
 

 

 מסמך  ב' 

 חוזה

 ו כ ן  ע נ י נ י ם ת

 

 

   כללי   -רק א' פ

   הכנה לביצוע   -רק ב' פ

    ביצוע העבודה  -רק ג' פ

    ניהול ופיקוח –רק ד' פ

    התחייבויות כלליות  -רק ה' פ

    אחריות וביטוח –ו'  קרפ

   עובדים  –רק ז' פ

   ציוד, חומרים, מוצרים ומלאכה  –רק ח' פ

   השלמה, בדק, תיקונים וסיום   –רק ט' פ

   שינויים, תוספות והפחתות   –רק י' פ

    מדידות   –רק יא' פ

שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות  –רק יב' פ

 וערבויות 

  

   הפרות ופיצויים   –רק יג' פ

   שונות   –רק יד' פ

   ם  יספחנ
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 רשימת מסמכים לחוזה

 

 מסמך שאינו מצורף מצורף מסמך  המסמך

  תנאים כלליים למכרז מסמך א'

 נוסח החוזה             מסמך ב'

 

 

  תנאים לביצוע העבודה 3-מסמך ב'

המפרט הכללי )המפרט הכללי   1מסמך ג'

המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת 

משרדית מטעם משרד -הוועדה הבין

הבטחון, משרד העבודה, מע"צ 

ב"ש, אשר ניתן לרוכשו ומשה

בהוצאה לאור של משרד הביטחון( 

לרבות כל , הספר הכחול"[]"

המפרטים הכלליים של מערכת 

 הבטחון

תנאים כלליים מיוחדים  2-מסמך ג'

 ומפרטים טכניים מיוחדים

 

  כתבי כמויות 3-ג'מסמך 

 

 

 

 רשימת תכניות  4'גמסמך 

 ומערכת תכניות 

 

 

במהדורתם  תקנים ישראליים  5מסמך ג'

 המעודכנת
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 מסמך ב' 

 חוזה 

 
 2020נחתם ביום ______ לחודש ________ שנת ש

 

 י ן ב

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 

 , חולון 47המרכבה רחוב מ

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן ]

 צד אחד;מ
 

 ב י ן ל

________________________________________________________ 

 י/ח.פ _________________________________________ס' זיהומ

 רחוב _________________________________________________מ

 אמצעות מנהליה __________________________ ת.ז. ______________ב

 ___________________  ת.ז._______________ו

 "[קבלןה" -להלן ] 

 צד שני;מ

 
לביצוע עבודות "( שפרסמה החברה המכרז)להלן: "  7/2020 מס' במכרז וכההזוהקבלן הנו   ואילה

 קומות 3אשר ייבנו במסגרת מבנה אחד בן , שתי חטיבות צעירות ואולם ספורטלהקמת 

בתוך חצר בית ספר [, "העבודות" -" והמבנה]להלן בהתאמה: "מ"ר  2,422-בהיקף של כ

 בחולון 43שברחוב גבעת התחמושת  6755בגוש  397"ניצנים", במקרקעין הידועים כחלקה 

"(, והכל בהתאם לכל תנאי, מסמכי ונספחי המכרז העבודות)להלן כלל העבודות ביחד יכונו: "

 ;וחוזה זה

 
, והעירייה הסמיכה את במקרקעין הנ"ל"( הנה בעלת הזכויות העירייהועיריית חולון )להלן: " הואיל ו

וק, בבעלות מלאה של העירייה, לפעול בשמה החברה, אשר הנה תאגיד עירוני כמשמעו בח

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

 
ופרסמה את  והחברה מעונינת בביצוע העבודות על פי כל האמור בחוזה זה על כל נספחיו והואיל 

ווה חלק בלתי נפרד מחוזה , המה_________ובחרה את הקבלן, על פי הצעתו מיום  - המכרז

 )במילים: ש"ח ______________של  כולל תמורת סךהעבודות  זה, לבצע את

או כל סכום אחר  -(, לא כולל מע"מ שקלים חדשים _____________________________

 ;["התמורה]להלן: " שייקבע על פי הוראות חוזה זה

  

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

 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 הצדדים כדלהלן: ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל
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 כללי –רק א' פ

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

 

 גדרות, פרשנות ונספחיםה .2

לן הפירוש או המשמעות חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהב .2.1

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

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית חולון.      -"העירייה"

 

 או  "חברהה"

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ, שהינה תאגיד עירוני,   - "המזמין"

ליטת עיריית חולון, אשר הוסמכה על ידי כמשמעו בחוק, בש

העירייה לפעול, בשמה ובמקומה, בכל הקשור בניהול ביצוע 

 העבודות ובפיקוח עליהן.

 

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

ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או 

 ה על ידי החברה.קבלן משנה אשר מונ

 

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

 אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך חוזה זה.

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

 העבודה או כל חלק ממנה.

 
          

לק של חל כפירושה כל העבודות, המבנה, הפעולות וההתחייבויות ו   -" עבודהה"

העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לכל 

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

ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן על ידי החברה 

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

 ו/או חלקיות. תאו בקשר לביצועו של החוזה ו/או עבודות נוספו

 
כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או    -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 בקשר לביצועה.

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

 ו/או המנהל.
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בוצע העבודה תאו מעליהם  םהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחת - "תר העבודהא"       

וכן סביבתם הקרובה, לרבות דרכי גישה וכל מקרקעין אחרים   

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה.

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

 
ו/או כל החומרים  חומרי בניה, מוצרים, חומרי לוואי, חומרי עזר                                          -" ומריםח"

ירתם האחרים הדרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאתר ושמ

 בו.

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

לרבות התנאים הכלליים לביצוע העבודה, המפרטים, כתב 

הכמויות למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל 

בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים  שהוא שיצורף לחוזה מין וסוג

 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 

לענין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל 

ח לענין חוזה זה מזמן לזמן, וכן תכניות שיתווספו קאו על ידי המפ

 מזמן לזמן.

 
למדידה לגבי  סכום מכפלות המחירים הנקובים בכתב הכמויות  -" בודהכר העש"

 לאחר הפחתתם בשיעור ההנחה )כהגדרתו להלן(,כל עבודה, 

מובהר בזאת כי . בוצעו למעשה לפי החוזהיודה שבבכמויות הע

בכל מקום בחוזה זה בו מתייחסים למחירים בכתבי הכמויות 

הכוונה למחירים  -ו/או לחישוב שכר החוזה או כל חלק ממנו 

 .לאחר הפחתתם בשיעור ההנחה כאמור

  

 

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

העבודה בהתאם להוראות חוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת, 

 אם להוראות חוזה זה.תיותאם או יקוזז משכר העבודה בה

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

ו/או שכר העבודה לא יכללו התייקרויות כלשהן ולא יוצמדו 

למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר, אלא במקרים 

 .האמורים מפורשות בחוזה זה להלן
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להזמנה  1נספח א'____ שהוא האחוז הנקוב בהצעת הקבלן )% "שיעור ההנחה"

תבי הכמויות עבור כל המחירים שבכ ושלפיו ייקבעו(, למכרז

  .המבנים וכל העבודות שיבוצעו בהתאם לחוזה זה

 

רי תשומות הבניה למגורים, המתפרסם מעת לעת על ידי ימדד מח            - "מדדה"    

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:             -" וח עליוןכ" 

ם כוחות מזויינים של מדינת אויב יב, קרבות עלחמה, פלישת אומ

)בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק 

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

 חשבים ככוח עליון לצורך זה.נוהשבתות אינם 

 להלן. 11.2כמשמעותו בסעיף         -" ו התחלת עבודהצ"

 

 ה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.וק הפרשנות יחול על החוזח .2.2

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

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

 זה לסעיפים ולסעיפי משנה.לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החו

 ספחיםנ .2.4

[ מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק מסמך ב'חוזה זה ]ל .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

 יעות.תב /העדרהצהרה על חיסול   - 5ספח ב'נ

 נספח ביטוח ואישורי עריכת ביטוחים.    -6ספח ב'נ

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

 .תקופות אחריות הקבלן מתום שנת הבדק – 8נספח ב'

 ]יצורף בהמשך[קבלנים  מפגש לפרוטוקו – 9נספח ב'

 

ן אם לא, וכן כל ובי ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועלמ .2.4.2

מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ודין האמור בהם כדין האמור  מסמכי המכרז

 .בחוזה גופו

 
 : הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .3

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

 .זה גובר על כל יתר הוראות החוזהזה להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף 
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 ועבודה בתוך ביה"ס בטיחות בעבודה .3.1

הקבלן מתחייב לבצע גידור בטיחותי וכן למנות יועץ בטיחות מוסמך מטעמו ועל  .3.1.1

 -חשבונו, ולהגיש לאישור החברה נספח בטיחות אשר יוכן ע"י יועץ הבטיחות הנ"ל 

ימים  7בתוך חתם על ידו, ויי -על פי כל דין ובהתאם להוראות בטיחות קיימות 

וכתנאי למתן צו התחלת העבודה. כמו כן, הקבלן מתחייב  ממועד חתימת החוזה

למלא אחר כל ההוראות וכללי הבטיחות האחרים ו/או נוספים עפ"י כל דין 

 והנחיות המפקח מטעם החברה. 

ידוע לקבלן, כי העבודות תבוצענה בתוך חצר בית ספר קיים ותוך כדי המשך  .3.1.2

להקפיד במיוחד על נהלי הבטיחות  מתחייבות בביה"ס. נוכח האמור, הקבלן הפעיל

למנות ממונה בטיחות עם רישוי מטעמו  מתחייבוהגהות בעבודה. כמו כן, הקבלן 

)שאינו מנהל העבודה(, אשר ילווה את ביצוע הפרויקט בכל שלביו ועד לקבלת 

יצוע ולוחות הזמנים, , ויהיה נוכח וישתתף בכל הפגישות לקביעת שלבי הב4טופס 

 .למנות למנהל העבודה עוזר שיהיה אחראי על הבטיחות באתרמתחייב וכן 

, בהתאם להנחיות הקבלן מתחייב להמציא למפקח דוח שבועי של ממונה הבטיחות .3.1.3

 . המפקח

מאחר והעבודות תבוצענה בתוך חצר בית ספק קיים, ותוך כדי המשך הפעילות  .3.1.4

בד אשר יועסק על ידו באתר יועסק בכפוף הקבלן מתחייב כי כל עובביה"ס, 

למניעת העסקה של אישור ממשטרת ישראל על פי החוק  ולחברה למפקחלהמצאה 

תקנות ועל פי ה 2001-עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור 

  .2003-משטרה(, תשס"ג

 פינוי פסולת .3.2

הקבלן מתחייב לפנות כל פסולת שתיווצר באתר העבודה )או כל אתר עבודה( עקב ביצוע העבודות 

נשוא חוזה זה לאתר מורשה כדין כפי שתורה לו החברה, וזאת על אחריותו ועל חשבונו, לרבות 

 וזה זה.תשלום אגרה בגין שפיכת הפסולת באותו אתר, וכחלק בלתי נפרד מכל העבודות נשוא ח

 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה .3.3

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות החוזה לעניין הפיצויים המוסכמים ואי קיום הוראות החוזה, מוסכם 

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

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

  המפורטים בנספח הנ"ל.

 תו תקן ירוקעמידה ב .3.4

בנייה ירוקה לפי  – בכל הנדרש לצורך קבלת תו תקן ירוק בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לעמוד

מדובר בתנאי מהותי לביצוע העבודות הבלעדי. מוהר, כי  ועל חשבונו, על אחריותו 5281ת"י 

 תיחשב הפרה יסודית של החוזה. והפרתו
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 ומנהל הספורט משרד החינוך, הנחיות מפעל הפיס .3.5

מובהר, כי המבנה נשוא חוזה זה הוא מבנה שיוקם בשיתוף פעולה, בסיוע ובמימון  .3.5.1

 ומשרד החינוך.  , מנהל הספורטשל מפעל הפיס

ומשרד  , מנהל הספורטהקבלן מתחייב לאפשר גם למפקחים מטעם מפעל הפיס .3.5.2

נוך לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע העבודות, והקבלן יהא מחויב גם להוראות החי

 המפקחים הנ"ל, ככל שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם החברה. 

 לוח זמנים לביצוע העבודות .3.6

"( לביצוע העבודות, על לוח הזמניםעל הקבלן להכין לוח זמנים מפורט )להלן: " .3.6.1

לרשותו ולרשות קבלני המשנה שלו.  בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים העומדים

לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמנהל להבין 

  על ידי הקבלן.  היטב את סדרי העבודות המתוכננים

לוח הזמנים המפורט יכלול בנוסף למרכיבי העבודה העיקריים את כל הפעילויות  .3.6.2

הקשרים בין הפעילויות השונות  הנוספות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות, את

 את משכי הביצוע הראליים של פעילויות אלו.

להלן. מועדי הסיום  16.2לוח הזמנים יתבסס על תקופות הביצוע המוגדרות בסעיף  .3.6.3

להלן הנם מעיקרי הוראות ההסכם ואין לסטות מהם  16.2של שלבי הביצוע בסעיף 

לעיל תהווה הפרה  16.2בשום אופן. חריגה מלוחות הזמנים הקבועים בסעיף 

 יסודית של ההסכם.

