

 סלהיכנהקבלן יאפשר ליזמים ולקבלנים מטעמם לעבור בשטח העבודות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .30.4
. ככל שהאמור , באופן רציף וללא הפרעהלשטחים בהם קיבלו זכויות מרמ"י, ולבצע בהם כל עבודה

הגדרת טיחותי, ידאג הקבלן לביצוע תיאום מראש ו/או עלול לפגוע בקיום העבודות ו/או להוות סיכון ב
בנוסף ומבלי לגרוע מחובתו לדווח כאמור בחוזה . נוהלי עבודה כדי לאפשר את המעבר והעבודות כאמור

הסכמה בקשר -על כל נזק ו/או תקלה ו/או תלונה ו/או איהקבלן ידווח למפקח, באופן מיידי, זה, 
  לאמור.

  עם השלמת העבודה העבודותסילוק פסולת וניקוי מקום  .31

מפעילותו  את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה העבודותהקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום  .31.1
ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי 

אה מפירוק, הריסה, וכן הפסולת כתוצ השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה,
ובהתאם לקבוע בפרק , ט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקוםעקירה או גדיעה של עצים, פר

 המוקדמות.

ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים,  העבודותמיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום  .31.2
  וא נקי ומתאים למטרתו.כשה העבודותמקום הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק  הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק הנ״ל לפי הוראות כל דין. .31.3
לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל 

הקבלן  של חילוקי דעות בין אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים
כל קבלן אחר לסילוק  הקבלן ו/או של אחרים, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו שלהקבלנים ה לבין

 הפסולת.

מובהר בזה, כי האמור חל גם על פינוי פסולת רעילה, נפיצה או ביולוגית, וכן על פסולת שיחולו עליה  .31.4
בתמורה נוספת בשל כך, ובלבד  יבחולא ת המזמינההוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה, ו

 שהקבלן יכול היה לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על קיומה של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה. 

סילוק הפסולת, לרבות פעולת של ניפוי ומיון, בהתאם לדרישת המפקח, לעיל,  31.1-31.4 פיםסעילעניין  .31.5
  במשמע.

 

  

  

  

  

  עובדים -פרק ה׳ 

  אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלןאספקת כח  .32

, את ההשגחה על כח העבודותכח האדם הדרוש לביצוע מלוא הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את  .32.1
 . וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך העבודותאדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום 

. אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין למזמינההעבודות  את הקבלן הינו ״קבלן עצמאי״, אשר מבצע
כח  יישא באחריות על פי כל דין כלפי . הקבלןהמזמינההקבלן, עובדיו, מנהליו וכל מי מטעמו לבין 

  האדם כאמור.
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תוך התקופה  העבודותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  .32.2
שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק יצורך ברישום, ר שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש

  שיון או היתר כאמור, לפי העניין.ירק מי שרשום או בעל ר

במשך כל שעות  העבודותכוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע  -כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא 
  הודעה לב״כ הקבלן כמוה כהודעה לקבלן. העבודה.

על פי ו, 1959 -ט "יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי תהעבודולביצוע  .32.3
הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם 

   .לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין

 ,לקרנות ביטוח סוציאליתשלומים  העבודותוע הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצ .32.4
 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

לקיים  ובכלל זה ,הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם .32.5
ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי  ולמלא אחרנאותים,  להם סידורי נוחיות ומקומות אכילה

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על  -כל דין, ובאין דרישה חוקית 
אין בסמכות הפיקוח ו/או בסמכות למתן הוראות שבידי המפקח כדי לגרוע  .1954 -ד "התשי העבודה,

מאחריותו הכוללת של הקבלן לשלומם ולרווחתם של עובדיו ואין בכל האמור כדי להעביר מאחריות 
  .המזמינהזו אל כתפי 

מודגש בהקשר זה, כי המפקח יהא רשאי להשית על הקבלן קנסות בגין ליקויי בטיחות הנוגעים 
, ואם יושתו קנסות כאמור במפרט הטכני המיוחדם/חוסר בציוד מגן לעובדים, הכל כמפורט לפג

  סכומיהם יופחתו מחשבונות הקבלן.

הוראות מי מטעמו יקיימו את ו/או כל  העוסקים בביצוע העבודות הקבלן יוודא כי גם כל קבלני המשנה
   לעיל. 32.5 – 32.1סעיפים 

 תפקידים מטעם הקבלן  בעלי .32.6

 הסופית, מתחייב הקבלן, כי מנהל עבודה מוסמךתקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן במשך  .32.6.1
 יימצא באתר בכל מהלך ביצוע 1988-על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בניה), התשמ"ח

הקבלן מתחייב למנות מהנדס מוסמך מטעמו כמו כן, העבודות וישגיח על ביצוע העבודות. 
), שילווה ביצוע העבודות באתר ויעמוד לרשות "המהנדס המוסמך: "(להלןכמנהל הפרויקט 

, הכל כמפורט ביחס לבעלי המפקח בכל עת שיידרש על ידו, תוך זמן סביר מהצגת הדרישה
כן מתחייב הקבלן למנות, באחריותו ועל חשבונו, את כל בעלי  .תפקידים אלו במפרט

העבודות (כגון מהנדס ביצוע,  התפקידים הנדרשים עפ"י דין לצורך קבלת הרשאה לביצוע
 מהנדס גשרים) וכדי להבטיח את ביצוע העבודות באיכות ובבטיחות המיטביים.

  

של  אישור מוקדם ןהמהנדס המוסמך מטעם הקבלן טעו ל מנהל העבודה ושלש מינויים .32.6.2
 ,. האישור ניתן לביטול ו/או להתניה מפעם לפעם, כמפורט לעניין זה במפרט המיוחדהמפקח

  ך בנימוק.ללא צור

למנהל  -מהאתר הוראות ו/או הודעות אשר תינתנה על ידי המפקח למהנדס המוסמך, ובהעדרו  .32.6.3
  העבודה, תחשבנה כניתנות לקבלן.

בכל הקשור לביצוע העבודות  מסמיך בזאת המהנדס המוסמך לפעול ולהתחייב בשמו הקבלן .32.6.4
 .ובממשקי העבודה השוטפים מול המפקח

 . 00.44בנוסף ימנה הקבלן בעלי תפקידים כמפורט בפרק המקודמות סעיף  .32.6.5

של בעלי התפקידים כאמור לעיל ובסעיף זה, ייעשו בנקיבת שמות העובדים שימלאו  מינויים .32.6.6
  התפקידים.
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  ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .33

, המים, החשמל, לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזריםהקבלן מתחייב  .33.1
בכל תקופת ביצוע  בקצב הדרוש. העבודותהיעיל של  ןהדברים האחרים הדרושים לביצוע וכל הדלק

יראו את הקבלן כמי שכל הדברים הללו מצויים ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים  העבודות
  בודה, יהא הקבלן לבדו אחראי הסדרת חיבורים כאמור על חשבונו לפי כל דין.והחשמל לשם ביצוע הע

, יעברו במועד אספקתם כאמור, ןוהשלמת העבודותלמטרת ביצוע  העבודותחומרים שסופקו למקום  .33.2
  .המזמינהלבעלות 

אין הקבלן  ,ןוהשלמת העבודותלמטרת ביצוע  העבודותציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום  .33.3
ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף  העבודותאי להוציאם ממקום רש

את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי  העבודותממקום  הקבלן יוציא, להלן 54.1
  ., אלא אם וככל שהורה לו המפקח אחרתהחומרים

או הורה המפקח בכתב, שהציוד  33.6בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן  .33.4
, רשאי הקבלן להוציאם העבודותאינם נחוצים עוד לביצוע  33.3עד  33.1והחומרים לפי סעיפים קטנים 

  .המזמינה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות העבודותממקום 

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, 
לכל  העבודותלהוציאם ממקום  המזמינה תמהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי

, לכל נזק או אבדן שייגרמו להם תהיה אחראיתלא  המזמינה, על חשבון הקבלן, והמקום שייראה בעיני
  .או מי מטעמה המזמינהידי  זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע  .33.5
להשתמש  המזמינה תבתנאי החוזה, רשאי 63החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

ה כפופה לזכויות על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן ז הבזכויות המוקנות ל
  כאמור. 63על פי סעיף  המזמינה

המפקח רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים או ציוד שהביא הקבלן למקום  .33.6
והקבלן יבצע את הוראות המפקח ויפנה את החומרים או חלקם, ולדרוש את החלפתם, , כולם העבודות

לגרוע מחובתו לפנות כאמור, יהיה הקבלן רשאי  מבלי המפקח. לפי הוראותוהציוד בהקדם האפשרי 
להציג בפני המפקח ראיה לגבי איכות החומר והמפקח יחליט בעניין והחלטתו תהיה סופית ותחייב את 

  הקבלן.

לחומרים  ,מפורש או משתמע ,נמנע מהפעלת סמכותו משום אישורהמפקח אין בעובדה שמובהר כי  
 שהביא הקבלן. 

  מתוצרת הארץהעדפת טובין  .34

לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף 
  .1995 -ה "פעולה עסקי), התשנ

  טיב החומרים והעבודה .35

בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .35.1
הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים 

יתאימו החומרים לסוג  -כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים והמפרטים ו
  המתאים. המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן
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יתאימו  -הישראלי  מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים חומרים  (א) .35.2
  בתכונותיהם לתקנים הישראליים;

יתאימו  -חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   (ב)
  רטו בחוזה;בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפו

  לדרישות שפורטו בחוזה; מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או חומרים  (ג)

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

  שאו תו תקן;יאשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, י חומרים  (א) .35.3

ם לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו אם מהחומרים הנדרשי  (ב)
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים  -תקן 

  יתאימו לדרישות התקנים;

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

את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו הקבלן חייב לקבל  .35.4
להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים, אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור 

המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור  משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.
ם מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן מאושר, אם אין אותם החומרי

  אלא באישור מוקדם של המפקח.

רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .35.5
יתאימו  העבודותידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום 

התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע.  בחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורךמכל ה
מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק 

  את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת. העבודותממקום 

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות  .35.6
, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך העבודותבהבאת החומרים למקום 

אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה 
  מכל סוג אחר.פגע או מ

אותם או בטרם יחל  (א) הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין .35.7
  ;העבודותבייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום 

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו   (ב)
אלא אם נקבע  המזמינהופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש להשוואה לחומרים שס

  בחוזה אחרת;

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף המתאים של   (ג)
כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא 

  בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים. יופחת הסכום

, מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת הקבלן על הקבלן למסור תעודות אחריות .35.8
, עבור כל אותם החומרים העבודותפקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים למקום נומ

ות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במפרט שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחרי
  למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  - המזמינהסופקו חומרים מסוימים על ידי  .35.9
  העבודה.
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והעבודות  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  (א) .35.10
על  העבודותת הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום שנעשו וכן א

  ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח;

בעובדה זו כדי  המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין  (ב)
  רים והעבודות כנדרש בחוזה.לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומ

המורה על קיום בקרת  02הרי שאם נכלל במפרט המיוחד פרק  35.10למרות האמור בסעיף קטן   .35.11
"), כי אז יחולו הוראות הפרק האמור המפרטאיכות על ידי הקבלן (כהגדרתה שם) (בסעיף זה להלן: "

 במפרט ומבלי לגרוע מאמור בו יחולו הוראות אלה: 

בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לאורך כל תקופת ביצוע  .35.11.1
בלני המשנה שלו. מובהר בזה, כי לקבלן תהא אחריות , על עבודתו ועל עבודתם של קהעבודות

והוא יעמיד את מלוא כח  באופן שוטף ובהתאם למפרט האמור מוחלטת על בקרת האיכות
ידרש לכל פעולה או ת לא המזמינההאדם הנדרש לצורך כך, כקבוע בנוהל בקרת האיכות.  

תשלום נוסף בגין כך. מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל אך ורק מול 
  . המזמינההמפקח מטעם 

קות חומרים, בדיקות מעבדה ויתר הפעולות הנדרשות כל ההוצאות הדרושות בקשר עם בדי
בהתאם לנספח בקרת איכות על ידי הקבלן יחולו על הקבלן וייחשבו ככלולות במחירי היחידות 

  השונות שבכתב הכמויות על פי הסכם זה.

מובהר כי בדיקות מעבדה נוספות / אחרות ו/או תוספת כ"א הנדרשות עקב פקודת שינויים / 
לא יהיה זכאי ו יבצען ת נכללות במחיר היחידה של פקודת השינויים והקבלןתוספת לעבודו

  להגדלת התמורה בגינן.לתוספת תשלום ו

המפקח יהא רשאי, אך לא חייב, לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצע הקבלן, מבלי שיהא  .35.11.2
 בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו המזמינהבכך לחייב את 

  באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה ולפי כל דין. העבודותלבצע את 

המפקח יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצועם של כל בדיקה,  .35.11.3
ו/או  או כל חלק הימנו העבודותדגימה, ניסוי וכיו"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע 

על מנת לבצע בקרה על תוצאות הבדיקות שבוצעו על ידי מערך בקרת האיכות של הקבלן. 
 35.11.5ההסדר כמפורט בסעיף  ם(ויחול בגינ המזמינההעלויות של פעולות אלו יחולו על 

או כל חלק  העבודותן), זולת עלויותיהן של בדיקות נוספות שנדרשו עקב אי עמידה של להל
הימנו בדרישות האיכות, וקיום צורך בתיקונם ו/או החלפתם. בדיקות חוזרות כאמור יבוצעו 

 על חשבון הקבלן. 

