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 וזהסמכים לחרשימת מ

 

 המסמך מצורף מסמך  מסמך שאינו מצורף

 מסמך א' תנאים כלליים למכרז 

 נוסח החוזה             

 

 מסמך ב'

   

המפרט הכללי )המפרט הכללי 

המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת 

משרדית מטעם משרד -הוועדה הבין

הבטחון, משרד העבודה, מע"צ 

ומשהב"ש, אשר ניתן לרוכשו 

יטחון( משרד הב לאור של בהוצאה

לרבות כל , הספר הכחול"[]"

המפרטים הכלליים של מערכת 

 הבטחון

 1מסמך ג' 

 2-מסמך ג' מפרטים טכניים מיוחדים 

  כתבי כמויות 

 

 

 3-ג'מסמך 

 רשימת תכניות  

 ; ומערכת תכניות

 

 4'גמסמך 

תקנים ישראליים במהדורתם 

; אוגדן ירוק לפי ת"י המעודכנת

 לבניינים ייה ירוקהלבנ 5281

 שאינם מבני מגורים

 5מסמך ג' 

 



 

- 3 - 

 לפרסוםנוסח 

 מסמך ב'                

 חוזה 

 
 2019נחתם ביום ______ לחודש ________ שנת ש

 

 י ן ב

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 

 , חולון 47רחוב המרכבה מ

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן ]

 צד אחד;מ
 

 ב י ן ל

________________________________________________________ 

 ס' זיהוי/ח.פ _________________________________________מ

 רחוב _________________________________________________מ

 אמצעות מנהליה __________________________ ת.ז. ______________ב

 ___________________  ת.ז._______________ו

 "[ןקבלה" -ן להל] 

 צד שני;מ

 
לביצוע עבודות  "( שפרסמה החברההמכרז)להלן: " 2/2019 מס' במכרז הזוכהוהקבלן הינו   ואילה

מ"ר וכן מגרש  2,900-ובכלל זה הקמת מבנה בהיקף של כ, בית ספר חרדי לבנותלהקמת 

(, ברח' "בית הספר"-" והפרויקטאו " "העבודותבהתאמה: " ,)להלן ושטח ציבורי פתוח כדורסל

אתר או " "האתר)להלן: " 71חלקה  ,6995בחולון, במקרקעין הידועים כגוש  50 האצ"ל

( 3(, כתב הכמויות )מסמך ג'2והכל על פי המפרטים הטכניים המיוחדים )מסמך ג' ,("העבודות

 ; ( ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז4וכן התכניות )מסמך ג'

, והעירייה הסמיכה את החברה, באתר"( הנה בעלת הזכויות יההעירי" עיריית חולון )להלן:ו הואיל ו

אשר הנה תאגיד עירוני כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה 

 בקשר לפרסום המכרז, בחירת הקבלן, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן; 

ופרסמה את  כל נספחיו זה זה עלאמור בחונת בביצוע העבודות על פי כל היוהחברה מעוני והואיל 

, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה _________ובחרה את הקבלן, על פי הצעתו מיום  - המכרז

ש"ח )במילים:  __________של  כולל זה, לבצע את העבודות תמורת סך

או כל סכום אחר שייקבע על  -(, לא כולל מע"מ שקלים חדשים ____________________

 .["התמורה]להלן: " זה זהוראות חופי ה

והחברה והקבלן הסכימו ביניהם על ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי הוראות חוזה זה  הואילו

 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 הצדדים כדלהלן: ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל



 

- 4 - 

 לפרסוםנוסח 

 כללי –רק א' פ

 
 זה.המבוא וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  .1

 

 פרשנות ונספחים ות,גדרה .2

חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות ב .2.1

 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית חולון.      -"העירייה"

 

 או  "חברהה"

כלית לפיתוח חולון בע"מ, שהינה תאגיד עירוני, ה הכלהחבר  - "המזמין"

כמשמעו בחוק, בשליטת עיריית חולון, אשר הוסמכה על ידי 

העירייה לפעול, בשמה ובמקומה, בכל הקשור בניהול ביצוע 

 העבודות ובפיקוח עליהן.

 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים,   -" קבלןה"

פועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או לן משנה הבות כל קבולר

 קבלן משנה אשר מונה על ידי החברה.

 

קבע על ידי החברה, מעת לעת, לניהול הפרוייקט, לרבות כל ימי שי  - "מנהלה"        

 אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך חוזה זה.

 
על ידי המנהל לפקח על ביצוע    ן, בכתב, מזמן לזמ מי שימונה,                        - "מפקחה"

 העבודה או כל חלק ממנה.

 
          

לק חל כפירושה כל העבודות, המבנה)ים(, הפעולות וההתחייבויות ו   -" עבודהה"

של העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם 

אם הן  לכל תנאי המכרז ולכל תנאי חוזה זה ולכל נספחיו בין

ן אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן על ידי ורשות ובימפ

החברה ו/או המנהל ו/או המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות 

ו/או  תלביצועו או בקשר לביצועו של החוזה ו/או עבודות נוספו

 חלקיות.

 
ה או צוע העבודלצורך בי כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי,   -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 בקשר לביצועה.
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פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח -ביצועה של כל עבודה על  - "יצוע העבודהב"

 ו/או המנהל.

 

בוצע העבודה תאו מעליהם  םהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחת - "תר העבודהא"       

וכן סביבתם הקרובה, לרבות דרכי גישה וכל מקרקעין אחרים   

 בלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה.ותו של הקיעמדו לרשש

 
 ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני וחשמלי.הכל                                                          - "יודצ"

 
ו/או כל החומרים  עזר אי, חומריחומרי בניה, מוצרים, חומרי לוו                                          -" ומריםח"

האחרים הדרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאתר ושמירתם 

 בו.

 
פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,  - "חוזהה"

לרבות התנאים הכלליים לביצוע העבודה, המפרטים, כתב 

מכל הכמויות למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך 

בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים  שהוא שיצורף לחוזה סוגמין ו

 ו/או תכניות נוספות.

 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי   - "כניותת"

בתכניות אלה שאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח 

ן חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי ילעני

ין חוזה זה מזמן לזמן, וכן תכניות יח לענקהמפו על ידי המנהל א

 שיתווספו מזמן לזמן.

 

סכום מכפלות המחירים הנקובים בכתב הכמויות למדידה לגבי   -" כר העבודהש"

 ודה שבוצעו למעשה לפי החוזה.בכל עבודה בכמויות הע

  

שכר שכר העבודה, כהגדרתו לעיל, לרבות כל תוספת שתתווסף ל -" כר החוזהש"

הוראות חוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת, ה בהתאם להעבוד

 אם להוראות חוזה זה.תיותאם או יקוזז משכר העבודה בה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה  

ו/או שכר העבודה לא יכללו התייקרויות כלשהן ולא יוצמדו 

א במקרים למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר, אל

 .פורשות בחוזה זה להלןהאמורים מ

 

, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המחירים לצרכןמדד             - "מדדה"    

 המרכזית לסטטיסטיקה.



 

- 6 - 

 לפרסוםנוסח 

 
 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:             -" וח עליוןכ" 

לחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב מ

שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק חמה ובין הוכרזה מל)בין ש

מובהר כי ימי גשם, גיוס מילואים, סגר בשטחים, שביתות 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה.נוהשבתות אינם 

 

 להלן. 11.2כמשמעותו בסעיף         -" ו התחלת עבודהצ"

 

 "ל.ו בחוק הנק כמשמעותוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוח .2.2

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק,  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -וזה זה, על נספחיו השונים ח .2.3

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות -דו אי וודאות, או

 לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 ספחיםנ .2.4

[ מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק 'ך במסמה זה ]חוזל .2.4.1

 בלתי נפרד מהחוזה:

 תעודת השלמה   - 1ספח ב'נ

 תעודת סיום   - 2ספח ב'נ

 נוסח ערבות בנקאית   - 3ב' חספנ

 נספח בדק   - 4ספח ב'נ

 הצהרה על חיסול תביעות   - 5ספח ב'נ

 יום ביטוחיםאישורים על קנספח ביטוח ו   -6ספח ב'נ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה – 7ב' פחנס

 ]יצורף בהמשך[ פרוטוקול סיור קבלנים – 8נספח ב'

 ת אחריות קבלן מתום שנת הבדקותקופ – 9נספח ב'

 
ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, וכן מ .2.4.2

י נפרד חלק בלת ( מהוויםלהזמנה 1ך א'מסמ)לרבות  כל מסמכי המכרז

 .מהחוזה ודין האמור בהם כדין האמור בחוזה גופו
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 : הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .3

 3על אף האמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ולהלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיף 

 .ות החוזהיתר הוראזה להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף זה גובר על כל 

 

 שלבי הפרויקט .3.1

 שלבים, כדלקמן: לושהמובהר, כי הפרויקט ייבנה בש .3.1.1

 "(;עבודות שלב א'הקמת מבנה בית הספר והפיתוח מסביבו )להלן: " – שלב א' .א

 "(; עבודות שלב ב'הקמת מגרש כדורסל )להלן: " – שלב ב' .ב

 "(.עבודות שלב ג'הקמת שטח ציבורי פתוח )להלן: " –שלב ג'  .ג

 (.שלבי הפרויקט"קראו ביחד להלן: "ים ייהשלב לושתש)

לבצע את כל העבודות  מהקבלןמודגש ומובהר, כי החברה תהיה רשאית לדרוש  .3.1.2

)של כל שלבי הפרויקט( בבת אחת, או לדרוש ממנו לבצע תחילה רק את עבודות 

לבטל או אף , ו/או עבודות שלב ג' שלב א' ולדחות את מועד ביצוע עבודות שלב ב'

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי , ו/או עבודות שלב ג' ב' עבודות שלבחלוטין את ל

ו הגשת הצעתעת בחשבון ב האמור לעילהביא  הקבלן מצהיר כיובהתאם לצרכיה. 

בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל  ומתחייב שלא לבוא, למכרז

 כך.

של  ועד ביצועןלדחות את מתחליט לאור האמור לעיל מובהר, כי ככל והחברה  .3.1.3

 ,שלבים ים או שלושהולבצע את העבודות בשניו/או עבודת שלב ג' עבודות של ב' 

אזי יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים, בנפרד בקשר לכל אחד 

 משלבי הפרויקט.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מודגש ומובהר, כי החברה תהא רשאית שלא לבצע  .3.1.4

, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה ו עבודות שלב ג'א/ו ת שלב ב'כלל את עבודו

ו/או עבודות שלב ג' שהיא; וכן תהא רשאית שלא לבצע את עבודות שלב ב' 

באמצעות הקבלן, ולבצען בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר, הכל לפי שיקול דעתה 

ן בהגשת הבלעדי של החברה ומכל סיבה שהיא, ועל הקבלן להביא אף זאת בחשבו

 ישמע כל טענה ו/או כל דרישה ו/או כל תביעה כלפי החברה בשל כך.עתו, ולא תהצ

במידה מוסכם כי , בחוזה זה או במסמכי המכרז על אף האמור בכל מקום אחר .3.1.5

חודשים  18-מבמועד שיהיה מאוחר יחלו ו/או עבודות שלב ג' ועבודות שלב ב' 

ו/או עבודות שלב ג' ב' בודות שלב לאחר מועד החתימה על החוזה, יוצמדו מחירי ע

ידי הלשכה -כמפורט בהצעה הזוכה, למדד תשומות הבנייה, המתפרסם על

)למען  המרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם למדד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז

 .הסר ספק, בעבור ביצוע עבודות שלב א' לא תשולם הצמדה(
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 יצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזהפ .3.2

וראות החוזה לעניין הפיצויים המוסכמים ואי קיום הוראות החוזה, מוסכם ל יתר הגרוע מכמבלי ל

)נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה  7ב'בנספח במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי החוזה המפורטים 

בתנאי החוזה( ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש את סכומי הפיצויים 

   "ל.נספח הנהמפורטים ב

 בטיחות בביצוע העבודות .3.3

ובמיוחד על נהלי הבטיחות בכל הנוגע לביצוע העבודות על הבטיחות הקבלן מתחייב להקפיד 

ל"מפרט כללי לבטיחות בעבודות בנייה" )הידוע  97, אשר יהיו בהתאם לפרק והגהות בעבודה

ינו מנהל מטעמו )שא ת עם רישוי. כמו כן, הקבלן הזוכה יידרש למנות ממונה בטיחו"(ספר הכחולכ"

ילווה את ביצוע העבודות עד לקבלת יגיש מפרט מיוחד בנושא הבטיחות בעבודה, והעבודה(, אשר 

 תעודת גמר, ויהיה נוכח וישתתף בכל הפגישות לקביעת שלבי הביצוע ולוחות הזמנים.

 תו תקן ירוק .3.4

 -וקתו תקן יר לצורך קבלתואספקת חומרים  דרישות הביצוע הזוכה במכרז יידרש לעמוד בכל

, הכל על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי. יובהר, כי מדובר בתנאי מהותי 5281בנייה ירוקה לפי ת"י 

 בביצוע העבודות נשוא המכרז והפרתו תהווה הפרתו יסודית של חוזה המכרז.

 עבודה עם מערכת רמדור .3.5

לת יומני יקטים הכוללניהול פרומערכת רמדור  עםהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה החלה לעבוד 

"(. הקבלן מתחייב לרכוש על חשבונו רישיון שימוש במערכת המערכתעבודה ממוחשבים )להלן: "

מע"מ לחודש( לצורך הגשת חשבונות ממוחשבים עם התחייבות שנתית עבור ₪ +  225)בעלות של 

 בודה.ויומני הע הקבלן מתחייב להזין באמצעות המערכת את החשבונותמודל יומני העבודה. 

 קבלני משנה וספקים .3.6

הקבלן מתחייב להעביר לאישורו מראש ובכתב של המפקח כל קבלן משנה ו/או ספק איתם הוא 

מבקש לעבוד במסגרת ביצוע העבודות, ומתחייב שלא לאפשר לכל קבלן משנה לבצע עבודה כלשהי 

המפקח  קבלת אישורו/או שלא לאשר לכל ספק שהוא לספק כל חומר שהוא לאתר העבודה ללא 

 ש ובכתב, כאמור לעיל.מרא

בכל מקרה בו הקבלן יעסיק קבלני/ספקי משנה, אזי הקבלן יהא האחראי הבלעדי לביצוע כל 

 ספקי/לא שילם הקבלן לקבלני התשלומים הנדרשים לקבלני המשנה במועדם. יובהר, כי במקרה בו

, על חברה תהא רשאיתהשועד, הרי במעל ידו המשנה ו/או למי מהם את הסכומים אשר יגיעו להם 

הבלעדי והמוחלט, לשלם את המגיע לקבלני המשנה האמורים, כולם או מקצתם,  הפי שיקול דעת

במקום הקבלן ולחייב את חשבון הקבלן ו/או לנכות ו/או לקזז את התשלומים האמורים, בצירוף 

לגבותם  תירשאהא ת, וכן 15%ריבית, מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, בתוספת תקורה של 

מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות מימוש כל ערבות, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שעשוי 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הוראה זו לא תחשב בשום מקרה כהסכמה לטובת  חברהלעמוד ל

 לנהוג כאמור. החברהצד ג' ולא תטיל כל חובה על 
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 צהרות הקבלןה .4

 בזה כי:ן מצהיר קבלה

, בסיווג המאפשר לו 1969-וא רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טה .4.1

 לבצע כדין את העבודות נשוא חוזה זה.

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה.ה .4.2

 השלים אתעל מנת לומרים ומימון חוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, ה .4.3

כל העבודה בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים 

 הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.

הירים לו תנאי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו ושאינם מצורפים אליו המהווים חלק נ .4.4

 בלתי נפרד ממנו.

ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  הקבלן כייר בזאת ת כל ספק, מצהעמניל

זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.

קבלן א תקנה לת בו על ידו לוהתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי-יא

ת כלשהי לשינוי שכר החוזה או לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות זכו

 או דרישות כלפי החברה בענין זה.

וא ביקר באתר העבודה ובחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או ה .4.5

ו ומהווה תמורה נאותה ח את דעתחוזה מנייקתו כי שכר הדהנובעים מהן, ושוכנע על יסוד ב

והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהי שמקורה 

 באי ידיעתו של תנאי או נתון כלשהו הקשורים בביצוע העבודה או הנובעים ממנה.

יהיה  ל פיו לאויותיו עובביצוע התחייב ין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זהא .4.6

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בכך כי החברה תקבל אישור  .4.7

והוא מסכים לכך כי במידה ואישור כאמור לא יתקבל אצל החברה, ועקב כך  -תקציבי מראש 

 טלנה העבודות נשוא המכרז, לא יהווה הדבר עילה לתביעה כנגד החברה.ו/או תבול המכרז יבוט

 

 יקף החוזהה .5

וראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל ה

 דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 םתירות במסמכים והוראות מילוייס .6

דוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע לן לבל הקבע .6.1

 האחר הכלולים בהם.
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משמעות, -ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו 6.1ילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן ג .6.2

ק בלן מסופלהוראה אחרת ממנו או שהיה הק הוכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוז

ו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין בפירוש

הוראות  ןייתהקבלן מפרש כהלכה את החוזה, אזי יהא חייב הקבלן לפנות בכתב למנהל והמנהל 

ל ידי המפקח ע בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה

אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו  -ש החוזה קת בפירודבר מחלוב

 בחוזה זה.

קבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה ה

ה בכך, או בסתיר ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה

וע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של כדי למנ כאמור,

המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות 

 כאמור., או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח

מציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות רשאי לה או המפקחמנהל ה .6.3

 תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה.

מחייבות את הקבלן, אולם אין  6.3-ו 6.2וראות המנהל והמפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים ה .6.4

פרק ט' מהאמור בי לגרוע י החוזה או כדפבאמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על 

 להלן.

ובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, התכניות וכתב הכמויות מ .6.5

כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים 

 הכלולים באחרים, לפי העניין.

 

 ותעדיפוי סדר -ע עבודה ותירות במסמכים בעניין הנוגע לביצס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור -התאמה, דו-כל מקרה של סתירה, איב .7.1

בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה 

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

 צוע.יהתכניות לב . א

 מויות.כתב כ . ב

 המפרטים המיוחדים. ג. 

 המפרט הכללי. ד. 

 תקנים ישראליים. ה. 

 תקנים זרים. ו. 

 החוזה. ז.  

קודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, ה

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל וכיוצ" י התאמהרה של סתירה, אקנוסף לאמור לעיל, בכל מב .7.2

הוראות בדבר סדר העדיפויות  ןייתלבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח 

 שיש לנהוג על פיו.
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משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו-נוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, איב .7.3

יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן עצמם,  ים לביןהנספחים הטכני באלה בין

ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי ההתאמה, דו המשמעות 

 האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

פירוש שונה פשרות למעות, אמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו מש .7.4

וכיוצא באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליות )פרק ה'(, אחריות וביטוח )פרק ו'(, עובדים 

)פרק ז'(, שינויים, תוספות והפחתות )פרק י'(, שכר החוזה וערבויות )פרק יב'(, הפרות ופיצויים 

 מך אחר.)פרק יג'( ושונות )פרק יד'( יגברו הוראות החוזה על כל מס

 

 הכנה לביצוע -רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

ים את הקבלן כמי שבדק את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של אור .8.1

העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של 

 ה.מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר העבוד

מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל סוג  לןקבה .8.2

שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל תקשורת וטלפון וכן מערכות מסוגים שונים 

 חלקם. הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או

התשתיות הנזכרות לעיל, המצויות  של כל מיפוי קבלן יכין, ויגיש לחברה לפי דרישת המפקח,ה

 באתר העבודה, וזאת קודם לתחילת העבודה.

קבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה הנקוב בחוזה, מניח את דעתו ה .8.3

זה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או וומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי הח

 של תנאי העבודה או אתר העבודה על ידי הקבלן. נכונה ה בלתימהערכ

וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך העבודה וכן  דוחותמנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן ה .8.4

ולא יפטרו את הקבלן  התכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוז

. החברה תהיה משוחררת מכל 8.1נדרש בסעיף קטן קות, כמו בדימהחובה המוטלת עליו לבצע בעצ

 שהמציאה, אם המציאה, לקבלן כאמור לעיל.והסקרים  הדוחותולדיוק חבות או אחריות לשלמות 

 

 רכי ביצוע ולוח זמניםד .9

( ימים מהיום הנקוב בצו שלושים) 30-מנהל בתיאום עם החברה יעבירו לקבלן, לא יאוחר מה   .9.1

י הביצוע ולוח הזמנים, שיהא מבוסס על לוח זמנים בכתב בדבר דרכבודה, הוראות התחלת ע

, וכן הנחיות, הוראות, שהוכן בהשתתפות ממונה הבטיחות מטעם הקבלןו עקרוני שהגיש הקבלן

 והשיטות אשר לפיהם על הקבלן לבצע את העבודה.  , שלבי וסדר הביצועלרבות הסדרים

ם לנקודות הציון שבסעיף "שלבי , יהיו בהתא9.1ר בסעיף קטן לקבלן, כאמו הוראות שיועברוה  .9.2

ביצוע" שבמפרט הטכני המיוחד. הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר ללוח הזמנים, למעט שינויים 

במועדי ביצועם של שלבים עיקריים, ואם אלה יאושרו על ידי המפקח ייערך לוח הזמנים בהתאם 

 לשינויים שאושרו.
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שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  ת, בין בשל כךל רשאי, בכל עבאישור המנה מפקחה .9.3

ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר. 

 יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח. -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח, בין  וראות סעיף זהאו חומר לפי המך, תכנית, סמצאת כל מה .9.4

שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי 

 החוזה ולפי כל דין.

 

 ימון ומדידותס .10

הקבע. את נקודות  קבלן לא יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מן המודד שימונה על ידי המפקחה .10.1

הקבע על חשבונו, ויאשר בחתימתו כי נמסר לו השטח על ידי מודד טיח את נקודות הקבלן יב

 מוסמך.

קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של ה .10.2

ידי בוצעו על  םחלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין א

 לו על הקבלן.אות הסימון יחואחרים. הוצ

 ל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.כ .10.3

ם נעשו כבר על ידי גורמים אחרים לרבות על ידי החברה, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי הענין א

 והנסיבות.

על נקודות הקבע,  עלמו או טושטשוניזוקו, נ םקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. אה .10.4

הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח 

 להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

וצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה גרפית בתכניות ועליו להתייחס אך ורק מ .10.5

 תכניות.בלמידות הרשומות 

את הגבהים של הקרקע כפי באמצעות מודד מוסמך ועל חשבונו  דה ימדוד הקבלןפני ביצוע העבול .10.6

, ובכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין ויגיש למפקח את תכנית המדידה שהועמדה לרשותו

יום מיום שבו הועמדה הקרקע  15מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר תוך 

אחר מכן, לא תילקחנה לענות אחרות שתובאנה אי התאמה או ט לן. טענות בדברלרשות הקב

בחשבון. אם יתקבל ערעור, תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת 

שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשבון בליטות או שקעים 

 מקומיים.

קבלן ואשר יבצע את הדד מוסמך שיועסק על ידי וצעו על ידי מוון והמדידות יבל עבודות הסימכ .10.7

 העבודות במיומנות וכנדרש על פי כל דין.
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 ביצוע העבודה -רק ג' פ

 תחלת ביצוע העבודהה .11

קבלן מתחייב, לפני התחלת ביצוע העבודה להעמיד באתר משרד נייד לטובת המפקח הכולל חדר ה .11.1

 ן ושירותים.גור לחשמל ומים, חיבור לאינטרנט, מזרון, חיבכסאות, אלשימושו הבלעדי, שולחן, 

צו התחלת שתיקרא " ,ידי החברה בהוראה בכתב-קבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע עלה .11.2

". הקבלן יחל בביצוע העבודה וימשיך בביצועה בכל אחד משלבי הביצוע בקצב הדרוש עבודה

 9ח הזמנים שנמסר לו כאמור בסעיף התאם ללובחוזה ובלהשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה 

 מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך. לעיל, אלא אם כן קיבל

צו התחלת העבודה )בקשר לביצוע עבודות שלב א' או ביצוע של כל עבודות הפרויקט, לפי שיקול 

 30, בתוך המאוחרל קבלן, לכלעיל( יימסר ל 3.1דעתה הבלעדי של החברה ולפי צרכיה, כאמור בסעיף 

תקופת ימי עבודה ממועד חתימת החברה על חוזה זה, ותקופה זו תהווה עבור הקבלן בבחינת "

". מובהר, כי לא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת העבודה או הארכה התארגנות

לך תקופת וע העבודות במהלהתארגן כנדרש לביצהקבלן של תקופת הביצוע בשל כך שלא הספיק 

 גנות.ההתאר

חילת העבודה, כתאריך תלאחר התאריך הנקוב בצו  חודש א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך ל .11.3

תחילת העבודה, רשאית החברה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע 

 מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך.

ות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת על שע 24בודה תוך פנות את אתר העקבלן מתחייב לצאת ולה

 קבלן אחר במקומו. המנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבוד

 

 עמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלןה .12

לעיל להתחלת העבודה תעמיד החברה לרשות הקבלן את אתר  11מועד שנקבע בהתאם להוראות סעיף ב

ח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח רוש, לדעת המפקתו חלק ממנו הדהעבודה או או

תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה. הכל  ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.

 
 כנות לביצוע העבודהה .13

 לקבל מעיריית חולון, ידאג הקבלן "ההתארגנות תקופתובמשך ", בפועלע העבודה פני התחלת ביצול

לחוק התכנון והבנייה וע"פ חלק ז' לתקנות התכנון והבנייה  157סעיף ל בהתאם" תחילת עבודותאישור "

ית חולון, התנועה של עיריהסדרי תנועה זמניים לתקופת הביצוע ואישורה באגף תכנית  (.בנייהרישוי )

"אישור תחילת עבודות". על הקבלן השלמת הדרישות לקבלת  ותימסר לקבלן לשם יבוצעו ע"י המזמין

, לסלילת על חשבונו ודהבהספקת חשמל ומים לביצוע העדאוג לללהתקשר בחוזה עם מטמנה מאושרת, 

יף או מבנה ארעי אשר קיום צרלדרכי גישה לאתר העבודה, לגידור ושערים, לסידורי הגנה בפני שטפונות, 

וש זמני בשביל הפועלים, ויעשה את כל שאר ההכנות לחומרי העבודה וכלים ובית שימ ישמש מחסן

 הקבלן. שלהדרושות לביצוע העבודה, כדי הנחת דעתו של המפקח. כל הפעולות הנ"ל תהיינה על חשבונו 
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 סירת תכניותמ .14

וסף י המנהל ללא תשלום. כל העתק נלושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידש .14.1

חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה, יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי  שיהיה דרוש לקבלן יוכן על

ו שהוכנו על ידי אהתכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המנהל ובין שהכין אותם בעצמו, 

 אדם אחר.

בודה, יוחזקו על ידי הקבלן באתר הע עתקים מכל תכניות ומסמכים המהווים חלק מהחוזה,ה .14.2

כל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק והחברה, המנהל, המפקח ו

 ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם.

מוגשת על בסיס תכניות הנושאות חותמת  קבלן מצהיר כי למרות העובדה שהצעתו להזמנהה .14.3

ת הנושאות חותמת את העבודה אך ורק על פי תכניו"למכרז בלבד", הרי שהוא מתחייב לבצע 

 "לביצוע".

קבלן ידוע כי התכניות "לביצוע" יכולות להכיל שינויים ו/או השלמות ו/או תוספות ביחס לתכניות ל

כניות אלה מבלי שתהיה לו כל זכות לקבל תוספת ת"למכרז בלבד", והקבלן יבצע את העבודה על פי 

 החוזה עקב השינויים כאמור.ו/או פיצוי כלשהו מעבר לשכר 

 

 טלות כתבי כמויות מנחיםב .15

ובהר ומוסכם בזה כי כל כתב כמויות מנחה שהוא, ששימש את הצדדים לצורך המשא ומתן לקראת מ

טל ומבוטל, איננו מהווה חלק מן החוזה, איננו בכריתתו של החוזה או שמצורף לאיזה ממסמכי החוזה הוא 

ו במרכיב תביעות לשינויים בשכר החוזה או בענין כלשהו. לא תוכרנה כל מחייב את הצדדים ולא ינהגו לפי

התאמות בין הכתוב בכתבי -התאמות אחרות, או אי-ממרכיביו עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי

 ה.וזהכמויות המנחים לבין איזה ממסמכי הח

נים במסמכים, יחייב את מקרה בו ציין הקבלן מחירי יחידה שונים לגבי אותו סעיף עבודה במקומות שוב

 צויינו.מחיר היחידה הנמוך מבין אלה שהחברה 

 

 יצוע לפי תכניות "לביצוע"ב .16

ובהר ומוסכם בזה כי תכניות שמצויין עליהן "למכרז בלבד" או ל"הזמנה בלבד" לא תשמשנה לביצוע מ

 ה, והקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצויין עליהן "לביצוע".דהעבו

צויין עליהן "לביצוע", ואשר בהן ביר המפקח לקבלן תכניות אשר מביצוע העבודה, או במהלכו, יע קראתל

 עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתכניות שעליהן צויין  "למכרז בלבד" או ל"הזמנה בלבד".
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 מת העבודהלועד השמ .17

 14בתוך פרק זמן של  (לעיל 3.1בסעיף )כהגדרתן שלב א' קבלן מתחייב להשלים את עבודות ה .17.1

כולל קבלת אישור אכלוס מהרשויות , לעבודות הנ"לבקשר  ממועד מתן צו התחלת עבודה יםדשחו

  והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות החוזה.הרלוונטיות, 

 4( בתוך פרק זמן של לעיל 3.1בסעיף הקבלן מתחייב להשלים את כל עבודות שלב ב' )כהגדרתן 

ובכפוף לכל הוראות , והכל בהתאם הנ"ל בקשר לעבודות לת עבודהממועד מתן צו התח חודשים

 החוזה.

 4לעיל( בתוך פרק זמן של  3.1הקבלן מתחייב להשלים את כל עבודות שלב ג' )כהגדרתן בסעיף 

ממועד מתן צו התחלת עבודה בקשר לעבודות הנ"ל, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות  חודשים

 החוזה.

שלמה שיידרשו, לרבות על פי דות, לבצע כל עבודות החלק בלתי נפרד מן העבוכמו כן, הזוכה יידרש, כ .17.2

לעבודות, בתוך פרק  תעודת גמרהנחיות המפקח מטעם החברה, ולהשלים את כל הדרוש לקבלת 

, כך ממועד השלמת העבודות, בקשר לכל אחד משלבי הפרויקט פיםנוס ים( חודששני) 2 זמן של עד

תעודת גמר בידי החברה  תהיה שלב א' לעבודות ו התחלת עבודהממועד צ חודשים 16 שעד תום

ו/או עבודות ממועד צו התחלת עבודה לעבודות שלב ב'  חודשים 6בקשר לעבודות שלב א' ועד תום 

 .אלהתהיה בידי החברה תעודת גמר בקשר לעבודות שלב ג' 

למתו של כל חלק מסוים תהיינה כפופות לכל תנאי בחוזה לגבי הש לעיל 17.1-17.2וראות סעיפים ה .17.3

בה במועד מוקדם יותר, בהתחשב גם בכל הוראות מסמך ג' )המפרטים מהעבודה או שלב עיקרי 

 הטכניים המיוחדים(.  

דלהלן,  18מען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף ל .17.4

 .כי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזהו

כי היה וביצוע העבודה יימשך מעבר לקבוע בצו התחלת האמור לעיל יובהר, בלי לגרוע מכלליות מ .17.5

 העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין התמשכות העבודה מעבר למועד הנ"ל.

 

 ינויים במועד השלמת העבודהש .18

או ים או תוספות לעבודה, כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינוי בור המפקחס .18.1

תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח ליתן,  מחמת כוח עליון, או

לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, 

 את בתנאי כי:וזלפי שיקול דעתו, 

הוראות לשינויים או  יום מיום שניתנו 30חר הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה, לא . א

 תוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח העליון או קיומם של התנאים המיוחדים.ל

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן העבודה,  . ב

 נם נוצרו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.משהתנאים האמורים א

למועד השלמת העבודה שנקבע כאמור בד ובין במצטבר, מעבר יום ומעלה, בין ל 30ל תן הארכה שמ .18.2

, טעון אישורו בכתב של מנכ"ל החברה ולא יהא תקף בלא אישור זה אף אם אושר 17.1בסעיף קטן 

 על ידי המפקח.
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זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין  18 ףוארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .18.3

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל  17.1ועד שנקבע בסעיף קטן תמשכות העבודה מעבר למה

אושרה מפורשות, מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה, זאת אף אם תוספת תשלום כאמור אושרה 

 על ידי המפקח.

רת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון לצורך קביעת חם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה אא .18.4

מת העבודה בתקופה המתאימה, לפי קח להקדים את מועד השלשלמת העבודה, רשאי המפמועד ה

 שיקול דעתו.

 

 חשת קצב ביצוע העבודהה .19

ם יהיה צורך, לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה לעומת מה שנקבע א .19.1

תו להחשת ביצוע רישה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולדתחילה, יפנה המנהל ב

ה במשמרות או עבודת לילה, הכל לפי הצורך, ולמלא אחר כל התאם לדרישה, לרבות עבודהעבודה ב

 יתר הוראות המנהל או המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

וצאות ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, ה 19.1קטן  ףילא הקבלן את התחייבותו לפי סעימ .19.2

הקצב שנקבע תחילה, תחזיר החברה לקבלן את וכות בביצוע העבודה לפי נוספות על אלה הכר

עבור רווח והוצאות  10%ההוצאות הנוספות כפי שיוערכו על ידי המפקח בתוספת שלא תעלה על 

צב ביצוע העבודה לא ניתנה בשל אי עמידת ק כלליות כולל מימון, ובלבד שהוראה להחיש את

 ח הזמנים שנקבע.הקבלן בלו

יחולו הוראות פרק יג' לחוזה זה, ובלבד שהקבלן  19.1את התחייבותו לפי סעיף קטן  הקבלן א מילאל .19.3

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

 

 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .20

או  יצוע חלק מסוים מהעבודה,י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לבאמפקח רשה .20.1

ודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא לרבות לצורך מתן שלב ביצוע כלשהו בעב

אפשרות פעולה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות 

 שקבע המפקח.

י לקבלן לסיום אה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהרובהר בזה כי הומ .20.2

ביצוע חלק כלשהו מהעבודה, אלא -כוב בביצוע או לאיכדי לשמש בידו הצדק לעי העבודה או

 דלעיל. 19כמפורט בסעיף 

 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל.ל .20.3

 

 ים בביצוע העבודהריחוא .21

וזה, בהתחשב בהארכה או דה תוך התקופה הנקובה בחם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבוא .21.1

, ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור 18קיצור לפי סעיף ב

או  , ש"ח 1,000שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד השלמתה בפועל, סך של 

 ר.לכל יום איחוזה, הגבוה ביניהם, ומשכר הח 0.0001%
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שימסור הקבלן על פי הוראות חוזה זה את  מהערבויות הבנקאיות חברה תהא רשאית לחלטה .21.2

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא,  21.1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן 

 .לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

ייבותו להשלים את ו משום שחרור הקבלן מהתחאו ניכוים אין בו כשלעצמשלום הפיצויים ת

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

ובכל  21.2, רשאית החברה, נוסף על האמור בסעיף קטן 21.1מקרה של איחור, כאמור בסעיף קטן ב .21.3

די המפקח לאחר יום ונות שאושרו על יבהוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חש

 א יהיה צמוד ולא ישא ריבית מכל סוג שהוא.  ר הראשון. סכום החשבון להאיחו

ה שבה עוכב או נידחה תשלומו של חשבון, כאמור בסעיף פם הוגדל שיעור של מס ערך מוסף בתקוא .21.4

, ייתן הקבלן לחברה במועד תשלומו בפועל של אותו חשבון, הנחה מסכום החשבון 21.3קטן 

יעורו המוגדל, יהיה זהה לסכום ר ההנחה בצרוף המע"מ, בשר כזה, שסכום החשבון לאחבשיעו

 החשבון לידי החברה.ת החשבון לפני ההנחה בצרוף המע"מ כשיעורו בשעת המצא

 להלן. 70.6נחה כאמור בסעיף קטן זה לא תיחשב כהנחה לענין סעיף ה

וזה ו/או על ל סעד או תרופה על פי החום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכש .21.5

 איננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים.פי כל דין ו

 

 העבודה תפסקה .22

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב ה .22.1

יתנה לו על ידי ראה, ולא יחדשה אלא אם נמאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהו

 ראה בכתב על כך.המנהל הו

הקבלן באמצעים להבטחת  , ינקוט22.1ופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ה .22.2

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 יום. 30אינה עולה על קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שה .22.3

לן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה בקה

, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי 22.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן פימים ל 30העולה על 

הוצאות יום מיום קבלת הוראות המפקח. שיעור ה 30לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום 

 זדמנות להשמיע טענותיו.הל, לאחר שתינתן לקבלן הייקבע על ידי המנ

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי הגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה נ .22.4

 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

צו התחלת עבודה,  ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי החברהה .22.5

שה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל החל בביצוע העבודות למע והקבלן

לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים שבכתב  הלפי מדידות סופיות שתעשנ

הכמויות למדידה. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות 

בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה  חלק יחסי מן המחיר שננקביהיה זכאי לתשלום  -ידה למד

 עבודה.