לוח הזמנים המפורט יכלול גם פעילויות ניהוליות כגון: הגשת ואישור תכניות  .3.6.4

ייצור והקמה, מועדים נדרשים לתכניות ביצוע, אישורי המזמין, הרצות, הזמנת 

  ציוד, אישורי ציוד, קבלות, סנכרון עם עבודות קבלן החפירה וקבלנים אחרים.

נים יאפשר חיתוכים של משאבי הביצוע )כח אדם חומרים וציוד לביצוע לוח הזמ .3.6.5

 העבודה(.

לוח הזמנים ייבנה על בסיס לוח שנה שכולל שבתות, חגים, ערבי שבתות ערבי חג  .3.6.6

 עבודה מוכתבים ע"י המפקח בהם תיאסר עבודת הקבלן. -וכן ימי אי 

גנות הביצוע לוח הזמנים המפורט יוגש לאישור המפקח במסגרת תקופת ההתאר .3.6.7

 להלן.  13שתוכן על פי הוראות סעיף 

הקבלן יציג בפני הפיקוח בישיבות מתוכננות "סטאטוס" לוח זמנים מפורט דו  .3.6.8

 שבועי המהווה חלק בלתי נפרד מלוח הזמנים הפרויקטלי.

 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה .3.7

 הקבלן מתחייב לקיים את מלוא הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין בכל .3.7.1

הקשור לנגיף הקורונה, ובכלל זה )אך לא רק( מתחייב לקבל מדי יום מכל עובדיו 

 הצהרת בריאות כנדרש ולמדוד חום לכל עובד בטרם כניסתו לאתר. 

להלן לעניין ניהול יומן עבודה, הקבלן ינהל בנוסף  24מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .3.7.2

מדי יום ויציגם בפני  יומן "קורונה" בו ישמור את כל ההצהרות שיקבל מכל עובד

 המפקח לפי דרישתו. 
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הקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .3.7.3

העירייה בכל הקשור לביצוע מתמשך של העבודות ו/או עיכובים בביצוע העבודות 

)ככל שיהיו( עקב אילוצים הנובעים מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת 

ם נגיף הקורונה וידוע לקבלן כי לא יקבל כל תוספת תשלום ו/או תמורה בקשר ע

אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך. בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן כי 

 לקח את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז.

 צהרות הקבלןה .4

 קבלן מצהיר בזה כי:ה

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

 לבצע כדין את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

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

ומרים ומימון על מנת להשלים חוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, ה .4.3

ך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים את כל העבודה בתוך התקופה שנקבעה לכ

 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.

לתי נפרד מחוזה ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בעמניל

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.

ת בו על ידו לא תקנה לקבלן והתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי-יא

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

 או דרישות כלפי החברה בענין זה.

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

יקתו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה דו/או הנובעים מהן, ושוכנע על יסוד ב

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

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

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  ין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זהא .4.6

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

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 

 וה הדבר עילה לתביעה כנגד החברה.יבוטל המכרז ו/או תבוטלנה העבודות נשוא המכרז, לא יהו

 

 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.
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 תירות במסמכים והוראות מילוייםס .6

ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  ל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחדע .6.1

 האחר הכלולים בהם.

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

להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק  הוכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוז

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

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

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

ירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו אין בה משום הסכמה לפ -בדבר מחלוקת בפירוש החוזה 

 בחוזה זה.

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

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

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

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

ביצוע העבודה, הוראות, לרבות  מנהל או המפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדיה .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

י החוזה או כדי לגרוע מהאמור בפרק ט' פבאמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על 

 להלן.

ראות את המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, התכניות וכתב הכמויות ובהר בזה כי יש למ .6.5

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

 הכלולים באחרים, לפי העניין.

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

עות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור משמ-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

 .המפרטים המיוחדים . ב

 .כתב כמויות 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.
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רה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים קנוסף לאמור לעיל, בכל מב .7.2

יל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בדבר סדר לע

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

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

לת העדיפות והקבלן הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשא 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.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  .7.4

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

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

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

 
 הכנה לביצוע -רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

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

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

 מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר העבודה.

וזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל קבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חה .8.2

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

 חלקם. שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או

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

 אתר העבודה, וזאת קודם לתחילת העבודה.ב

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

 ידי הקבלן. מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה או אתר העבודה על

מנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחו"ת וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך העבודה ה .8.4

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

. החברה תהיה 8.1הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן 

משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק הדוחו"ת והסקרים שהמציאה, אם המציאה, 

 לקבלן כאמור לעיל.

 
 

 רכי ביצוע ולוח זמניםד .9

חמישה עשר( ימים מהיום הנקוב בצו ) 15-מנהל בתיאום עם החברה יעבירו לקבלן, לא יאוחר מה .9.1

שיהא מבוסס על לוח זמנים  התחלת עבודה, הוראות בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים,

עקרוני שהגיש הקבלן, וכן הנחיות, הוראות, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם על הקבלן לבצע 

 את העבודה. 



 

- 12 - 

 

 

, יהיו בהתאם לנקודות הציון שבסעיף "שלבי 9.1לקבלן, כאמור בסעיף קטן  הוראות שיועברוה .9.2

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

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

 לשינויים שאושרו.

באישור המנהל רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  מפקחה .9.3

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

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

מך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח, בין סמצאת כל מה .9.4

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

 החוזה ולפי כל דין.

 

 ימון ומדידותס .10

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

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

 מוסמך.

י לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של קבלן יהיה אחראה .10.2

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

 אחרים. הוצאות הסימון יחולו על הקבלן.

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

ו כבר על ידי גורמים אחרים לרבות על ידי החברה, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי הענין ם נעשא

 והנסיבות.

ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע, על  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 

פני ביצוע העבודה ימדוד הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו, ובכל מקרה של אי ל .10.6

יום  15מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר תוך התאמה בין התכניות לבין 

אחר למיום שבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן. טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה 

מכן, לא תילקחנה בחשבון. אם יתקבל ערעור, תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי 

הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשבון בליטות  התכניות בחתימת שני הצדדים.

 או שקעים מקומיים.

קבלן ואשר יבצע את הל עבודות הסימון והמדידות יבוצעו על ידי מודד מוסמך שיועסק על ידי כ .10.7

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

 תחלת ביצוע העבודהה .11

קבלן יעמיד, לפני התחלת ביצוע העבודה להעמיד באתר משרד נייד ההמפקח,  בהתאם לדרישת .11.1

לטובת המפקח הכולל חדר לשימושו הבלעדי, שולחן, כסאות, ארון, חיבור לחשמל ומים, טלפון, 

 ן ושירותים.גאינטרנט, מז

צו התחלת קבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי החברה בהוראה בכתב שתיקרא "ה .11.2

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

 9להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים שנמסר לו כאמור בסעיף 

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

הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או  לעבודה כלולה בתקופת

 הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה.

חילת העבודה, כתאריך תיום לאחר התאריך הנקוב בצו  15א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך ל .11.3

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

 מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך.

שעות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת על  24קבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך ה

 קבלן אחר במקומו. המנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבוד

 

 עמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן.ה .12

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

העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח 

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

 ש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.כפי שיידר

 

 כנות לביצוע העבודהה .13

 ", ידאג הקבלן לקבל מעיריית חולוןההתארגנות תקופתפני התחלת ביצוע העבודה בפועל, ובמשך "ל

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

(. תכנית הסדרי תנועה זמניים לתקופת הביצוע ואישורה באגף התנועה של עיריית חולון, יהרישוי בני)

לשם השלמת הדרישות לקבלת "אישור תחילת עבודות". על הקבלן להתקשר הקבלן ועל חשבונויבוצעו ע"י 

ה ודה על חשבונו, לסלילת דרכי גישבבחוזה עם מטמנה מאושרת, לדאוג להספקת חשמל ומים לביצוע הע

לאתר העבודה, לגידור ושערים, לסידורי הגנה בפני שטפונות, לקיום צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן 

לחומרי העבודה וכלים ובית שימוש זמני בשביל הפועלים, ויעשה את כל שאר ההכנות הדרושות לביצוע 

 ן.הקבל שלהעבודה, כדי הנחת דעתו של המפקח. כל הפעולות הנ"ל תהיינה על חשבונו 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 

 

 

 סירת תכניותמ .14

לושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף ש .14.1

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

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

 אדם אחר.

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

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

 ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם.

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

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

 "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 

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

 

 יצוע לפי תכניות "לביצוע"ב .15

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

 ות שמצויין עליהן "לביצוע".ה, והקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכנידהעבו

קראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצויין עליהן "לביצוע", ואשר בהן ל

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

 מת העבודהלועד השמ .16

צו התחלת י חוזה זה, יוצא צו התחלת עבודה )להלן : "לפ לבצעעל הקבלן  ושהוטללעבודות  .16.1

 "(. עבודה

לבצע ולהשלים את כל העבודות )לרבות התקנת כל המערכות ואישורן( בתוך פרק  מתחייב הקבלן .16.2

 מתן צו התחלת עבודה והכל בהתאם ובכפוף לתנאי החוזה.  ממועד חודשים 12של זמן 

, אישור 4טופס  ל הדרוש לקבלתודות, לבצע את כ, כחלק בלתי נפרד מהעבקבלן מתחייבהכמו כן,  .16.3

  .חודשים ממועד סיומן 2-יאוחר מעד ולא  לעבודות, תעודת גמרו אכלוס

תהיינה כפופות לכל תנאי החוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים  לעיל 16.2-16.3וראות סעיפים ה .16.4

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

 הטכניים המיוחדים(.  

 17מען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף ל .16.5

 כי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.ודלהלן, 

לת בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי היה וביצוע העבודה יימשך מעבר לקבוע בצו התחמ .16.6

 העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין התמשכות העבודה מעבר למועד הנ"ל.
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 ינויים במועד השלמת העבודהש .17

כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה,  בור המפקחס .17.1

ן הארכה, רשאי המפקח או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מת

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

 את בתנאי כי:וזהמתאימה, לפי שיקול דעתו, 

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

 ליון או קיומם של התנאים המיוחדים.לתוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח הע

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

 נם נוצרו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.משהתנאים האמורים א

יום ומעלה, בין לבד ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה שנקבע כאמור  30תן הארכה של מ .17.2

, טעון אישורו בכתב של מנכ"ל החברה ולא יהא תקף בלא אישור זה אף אם לעיל 16.2ן בסעיף קט

 אושר על ידי המפקח.

זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין  17 ףוארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .17.3

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל  16.2התמשכות העבודה מעבר למועד שנקבע בסעיף קטן 

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 .17.4

מועד השלמת העבודה, רשאי המפקח להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי 

 ל דעתו.שיקו

 
 חשת קצב ביצוע העבודהה .18

ם יהיה צורך, לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה לעומת מה שנקבע א .18.1

רישה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע דתחילה, יפנה המנהל ב

הצורך, ולמלא אחר כל  העבודה בהתאם לדרישה, לרבות עבודה במשמרות או עבודת לילה, הכל לפי

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

ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, הוצאות  18.1קטן  ףילא הקבלן את התחייבותו לפי סעימ .18.2

לן את נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר החברה לקב

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

 הקבלן בלוח הזמנים שנקבע.

ג' לחוזה זה, ובלבד יחולו הוראות פרק י 18.1א מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ל .18.3

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

 

 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .19

י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה, אמפקח רשה .19.1

ה שהיא לרבות לצורך מתן או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיב

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

 שקבע המפקח.
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אה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהי לקבלן לסיום רובהר בזה כי הומ .19.2

מהעבודה, אלא  ביצוע חלק כלשהו-העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי

 דלעיל. 19כמפורט בסעיף 

 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל.ל .19.3

 

 ים בביצוע העבודהריחוא .20

ם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בחוזה, בהתחשב בהארכה או א .20.1

רה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור , ישלם הקבלן לחב18בקיצור לפי סעיף 

,   ש"ח5,000שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד למועד השלמתה בפועל, סך של 

 לכל יום איחור.

חברה תהא רשאית לחלט מהערבויות הבנקאיות שימסור הקבלן על פי הוראות חוזה זה את ה .20.2

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא,  20.1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן 

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

שלום הפיצויים או ניכוים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את ת

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.

 20.2, רשאית החברה, נוסף על האמור בסעיף קטן 20.1קרה של איחור, כאמור בסעיף קטן מב .20.3

ונות שאושרו על ידי המפקח לאחר יום בובכל הוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חש

 האיחור הראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא ישא ריבית מכל סוג שהוא.  

 

ה שבה עוכב או נידחה תשלומו של חשבון, כאמור פסף בתקום הוגדל שיעור של מס ערך מוא .20.4

, יתן הקבלן לחברה במועד תשלומו בפועל של אותו חשבון, הנחה מסכום 20.3בסעיף קטן 

החשבון בשיעור כזה, שסכום החשבון לאחר ההנחה בצרוף המע"מ, בשיעורו המוגדל, יהיה זהה 

 החשבון לידי החברה.ת ת המצאלסכום החשבון לפני ההנחה בצרוף המע"מ כשיעורו בשע

 להלן. 69.6נחה כאמור בסעיף קטן זה לא תיחשב כהנחה לענין סעיף ה

ום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או ש .20.5

 .על פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים

 

 העבודה תפסקה .21

קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסויים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב ה .21.1

מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי 

 המנהל הוראה בכתב על כך.