 הקבלן יישא בעלות ביצוען של הבדיקותכי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ומוסכם, 
  הבאות: 

  הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;  (א)

 הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה  (ב)
  ;חוזרות בדיקות לרבות

לחסכון  הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה,  (ג)
  ב."וכיו

לבצע פעולות הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של  למזמינהאין בעצם קיומה של סמכות 
  באיכות וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל דין.  העבודותהקבלן לבצע את 

מצא המפקח כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  .35.11.4
ל הפסקת ביצוע העבודה עד לתיקון ההפרה להוראות המפרט האמור, יהא רשאי להורות ע

הנקוב במפרט המיוחד והקבלן לא להנחת דעתו. בגין הפסקה כאמור לא יוארך לוח הזמנים 
יהא זכאי להגדלת התמורה בגין התארכות משך הביצוע. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד 

 בקשר לכך.  למזמינהאחר שיעמוד 
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סכום יופחת  35.11.3בסעיף כאמור המפקח /  המזמינה בגין ביצוע הבדיקות הנוספות ע"י .35.11.5
ללא תלות בהיקף ושווי בדיקות הבקרה  וזאת, מערך כל חשבון שיגיש הקבלן 1%קבוע של 

 המפקח בפועל.המזמינה ו/או שיבוצעו ע"י 

 

  העבודותחומרים במקום  .36

לצורך ביצוע העבודות יעשה הקבלן שימוש בחומרים הקיימים באתר (שהובאו לאתר לצורך ביצוע  .36.1
בפרק סוללות כבישים למצב סופי, כאמור  עבודות העפר המוקדמות) ואשר ישמשו לצורך מילוי

ת הנדרשות להתאמת מוקדמות שבמפרט המיוחד . הקבלן יבצע, באחריותו ועל חשבונו, את כל הפעולו
 אפיון, תיחוח, ניפוי וגריסה של החומרים, ערום זמני, החומרים לתנאי המפרט, לרבות חפירה, מיון,

אספקת חומרים נוספים להתאמה מלאה למפרט במידה ויהיה צורך בכך, ויביא לשם כך את הציוד 
לות במחיר היחידה הנדרש. מובהר כי עלויות פעולות ההכשרה, ככל שיבוצעו לגבי החומרים, כלו

 והקבלן לא יקבל עבורן כל תמורה נוספת. 

מודגש ומובהר, כי בהתחשב באופי העבודות מושא הסכם זה, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום בגין  
חומרים שסופקו לאתר בטרם הושלם השימוש בחומרים הקיימים באתר כאמור לעיל ובטרם הושלמה 

  קומלוא העבודה הנדרשת ביחס לחומרים שסופ

  

 המזמינהבחומרים שיסופקו על ידי  העבודותרשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע  פקחהמ .36.2

בעניין זה תימסר אך ורק באמצעות  המפקחהוראת  ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
  הוראה חתומה על ידי המפקח. 

 , כולם או מקצתם,העבודותספק את החומרים לביצוע ת המזמינהש , כאמור לעיל,הותנה במפורש .36.3

  יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -והחומרים סופקו בהתאם לכך 

  . העבודותהקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לצורך ביצוע   (א) 

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא  - העבודותעם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום   (ב)
  יבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;ק , אלא אםהעבודותאותם או כל חלק מהם, ממקום 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם   (ג)
  קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

  בדרישות המפרט המיוחד.הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי שהחומרים יעמדו   (ד)

ושהקבלן לא השתמש  המזמינהאת החומרים שסופקו על ידי  למזמינההקבלן מתחייב להחזיר   )ה(
  , וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.העבודותבהם לביצוע 

(ד), חייב הקבלן לשלם מיד  36.3ם, לפי סעיף קטן יהלא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפ .36.4
  תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. למזמינה

  שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  .37

שנועד להיות מכוסה או  העבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מ .37.1
  הסכמתו של המפקח. מוסתר, ללא

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור  העבודותהושלם חלק מ .37.2
לפני  העבודותמוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מ

  כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

, לפי הוראת המפקח, לצורך העבודותיקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מ יחפור,הקבלן יחשוף,  .37.3
  בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח.
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לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות 
  ן להחזירו לתיקנו.ולאחר מכ העבודותחורים בכל חלק מ

תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את  37.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .37.4
  והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה. 37.1התחייבותו לפי סעיף קטן 

לנכותן מכל סכום שיגיע  המזמינה ת, רשאיהמזמינהבהן  הונשא הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן .37.5
 אמצעות חילוט ערבויות.לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ב

כדי לשחרר  או מי מטעמה המזמינהמובהר בזה, כי אין באמור בחוזה זה בדבר קיום בדיקות על ידי  .37.6
 בהתאם לחוזה.  העבודותאת הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודה ו

שעניינו בקרת איכות על ידי הקבלן, תבוא מערכת בקרת האיכות של הקבלן  02אם חל בחוזה זה פרק  .37.7
לעיל).  35.11זה (אך אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המפקח כאמור בסעיף  37במקום המפקח בסעיף 

לעיל וכל כיסוי או הסתרה של  37.1יחד עם זאת מובהר ומודגש, כי בכל מקרה יחולו הוראות סעיף 
הן של מערכת בקרת האיכות של הקבלן והן יהיה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב  העבודותמחלק 

 המפקח. של 

  סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .38

  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה: .38.1

ל מקרה בכ , בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה,העבודותעל סילוק חומרים כלשהם ממקום   (א)
שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות 

  החוזה;

על ידי שימוש בחומרים או  בוצעש העבודותעל סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מ  (ב)
  בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

  והכל על חשבונו של הקבלן.

ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם כל בדיקה שנערכה על  .38.2
  .לעיל 38.1 גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן

לבצעה על חשבון  תרשאי המזמינההיה ת, 38.1 לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן .38.3
לנכות הוצאות  תהיה רשאית המזמינהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והקבלן. ה

אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 
  ערבויות.

, לא הפעיל את סמכותו להורות על המזמינהבעובדה, כי המפקח או כל בעל תפקיד אחר מטעם  אין .38.4
לסרב לאשר את גמר  המזמינהק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מן סילו

לרמה הנדרשת בחוזה על  העבודותעד להבאת  הכלהעבודה ולדרוש בסיומה עבודות נוספות ותיקונים, 
  נספחיו. 

  

  העבודותמהלך ביצוע  -פרק ז׳ 

  העבודותהתחלת ביצוע  .39

בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש  העבודותהקבלן יתחיל בביצוע  .39.1
 בתנאי החוזה 11תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  העבודותלהשלמת 

ים הקבועים ביחס לאבני דרך המפורטות בנספח אא מירביבהתאם למועדי ההשלמה ה(ובכלל זה 
  .שבמפרט המיוחד)
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נכון למועד פרסום המכרז, פועלת המזמינה לאישור כדין של הרחבת  ר מובהר כימבלי לגרוע מהאמו
צו התחלת עבודה, ככל שיינתן, במועד מאוחר יותר, לפי החלטת  ולפיכך יינתן לגבי קטע זה רחוב חוגלה

חודשים  12לגבי קטע רחוב חוגלה יינתן בתוך תקופה של מיוחד  עבודהתחלת ככל שצו ה המזמינה.
לא יחול כל שינוי באבני הדרך שנקבעו בנספח אא שבמפרט  – התחלת עבודה לגבי העבודותצו ממועד 

ניתן צה"ע ("הלולאה").  79המיוחד, לרבות אבני הדרך לעבודות להשלמת חיבור רחוב התל לדרך מס' 
חודשים ממועד מתן צה"ע לעבודות, יידחה מועד  12-מיוחד לקטע רחוב חוגלה לאחר שחלפו למעלה מ

ת אבן הדרך שנקבעה בנספח אא שבמפרט המיוחד לגבי אותה/ן עבודה/ות שברחוב חוגלה, השלמ
  החודשים כאמור. 12ולגביה בלבד, באותו משך זמן העולה על 

חודשים  14לאחר  ,ברחוב חוגלה מסויימת ניתן צה"ע מיוחד לעבודה –לשם ההמחשה בלבד דוגמא 
לאותה עבודה מסויימת ברחוב חוגלה  אבן הדרךמועד הסיום של  ידחהע לעבודות, ממועד מתן צה"

  בחודשיים.

 תחילת"מועד לקבוע בצו התחלת עבודה את  תהא רשאית המזמינהמודגש, כי  .ההתארגנות תקופת .39.2
, והתקופה שממועד מתן צו התחלת עבודה ועד בפועל שבו יתחיל הקבלן בעבודות באתר "בפועל עבודות
   .התארגנות כתקופתתיחשב תחילת עבודות בפועל למועד 

לתחילת העבודות בפועל, יידרש הקבלן לקיים במהלך תקופת ההתארגנות, וכתנאי לאישור המנהל  .39.3
לתחילת ביצוע עבודות בפועל, הכל כמפורט בפרק המוקדמות של המפרט המיוחד  תנאים מוקדמים

  בפרק המוקדמות של המפרט המיוחד). 16, סעיף משנה 00.05(ראה סעיף 

סיום כלל הליכי ההתארגנות לעבודות עד לתום תקופת רואה חשיבות רבה ב מזמינההמובהר, כי  .39.4
המפורטים איזה מהאישורים לקבל הקבלן ההתארגנות, ולפיכך מוסכם במפורש, כי במקרה בו יאחר 

והנדרשים כתנאי מוקדם לקבלת אישור הנזכר לעיל)  16, סעיף משנה 00.05במפרט המיוחד (סעיף 
לכל  ₪)(אלף ₪  1,000ת בפועל, יחוייב הקבלן בפיצוי מוסכם בסך קבוע מראש של למועד תחילת עבודו

  יום של איחור. 

 אא(כמפורט בחוזה זה ובנספח אבני דרך ולהשלמת העבודות  להשלמת המירביים המועדיםמודגש, כי  .39.5
  .בפועל העבודות תחילת ממועד ולא עבודה התחלת צו מתן ממועדהחל  ימנולפרק המוקדמות) 

  לרשות הקבלן העבודותהעמדת מקום  .40

, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את העבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 
והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים  העבודותאו את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של  העבודותמקום 

לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום  בתנאי החוזה. לאחר מכן יעמיד המנהל 11הנזכר בסעיף 
  בהתאם ללוח הזמנים האמור. העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות

ע"י  עבודות אחרות או יתבצעובו מבוצעות ו/מודגש כי העבודות נשוא חוזה זה יתבצעו, בחלקם, במקום 
ובכלל זה מודגש כי עבודות כאמור לא יהוו עילה כלשהיא  לעיל 30.1ראות סעיף ויחולו הו קבלנים אחרים,

עמידתו בלוחות הזמנים הקבועים באבני הדרך שבפרק המוקדמות במפרט -לעיכוב ביצוע מצד הקבלן ו/או לאי
  המיוחד.

  העבודותמועד השלמת  .41

מהתאריך שנקבע  יתחיל שמניינהתוך התקופה שנקבעה בחוזה,  העבודותהקבלן מתחייב להשלים את  .41.1
לחישוב המועדים  המניין(ובהיעדר ציון מפורש אחר בצו התחלת העבודה,  בצו התחלת העבודה

בלן להשלים מתחייב הק בנוסף .להשלמת העבודות יחל במועד מתן צו התחלת העבודה החתום לקבלן)
להשלמת  בייםהמירהחלקים הרלוונטיים של העבודות, בתוך "המועדים  את העבודות כולן, ואת

  ).חוזהל המיוחד המפרט שללפרק המוקדמות  אאהעבודות ולהשלמת אבני הדרך" המנויים בנספח 

 המירבייםעד למועדים  ןכי קצב ביצוע העבודות אינו מתאים להבטחת השלמת המזמינה הסבר
 המזמינה, יציג הקבלן לאישור האמור אאנספח שבלהשלמת אבני הדרך והעבודות כמפורט בטבלה 

בכל האמצעים הנדרשים  ,על חשבונו ובאחריותו הבלעדית ,תכנית להחשת קצב העבודות, וינקוט
 להבטיח כדי הקבלן שנקט באמצעים אין כי המזמינה הסבר. למזמינהליישום התכנית כפי שהוגשה 

 , על חשבונו,יפעל והקבלן, לנקוט שעליו האמצעים על לקבלן המזמינה ורהת"ל, הנ הזמנים בלוח עמידה
   ה.להנחיותי בהתאם
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מובהר כי הקבלן מחוייב כי העבודות, ובכלל זה השימוש בדרכים והגעת כלי הרכב לאתר וממנו, יבוצעו 
בשעות המותרות לעבודה כאמור, ובהתאם לתקנות והוראות לגבי רעשים מירביים עפ"י דין, לרבות 

ככל כפי שישונו מעת לעת. עפ"י הסדרי התנועה הזמניים שייקבעו, ומותרים בסביבת מגורים וכן 
שיבקש הקבלן לבצע עבודות שלא בשעות המותרות עפ"י דין, יהיה עליו להשיג את כל האישורים 

  הנדרשים עפ"י דין לחריגה כאמור.

 ,קבלת אישור לחריגה משעות העבודה המותרות-ו/או אי אין באמור, לרבות שינויים בהסדרי התנועה
  כדי להוות סיבה מוצדקת להתארכות משך העבודות ו/או לחריגה מהמועדים כאמור לעיל.

תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים  41.1הוראות סעיף קטן  .41.2
  תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה. עבודותהמ

בתנאי החוזה,  42, בהתאם לסעיף העבודותאו קוצר המועד להשלמת  העבודותניתנה ארכה להשלמת  .41.3
 בהתאם לכך. העבודותישתנה המועד להשלמת 

  העבודותארכה או קיצור להשלמת  .42

בחשבון לצורך  שהובאהניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו  .42.1
 46או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, לפי סעיף  העבודותקביעת מועד השלמת 
הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד  ה, ביוזמתהמזמינה תבתנאי החוזה, רשאי

 מחייבת השינויים פקודת כי ובכתב במפורש המזמינה הקבע לא .ואת תוצאותיה העבודותהשלמת 
, ייחשב הדבר )העבודות השלמת במועד המאושר השינוי את ה(וקבע העבודות השלמת במועד שינוי

  .העבודות השלמת מועד לשינוי עילה משום השינויים בפקודת אין כי לקבלן המזמינה ההודיעכאילו 

, רשאי הקבלן לבקש ארכה נהמנסיבות התלויות במזמיישירה כתוצאה  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .42.2
צאה ישירה כתו העבודותוהמפקח ידון בבקשה ואם מצא שאכן נגרם עיכוב בביצוע , העבודותלהשלמת 

לחוזה  49לפי סעיף  בפקודת שינוייםותוצאותיה יקבע את שיעור הארכה , מנסיבות התלויות במזמינה
   .להלן 42.4 תנאים בסעיף קטןהתקיימות הבכפוף לו, זה

לחוזה  16.4מוסכם (כהגדרתו בסעיף  או כתוצאה מסיכוןעל ידי כח עליון  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .42.3
לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו  המזמינהאו כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת זה) 

ויקבע והמפקח ידון בבקשה , העבודותאפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת 
תנאים התקיימות הבכפוף לו, לחוזה זה 49לפי סעיף  בפקודת שינוייםותוצאותיה את שיעור הארכה 

  .להלן 42.4 בסעיף קטן

  יהיו כדלהלן: העבודותהתנאים למתן ארכה להשלמת לוח הזמנים ו .42.4

כאמור ולהציג "לוח זמנים מושפע" המראה את העיכוב שנוצר  חייב להביא ראיות הקבלן יהיה  (א)
, לרבות יומן העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו המזמינהשל  השביעות רצונל , לעיל 42.2בסעיף קטן 

  ;העבודותוגרמו לעיכוב בביצוע 

אירוע הנסיבות שגרמו יום מתום  30הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   (ב)
לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור  תהיה רשאית המזמינה, אולם העבודותלעיכוב בביצוע 

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק  30הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 
   את הסיבות לאיחור בבקשתו.