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  -באשמת הקבלן  גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ

 כלשהו אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן.
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שבון ע"י המפקח בגין אישור החיום מיום  45ישולם לקבלן תוך  22.5שלום כאמור בס"ק ת .22.6

  .ימים מתום החודש בו הוגש החשבון 60-לא יאוחר מ בכל מקרה, וודות שבוצעוהעב

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ת .22.7

וצאות הן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי השכל

 קשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.וכל תביעה אחרת כלשהי ב מיוחדות שנגרמו לו

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית ה .22.8

המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה ללהתקשר עם כל קבלן אחר 

י של החברה, על פי שיקול דעתה הבלעד עבודה ואם בכל דרך אחרת,לקבלת הצעות לביצוע 

והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שהיא מהחברה בקשר עם הפסקת 

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.זאהעבודה וההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב

 

 ניהול ופיקוח –רק ד' פ

 תיו של המפקחפקידו וסמכויות .23

העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  לבדוק את מפקח רשאיה .23.1

שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע 

ן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החברה, את כהעבודה. 

 א.הו -המנהל ואת הוראותיו הוראות 

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתכניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב ב .23.2

ו תהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש המפקח, לפי מיטב הבנ

לפעול. ושיקול דעתו, את הסתירה ו/או אי ההתאמה ו/או אי הבהירות, ויורה לקבלן כיצד 

 .א זה הינה סופית ומוחלטתהחלטת המפקח בנוש

קבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או ה

 לשהי של המפקח, כאמור.כטענות בשל כך שנהג לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה 

לשלב, , לרבות הפסקות בין שלב מפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בשלבים שוניםה .23.3

 טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות עקב כך. ולקבלן לא יהיו כל

 ומפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסויים מהעבודה, אה .23.4

תן שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מ

בצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות אחרים, והקבלן מתחייב ל אפשרות פעולה לקבלנים

 שקבע המפקח.

קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל ה .23.5

שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים,  רמקום אח

 ם לביצוע החוזה.מרים, מכונות וציוד כלשהחו

ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי א .23.6

חר מאשר יחס בין אמעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס 

הן לגבי כל צד שלישי אחר, וקונה ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה 

 לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע.מבחינת אחריות הקבלן 
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 פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה.ה .23.7

 

 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקחב .24

לצורך זה של המנהל והמפקח, וימלא לשביעות רצונם המוחלטת  קבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה,ה

 אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 

 יהול יומןנ .25

וירשום בו מדי יום את הפרטים הבאים, כולם או "( יומןה" קבלן ינהל יומן עבודה יומי )להלן:ה .25.1

 מקצתם:

 .ים על ידו בביצוע העבודההעובדים לסוגיהם, המועסקמספרם של  . א

 .       כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו. ב

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.   .ג

 אתר והמוצא ממנו.להציוד המכני המובא  . ד

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. . ה

 ר השוררים באתר.תנאי מזג האווי . ו

 והפרעות בביצוע העבודה.ות תקל . ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. . ח

 ידי המפקח.-הוראות שניתנו לקבלן על . ט

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. . י

 ת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.עכל דבר אחר שלד א. י

חתום מהרישומים בו יימסר  ו בא כוחו המוסמך, והעתקכל יום, על ידי הקבלן א יומן ייחתם,ה .25.2

. המפקח או בא כוחו ויצורף לכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן למפקח או לבא כוחו המוסמך

 המוסמך יחתמו על הרישומים שנמסרו על ידי הקבלן.

את רישומים אלה לא יחייבו  הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם תקבלן רשאי לרשום ביומן אה .25.3

 כתב על ידי המנהל.החברה אלא אם אושרו ב

קבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו בהתאם ה .25.4

 להוראות החוזה.

ידי הקבלן משום צידוק כלשהו  בלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה עלמ .25.5

מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה -איביצוע עבודה כלשהי ו/או ה לעיכוב ביצוע ו/או אי או סיב

 או הוראות החוזה.
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 התחייבויות כלליות -רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומיםא .26

צב ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה במ .26.1

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.

היטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או סים והתשלומים, הקבלן ישא בכל המיה .26.2

 בקשר עם ביצוע העבודה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

 
 ילוטש .27

)חמישה עשר( יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמיד הקבלן באתר  15וך ת .27.1

 "(:שלטיםהה שני שלטים כלהלן )להלן: "דהעבו

 מ'. X 3.0מ'  3.0מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות  רי על גבישלט מודול . א

 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות שלו(. . ב

 לן.במדים ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקשלטים יהיו מחומרים, במה .27.2

 שלטים יכללו:ה .27.3

 .וכל שם ולוגו נוסף אשר יידרש ע"י החברה עיריית חולון, ברהשם ולוגו הח . א

 שם הקבלן וכתובתו. . ב

 .ומספר הטלפון הנייד שלו לשימוש במקרי חרום שם מנהל העבודה מטעם הקבלן .ג

 .ומספר היתר הבנייה  שם העבודה המתבצעת . ג

 שמות המתכננים והמפקחים. . ד

 שם מנהל הפרויקט. . ה

  .של הפרויקטיה גרפית הדמ .ו

 רישום השלט לאישורו של מנכ"ל החברה. תהקבלן מתחייב להביא את טיוט     

קבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים ויישא על ה .27.4

 חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

 חידושם או להחלפתם אםל ,השלטיםותם ולניקיונם של מהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמב .27.5

ניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפרוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי הנחיות 

 והוראות המנהל.

קבלן, קבלני משנה שלו, מי מטעמו או כל גורם אחר לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים ה .27.6

 ו על הקבלן.יגרמו בשל כך יחולד, וכל ההוצאות שילעיל. שילוט נוסף, כאמור, יוסר מי

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.ה .27.7

א הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים כמפורט בפרק זה לעיל תהא החברה רשאית להציב ל .27.8

  מיידית את השלטים ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.
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 תותשלום אגרו קבלת רשיונותתן הוראות, מ .28

ה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות דכל הכרוך בביצוע העבוב

הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות 

לביצוע העבודה מכל רים הנדרשים שיונות ואישונשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת ר

וסמכת על פי כל דין, כגון חברת חשמל, חברת בזק, עיריית חולון, הוט, מקורות, קק"ל ועוד. לפי מ רשות

דרישת המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי 

כל דין או ת על התאמת העבודה לדרישורשות מוסמכת בכתב מאת כל דרישתו של המפקח, כל אישור 

 להוראותיה של אותה רשות.

 

 תיקותע .29

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן  1978 -תיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח ע .29.1

לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר 

אימים למניעת הפגיעה בהם או תבלן ינקוט באמצעי זהירות ממדינה הם והקנכסי ה -ודה העב

 הזזתם שלא לצורך.

יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן מ .29.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 

 כויות, פטנטים וכדומהז .30

לקבלן לא תהיינה כל וומתקניה תהיינה לחברה בלבד על כל חלקיה לות בעבודה, ל זכויות הבעכ .30.1

זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, 

 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחוזה.

"ב , היטל וכיוצ, נזק, הוצאהקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליךה .30.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות בשיתעוררו כתוצאה מפגיעה 

דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד 

 שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 שלום תמורת זכויות הנאהת .31

חציבה או זכות מעבר או  יו שימוש כלשהו, כגון: לצרכזכות הנאה א העבודה בקבלתם יהא צורך לביצוע א

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה  -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה 

 מבעליה ותשולם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
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 םגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשיפ .32

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל עתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגין מקבלה .32.1

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

בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את 

   ל.ור לעיהאמ

א לצורך, הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון ליה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שה

ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. יובהר ויודגש, כי הקבלן מתחייב לתקן על פי דרישת החברה 

 ובאופן מיידי כל פגיעה ו/או הפרעה כאמור לעיל, שנגרמה בביצוע העבודות לשירותים חיוניים,

 פקת מים וחשמל.זה אס ובכלל

הוא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או וקבלן, מצהיר כי ידוע לו ה .32.2

קבלנים אחרים או עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר להם לעבוד ללא כל הפרעה ולהימנע 

 בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבודותיהם.

 

 יקון נזקיםת .33

מדרכה, לשביל, לרשת המים, לל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לגדרות, לדרך, אי שכן אחרקבלה   .33.1

לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז, להוט, חברות סלולריות, צנרת ותשתיות 

תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או "( וביליםמפרטיות או למובילים אחרים ולכיוצ"ב )להלן: "

עבודה, יתוקן על חשבונו הקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע מו באל נגרהקלקו

הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 

 הטיפול במובילים כאמור.

את  החברהימים מיום היווצרותו, אזי תתקן  7ובהר, כי אם הקבלן לא יתקן את הנזק תוך מ   .33.2

מורה תיופחת מהתקורות החברה  17%בתוספת נזקים שנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון ה

 הסופית לה זכאי הקבלן.

קבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימות את ביצוע עבודותיו כולל ה    .33.3

וף המוסמך די הגעל י לעיל, וכולל אישור סופי 33.1קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 ברשות המקומית וברשויות המוסמכות.

יר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק בם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעא    .33.4

למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, 

 ת אמצעי הגנה מתאימים.להבטחניתו לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכ
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 ניעת הפרעות לתנועהמ .34

 לליכ .34.1

עבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית, הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע ה

לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה 

של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש  תםהרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובל

תיו, כל האמצעים, לרבות בחירתם של אולכך מהרשות המוסמכת ויינקטו על חשבונו והוצ

הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה 

 בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

 ישים קיימיםבנועה על פני כת .34.2

נקיים,  ל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטייםכ

 וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

 תן חופש מעברמ .34.3

קבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך. ה

מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים  הקבלן

ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן  לשימוש החברה

 עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.

 ילוט, תימרור זמני ואמצעי מיגון והפרדת תנועהש .34.4

כלי הרכב ועוברי הדרך הנמצאים באתר, חייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של תמקבלן ה

ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר -נו, מחסומי ניוושבתחום העבודה, יציב, על חשב

מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה 

והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק,  םטוב. סוגי השלטי

, מע"צ ומשרד התחבורה, ובהתאם לסכימת תימרור אללהוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישר

שתאושר על ידי המפקח. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התימרור ולדאוג 

 , בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.רולהמצאות כלל ציוד התימרור והשילוט האמ

 ילוט ותימרור זמני בעת עבודות לילהש .34.5

עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף לשלוט  עקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוה

 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן:34.4האמור בסעיף 

 רחוצים ונקיים. HIGH INTENSITYהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  . א

יוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים  . ב

 ני התנועה.פב

 תופעל תאורת כביש.    .ג

 כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.    .ד

למשטח  הכל הכלים הכבדים יצוידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מט . ה

 העבודה.

 המטאטא המכני יצויד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.    .ו
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 כוונת תנועהה .34.6

ייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר שידרש חקבלן מתה

 על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.

ושיטור בזמן העבודה, ידאג הקבלן לשכירת  מידה והקבלן ידרש להציב שוטרים לצורך הכוונהב

 שוטרים בהתאם.

 וצאות שכירת השוטרים תחולנה על הקבלן.ה

 
 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחריםפתן אמ .35

קבלן מצהיר שידוע לו שהחברה התקשרה או תתקשר עם קבלנים או גורמים אחרים, לביצוע עבודות ה .35.1

 באתר העבודה לרבות עבודות ל:

תיות ציבוריות כגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טלויזיה בכבלים, תאורת שהשלמת ת . א

 רחובות, גז וכיוצ"ב.

 בישים, מדרכות ועבודות פיתוח שונות.כהשלמת  . ב

 הקמת מבני צבור ומקלטים באזורים שונים. . ג

 בניה במגרשים פרטיים. . ד

 ביצוע חלקים או קטעים מהעבודות. .ה

לו כי העבודה שעליו לבצע לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל, לפי  ען מצהיר הקבלן כי ידוכ

 ים אחרים באתר העבודה או מחוץ לו.נהענין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבל

אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המועסקים על ידי  ןייתקבלן ה .35.2

זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר  ךהחברה כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצור

את השימוש במידת המצוי  העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם

והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסללו עד תומם, ובמידת 

 הכל לפי הוראות המפקח. הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע העבודה,

ות על בקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים כאמור, לרה .35.3

ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע 

 פקח.מהעבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות ה

ילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו ח .35.4

 בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית., כאמור

קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות ל .35.5

בור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים האחרים, ולא יהיה בעבודתם של עלתשלום 

ור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי שהקבלנים האחרים, או בכל עניין הק

 ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה או הוראות החוזה.
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 הגנה על עצים וצמחיה .36

לן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודה קבה

כמו כן, מתחייב הקבלן לשמור ולהגן על העצים המיועדים  ב ומראש לעשות כן.תוהמפקח התיר לו בכ

 וזאת ללא כל תשלום נוסף.האתר לשימור והנמצאים בשטח 

   ע"י החברה.לקבלן שיסופק   העציםוהעתקת  ר קק"ל לעקירת אישו יתבסס עליתר המפקח לעקירת עצים ה

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .37

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת פ .37.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב.וומ

בע הדברים, ללא הפסקה או ע, מטחלות על עבודה שצריכה להתבצ 37.1ין הוראות סעיף קטן א .37.2

במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון 

ות בסעיף קטן זה, יודיע ר. בנסיבות המתוא37.1העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף קטן 

 הקבלן מיד למפקח על נסיבות העניין בכתב.

 

 ספקת מיםא .38

חשבונו, את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו,  ע, עלקבלן יבצה .38.1

, הפעלת משאבות, הנחת 38.2לרבות התקנת מד צריכת מים בנקודת החיבור כאמור בסעיף קטן 

 מכלים רזרביים וכד'. צינורות, מכלים,

תאגיד המים מי /וןת חולקבלן יתחבר למקור מים במקום שייקבע על ידי מחלקת המים של עיריה   .38.2

, ושיהיה בסביבת אתר העבודה. באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע שקמה

 החיבור, והוצאות ההתחברות למקור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן.

כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבניה,  םקבלן ינקוט באמצעים הדרושיה   .38.3

 לשני ימי עבודה לפחות, בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.ספקת בכמות מ

 

 ספקת חשמלא .39

אחריות הקבלן לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, וכן לקבל את כל האישורים ב

וצריכתו הזמני למשך הבנייה  צאות הכרוכות באספקת החשמל והדרושים לביצוע החיבור לחשמל, וכל הה

לן וישולמו על ידו. אי קבלת האישורים הנדרשים לחיבור לרשת החשמל, לא תמנע מהקבלן ל הקביחולו ע

 לספק חשמל בדרכים חלופיות, לרבות באמצעות גנרטור.
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 גנה על חלקי העבודהה .40

והמוצרים בתהליכי  קבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומריםה .40.1

בודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפונות, בודה וחלקי העהעבודה ועל אתר הע

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. 

בלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת מ

מים  ל מקורמפני כ שמים אוגוחלקי העבודה מפני  , מבנים ומתקנים קיימים באתראתר העבודה

אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, 

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. -הכל 

ל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים כ .40.2

אותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על הגנה נבאמצעי הקבלן  ט, בין שנק40.1בסעיף קטן 

 חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

קבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים ה .40.3

 להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 

 ניהולהצוות  -שגחה מטעם הקבלן ה .41

מנהל להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי, לרבות  קבלן מתחייבה   .41.1

שיאושר מראש על "(, צוותהמנהל עבודה בראשו יעמוד מהנדס או הנדסאי )להלן: "ביצוע/פרויקט ו

מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן  ןוניסיוידי המנהל ויהיה בעל רמה מקצועית גבוהה 

 .נשוא חוזה זה לעבודה

קבלן מתחייב להמציא לחברה לפני תחילת העבודה אישור ממשרד העבודה והרווחה לגבי רישום ה

וכן את האישור לגבי ממונה הבטיחות  מנהל העבודה בפרוייקט ברישומים הנדרשים על פי כל דין

 . מטעמו

ודות נהל את כל העבימצא באופן קבוע באתר העבודה, יי מנהל העבודה מטעמוקבלן מתחייב כי ה   .41.2

 באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי  יינוי חברמ   .41.3

כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו. 

תוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק ן את הדרישה בנדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבל

 ף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.עימובהר כי הוראות ס

ל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למי מהצוות, כ   .41.4

 ו.ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמ

בלן קאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הובהר בזמ   .41.5

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו 

 הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
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 רחקת עובדיםה .42

ם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על מטע כל דרישה קבלן ימלאה

באתר העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה, קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה,  ידיו

אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא 

י לפמלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק שאינו מוכשר לכשורה, או 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. -דרישה כאמור 

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודהש .43

הירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר בכל אמצעי הז קבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו,ה .43.1

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות  ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

בטיחות, פנסים מהבהבים, דיפון תעלות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם 

צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה ל מקום שיהיה של הציבור ושל העובדים באתר , בכ

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה הודרוש על פי דין או על פי 

את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו 

 באתר העבודה.

עבודה, יתקין הקבלן ויחזיק במקום שייקבע על ידי וב בצו התחלת תוך שבועיים מהיום הנקב .43.2

 המפקח:

, כולל חדר להצגת דוגמאות ומוצרים לצורך אישורם ע"י ש משרדי הקבלןומבנה לשימ . א

 .המפקח והיועצים השונים

 מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודה. . ב

 .בתי שימוש זמניים . ג

 ערי כניסה למגרש כמפורט בהיתר הבנייה.גידור וש ד.

 חדר דיונים, כמפורט להלן:ו שרד לשימוש המפקחמ ה. 

מבנים ארעיים )או מבנה, הכולל שני חדרים( אשר ישמשו  2ל הקבלן להעמיד לרשות המפקח ע

ן. חים ובמנה )או חדר נפרד( לחדר ישיבות, על פי כל הנתונים שלהלקכמשרד שדה לצוות המפ

 יוקם)ו( במקום שייקבע בתיאום עם המפקח באתר.המבנה)ים( 

מ' והוא יהיה מצויד ומרוהט  2.5מ"ר ובגובה מינימלי של  15 -טחו של משרד השדה יהיה כש

 ם מגירות וכסאות הולמים. עס"מ  80X 160שולחנות כתיבה  2כ"ס,  2.5כדלקמן : מזגן מפוצל של 

כסאות עם  12 -ס"מ ו X 90 240ים במידות ול שולחן דיונמ"ר ויכל 30דר הישיבות יהיה בשטח ח

מ"ר, לוח קיר לכתיבה בגיר,  10 -משענת, לוחות נעצים על הקיר להצמדת תכניות בשטח כולל של כ

', מתקן מים קרים ראויים דארון מתכת מצויד במנעול, ארון מתכת עם מגירות לאחסון תכניות וכ

 כ"ס.  2.5מפוצל בעל הספק ליטר ומזגן  100לשתיה, מקרר משרדי בעל קיבולת של 

מ"ר כ"א, כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה. חדר  0.8חלונות בשטח  2משרד יכלול ה

 חלונות כנ"ל.  2הישיבות יכלול לפחות 

רד המפקח חדרי שירותים ומטבחון אשר ישמשו את שמו כן יהיה על הקבלן להקים בסמוך ליד מכ

 ו. המזמין ובאי כוח
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לדאוג כי המבנה)ים( יחוברו אל רשת החשמל, רשת אספקת מים ורשת הביוב, ויכללו נק' ל הקבלן ע

 חשמל ח"ק בכמות מספקת להפעלת כל הציוד החשמלי הנדרש. 