הקבלן באמצעים להבטחת  , ינקוט21.1ופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן ה .21.2

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 יום 30קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על ה .21.3

 .רצופים
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קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה ה

, ובלבד שהקבלן לא יהא 21.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן פל רצופים ימים 30ה על העול

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

 ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי הבאשמת הקבלן, תחולנה  גרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל,נ .21.4

 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי החברה צו התחלת עבודה, ה .21.5

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

לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים שבכתב  המדידות סופיות שתעשנ לפי

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

יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה  -למדידה 

 .עבודה

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  -באשמת הקבלן  ע העבודה, כאמור לעילגרמה הפסקת ביצונ

 כלשהו אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן.

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  60ישולם לקבלן תוך  21.5שלום כאמור בס"ק ת .21.6

 לעיל.

תביעות ו/או שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל ת .21.7

הן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי שטענות כל

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה 

 ממנה.

יה והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית ה .21.8

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

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

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.זאאחר. הקבלן מוותר ב העבודה וההתקשרות עם קבלן

 

 ניהול ופיקוח –רק ד' פ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .22

מפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב ה .22.1

בלן החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הק

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

 הוא. -את הוראות המנהל ואת הוראותיו 

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתכניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב ב .22.2

ו תהמפקח, לפי מיטב הבנהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש 

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

 החלטת המפקח בנושא זה הינה סופית ומוחלטת.

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

 לשהי של המפקח, כאמור.כמור, או בגין הוראה טענות בשל כך שנהג לפי פירוש כא
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מפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בשלבים שונים, לרבות הפסקות בין שלב לשלב, ה .22.3

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

ק מסויים מהעבודה, מפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלה .22.4

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מתן  וא

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

 שקבע המפקח.

ר העבודה ולכל קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתה .22.5

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

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי א .22.6

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

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

 מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע.

ה למילוי תנאי פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה .22.7

 החוזה.

 
 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקחב .23

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

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

 

 יהול יומןנ .24

וירשום בו מדי יום את הפרטים הבאים, כולם או "( יומןה" ומן עבודה יומי )להלן:קבלן ינהל יה .24.1

 מקצתם:

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. . 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

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. . ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. . ח

 ידי המפקח.-הוראות שניתנו לקבלן על . ט

 ה.הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבוד . י

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

יומן ייחתם, כל יום, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, והעתק חתום מהרישומים בו יימסר ה .24.2

למפקח או לבא כוחו המוסמך. המפקח או בא כוחו המוסמך יחתמו על הרישומים שנמסרו על ידי 

 הקבלן.

הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  תבלן רשאי לרשום ביומן אקה .24.3

 החברה אלא אם אושרו בכתב על ידי המנהל.
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קבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו בהתאם ה .24.4

 להוראות החוזה.

ידי הקבלן משום צידוק כלשהו  הסתייגות ו/או הערה על בלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישוםמ .24.5

מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה -או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 או הוראות החוזה.

 

 התחייבויות כלליות -רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומיםא .25

צב מלהחזיק את אתר העבודה במועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי מ .25.1

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים.

קבלן ישא בכל המיסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או ה .25.2

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

 
 ילוטש .26

ה יעמיד הקבלן )חמישה עשר( יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבוד 15וך ת .26.1

 "(:שלטיםהה שני שלטים כלהלן )להלן: "דבאתר העבו

 מ'. X 3.0מ'  3.0שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות  . א

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

פי הנחיות שיתן המפקח שלטים יהיו מחומרים, במימדים ובצורת עיצוב גרפי לה .26.2

 לן.בלק

 שלטים יכללו:ה .26.3

 ., מפעל הפיס, משרד החינוך ומנהל התרבות והספורטשם ולוגו החברה, עיריית חולון . א

 שם הקבלן וכתובתו. . ב

 שם מנהל העבודה מטעם הקבלן. .ג

 שם העבודה המתבצעת. . ג

 שמות המתכננים והמפקחים. . ד

 שם מנהל הפרויקט. . ה

 ם הפרוייקט.מועד סיו .ו

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

קבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים וישא על ה .26.4

 חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

 ם ולניקיונם של השלטים.מהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותב .26.5

ניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפרוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם  חידושם או להחלפתם אםל

 באתר הכל לפי הנחיות והוראות המנהל.

קבלן, קבלני משנה שלו, מי מטעמו או כל גורם אחר לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים ה .26.6

 וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן. לעיל. שילוט נוסף, כאמור, יוסר מיד,

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.ה .26.7
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א הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים כמפורט בפרק זה לעיל תהא החברה רשאית ל .26.8

 להציב מיידית את השלטים ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.

 
 ת רשיונות ותשלום אגרותתן הוראות, קבלמ .27

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 

נות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מכל נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיו

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 ב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישודרישתו של המפקח, כל אישור בכת

 להוראותיה של אותה רשות.

 

 תיקותע .28

 לעיל לעניין הנחיות רשות העתיקות, יחולו גם ההוראות שלהלן: 3.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  1978 -תיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח ע .28.1

זמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר מזמן ל

אימים למניעת הפגיעה בהם או תנכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מ -העבודה 

 הזזתם שלא לצורך.

קבלן יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב המ .28.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 

 כויות, פטנטים וכדומהז .29

לקבלן ול זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה ו/או לעירייה בלבד כ .29.1

לא תהיינה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו 

 ות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחוזה.לאתר העבודה, למעט זכוי

קבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל ה .29.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או בוכיוצ"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה 

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

 בציוד שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 שלום תמורת זכויות הנאהת .30

חציבה או זכות מעבר או  ים יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכא

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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 גיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשיםפ .31

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל עקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיה .31.1

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

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

 האמור לעיל.

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

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

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

 ובכלל זה אספקת מים וחשמל.

הוא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או וקבלן, מצהיר כי ידוע לו ה .31.2

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

 בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבודותיהם.

 

 יקון נזקיםת .32

מדרכה, לשביל, לרשת המים, לקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לגדרות, לדרך, ה .32.1

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

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

חשבון עבודה, יתוקן על ההקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

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

 הטיפול במובילים כאמור. על

ימים מיום היווצרותו, אזי תתקן החברה את  7ובהר, כי אם הקבלן לא יתקן את הנזק תוך מ .32.2

 מורה הסופית לה זכאי הקבלן.תהנזקים שנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון יופחת מה

קבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימות את ביצוע עבודותיו כולל ה .32.3

לעיל, וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך  32.1קבלת 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 .32.4

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

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

 ניעת הפרעות לתנועהמ .33

 לליכ .33.1

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

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

הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש 

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

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

 בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.
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 נועה על פני כבישים קיימיםת .33.2

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 .33.3

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

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

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

 פסולת כלשהי. עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם

 

 ילוט, תימרור זמני ואמצעי מיגון והפרדת תנועהש .33.4

קבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, ה

ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב -נו, מחסומי ניוויציב, על חשב

מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלטים )בודד, משולש בעל ספק כח עצמאי( 

והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי 

, מע"צ ומשרד התחבורה, ובהתאם לסכימת תימרור שתאושר על ידי אלהרשיון של משטרת ישר

התימרור ולדאוג להמצאות כלל ציוד  המפקח. הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת

 התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.

 
 ילוט ותימרור זמני בעת עבודות לילהש .33.5

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

 :, אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן33.4האמור 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

הכבדים יצויידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח  כל הכלים . ה

 העבודה.

 המטאטא המכני יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.    .ו

 
 כוונת תנועהה .33.6

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

 גלי אזהרה.על ידי המפקח באתר, עם שילוט וד

 

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

 שוטרים בהתאם.

 וצאות שכירת השוטרים תחולנה על הקבלן.ה
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 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחריםפתן אמ .34

, לביצוע קבלן מצהיר שידוע לו שהחברה התקשרה או תתקשר עם קבלנים או גורמים אחריםה .34.1

 עבודות באתר העבודה לרבות עבודות ל:

השלמת תשתיות צבוריות כגון: מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טלויזיה בכבלים, תאורת  . 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

ן מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי העבודה שעליו לבצע לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל, לפי כ

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

ועסקים על קבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המה .34.2

ידי החברה כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר 

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

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

ות על בקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים כאמור, לרה .34.3

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

 , כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.העבודות השונות

ילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו ח .34.4

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

ג שהוא כנגד החברה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסול .34.5

לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים האחרים, ולא יהיה בעבודתם של 

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

 נהל, החברה או הוראות החוזה.ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המ

 

 גנה על עצים וצמחיהה .35

קבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה אלא אם דרוש הדבר לצרכי העבודה ה

 ב ומראש לעשות כן.תוהמפקח התיר לו בכ

שכל יתר המפקח לעקירת עצים אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לקבל את אישור קק"ל לעקירת העצים, כה

 ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו.

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .36

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת פ .36.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב.וומ
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הפסקה או  חלות על עבודה שצריכה להתבצע, מטבע הדברים, ללא 36.1ין הוראות סעיף קטן א .36.2

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

ות בסעיף קטן זה, יודיע ר. בנסיבות המתוא36.1העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף קטן 

 הקבלן מיד למפקח על נסיבות העניין בכתב.

 
 ספקת מיםא .37

הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ולשימוש  קבלן יבצע, על חשבונו, את כלה .37.1

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

 הנחת צינורות, מיכלים רזרביים וכד'.

קבלן יתחבר למקור מים במקום שייקבע על ידי מחלקת המים של עירית חולון, ושיהיה בסביבת ה .37.2

העבודה. באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע החיבור, והוצאות אתר 

 ההתחברות למקור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן.

כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבניה,  םקבלן ינקוט באמצעים הדרושיה .37.3

 ה לפי החוזה.בכמות מספקת לשני ימי עבודה לפחות, בכל תקופת ביצוע העבוד

 

 ספקת חשמלא .38

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

צאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו יחולו על הקבלן והדרושים לביצוע החיבור לחשמל, וכל הה

לא תמנע מהקבלן לספק חשמל  וישולמו על ידו. אי קבלת האישורים הנדרשים לחיבור לרשת החשמל,

 בדרכים חלופיות, לרבות באמצעות גנרטור.

 

 גנה על חלקי העבודהה .39

והמוצרים בתהליכי  קבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומריםה .39.1

העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפונות, 

 מש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. רוח, ש

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

שמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת גאתר העבודה וחלקי העבודה מפני 

לפי דרישת המפקח  -כל תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, ה

 ולשביעות רצונו.

ל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים כ .39.2

הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי  ט, בין שנק39.1המפורטים בסעיף קטן 

 הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים קבלן יגן על ה .39.3

 להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.
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 ניהולהצוות  -שגחה מטעם הקבלן ה .40

קבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי, לרבות מנהל עבודה ה .40.1

שיאושר מראש על ידי המנהל "(, צוותהבראשו יעמוד מהנדס או הנדסאי )להלן: "וממונה בטיחות 

ויהיה בעל רמה מקצועית גבוהה ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא 

והכל כמתחייב בכל דין ובכלל זה בחוק ארגון הפיקוח על העבודה  עוזר בטיחות, וכן למנות חוזה זה

 .2018התשע"ט, 

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

 מנהל העבודה בפרוייקט ברישומים הנדרשים על פי כל דין. 

קבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ה .40.2

 ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי  יחברינוי מ .40.3

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

נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק 

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

ל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למי מהצוות, כ .40.4

 ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

בלן קת הובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר אמ .40.5

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.

 רחקת עובדיםה .41

קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ה

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

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

י לפ כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק

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

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודהש .42

קבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם ה .42.1

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים,  דהבאתר ובסביבתו בעת ביצוע העבו

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

ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח 

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוי או שיהיה דרוש על פי דין או על פ

בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים 

 והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

צו ימים מקבלת  7תכנית למבנה המשרדים, שירותים ומטבחון תוך  המפקח הקבלן יגיש לאישור .42.2

במקום  להתקין ולהחזיקתוך שבועיים מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה, ב יבומתחי התחלת עבודה

 שייקבע על ידי המפקח:

 ש משרדי הקבלן.ומבנה לשימ . א
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 מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודה. . ב

 בתי שימוש זמניים. . ג

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

מבנים ארעיים )או מבנה,  2ל הקבלן להעמיד לרשות המפקח, בהתאם ובכפוף לדרישת המפקח, ע

חים ובמנה )או חדר נפרד( לחדר ישיבות, קהכולל שני חדרים( אשר ישמשו כמשרד שדה לצוות המפ

 על פי כל הנתונים שלהלן. המבנה)ים( יוקם)ו( במקום שייקבע בתיאום עם המפקח באתר.

מ' והוא יהיה מצויד ומרוהט  2.5מ"ר ובגובה מינימלי של  15 -שדה יהיה כטחו של משרד הש

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

 

כסאות עם  12 -ס"מ ו X 90 240מ"ר ויכלול שולחן דיונים במידות  30דר הישיבות יהיה בשטח ח

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

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

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

"ר כ"א, כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה. חדר מ 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

 המזמין ובאי כוחו. 