תמוצה בפקודת שינויים כאמור  העבודותכל דרישה שתהא לקבלן בעניין דחייה של מועד השלמת  .42.5
 לעיל. 42.3-ו 42.2, 42.1בסעיפים 

שנקבע להשלמת חלק לרבות מועדים שנקבעו בלוח הזמנים  –" העבודותמועד השלמת " –זה  42בסעיף 
א של המפרט -מסוים בעבודות (ולרבות המועדים המירביים להשלמת אבני דרך המפורטים בנספח א

  המיוחד). 

ככל שהקבלן יחליט על "שלבי ביניים" או "שלבי משנה" יהיה הדבר באחריותו המלאה, כולל ביצוע  .42.6
התכנון הנדרש, ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לסטות ו/או לשנות ממועד השלמת העבודות  ו/או כדי 

 להוות סיבה להארכת מועד ו/או לדחיית ביצוע. 
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רשאי המפקח לעיל, יהא  42.4הזמנים המפורט בסעיף מבלי לגרוע מחובת הקבלן לפעול בהתאם ללוח  .42.7
לקבוע כי הוצאות בגין התארכות משך ביצוע, אם וככל שיאושרו על ידי המפקח וייקבעו בפקודת 

  ישולמו לקבלן במסגרת החשבון הסופי בלבד. לעיל 42.3-ו 42.2, 42.1שינויים כאמור בסעיפים 

כל שיאושר על ידי המפקח וייקבע לעיל (אם וכ 42.5כל תשלום שישולם לקבלן לפי הוראות סעיף  .42.8
פיצוי מלא בגין כל הוצאות הקבלן יהווה  לעיל) 42.3-ו 42.2, 42.1בפקודת שינויים כאמור בסעיפים 

 ומעבר לפיצוי כאמור לעיל, ,העבודותוהן מחוץ למקום  העבודותעקב התמשכות הביצוע, הן במקום 
  .עבודותההקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע 

   עבודה בשעות היום בימי חול .43

או בימי שבת  בשעות הלילה העבודותפרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע  .43.1
  ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

 ולא תיעשה עובדה אחריה.  19:00שעת העבודה המקסימלית הינה  .43.2

ביום העצמאות לחללי מערכות ישראל ו הכללי וןמבלי לגרוע מהאמור, לא תבוצע כל עבודה ביום הזכר
  וכן בערב יום כיפור וכן ביום שלאחר יום כיפור.

הקבלן מצהיר כי לקח מועדים אלה בחשבון בקביעת לוחות הזמנים לפרוייקט ולא תהיה לו כל טענה 
 ך.ו/או דרישה להארכת מועדים ו/או לעניין עיכוב ו/או נזקים, לרבות בגין "בטלת כלים" עקב כ

הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות מתקיימות בסמיכות רבה לשכונות מגורים והוא יבצע את  .43.3
העבודות, לרבות הובלות לאתר וממנו, בהתאם לדין, ובכלל זה עפ"י החוקים, התקנות, התקנים 

  והנוהלים המחמירים ביותר בנוגע למניעת מפגעי רעש ואבק ולשמירה על איכות הסביבה.

חלות על עבודה שצריכה  43.1אין הוראות סעיף קטן  מחובתו של הקבלן לפעול עפ"י דין,מבלי לגרוע  .43.4
ת להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנע

, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד העבודותלהצלת נפש או רכוש או לביטחון 
 למפקח.

  העבודותהחשת קצב ביצוע  .44

פנה ת מכפי שנקבע תחילה, העבודות, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המזמינההיה צורך, לדעת  .44.1
 העבודותיכולתו להחשת ביצוע  בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב המזמינה

הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה  המזמינהבהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות 
  ושיטות העבודה.

בהתאם לדרישת  העבודותוהחיש את קצב ביצוע  44.1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  .44.2
לפי הקצב שנקבע  העבודותונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע  המזמינה
וייקבע במסגרת לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים  המזמינהחזיר תתחילה, 

שייקבע אי הסכמה בדבר שיעור ההוצאות הנוספות  להלן. 49בהתאם להוראות סעיף פקודת שינויים 
להחשת קצב ביצוע  המזמינהלא יהווה עילה לעיכוב בביצוע דרישת במסגרת פקודת השינויים 

  העבודות.

יות בקשר עם החשת קצב העבודות על מנת להשלימן עד למועדים ספק מובהר, כי כל העלו להסרת
  לחוזה יחולו על הקבלן בלבד. אאלהשלמת אבני הדרך והעבודות כמפורט בטבלה נספח  המירביים

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .45

לא קיבל הקבלן אישור השלמה ביחס לאחת או יותר מאבני הדרך המפורטות בטבלת אבני הדרך נספח  .45.1
, הרי שמבלי לגרוע מכל הנקוב ביחס לאותה אבן דרך המירביאא במפרט המיוחד, עד למועד ההשלמה 

[ערבות ביצוע] ובסעיף  8על פי החוזה או על פי כל דין, לרבות כאמור בסעיף  המזמינהזכות אחרת של 
ובה הסכום שנקבע פיצוי מוסכם בג למזמינה], ישלם הקבלן העבודות[סילוק יד הקבלן ממקום  63

בנספח אא האמור בגין אי עמידה במועד המירבי להשלמת אבן הדרך. אם מועדי ההשלמה המירביים 
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בהתאם לתנאי ההסכם, יחוב הקבלן בתשלום  המזמינההנקובים בנספח אא האמור יוארכו על ידי 
שלמה הפיצויים המוסכמים המפורטים בנספח האמור ביחס לכל עיכוב שיחול ביחס למועדי הה

 . המוארכים המירביים

היקף הנזקים העלולים להיגרם מלוא אין בפיצוי המוסכם כדי לשקף את הצדדים מצהירים, כי 
כדי כתוצאה מאי עמידת הקבלן במועדי ההשלמה המירביים, וכי אין בקביעתו ו/או בגבייתו  למזמינה

  ן. כל דיחוזה זה ועל פי על פי  למזמינהלגרוע מכל זכות וסעד העומדים 

 הוראות ביחס לסכומי הפיצויים  .45.2

סכומי הפיצויים הנקובים בטבלה בנספח אא האמור לא יהיו צמודים ולא יחושבו בגינם  .45.2.1
  התייקרויות. 

סכומי הפיצויים הנקובים בטבלה בנספח אא מחושבים ביחס לאיחור של חודש ימים מהמועד  .45.2.2
 המירבי להשלמה הרלוונטי. בגין איחור של חלק מחודש, יחושב הסכום היחסי מסכום הפיצוי. 

זה ולפי האמור בנספח אא האמור, לא יעלה בכל  45פי הוראות סעיף סך כל הפיצויים על  .45.2.3
בחוזה), ללא  0.1(כמפורט בסעיף  מהיקף החוזה המקורי 7%מקרה על סך השווה לשיעור של 

 חישוב התייקרויות. 

בנספח אא במקרה בו לא עמד הקבלן באבן דרך אחת מאבני הדרך המפורטות מובהר ומודגש, כי  .45.3
, )"ההשלמה"מועד (, אך סיים את העבודות בכללותן במועד שנקבע לסיום אבן הדרך האחרונה האמור

  הבלעדי:  לפעול כדלקמן, הכל לפי שיקול דעתה המזמינה תרשאי

בין בחשבונות הביניים  –לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בגין אי עמידה באבן הדרך החלקית  .45.3.1
 חשבון הסופי; בובין 

הפיצוי המוסכם שחויב בו בגין אי עמידה באבן דרך חלקית  על חובתו לשלם אתלמחול לקבלן  .45.3.2
  במסגרת עריכת החשבון הסופי.

בנסיבות כאמור  מובהר, כי הבחירה אם לחייב הקבלן בפיצוי מוסכם בגין אי עמידה באבן דרך חלקית
 המזמינהישה או תביעה כלפי קבלן לא תהא טענה, דר, ולהמזמינההבלעדי של  נתונה לשיקול דעתה

שלא למחול על פיצוי מוסכם שהושת על הקבלן בגין אי עמידה באבן דרך מסוימת,  ביחס להחלטתה
  . העבודה כולה הסתיימה במועד ההשלמהבמקרה בו 

מכל סכום שיגיע לקבלן  45.1לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  תהיה רשאית המזמינה .45.4
או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  , בין בחשבון ביניים ובין בחשבון סופי,בכל עת

 חילוט ערבויות. 

או  העבודותאת תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים 
על פי החוזה או על  למזמינהואינם גורעים מכל זכות אחרת העומדת  מכל התחייבות אחרת לפי החוזה

  .פי כל דין

, לפי העבודותתעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מ לקבלן כולו נתן המנהל העבודותאם לפני השלמת  .45.5
בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן  האו השתמש ההחזיק המזמינהבתנאי החוזה, ו 54סעיף 

 תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן
 כולו. העבודותר לבין האמו העבודות, לפי הערך היחסי שבין חלק 45.1

   העבודות בהשלמת הקדמהכספי בגין  תמריץ .45.6

ביחס לאחת או יותר להלן)  54.1(כהגדרת מונח זה בסעיף " השלמה אישורהקבלן " קיבל .45.6.1
הנקוב ביחס  המירבילפני מועד ההשלמה  למפרט המיוחד אאבנספח מאבני הדרך המפורטות 

אבן דרך בטבלה האמורה, יהא הקבלן זכאי לתמריצים הכספיים הקבועים בטבלה  לאותה
, והכל בכפוף ליתר הוראות עים תמריצים כספיים בגין הקדמה כאמורהאמורה, ככל שקבו

 . זה להלן 45.6סעיף 
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(כהגדרת מונח זה בסעיף " זמני השלמהאישור "מסר לקבלן יבמקרה בו י, זה סעיף לצורך .45.6.2
, זה בסעיף כאמור הכספיים לתמריצים זכאותו תותנה, העבודות לכל או דרך לאבןלהלן)  54.1

 . הזמני ההשלמה באישור הנקוב למועד עד המזמינה ידי על שנדרשו ההשלמות בביצוע

 התמריצים הכספיים  י וסכומילשיעורהוראות ביחס  .45.6.3

הנקוב בטבלה שבנספח אא האמור, נקבע ביחס  כספייםה תמריציםשיעור ה .45.6.3.1
להקדמה של חודש ימים מהמועד המירבי להשלמה הרלוונטי. תמריצים כספיים 

 בגין תקופה קצרה מחודש ימים יחושבו באופן יחסי למספר הימים. 

היקף החוזה שב כאותו אחוז מתוך תמריץ כספי שנקבע כשיעור מהתמורה ייחו .45.6.3.2
 עליו ויתווסף ,, ללא התייקרויותבהסכם) 0.1(הנקוב בסעיף ללא מע"מ המקורי 

 . "ממע

התמריצים הכספיים להקדמת כל אחת מאבני הדרך הרלוונטיות לא יעלה על  סך .45.6.3.3
 3-לא ישולם תמריץ כספי עבור למעלה מ –מהיקף החוזה המקורי (דהיינו  3.0%

מקרה סך התמריצים הכספיים שישולם  בכלמובהר, כי  לפיכךחודשי הקדמה). 
מהיקף החוזה  3%[ כדין"מ מע בתוספת, ש"ח__________  שלסך לקבלן לא יעלה על 

  המקורי, ללא מע"מ].

בהתאם לתנאי  המזמינההאמור על ידי  אאשנקבעו בנספח  המירבייםמועדי ההשלמה  הוארכו .45.6.4
 המירבייםמת מועד ההשלמה דלכל תמריץ כספי בגין הק זכאי יהיה לאהקבלן  -ההסכם 

שהוארכו  מירבייםהההשלמה  יזה לא יחולו ביחס למועד 45.6המוארכים, והוראות סעיף 
לעיל ולהלן יחולו רק  זה 45.6הכספיים כמפורט בסעיף  התמריצים. מובהר ומודגש, כי כאמור

למפרט  אאהנקובים בטבלה נספח  המקוריים המירבייםביחס להקדמת מועדי ההשלמה 
 המיוחד. 