לכל אורך תקופת    ,כולל ספק אינטרנט , חיבור אינטרנטלאספקת  מו כן יהיה על הקבלן לדאוג כ

 .הביצוע

העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה)ים( הנ"ל ושטח מן זשבונו כל ל הקבלן להחזיק על חע

מכוניות לשימוש המזמין ובאי כוחו. המבנה)ים( יהיה)ו( מוכן)ים( ויעמדו לרשות המפקח  5 -חניה ל

 –ימים לפני תחילת העבודה באתר. המבנה)ים( יסולק)ו( על ידי הקבלן לא יאוחר מ  7 -לא יאוחר מ

ל ידי המפקח ולאחר מדידה סופית של הכמויות לעבודות הקבלן ה עודקבלת העבימים לאחר  10

 כפי שבוצעו. 

כולל אספקה שוטפת של נייר (, A3 -ו A4)לניירות וסורק ל הקבלן לספק למבנה מוכנת צילום ע

 עבודה במשך כל הפרויקט כמו כן יספק הקבלן למשרד מדפסת לניר רגיל, לשימוש המפקח.

חזקה של משרד המפקח וצוותו ככל שיידרש לצורך עבודתם, כולל ות הניקיון ואקבלן ישא בהוצאה

חזקה כולל אתשלומי האגרות השונות כגון : תשלום עבור מים, חשמל, טלפון ו/או דמי שימוש ו

תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושמושו במשך כל 

 זמן העבודה. 

משרדים עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל, כולל אישור הרוכות בהקמת ל ההוצאות הככ

מת להרשות למיקום ולמערכות, אחזקתם השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר הש

 יחולו על הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.          –העבודות 

הכלול בו,  וט, הציוד והריהקבלן יבטיח שמירה על המשרד, ידאג לניקיונו השוטף ולתקינותה   .43.3

 ויתחזק את מבנה המשרד לרבות צביעתו במידת הצורך.

ם תקבלן יכשיר מקומות חניה להחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה וידאג לאחזקה    .43.4

, יכשיר הקבלן מקום לאחסנה פתוחה של חומרים 43.2התקינה. נוסף על האמור בסעיף קטן 

ייקבעו על ידי המפקח, מזמן לזמן. מודגש בזה חניה והאחסנה שיובאו לאתר העבודה. מקומות ה

כי חל איסור על הקבלן לאחסן חומרים או ציוד על כבישים, מדרכות, פסי ירק שלאורך הכבישים 

 .וכיוצ"ב

קבלן יכשיר ויתחזק דרכים זמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש ה   .43.5

 מביצוע העבודה.

ות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו, לרבות תשלום כל ההוצאות ל החובצע את כקבלן יבה    .43.6

הנדרשות לשם החזקת המשרד והשימוש בו, ולרבות השגת כל ההיתרים הדרושים מהרשויות 

 וסמכות לחיבור התשתיות והעמדת המבנה, ותשלום בגין היתרים אלו.מה

 

  אחריות וביטוח –רק ו' פ

 חריות לעבודהא .44

בודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן מדת אתר העהע יוםמ .44.1

זק נאחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הקבלן יתקן על חשבונו, ובמהירות המירבית, כל 

. הקבלן מתחייב שעם השלמתה 44.3שיגרם לעבודה מכל סיבה שהיא, למעט כמפורט בסעיף קטן 

 פרטיה להוראות החוזה. ין ותתאים בכלתהיה העבודה במצב תק
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תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  44.1וראות סעיף קטן ה .44.2

 מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות פרק ח'. רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

ממנה  עבודה או בחלקכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש החברה או מי מטעמה בב .44.3

לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהחברה 

אף האמור לעיל, אם תוך שימוש  תדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה. על

משימוש סביר בעבודה על ידי החברה ייגרמו נזקים החורגים מן הנזקים אשר צפויים להיגרם 

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן. -וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה סביר, 

 

 חריות לגוף או לרכושא .45

ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או ב .45.1

ק ואף לאחר דק בתקופת הבדהעבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון וב

מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  שרהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים א

 רה.יעות רצון החבבגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשב

קבלן יהא אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע ה .45.2

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור.כהעבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל

ו אובדן להם קבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין נזק אה .45.3

כולל הוצאות כלליות שיגרמו לחברה. נדרשו החברה  45.2 -ו 45.1חראי הקבלן על פי סעיף קטן א

לם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או שו/או עיריית חולון ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה ל

שישלמו, מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם הקבלן על כל סכום 

בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לדרישה האמורה. החברה תהא  לרבות

בגין נזק או ן רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל

 אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

עיריית חולון בגין כל נזק שיגרם להן או למי מהן עקב שגיאה מקצועית  או/את החברה וקבלן ישפה ה .45.4

ויים. קשל הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים ל

 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

 

 וחיםחריות לעובדים ולשלא .46

חייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא קבלן מתה .46.1

יצוע עבודות בבשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או 

הבדק, לרבות נזק שנגרם לעובד החברה, לעובד עירית חולון, לאדם המספק שירותים, חומרים או 

ה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. ים, קבלני משנמוצר

בלן הקהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד 

בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 החברה.
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קיום התחייבותו -בגין כל תשלום שהחברה תחויב לשלם כתוצאה מאיהחברה  שפה אתקבלן יה .46.2

 . נדרשו החברה ו/או עיריית חולון ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה46.1שבסעיף קטן 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה 

בות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר ום שישלמו, לראותם הקבלן על כל סכ

לדרישה האמורה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא 

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט  לןלתביעה כנגד הקב

 לשביעות רצון החברה.

 
 לןידי הקב ביטוח על .47

יחולו על  זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר חוזהעל פי  הקבלןואחריות  מהתחייבותלגרוע  לימב

ומהווה חלק בלתי נפרד  ,6ב' כנספחהצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 הימנו.

 

 עובדים -רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .48

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי ואת כח האדם הדר ק על חשבונו הואקבלן מתחייב לספה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 
 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודהא .49

קבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד ה .49.1

ר לפי כל דין, חייב הקבלן תשום, רשיון או היועה יש צורך בריהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצ

 להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר, כאמור.

קבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם ה .49.2

 שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן , ולמפקח, לפי דרישה למנהל יב להמציאקבלן מתחיה   .49.3

להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול 

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

-קה, תשי"טחוק שירות התעסוביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות ל   .49.4

שלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, י. הקבלן 1959

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור 

 עבודה דומה באותו אזור.

וציאלי סודה מיסים לקרנות ביטוח ידו בביצוע העב קבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק עלה   .49.5

בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

ק הביטוח קבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוה   .49.6

 .1968 -]נוסח משולב[ תשכ"ט  הלאומי
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קבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות ה   .49.7

עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית 

 .1954 -"ד על העבודה, תשי כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח

ובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים עקבלן מתחייב לסדר לה    .49.8

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

 

 מעביד-עדר יחסי עובדה .50

דם אחר, ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אמ

, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת העל ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזהמועסק 

הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו 

 ה בשל כך.או נזק שיגרמו לבביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה 

 

 מוצרים ומלאכה ציוד, חומרים, -רק ח' פ

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .51

קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים ה   .51.1

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא הקבלן 

וד, במתקנים ובחומרים האמורים יורים הדרושים על פי כל דין לשימוש בצמפקח את כל האישל

 לעיל.

קבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. ה   .51.2

הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת 

 אישורו של הציוד או המתקן.וות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו יתר המפקח מפורשאם ו

וסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים מ   .51.3

שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים 

 נים זרים, ואושרו על ידי המפקח.ן התקנים, או תקהישראליים מפרטי מכו

תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן או יקום שנמ   .51.4

 הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 
 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .52

לאתר העבודה למטרת ביצוע ו על ידי הקבלן סעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאב   .52.1

ים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות רהעבודה, לרבות אביז

 חלק ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

ומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן ח   .52.2

 החברה. תודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלולמטרת ביצוע העב

קבלן אינו רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או ציוד ה

 שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.
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דלהלן, או  55או סעיף  52.6, 52.5נים ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטכ  .52.3

ם, הציוד והמבנים או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע יהורה המפקח בכתב, שהחומר

העבודה, רשאי הקבלן להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים 

 החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות החברה.

מבנים או המתקנים הארעיים, הי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או קבע בהוראה לפנ

חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות 

ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל  7כן, רשאית החברה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 ה.ר לפי שיקול דעתשימוש אח

 יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה.נחברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה

קבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים ה   .52.4

רק והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפ

זכות השימוש של הקבלן לפי וברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק, יג' רשאית הח

 סעיף קטן זה כפופה לזכויות החברה, על פי פרק יג', כאמור.

מפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע ה   .52.5

מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר  לת ציוד וחומריםהעבודה, לרבות הוראות בדבר פסי

וד וחומרים שנפסלו, וכיוצ"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח יהחלפת וסילוק צ

 וההוצאות יהיו על חשבונו.

ין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, א   .52.6

 םשלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומריסמכויותיו ובין בין שעשה שימוש ב

 בכל זמן שהוא.

 

 יב החומרים והמלאכהט .53

קבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, ה .53.1

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

התנאים הרלונטיים )ניהול האתר, חומרי בנייה וגמר, ל הדרישות וד בכלעמוכמו כן, הקבלן מתחייב 

פינוי פסולת ועודפי עפר, מיחזור, הפרדה ואחסון פסולת באתר וכו'( המפורטים ב"אוגדן ירוק לפי 

לבנייה ירוקה לביניינים שאינם מבני מגורים" המהווים חלק בלתי נפרד  5281דרישות ת"י 

 ממסמכי החוזה.

ם או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם תקני יהם קיימיםומרים שלגבח .53.2

מורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא אלתקנים ה

 צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח.

 שאושרו ע"י המפקח מראש ובכתב בקבלני משנהה אלא מש בביצוע העבודקבלן מתחייב שלא ישתה .53.3

שתמש י, וכן שלא ידו בכתב-ואושרו על בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי המפקחו

בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו של 

 מרים המובאים מאותו מקור.שור לטיבם של חומקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אי
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 קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה.ה .53.4

גביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן לובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים שח

 השגחה.

ל הקבלן לגבי ורעת מאחריותו שאין עובדה זו כשלעצמה ג -ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה ס .53.5

 טיבה של העבודה.

קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו או ה .53.6

ר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, את כח האדם וכל תשנמצאים בא

או להעביר אותם  אכה באתר העבודהיתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמל

וכפוף לאישורו בכתב, כולל לגבי העסקת קבלני משנה  לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח

 .וספקים מטעם הקבלן

רו ויהיו שחומרים והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוה .53.7

 לא.בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המ

)שני  2%דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של מי בדיקות ד .53.8

 לעיל(, לרבות עבודות נוספות וחריגים. 2.1משכר החוזה )כהגדרתו בסעיף  אחוז(

, ישלם 2%, עלה על השיעור של ןלהל 53.9יה ומחיר כל הבדיקות, למעט הבדיקות המנויות בסעיף ה

 יוחזר לו בחשבון הסופי. ההפרש, וסכום זההקבלן את 

לעיל כדמי בדיקת דגימות והן  53.8הוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בשיעור הנקוב בסעיף ה .53.9

 תחולנה בכל מקרה, על הקבלן:

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה. . א

 בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב., כגון לנוחיות דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא . ב

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו. . ג

 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. . ד

את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את  מנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעה .53.10

ת דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי ולשלם למעבדה א ביצוען

טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המנהל בזכות האמורה, יכסה הסכום 

 לעיל את ההוצאות עבור הבדיקות. 53.8שנקבע לפי סעיף קטן 

ת באתר העבודה, כדי לוודא ביקורת ויזואלי יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצעדוסף לבנ .53.11

שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. ביקורת זו תיעשה על ידי מהנדס או 

. 2מסמך ג' –הנדסאי של הקבלן, לפי הרשימה שבסעיף "ביקורת ויזואלית" במפרט הטכני המיוחד 

ותיה, חתום על ידי הביקורת ותוצא בון חלקי שיגיש לחברה אישור על ביצועשהקבלן יצרף לכל ח

עורך הביקורת, המתייחס לשלבי הביצוע הנכללים בחשבון החלקי. הגשת אישור כאמור הינה תנאי 

 לאישור החשבון החלקי לתשלום.
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 וסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:נ .53.12

חריות הקבלן ו אינו גורע מאח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיקידי המפ-מתן הוראות על . א

לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם 

 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת  . ב

 הי מטעמו.עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשה

 

 קות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםדיב .54

 קבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.ה .54.1

קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או ה .54.2

 נבדק. מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה

מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק היות מכוסה או ושלם חלק מהעבודה שנועד לה .54.3

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

 מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

המפקח, לצורך  קבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראותה .54.4

ן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא ידתו, ולאחר מכבדיקתו, בחינתו ומד

הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את 

המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. החברה תהא רשאית לנכות את ההוצאות שנגרמו 

 בכל דרך אחרת.ין מימוש זכותה כאמור או לגבותם בגלחברה 

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים  54.4הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ה .54.5

והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה  54.3-ו 54.2הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 

 לשביעות רצונו של המפקח.

 

 אכה פסולהלילוק חומרים פסולים ומס .55

 לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:ת לקבלן, מזמן מפקח יהיה רשאי להורוה .55.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה, בכל  . א

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

 ים בפיסקה )א(.רעל הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמו . ב

ו עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה א ריסתו והקמתועל סילוקו, ה   .ג

 על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על  -יפה לכל דבר, וזאת  55.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן כ .55.2

 שר לחומרים ולמלאכה האמורים.ע, אם בוצע, בקמפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצהידי 

קבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מהאתר ולהשיג את ה .55.3

 האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.

לבצען על חשבון  , תהא החברה רשאית55.1א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ל .55.4

 .תקורות החברה 17%בתוספת  רוכות בביצוע ההוראותבכל ההוצאות הכהקבלן והקבלן ישא 
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 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .56

ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניות המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע ע .56.1

ע את מנת למנו זה זה, עלואת העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בח

 הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו.

תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא ה .56.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע  - 56.1קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן 

 פקח.ות המולפי הנחיאם לחוזה תבה -מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודהנ .57

קבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על חשבונו ה .57.1

 והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת.

קבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חפירה, חומרים ופסולת אל ה .57.2

י החפירה יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה. העבודה. עודפר אתלמחוץ 

ם תנאיהכחלק מהקבלן עודפי חומרים ופסולת יישפכו  רק במטמנה המאושרת איתה התקשר 

   .קבלת היתר הבנייהלהנדרשים 

יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון מ .57.3

ישור ערימות ילק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, שנותרו באותו ח

 עפר וכדומה.

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.ה .57.4

 

 השלמה, בדק, תיקונים וסיום -רק ט' פ

 תעודת השלמה"" .58

כתב, ויצרף להודעתו על כך למפקח, בשלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת עבודה יודיע ה .58.1

של העבודה. המפקח יבחן את העבודה ( AS MADEחמישה סטים מושלמים של תוכניות בדיעבד )

 "(.חינת העבודהבימים מיום קבלת ההודעה )להלן: " 30תוך 

 תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שבאחריות הקבלן. AS MADE  עדות / תוכניות

תכלולנה וידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( שהן חתומות על תוכניות תוגשנה כה

פירוט מדוייק של כל העבודות לרבות צילומי וידאו של כל קווי הביוב והניקוז, על פי הנחיות 

 המפקח, ולרבות:

וואי הקווים הגרביטציונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית ת

הכנה , I.L)ית )עמפלים חיצוניים, מיקום ורום קרק(, I.Lשוחות )יסה והיציאה מהצינורות הכנ

לחיבור בעתיד, רום וסוג מכסאות השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחות לרשת הרומים 

והקוארדינטות הארצית ולעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף 

קורות, מות לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ואחזקה של העבודהדרוש להפעלה ו

 סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב.
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ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי כ

 המפקח.

במדיה  ות הנדרשות )גםמפקח יספק לקבלן, על חשבון הקבלן ולפי בקשתו, עותקים של התוכניה

 המפורט לעיל. עמגנטית( שעל גביהן יסומן כל המיד

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, מ .58.2

הדרושים לדעתו, "( תיקוניםהימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "

ה דיחול על העבו -. נסתיים ביצוע התיקונים ופה שקבע המפקחוהקבלן חייב לבצעם תוך התק

 לעיל ואילך. 58.1האמור בסעיפים קטנים 

מען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי ל .58.3

החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים 

 צועם.ובי

, תעודת השלמהימסור המפקח לקבלן , ציא הקבלן לחברה תעודת גמר לעבודות מהעירייהלאחר שימ .58.4

 להלן. 1ב'בנספח שלפי הנוסח 

צא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, מ .58.5

 הת השלמ, לתת לקבלן תעודלעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו 58.2יחול האמור בסעיף קטן 

גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של 

המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי 

 המפקח.

ח קיה המפם כאמור לעיל, יהישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקוניא .58.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה.

ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, א .58.7

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. 

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על תע את המחובת הקבלן לבצ עשתה כן החברה אין הדבר גורע

 ידי המפקח.

א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע את ל .58.8

התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו, 

 ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת. כלליות על ידיכתמורה להוצאותיה המהן  17%בתוספת 

יה ולפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מן העבודה במועד מסוים לפי התאריך ה   .58.9

הסופי שנקבע להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והחברה החזיקה בו, 

מה, לגבי לש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השהשתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמ

חלק העבודה האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי 

 חלק מהעבודה ולגבי העבודה כולה.

תן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מ .58.10

 מתנאי החוזה.
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חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו  מפקח כי הושלמה העבודה, או הושלםבע הק .58.11

במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, 

הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, 

 ה.ות כלשהן שיש לו כלפי החברמחמת דרישות, טענות או תביע

יתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים נ .58.12

הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור החומרים ייעשה בהם כפי 

 שתורה החברה.