שת הביוב, ויכללו נק' ל הקבלן לדאוג כי המבנה)ים( יחוברו אל רשת החשמל, רשת אספקת מים ורע

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

עבור תקשורת טלפון וכן חיבור  –קווי טלפון  2מו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנה באתר של כ

כולל אספקת מכשירי הטלפון ואחזקתם לכל אורך תקופת  סורק ומכונת צילום, לאינטרנט,

ון נייד אשר יאפשר למפקח קשר רצוף ומתמיד בין האתר לבין המשרדים הביצוע, וכן מכשיר טלפ

 הראשיים של הקבלן, המפקח והמתכנן. 

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

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

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

ה על ידי המפקח ולאחר מדידה סופית של הכמויות לעבודות הקבלן ודימים לאחר קבלת העב 10

 כפי שבוצעו. 

יידרש לצורך עבודתם, כולל קבלן ישא בהוצאות הניקיון ואחזקה של משרד המפקח וצוותו ככל שה

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. 

כמתואר לעיל, כולל אישור ל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרדים עבור המפקח ואספקת הציוד כ

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

 יחולו על הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.          –העבודות 

קבלן יבטיח שמירה על המשרד, הככל שיוקמו המשרדים בהתאם לדרישות המפקח, כאמור לעיל,  .42.3

תקינות, הציוד והריהוט הכלול בו, ויתחזק את מבנה המשרד לרבות ידאג לניקיונו השוטף ול

 צביעתו במידת הצורך.
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קבלן יכשיר לפי הוראות המפקח מקומות חניה להחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה ה .42.4

, יכשיר הקבלן מקום לאחסנה פתוחה 43.2ם התקינה. נוסף על האמור בסעיף קטן תוידאג לאחזק

אתר העבודה. מקומות החניה והאחסנה ייקבעו על ידי המפקח, מזמן לזמן. של חומרים שיובאו ל

מודגש בזה 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 .42.5

 עבודה.מביצוע ה

קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו, לרבות תשלום כל ההוצאות ה .42.6

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

 יות לעבודהחרא .43

יום העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן מ .43.1

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

. הקבלן מתחייב שעם השלמתה 43.3שיגרם לעבודה מכל סיבה שהיא, למעט כמפורט בסעיף קטן 

 העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות החוזה. תהיה

תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  43.1וראות סעיף קטן ה .43.2

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

ה או מי מטעמה בעבודה או בחלק ממנה כל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש החברב .43.3

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

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

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

 

 חריות לגוף או לרכושא .44

ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או ב .44.1

עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף ביצוע העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע 

לאחר 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

 סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן 

קבלן יהא אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ה .44.2

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור.כביצוע העבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל
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מתו, בגין נזק או אובדן קבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכה .44.3

כולל הוצאות כלליות שיגרמו לחברה. נדרשו  44.2 -ו 44.1להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 

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

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

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

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

 רה.או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החב

קבלן ישפה את החברה ו/או עיריית חולון בגין כל נזק שיגרם להן או למי מהן עקב שגיאה ה .44.4

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים 

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

 

 ות לעובדים ולשלוחיםחריא .45

קבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ה .45.1

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

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

מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

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.

קיום התחייבותו -קבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שהחברה תחויב לשלם כתוצאה מאיה .45.2

 . נדרשו החברה ו/או עיריית חולון ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה45.1שבסעיף קטן 

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

הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בהן בקשר  אותם

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

 חברה.לשביעות רצון ה

 

 ביטוח על ידי הקבלן  .46

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

ומהווה חלק בלתי נפרד  ,6ב' כנספחהינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה  הקבלן

  הימנו.

 

 עובדים -רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .47

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי וקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
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 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודהא .48

קבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך ה .48.1

ר לפי כל דין, חייב תוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היהמועד הקבוע לכך בח

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

קבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם ה .48.2

 דתו.בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבו

את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן , קבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישהה .48.3

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

 את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

-התאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בל .48.4

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 סד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח קבלן מתחייב לשלם בעד עובה .48.5

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

 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

לא אחר חוק הביטוח קבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למה .48.6

 .1968 -הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט 

קבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות ה .48.7

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

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

ובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים עקבלן מתחייב לסדר לה .48.8

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

 

 מעביד-עדר יחסי עובדה .49

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

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

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

 צאה או נזק שיגרמו לה בשל כך.בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הו

 

 מוצרים ומלאכה ציוד, חומרים, -רק ח' פ

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .50

קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים ה .50.1

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

וד, במתקנים ובחומרים האמורים ילמפקח את כל האישורים הדרושים על פי כל דין לשימוש בצ

 לעיל.
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קבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. ה .50.2

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

 אישורו של הציוד או המתקן.ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו אם ו

וסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים מ .50.3

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

 התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח.הישראליים מפרטי מכון 

תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן או יקום שנמ .50.4

 הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .51

י הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע סעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידב .51.1

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 ח .51.2

 החברה. תוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלוהקבלן למטרת ביצ

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.

דלהלן, או  54או סעיף  51.6, 51.5ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים כ .51.3

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, האה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או קבע בהורנ

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 

 ל דעתה.שימוש אחר לפי שיקו

 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 .51.4

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

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

 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 .51.5

ם מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרי

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 .51.6

 םלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומריבין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין ש

 בכל זמן שהוא.

 

 



 

- 31 - 

 

 

 יב החומרים והמלאכהט .52

קבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, ה .52.1

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

עם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם ומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטח .52.2

ויים בתקן יותר מסוג אחד ולא מורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצאלתקנים ה

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

שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על קבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים ה .52.3

שתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור יידי המפקח, וכן שלא 

שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים 

 המובאים מאותו מקור.

 סימן השגחה. קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן אוה .52.4

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

 השגחה.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי  -ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה ס .52.5

 טיבה של העבודה.

פקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו או קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המה .52.6

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

יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם 

 לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

רו ויהיו שבלן לאתר העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוחומרים והמוצרים שיספק הקה .52.7

 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.

)שני  2%מי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של ד .52.8

 מהסכום המאושר הכולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים. אחוז(

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

 הקבלן את ההפרש, וסכום זה יופחת מהחשבון הסופי.

לעיל כדמי בדיקת דגימות והן  53.8הוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בשיעור הנקוב בסעיף ה .52.9

 תחולנה בכל מקרה, על הקבלן:

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

 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב. . 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  הל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעמנה .52.10

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

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

 לעיל את ההוצאות עבור הבדיקות. 52.8ן שנקבע לפי סעיף קט
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יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא דוסף לבנ .52.11

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

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

בון חלקי שיגיש לחברה אישור על ביצוע הביקורת ותוצאותיה, חתום על ידי שהקבלן יצרף לכל ח

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

 לאישור החשבון החלקי לתשלום.

 ממנו מוסכם כדלהלן: וסף על האמור לעיל ומבלי לגרוענ .52.12

ח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן קידי המפ-מתן הוראות על . א

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

 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.

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

 עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.ה

 

 דיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםב .53

 קבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.ה .53.1

ד להיות מכוסה או קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועה .53.2

 נבדק. מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה

ושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק ה .53.3

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

 מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.

המפקח, לצורך  ידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראותקבלן יחשוף, יקדח קה .53.4

בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא 

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

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

 ין מימוש זכותה כאמור או לגבותם בכל דרך אחרת.בגלחברה 

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן  53.4הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ה .53.5

והבדיקות הוכיחו שהמלאכה  53.3-ו 53.2קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 

 ביעות רצונו של המפקח.בוצעה לש

 

 אכה פסולהלילוק חומרים פסולים ומס .54

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:ה .54.1

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(.ררים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמועל הבאת חומ . ב

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה    .ג

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

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על  -וזאת  יפה לכל דבר, 54.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן כ .54.2

 מפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.הידי 
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קבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מהאתר ולהשיג את ה .54.3

 האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.

לבצען על חשבון  , תהא החברה רשאית54.1אות המפקח לפי סעיף קטן א מילא הקבלן אחר הורל .54.4

 הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

 

 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .55

ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניות המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ע .55.1

זה זה, על מנת למנוע וך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בחולבצע את העבודה בדר

 את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו.

תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן ה .55.2

רק ו/או להרוס ו/או חייב הקבלן, על חשבונו לפ - 55.1לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן 

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח.תבה -לבצע מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודהנ .56

קבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על ה .56.1

 חשבונו והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת.

מפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ קבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של הה .56.2

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה, ל

 מחוץ לגבולות הישוב.

יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון מ .56.3

ישור ערימות ישנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, 

 עפר וכדומה.

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.ה .56.4

 

 בדק, תיקונים וסיום השלמה, -רק ט' פ

 תעודת השלמה"" .57

שלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת עבודה יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו ה .57.1

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 תוכניותה

תכלולנה ותוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( ה

פירוט מדוייק של כל העבודות לרבות תכניות של כל קווי הביוב והניקוז, על פי הנחיות המפקח, 

 ולרבות:
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יונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית וואי הקווים הגרביטצת

הכנה , I.L)ית )עמפלים חיצוניים, מיקום ורום קרק(, I.Lצינורות הכניסה והיציאה מהשוחות )

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

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

קורות, מהדרוש להפעלה ואחזקה של העבודות לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ו

 סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב.

י ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידכ

 המפקח.

מפקח יספק לקבלן, על חשבון הקבלן ולפי בקשתו, עותקים של התוכניות הנדרשות )גם במדיה ה

 המפורט לעיל. עמגנטית( שעל גביהן יסומן כל המיד

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, מ .57.2

הדרושים לדעתו, "( תיקוניםהדות ההשלמה )להלן: "ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבו

ה דיחול על העבו -והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים 

 לעיל ואילך. 57.1האמור בסעיפים קטנים 

מען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי ל .57.3

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

 וביצועם.

ימסור  -חוזה ומשביעה את רצונו הצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה מתאימה לתנאי מ .57.4

 להלן. 1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהלקבלן, בתום קבלת העבודה, 

אימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, צא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתמ .57.5

 הלעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמ 57.2יחול האמור בסעיף קטן 

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

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

 המפקח.

ח קישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיה המפא .57.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה.

ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, א .57.7

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

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על תעשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את ה

 ידי המפקח.

א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע ל .57.8

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

ניכוי משכר החוזה או בכל דרך  מהן כתמורה להוצאותיה הכלליות על ידי 17%אלו, בתוספת 

 אחרת.
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יה ולפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מן העבודה במועד מסוים לפי התאריך ה .57.9

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

מה, לגבי להשתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת הש

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

 חלק מהעבודה ולגבי העבודה כולה.

למה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי תן תעודת השמ .57.10

 מתנאי החוזה.

חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו  בע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלםק .57.11

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

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

 ה.מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי החבר

יתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים נ .57.12

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

 שתורה החברה.

 

 דק ותיקוניםב .58

( 5גמר )טופס חודשים מיום הוצאת תעודת  12צורך חוזה זה תקופת הבדק הינה תקופה של ל .58.1

ייתן  -משרדי דורש תקופת אחריות ארוכה יותר -. לגבי עבודות בהן המפרט הביןמהעירייה

 משרדי.-הקבלן לחברה אותה תקופת אחריות הניתנת במפרט הבין

בדק בעבודה או בעבודות הזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת נ .58.2

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

בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים 

מפקח ה יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישתפגומים או מביצוע לקוי, 

ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק 

המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה 

, ואשר נגרם, לדעת המפקח, 40במובילים, כאמור בסעיף תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע 

 ה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.צאכתו

 להלן. 60.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  58.2ין בסעיף קטן א .58.3

 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן.ה .58.4

 םקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנייה והפגמים, הליקויים והה .58.5

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

 המפקח.

וסכם בזה כי הבדק והתיקונים, לרבות לעניין אחריות הקבלן, יהיו כמפורט בסעיף זה ובנספח מ .58.6

כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, להלן, ויש לראותם  - 4ספח נ -הבדק 

 ות וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח.עדו משמ

חברה רשאית להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק, לעירית חולון ו/או לכל גוף אחר ובלבד ה .58.7

 שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן.
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 עודת סיום ת .59

, 2נספח כת סיום, בנוסח המצורף לחוזה זה תום תקופת הבדק ימסור המנהל לקבלן תעודב .59.1

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

 "(.עודת סיוםתבהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל )להלן:  "

אשר סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, מ .59.2

 אמורה.המטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה 

מובהר, כי לאחר תום תקופת הבדק הקבלן ימשיך להיות אחראי כלפי החברה לתקופות אחריות  .59.3

 . 8בהתאם למפורט  בנספח ב'

 

 גמים וחקירת סיבותיהםפ .60

לפגם,  תגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבותנ .60.1

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

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 

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

 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 .60.2

הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו  לתנאי החוזה, יהיה

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 .61

ינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע לאופייה, רשאי להורות בכל עת על כל ש מנהלה .61.1

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 

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

 עבודות שבוצעו.

 בלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקח להורות על:מ

 הוספת ו/או השמטת פריטים הנקובים בתכניות וברשימת הכמויות. א. 

 שינוי באופי, בכמות, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים בתכניות וברשימת הכמויות. ב. 

ור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי הגדלת היקף אמה

 החוזה.

 ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות באומדןכקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שה .61.2

  וייתכנו שינויים כאמור בחוזה זה.