זה מובהר ומודגש, כי חוסר יכולת לסיים את כלל העבודות במועד מוקדם ממועד  בהקשר
 מכל ,לאותה אבן דרך המירבילסיים אבן דרך במועד מוקדם ממועדי ההשלמה או /וההשלמה 

"י ו/או בכוח עליון ו/או ברמו/או במפקח ו/או  נה, לרבות סיבות שמקורן במזמיסיבה שהיא
ו/או הארכת לוחות  המזמינהבכל עניין אחר שאינו תלוי בקבלן (כולל פקודות שינויים מטעם 

להקפאת עבודה, השהייתה וכיו"ב) לא יקנה  המזמינהו/או הנחיות  המזמינהזמנים מטעם 
ולקבלן לא תהא כל טענה  ,זה 45.6הכספיים כאמור בסעיף  התמריציםלקבלן זכות לקבלת 

של  הנה הוראה יסודית ומהותית לנכונותו/או דרישה בקשר לכך. הוראה זו היו/או תביעה 
לכלול מנגנון תמריצים כספיים כאמור בסעיף זה, והקבלן מאשר בחתימתו על  המזמינה

הוראה זו בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז ובעת יישום ההסכם על ידו, ולא  לקחההסכם כי 
ו/או המפקח ו/או מי מטעמם  המזמינהאחרת כלפי  יעלה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה

 לעיל.  כמפורטיימצא זכאי לתמריץ כספי בשל נסיבות  לאאף בנסיבות בהן  ,בקשר לכך

שאינה אבן דרך האחרונה, יכללו על ידי הקבלן  דרך אבן עבור זה סעיף לפי כספיים תמריצים .45.6.5
בחשבון הביניים שיוגש בסמוך למועד קבלת אישור ההשלמה לאותה אבן הדרך וישולמו 

בנסיבות האמורות זה מובהר, כי  בהקשרעם אותו חשבון ביניים.  ביחד(בכפוף לאישורם) 
 ההשלמות סיום לאחר הכספי התמריץ ישולם, [אישור השלמה זמני] לעיל 45.6.2בסעיף 
להגשת דרישת התשלום על ידי הקבלן בחשבון הביניים שיוגש  כפוףב, המזמינה ידי על שנדרשו

 ההשלמות.  ביצועעל  המזמינהבסמוך למועד קבלת אישור 

על  יכלל –הכספי לפי סעיף זה עבור אבן הדרך האחרונה (הקדמת "מועד ההשלמה")  התמריץ .45.6.6
ידי הקבלן בחשבון הסופי, וישולם (בכפוף לאישורו) אך ורק כנגד חתימת הקבלן על כתב ויתור 

הקבלן לחתימת כתב  סירובלהסכם זה.  'י כנספח המצורףתביעות מלא ובלתי מותנה, בנוסח 
 ישלול את זכאותו , מכל סיבה שהיא,ימתו באופן מותנה ו/או לא מושלםו/או חת הויתור

של  נה הוראה יסודית ומהותית לנכונותההוראה זו הילקבלת התמריץ הכספי האמור. 
לכלול מנגנון תמריצים כספיים כאמור בסעיף זה, והקבלן מאשר בחתימתו על  המזמינה

מכרז ובעת יישום ההסכם על ידו, ולא ההסכם כי לקח הוראה זו בחשבון בעת הגשת הצעתו ל
ו/או המפקח ו/או מי מטעמם  המזמינהיעלה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה אחרת כלפי 

סירובו לחתום על כתב ויתור בקשר לכך אף בנסיבות בהן לא יימצא זכאי לתמריץ כספי בשל 
 כאמור. 
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  הפסקת עבודה .46

, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת העבודותהקבלן יפסיק את ביצוע  .46.1
אלא אם ניתנה לו  העבודות, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע המפקח
 הוראה בכתב על כך.המפקח על ידי 

, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת 46.1 , כולו או מקצתו, לפי סעיף קטןהעבודותהופסק ביצוע  .46.2
על נקיטת אמצעים כאמור יחולו הוראות  לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. ןולהגנת העבודות

  לחוזה זה. 49סעיף 

  .זמנית הפסקה .46.3

לתקופה שנקבעה בהוראה,  ,כולו או מקצתו ,העבודותניתנה הוראה כאמור, יפסיק הקבלן את ביצוע 
ווח בגין אותן הוצאות רוהקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין ההוצאות בעין לרבות הוצאות הנהלה ו

. זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו העבודותשהוציא ו/או שיוציא כתוצאה מתחייבת מהפסקת ביצוע 
יום מיום שהוצאה ההוראה או בוצעה ההפסקה ולא יאוחר  30כאמור תפקע אם לא יגיש למפקח תוך 

ת שנגרמו לו ומקורן יום מסיום ההפסקה, דרישה מפורטת ומנומקת בכתב, בציון ההוצאו 30מתום 
 להלן.  49ויחולו לגביה ההוראות הקבועות בסעיף 

 46.3, כמפורט בסעיף 49מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו או לתשלום אחר לפי סעיף 
  במקרים המפורטים להלן: זה לעיל, 

  בביצוע העבודות כולן או מקצתן.נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות   (א)  

   המנהל קבע, כי ההפסקות נדרשו בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או נוכח נסיבות התלויות   (ב)
  .בקבלן בלבד     

  לצמיתות. הפסקה .46.4

, מכל טעם ולאחר מתן נימוק סביר, להודיע על הפסקת ביצוע תהא רשאית המזמינהמובהר בזה, כי 
לאחר חתימת החוזה, יחולו  העבודותה הוראה להפסקה לצמיתות של הקמת לצמיתות. ניתנ העבודות

 : הוראות אלה

 זה:  46.4בסעיף קטן 
מהיקף החוזה המקורי  70%מההפרש שבין  5%סכום שהוא בשיעור של  – "הפסקה בגין"הפיצוי 

   להלן. 60(כהגדרתו לעיל) לבין הסכום המאושר החשבון הסופי, כאמור בסעיף 

ההוצאות שהוציא הקבלן בעין בגין הערבות לפי חוזה זה ורכישת ביטוחים  – "ההתקשרות הוצאות"
  לפיו. 

עד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות, יגיש הקבלן חשבון סופי לגבי ויום ממ 60תוך  .46.4.1
בסעיף העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן. החשבון הסופי יוגש בהתאם למתכונת המפורטת 

 הסעיף בשינויים המחוייבים. ויחולו הוראות להלן,  60

את הפיצוי בגין ההפסקה או את  המזמינהשלם נוסף לסכום שאושר בחשבון הסופי, תב
  , לפי הגבוה מביניהם. לעיל)הוצאות ההתקשרות (כהגדרתם 

את מלוא  וא ממצהפיצוי הוגן וסביר, וה יף זה הינומוסכם ומוצהר בזה, כי התשלום לפי סע
עם הפסקת העבודה, לרבות בגין הכנת צוות, הקמת האתר, הבאת זכויותיו של הקבלן בקשר 

 מכל מין וסוג שהוא. תשלום הסכוםציוד וחומרים, עריכת התקשרויות וכל הוצאה אחרת 
  כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן. 

לצמיתות בטרם חתימת  העבודותעל הפסקת ביצוע  או מי מטעמה המזמינה האם הודיע .46.4.2
 זה, לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי האמור. החו
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בשל מעשה או מחדל זדוני או רשלני של הקבלן או בשל  העבודותמובהר, כי אם הופסק ביצוע  .46.4.3
 63הפרת החוזה על ידו, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים המפורטים בסעיף זה, כאמור בסעיף 

  להלן. 

העבודות בפרקי זמן קצובים על פי הוראות המפקח  לא תהיה לקבלן טענה או תביעה בדבר ביצוע .46.5
  ובהיקפים קטנים.

  שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .47

ולא ילמדו הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  .47.1
  ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

אין לראות  לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, .47.2
 הו על זכויות וחובות לפיבכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלש

.חוזה זה
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  שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 

  וייםשינ .48

, ןכמות ,ן, גודלן, סוגן, איכותן, סגנונןבכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתלהורות  תרשאי המזמינה .48.1
, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של  הןוכל חלק מ העבודותשל  הןוממדי ן, מתארןגובה

 להלן., והכל בהתאם לאמור הוהקבלן מתחייב למלא אחר הוראותי הוראה להימנע מביצוע,

 הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי המפקח במסגרת ביצוע העבודות.  .48.2

סבר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל מהמפקח עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו לעניין ביצוע  .48.3
י, העבודות או לעניין ביצוע העבודות או לעניין התמורה שידרוש הקבלן, יודיע על כך למפקח ללא דיחו

ימים (או תוך פרק זמן קצר יותר במקרים דחופים  21תוך  ויצרף טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה
 . או אם יידרש על ידי המפקח)

מגיעה את השינוי במועדים ו/או בתמורה ה המפקח, לאחר שבדק את החומר שהגיש הקבלן בכתב, יקבע .48.4
. פקודת שינויים תכלול פירוט של ינויים""פקודת ש, במסמך שייקרא ןלקבלן ויודיע על כך לקבל

כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של השינוי, ואת  ןהעבודה הדרושה וכן את השינוי בתמורה לקבל
תינתן לקבלן בכתב כשהיא  פקודת שינוייםהשינוי במועדי ההשלמה, אם וככל שיאושר שינוי כאמור. 

 .ביחדועל ידי המפקח  המזמינהחתומה על ידי 

עבודות "הלהורות על ביצוע עבודות נוספות שאינן  תרשאי המזמינההסר ספק מובהר, כי למען  .48.5
(כמפורט בין היתר במבוא לחוזה זה), והוראה כאמור תינתן במסגרת פקודת שינויים  "פרויקטב

 בהתאם להוראות פרק ח' זה לעיל ולהלן.

למרות האמור, ככל שנדרשה פקודת שינויים בשל מעשה או מחדל רשלניים או זדוניים של הקבלן או  .48.6
 כתוצאה מהפרת חוזה על ידו, לא יהא בשינוי כדי לזכות את הקבלן מחובה כלשהי המוטלת עליו. 

 העתק מכל פקודת שינויים יצורף ליומן העבודה.  .48.7

באופן כלשהו במתן פקודות שינויים (בין אם לגידול ו/או  תהא מוגבללא ת המזמינהמובהר ומודגש, כי  .48.8
 לקיטון מסכום החוזה ו/או מאומדן הכמויות על פי כתב הכמויות). 

  הערכת שינויים .49

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת שכר  .49.1
יום  60נתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוו -החוזה 

מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך 
יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר  ,המזמינהבאישור  ,שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם  60ום החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר ת
 .סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו

 חישוב השינוי בתמורה המגיעה לקבלן בגין שינויים בכמויות שנדרשו מהקבלן ייעשה כלהלן: .49.2

 50%-ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו משנה באופן מצטבר בלמעלה מ .49.3
קבועה באותו פריט או עבודה בכתב הכמויות, וכמו כן אינו מגדיל את התמורה המגיעה את הכמות ה

מהיקף החוזה המקורי, יחושב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות בהצעתו של  25%-לקבלן ביותר מ
  .המזמינההקבלן שהתקבלה על ידי 

ם זהים המופיעים בהקשר זהמובהר, כי בכתב הכמויות קיימת חלוקה ל"מבנים", וקיימים סעיפי
במספר מבנים. מובהר, כי החזרה של סעיפים זהים כאמור במספר "מבנים" בכתב הכמויות נעשתה 
לצרכי נוחות בלבד, ואינה גורעת מזכות המפקח להורות על הפחתה בכמות בסעיף מסוים במבנה אחד 

 49.4סע' ל וכן( יל ועל הגדלת כמות מאותו סעיף במבנה אחר, ולצורך החישוב הדרוש לפי סעיף זה לע
 תחושב הכמות הכוללת שבוצעה לפי אותו סעיף, בכל המבנים שבכתב הכמויות. להלן) 
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את הכמות הקבועה באותו פריט או עבודה  50%-ערכו של כל שינוי המשנה באופן מצטבר בלמעלה מ .49.4
לקבלן  או המגדיל את התמורה המגיעה 50%בכתב הכמויות, באותו חלק העולה על השיעור האמור של 

ערכו של שינוי בפריט ו/או בעבודה שאינם כלולים בכתב  וכןמהיקף החוזה המקורי,  25%-ביותר מ
, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להציג ניתוח המזמינההכמויות של חוזה זה, ייקבעו על ידי 

יפה על מחירים מטעמו, בהתאם למנגנון המפורט להלן, באופן שהחלופה המפורטת ראשונה תהא עד
 :להלן 49.5ובכפוף לאמור בסעיף , החלופה שלאחריה וכן הלאה

העדכני, יחושב השינוי לפי המחיר נתיבי ישראל לנדרש במחירון קיים פריט ו/או עבודה זהים  .49.4.1
הנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל) מקדמים או ב(ללא התחשבות בנתיבי ישראל במחירון 
  ).ממאהחמישה עשר ( 15% של בהפחתה

, אולם קיים פריט ו/או עבודה זהים נתיבי ישראללא קיים פריט ו/או עבודה כאמור במחירון  .49.4.2
(ללא התחשבות משב"ש העדכני יחושב השינוי לפי המחיר במחירון משב"ש במחירון 

 ).ממאהחמישה עשר ( 15%בהפחתה של הנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל) מקדמים או בב

, אולם קיים פריט ו/או עבודה זהים נת"י / משב"ש ניכאמור במחירולא קיים פריט ו/או עבודה  .49.4.3
הנחות מקדמים או ב(ללא התחשבות בבמחירון דקל יחושב השינוי לפי המחיר במחירון דקל 

 .)ממאהעשרים ( 20%בהפחתה של שונות הקיימות במחירון הנ"ל) 

, אולם קיים פריט נתיבי ישראל / משב"ש / דקל נילא קיים פריט ו/או עבודה כאמור במחירו .49.4.4
המאגר יחושב השינוי לפי המחיר במחירון  המשולבהמאגר ו/או עבודה דומים במחירון 

בהפחתה של בהנחות שונות הקיימות במחירון הנ"ל) במקדמים או (ללא התחשבות המשולב 
 .)ממאהעשרים ( 20%

רונים דלעיל, אולם נמצאו פריטים דומים לא נמצא פריט ו/או עבודה זהים באף אחד מן המחי .49.4.5
יציג הקבלן לאישור מנהל הפרויקט ניתוח מחיר המבוסס על מחיר החוזה, או  -במי מהם 

(כאשר המוקדם עדיף על המשולב או מחירי דקל או המאגר  ,משב"שנת"י או מחירי  ימחיר
ירונים הנ"ל מהמח 20%או  15%המאוחר בין אלה) בשינויים המחויבים, לרבות הפחתה של 

 .(בהתאמה לשיעור ההנחה הקבוע ביחס לכל מחירון בסעיפים שלעיל)

לא נמצא פריט ו/או עבודה דומים באף אחד מן המחירונים דלעיל, יציג הקבלן לאישור מנהל  .49.4.6
הפרויקט ניתוח מחיר המבוסס על עלויות בפועל של חומרים ועבודה בצירוף רווח גולמי 

 ערך העבודה והחומרים הכרוכים באותו שינוי.מ 12%והוצאות כלליות בשיעור 

בכל מקרה, התשלום בגין ביצועה של פקודת שינויים ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל,  .49.5
  לפי העניין, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודה במבנה.

 150%לעיל, תחשב רק הכמות העודפת על  49.4מובהר כי לצורך החישוב במקרה כאמור בסעיף קטן 
  .הכמות הקבועה בכתב הכמויותמ

היא תחשב לפי המחיר הנקוב  – מהכמות הקבועה 150%-עד ל כל עוד נכללת הכמות בכתב הכמויות 
  לעיל. 49.3סעיף קטן בכתב הכמויות בהצעתו של הקבלן שהתקבלה על ידי המזמינה, כאמור ב

 בסעיף זה המחירון יהיה המחירון האחרון שפורסם במועד מתן הוראת השינוי. .49.6

 אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. .49.7

קיבל הקבלן פקודת שינויים וסבר כי היקף העבודה הנוספת מחייב שינוי בסכום הפקודה, יודיע הקבלן  .49.8
ימים מיום שקיבל את פקודת השינויים. לא הודיע על כך הקבלן, לא  14ולמפקח בתוך  זמינהלמעל כך 

 יהא זכאי לתמורה נוספת בגין פקודת השינויים.