 

 דק ותיקוניםב .59

ל כם מיום הוצאת תעודת השלמה לחודשי 12הינה תקופה של לצורך חוזה זה תקופת הבדק  .59.1

לפי המאוחר שבהם. לגבי  - 58 העבודה או מיום גמר ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף

ייתן הקבלן לחברה אותה  -משרדי דורש תקופת אחריות ארוכה יותר -עבודות בהן המפרט הבין

"תקופת  9ב'משרדי. לגבי העבודות המפורטות בנספח -תקופת אחריות הניתנת במפרט הבין

 .ייתן הקבלן את תקופות האחריות המצוינות בנספח, תום שנת הבדק" אחריות הקבלן מ

בדק בעבודה או בעבודות שבוצעו הזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת נ .59.2

לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא 

של המפקח ו/או של המנהל ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים  יובהתאם להוראות

 הכל לפי דרישתבאופן מיידי, פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש 

מפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום ה

נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול , תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי

, ואשר 40שנתהווה או נתגלה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע במובילים, כאמור בסעיף 

 ה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.צאנגרם, לדעת המפקח, כתו

 להלן. 61.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  59.2ין בסעיף קטן א .59.3

 במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן. ותהוצאות הכרוכה .59.4

לתיקון,  םיה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתניה .59.5

 לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח.

ונים, לרבות לעניין אחריות הקבלן, יהיו כמפורט בסעיף זה ובנספח יקוסכם בזה כי הבדק והתמ .59.6

להלן, ויש לראותם כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי  - 4'ב ספחנ –הבדק 

  ות וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח.עהתאמה, דו משמ

וף אחר ובלבד כל גחברה רשאית להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק, לעירית חולון ו/או לה .59.7

 שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן.

 

 עודת סיום ת .60

, 2ב'נספח כתום תקופת הבדק ימסור המנהל לקבלן תעודת סיום, בנוסח המצורף לחוזה זה ב .60.1

עבודה הושלמה בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן ההמפרטת כי 

 "(.עודת סיוםתלהלן:  "מנהל )בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של ה
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סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, אשר מטבע מ .60.2

 אמורה.ההדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה 

 

 גמים וחקירת סיבותיהםפ .61

, תגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגםנ .61.1

קנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו ושית

תורה לו החברה. היה שהוצאות החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי 

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן  -הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן  מיד עלחייב לתקן 

 י המפקח.ידחייב בתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ב

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע שלא בהתאם  5תגלה פגם מהותי בעבודה תוך נ .61.2

לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו  ן חייבלתנאי החוזה, יהיה הקבל

ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם 

 תהיה בידי החברה, או חליפיה. ולא

 

 שינויים, תוספות והפחתות  -רק י' פ

  ינוייםש .62

ה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע לאופייה, בעבוד מנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינויה .62.1

לאיכותה סגנונה, סוגה, צורתה, גודלה, כמותה ו/או ממדיה של העבודה ו/או כל חלק ממנה 

נכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן לוכיוצא בזה, הכל כפי שימצא 

פרוק, הריסה וכו' של חלקי העבודה או  לרבות וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו

 עבודות שבוצעו.

)להלן ייקרא כל שינוי כמפורט להלן:  בלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות עלמ

 :"(שינוי"

 ם או הקטנתן.יהגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחיר . א

 רים.השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחי . ב

 שינוי באופי, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. . ג

אמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי הגדלת היקף ה

 החוזה.

ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות באומדן, כקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שה .62.2

רי היחידה בהם נקב הקבלן לא ישתנו עקב קבלת תוצאות שונות במדידה הסופית שתיערך כי מחיו

מערך  50%-לאחר ביצוע העבודה, כל עוד ההיקף הכללי של העבודה לא יגדל ולא יקטן ביותר מ

 .הצעתו של הקבלן
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ויות יה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים ובכתב הכמה .62.3

מהווים את הבסיס לחוזה, אשר יש בו כדי להגדיל את שכר החוזה ביחס לאותו פריט, על הקבלן ה

לדווח על כך מיידית בכתב למנכ"ל החברה ולקבל את אישורו לשינוי שכר החוזה בגין שינוי כאמור. 

סרת הספק יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות הל

 , אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה, למרות כל האמור בחוזה זה. העבודה

", תינתן בכתב ותיחתם פקודת שינוייםתיקרא " 62.1וראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן ה .62.4

ד. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים", בעל ידי החברה בל

 כאמור.

פקודת שינויים כאמור כדי להגדיל את שכר החוזה בכל שיעור שהוא, יהא חייב הקבלן להודיע יה בה .62.5

 על כך למנכ"ל החברה מראש ובכתב. 

ל תוספת שכר בגין פקודת כל אף האמור בכל מקום בחוזה זה מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לע .62.6

 חברה.שינויים כאמור, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל ה

, רשאי המנהל להורות לקבלן כאמור שם, רק אם שכר החוזה לאחר 62.1ל אף האמור בסעיף קטן ע .62.7

משכר  50%יפחת, בסך הכל, בשיעור העולה על  לא השינוי, שיחושב כמפורט להלן, לא יעלה או

כולל ערכם של שינויים. מובהר בזה כי המנהל רשאי להגדיל, להקטין או לשנות  החוזה שאינו

כיבים ו/או סעיפים בעבודה או בכמויות המפורטות בכתב הכמויות למדידה גם ים, מרחלק

וכן רשאי הוא לבטל או להוסיף חלקים, מרכיבים או סעיפים בעבודה,  50%בשיעורים העולים על  

השינויים, התוספות והביטולים לא יקטינו או יגדילו את שכר החוזה ל בכפוף לכך כי סך כ -הכל 

 , כאמור לעיל.50%ה על בשיעור העול

 ל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן:כ .62.8

 ..      לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויותא

 -לא נקבעו בכתב הכמויות למדידה, כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי  .ב

, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סעיף קטן ב' זה להלןופות באחת מן החליקבע המחיר לפי 

 החברה:

  ניתוח מחיר שיעשה המפקח ובכפוף לקבלת אישור מנכ"ל החברה מראש. על פי  (1)

לפי פירוט העבודות והסעיפים בהם נעשו שינויים, חישוב כמותי  על פי חישוב   (2)

חישוב עו( ובלאותם שינויים )תחשיב העבודות החדשות בהפחתת העבודות שלא בוצ

לעבודות בניה חדשה  האחרון ערכם עפ"י מחירי היחידה אשר במאגר המחירים

. במקרים בהם 15%בהוצאת "דקל" )להלן: "מחירון דקל"(, בהפחתה של 

המחירים מבוססים על מחירון דקל לקבלן משנה, תשולם התמורה בגין רווח קבלן 

לפי או  ירון דקלשר במחעפ"י אחוזי התמורה הנקובים לכל פרק ומקצוע אראשי 

 . לפי הנמוך מבניהם, 10%שיעור של 

מאגר המחירים לעבודות בניה חדשה בהוצאת קבע מחיר מעל יבכל מקרה לא י

 .15%"דקל" )להלן: "מחירון דקל"(, בהפחתה של 

 



 

- 40 - 

 לפרסוםנוסח 

הקבלן מתחייב, עפ"י דרישת המפקח, להמציא למפקח ניתוח תמחירי של מחירי 

לולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שהם כ היחידה לפריטים כלשהם, בין

 שינויים.

 שיעור רווח קבלן ראשי (3)

מובהר, כי בכל מקרה של שינוי )תוספת( של עבודה שתוטל על הקבלן ואשר אינה 

ו/או קבלן  כלולה בכתב הכמויות ואשר תבוצע ע"י קבלן משנה מטעמו של הקבלן

 10%יעור של בלן לש, יהא זכאי הקמשנה שהחברה תורה לקבלן להתקשר עמו

ככל  –( 2ב)62.8)כפוף לאמור בס"ק  מההיקף הכספי של העבודה הנוספת הנ"ל

, וזאת שבמחירון דקל אחוז התמורה יהיה נמוך יותר אזי לפי השיעור הנמוך(

כקבלן ראשי על ביצוע אותה עבודה המלאה והמוחלטת כתשלום עבור אחריותו 

 נוספת.

לני/ספקי משנה, אזי הקבלן יהא סיק קבמובהר, כי בכל מקרה בו הקבלן יע

האחראי הבלעדי לביצוע כל התשלומים הנדרשים לקבלני המשנה במועדם. יובהר, 

המשנה ו/או למי מהם את הסכומים  ספקי/לא שילם הקבלן לקבלני כי במקרה בו

 ה, על פי שיקול דעתשהחברה תהא רשאיתבמועד, הרי על ידו אשר יגיעו להם 

המגיע לקבלני המשנה האמורים, כולם או מקצתם,  שלם אתהבלעדי והמוחלט, ל

במקום הקבלן ולחייב את חשבון הקבלן ו/או לנכות ו/או לקזז את התשלומים 

האמורים, בצירוף ריבית, מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, בתוספת תקורה 

לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  תהא רשאית, וכן 15%של 

על פי  חברהערבות, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שעשוי לעמוד לוש כל מימ

הסכם זה ו/או על פי כל דין. הוראה זו לא תחשב בשום מקרה כהסכמה לטובת צד 

      לנהוג כאמור. החברהג' ולא תטיל כל חובה על 

פי אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או ל מוסכם, כי על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל ג. 

, לפי שיקול ת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעתבקש

רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות אזי,  – דעתו הבלעדי של המנהל

 ל.יונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן ב' לע

. מובהר ומוסכם בזה כי 62.8י שנקבע לפי סעיף קטן השינו כר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערךש .62.9

לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות כלפי 

 החברה בגין מתן פקודת שינויים.

והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת . יבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינויק .62.10

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור.  -וזה שכר הח

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור,  15עברו 

 רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.
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ערך כלל השינויים, לרבות שינויים קודמים  כל עודקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן פ .62.11

. אף על פי כן, אם קיבל 62.7משכר החוזה, כמפורט בס"ק  50%לפי פקודות כנ"ל, לא יעלה על 

 משכר החוזה, כאמור 50%הקבלן פקודת שינויים שערך השינויים הכרוך בה, כאמור לעיל, עולה על 

פקודה ובין שערכו נתגלה רק לאחר זמן, ולא קבלת ה, בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת 62.3ס"ק ב

אין שומעים את תלונותיו  -ימים מקבלת הפקודה שאין פקודת השינויים מחייבת אותו  14טען תוך 

 כאמור. 50%לאחר מכן, ודין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על 

פי סעיף זה מחמת לשהו לכי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כ מניעת ספק מובהר בזאתל

אי קביעת ערכו של השינוי, ועליו לבצעו מיד עם קבלת פקודת השינויים. המפקח יקבע את ערך 

 יום מיום מתן פקודת שינויים.  30השינויים תוך 

ודה אינה מזכה בובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת העמ .62.12

 בלבד. 21נוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי סעיף דה. שיאת הקבלן בארכה להשלמת העבו

ובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מ .62.13

 למהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכ

 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין.

 
 י עבודה יומית )רג'י(שלומת .63

 מפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(.ה .63.1

וראות המפקח תנתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה ה

ות כלשהי של הקבלן מאחרי תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע כאמור. שיטת העבודה

לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל ענין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה 

 יחולו גם על עבודות אלה.

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה ל .63.2

עסק על ידו או מטעמו בביצוע דם המועם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אטמ

לפי שיקול דעתו של  -העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל 

המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה 

 .יוכזו תחולנה על

ות יקבעו מחירי העבודה היומית על פי המפורט הכמוי יה ולא נכללו מחירי עבודות יומיות בכתבה .63.3

להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים ו/או על פי תוצאות מכרזים דומים שנערכו בתקופת 

 האחרונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:

 15%עת ביצוע העבודה, ובהנחה של בעל פי מחירון דקל האחרון הידוע  -הפעלת צמ"ה  . א

 רון.ממחיר המחי

על פי מחירון דקל האחרון הידוע בעת ביצוע העבודה, ובהנחה של  -כוח אדם וחומרים  . ב

 ממחיר המחירון. 15%

מען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל הוצאה ל

נו, וכל עתם ממהוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והס שהיא של הקבלן, לרבות רווח,

 הוצאה אחרת.
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יווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם ס .63.4

 לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

 

 שימת תביעותר .64

ו, אם ישנן כאלה, לתשלומים ביעותילמפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל ת שקבלן יגיה .64.1

נוספים, שאינם נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך 

 החודש שלפני אותו חודש.

י של אתהווה ויתור מוחלט וללא תנ 64.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן א .64.2

 כאמור על כוונתו להגיש את התביעה. החודש הקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת

א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומים נוספים, שעל כוונתו להגישן ל .64.3

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את  64.2כאמור בסעיף קטן 

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.יהקבלן כא

 .62.6בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף קטן באמור ין א .64.4

קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו ה .64.5

 כלפי החברה.

 

 מדידות -רק יא' פ

 לליכ .65

בוצע בהתאם להוראות החוזה. הכמויות המפורטות תתב הכמויות כולל סעיפים לעבודה למדידה, אשר כ

כמויות למדידה אינן אלא אומדן בלבד, ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי בכתב ה

 התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה למדידה ייקבעו לפי ביצוע בפועל.

 

 דידת כמויות העבודה למדידהמ .66

ים, שהוסכם שינוי בודה למדידה, וכן עבודות שינויים על פי פקודתעוראות סעיף זה תחולנה על הה .66.1

 במפורש כי תימדדנה.

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה של ה .66.2

 כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך  למויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .66.3

ו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט שיוגש חישובי כמויות

הכללי. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי 

 המפקח והקבלן.

אם לפרטי התכניות כשהיא גמורה, תם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהא .66.4

ה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את במקומ מושלמת וקבועה

 ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.
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 פני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו.ל .66.5

א מקום לצורך זה, ולעזור למפקח או וח ממלהקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשל

לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 

 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקובל .66.6

את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא לבצע 

יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת 

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע  ועהמפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצ

 .66.5יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן  מאוחר המדידות למועד

ימים על כל  7כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך נ .66.7

כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי 

ן זה המנהל והכרעתו בעניי עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריעלהמדידה השניה יתג

 תהיה סופית.

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן כי יבצע מדידה על ידי מודד מוסמך לבדיקת טיב ה .66.8

ודיוק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על 

. תקורות החברה 17%פת בתוס ןשאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלרידי המפקח, 

מובהר, כי ביצוע העבודות על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא 

 רשאי לבצע מדידה על ידי מודד מוסמך מטעמו.

 

 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב' פ

 כללי -כר החוזה ש .67

י לקבל מהחברה את התשלום בהתאם למדידות סופיות. כל האמור לן זכאע העבודות יהיה הקבומורת ביצת

 בחוזה זה בכלל, ובפרק יב' זה להלן בפרט, וכל האמור להלן יחול בצוותא חדא עם האמור בפרק הנ"ל.

 
 חיר סופי ותכולת מחיריםמ .68

ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזה על כל א .68.1

ולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע ביו ככמרכי

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: םבהתא

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי  . א

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

ום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים מעירית חולון תיא . ב

וסמכת על פי כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, מומכל רשות 

 טלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור אתר . ג

 ה, סילוק מי גשם ושאיבת מים.העבוד
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סנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט פאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, ט . ד

ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, כל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם 

ועה דרי תנוכמו כן הכנת ואישור תכנית הס באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה

 .זמניים לתקופת הביצוע

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר  . ה

 ם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.תלאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמס

ה ם והגנאחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקת   .ו

 עליהם עד למסירתם.

 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. . ז

 רשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות.דכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנ . ח

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. . ט

ים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן רת דרככשה י. 

 לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני.

 מות.יסימון ושמירה על התשתיות הקי    א.י

 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ב. י

ות, מס קניה, מכס, בלו, וציאלידמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות ס ג. י

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק  ד. י

 עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי החוזה. כח

 שכר שוטרים להכוונת התנועה. ו. ט

 חות זמנים ועדכונם השוטף.כנת לוההוצאות לה ז. ט

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,  (AS MADEהוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד ) ז. י

רקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות קלרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת 

 ן.י הקבלואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על יד

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה. ח. י

דמי בדיקות, דגימות, צילומי וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על  ט. י

 פי החוזה.

 ות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות.אההוצ . כ

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. א. כ

 ן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.ל הקבלכל ההוצאות והנזקים ש ב. כ

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים  ג. כ

 בתקופתו.

 בלן.קרווחי  ד. כ

 בוטל. ה. כ

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  ו. כ

עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל שורות פרטיהם, או הק

ן להתקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.
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עבודות יים( ווחם של המחירים שננקבו בכתב הכמויות, יפה לגבי עבודות זהות )כולל כל השינוכ .68.2

חלקיות וכן לגבי התוספות וההפחתות האפשריות בכמויות הסעיפים השונים, בין אם העבודה תבוצע 

ומות שונים, בכמויות גדולות או קטנות. כן יפה כוחם של קבזמן אחד או בשלבים, במקום אחד או במ

 המחירים לגבי קטעים נפרדים וקטעים של העבודות המבוצעות.

תב הכמויות במחירי יחידה שונים עבור אותו סעיף עבודה, יחייב את בלן בכמקרה בו נקב הקב

 החברה מחיר היחידה הנמוך מביניהם.

לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או  ללעי 67ין באמור בסעיף זה או בסעיף א .68.3

 י כל דין.ועל פ המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה

 

 בוטל .69

 
 

  שלומי בינייםת .70

וממוחשב, אשר יפורט  חשבון מודפס , ימציא הקבלן למפקחשל כל חודש 5עד יום לחודש, אחת     .70.1

יפורטו בו העבודות שבוצעו מתחילת ביצוע זה  ובכלל להלן, 70.2ויוגש בהתאם להוראות סעיף 

לרבות על פי פקודת השינויים, צטבר, , חשבון מהחשבון האחרון שאישר המפקח העבודה ועד לתום

חשבון חלקי(, בצרוף אישור המפקח על השלמת שלבי  -בגינן מגיעים לו לדעתו תשלומים )להלן 

 כאמור, ואת ערך התשלום כפי שהוסכם עליו בכתב הכמויות והמחירים ובאופני המדידה. ביצועה

 אופן הגשת החשבון החלקי .70.2

בים באמצעות תוכנה שתאושר ע"י ממוחש כל החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יהיו .70.2.1

 המפקח. אם לא נקבע אחרת יוגשו החשבונות בתוכנת בנארית. 

 כל חשבון יוגש בתדפיס חתום, ובמידה וידרוש המפקח, גם בקובץ. .70.2.2

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  .70.2.3

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות.  .70.2.4

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelבץ ים בקולדפי המדידה יצורף חישוב .70.2.5

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות  .70.2.6

 ו/או חריגות.