"פקודת שינויים", תינתן בכתב  תיקרא 61.1וראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן ה .61.3

ד. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת בותיחתם על ידי החברה בל

 שינויים", כאמור.
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יה בפקודת שינויים כאמור כדי להגדיל את שכר החוזה בכל שיעור שהוא, יהא חייב הקבלן ה .61.4

 להודיע על כך למנכ"ל החברה מראש ובכתב. 

ל תוספת שכר בגין פקודת כמור בכל מקום בחוזה זה מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לל אף האע .61.5

 שינויים כאמור, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה.

 ל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן:כ .61.6

העבודות והסעיפים בהם התמורה בעבור השינויים תחושב לפי פירוט  .א

נעשו שינויים, חישוב כמותי לאותם שינויים )תחשיב העבודות החדשות 

מחירי היחידה שלפי  בהפחתת העבודות שלא בוצעו( ובחישוב ערכם עפ"י

ככל שעבודות השינויים אינן מסוג העבודות הכלולות בחוזה זה, ; חוזה זה

מחירים לעבודות מחירי היחידה אשר במאגר ה יהיה עפ"י ןב ערכשוחי

. 15%"(, בהפחתה של מחירון דקלבניה חדשה בהוצאת "דקל" )להלן: "

במקרים בהם המחירים מבוססים על מחירון דקל לקבלן משנה, תשולם 

התמורה בגין רווח קבלן ראשי עפ"י אחוזי התמורה הנקובים לכל פרק 

 .לפי הנמוך מביניהם 8%או  ומקצוע אשר במחירון דקל

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה רשאית החברה לפנות בכל מקרה ו ב.

לקבלן לקבלת הצעת מחיר. הייתה הצעת המחיר זולה מבין החלופות 

המצוינות לעיל, תשולם התמורה בהתאם להצעה זו. כמו כן, למפקח 

שמורה הזכות לפנות בעצמו לקבלנים, ולנהל איתם מו"מ לקבלת הצעות. 

לופות האחרות, תחושב התמורה היה והתקבלה הצעה זולה מבין הח

 רווח קבלן ראשי. 8%במחיר הזול בתוספת 

 

הקבלן מתחייב, עפ"י דרישת המפקח, להמציא למפקח ניתוח תמחירי של מחירי היחידה  

 לפריטים כלשהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שינויים.

  

. מובהר ומוסכם בזה 61.6בע לפי סעיף קטן כר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקש .61.7

כי 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 .61.8

למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור.  יודיע -שכר החוזה 

)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.

של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו  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 .61.9

 בלבד. 21השלמת העבודה. שינוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי סעיף את הקבלן בארכה ל

ובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מ .61.10

 למהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכ

 י כל דין.זכות של החברה לפי החוזה או לפ
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 שלומי עבודה יומית )רג'י(ת .62

 מפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(.ה .62.1

וראות המפקח תנתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה ה

כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך  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 .62.2

ה של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע עם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודטמ

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

פי המפורט להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים ו/או על פי  מחירי העבודה היומית ייקבעו על .62.3

 תוצאות מכרזים דומים שנערכו בתקופת האחרונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:

 10%עת ביצוע העבודה, ובהנחה של בעל פי מחירון דקל האחרון הידוע  -הפעלת צמ"ה  . א

 ממחיר המחירון.

ון דקל האחרון הידוע בעת ביצוע העבודה, ובהנחה של על פי מחיר -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

הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, וכל  שהיא של הקבלן, לרבות רווח,

 הוצאה אחרת.

ים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם יווג הפועלס .62.4

 לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

 
 שימת תביעותר .63

למפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל תביעותיו, אם ישנן כאלה, לתשלומים  שקבלן יגיה .63.1

ם, שאינם נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך נוספי

 החודש שלפני אותו חודש.

י של אתהווה ויתור מוחלט וללא תנ 63.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן א .63.2

 ה.הקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביע

א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומים נוספים, שעל כוונתו להגישן ל .63.3

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את  63.2כאמור בסעיף קטן 

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.יהקבלן כא

 .61.6יף קטן ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעא .63.4

קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו ה .63.5

 כלפי החברה.
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 מדידות -רק יא' פ 

 לליכ .64

בוצע בהתאם להוראות החוזה. הכמויות המפורטות תתב הכמויות כולל סעיפים לעבודה למדידה, אשר כ

בלבד, ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי  בכתב הכמויות למדידה אינן אלא אומדן

 התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה למדידה ייקבעו לפי ביצוע בפועל.

 

 דידת כמויות העבודה למדידהמ .65

בודה למדידה, וכן עבודות שינויים על פי פקודת שינויים, עוראות סעיף זה תחולנה על הה .65.1

 .שהוסכם במפורש כי תימדדנה

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה ה .65.2

 של כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך  למויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .65.3

י המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על יד

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 .65.4

עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת 

 ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.

פני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי ל .65.5

ח הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, ולעזור למפק לו.

או 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 .65.6

המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את

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

 .65.5 המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן

ימים על כל  7כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך נ .65.7

כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי 

עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו ליתג ההשנייהמדידה 

 ית.תהיה סופ

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן כי יבצע מדידה על ידי מודד מוסמך לבדיקת טיב ה .65.8

ודיוק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על 

שאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן. מובהר, כי ביצוע העבודות על רידי המפקח, 

מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע מדידה על ידי מודד  ידי

 מוסמך מטעמו.
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 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב' פ

 כללי -כר החוזה ש .66

אמור ע העבודות יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התשלום בהתאם למדידות סופיות. כל הומורת ביצת

 בחוזה זה בכלל, ובפרק יב' זה להלן בפרט, וכל האמור להלן יחול בצוותא חדא עם האמור בפרק הנ"ל.

מובהר בזאת כי בכל מקום בחוזה זה בו מתייחסים למחירים בכתבי הכמויות ו/או לחישוב שכר החוזה או 

 לעיל(. 2הכוונה למחירים לאחר הפחתתם בשיעור ההנחה )כהגדרתו בסעיף  -כל חלק ממנו 

 
 חיר סופי ותכולת מחיריםמ .67

ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזה על כל א .67.1

מרכיביו ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע 

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: םבהתא

והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי כל העבודה, הציוד  . א

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

תיאום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים מעירית חולון,  . ב

ק, וסמכת על פי כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזמומכל רשות 

 בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה. הטלוויזי

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור אתר  . ג

 העבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים.

סנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט פאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, ט . ד

רדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם ותימרור, אמצעי מיגון והפ

 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

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

וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה אחסנת חומרים    .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

 ת להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.כל ההוצאות הנדרשו . ט

כשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן ה י. 

 לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני.

 מות.יסימון ושמירה על התשתיות הקי    א.י

 ו.ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנ ב. י

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  ג. י

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק  ד. י

 החוזה. עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי כח

 שכר שוטרים להכוונת התנועה. ו. ט

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. ז. ט
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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 

 באתר העבודה והקשורות לביצוע העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.ואלה הנמצאות 

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה. ח. י

דמי בדיקות, דגימות, צילומי וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על  ט. י

 .4פי החוזה ודרישות העירייה כתנאי לקבלת טופס 

 ת של העבודות המתבצעות.ות לחישוב הכמויואההוצ . כ

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. א. כ

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. ב. כ

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים  ג. כ

 בתקופתו.

 בלן.קרווחי  ד. כ

ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  כל יתר . הכ

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 

ן להתקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו

 בעתיד.ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם 

וחם של המחירים שננקבו בכתב הכמויות, יפה לגבי עבודות זהות )כולל כל השינויים( ועבודות כ .67.2

חלקיות וכן לגבי התוספות וההפחתות האפשריות בכמויות הסעיפים השונים, בין אם העבודה תבוצע 

ה כוחם של ומות שונים, בכמויות גדולות או קטנות. כן יפקבזמן אחד או בשלבים, במקום אחד או במ

 המחירים לגבי קטעים נפרדים וקטעים של העבודות המבוצעות.

לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או  ללעי 66זה או בסעיף ין באמור בסעיף א .67.3

 המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.

 

  עבודה במערכת רמדור .68

לצורך הגשת  לניהול פרויקטים הקבלן מתחייב לרכוש על חשבונו הבלעדי רישיון שימוש במערכת 'רמדור' 

, עם התחייבות + מע"מ לחודש ₪ 225)בעלות של  למשך כל תקופת ההתקשרות ,חשבונות ממוחשבים

חודש שנתית, כאשר לאחר שנת השימוש הראשונה המחיר יהא צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן של 

  . (2017מרץ 

  שלומי בינייםת .69

וממוחשב, אשר יפורט  חשבון מודפס , ימציא הקבלן למפקחשל כל חודש 5עד יום לחודש, אחת     .69.1

יפורטו בו העבודות שבוצעו מתחילת ביצוע זה  ובכלל להלן, 69.2ויוגש בהתאם להוראות סעיף 

לרבות על פי פקודת השינויים, , חשבון מצטבר, החשבון 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

 

מהמבנים המצוינים בכתב  'מבנה'מובהר בזאת כי הקבלן יגיש חשבון חלקי וכן חשבון סופי לכל 

( יוגשו בכתב הכמויות 01מבנה ) הצעירות החטיבות, קרי: עבור ביצוע עבודות בנפרדהכמויות 

בכתב  02מבנה )אולם הספורט עבור עבודות ו; הצעירות החטיבותחשבונות המתייחסים רק לעבודות 

 אולם הספורט. ( יוגשו חשבונות המתייחסים רק לעבודות הכמויות
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 שת החשבון החלקיאופן הג .69.2

כל החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יהיו ממוחשבים באמצעות תוכנה שתאושר ע"י  .69.2.1

 המפקח. אם לא נקבע אחרת יוגשו החשבונות בתוכנת בנארית. 

 כל חשבון יוגש בתדפיס חתום, ובמידה וידרוש המפקח, גם בקובץ. .69.2.2

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  .69.2.3

 לווה בדפי מדידה וכמויות. כל חשבון י .69.2.4

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  .69.2.5

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות  .69.2.6

 ו/או חריגות.

 .MS-PROJECTבכל חשבון יוגש לוח זמנים מעודכן בתכנת  .69.2.7

רבות כמויות ומחירים, ויקבע את תשלומי הביניים המגיעים המפקח יבדוק את החשבון החלקי, ל   .69.3

לקבלן בהתאם לשלבי הביצוע ולמחירים. היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו בחשבון 

באותו חודש, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאי הוא להוסיפן לחשבון וכן רשאי הוא להפחית 

בגינן הגיש הקבלן חשבון. המפקח ישלים את בדיקת  מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר

 .יום ממועד קבלת החשבון 14תוך את אישורו ו/או הערותיו  ןוייתהחשבון 

לא  החשבון יועבר לבדיקת ואישור הבוחן התקציבי של החברה אשר יבדקו ויאשרו או יעיר הערותיו

 .יאוחר מתום החודש

ל פי אישור המפקח. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שלב ביצוע יאושר לתשלום רק אם הוא הושלם ע

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של שלב ביצוע אלא אך ורק בגין השלמת שלב הביצוע 

 כמפורט במפרט הטכני המיוחד.

 החשבון המאושרמתחייב הקבלן להגיש את חלקי מייד לאחר קבלת אישור המפקח לכל חשבון 

 ר. באמצעות מערכת רמדו

, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל 69.3מתשלומי הביניים, שנקבעו על ידי המפקח לפי סעיף  .69.4

סכום אחר ששולם לקבלן לפי חוזה זה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה 

 זה.

החברה לטיב אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת  .69.5

העבודה שנעשתה או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם עליהם מבוססים תשלומי 

 הביניים.

מובהר ומוסכם בזה כי כל הפחתה מחשבונות חלקיים בשל תשלום מקדמות, בגין דמי בדיקות דגימות,  .69.6

ם, בהתבסס על סכום בגין ביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמורי

 החשבון החלקי במלואו, לאחר שהופחת ממנו סכום ההנחה, אם ניתנה כזו, לבדו.

, בכפוף לאישורו על ידי המפקח והבוחן התקציבי של החברה, כאמור כל חשבון חלקי המאושר לקבלן    .69.7

דור מהמועד שהקבלן ימציא לחברה באמצעות מערכת רמיום  30 שוטף + ישולם לקבלן בתוםלעיל, 

ימים מתום  60 -לעיל, ועד לא יאוחר מ 70.3את החשבון המאושר על ידי המפקח , כאמור בסעיף 

. כל זאת בתנאי שהקבלן הגיש את החשבון החודש שבו הומצא לחברה לראשונה החשבון החלקי

 .70.1לחודש כמפורט בס"ק  5-למפקח עד לתאריך ה

 משכר החוזה. 90%בכל מקרה, על ה ך כל חשבונות הביניים, לא יעלסמובהר במפורש כי  .69.8
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 ועדי התשלום, הקדמה ואיחור בתשלום מ .70

 כמפורט להלן.לעיל, ובהתאם לאמור שם,  69.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .70.1

יום  30לעיל, כל אחד מהתשלומים ישולם עד שוטף + 69.3בכפוף לאמור בס"ק  .70.1.1

החשבון המאושר ע"י ממועד שבו ימציא הקבלן לחברה באמצעות מערכת רמדור את 

החודש שבו  ימים מתום 60-לעיל, ועד לא יאוחר מ 69.3המפקח, כאמור בסעיף 

 הומצא לראשונה החשבון החלקי.