 .מובהר בזה, כי פקודת שינויים עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה .49.9
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תמורה המגיעה בגין פקודת שינויים תידרש אך ורק במסגרת שני חשבונות הביניים הראשונים  .49.10
 לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה.  –שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה 

  לא יהא תשלום החורג או השונה מכתב הכמויות אלא לפי פרק ח' זה.  .49.11

  תשלומי עבודה יומית .50

בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן בעד  המזמינהה תהור .50.1
 בהתאם להוראות סעיף ,העבודותביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים במקום 

  בתנאי החוזה. 49

התשומות ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על סמך מחירי ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה  .50.2
הפרטים  נרשמו בהן לעיל, ועל יסוד רשימות שניהל הקבלן, 49.4.4, כמפורט בסעיף "המשולבמאגר "ב

  הבאים:

  כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;  (א)

  העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה;שמות   (ב)

  הוצאות הובלה;  (ג)

  הוצאות ציוד מכני כבד;  (ד)

  הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.  (ה)

(ה) תימסרנה למפקח, בשני עותקים, בסוף  -פסקאות (א), (ג), (ד) ו  50.2הרשימות כאמור בסעיף קטן  .50.3
בשני עותקים, לאחר כל יום  (ב) תימסר למפקח, 50.2כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן 

עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו 
 לתשלום.

  רשימת תביעות .51

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר לדעתו  .51.1
  יום לאחר תום אותו חודש. 30 -במשך חודש מסוים, לא יאוחר מ העבודותב ביצוע הוא זכאי להם עק

, רואים כאילו הקבלן ויתר עליה 51.1 כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן .51.2
יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן לתשלומים  ,המזמינהבאישור  ,אולם המנהללחלוטין וללא תנאי. 

אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן יתן  נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות
 טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.
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  מדידות -פרק ט׳ 

  מדידת כמויות .52

ואין לראותן  העבודותהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע  .52.1
מובהר כי              ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

  ל לעניין חישוב התמורה הנוספת לקבלן.לעי 49.5אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן בהתאם  .52.2
לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי 

המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה  המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר
  על ידי המפקח והקבלן.

, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  .52.3
כוח לצורך זה ולעזור  -ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא 

ו לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע למפקח או לנציג
  על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. לרבות מודד מוסמך,המדידות, 

רשאי המפקח או נציגו לבצע את  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -לא נכח הקבלן או בא  .52.4
ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי המדידות בהעדרם, 

ומסר על כך הודעה למפקח לפני  ולהעדרות ב"כ, לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו
המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור 

  .52.3 בסעיף קטן

על כל כמות  ימים, 7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות  .52.5
דידה השניה שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המ

  יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

לא ידחה  -למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  נות, מוכןאו מקצת ן, כולהעבודות והי .52.6
  המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

  בוטל.  .53

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  הסכם קבלני   15/2017מכרז מס'   עיריית קריית ביאליק

59  /41 

 פרק י׳ - השלמה, בדק ותיקונים

 

 

  עבודותתעודת השלמה ל .54

יום  15, תוך העבודותיודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  - העבודות מוהושל .54.1
 העבודותיום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את  30הבדיקה תוך מיום קבלת ההודעה, וישלים את 

או  "השלמה"אישור ( השלמה עם תום הבדיקהיתן המנהל לקבלן תעודת  -לדרישות החוזה  מותמתאי
רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה  ימסור המפקח לקבלן -; ואם לא )"תעודת השלמה"

הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח, אולם המנהל רשאי, 
 קונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור,יעל פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע הת

כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה 
  .)"תעודת השלמה זמנית"או  "זמני השלמה"אישור ( המפורטים ברשימה האמורה

ולהשתמש בו גם אם  במקום העבודותלהחזיק  המזמינהשל  הגורע מזכות 54.1אין האמור בסעיף קטן  .54.2
עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את  וטרם בוצעו ב

  עה לכך על ידי המפקח.התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקב

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה  .54.3
המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. 

נכה הוצאות אלה, ת מינההמזהוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן ו
להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן  מהן כתמורה 8%בתוספת של 

לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט  מהקבלן בכל דרך אחרת,
  ההוצאות האמורות.

במועד מסוים לפני התאריך  העבודותמסוים מאם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק  .54.4
בו,  ההחזיק המזמינהו העבודותאו שהושלם חלק כלשהו מ ן,כול העבודותהסופי שנקבע להשלמת 

האמור,  העבודותלהחזיק בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מ תבו או עומד ההשתמש
לגבי בדומה  העבודותמה לגבי חלק מוהוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השל

  .ןכול העבודות

  בדק ותיקונים .55

ופת הבדק יתחיל מיום של תק מניינה חודשים 24תקופה של לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו:  .55.1
 בתנאי החוזה או במקרה של 54, בהתאם לסעיף לעבודותכמצוין בתעודת ההשלמה  ותהשלמת העבוד

מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות  - העבודותתעודות השלמה לגבי חלקים שונים של 
  ההשלמה.

שגיאה או טעות,  נתהווה או נתגלה בעבודות, תוך כדי תקופת הבדק, פגם, ליקוי, נזק, קלקול, מגרעת, .55.2
עבודה לקויה או חומרים  לרבות שנבעו לדעת המפקח מביצוע העבודות שלא בהתאם להוראות החוזה,

יתקנם הקבלן על פי ובהתאם לדרישת המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא  -פגומים 
[תיקון  דלעיל 27חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין ביחס לתיקון על פי סעיף  3יאוחר מחלוף 

   .]נזקים לכבישים

או נתגלה בעבודות, תוך כדי תקופת הבדק, פגם, ליקוי, נזק, קלקול, מגרעת, שגיאה או טעות, נתהווה 
שאירעו לדעת המפקח עקב סיבות שאינן תלויות בקבלן, יהא המפקח רשאי להורות לקבלן לתקנם 

ובלבד שדרישה כאמור ויחולו הוראות פרק ח' לחוזה זה ביחס לאותה הוראה וביחס לאותו עבודה, 
  . חודשים מתום תקופת הבדק 3תימסר לקבלן לא יאוחר מחלוף 

 55.2אין באמור בסעיף קטן  בתנאי החוזה. 56.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  55.2אין באמור בסעיף קטן  .55.3
מכל חובה אחרת של הקבלן לפי החוזה או מכוחו ו/או כדי לגרוע מחבותו של הקבלן בגין כדי לגרוע 

  בהתאם לכל דין. ובעבודות פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה

 יחולו על הקבלן.  55.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן   .55.4
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  הבדק ערבות .55.5

 ו'נספח כף בנוסח המצור בלבד בנקאית ערבות למזמינהכתנאי לתשלום החשבון הסופי ימציא הקבלן 
הערבות תהא  ערך הסופי של החוזה (כולל הצמדה).המ(שניים וחצי ממאה)  2.5%בשיעור של לחוזה, 

, ובהתאם לכללי ההצמדה החלים [נוסח כתב ערבות] נספח ו'בצמודה לפי כללי ההצמדה המפורטים 
 4הבדק תהא בתוקף עד לתום  ערבותלחוזה זה.  נספח ה'כבהתאם למסמך הנחיות חשכ"ל המצורף 

  . הבדק תקופת מתוםחודשים 

, 8.1כאמור בסעיף  למזמינהשנתן  הביצועסכום ערבות  אתמוסכם, כי הקבלן יוכל במקום זאת, לשנות 
תשמש כערבות בדק,  ,לאחר שינויה ,לשיעור של סכום ערבות הבדק האמורה לעיל והערבות הנ״ל

 לעיל.  כמפורטותיוותר בתוקף 

  פגמים וחקירת סיבותיהם .56

, או טעות בעבודות, שנבעו לדעת המפקח מביצוע העבודות פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאהנתגלו  .56.1
אחר  , רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור״)״אי התאמהשלא בהתאם להוראות החוזה (להלן: 

סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או 
היתה . המזמינהיחולו הוצאות החקירה והתיקון על  -הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן,  -ם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה אי ההתאמה ו/או הפג
לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ן יהיה הקבלן חייב וכ

  .למזמינהבתשלום פיצויים לן חייב ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקב

שנים אחר גמר תקופת  5תוך  ובעבודות בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה .56.2
שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי  העבודותהבדק, הנובעים מביצוע 

אמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההת
 .למזמינהיהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

לרבות לאתר ( ושיובא ים והציודהחומרהקבלן כי הודע לו והוא מסכים במפורש, כי מצהיר בהקשר זה  .56.3
 שתתבצענה באתר (לרבות עבודות עפר) לעבודות נוספות ו) על פי הסכם זה ישמש, צנרת, מתקני דרךעפר

כחלק מעבודות פיתוח השכונה, ולרבות לצורך הכנת  ,בהמשך מקום אחר שייקבע ע"י המפקח, ובכל
תשתיות לכבישים ולשטחים הציבוריים בשכונה העתידית. לפיכך מודגש במפורש, כי אם יתגלה בכל 

ו/או על ידי קבלנים נוספים שיבצעו  המזמינהעל ידי  –עת בעתיד, לרבות לאחר תום תקופת הבדק 
שסופק על ידי הקבלן על פי הסכם  ו/או ציוד חומרכי  – ו/או במקומות אחרים כאמור עבודות באתר

זה אינו עומד בדרישות ההסכם והמפרטים (וזאת אף לאחר שחשבונות הקבלן לפי הסכם זה אושרו 
  לעיל.ו/או שולמו), יהא הקבלן אחראי לליקוי כמפורט בסעיף זה 

  56 -ו 55.2, 46.2 אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים .57

, וזאת לאחר שניתנה לו בתנאי החוזה 56או  55.2, 46.2 ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפיםאם לא 
לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל  המזמינה תיום, רשאי 14הודעה מוקדמת בכתב של 

 תרשאי המזמינההיה תייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, הכרוכות במילוי התחדרך אחרת, ואם ההוצאות 
אות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן מהן כתמורה להוצ 8%לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 

  בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

  
  תשלומים -א "פרק י

  מקדמה על חשבון שכר החוזה .58

   .מובהר ומוסכם מראש, כי לא תאושרנה כל בקשות לתשלומי מקדמות על חשבון שכר החוזה

  תשלומי ביניים .59

  הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:אחת לחודש, יגיש  .59.1
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עד למועד אליו מתייחס החשבון,  העבודותשבוצע מיום התחלת ביצוע  העבודותערכו של חלק   (א) 
  לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים;

במועד הגשת החשבון,  העבודותלשם ביצוע  העבודותערכם של החומרים המצויים במקום   (ב) 
  בתנאי החוזה; 36בהתאם לסעיף 

   .מושלמת עבודה בגין רק אלא, לאתר שסופקו חומרים בגין ישולם לא זה בחוזה כי, מודגש זה בהקשר

כל חשבון שיוגש  .עבודהה וצעהב ובהעוקב לחודש  חודשל 5-המ אוחרי אלחשבונות ביניים כאמור יוגשו  .59.2
בו בוצעה העבודה, ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב לו. חשבונית העוקב לחודש בחודש  5 -לאחר ה

(לשם ההמחשה, בגין עבודות שבוצעו בחודש ינואר, יוגש חשבון ביניים תוגש ביחד עם החשבון המס 
  .במרץ) 5 -בפברואר ייחשב כאילו הוגש ב 5 -בפברואר. חשבון שיוגש לאחר ה 5-לא יאוחר מה

  במתכונת הבאה:חשבונות מצטברים, ויוגשו ידי הקבלן יהיו חשבונות הביניים אשר יוגשו על  .59.3

  .עותקים ובארבעה במקור יוגש חשבון כל  ) 1(

 ידי על שיאושרו, עותקים בשני וכמויות , תרשימים, תוכניותמדידה דפי יצורפו חשבון לכל  ) 2(
ך מטעם מהקבלן יצרף לחישוב הכמויות תכניות עדות חתומות על ידי מודד מוס .המפקח
  הקבלן.

 התחלת תאריך, החוזה ערך, הפרויקט שם, חוזה מספר: הבאים הפרטים את יכלול חשבון כל  ) 3(
 טור חשבון כל יכלול, הכמויות לטור בנוסף, כן כמו. הבסיס ומדד עבודה סיום תאריך, עבודה

  .המקורי הכמויות כתב פי על הכמויות יפורטו בו נוסף

 נוספות עבודות לבין הכמויות לכתב בהתאם שבוצעו העבודות בין הפרדה תהיה חשבון בכל  ) 4(
  .חריגות או/ו

חישובי התייקרויות והחזרי מקדמות יפורטו בדף נפרד באופן טבלאי מצטבר, החל מהחשבון   ) 5(
  הראשון.

במפרט  00.26לכל חשבון יצורף לוח הזמנים הכללי המעודכן, בהתאם להוראות סעיף   ) 6(
   המיוחד.

  ון בהתאם להוראות שלעיל תגרור עיכוב בבדיקתו ו/או באישורו ו/או בתשלומו. אי הגשת חשב

 תביעות ו/או דרישות של הקבלן, שלא נכללו בחשבונות הביניים שהוגשו בשלושת החודשים
שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, שהושקעה העבודה או נעשה במענה שבגינו התביעה 

ר עליהן הקבלן, ולא יופיעו בחשבונות ביניים מאוחרים יותר ייראו כאילו וית –ו/או הדרישה 
  או בחשבון הסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן. 