 .MS-PROJECTבכל חשבון יוגש לוח זמנים מעודכן בתכנת  .70.2.7

עים המפקח יבדוק את החשבון החלקי, לרבות כמויות ומחירים, ויקבע את תשלומי הביניים המגי   .70.3

בלן בהתאם לשלבי הביצוע ולמחירים. היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו בחשבון לק

באותו חודש, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאי הוא להוסיפן לחשבון וכן רשאי הוא להפחית 

מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר בגינן הגיש הקבלן חשבון. המפקח ישלים את בדיקת 

 .יום ממועד קבלת החשבון 14תוך את אישורו ו/או הערותיו  ןיתויבון החש

לא  שר יבדקו ויאשרו או יעיר הערותיוהחשבון יועבר לבדיקת ואישור הבוחן התקציבי של החברה א

 .יאוחר מתום החודש
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שלב ביצוע יאושר לתשלום רק אם הוא הושלם על פי אישור המפקח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי 

היה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של שלב ביצוע אלא אך ורק בגין השלמת שלב הביצוע ן לא יהקבל

 כמפורט במפרט הטכני המיוחד.

 החשבון המאושרמתחייב הקבלן להגיש את חלקי לאחר קבלת אישור המפקח לכל חשבון מייד 

 באמצעות מערכת רמדור. 

יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל  ,70.3 מתשלומי הביניים, שנקבעו על ידי המפקח לפי סעיף .70.4

סכום אחר ששולם לקבלן לפי חוזה זה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה 

 זה.

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת החברה לטיב  .70.5

של מחירים כל שהם עליהם מבוססים תשלומי ונותם העבודה שנעשתה או לאיכות החומרים או לנכ

 הביניים.

מובהר ומוסכם בזה כי כל הפחתה מחשבונות חלקיים בשל תשלום מקדמות, בגין דמי בדיקות דגימות,  .70.6

בגין ביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמורים, בהתבסס על סכום 

 סכום ההנחה, אם ניתנה כזו, לבדו. ת ממנוהחשבון החלקי במלואו, לאחר שהופח

בכפוף לאישורו על ידי המפקח והבוחן התקציבי של החברה, כאמור  ,כל חשבון חלקי המאושר לקבלן    .70.7

באמצעות מערכת רמדור  לחברה מהמועד שהקבלן ימציאיום  30 שוטף + לקבלן בתוםישולם  לעיל,

ימים מתום  60 -יל, ועד לא יאוחר מלע 70.3המפקח , כאמור בסעיף  יאת החשבון המאושר על יד

כל זאת בתנאי שהקבלן הגיש את החשבון  .ומצא לחברה לראשונה החשבון החלקיהחודש שבו ה

 .70.1לחודש כמפורט בס"ק  5-למפקח עד לתאריך ה

 

 ועדי התשלום, הקדמה ואיחור בתשלום מ .71

 להלן. כמפורטלעיל, ובהתאם לאמור שם,  70.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .71.1

יום  30שוטף +לעיל, כל אחד מהתשלומים ישולם עד  70.3בכפוף לאמור בס"ק  .71.1.1

ע"י  המאושר החשבון אתבאמצעות מערכת רמדור הקבלן לחברה  שבו ימציאממועד 

ימים מתום החודש שבו  60-ועד לא יאוחר מלעיל,  70.3כאמור בסעיף , המפקח

 הומצא לראשונה החשבון החלקי.

 14תוך  חשבון חלקיו/או יתן את הערותיו, לפי העניין, לכל  יאשרו יבדוקהמפקח  .71.1.2

 ימים מיום הגשתו.

ימים  45לחשבון הסופי תוך  הערותיו, לפי העניין, מפקח יבדוק ויאשר ו/או יתן ה .71.1.3

, והכל מיום הגשתו ובתנאי שהקבלן השלים את כל התחייבויותיו עפ"י החוזה

 .להלן 72כמפורט בסעיף 

שלום כלשהו על פי חוזה זה מעבר למועדים הנקובים בחוזה, ישא התשלום גור בתכל מקרה של פיב .71.2

 לתשלום בפועל. ריבית בגובה ריבית הפריים, החלה מהמועד שנקבע לתשלום ועד

החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים. להסרת הספק מובהר, כי  .71.3

יום( תזכה את  45לעיל )היינו: לפני תום שוטף + 71.1.1יף הקדמת תשלומים ביחס למועד האמור בסע

 לעיל. 71.2החברה בריבית בשיעור זהה לריבית בגין פיגור בתשלום, כאמור בסעיף 
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קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה לא יכלול, בשום מקרה, ה .71.4

  התייקרויות ולא יישא כל הפרשי הצמדה.

 

 חוזהשכר ה ילוקס .72

)אשר תימסר לקבלן רק לאחר המצאת תעודת  לעבודה היום מיום מתן תעודת ההשלמ 45-א יאוחר מל .72.1

יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה בצירוף כל המסמכים הקשורים  לעיל( 58.4גמר, כאמור בסעיף 

 בו כדלקמן:

 עותקים. 3-חשבון סופי, ב . א

ים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, וכן את ל מסמכניתוח מחירים לעבודות חריגות, כול . ב

 עותקים. 3-אישור המזמין /המנהל לביצוע העבודות החריגות, הכל ב

אלה חתומים על ידי  תדפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודו . ג

 ף.הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעי

( AS MADEשלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות ) . ד

 של העבודה חתומות על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן.

פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו  ל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודהכ

 .לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה

 .5ב'בנספח שההצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח  . ה

 ו.         כל הנדרש במפרטים הטכניים המיוחדים.

 החשבון המאושרמתחייב הקבלן להגיש את לחשבון הסופי מייד לאחר קבלת אישור המפקח 

 באמצעות מערכת רמדור. 

מהמועד שבו ימציא  יום 60שוטף +  כר החוזה ייקבע סופית על ידי החברה וישולם לא יאוחר מתוםש .72.2

כאמור בסעיף ע"י המפקח,  המאושר החשבון הסופי את באמצעות מערכת רמדור הקבלן לחברה

. מבלי ימים מתום החודש שבו הומצא לראשונה החשבון הסופי 80-ועד לא יאוחר מלעיל,  72.1

א יהיה סכום יום ל 60זה מובהר ומוסכם, כי בתקופת השוטף +לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה 

 החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי.

ובהר כי שכר החוזה הסופי עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום, ה .72.3

קבלן, כעבודה שבוצעה בחודש האחרון של תקופת הביצוע ללפי מחירי החוזה המקוריים, המגיעה 

 .72.4 סעיף קטןהחוזית ויחולו עליה הוראות 

שלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ת .72.4

ששולמו, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל 

 המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה לבין הקבלן. סכום

חר קבלת החשבון הסופי שאושר ע"י המפקח, החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, לפי ר, כי לאמובה .72.5

שיקול דעתה הבלעדי, למסור את כל החשבונות המאושרים שהומצאו ע"י הקבלן לבדיקת חברה 

"(, וככל שיתגלו ע"י החברה החיצונית כי שולמו החברה החיצוניתחיצונית ובלתי תלויה )להלן: "

מתחייב הקבלן להשיב באופן מיידי לחברה את מלוא הכספים ששולמו לו  מים ביתרלקבלן תשלו

והקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או  –ביתר, בהתאם לדו"ח החברה החיצונית 

 תביעה כנגד החברה לעניין זה. 
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ר קבלן מעבה הסופי לידי הזכל מקרה של איחור, שלא בהתאם להוראות החוזה, בתשלום שכר החוב .72.6

בגין  71.2למועדים הנקובים בחוזה זה, ישא התשלום הסופי ריבית בשיעור האמור בסעיף קטן 

 הפיגור כאמור.

ימים מיום ששולמו לו. בכל מקרה של איחור  15ם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה תוך א .72.7

 71.2יף קטן אמור בסעריבית בשיעור ה בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, ישא ההחזר

לעיל מיום שבו היה חייב להחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר בפועל לחברה, כפיצוי בגין 

האיחור. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות 

 אמור.פיגור כ שנגרם לה בשל זקהחוב בדרך אחרת או לטעון טענה כלשהי לעניין שיעור הנ

 

 שלום מע"מת .73

כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס ל

 שתוצא לחברה.

 

 ערבות לקיום החוזה )ערבות ביצוע( .74

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה, במועד חתימת חוזה זה, ערבות  .74.1

, )כולל מע"מ(שנמסרו לו לביצוע בפועל  משווי העבודות 10%על סך  ואוטונומית עצמאית בנקאית

 "(. הערבות תהא לטובתהערבות" -)להלן בסעיף זה  3ב'שבנספח צמוד למדד כאמור בנוסח 

 החברה.

יום לאחר מועד סיום ביצועה של  90-להלן, ותקפה יהיה לפחות ל 3ב'הערבות תהיה בנוסח שבנספח  .74.2

 ודה בפועל.כל העב

ק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדוי הערבות .74.3

 לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לחברה, או למי  א. 

 חוזה זה. כלשהו מתנאימטעמה, עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לקבלן שהחברה עלולה  ב. 

 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן, וכל  ג. 

 ביצוע הפעולות הנ"ל.מטעמה עקב  נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי

 הבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק. ד. 

בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או 

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

ם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר החוזה והשינויים שהצטברו, להגדיל מפע הקבלן מתחייב .74.4

וכן להאריך מפעם לפעם, ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות, את 

הערבות, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק התביעות, והכל 

 לן רשאית החברה לממש את הערבות כולה או מקצתה.עשה כן הקב לפי הוראות המנהל. לא -
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להעמיד את החברה במצב שבו יש בידיה, בכל עת,  .74.5

לפחות מן  10%לעיל, בשווי של  74.1ערבות או מספר ערבויות )בסכום מצטבר(, כאמור בסעיף 

על פי הזמנה אחת ובין על פי מספר הזמנות. בפועל, בין ההיקף הכספי של העבודות שנמסרו לקבלן 

לא עשה כן הקבלן, תהא החברה רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ללא כל התראה 

 מראש.

 

 ערבות לטיב ביצוע החוזה )ערבות בדק( .75

הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן  .75.1

בגובה של  אוטונומית לום החשבון הסופי בגין העבודה, ערבות בנקאית עצמאיתברה לפני תשלח

 "(.הערבות" -)להלן סעיף זה  משכר החוזה )כולל המע"מ( 5%

יום לאחר תום תקופת הבדק כולה  90להלן, ותוקפה יהיה לפחות  3ב'הערבות תהא, בנוסח שבנספח  .75.2

 ש( שנים מיום הוצאתה.שלו) 3-הערבות מ ובכל מקרה לא תפחת תקופת -לפי חוזה זה 

 יחולו בשינויים המחויבים, גם על ערבות לפי סעיף זה. 74.4-ו 74.3 הוראות סעיפים קטנים .75.3

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי החברה רשאית להסב לעירייה )בהעדר מניעה משפטית לכך( את כל  .75.4

ת הבניין והספקים שהועסקו בבנייההתחייבויות שנתקבלו מאת הקבלן ו/או מאת קבלני המשנה 

שסיפקו רכיבים או מערכות, והיא תהא רשאית להמציא לעירייה כל התחייבויות כאמור מטעם 

ואולם גם במקרה  -הקבלן, קבלני המשנה או הספקים הנ"ל, בגין תיקוני תקופת הבדק והאחריות 

או מערכות  ן אותם רכיביםכזה לא יהא הקבלן משוחרר ופטור מן האחריות לביצוע תיקוני בדק בגי

שהאחריות לגביהן תוסב כאמור, וזכותם של העירייה לגבי תיקוני בדק כלפי אותם קבלני משנה 

 ו/או ספקים תהא בנוסף לזכותם כלפי הקבלן.

מכניות, לרבות מעליות -הקבלן ימציא לחברה חוזים ותעודות אחריות של ספקי המערכות האלקטרו .75.5

רכי הבנין, למשך תקופה שלא תפחת מהתקופה יוד שהותקן לצומזוג אויר, על העבודה והצ

 המקובלת בהתאם לסוג העבודה והמערכת.

 
 ערבות למקדמה .76

, אזי הקבלן מתחייב כי מקדמההיה והחליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתת לקבלן  .76.1

להבטחת כל מקדמה אשר יקבל הקבלן מהחברה, אם יקבל, ימציא הקבלן במעמד קבלת כל 

 הערבות(. -נקאית עצמאית בגובה המקדמה כאמור )להלן סעיף זה מקדמה ערבות ב

 להלן, ותוקפה יהיה לשנה. 3ב'הערבות תהיה בנוסח שבנספח  .76.2

 לעיל. 70.3סכום הערבות יוקטן בהתאם לסכום שנוכה על חשבון מקדמות, כאמור בסעיף קטן  .76.3

 

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .77

 נות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה.רישת החברה חשבוקבלן ימציא על פי דה .77.1

שבוניות מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן לפי דרישת החברה, על ח .77.2

 שם החברה, בנפרד עבור כל חלק מהעבודה.
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 ופיצויים הפרות -רק יג' פ

 :אות פרק זה להלןלעיל, יחולו גם הור 3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 הפרות ופיצויים .78

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  21.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ .78.1

יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל 

 דין:

הקבלן,  י נכסיהוצאה לפועל לגבהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של  . א

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .ב

ו צו דנגפירוק או שהוצא הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה ל . ג

פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו 

לפקודת החברות  233למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983 -)נוסח חדש(, התשמ"ג 

ימת תני חא גילה לחברה לפאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי ל . ד

 חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוזה זה.

יום  15כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך  . ה

להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע 

 .העבודה בכל דרך אחרת

קצב ביצוע העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל שבור כשהמפקח ס . ו

יום מיום קבלת הוראות בכתב  15העבודה במועד שנקבע לכך, והקבלן לא ציית תוך 

מהמפקח להוראותיו, ולא נקט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את 

 18עיף ס אותו הוקדם לפי הורהשלמת העבודה במועד שנקבע בחוזה, כפי שהוארך א

 לעיל.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה  . ז

 בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  . ח

 ה זה או ביצועו.זר לחובהזמנה ו/או בקשאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,  . ט

 לחוזה. 80מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב, כנדרש בסעיף 

זכאית  ופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן, מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה להה .78.2

החוזה או על פי כל דין, תהא זכאית החברה לפיצויים מוסכמים מראש בסכום  ל פיהחברה, ע

 כסכום הערבות הבנקאית. 74.1השווה לסכום הנקוב בסעיף 
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פר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק ה .78.3

מכלליות האמור לעיל, תהא  גרועומבלי ל 1970-א החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"

החברה זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את 

החזקה באתר העבודה, להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על 

 הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

 "(.ודעת ביטולהן הודעה על כך בכתב )להלן: "לבהחוזה יתנו לקחליטה החברה לבטל את ה .78.4

ם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי ע .78.5

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי 

כים שימצא לנכון לגביית אותם ילכותו לנקוט בהשיש לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מז

 סכומים.

ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על ע .78.6

ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע 

 לחברה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.

חזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר ה חברה לתפוס אתחליטה הה .78.7

תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 17%בתוספת 

רך עהין בהודעה את פסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויצית .78.8

המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד 

 והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.

פסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא ת .78.9

תקנים או כל חלק מהם, מהמרים, הציוד ולדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החו

ימים, רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, על חשבון  15ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

הקבלן, לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי 

בלן קה ובמתקנים של לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד

 להשלמת העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף  -תפס אתר העבודה נ .78.10

 להלן. 78.11לאמור בסעיף קטן 

שבוצעו על ידו עד  תם בגין העבודופסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומית .78.11

וכן לתשלום עבור  78.8ליום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף קטן 

החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה, או לתשלום דמי 

ל כי המפקח, בניכולפי השווי והערך שיקבע  -שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור, הכל 

ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או 

 עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה.

יום בתשלום כלשהו  14בלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מוסכם, כי איחור של עד מ .78.12

 יבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.רבזכה את הקבלן המגיע לקבלן לא י

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והרשות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא  78.13

 לגרוע מהן.
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 שונות -רק יד' פ

 ודיות ויחוד ההתקשרותס .79

ל מרכיביו, וכל ל חוזה זה, על כנו שכקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .79.1

מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו, ה .79.2

 .לשהוכביחד עם צד שלישי 

ה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו וראות סעיף זה .79.3

 תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

 

 סבת החוזהה .80

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור ה .80.1

 א בהסכמת החברה מראש ובכתב.ת לפי החוזה, אלכל זכו לאחר

ין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת החברה א .80.2

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  מראש ובכתב, ואולם

 ממנה לאחר.העבודה או חלק  ועה שלצלפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת בי

ובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת החברה מראש מ

 ובכתב.

תנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות נ .80.3

דין החוזה ולפי כל  תיו לפיוכלשהי על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבוי

 מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.-והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי

בלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, מ .80.4

התאם שום בר, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו 1969 -תשכ"ט 

 ק זה.להוראות חו

החברה תהא רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה ו/או חובותיה, או כל חלק  .80.5

שלהן, לעירייה או לכל חברה אחרת שהנה בבעלות העירייה או גורם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

כל  ת העבודות על פיו/או על פי הוראות העירייה, ובמקרה שכזה מתחייב הקבלן להמשיך לבצע א

תנאי חוזה זה עד לסיום תקופת החוזה. המפעיל מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין 

 כל העברה או הסבה או המחאה, כאמור לעיל. 

 

 יזוזק .81

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע 

ה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות לן על פי חוזה זלה מהקב

 האמור בכל דרך אחרת. מזכותה של החברה לגבות את החוב
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 יצוע על ידי החברהב .82

ל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, כ .82.1

מפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב אשר קיבל מאת ה והוראות

 באמצעות אחרים. ולכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית לבצען, בעצמה א

בהוצאות אשר נגרמו לה  82.1חברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן ה .82.2

 בו כהוצאות כלליות.שייחש 17%תוספת בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, ב

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדד האחרון אשר ב

ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה  ההי

 רה.לעיל על ידי החבהכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור 

לפני מתן התראה  82.1חברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן ה .82.3

 ימים לקבלן. 15של 

ין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים א .82.4

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

 

 וארכות בזכויות, סטיות שימוש-ימוש או איש .83

אין  -ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל ה .83.1

בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  שבה ולא תפור

 ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה.

ת מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה ו/או המפקח לסטוסכמה מצד החברה ו/או המנהל ה .83.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו זל ויתור וארכה לתנאי החוכ .83.3

ן, בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבל

 ויתור מצדה על זכות מזכויותיה.ולא ייחשבו כ

 

 ינוי החוזהש .84

 שני הצדדים. ין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.ה

 

 וטלב .85

 

 יתור על סעדיםו .86

ה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי , תביעה או דרישהיר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענהצקבלן מה

חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל 

צו מניעה או כל תרופה , סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב

 ת החוזה.אחרת שתכליתה אכיפ
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 י ההתקשרותיצומ .87

וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא מ

תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. נכללים בחוזה

 
 ודעותה .88

חברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה ודעת הה

בהגדרת "החברה". כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל  2.1תשלחנה לכתובת החברה, כנקבו בסעיף 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 

 יך _______ם על החתום בתארראיה באו הצדדיל

 

 

 

 _____________      _______________ 

 הקבלן              החברה 

 

 ישורא

 

ו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה__________ וכן ע________________   ני הח"מא

אשר "( תאגידה_________________________________מנהלי____________________)להלן: "

 את התאגיד לכל דבר ועניין. תרוף חותמת התאגיד מחייבועל חוזה זה בצי חתמו

 ____________________         ______________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח           תאריך   
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 1ב'ספח נ

 עודת השלמהת

 

 אריך: ___________ת

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 .ג.נ.,א

 דת השלמהעותנדון: ה

"( חוזההנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לביניכם ביום _______ )להלן: "שלחוזה  58עיף ל פי סע

, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה ות שלב ___ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי עבוד

צעו כל התיקונים שנדרשו, כאמור ולאחר שבו והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה

 נדרשו, על ידי. םא

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מנהלה 
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 2ב'ספח נ

 עודת סיוםת

 

 אריך: ___________ת

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

"( חוזהה)להלן: " ניכם ביום _______לחוזה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לבי 60ל פי סעיף ע

, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה ות שלב ___כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי עבוד ובתוקף סמכותי

 בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן לשביעות רצוני. 