 14את הערותיו, לפי העניין, לכל חשבון חלקי תוך  ןייתהמפקח יבדוק ויאשר ו/או  .70.1.2

 ימים מיום הגשתו.

ימים  45חשבון הסופי תוך הערותיו, לפי העניין,  ל ןייתהמפקח יבדוק ויאשר ו/או  .70.1.3

מיום הגשתו ובתנאי שהקבלן השלים את כל התחייבויותיו עפ"י החוזה, והכל 

 להלן. 71כמפורט בסעיף 

 מבוטל.  .70.2

החברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים. להסרת הספק מובהר, כי  .70.3

יום( תזכה את  60ינו: לפני תום שוטף +לעיל )הי 70.1.1האמור בסעיף הקדמת תשלומים ביחס למועד 

 .בגובה ריבית הפריים החברה בריבית

קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה לא יכלול, בשום מקרה, ה .70.4

 התייקרויות ולא יישא כל הפרשי הצמדה. 

 ילוק שכר החוזהס .71

אשר תימסר לקבלן רק לאחר המצאת תעודת לעבודה ) היום מיום מתן תעודת ההשלמ 45-א יאוחר מל .71.1

לעיל( יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה בצירוף כל המסמכים הקשורים  58.1גמר, כאמור בסעיף 

 בו כדלקמן:

 עותקים. 3-חשבון סופי, ב . א

ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, וכן את  . ב

 עותקים. 3-/המנהל לביצוע העבודות החריגות, הכל באישור המזמין 

אלה חתומים על ידי  תדפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודו . ג

 הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

( AS MADEיות עדות )שלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכנ . 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.

 .5בנספח ב'שההצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח  . ה

 כל הנדרש במפרטים הטכניים המיוחדים.         ו.

מייד לאחר קבלת אישור המפקח לחשבון הסופי מתחייב הקבלן להגיש את החשבון המאושר 

 באמצעות מערכת רמדור. 
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יום מהמועד שבו ימציא  60כר החוזה ייקבע סופית על ידי החברה וישולם לא יאוחר מתום שוטף + ש .71.2

, כאמור בסעיף מדור את החשבון הסופי המאושר ע"י המפקחהקבלן לחברה באמצעות מערכת ר

ימים מתום החודש שבו הומצא לראשונה החשבון הסופי. מבלי  80-לעיל, ועד לא יאוחר מ 71.1

יום לא יהיה סכום  60זה מובהר ומוסכם, כי בתקופת השוטף +לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה 

 .החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי

שכר החוזה הסופי עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום,  במקרה בו .71.3

קבלן, כעבודה שבוצעה בחודש האחרון של תקופת הביצוע ללפי מחירי החוזה המקוריים, המגיעה 

 .71.4החוזית ויחולו עליה הוראות סעיף קטן 

יל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים שלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעת .71.4

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

ית )אך לא חייבת(, לפי מובהר, כי לאחר קבלת החשבון הסופי שאושר ע"י המפקח, החברה תהא רשא .71.5

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: "

ם ששולמו לו לקבלן תשלומים ביתר מתחייב הקבלן להשיב באופן מיידי לחברה את מלוא הכספי

והקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או  –ביתר, בהתאם לדו"ח החברה החיצונית 

 תביעה כנגד החברה לעניין זה. 

ה הסופי לידי הקבלן מעבר זכל מקרה של איחור, שלא בהתאם להוראות החוזה, בתשלום שכר החוב .71.6

בגין  70.2בשיעור האמור בסעיף קטן  התשלום הסופי ריבית איישלמועדים הנקובים בחוזה זה, 

 הפיגור כאמור.

ימים מיום ששולמו לו. בכל מקרה של איחור  15ם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה תוך א .71.7

 70.2ריבית בשיעור האמור בסעיף קטן  בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, ישא ההחזר

ם לחברה ועד ליום ההחזר בפועל לחברה, כפיצוי בגין לעיל מיום שבו היה חייב להחזיר את התשלו

האיחור. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות 

 שנגרם לה בשל פיגור כאמור. זקהחוב בדרך אחרת או לטעון טענה כלשהי לעניין שיעור הנ

 

 שלום מע"מת .72

"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מעל

 שתוצא לחברה.

 

 ערבות לקיום החוזה )ערבות ביצוע( .73

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה, במועד חתימת חוזה זה, ערבות  .73.1

וד למדד כאמור בנוסח צמ, )כולל מע"מ( משווי העבודות %10סך על  ואוטונומית בנקאית עצמאית

 "(. הערבות תהא לטובת החברה.הערבות" -)להלן בסעיף זה   3שבנספח 

יום לאחר מועד סיום ביצועה של  90-להלן, ותקפה יהיה לפחות ל 3הערבות תהיה בנוסח שבנספח  .73.2

 כל העבודה בפועל.

ליות האמור של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכל מדויקהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי  .73.3

 לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
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כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לחברה, או למי  א. 

 מטעמה, עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

ברה עלולה כל ההוצאות והתשלומים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לקבלן שהח ב. 

 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן, וכל  ג. 

 נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.

 הבדק.הבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת  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.

הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר החוזה והשינויים  .73.4

פעם לפעם, ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות, שהצטברו, וכן להאריך מ

את הערבות, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק התביעות, 

 לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן רשאית החברה לממש את הערבות כולה או מקצתה. -והכל 

 
 ות בדק(ערבות לטיב ביצוע החוזה )ערב .74

 
הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן  .74.1

בגובה של  אוטונומית לחברה לפני תשלום החשבון הסופי בגין העבודה, ערבות בנקאית עצמאית

 "(.הערבות" -משכר החוזה )כולל המע"מ( )להלן סעיף זה  5%

יום לאחר תום תקופת הבדק כולה  90להלן, ותוקפה יהיה לפחות  3הערבות תהא, בנוסח שבנספח  .74.2

 ש( שנים מיום הוצאתה.שלו) 3-ובכל מקרה לא תפחת תקופת הערבות מ -לפי חוזה זה 

 יחולו בשינויים המחויבים, גם על ערבות לפי סעיף זה. 73.4-ו 73.3סעיפים קטנים הוראות  .74.3

סב לעירייה )בהעדר מניעה משפטית לכך( את רשאית לה ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי החברה .74.4

כל ההתחייבויות שנתקבלו מאת הקבלן ו/או מאת קבלני המשנה שהועסקו בבניית הבניין 

והספקים שסיפקו רכיבים או מערכות, והיא תהא רשאית להמציא לעירייה כל התחייבויות כאמור 

ואולם גם  -הבדק והאחריות מטעם הקבלן, קבלני המשנה או הספקים הנ"ל, בגין תיקוני תקופת 

במקרה כזה לא יהא הקבלן משוחרר ופטור מן האחריות לביצוע תיקוני בדק בגין אותם רכיבים או 

מערכות שהאחריות לגביהן תוסב כאמור, וזכותם של העירייה לגבי תיקוני בדק כלפי אותם קבלני 

 משנה ו/או ספקים תהא בנוסף לזכותם כלפי הקבלן.

מכניות, לרבות -ה חוזים ותעודות אחריות של ספקי המערכות האלקטרוהקבלן ימציא לחבר .74.5

מעליות ומזוג אויר, על העבודה והציוד שהותקן לצרכי הבנין, למשך תקופה שלא תפחת מהתקופה 

 המקובלת בהתאם לסוג העבודה והמערכת.

 
 ערבות למקדמה .75

זי הקבלן מתחייב כי , אמקדמההיה והחליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתת לקבלן  .75.1

להבטחת כל מקדמה אשר יקבל הקבלן מהחברה, אם יקבל, ימציא הקבלן במעמד קבלת כל 

 הערבות(. -מקדמה ערבות בנקאית עצמאית בגובה המקדמה כאמור )להלן סעיף זה 

 להלן, ותוקפה יהיה לשנה. 3הערבות תהיה בנוסח שבנספח  .75.2

 ון מקדמות.סכום הערבות יוקטן בהתאם לסכום שנוכה על חשב .75.3
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 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .76

 קבלן ימציא על פי דרישת החברה חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה.ה .76.1

שבוניות מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן לפי דרישת החברה, על ח .76.2

 גן.שם החברה, בנפרד עבור כל חלק מהעבודה ועבור כל 

 

 ופיצויים הפרות -רק יג' פ

 לעיל, יחולו גם הוראות פרק זה להלן: 3.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 הפרות ופיצויים .77

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  21.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ .77.1

חוזה זה ועל פי כל  יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי

 דין:

הקבלן,  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 או מפרק זמני או קבוע.מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע  . ב

ו צו דהקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג . ג

פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו 

 .למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם

ימת תהקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח אם יתברר כי הצהרה כלשהי של . 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

ביצוע להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מ

 העבודה בכל דרך אחרת.

קצב ביצוע העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל שכשהמפקח סבור  . 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 שנקבע בחוזה, כפי שהוארך או הוקדם לפי הוראותהשלמת העבודה במועד 

 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.זנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בהזמנה ו/או בקשר לחואו טובת ה

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 

לגרוע מכל סעד או תרופה לה ופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן, מוסכם בזאת כי מבלי ה .77.2

החוזה או על פי כל דין, תהא זכאית החברה לפיצויים מוסכמים מראש  זכאית החברה, על פי

 כסכום הערבות הבנקאית. 73.1בסכום השווה 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 .77.3

מכלליות האמור לעיל, תהא  ומבלי לגרוע 1970-פות בשל הפרת חוזה(, התשל"א החוזים )תרו

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 

 ית.הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקא

 "(.ודעת ביטולהלן הודעה על כך בכתב )להלן: "בחליטה החברה לבטל את החוזה יתנו לקה .77.4

ם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי ע .77.5

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי 

יכים שימצא לנכון לגביית אותם להחברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהשיש לו כלפי 

 סכומים.

ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על ע .77.6

ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע 

 הוראות חוזה זה. לחברה מהקבלן על פי

החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר  חליטה החברה לתפוס אתה .77.7

תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 17%בתוספת 

ערך הכך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את פסה החברה את אתר העבודה, יודיע על ת .77.8

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 .77.9

מתקנים או כל חלק מהם, הב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד ולדרוש מהקבלן בכת

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 

קבלן ה אית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים שללגרוע מן האמור לעיל תהא החברה רש

 להשלמת העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא  -תפס אתר העבודה נ .77.10

 להלן. 77.11בכפוף לאמור בסעיף קטן 

שבוצעו על ידו עד  תזכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודופסה החברה את אתר העבודה, ת .77.11

וכן לתשלום עבור  77.8ליום תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף קטן 

החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה, או לתשלום דמי 

כל י לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכו - 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.

ום כלשהו יום בתשל 14בלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מוסכם, כי איחור של עד מ .77.12

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.בהמגיע לקבלן לא יזכה את הקבלן 

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 .78

נו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל כסוד כל מידע הנוגע לתוקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בה .78.1

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.

יו, קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אלה .78.2

 לשהו.כביחד עם צד שלישי 

וראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו ה .78.3

 תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

 

 סבת החוזהה .79

העביר או למסור קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי לה .79.1

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

ין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת החברה א .79.2

מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם 

 ועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.צעצמה, משום מסירת בילפי שיעור העבודה, אין בה, כשל

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 .79.3

תיו לפי החוזה ולפי כל דין ומאחריותו והתחייבוי כלשהיא על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן

 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 .79.4

שום בהתאם רעה לקבלן משנה שאיננו , מתחייב הקבלן לא למסור את ביצו1969 -תשכ"ט 

 להוראות חוק זה.

 
 יזוזק .80

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע 

לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות 

 האמור בכל דרך אחרת. ל החברה לגבות את החובמזכותה ש

 

 יצוע על ידי החברהב .81

ל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע כ .81.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף 

 באמצעות אחרים. ורשאית לבצען, בעצמה א שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה החברה

בהוצאות אשר נגרמו לה  81.1חברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן ה .81.2

 שייחשבו כהוצאות כלליות. 17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
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ין המדד האחרון אשר חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבב

ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה  ההי

 הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה.

אה לפני מתן התר 81.1חברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן ה .81.3

 ימים לקבלן. 15של 

ין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את א .81.4

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-ימוש או איש .82

אין  -ל ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלה .82.1

בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  שבה ולא תפור

 ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה.

סכמה מצד החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה ה .82.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו זור וארכה לתנאי החול ויתכ .82.3

בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, 

 ולא ייחשבו כויתור מצדה על זכות מזכויותיה.

 ינוי החוזהש .83

 שני הצדדים. בכתב, בחתימתין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך א

 קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.ה

 

 בוטל. .84

 
 יתור על סעדיםו .85

היר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי צקבלן מה

וא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, ה

צו מניעה או כל תרופה , סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 
 יצוי ההתקשרותמ .86

ואו, וכי החברה לא וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלמ

תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. נכללים בחוזה
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 ודעותה .87

ודעת החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה ה

בהגדרת "החברה". כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל  2.1תשלחנה לכתובת החברה, כנקבו בסעיף 

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 ראיה באו הצדדים על החתום בתאריך _______ל

 
 _____________      _______________ 

 הקבלן              החברה 

 

 

 
 רישוא

 

ו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה__________ וכן ע________________   ני הח"מא

אשר "( תאגידה_________________________________מנהלי____________________)להלן: "

 את התאגיד לכל דבר ועניין. תחתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד מחייבו

 ____________________         ______________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח           תאריך   
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 1ספח  נ

 עודת השלמהת

 

 אריך: ___________ת

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמהתנדון: ה

"( חוזהה: "נחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לביניכם ביום _______ )להלןשלחוזה  58ל פי סעיף ע

ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם 

נדרשו, על  םלחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, א

 ידי.