עד למועד אליו  העבודותהמפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע  .59.4
 ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על ידי המנהל.מתייחס החשבון, 

שיוגשו על ידו על פי חוזה זה יהיו חייבים  , לרבות חשבונות הביניים,מובהר לקבלן, כי כל החשבונות
ית ביאליק]; (ג) י[עיריית קר המזמינההמפקח [ח.פ.ת.]; (ב) (א) בבדיקה ואישור של הגורמים הבאים: 

קבע ע"י או כל גוף אחר שיי בע"מ רטואה מטעם רשות מקרקעי ישראל [פרבקר שדה ומהנדס הבק
  (ד) הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל לאישור חשבונות קבלנים.  -]; ורמ"י

, יופחתו כל תשלומי הביניים 59.2 המנהל, כאמור בסעיף קטן יאושרו על ידימתשלומי הביניים ש .59.5
מהקבלן עד למועד  למזמינהשבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע 

  . האמור לעיל

 ")60+שוטףחשבון ("ה וגשה וב שוטףה יהקלנדאר חודשה תוםמ 60 -ה יוםב קבלןל שולםת יתרהה
. עיכוב סכום שאמור להיות משולם לקבלןאת ה העבירה רמ"י למזמינהובכפוף לכך שעד לאותו מועד 
הפרה (מסיבות שאינן קשורות ב היות משולמים לקבלן מרמ"י למזמינהבהעברת הכספים האמורים ל

כלפי רמ"י) יעכב בפרק זמן דומה את העברת היתרה המאושרת  כלשהי של התחייבויות המזמינה
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תמחר והביא עניין זה בחשבון  מאשר בחתימתו על הסכם זה כילקבלן, והקבלן  המזמינהלתשלום מ
טענה דרישה או תביעה כלפי מוותר בזאת במפורש על כל עילה, במסגרת הגשת הצעתו למכרז, והוא 

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה מודגש במפורש, כי  ;בקשר לכך המזמינה
  .החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה

יום בביצוע כל תשלום, מעבר למועד התשלום הנקוב לעיל, לא יהווה  30מובהר בזאת, כי איחור של עד 
   או ריבית על פי חוזה זה./ולא יזכה הקבלן בכל תוספת הצמדה ו המזמינהמצד הפרה 

  בוטל.  .59.6

בתנאי  8ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה, כאמור בסעיף  .59.7
  .למזמינההחוזה, הומצאה על ידי הקבלן 

הושלמו בוצעו ושומבנים  שבוצעו במפעלים, אלא רק בגין עבודותומבנים  לא ישולם עבור עבודות .59.8
  באתר.

לריבית במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה הקבלן זכאי  .59.9
בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור,  על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי החשב הכללי

תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. 
מיום הגשת חשבון או דרישת ריבית על  44-ביום התשלום ריבית החשב הכללי כאמור, ישולם לקבלן 

, ותשלום זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום ידי הקבלן למנהל
הביניים בפועל ועד למועד תשלום ריבית החשב הכללי. במקרה שתשלום הריבית כאמור לא ישולם 

החל מהיום במועד הנקוב לעיל, ובכפוף לאמור לעיל בסעיף קטן זה, ישא התשלום ריבית החשב הכללי 
 שת החשבון או דרישת הריבית ועד לתשלום ריבית החשב הכללי בפועל.מיום הג 45 -ה 

 תשלום כל ביצועב ימים 30 על העולה לאיחור ביחס רק יחולו זה סעיף הוראות כי, מובהר ספק להסרת
  . לעיל 59.5 בסעיף הנקוב מהמועד

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המנהל או המפקח  .59.10
או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם  העבודותלטיב העבודה שנעשתה בביצוע 

 י הביניים.עליהם מבוססים תשלומ

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל חשבון  .חוזהה ערךמ 95% לע עלהי אל בינייםה שבונותח לכ ךס .59.11
 חלקי:

  יאושרו על ידי המפקח רק עבור כמויות שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן. .59.11.1

  סילוק שכר החוזה .60

בצירוף כל המסמכים , יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי ןכול העבודותיום מיום השלמת  60 -לא יאוחר מ .60.1
 שלמצה מהחשבון הסופי יכלול רשימה סופית ו הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

ן במפורש כות או ציפיה שלא מצאו את ביטוייתביעותיו ודרישותיו של הקבלן. כל דרישה, תביעה, ז
ען הסר ספק יובהר, כי ייראו כאילו הקבלן ויתר עליהן ולא יהא רשאי לתבוע בגינן. למבחשבון הסופי 

חשבון סופי שמשתמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות 
ור להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן. אין באמ תהא רשאית המזמינהומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי ו

 ובין שלא הופיעו בחשבון הסופי.  להיענות לאלו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו המזמינהדי לחייב את כ

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות בכמויות  .60.2
בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור  52שנמדדו לפי סעיף 

ידוע לקבלן  בתנאי החוזה. 62 -ו  53סעיפים בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור ב 50 -ו  49, 48בסעיפים 
  . 59.4כי שכר החוזה שיאושר על ידי המנהל כפוף לאישור כל הגורמים המנויים בסעיף 

 יופחתו כל התשלומיםהגורמים הנזכרים לעיל,  החוזה שנקבע על ידי המנהל ואושר על ידי כל משכר .60.3
וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה  59בהתאם לסעיף  לקבלןששולמו 

 המזמינהמהקבלן על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין  למזמינהאם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע 
ישוערכו לפי המדד ממועד תשלומם הנ"ל  המופחתיםסכומים הלבין הקבלן, או מכל סיבה אחרת. 
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(להסרת ספק מובהר כי לא ילקחו בחשבון הצמדות למדד לתקופה  בפועל ועד למועד השלמת העבודות
  . שממועד השלמת העבודות ועד למועד הגשת החשבון הסופי)

 ובכפוף ")100חשבון ("שוטף+ה וגשה וב יהקלנדאר חודשה תוםמ 100 -ה יוםב קבלןל שולםת יתרהה
. עיכוב בהעברת את הסכום שאמור להיות משולם לקבלן העבירה רמ"י למזמינהלכך שעד לאותו מועד 

(מסיבות שאינן קשורות בהפרה כלשהי  מזמינהמרמ"י ל ,הכספים האמורים להיות משולמים לקבלן
כלפי רמ"י) יעכב בפרק זמן דומה את העברת היתרה המאושרת לתשלום  מזמינהשל התחייבויות ה

לקבלן, והקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי תמחר והביא עניין זה בחשבון במסגרת  המזמינהמ
 מזמינההגשת הצעתו למכרז, והוא מוותר בזאת במפורש על כל עילה, טענה דרישה או תביעה כלפי ה

השלמת העבודות פרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום היתרה לא תישא ה ;בקשר לכך
   ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה;וקבלת תעודת גמר 

בפרויקט כי מלוא המימון בגין העבודות מובהר ומודגש לקבלן, לעיל  60.3 -ו 59.5בהקשר לסעיפים 
מאת רמ"י, ולפיכך כל חשבונותיו כפופים לאישור חברת הבקרה של  נשוא הסכם זה מגיע למזמינה

תקבל  לא אישורי רמ"י כאמור וללא שהמזמינהרמ"י ושל הגורמים המוסמכים בהנהלת רמ"י, וכי ל
היכולת להעבירם לקבלן,  מזמינהלאת הסכומים המאושרים לתשלום מאת רמ"י, לא תהא בפועל 

  בקשר לכך.  מזמינהבכל טענה, דרישה או תביעה ל והקבלן לא יבוא

, מעבר למועד התשלום הנקוב לעיל, לא הסופי תשלוםהיום בביצוע  30מובהר בזאת, כי איחור של עד 
  או ריבית על פי חוזה זה./הקבלן בכל תוספת הצמדה ו את ולא יזכה המזמינהמצד יהווה הפרה 

 בוטל. .60.4
  בוטל. .60.5

 בוטל.  .60.6

הצהרה  למזמינההתמורה לתשלום על פי החשבון הסופי תשולם לקבלן בכפוף לכך שימציא  יתרת .60.7
, הצהרה על היעדר תביעות להסכם זה נספח י'כהמצורף בנוסח מטעם הקבלן על העדר תביעות כללית 

 ערבותאת  למזמינהוכן בכפוף לכך שימציא לחוזה זה,  נספח ט'כונזקים בעבודות בנוסח המצורף 
עיכוב בהמצאת איזה מהמסמכים הנ"ל יגרור עיכוב בביצוע התשלום לעיל.  55.5כנדרש בסעיף  הבדק

 הסופי והקבלן לא יהא זכאי לכל הצמדה ו/או ריבית בגין תקופת העיכוב. 

ות מקרקעי ישראל, לא יאושר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש במפורש, כי על פי נהלי רש
תשלום חשבון סופי לקבלן אם לא ייחתם על ידו כתב היעדר תביעות כאמור, ובהיעדרו של מסמך זה 

  לעיל.  60.3לשלם לקבלן, כמפורט בסעיף  מזמינהלא תהא יכולת לכספים וממילא  מזמינהלא יועברו ל

לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה הקבלן  .60.8
רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה 

   חיסול כל תביעותיו, בתנאי שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו. על הצהרה על

, הגיעו הצדדים לידי הסכמה 60.8 אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן .60.9
לקבלן את הסכום הנוסף כאמור,  המזמינהשלם תוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ם נבדבר סכו

הצהרה על חיסול כל תביעותיו. לסכום הנוסף כאמור, תיווסף ריבית החשב  למזמינהלכשימציא הקבלן 
  ועד ליום תשלום הסכום הנוסף. מהמועד הקבוע בחוזה זה לתשלום החשבון הסופיהכללי החל 

במקרה שיתרת שכר החוזה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת שכר החוזה,  .60.10
לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום  ריבית החשב הכלליכפיצוי בגין הפיגור בתשלום, 

תשולם  יתרת שכר החוזה ועד למועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל. ריבית החשב הכללי כאמור,
מיום הגשת חשבון או דרישת ריבית על ידי הקבלן למנהל, ותשלום זה לא ישא  44-ה לקבלן ביום 

הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר החוזה בפועל ועד למועד 
 תשלום ריבית החשב הכללי.

התשלום יצוע בבימים  30להסרת ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו רק ביחס לאיחור העולה על 
  לעיל. 60.3מהמועד הנקוב בסעיף הסופי 

  .בוטל .60.11
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תישלח לעיל,  60.1ימים מיום השלמת העבודות כנדרש בסעיף  60בתוך לא הגיש הקבלן חשבון סופי  .60.12
ערוך תקבלת ההתראה, מיום  15 בתוך לו ע״י המפקח התראה בכתב. לא הגיש הקבלן חשבון סופי

כי לא תהיינה לו  במקרה זה מצהיר הקבלן. ה ושפיטתהעל פי מיטב הבנתהחשבון הסופי את  המזמינה
להסרת ספק מובהר, כי  יחולו על הקבלן.כאמור . הוצאות הכנת החשבון למזמינהתביעות נוספות 

הקבלן לא יהא זכאי להצמדה ו/או ריבית בגין התקופה שממועד השלמת העבודה ועד למועד גמר עריכת 
ולם תש המזמינהיתרת התשלום על פי החשבון הסופי שייערך על ידי . המזמינההחשבון הסופי על ידי 

לעיל (ומועד גמר החשבון הסופי של  60.3לקבלן בהתאם למועד התשלום הקבוע לחשבון הסופי בסעיף 
  ייחשב כמועד הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן).  המזמינה

  תשלומי יתר .61

, בכתב היום ממועד דרישת 15, תוך למזמינהאם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם 
של ה פועל. אין האמור לעיל גורע מזכותמיום היווצרות החוב ועד לתשלום ב ריבית החשב הכלליבתוספת 
לקבלן או לגבותם  הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנלקזז את תשלומי היתר בתוספת ה המזמינה

או לגבותם בכל  ההמזמינבאמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין 
  ידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.תדרך אחרת, מבלי ש

  

  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .62

 ההצמדה לכללי בהתאם למדד תוצמדבהצעת הקבלן למכרז  והנקובההמשולמת על פי חוזה זה  תמורהה )א(
   לחוזה זה. נספח ה'"ל המצורפות כחשכ בהנחיות המפורטים

  זה מובהר כדלקמן:  בהקשר )ב(

 חודששל ה למדד ועד , כהגדרתו בנספח ה',הבסיס ממדד החל יהיה 'ה נספח ההתייקרויות על פי חישוב )1(
  .העבודה בוצעה בו

האמור לעיל מובהר, כי לא תבואנה בחשבון עליה במדד שחלה בחודשים בהם עוכבה / לא בוצעה  למרות )2(
נסיבות שבשליטת הקבלן, ובמקרה כזה תחושב העליה במדד בהתאם לחודש  בשלעבודה על ידי הקבלן 

 במקור על ידי המפקח.  שאושרבו היתה העבודה אמורה להתבצע בהתאם ללוח הזמנים 
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   סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -ב "פרק י

  

  העבודותסילוק יד הקבלן ממקום  .63

ולהשלים את  ולתפוס את החזקה בו העבודותלסלק את ידו של הקבלן ממקום  תהיה רשאית המזמינה .63.1
  מהמקרים המנויים להלן: בכל אחד, מצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרתאו בא הבעצמ - העבודות

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו,  העבודותכשהקבלן לא התחיל בביצוע   (א)
 -ו במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה א -יום  7ולא ציית תוך 

 העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודותלהוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע 
  בכל דרך אחרת;

איטי מכדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או  העבודותכשהמנהל סבור שקצב ביצוע   (ב)
או במקרים מיוחדים תוך תקופה  -יום  7להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך במועד שהוארך או קוצר 

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה  -קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר  העבודותשמטרתם להבטיח את השלמת 

  בתנאי החוזה; 42להשלמתו, כאמור בסעיף 

בהתאם למפרטים,  העבודותכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את   ג)( 
  לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;

ו/או שלא  בכתב המזמינהבלי הסכמת  -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר   (ד)
  ;לעיל 3 בהתאם להוראות סעיף

, לעיל 3.5ו/או שלא בהתאם להוראות סעיף  המזמינהכשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת   (ה)
ימים מיום שנמסרה לו דרישת המפקח  7בתוך  העבודותלסלקו מביצוע  המפקחולא נענה להוראות 

  ;בכתב לסלקו

כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או שהקבלן עשה הסדר עם נושיו או לטובתם ו/או הוגשה   (ו)
ה להקפאת הליכים ביחס לקבלן ו/או התקבלה אצל הקבלן החלטה לפירוק מרצון ו/או הוגשה בקש

ימים ממועד הגשתה, להכריז  7בקשה למתן צו לפירוקו ו/או הוגשה נגדו בקשה, שלא בוטלה תוך 
ימים מועד  10על הקבלן כפושט רגל ו/או להטיל עיקול על נכס מנכסיו והעיקול לא הוסר תוך 

  .הטלתו

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע   (ז)
בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע  לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי

  החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;

כדי לפגוע בקיום  פנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בהכשהקבלן הושעה מרישום ב  (ח)
  התחייבויותיו לפי החוזה.

(ט) כשהקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי 
  החוזה. 