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מנהלה
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 3ב' ספחנ

 וסח ערבות בנקאיתנ

 :כבודל

 לפיתוח חולון בע"מ החברה הכלכלית

 ,  47רח' המרכבה 

 חולון

 

 .ג.נ;א

 רבות בנקאיתע נדון:ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( המבקשים" :להלן)                        פי בקשת לע

דת הסך הנ"ל למדד ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמ ___________ש"ח ) __________

 ________פי החוזה מיום -להבטחת כל התחייבויות המבקשים על"(, פרשי הצמדהה" :פורט להלן )להלןכמ

 .המבקשיםשנכרת בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לבין 

 

נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם א

ופן אמבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב ה בכתב שתגיע אלינו,הראשונ

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת וש מאתנו את תשלומו תם תהיו רשאים לדרא

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -, המתפרסם עלהמחירים לצרכןמשמעו מדד  –" דדמ"

 כלכלי.

 

 צמדה יחושבו כדלקמן:פרשי הה

כי "(, מדד החדשה" :פי ערבות זו )להלן-בפועל, על םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלוא

נקודות  _______היינו  ________שפורסם ביום  ________המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

ין קרן המצות המדד החדש בסכום ההכפליהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה ל"( מדד היסודיה" :)להלן

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

 ."(המועד הקובע)להלן: " עד בכללו ___________ רבות זו תישאר בתוקפה עדע

 ענה.ילא ת המועד הקובע רישה שתגיע אלינו אחריד

 ו זו בטלה ומבוטלת.ערבותנ המועד הקובעאחר ל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ע

 כבוד רב,ב

 



 

- 58 - 

 לפרסוםנוסח 

 4ב'ספח נ

 ספח בדקנ

 חודשים ממתן תעודת  השלמה. 12וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פירושה תקופה של מ .1

ח זה למשך שנה ל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספע .2

 מועד השלמת התיקון.נוספת מ

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח ימהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונב .3

זה, תוך זמן סביר מתאריך הודעת החברה, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על 

ת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף וך זמן סביר, לפי קביעידי המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע בת

לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את ו זה לא יפטור את הקבלן מאחריות

 התכנית, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.

רישת לתיקונים דחופים לפי דשהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט מ .4

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילה.

מידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן בקבלן יימנע, ה .5

לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או 

 יקונים.בעקיפין, מביצוע הת

, תהיה החברה רשאית האחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח ז א ימלא הקבלןל .6

לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את החברה שיפוי מלא וישלם לה את כל 

 היציאות וההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה.

 ,ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק, ותזמין את הקבלן להשתתף בה ה תקבע מועד לשם ביצועחברה .7

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.
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 5ב'ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 :כבודל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , 47רח' המרכבה 

 חולון

 
 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעותהנדון: ה

 

"( החברה_______ נחתם בינינו לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "וביום __ ואילה           

 "(.חוזההחוזה בדבר __________________________ )להלן:   "

 

חשבון הוביום _________ הגשנו לחברה חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה )להלן: " הואילו

 "(.הסופי

 

 ייבים בזאת כדלקמן:נו מצהירים, מאשרים ומתחפיכך הנל

 

סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליהם ותמורת ה .1

ו הסכום שפורט בחשבון הסופי, שהוא ____________ ש"ח )במילים: נכל התחייבויותינו לפיהן הי

 ."(תמורה הסופיתה____________ ש"ח( )להלן: "

ת קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו מכם סך ל חשבון התמורה הסופיע .2

ומוחלט של  _______________ ש"ח )במילים: ________________ ש"ח( המהווים סילוק סופי

 התמורה הסופית.

ן וסוג שהוא כלפיכם רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מיפ .3

כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכל  ו/או

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום הבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביע

 הי כלפינו.ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלש

יל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון פגמים ין באמור לעא .4

 וליקויים.

 ע.מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 ____________________      _________________ 
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  6ב'ספח נ

 נספח ביטוח 

לבין  חוזהובכל מקרה של סתירה בין הוראות ה ,אשר עניינה ביטוח חוזה/הסכם זהספח זה גובר על כל הוראה בנ
 .חוזהנספח. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בההוראות נספח זה, יגברו הוראות 

 : ביטוח .1

יב הקבלן לערוך ולקיים על פי דין, מתחי-פי ההסכם ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1.1
ו/או תחילת פעילותו עבור  חוזהחשבונו הוא לפני תחילת ביצוע עבודות הפרויקט כמפורט ב

את הביטוחים אצל חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל בהתאם למפורט באישורי  – חברהה
 -ו ב'6 א'6עריכת הביטוח המצורפים לנספח זה ומהווים חלק בלתי נפרד מימנו ומסומנים כנספח 

 "( וכן הביטוחים הנוספים המפורטים להלן:אישורי עריכת ביטוחי הקבלן: ")לעיל ולהלןג' 6

 פי דין.-ביטוח חובה לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה כנדרש על .1.1.1

 אחריות רכב, בגבול בכלי השימוש שלישי עקב צד של לרכוש נזק בגין אחריות ביטוח .1.1.2
 רה ביטוח.לכל למק₪  500,000שלא יפחת מסך של 

בציוד מכני הנדסי שהינו כלי  השימוש שלישי, עקב לצדי גוף נזק יןבג ביטוח אחריות .1.1.3
שלא יפחת מסך של  אחריות רכב מנועי ואשר אינו חייב בביטוח חובה, בגבול

ו/או  חברה ו/או העירייהלכל מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את ה₪  1,000,000
ה להיות מוטלת ם מטעמם בגין אחריות העלולו/או כל הבאי המפקח ו/או המנהל

עליהם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הקבלן ו/או מי מטעמו בכפיתה לסעיף 
 אחריות צולבת.

. הביטוח כאמור כולל לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלןמקיף,  ביטוח .1.1.4
ו/או העירייה ו/או  חברהסעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ה

ו/או כל הבאים מטעמם ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות או המנהל /המפקח ו
 תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף  כמפורט מקיף ביטוח לערוך שלא הקבלן רשאי
 להלן. 1.1.7הפטור 

על ידי מי המובא על ידי הקבלן ו/או  לציוד מכני הנדסי "ביטוח "ציוד מכני הנדסי .1.1.5
מטעמו לאתר עבודות הפרויקט, על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, 
רעידת אדמה, נזקי טבע ונזק בזדון. הביטוח כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

ו/או מי  החברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או המנהלתחלוף של המבטח כלפי 
ר על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק ם, ובלבד שהאמור בדבר ויתומטעמ
 בזדון. 

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכני הנדסי כאמור במלואו או בחלקו, ובלבד 
 להלן. 1.1.7שיחול האמור בסעיף הפטור 

צפוי ביטוח "אש מורחב" או "עבודות קבלניות" המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי  .1.1.6
ר המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או על את הציוד וכל רכוש אח

ידי מי מטעמו )ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט(. מבלי לגרוע מהאמור 
לעיל, מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, ציוד וכלי עבודה כלשהם. הביטוח 

ו/או  החברהזכות תחלוף של המבטח כלפי כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על 
ו/או כלפי כל הבאים מטעמם, ובלבד שהאמור  העירייה ו/או המפקח ו/או המנהל

 בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" או עבודות קבלניות" כאמור במלואו 
 לן. לה 1.1.7אמור בסעיף הפטור או בחלקו ובלבד שיחול ה

ו/או כל ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או המנהל  החברההקבלן פוטר במפורש את  .1.1.7
הבאים מטעמם מכל אחריות לאבדן או לנזק לרכוש מכל סוג ותאור המובא על ידי 
הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב וציוד מכני הנדסי( 

דות הפרויקט, אשר לקבלן הזכות לשיפוי הפרויקט ובמסגרת ביצוע עבולאתר עבודות 
בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ו/או ביטוח חסר ו/או אי עמידה 
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בדרישות הביטוח ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין 
  לנזק בזדון. נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם

( מקבלת צו התחלת 7לא יאוחר משבעה ימים ) חברהב להמציא לידי ההקבלן מתחיי .1.1.8
העבודה ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר עבודות הפרויקט, אישורי ביטוח כמפורט 

 חתומים ע"י המבטח.  ב'6-א' ו6בנספח 

בנוסח  ג'6את נספח  חברה, הקבלן מתחייב להמציא לחברהללא כל דרישה מה .1.1.9
כאמור בהסכם,  לחברהמסירת עבודות הפרויקט ורף כנספח לחוזה זה במועד המצ

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

, הקבלן מתחייב להציג את אישורי ביטוח מידי תום תקופת חברהללא כל דרישה מה .1.1.10
( לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי 7הביטוח ולא יאוחר משבעה ימים )

ת ועד המסירה הסופית של פות במשך כל תקופת ההתקשרוהאישור כך שתהיינה תק
למנוע  תהא רשאית חברהעבודות הפרויקט ויציאת הקבלן מאתר עבודות הפרויקט. ה

מהקבלן להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. 
לו  עקב כך שלא יתאפשר חברהמוסכם כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד ה

 בודות הפרויקט טרם המציא האישור כאמור.להתחיל ו/או להמשיך בע

וחבות המוצר כמפורט  מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועיתהקבלן  .1.1.11
( ממועד סיום פעילותו 3למשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים ) ג'6-ב' ו6בנספחים 

 חר מביניהם. נשוא הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין, המאו

לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בנספחי זה. כן  הקבלן מתחייב .1.1.12
ו/או ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או המנהל  החברהמתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 

חברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לשם שמירה ומימוש של זכויות 
 ל פיהם.ו/או כל הבאים מטעמם עהמנהל 

החברה ו/או ם את כל הוראות החוקים והתקנות וכן את דרישות הקבלן מתחייב לקיי .1.1.13
ו/או המבטחים עפ"י תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או הסקרים  העירייה

שנערכו ע"י המבטחים ו/או עבורם בקשר עם הפרויקט )בשלבי ביצועו ו/או לאחר 
קיטת אמצעי הגנה , בכל הנוגע להתקנת ו/או נמסירתו( ומבלי לגרוע מכלליות האמור

כנגד נזקי אש, נזקי טבע, נוהל עבודות החום, נוהל בדבר קיומם של אמצעים 
 קרקעיים ו/או כבלים, הוראות כל דין בדבר בטיחות בעבודה וכדומה. -ומתקנים תת

הקבלן מודע כי הכיסוי הביטוחי עשוי להיגרע ו/או להתבטל אם לא התקיימו במלואן 
ורט לעיל ובאם המבטח לא ישפה באופן מלא או חלקי ההוראות ותנאי הפוליסה כמפ

עקב אי מילוי ההוראות לעיל על  חברה ו/או העירייה ו/או המנהל ו/או המפקחאת ה
ו/או העירייה ו/או  החברהידי הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו, ישפה הקבלן את 

יה ו/או העירי החברהסכום אשר ו/או כל הבאים מטעמם בכל  המפקח ו/או המנהל
היו זכאים לקבל מהמבטח ולא קיבלו אותו, עקב הפרת ו/או המפקח ו/או המנהל 

 ההוראות כאמור על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו. 

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יישא בתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות  .1.1.14
קיזוז ע"י החברה מכל סכום העצמית הנקובים בפוליסה. סכומים אלו יהיו ניתנים ל

 שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

פי הפוליסה כאמור -תהא הזכות הבלעדית לקבלת פיצוי על לחברה ו/או לעירייה .1.1.15
 בגין אובדן או נזק לעבודות הפרויקט. א'6בנספח 

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות אובדן או  .1.1.16
להעביר לקבלן חברה ה ותה רשאיויקט המכוסים על פי הפוליסנזק לעבודות הפר

כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח )אם ובמידה שיתקבלו(, בניכוי 
סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בפוליסה. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן יישא 

פות , לרבות ההשתתהחברהבכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי ה
 תהיה חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.העצמית, וכי החברה לא 

אובדן או נזק לעבודות למען הסר ספק, אין בקיום משא ומתן עם המבטח בגין  .1.1.17
הפרויקט ו/או בקיום הליך משפטי או מעין משפטי בעניין הביטוח משום פגיעה 

ו/או כל הבאים או המנהל ו/או העירייה ו/או המפקח ו/ החברהכלשהי בזכויות 
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עמם לדרוש מהקבלן המשך ביצוע העבודות ומחובתו של הקבלן להמשיך בביצוע מט
 העבודות.

שמורה הזכות הבלעדית וכן הסמכות לניהול משא ומתן עם  לחברה ו/או לעירייה .1.1.18
החברה המבטחים באופן בלעדי ומוחלט לטיפול בתביעת הביטוח אלא אם אישרו 

וזאת לאחר קבלת הרשאה בכתב  בכתב, לטפל בתביעות הביטוחלקבלן  ו/או העירייה
 .לעשות כן מהחברה ו/או העירייה

, מיד עם היוודע לו, על כל אירוע העשוי להוות חברההקבלן מתחייב להודיע בכתב ל .1.1.19
עילת תביעה על פי הפוליסה ולשתף פעולה עם החברה או מי שהחברה תורה לו, לשם 

ו/או מי מטעמם על  ייה ו/או המפקח ו/או המנהלו/או העיר החברהמימוש זכויות 
 פיהם.

הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו לא יודו באחריות או באשמה ולא יתנו כל הודאה,  .1.1.20
הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו, ולא ינהל משא ומתן כשלהו בקשר עם 

ברה ו/או החדרישות ו/או תביעות ו/או טענות בעניין ביטוח ו/או נזיקין בלי הסכמת 
 תב.מראש ובכ העירייה

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן  .1.1.21
לשם שמירה  םו/או מי מטעמ החברה ו/או העירייהמתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 

 על פיהם. םו/או כל הבאים מטעמהחברה ו/או העירייה ומימוש של זכויות 

ל העבודות מכל סיבה שהיא, על טוח יחולו שינויים בערכן שהיה ובמהלך תקופת הבי .1.1.22
את  חברההקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מידית, ולשלוח ל

 חתום ע"י המבטח על ביצוע העדכון האמור. א'6 בנספח אישור הביטוח

היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  .1.1.23
הביטוח, רשאי הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את ביטוחים המפורטים באישורי ל

הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל 
ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

ולעניין  םו/או כל הבאים מטעמ המנהל החברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/אוכלפי 
החברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את 

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או כל הבאים מטעמם המנהל

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על  .1.1.24
יטוחים נאותים ביחס העסקתם כי הינם אוחזים בב הקבלן לוודא כתנאי לתחילת

לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות 
 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני  .1.1.25
 המשנה של הקבלן. 

ל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה הנ"ל ו/או באי עריכתו, ככ אין בעריכת הביטוחים .1.1.26
ו/או ע"י כל  חברה ו/או העירייהעל ידי הקבלן ו/או בעריכתו, כולו או חלקו, ע"י ה

החברה ו/או ו/או בביצוע תשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד  םהבאים מטעמ
התחייבויות ו/או כל הבאים מטעמם, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מ העירייה

ו/או  החברהסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את הקבלן בהתאם לה
ו/או כל הבאים מטעמם ו/או כל אדם שהוא, בגין  העירייה ו/או המפקח ו/או המנהל

כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום 
 .הוראות הסכם זה ע"י הקבלן

שלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי פק מוסכם בזאת במפורש כי תלמען הסר ס .1.1.27
המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על 
פי דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי 

, נפסק או כל מקרה הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע
לגבי  הו/או כל הבאים מטעמ החברהבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי אחר. לק

 גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.

, יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא הו/או כל הבאים מטעמ חברהה .1.1.28
צע הקבלן ובמידה ותידרש התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לב

ו/או כל  חברהוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של האת ההתאמה ללא דיחוי. מ
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, אינה מטילה עליו כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, ההבאים מטעמ
 .היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן

הינה בבחינת  מען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעילל .1.1.29
המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  דרישה מזערית

בכל  הו/או כלפי כל הבאים מטעמ חברההמלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל.

מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים בגין  חברהמוסכם בזה כי לדרישת ה .1.1.30
ו/או הרשויות ו/או  העירייהבנספח זה לטובת וחים שנערכו על ידו כאמור הביט

 כלפיהם בכתב. ההתחייב חברההגופים השונים שה

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .1.1.31
לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 כאמור בנספח זה.  חברההאישור ל( ממועד המצאת 14י עסקים )עשר ימ-ארבע
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - א'6נספח 

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: "  החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47רחוב המרכבה מ

 א.ג.נ

יטוחים "( את הבהקבלןהננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם _________________________ )להלן: "
להקמת במסגרת פרויקט  חברה"( עבור ההעבודות)להלן: "ר עם כל העבודות שיבצע הקבלן המפורטים להלן, בקש

 "(הפרויקט)להלן: " מ"ר וכן מגרש כדורסל 2,900-בית ספר חרדי לבנות, ובכלל זה הקמת מבנה בהיקף של כ

כולל ____ ועד ליום _________  : _______________ מיום _____ביטוח עבודות קבלניות, פוליסה מס' .1
 חודשים 24ימים + תקופת תחזוקה מורחבת בת  30תקופת הרצה בת 

ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר אחר שהובא : ביטוח הרכוש -פרק א'  1.1
וקף מלא עד . הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתלאתר, בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח

. וכן גם לגבי חלקים מהפרויקט אשר ימסרו חברהעבודות המבוטחות על כל חלקיהן ללהשלמת מסירת ה
ואשר יחל בהם שימוש יחול הכיסוי  חברהבמועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן ל חברהל

 MUNICH RE ENDORSEMENT 116הביטוחי כי בכפוף להגדרת הכיסוי הביטוחי כמפורט בנספח 
או שהחל שימוש  חברהבת לכסות נזקים שיגרמו לחלקים של הפרויקט אשר נמסרו ללפיו הפוליסה מורח

 או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים. חברהבהם וזאת עד למסירת הפרויקט בכללותו ל

 ₪ שווי העבודות המבוטחות: ____________________ 

 להלן:יסויים וההרחבות המפורטות הפוליסה תכלול בין היתר את הכ

 

 במלוא שווי העבודות המבוטחות רעידת אדמה ונזקי טבע

 במלוא שווי העבודות המבוטחות שביתות, פרעות ומהומות

 במלוא שווי העבודות המבוטחות גניבה ופריצה

תכנון לקוי, חומרים לקויים  ועבודה  -הרחבה לנזק  עקיף 

 לקויה

 וטחותבמלוא שווי העבודות המב

היתר את ההרחבות המפורטות להלן )לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הפוליסה תכלול בין 

 הביטוח(:

 משווי העבודות המבוטחות 10% הוצאות פינוי הריסות )*(

מקסימום ________________ ₪  ציוד קל המשמש לבניה ואינו חלק מעבודות הפרויקט )*(

 לפריט________________ ₪ 

 ________________ ₪  (ם ו/או מבני עזר זמניים )*מתקני

 משווי העבודות המבוטחות 10% שכר אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים )*(

 משווי העבודות המבוטחות 10% רכוש בהעברה 

 עבודות המבוטחותמשווי ה 20%רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים אשר בבעלות ו/או 
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 באחריות של מי מיחידי המבוטח )*(

תכנון לקוי, חומרים לקויים  ועבודה  -זק ישירהרחבה לנ

 לקויה

 משווי העבודות המבוטחות 10% 

 משווי העבודות המבוטחות 10% רכוש באחסנה מחוץ לאתר

 ________________ ₪  שחזור מסמכים )*(

הוצאות  מיוחדות לאחר נזק עקב  דרישת רשויות ובתנאי 

 )*( ידם בטרם קרות מקרה הביטוחכי לא נדרשו על 

 10%מגובה הנזק מקסימום  10%

 משווי העבודות המבוטחות

 משווי העבודות המבוטחות 10% הוצאות כספיות למניעת נזק  -תיקונים זמניים 

הוצאות מיוחדות עבור משלוח דחוף ו/או עבודה בשבתות 

ו/או חגים ו/או שעות נוספות, הוצאות להחשת הנזק  

 *(וכדומה )

 10% מגובה הנזק מקסימום 20%

 משווי העבודות המבוטחות  

 

 )*( הרחבות מעבר לסכום הביטוח

ביטוח חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או  :חבות כלפי צד שלישי -פרק ב'  1.2
ת במשך תקופת נזק לרכוש צד שלישי לרבות אבדן גרר הנובע מכך, באתר הפרויקט או בקרבתו המידי

 -ה מביצוע עבודות הפרויקט. גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך שלא יפחת מהביטוח כתוצא
 לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000

הביטוח לפי פרק זה יורחב לכסות את המבוטח עפ"י הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות בגין חבות הנובעת 

גומים חשמליים, מעליות חיצוניות לרבות עגורנים, מכל ו/או מתקני הנפה והרמה, פימשימוש במנופים 

 סוג ותאור כולל בעת הרכבתם, הקמתם, הגבהתם ופירוקם.

 אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט ייחשב כרכוש צד שלישי. חברהרכוש ה

)לכל מקרה ביטוח ובמצטבר  בול האחריות הכולל לפרק זהגפרק זה יכלול את ההרחבות הבאות במסגרת 
 לתקופת הביטוח(:

 

עד מלוא גבול האחריות לכל מקרה ביטוח  הרחבת תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי

 ובמצטבר לתקופת הביטוח

מגבול האחריות לכל מקרה ביטוח  20% רעד והחלשת משען

 ובמצטבר לתקופת הביטוח

ה ביטוח מלוא גבול האחריות לכל מקרעד  קרקעיים-נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת

 ובמצטבר לתקופת הביטוח

-נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלים תת

 קרקעיים

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר ₪  1,000,000

 לתקופת הביטוח

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר ₪  400,000 הרחבה בגין הגנה בהליכים פליליים 
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 לתקופת הביטוח

 כלול אחריות צולבת

הנחשב ככלי נזקי גוף עקב שימוש בצמ"ה הרחבת 

רכב על פי פקודת התעבורה אך לא חלה חובה 

לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק 

 הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

עד מלוא גבול האחריות לתובע, לכל מקרה 

 ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח

 

חריות למוצרים פגומים יקין נוסח חדש ו/או חוק האאחריות על פי פקודת הנז :חבות מעבידים -פרק ג'  1.3
כלפי המועסקים בביצוע עבודות הפרויקט, בגין פגיעה גופנית נפשית, או שכלית או מוות  1980התש"ם 

כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת הביטוח. גבול אחריות המבטח 
 מצטבר לתקופת הביטוח.לתובע, לכל מקרה ביטוח וב ₪ 20,000,000על פי פרק יהא בסך של 

 :הפוליסה תורחב לכלול את התנאים הבאים 1.4

ם ו/או ו/או מי מטעמ"( העירייהחברה ו/או עיריית חולון )להלן: "שם המבוטח מורחב לכלול את ה ▪
 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )בכל דרגה( ו/או מי מטעמם.  המפקח ו/או המנהל

ות בלעדית לניהול מו"מ לסילוק תביעה כלפי ולקבלן תהיה זכ חברהש כי למוסכם בזה במפור ▪
ולכל מי  חברההמבטח בגין כל אירוע. כן מוסכם כי כל שיפוי המגיע עפ"י פוליסה זו ישולם ל

 ורה למבטח. ת החברהש
החברה ו/או הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי  ▪

ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא  ו/או המנהלן ו/או המפקח ו/או מי מטעמ העירייה
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הפוליסה תכלול אישור המבטח לפיו הפרת תנאי הפוליסה בתום לב או אי קיומם בתום לב ע"י מי  ▪
ו/או המנהל ו/או מו ו/או מי מטע חברה ו/או העירייהמיחידי המבוטח לא תגרע מזכותם של ה

 ו/או שאר יחידי המבוטח לקבלת פיצוי ו/או מהמבטח. המפקח 
אנו מאשרים כי ביטוח העבודות הקבלניות יכלול תנאי לפיו זכות הקיזוז תחול אך ורק בגין חוב של  ▪

דמי ביטוח על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות זו. אנו מתחייבים כי בכל קרות מקרה ביטוח 
 דמותן למשך יתרת תקופת הביטוח.גבולות האחריות בפוליסה לקנשיב את 

מוסכם ומוצהר בזאת כי המבטח יאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות ככל שיידרש לשם  ▪
 השלמת עבודות הפרויקט. 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך  ▪
המבוטח הראשי בפוליסה ישונה לשם  ויתר יחידי המבוטח. שם ברהחלהיות בתוקף ותכסה את ה

 .חברהה

ככלל ביט ו/או מגדלביט ו/או הראל נוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הינו על פי הנוסח הידוע  ▪
 .ביט ו/או מנו ביט ו/או פסגה מהדורה ________________

______ ועד ליום ת מס': ___________ מיום _פוליסו ציוד מכני הנדסי, -ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .2
________ 

 500,000 -ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי, בגבול אחריות בסך של 2.1
לכל מקרה ביטוח. הפוליסה לא תכלול חריג חפירות או נזק לצינורות, כבלים תת קרקעיים ומערכות ₪ 

ן ו/או המנהל ו/או ו/או כל הבאים מטעמ רייהחברה ו/או העיב לשפות את התת קרקעיות. הביטוח מורח
ובכפוף  חברהבגין אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי ה המפקח

 לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
כלי רכב מנועי אשר אינם ניתנים לביטוח במסגרת ימוש בציוד מכני הנדסי או ביטוח נזקי גוף עקב ש 2.2

לתובע, לכל מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות ₪  1,000,000 -ביטוח חובה, בגבול אחריות שלא יפחת מ
בגין אחריותו למעשי או  ן ו/או המנהל ו/או המפקחו/או כל הבאים מטעמ החברה ו/או העירייהאת 

בת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי ן, בכפוף לסעיף אחריות צולמחדלי הקבל
 המבוטח.

 :תנאים כלליים לכל הפוליסות .3
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ו/או המפקח ו/או מנהל  החברה ו/או העירייההביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י  3.1
ו/או  העירייההחברה ו/או תתפות בביטוחי הפרויקט ו/או מי מטעמם, והינם ביטוח ראשוני ללא זכות הש

ו/או  חברה ו/או העירייההמפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם וללא זכות לתבוע ממבטחי ה
 המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם להתחלק בנטל החיוב.

, בדואר ברהחהפוליסות לא יבוטלו או יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה על כך ל 3.2
 פני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום.יום ל 60רשום, 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של אירוע. אנו  3.3
 מאשרים, כי אי תשלום ההשתתפות העצמית על ידי הקבלן לא יהווה עילה לאי טיפול בתביעה.

תגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח  ם ע"י מי מיחידי המבוטח לאהפרת תנאי הפוליסה או אי קיומ 3.4
 לקבלת פיצוי ו/או מהמבטח.

 .1981-חריג רשלנות רבתי מובטל. אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 3.5

ש כאמור באישור הפוליסות הנזכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפור

 זה.  

 

________________________        _________________           _______________         ________ 

 תאריך                        שם החותם                          תפקיד החותם                        חתימת וחותמת המבטח       
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 לפרסוםנוסח 

 קבלןית ע"י העריכת ביטוח אחריות מקצוע אישור - ב'6נספח 

 
 לכבוד

 "(חברהה)להלן: "  החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47רחוב המרכבה מ

 א.ג.נ

"( ו/או עובדיו קבלןהננו מאשרים בזאת, כי ערכנו על שם _________________________________ )להלן: "ה
במסגרת  חברה"( עבור ההעבודותלהלן: "לכל עבודות שיבצע הקבלן ) ו/או מנהליו את הביטוח המפורט להלן בקשר

)להלן:  מ"ר וכן מגרש כדורסל 2,900-להקמת בית ספר חרדי לבנות, ובכלל זה הקמת מבנה בהיקף של כפרויקט 
 "( הפרויקט"

 פוליסה מס': ________________ מיום __________ ועד ליום __________ ביטוח אחריות מקצועית,

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח ₪  4,000,000אחריות שלא יפחת מסך  יטוח אחריות מקצועית בגבולב
שנתית, בגין חבות הקבלן על פי דין ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפר חובה מקצועית, 

של מו במסגרת תפקידו ומקצועו שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטע
 הקבלן או יתר התחייבויותיו. 

 הפוליסה מורחבת לכסות:

 מרמה ואי יושר של עובד ▪
 עיכוב או השהיה עקב מקרה ביטוח ▪
 אובדן מסמכים ▪

הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בגין מתן 
 __ך לא לפני  ______________, אחברההשירותים ל

חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם  12לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך 
 תימסר הודעה בתקופת הגילוי כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח.

ח ו/או ן ו/או המפקכל הבאים מטעמ ו/או "(העירייההחברה ו/או עיריית חולון )להלן: "הביטוח מורחב לכסות את 
, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו המנהל

 ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ן ו/או המפקח ו/או מטעמו/או כל הבאים  חברה ו/או העירייההפרת תנאי הפוליסה בתום לב לא תפגע בזכויות ה
 הל.המנ

ההשתתפות העצמית של הקבלן בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרים הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה 
 ₪ עולה על סך ______________ 

ן ו/או המפקח ו/או ו/או כל הבאים מטעמחברה ו/או העירייה הביטוח דלעיל קודם לכל ביטוח אחר הנערך ע"י ה
ן ו/או המנהל ו/או כל הבאים מטעמ חברה ו/או העירייההשתתפות בביטוחי הנו ביטוח ראשוני ללא זכות והי המנהל

 ן ו/או המפקח ו/או המנהלו/או כל הבאים מטעמ חברה ו/או העירייהוללא זכות לתבוע ממבטחי ה ו/או המפקח
 להתחלק בנטל החיוב.

 חברהעה על כך להביטוח, אלא אם תישלח הוד הפוליסה לא תבוטל או תצומצם או תשונה לרעה במשך תקופת
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום או השינוי לרעה. 60בדואר רשום, 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של אירוע. כמו כן, אנו 
 יעה.יהווה עילה לאי טיפול בתב מאשרים, כי אי תשלום ההשתתפות העצמית על ידי הקבלן לא

תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע _____________ מהדורה 
_____________ 

 .1981 -התשמ"א אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח –סעיף רשלנות רבתי מבוטל 

 שלא שונו במפורש כאמור באישור זה.  הפוליסות המקוריות עד כמה הפוליסות הנזכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי 
 

_________________       _______________       ___________     _________________________ 
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 לפרסוםנוסח 

 מת וחותמת המבטחתאריך                        שם החותם                         תפקיד החותם                        חתי       
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 לפרסוםנוסח 

 קבלןאישור עריכת ביטוח חבות המוצר ע"י ה  - ג'6נספח 

 לכבוד
 "(חברהה)להלן: "  החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , חולון47רחוב המרכבה מ

 א.ג.נ

את הביטוח המפורט ( "הקבלן"הננו מאשרים בזאת, כי ערכנו על שם ___________________________ )להלן: 
להקמת במסגרת פרויקט  חברה"( עבור ההמוצר" ו/או "העבודות)להלן: "לכל העבודות שיבצע הקבלן  בקשר להלן,

 ."(הפרויקט)להלן: " מ"ר וכן מגרש כדורסל 2,900-בית ספר חרדי לבנות, ובכלל זה הקמת מבנה בהיקף של כ

 _________פוליסה מס': _________________ מיום __________ ועד ליום _ ביטוח חבות המוצר,

ר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה ביטוח חבות המוצ
לכל ₪  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ,אחראי הקבלן שבגינו גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצר

ועד תחילת ייצור ו/או מועד למפרע שאינו מאוחר מממקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכלול 
 אספקה ו/או שיווק ו/או מכירה של המוצרים, אך לא לפני ________________.

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד 
 ישי.שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד של

ן ו/או המפקח ו/או ו/או כל הבאים מטעמ חברה ו/או עיריית חולון )להלן: "העירייה"(ת ההביטוח מורחב לכסות א
המוצר שבגינו  עקב מוגיעה גופנית שנגרבגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בשל נזק לרכוש ו/או ופ המנהל
 הקבלן בכפיתה לסעיף אחריות צולבת. אחראי

ודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח ח 12תקופת גילוי של לפחות הביטוח כולל 

 חלופי המעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

בגין כל מקרה ביטוח או ₪ הביטוח כאמור יהיה כפוף להשתתפות עצמית שאינה עולה על סך ______________  
 קורית אחת.סדרת מקרי ביטוח הנובעים מסדרה מ

ן ו/או המפקח ו/או ו ו/או כל הבאים מטעמ חברה ו/או העירייהודם לכל ביטוח אחר הנערך ע"י ההביטוח דלעיל ק
ן ו/או המנהל ו/או כל הבאים מטעמ החברה ו/או העירייהוהינו ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות בביטוחי  המנהל

 ן ו/או המנהל ו/או המפקחעמו ו/או כל הבאים מט עירייההחברה ו/או הוללא זכות לתבוע ממבטחי  ו/או המפקח
 להתחלק בנטל החיוב.

ן ו/או כל הבאים מטעמ חברה ו/או העירייההפרת תנאי הפוליסה או אי קיומם ע"י הקבלן לא תגרע מזכותם של ה
 לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. ו/או המפקח ו/או המנהל

 חברהלא אם תישלח הודעה על כך ללרעה במשך תקופת הביטוח, אהפוליסה לא תבוטל או תצומצם או תשונה 
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום או השינוי לרעה. 60בדואר רשום, 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה של אירוע. אנו מאשרים, כי 
 פול בתביעה.קבלן לא יהווה עילה לאי טיאי תשלום ההשתתפות העצמית על ידי ה

או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או ו/תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע ככלל ביט 
 הראל ביט ו/או פסגה מהדורה ________________ 

 .1981-התשמ"א אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח –סעיף רשלנות רבתי מבוטל 

 זכרות לעיל כפופות לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש כאמור באישור זה.  הפוליסות הנ
 

 
_________________           _______________         ___________         _____________________ 

 תפקיד החותם                           חתימת וחותמת המבטח                          תאריך                        שם החותם       
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 לפרסוםנוסח 

 7ב'ספח נ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה

 

 תיאור הפגם מס' סעיף

 

סכום הפיצוי )קנסות( 

 בש"ח

 לכל שבוע₪  2,500 אי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיווח למח' פיקוח על הבניה .1

 לכל שבוע₪  2,500 וח זמנים עפ"י המועדים המפורטים בהסכם, או איחור בהגשתםאי הגשת ל .2

 לכל שבוע₪  2,500 כנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או איחור בהגשתםאי הגשת ת . 3

 לכל יום₪  1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה .4

 לכל יום₪  500 ומן עבודהאי מילוי י .5

 לכל יום₪  500 חסימת כבישים ללא אישור .6

 כל שבוע₪  2,000 שימוש במים ללא שעון .7

 לכל מקרה/יום₪  500 ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה ערמה לא מוגדרת .8

  מקרה לכל₪  500 פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה, כובעי מגן .9

 לכל יום היעדרות₪  500 ודה מהשטחהיעדרות מנהל עב .10

 )לכל מקרה(₪  2,000 אי ציות להוראות המנהל או הפקח .11

פיצוי עפ"י הקבוע  אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע .12

במסמכי החוזה לכל יום 

 איחור

 לכל יום ₪  500 תיקון  אי ציות להוראות המנהל / הפקח בקשר למועדי .13

 לכל יום איחור ₪  1,000 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  .14

לכל מקרה, כל ₪  2,500 אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראת המנהל  .15

 יום

 לכל יום עיכוב ₪  5,000 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  .16

ממחירה  17%פיצוי בשווי  קופת הבדק צוע תיקון ליקויים שנתגלו בתאי בי .17

 תיקון הנדרש מעבר לעלות

לכל יום ולכל ₪  1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות  .18

 אירוע

    

 

  

1.     

2.       

3 .       
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 לפרסוםנוסח 

 8ב'ספח נ

 פרוטוקול סיור קבלנים

 [יצורף בהמשך]
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 לפרסוםנוסח 

 9ב'ספח נ 

 ות הקבלן מתום שנת הבדקת אחריותקופ
 

 ;ארבע שנים –וי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק ליק (1)

 ;ארבע שנים  –ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה  (2)

 ;חמש שנים –כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים  (3)

ל מרצפות בקומת קרקע, בחניות, ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר ש (4)
; חמש שנים –דרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים במ

לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות,  –לעניין זה, "פיתוח חצר" 
 ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

 ;חמש שנים –ות הבידוד התרמי בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכ כשל (5)

; שש שנים –כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב  (6)
 לרבות נזילות; –לעניין זה, "כשל" 

קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות -כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת (7)
 ;שש שנים –ם סיכוך גגות קלים ע

 ;שבע שנים –מ"מ ברכיבים לא נושאים  1.5-וחב גדול מסדקים בר (8)

 ;תשע שנים –התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ  (9)

 

 בנספח זה :

 כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת; –"כשל" 

שמירה על יציבות, שלמות, -אי ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות –"ליקוי" 
 ות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.איכ
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