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מנהלה 
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 2ספח  נ

 עודת סיוםת

 

 ך: ___________ארית

 כבודל

___________ 

___________ 

___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

"( חוזההלחוזה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לביניכם ביום _______ )להלן: " 60ל פי סעיף ע

מור, בוצעה והושלמה בהתאם כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה הא ובתוקף סמכותי

 לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן לשביעות רצוני. 

 

 

 

 כבוד רב,ב

 

 מנהלה
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 3 ספחנ

 וסח ערבות בנקאיתנ

 כבודל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 ,  47המרכבה רח' 

 חולון

 

 .ג.נ;א

 רבות בנקאיתע נדון:ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( המבקשים" -להלן )                      ל פי בקשת ע

__________ ש"ח )____________ ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל 

חוזה מכרז מס' להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פי "(, פרשי הצמדהה" -למדד כמפורט להלן )להלן 

 .המבקשיםלבין  יניכםבשנכרת  7/2020

 

נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם א

ופן אהראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב

בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת א

 הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  מהן מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

משמעו מדד מחיר התשומה בבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" דדמ"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

כי "(, מדד החדשה" -בפועל, על פי ערבות זו )להלן  םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלוא

ומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ביום ________ היינו _______ נקודות המדד החדש עלה לע

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין "( מדד היסודיה" -)להלן 

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ע

 עד בכלל.ו                תישאר בתוקפה עדרבות זו ע

 לא תענה.               רישה שתגיע אלינו אחריד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.           אחר יוםל

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ע

 כבוד רב,ב
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 4ספח נ

 ספח בדקנ

 חודשים ממתן תעודת  השלמה. 12קופה של וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פירושה תמ .1

ל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה למשך שנה ע .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון.

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח ימהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונב .3

אריך הודעת החברה, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על זה, תוך זמן סביר מת

ידי המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף 

לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את ו זה לא יפטור את הקבלן מאחריות

 , השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.התכנית

שהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת מ .4

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילה.

בלן מידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבקבלן יימנע, ה .5

לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או 

 בעקיפין, מביצוע התיקונים.

, תהיה החברה רשאית הא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זל .6

שפה את החברה שיפוי מלא וישלם לה את כל לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן י

 היציאות וההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה.

 ,חברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק, ותזמין את הקבלן להשתתף בהה .7

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.
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 5ספח נ

 תביעותצהרה על חיסול ה

 כבודל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 , 47המרכבה רח' 

 חולון

 
 .ג.נ.,א

 תביעות סילוקצהרה על הנדון: ה

 

"( החברהוביום _________ נחתם בינינו לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " ואילה           

 "(.חוזההחוזה בדבר __________________________ )להלן:   "

 

חשבון הוביום _________ הגשנו לחברה חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה )להלן: " הואילו

 "(.הסופי

 

 פיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:ל

 

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: נפיהן היכל התחייבויותינו ל

 "(.תמורה הסופיתה____________ ש"ח( )להלן: "

ל חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו מכם סך ע .2

ומוחלט של  וק סופי_______________ ש"ח )במילים: ________________ ש"ח( המהווים סיל

 התמורה הסופית.

רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם פ .3

ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכל 

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום הכל תביעבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על 

 ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

ין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון פגמים א .4

 וליקויים.

 ע.מיחיד משאף לשון  –ל האמור לעיל בלשון רבים כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 ____________________      _________________ 
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 נספח ביטוח – 6נספח 

פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו הוא -פי ההסכם ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
את הביטוחים אצל  – חברהלותו עבור הלפני תחילת ביצוע עבודות הפרויקט כמפורט בהסכם ו/או תחילת פעי

 חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל בהתאם למפורט להלן:

 חודשים  24ימים + תקופת תחזוקה מורחבת בת  30כולל תקופת הרצה בת  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד קל, מתקנים וכל דבר אחר : ביטוח הרכוש -פרק א'  1.1.1
שהובא לאתר העבודות, בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח ו/או תקופת התחזוקה לפי העניין. 
הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן 

עבודות במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת ה חברהוכן גם לגבי חלקים מהפרויקט אשר ימסרו ל חברהל
ואשר יחל בהם שימוש, יחול הכיסוי הביטוחי בכפוף להגדרת הכיסוי הביטוחי כמפורט  חברהבמלואן ל

לפיו הפוליסה מורחבת לכסות נזקים שיגרמו לחלקים  MUNICH RE ENDORSEMENT 116בנספח 
ו עד א חברהאו שהחל שימוש בהם וזאת עד למסירת הפרויקט בכללותו ל חברהשל הפרויקט אשר נמסרו ל

תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים. פרק הרכוש כולל בין היתר את ההרחבות להלן במלוא שווי 
תכנון לקוי, חומרים  –העבודות: כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה, נזק בזדון, נזק עקיף 

 לקויים ועבודה לקויה.

תכנון לקוי, עבודה לקויה  –ק ראשון: נזק ישיר כמו כן, יכלול הביטוח את ההרחבות להלן על בסיס נז
 10% -מסכום הביטוח, הוצאות פינוי הריסות בסך שלא יפחת  10% -וחומרים לקויים בסך שלא יפחת מ

 -מערך העבודות המבוטחות )מעבר לסכום הביטוח(, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים בסך שלא יפחת מ
ם הביטוח(, שכר אדריכלים, מהנדסים ויועצים בסך שלא מערך העבודות המבוטחות )מעבר לסכו 20%

משווי העבודות )מעבר לסכום הביטוח(, הוצאות מיוחדות לאחר נזק עקב דרישת רשויות  10% -יפחת מ
מסכום  10%  -)מעבר לסכום הביטוח(, רכוש בהעברה ובאחסנה בסך שלא יפחת מ 10% -בסך שלא יפחת מ

 .הביטוח

ביטוח חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או  :לישיחבות כלפי צד ש -פרק ב'  1.1.2
נזק לרכוש צד שלישי לרבות אבדן גרר הנובע מכך, באתר הפרויקט או בקרבתו המיידית במשך תקופת 

 -הביטוח כתוצאה מביצוע עבודות הפרויקט. גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך שלא יפחת מ
 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 
משימוש במנופים ו/או מתקני הנפה והרמה, פיגומים חשמליים, מכל סוג ותאור כולל בעת הרכבתם, 

 הקמתם, הגבהתם ופירוקם.

 , אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט ייחשב כרכוש צד שלישי.ו העירייהו/א חברהרכוש ה

  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:  
  .תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי  

  .נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 

 מגבול האחריות לאירוע  20%נגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך חבות בשל נזק ה
 ובמצטבר לתקופת הביטוח.  

 .נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים 

  למקרה ולתקופת ביטוח. ₪ 1,000,000נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים בסך 

  קרה ולתקופת ביטוח. הרחבה תכלול כיסוי במפורש למ ₪ 400,000הגנה בהליכים פליליים בסך
 , עובדיו, מנהליו.חברהל

 

אחריות על פי פקודת הנזיקין נוסח חדש ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  :חבות מעבידים -פרק ג'  1.1.3
כלפי המועסקים בביצוע עבודות הפרויקט, בגין פגיעה גופנית נפשית, או שכלית או מוות  1980התש"ם 

מתאונה או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת הביטוח. גבול אחריות כתוצאה 
 לתובע, לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000המבטח על פי פרק יהא בסך של 

 :הפוליסה הקבלנית תורחב לכלול את התנאים הבאים 1.1.4

 ם ו/או המפקח ו/או המנהל מי מטעמ ו/אוהעירייה חברה ו/או שם המבוטח מורחב לכלול את ה
 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )בכל דרגה( ו/או מי מטעמם.  )למעט בגין אחריותם המקצועית(

 ולקבלן תהיה זכות בלעדית לניהול מו"מ לסילוק תביעה כלפי המבטח בגין כל אירוע. כן יצוין  חברהל
 יורה למבטח.  חברהשהולכל מי  חברהכי כל שיפוי המגיע עפ"י פוליסה ישולם ל



 

- 57 - 

 

 

 ןו/או מי מטעמ ו/או העירייה חברהסעיף מפורש בדבר וויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ה 
 ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 ותם של הפרת תנאי הפוליסה בתום לב או אי קיומם בתום לב ע"י מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכ
 ו/או שאר יחידי המבוטח לקבלת שיפוי מהמבטח.  ןו/או מי מטעמ ו/או העירייה חברהה

  זכות הקיזוז תחול אך ורק בגין חוב של דמי ביטוח על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות זו. כן
מצוין במפורש בפוליסה כי בכל קרות מקרה ביטוח המבטח ישיב את גבולות האחריות בפוליסה 

 מותן למשך יתרת תקופת הביטוח.לקד

  .המבטח יאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות ככל שיידרש לשם השלמת עבודות הפרויקט 

  במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה
 חברהשונה לשם הויתר יחידי המבוטח. שם המבוטח הראשי בפוליסה י ו/או העירייה חברהאת ה

 .ו/או העירייה

  יום לאחר משלוח הודעה בדואר רשום  30כל שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק
 בדבר השינוי או הביטול. חברהל

 אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א  –סעיף רשלנות רבתי מבוטל- 
1981. 

 ת קבלניות יהיה על פי הנוסח הידוע "כלל ביט" או "מגדל ביט" או נוסח הפוליסה לביטוח עבודו
 "הראל ביט" או "מנו ביט" או על פי נוסח אחר הידוע בעת חידוש הפוליסה.

העתק מפוליסת ביטוח העבודות או כתב כיסוי  הכולל  חברהכתנאי לתחילת העבודות, הקבלן מתחייב להמציא ל

 את הדרישות שלעיל .

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת  ₪ 4,000,000צועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך ביטוח אחריות מק 1.2
ביטוח שנתית, בגין חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח 
בשל הפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטעמו 

מסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן או יתר התחייבויותיו. הפוליסה מורחבת לכסות מרמה ואי יושר של ב
עובד, עיכוב או השהיה עקב מקרה ביטוח ואובדן מסמכים. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו 

סיום הביטוח  . לאחרחברהמאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בגין מתן השירותים ל
חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופת  6או ביטולו תחול תקופת גילוי למשך 

העירייה ו/או ו/או  חברהאת ה שפותהגילוי כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח. הביטוח מורחב ל
באים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף , בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל ההמפקח ו/או המנהל

אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפרת תנאי הפוליסה או אי 
לקבלת שיפוי מהמבטח. סעיף רשלנות רבתי  או העירייהו/ חברהקיומם ע"י הקבלן לא תגרע מזכותם של ה

. הפוליסה תכלול סעיף על 1981 -חוזה הביטוח, תשמ"א אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק  –מבוטל
 חברהיום לאחר משלוח הודעה בדואר רשום ל 30פיו כל שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק 

 בדבר השינוי או הביטול.

ביטוח חבות המוצר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין  1.3
בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ,אחראי הקבלן שבגינו יעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצרפג

לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר  ₪ 4,000,000
לכסות גם נזק  ממועד תחילת ייצור ו/או אספקה ו/או שיווק ו/או מכירה של המוצרים. הפוליסה מורחבת

הנובע ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה ובלבד שהנזק אירע לאחר 
ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או  חברהאת ה שפותשהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי. הביטוח מורחב ל

המוצר  עקב מוה גופנית שנגרגיעבגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בשל נזק לרכוש ו/או ופהמנהל 
חודשים לאחר  12הקבלן בכפיתה לסעיף אחריות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי של לפחות  שבגינו אחראי

תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
לקבלת שיפוי  העירייהו/או  חברהתגרע מזכותם של ה הפרת תנאי הפוליסה או אי קיומם ע"י הקבלן לא

 -אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א  –מהמבטח. סעיף רשלנות רבתי מבוטל
יום לאחר  30. הפוליסה תכלול סעיף על פיו כל שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק 1981

בדבר השינוי או הביטול. פוליסת חבות המוצר תהא לפי הנוסח הידוע  ברהחמשלוח הודעה בדואר רשום ל
 כלל ביט ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או איילון ביט ו/או פסגה.