לנהוג  המזמינה ת, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאיהעבודותסולקה ידו של הקבלן ממקום  .63.2
  כדלהלן:

 , לצורךהעבודותלהשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום   (א)
  ;העבודותהשלמת 

את כל החומרים, הציוד  העבודותלדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום   (ב)
לסלקם  המזמינה תרשאי יום, 14והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

לכל  תהיה אחראיתלא  המזמינה, על חשבון הקבלן, והלכל מקום שיראה בעיני העבודותממקום 
או מי  המזמינה, זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי נזק או אבדן שייגרמו להם

  .מטעמה
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  , יחולו ההוראות שלהלן:העבודותאת החזקה במקום  המזמינה התפס .63.3

כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות  העבודותהוצאות השלמת   (א) 
  מהן כתמורה להוצאות משרדיות; 12%בתוספת של 

ידו וכן לערוך את  העבודות שבוצעו עד למועד סילוק המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של  (ב)
  ;העבודותיים במקום רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצו

התשלומים בפועל  בתנאי החוזה ואילו 60סעיף  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות  (ג)
  המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

 סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלאלשלם לקבלן  תחייב המזמינההיה ת, לא העבודותנתפס מקום   (ד)
בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  לגבי העבודות שבוצעו ואושרו כאמור בחוזה זה,

שעל  ,6%, בתוספת  ובניכוי הנזקים, ההפסדים והתשלום העודף ,הכמויות ובפקודות השינויים
  .המזמינה יהיה לשלם לקבלן אחר לשם השלמת העבודות

  בוטל.   (ה)

לפני תפיסת מקום  ים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלןעלה הסכום הכולל של תשלומי הביני  (ו)
ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי  העבודות, של הוצאות השלמת העבודות

מפאת כל  למזמינהושל פיצויים על נזקים שנגרמו  המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה (א),
שכר החוזה שהקבלן היה (על אומדן שכר החוזה ומפאת נזקים אחרים,  העבודותדחיה בהשלמת 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום  -) היה מבצע את החוזה בשלמותו זוכה בו אילו
  הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

, אין בהם משום ביטול החוזה 63.1 וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן העבודותתפיסת מקום  .63.4
  .המזמינהעל ידי 

 י החוזה ולא לגרוע מהן.בתנא 33לפי סעיף  המזמינההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .63.5

  

  קיזוז .64

זה זה או על פי על פי חו העל פי חוזה זה, כל חוב המגיע ל הע ממנלקזז כנגד כל סכום המגי תרשאי המזמינה
  .למזמינהלבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן  הכל חוזה אחר שבינ

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  המזמינהשל  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה
  .המזמינהחילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין 

 . המזמינהמתשלומים בהם הוא חייב כלפי  לבצע קיזוז כלשהוהקבלן לא יהא רשאי למרות האמור בכל דין, 

  העבודותאי אפשרות המשכת ביצוע  .65

מלחמה או כל  , מפאתןאו מקצת ן, כולהעבודותל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע אם יתגלה בכ .65.1
יתן לקבלן אישור בכתב, כי ת המזמינהו למזמינהסיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן 

בכל  המפקחוהקבלן ימלא אחר הוראות  ,ןאו מקצת ן, כולהעבודותאמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע 
 כאמור. העבודותהמשכת ביצוע הנוגע לאי 

יהיה, ערך  65.1לפי סעיף קטן  העבודותהסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע  .65.2
בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב  -העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 

  הכמויות ובפקודות השינויים. 

ת פיצויים תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעו .65.3
  כאמור. העבודותותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע 
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חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או  העבודותלקבלן לסלק ממקום  המפקחהורה  .65.4
לבצע את  המזמינה ת, רשאי65.1 לפי סעיף קטן המפקחשלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות 

והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך,  או בכל דרך אחרת, הות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמהפעול
לכל נזק או אבדן שייגרמו להם, זולת נזק שנגרם במזיד  תהא אחראילא ת המזמינה. 6%בתוספת של 
  . או מי מטעמה המזמינהחמורה על ידי או ברשלנות 

  

  ביול חוזהכניסת החוזה לתוקף,  .66

  חוזה זה ייכנס לתוקפו לאחר חתימתו כדין על ידי מורשי החתימה של הצדדים ולאחר ביולו. .66.1

 במידה וקיימות, חלות על הקבלן.  הוצאות ביול חוזה, .66.2

 חוזה זה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.  .66.3

לא יהא תוקף לכל הבנה, הבטחה, מצג, אישור, הצהרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, בין לפני ובין  .66.4
אחרי חתימתו של חוזה זה, אשר אינם קבועים בחוזה ובמסמכיו, כפי שיהיו מזמן לזמן ובחתימת 

. כיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, מכתב, תכניות, כתב כמויות ומחירים, המזמינהתימה של מורשי הח
מפרט, הצעת מחיר, או חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים 

מצורפים לחוזה  םו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת חוזה זה, ואשר אינ
 הנם בטלים ומבוטלים ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.  זה,

  זה. חוזה למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של המפקח לפי  .66.5

  מס ערך מוסף .67

   המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .67.1

 ך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.שלם את מס הערת המזמינה .67.2

  :67.2 על אף האמור בסעיף קטן .67.3

 60כאמור בסעיף  אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי,  (א) 
ועלה שיעורו של מס , ההעבודותיום מיום השלמת  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 

את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת  נההמזמישלם ת -הערך המוסף 
  ;60 שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף

בתנאי החוזה, ובפרק  42 -ו 41 פיםתוך התקופה כאמור בסעי העבודותלא השלים הקבלן את ביצוע   (ב)
ועלה שיעורו של מס , ההעבודותיום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את  195הזמן החל מתום 

את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת  המזמינהשלם ת -הערך המוסף 
  במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד. העבודותשכר החוזה אילו הושלם 

  

  שונות .68

  . שיונותירבכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות וקבלת  .68.1

ו/או בכל עניין אחר הקשור בחוזה  מהןו/או בכל חלק  , בעבודותלקבלן לא תהיה זכות עכבון במבנה .68.2
   .זה

בכל מקום אחר, יהא הקבלן רשאי לפנות בכל טענה ו/או תביעה  על אף האמור .מקומית שיפוט סמכות .68.3
 ואליהם בלבד. חיפההנובעת מהחוזה, ו/או הקשורה עמו, לבתי המשפט המוסמכים ב
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 ולראיה ולקיום באו הצדדים על החתום: 
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   נספח ה'
 הנחיות חשכ"ל לעניין הצמדות

  

 הגדרות .1

ונועד לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או זמין הסכם שעליו חתום מ – התקשרות . 1.1

 לרכישת שירותים.

 מדד התשומה בבניה למגורים כללי. –מדד  . 1.2

 מדד התשומה בבניה למגורים כללי, הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות. –מדד הבסיס  . 1.3

 שיעור השינוי של המדד הידוע במועד כלשהו לעומת מדד הבסיס. –מקדם העדכון  . 1.4

 הצמדה .2

 לפי הכללים הבאים: תופעל  ההצמדה . 2.1

הוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו חודשים כפי ש 12הסכמים אשר משך ביצועם עד  

 כלל.

לעיל,  2.1.1 ההתקשרות כאמור בסעיףתקופת  במקרה שבמהלךעל אף האמור לעיל,  

, יעודכן הסכום בסיסאו יותר לעומת המדד ה 4%בשיעור של  הידועיעלה המדד 

 לתשלום במקדם העדכון. 

התשלום במועד  הידועהשינוי של המדד  שיעור –לענין זה, "מקדם העדכון"  .2.1.2.1

עלה המדד התשלום : אם במועד ה. לדוגמ4%לעומת מדד הבסיס, בניכוי 

), כך שהסכום 4%בניכוי  11%( 7%, אזי מקדם העדכון יהיה 11%-ב

  .1.07-לתשלום יוכפל בהנומינלי 

חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא  12-אשר משך ביצועם גדול מ הסכמים 

 יוצמדו כלל.

לעיל, יעלה  2.1.3במהלך ההתקשרות כאמור בסעיף מקרה שבעל אף האמור לעיל,  

או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום  6%בשיעור של הידוע המדד 

 במקדם העדכון. 

התשלום במועד הידוע השינוי של המדד  שיעור –לענין זה, "מקדם העדכון"  .2.1.4.1

-במדד : אם במועד כלשהו עלה הה. לדוגמ6%לעומת מדד הבסיס, בניכוי 

הנומינלי ), כך שהסכום 6%בניכוי  11%( 5%, אזי מקדם העדכון יהיה 11%

  . 1.05-לתשלום יוכפל ב

חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע התאמה  . 2.2

 רטרואקטיבית.
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  נספח ו'

  נוסח כתב ערבות

  חוזה מס' ________מיום _______

  לכבוד

  ית ביאליק יקר עיריית

  "נ,גא

  הנדון: ערבות מס' _________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך (הקבלן) ______________ _______לבקשת __ .1
צמדה למדד (כמפורט פרשי   הה             פרשי ה בצירוף ____________________₪)(במילים: _________ ₪ 

 מיום ________ "החייב") בהתאם לחוזה מס' _______ –_____________ (להלן , שתדרשו מאת להלן)
 .בקריית ביאליק ,וכן לעבודות נוספותתשתית עפר ועבודות לביצוע 

  סכום הערבות הנ"ל יהא צמוד למדד בהתאם להוראות הבאות:  .2

 הגדרות:  .2.1

 מדד התשומה בבניה למגורים כללי. –מדד  .2.1.1

 .15/2017למגורים כללי, הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  מדד התשומה בבניה –מדד הבסיס  .2.1.2

 במועד כלשהו לעומת מדד הבסיס.  הידועשיעור השינוי של המדד  –מקדם העדכון  .2.1.3

 : 2חודשים 12 -עבור הסכמים שמשך ביצועם לפי החוזה ארוך מ –חלופה ב'  .2.2

 סכום הערבות לא יוצמד.  –חודשים  12-גדול מלפי החוזה משך ביצועם עבור הסכמים ש .2.2.1

 6%בשיעור של הידוע לעיל, יעלה המדד  2.2.1במהלך ההתקשרות כאמור בסעיף במקרה שעל אף האמור לעיל,  .2.2.2
 סכום הערבות ויוצמד למדד לפי מקדם העדכון שלהלן. ן או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכ

. 6%לעומת מדד הבסיס, בניכוי התשלום במועד הידוע השינוי של המדד  שיעור –לענין זה, "מקדם העדכון" 
), כך שהסכום 6%בניכוי  11%( 5%, אזי מקדם העדכון יהיה 11%-ב: אם במועד כלשהו עלה המדד הלדוגמ

   .1.05-יוכפל בהנומינלי של הערבות 

  

  האם לא לבצע הצמדה "רגילה" , בכל מצב של עליית מדד? 2
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אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  .3
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב 

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

  עד ליום _________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה .4

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו ______________________. .5

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה, לשינוי ו/או לביטול מכל סיבה שהיא ללא הסכמתכם מראש. .6

  

  חתימת הבנק    תאריך
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   'ז נספח
  

  _________: תאריך        בנק ___________   לכבוד
   )"הבנק" –(להלן 

  "נ,אג

 ית ביאליק לביןי________ מיום ______ בין עיריית קר חוזה קבלני מס'הנדון: 
תשתית בקריית ביאליק (להלן: עפר ולביצוע עבודות   ]הקבלן_________בע"מ [

  ) וכן עבודות נוספות"בפרויקט"העבודות 
  

עבודות הת ביאליק בחוזה לביצוע יקרי קבלן שפרטיו בנדון התקשר עם עירייתו  ל י א ו ה
ית יועבודות נוספות בתחום קרבפרויקט שכונת נאות אפק בקרית ביאליק שבנדון 

  ); "החוזה"שפרטיו בנדון (להלן: ביאליק 

על פי תנאי החוזה, העירייה מאת  וכל התשלומים שיגיעו להקבלן ביקש, כי ו   ל י א ו ה ו
שמספרו _____________ בסעיף הקבלן יועברו אך ורק לחשבון על שם 

  ). "הייעודי"החשבון ____________ בבנק _____________ (להלן: 

  :כדלקמן, הננו לאשר כלפי הבנק הקבלן, ולבקשת לפיכך

וזאת בהתאם לחשבונות כל הכספים שיגיעו מאת העירייה לקבלן עבור ביצוע העבודות לפי תנאי החוזה ( )1(
, יועברו על ידינו אך ורק לחשבון לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות החוזה), העירייהשיאושרו על ידי 

  הייעודי. 

, וכי אין כלשהיזו כדי ליצור שעבוד כלשהו ו/או המחאת זכויות  בהתחייבותנוספק מובהר, כי אין  להסרת )2(
לפי הבנק, למעט ו/או כהקבלן אחריות או מחויבות כלשהי כלפי העירייה במסמך זה ו/או בביצועו כדי להטיל על 

לביצוע על פי החוזה, לרבות זכותה העירייה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות לעיל.  )1(כאמור בסעיף 
 הפחתות, קיזוזים, זכות עכבון וכיו"ב. 

, ובין היתר, בכפוף לכך שלא יהיה בו כדי לחייבנו בהוצאות הקבלןזה ניתן על ידינו לבקשת  מכתב )3(
ין וסוג שהוא, ואם יהיו לנו הוצאות או אם נישא בתשלומים כלשהם אשר לא ובתשלומים כלשהם מכל מ

היינו חייבים בהם אילולי הוצא מכתב זה, כי אז אתם תחזירו, תפצו ו/או תשפו אותנו בגין כל הוצאה 
 עם קבלת דרישה ראשונה לכך.  מיידו/או תשלום כאמור 

על הקבלן חר ובכפוף לחתימת הבנק ולחתימת על פיו ייכנסו לתוקף אך ורק לא והתחייבותנוזה  מכתב )4(
, והיא תחול אך ורק על תשלומים שיועברו לקבלן החל ממועד קבלת מסמך זה בעירייה האישור שבשוליו

 . כשהוא חתום ומאומת כנדרש על ידי מורשי החתימה של העירייה, הבנק והקבלן

  
  רב,  בכבוד

  ת ביאליק יעיריית קרי
  

אמור ה כלידועים לנו ואנו מסכימים לית ביאליק לבין הקבלן יעיריית קראנו מאשרים שתנאי החוזה מיום ________ שבין 
  , מאשרים את האמור בו ומתחייבים לפעול על פיו.לעילבמכתב זה 

 חתימתם וכי___________  בנק בשם לעיל האישור על חתמו_________  -ו"ה _________ ה כי בזאת לאשר הריני
  "ל.הנ הבנק את מחייבת

________________  
  "דעו____________, 

  מסכימים לכל האמור במכתב זה ומאשרים את האמור בו.  אנו

  

 חתימתם וכי"מ בע_____________  בשם לעיל האישור על חתמו_________  -ו"ה _________ ה כי בזאת לאשר הריני
  .שלה ההתאגדות למסמכי ובהתאם דין"י עפ"ל הנ החברה את מחייבת

________________  
  "דעו____________, 
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ביטוח עריכתאישור  –ח'  חנספ  

  לכבוד

  ")עירייה(להלן : "הת ביאליק יעיריית קרי
  0327032 , קרית ביאליק16שד' ירושלים 

  ……………………………………… הקבלןשם הנדון: 

  : ....................................כתובת משרדיו 

  

הקבלן ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"ש הננו מאשרים בזאת כי 
  וכמפורט בהמשך:שבנדון 

עבודות עפר ותשתיות, לרבות גשרים, הנדרשות במסגרת פרויקט פיתוח והקמת  :העבודה תיאור .1
) וכן עבודות נוספות "בפרויקט"העבודות אליק (להלן: תשתיות לשכונת נאות אפק בקריית בי

שהעירייה רשאית להזמין מאת הקבלן בתחומי העירייה ו/או בשטחים גובלים לפרוייקט, 
), (העבודות בפרויקט "הנוספות"העבודות במקביל לביצוען של העבודות בפרויקט (להלן: 

  להלן);והעבודות הנוספות יכונו להלן ביחד: "העבודות" כהגדרתן 

חודשים  24+ תקופת תחזוקה מורחבת של  __________ עד __________ -מ  תקופת הביטוח: .2
 )."תקופת ביטוח העבודות"הפרקים (להלן  3 -ל

קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות .3
   .העדכנית ליום תחילת הביטוח הפוליסה הידועה בשם "ביט"

השווה למלוא היקף העבודה כולל ₪,  __________סכום הביטוח לפרק א' (ביטוח רכוש) :  .3.1
עבור ציוד,  __________ המהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות. וסכום בטוח של חומרים וציוד

  כלים וחומרים מכל סוג של הקבלן ו/או מטעמו שאינם מהווים חלק בלתי נפרד מן העבודות.