 פי דין. -ביטוח חובה לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה כנדרש על 1.4

שלא יפחת מסך של  אחריות כב, בגבולר בכלי השימוש שלישי עקב צד של לרכוש נזק בגין אחריות ביטוח 1.5
 לכל למקרה ביטוח. ₪ 500,000
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ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  1.6
לכל מקרה ביטוח. הפוליסה לא תכלול חריג חפירות או נזק לצינורות, כבלים תת קרקעיים  ₪ 1,000,000

בגין אחריותם למעשי  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהעיות. הביטוח מורחב לשפות את הומערכות תת קרק
ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב  חברהאו מחדלי הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי ה

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

כני הנדסי או כלי רכב מנועי אשר אינם ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח ביטוח נזקי גוף עקב שימוש בציוד מ 1.7
לתובע, לכל מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את  ₪ 1,000,000 -חובה, בגבול אחריות שלא יפחת מ

החברה ו/או העירייה ו/או כל הבאים מטעמן בגין אחריותו למעשי או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות 
 יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.צולבת לפיו י

מקיף, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור  ביטוח 1.8
ו/או כל הבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף  חברהעל זכות תחלוף של המבטח כלפי ה

 מי שגרם נזק בזדון. לא יחול לטובת

 להלן. 1.11בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף הפטור  כמפורט מקיף ביטוח לערוך שלא הקבלן רשאי

לציוד מכני הנדסי המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר העבודות, על  "ביטוח "ציוד מכני הנדסי 1.9
אדמה, נזקי טבע ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת 

, ובלבד ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהסעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ה
 שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

או בחלקו ובלבד שיחול האמור בסעיף לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכני הנדסי כאמור במלואו 
 להלן.  1.11הפטור 

ביטוח "אש מורחב" או "עבודות קבלניות" המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד וכל  1.10
רכוש אחר המובא לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או על ידי מי מטעמו )ואשר אינו מהווה חלק 

לגרוע מהאמור לעיל, מכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, ציוד וכלי עבודה  מעבודות הפרויקט(. מבלי
ו/או עירייה  חברהכלשהם. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי ה

 , ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.ו/או מי מטעמן

הזכות שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" או עבודות קבלניות" כאמור במלואו או בחלקו ובלבד שיחול  לקבלן
 להלן. 1.11האמור בסעיף הפטור 

מכל אחריות לאבדן או לנזק לרכוש מכל  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברההקבלן פוטר במפורש את ה 1.11
או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב וציוד מכני הנדסי( סוג ותאור המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/

 חברהלאתר עבודות הפרויקט ובמסגרת ביצוע עבודות הפרויקט ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי ה
  ו/או מי מטעמו בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

המצורפים להסכם זה ומהווים  ב'6-א' ו6יטוח בהתאם לנספח אישורי ב חברההקבלן מתחייב להמציא ל 1.12
ימים ממועד חתימת הסכם זה ו/או  14חלק בלתי נפרד הימנו, כשהם חתומים על ידי מבטחיו וזאת תוך 

 הם.יממועד כניסת הקבלן לאתר העבודות, המוקדם מבנ

ופה שלא תפחת משבע מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך תקהקבלן  1.13
 ( ממועד סיום פעילותו נשוא הסכם זה או כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין, המאוחר מביניהם. 7שנים )

( לפני 7הקבלן מתחייב להציג את אישורי הביטוח מידי תום תקופת הביטוח, ולא יאוחר משבעה ימים ) 1.14
תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי האישור כך שתהיינה 

למנוע  תהא רשאית חברההמסירה הסופית של עבודות הפרויקט ויציאת הקבלן מאתר עבודות הפרויקט. ה
מהקבלן להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהא מנוע 

שר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות הפרויקט טרם עקב כך שלא יתאפ חברהמלהעלות כל טענה כנגד ה
 המציא האישור כאמור.

, והינם ביטוח ראשוני ללא זכות ו/או עירייה חברהביטוחי הקבלן קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י ה 1.15
להתחלק בנטל ו/או עירייה  חברהוללא זכות לתבוע ממבטחי הו/או עירייה  חברההשתתפות בביטוחי ה

 החיוב.

מצהיר ומאשר בזה כי הוא יישא בתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים הקבלן  1.16
 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  הסכם זה. חברהבפוליסה. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י ה

, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו חברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע ל 1.17
וי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא שינ

 .ראישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמו

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בנספחי זה. כן מתחייב הקבלן  1.18
 על פיהם.ו/או עירייה  חברהלשם שמירה ומימוש של זכויות הו/או עירייה  חברהם הלשתף פעולה ע
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היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים  1.19
המפורטים בנספח זה, רשאי הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף 

תקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר כאמור ו/או ל
ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהויתור על זכות תחלוף כלפי ה

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או העירייה חברהאת ה

ודא כי קבלני המשנה הפועלים מטעמו בכל דרגה יעמדו בדרישות הדין, על הקבלן אחריות בלעדית לו 1.20
 ויקיימו ביטוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודות שיבצעו במסגרת עבודות הפרויקט עבור הקבלן. 

ו/או עירייה  חברהלעניין ביטוחי הרכוש ייכלל סעיף לפיו הביטוחים קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י ה
וללא  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברה, והינם ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות בביטוחי הטעמןו/או מי מ

להתחלק בנטל החיוב. כמו כן, סעיף בדבר ויתור על  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהזכות לתבוע ממבטחי ה
רחב הביטוח לשפות את ולעניין ביטוחי חבויות, יו ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהזכות תחלוף כלפי ה

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או העירייה חברהה

 על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.  1.21

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או  1.22
ו/או בביצוע תשלומים  ןו/או ע"י כל הבאים מטעמו/או העירייה  חברהם, כולם או חלקם, ע"י הבעריכת

, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהכלשהם בקשר אליהם מצד ה
/או ו/או עירייה ו חברהמהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את ה

ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי  מי מטעמן
 קיום הוראות הסכם זה ע"י הקבלן.

, יהיו רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא הקבלן ובמידה ותידרש הו/או כל הבאים מטעמ חברהה 1.23
ההתאמה ללא דיחוי. מוסכם כי זכות  לפעול לביצועהקבלן  התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב

כל חובה ואחריות שהיא לגבי  ה, אינה מטילה עליהו/או כל הבאים מטעמ חברההבדיקה והביקורת של ה
 הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם.

תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי  1.24
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 הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, 

לגבי  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן חברהקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי הנפסק או כל מקרה אחר. ל
 גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל  הינה בבחינת דרישה מזערית  1.25
 חברהענה ו/או דרישה כלפי ההמוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל ט

 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל. הו/או כלפי כל הבאים מטעמ

מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים בגין הביטוחים שנערכו על  חברהמוסכם בזה כי לדרישת ה 1.26
ו/או גופים שונים ידו כאמור בנספח זה ו/או להתאים הביטוח בהתאם לדרישות גורם מלווה ו/או רשויות 

 התחייב כלפיהם בכתב.   חברהשה

על אף האמור לעיל, אי המצאת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 1.27
( ממועד המצאתם 14עשר ימי עסקים )-אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע

 כאמור בנספח זה.  חברהל
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 'א6נספח 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 

סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של 
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 

 האישור.
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

/ כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

החברה הכלכלית לפיתוח  שם
 ן בע"מחולו

 משכיר☐  שם

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין☒

 ת.ז./ח.פ. 511082489 ת.ז./ח.פ.

 מען חולון 47המרכבה  מען

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / 
ום ביטוח / שווי סכ

 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות
לדוגמה )ניתן  הרחבות

לפרט בהתאם לפרקי 
 הפוליסה(:

עיריית  308☒      
חולון ו/או מנהל 
העבודות ו/או 
המפקח )למעט 
בגין אחריותם 
המקצועית ו/או 
קבלנים ו/או 
קבלני משנה 

 )בכל דרגה(.

☒309 

☒313 

☒314  

☒316 

עיריית  317☒
חולון ו/או מנהל 
העבודות ו/או 
המפקח )למעט 
בגין אחריותם 
המקצועית ו/או 
קבלנים ו/או 
קבלני משנה 

 )בכל דרגה(. 

☒318 

☒324 

☒328 

        סכום ביטוח
  כלול     גניבה ופריצה

מסכום  20%     עובדים רכוש עליו
 הביטוח

 

מסכום  20%     רכוש סמוך
 הביטוח

 

מסכום  10%     ובאחסנה רכוש בהעברה
 הביטוח

 

מסכום  10%     פינוי הריסות
 הביטוח

 

תכנון לקוי,  –נזק ישיר 
עבודה לקויה וחומרים 

 לקויים

מסכום  10%    
 הביטוח

 

מסכום  10%     שכר אדריכלים ואח'
 טוחהבי

 

הוצאות מיוחדות לאחר 
 נזק עקב דרישת רשויות

מסכום  10%    
 הביטוח

 

       ציוד קל 
       מבנים זמניים

       שחזור מסמכים
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
 302☒  ₪ 20,000,000     צד ג'

☒309 

☒312 

☒315 

עיריית  317☒
חולון ו/או מנהל 
העבודות ו/או 
המפקח )למעט 
בגין אחריותם 
המקצועית ו/או 

בלנים ו/או ק
קבלני משנה 

 )בכל דרגה(. 

☒318 

☒322 

☒328 

☒329 
עיריית  308☒  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

חולון ו/או מנהל 
העבודות ו/או 
המפקח )למעט 
בגין אחריותם 
המקצועית ו/או 
קבלנים ו/או 
קבלני משנה 

 )בכל דרגה(.

☒309 

עיריית  317☒
חולון ו/או מנהל 
העבודות ו/או 

)למעט המפקח 
בגין אחריותם 
המקצועית ו/או 
קבלנים ו/או 
קבלני משנה 

 )בכל דרגה(. 

☒318 

☒328 
        אחר

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך 
 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 

069 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום30עת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לר

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 

 המבטח:

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף
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 ב'7נספח 
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

ור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ
 מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*
החברה הכלכלית לפיתוח  שם

 חולון בע"מ
  שם

 נדל"ן☒

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מין מוצריםמז☒

 אחר: ______☐

 ת.ז./ח.פ. 511082489 ת.ז./ח.פ.

 מען חולון 47המרכבה  מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 ריגים ח
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 302☒  ₪ 4,000,000     המוצר חבות

 עיריית חולון 320☒

☒321 

☒328 

 חודשים 12 332☒
 301☒  ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית

☒302 

☒303 

 עיריית חולון 320☒

☒321 

☒325 

☒326 

☒327 

☒328 

 חודשים 6 332☒
)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט השירותים 

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח 
069 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא

 וי או הביטול.האישור בדבר השינ
 חתימת האישור

 המבטח:
ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף* באישור ביטוח כללי 



 

- 63 - 

 

 

 7ספח נ

 נספח פיצוי מוקדם בגין אי עמידה בתנאי החוזה

סכום הפיצוי  )קנסות(   תיאור  מס' סעיף

 בש"ח 

 שבוע  לכל ₪ 2,500 זמיןאי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיווח למ .1

 לכל שבוע  ₪ 2,500 אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועדים המפורטים בהסכם, או איחור בהגשתם  .2

 לכל שבוע  ₪ 2,500 אי הגשת תכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או איחור בהגשתם  . 3

 לכל יום  ₪ 1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה  . 4

 לכל יום  ₪ 500 ומן עבודה אי מילוי י .5

 לכל יום  ₪ 500 חסימת כבישים ללא אישור  .6

 כל שבוע  2,500 שימוש במים ללא שעון  .7

 לכל מקרה/יום ₪ 500 ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה ערמה לא מוגדרת  .8

 לכל מקרה  ₪ 500 פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה, כובעי מגן  .9

 לכל יום היעדרות ₪ 500 היעדרות מנהל עבודה מהשטח  . 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 שר למועדי תיקון אי ציות להוראות המנהל/הפקח בק .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 

 עיכוב  לכל יום ₪ 5,000 ולמבניםאי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות  .16

מעבר  17%פיצוי בשווי  אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת הבדק  .17

לעלות ביצוע התיקון 

    הנדרש  

לכל יום ולכל  ₪ 1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות  .18

 אירוע 

 לכל מקרה ₪ 500 אי חבישת קסדה ו/או וסט על ידי העובדים 19

 לכל מקרה ₪ 500 אי הוצאת דוח שבועי 20

 לכל מקרה ₪ 500 אי מילוי הנחיות ממונה בטיחות 21

 לכל מקרה ₪ 500 אי הגעה לאתר עם נעלי עבודה 22

 לכל מקרה ₪ 500 אי חבישת משקפי מגן בהתאם לנדרש 23
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 8ספח נ

 תקופות אחריות הקבלן מתום שנת הבדק

 בנספח זה :

 המערכת; כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או –"כשל" 

שמירה על יציבות, שלמות, איכות -ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי –"ליקוי" 
 ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

 
 
תקופת אחריות  ליקוי/כשל תיאור ופירוט #

הקבלן מתום 
 שנת הבדק

 ארבע שנים ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק 1
 ארבע שנים ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה 2
 חמש שנים כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים 3
פיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת ליקוי ב 4

קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים 
  במשטחים מחומרי גימור שונים

לרבות שבילים, משטחים,  –לעניין זה, "פיתוח חצר" 
קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה 

 , תאורה ותקשורת;מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל
 

 חמש שנים

 חמש שנים כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי 5
כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין  6

 לרבות נזילות; –לעניין זה, "כשל"  וביוב
 שש שנים

קרקעיים, בקירות, -כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת 7
 ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוךבתקרות 

 שש שנים

 שבע שנים מ"מ ברכיבים לא נושאים 1.5-סדקים ברוחב גדול מ 8
 שניםשבע  התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ 9

מישוריות בלתי מפולסת, התקלפות טיח, סדקים בטיח,  –כשל בטיח  10
 חדירת מים לקירות דרך הטיח.

 שנים שבע
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 9פח סנ

 פרוטוקול מפגש קבלנים ]יצורף בהמשך[
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