הרכוש, בנפרד מסכום ביטוח  10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל  .3.1.1
  לכל הרחבה :

  הוצאות לפינוי הריסות.  א.

  אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך.  ב.

לשם כינון הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים    ג.
  האובדן או הנזק.

 מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומריםו/או עקיף  ישירפרק זה מורחב לכסות גם נזק  .3.1.2
  ₪). (שני מיליון ₪  2,000,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של:  לקויים.

  גבול האחריות עפ"י פרק ב' (צד שלישי) : .3.2

 20,000,000 [לפחות .ת הביטוחסה"כ לתקופ ש"ח __________ -לאירוע ו ש"ח __________
  ].ת הביטוחסה"כ לתקופ ש"ח 20,000,000 -לאירוע ו ש"ח

ת שיבוב של וב"חריגים" (תביע 7סעיף תקף, ובהתאם מבוטל  –ב"הרחבות לפרק ב' "  1סעיף  .3.2.1
  המוסד לביטוח לאומי).

גבולות  תקף. –) או החלשה או תמך או משען "(כיסוי רעידות ב"הרחבות לפרק ב' 2סעיף  .3.2.2
  למקרה ולתקופת הביטוח.₪) (ארבעה מיליון ש"ח  4,000,000 האחריות בגין הרחבה זו:

  תקף. –" (הרחבת נזקי גוף)  ב"הרחבות לפרק ב' 3סעיף  .3.2.3
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ב"חריגים" לפרק זה ("אובדן או נזק לצינורות, מתקנים או כבלים  8לסעיף  .3.2.4
  הבאה : ההפסקקרקעיים") תתווסף -תת

-תת מפגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק  -
  .₪)(שני מיליון ₪  2,000,000 אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של קרקעיים.

  גבולות האחריות עפ"י פרק ג' (חבות מעבידים) : .3.3

  .ת הביטוחלמקרה ולתקופ ש"ח __________ -ו לעובד ש"ח __________

  ]ת הביטוחלמקרה ולתקופ ש"ח 20,000,000 -לעובד ו ש"ח 6,000,000 [לפחות :

 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או …לשם המבוטח : "הפוליסות הנ"ל מתווסף  בכל .4
מים והביוב מי קרית תאגיד הביאליק ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או  תקרייעיריית 

חברה לפיתוח  תו/או ח.פ. ו/או רשות מקרקעי ישראל ממשלת ישראלביאליק ו/או 
   " ם ו/או הבקרה מטעמםעובדיה ו/אותשתיות בע"מ 

  (+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

פיצוי ל וכי בכל מקרה ש בפוליסה, בלעדי כ"מוטב"העירייה" " קביעתרשמנו לפנינו את  .5
ה ו/או למי שהעירייה תורה הפיצוי ישולם אך ורק לפקודת עפ"י פרק א' (ביטוח הרכוש)

 .בכתב לשלם לו

 4הגורמים הנזכרים בסעיף ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
לעיל והמבטח מוותר על זכותו לטעון לשיתוף בביטוחיהם ו/או לקיום בטוח כפל עם 

  . הםלהפעיל את ביטוחי ויידרשטוחיהם ואשר לא יב

הקבלן קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה  ניינו לביןהננו מאשרים בזאת שבי .7

ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםשל 
  ". עירייהממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל"יום  60

אי הבטוחים הנ"ל ע"י יחיד מבוטח לא מאושר בזאת כי הפרה בתום של תנאי מתנ .8
  תפגע בזכויות המבוטחים לשיפוי מלא על פי האמור בבטוחים הנ"ל.

מאושר בזאת כי הקבלן בלבד אחראי לשלם את הפרמיות עבור הבטוחים הנ"ל ואת  .9
דמי ההשתתפות העצמית בגין תביעות המוגשות בהן ולשאת בכל חיוב אחר הנובע 

  מהן.

 ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל.מצ"ב פרוט סכומי  .10

  

  

  רב, בכבוד                

 חברה לביטוח בע"מ. __________
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  הצהרת העדר תביעות נזיקין -נספח ט' 

  לכבוד

  עיריית קריית ביאליק

  ")מזמינהה(להלן "

  

עבודות לפי מכרז  בקשר עםבקשר עם רעו יהצהרה בדבר תאונות עבודה ונזקים שאהנדון: 

 )"החוזה" להלן:ועל פי חוזה קבלני מיום _________ ( 15/2017

  

בקשר  מאשר בזאת כי בצעתי את העבודות__________ ("הקבלן")  אני החתום מטה .1
וללא כל ליקוי או גרימת נזקים או תאונות גוף או רכוש  בשלמותשבנדון עם החוזה 

  או לעובדים מטעמי או לצד ג' כלשהו. לעבודות או לעובדי

בזאת כי במידה ויתגלה לי מידע או דרישה כלשהי לגבי נזקים מכל סוג שהוא מוצהר  .2
מיידית  המזמינה זה, אני מתחייב ליידע את החוזה מושאבמהלך העבודות  שנגרמו

קון הנזקים ו/או להתגונן מפני כל ילת המוסמכים, ה ועם באי כוחהולפעול, בתאום עמ
  .בחוזהדרישה כאמור כמפורט 

תמורה הסופית עבור העבודות משולמת לי בכפוף לכך שהצהרתי לעיל זאת כי הבמוסכם  .3
על כל נזק ו/או הוצאה  המזמינה אני מתחייב לשפות את ,הינה אמת ונכונה ולפיכך

עקב הפרה של האמור לעיל ו/או אי דיווח מידי על קרות מקרה נזק  למזמינהשייגרמו 
  כמפורט לעיל.

  

  ,על החתום            

  

  

  חתימת הקבלן    תאריך
  חתימה וחותמת

  

  

  

   אישור עו"ד הקבלן

 בשם לעיל האישור על חתמו_________  -ו"ה _________ ה כי בזאת לאשר הריני
 למסמכי ובהתאם דין"י עפ"ל הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי"מ בע_____________ 

  .שלה ההתאגדות
  

________________  
  "דעו____________, 
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  נוסח כתב ויתור וסילוק  –נספח י' 

  

  תאריך: ___________
 לכבוד

  ביאליק יתיקר עיריית
  

  סילוק ושחרורויתור כתב הנדון: 

אנו הח"מ, __________________________________ מספר ח"פ _________________ (להלן 
____________________ המוסמכים לחתום -"), באמצעות ה"ה ___________________ והקבלן"

 עירייתבשמו ובמקומו של הקבלן, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כלפי 
  "), כלהלן:המזמינהביאליק (להלן " תקריי

  

ידי -סופי בגין מלוא העבודות אשר בוצעו עלכי ביום ___________, הגיש הקבלן למזמינה חשבון   .1
תשתית וכן עבודות נוספות, כפי שנחתם בין הקבלן למזמינה עפר והקבלן בקשר עם חוזה לביצוע עבודות 

  ").החוזה"-" והחשבון הסופיביום __________ (להלן, בהתאמה: "

לחוזה,  60מפורט בסעיף כי ביום ________, שילמה המזמינה לקבלן, את החשבון הסופי לתשלום, כ  .2
"), החשבון הסופי לתשלוםכנגד מסירת כתב סילוק ושחרור זה, בסך של ___________ ש"ח (להלן: "

לחוזה  60.3ידי המזמינה בהתאם להוראות סעיף -וזאת בהתבסס על החשבון הסופי כפי שאושר על
  ").החשבון הסופי המאושר(להלן: "

כי כל התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן ו/או של מי מטעמו כלפי המזמינה ו/או כלפי מי   .3
 –ברות בקרה ופיקוח, לרבות ח.פ.ת. מטעמה ו/או כלפי רמ"י ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם  ו/או ח

חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ, ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בקשר לחוזה ו/או לפרויקט שבוצע 
במסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל הקשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות ומבלי לגרוע, כל 

פוי ו/או פיצוי לו זכאי הקבלן ו/או כל שינוי ו/או תוספת להסכם ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שי
פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עימם, מכל מין וסוג שהוא, כלולות -מי מטעמו לו על

ומגולמות בחשבון הסופי המאושר וכי לא תהיינה לקבלן ו/או לכל מי מטעמו כל תביעות ו/או דרישות 
  שהן, מעבר לאלו הכלולות בחשבון הסופי המאושר.ו/או השגות נוספות כלשהן, מכל מין וסוג 

לעיל ומשאר הוראות כתב סילוק ושחרור זה, כולל החשבון הסופי  3כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .4
לתשלום את כל התביעות ו/או הדרישות ו/או השגות של הקבלן בקשר עם החוזה ו/או לפרויקט שבוצע 

 קשור אליהם בקשר ישיר או עקיף, לרבות ומבלי לגרועבמסגרתו, במישרין ו/או בעקיפין, וכל ה
, כל שינוי ו/או תוספת לחוזה ו/או כל הוצאה ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי להם זכאי מהאמור

פי החוזה ו/או במסגרת ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עימם, על כל פרטיהם, -הקבלן ו/או כל מי מטעמו על
החשבון הסופי לתשלום, מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תשלום בלא יוצא מן הכלל, וכי קבלת 

ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או זכות של הקבלן ו/או של מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, 
כלפי המזמינה ו/או כלפי כל מי מטעמה ו/או כלפי רמ"י ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם  ו/או חברות 

חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ, ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בקשר עם  –רבות ח.פ.ת. בקרה ופיקוח, ל
  החוזה ו/או הפרויקט שבוצע במסגרתו, בקשר ישיר ו/או עקיף.

כי אין ולא תהיה לקבלן ו/או למי מטעמו, כלפי המזמינה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או רמ"י ו/או עובדיהם   .5
חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ ו/או עובדיהם  –ופיקוח לרבות ח.פ.ת. ו/או מי מטעמם ו/או חברות בקרה 

ו/או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת ו/או נוספת כלשהי, במישרין ו/או 
בעקיפין, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם החוזה ו/או עם ביצוע הפרויקט נשואו ו/או בקשר ישיר ו/או 

ותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל עקיף עמם, והקבלן מו
טענה, דרישה, תביעה והשגה כאמור, וזאת, למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן החשבון הסופי המאושר 

פיו, לא כלל את מלוא הטענות ו/או הדרישות ו/או התביעות -ו/או החשבון הסופי לתשלום ששולם על
ידי הקבלן, -שאלה מצאו את ביטוין לכתחילה בדרישת החשבון הסופי כפי שהוגש על ו/או ההשגות כפי

לרבות כל קיזוז ו/או ניכוי אותו בצעתם ולרבות כל סכום ו/או תשלום שבהם לא הכירה המזמינה, וזאת 
  מכל סיבה שהיא.

תי חוזר וכן יהיה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר, מתחייב ומוותר בזאת באופן סופי מלא ובל  .6
מנוע ומושתק מלהעלות להעלות בפני פורום כלשהו, לרבות גוף שיפוטי או בורר, כל טענה ו/או דרישה 
ו/או תביעה ו/או השגה כלשהי כלפי המזמינה או כלפי מי מטעמה ו/או כלפי רמ"י ו/או עובדיהם ו/או 

ין כל עניין ודבר הקשור, במישרין מי מטעמם  ו/או חברות בקרה ופיקוח ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בג
פיו ו/או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהם, לרבות בקשר עם -ו/או בעקיפין, בחוזה ו/או בפרויקט שבוצע על

  החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום.
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זה; כי הקבלן ו/או כל מי מטעמו, מחויבים להצהרות ולהתחייבויות המפורטות בכתב סילוק ושחרור   .7
כי לא ידוע לקבלן על כל גוף או אדם אחר הזכאי להעלות טענות ו/או דרישות ו/או השגות בקשר, ישיר 

 ,עם החוזה ו/או עם הפרויקט ו/או עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום ,ו/או עקיף
וכי הקבלן ישפה ו/או יפצה את המזמינה ו/או רמ"י ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם  ו/או חברות בקרה 

חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ ו/או עובדיהם ו/או מטעמם בגין כל נזק ו/או  –ופיקוח לרבות ח.פ.ת. 
ן וסוג שהם, אבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או השגה כאמור, מכל מי

שיגרמו למזמינה ו/או למי מהמנויים לעיל ו/או שבהן תידרש המזמינה ו/או רמ"י ו/או עובדיהם ו/או 
חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ ו/או עובדיהם  –מי מטעמם  ו/או חברות בקרה ופיקוח  לרבות ח.פ.ת. 

ו/או בקשר עם הפרויקט  ו/או מטעמם לשאת ו/או שיעלו כנגד המזמינה ו/או מי מהנ"ל בקשר עם החוזה
פיו, לרבות בקשר עם החשבון הסופי המאושר ו/או החשבון הסופי לתשלום, במישרין ו/או -שבוצע על
  בעקיפין.

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  
  

  חותמת שם הקבלן
 צירוף חתימות מורשי החתימה מטעם הקבלן][ב

 תאריך

   

  


