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 ענייניםהמפתח 
 

 ;דף ריכוז נתוני החוזה
 

 ;חוזה
 

 ;נספחי החוזה
 
 

 כללי –פרק א'  
 

 הגדרות ושונות .1

 מפקח ויומן עבודההתפקידיו וסמכויותיו של  .2

 סתירות בין מסמכים והוראות מילויים .3

 אספקת תכניות .4

 ו/או מי מטעמה חברהעבודות אחרות של ה .5

 למסור עבודות חברהזכות ה .6

 תאום עם קבלנים אחרים .7

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח .8

 ערבות לקיום חוזה .9

 מסירת הודעות .10

 בוטל .11

 הסבת החוזה .12

 רשימת קבלני משנה .13

 אחריות .14

 חייבויותיותההקבלן והצהרות  .15
 

 הכנות לביצוע וביצוע –פרק ב' 
 

 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16

 תקופת ביצוע ולוח זמנים .17

 המנהל / המפקחמים, חשמל, סימון, שילוט ומבנים עבור  .18
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן .19

 העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן .20

 הרחקת עובדים .21

 שמירה ושאר אמצעי זהירות .22

 קיום דרישות הדין  .23

 פגיעה בציבור .24

 נזיקין למקום הפרויקט .25

 לגוף או לרכוש נזיקין .26

 על ידי הקבלן חברהשיפוי ה .27

 ביטוח .28

 פיקוח על ידי המפקח .29
 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 
 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרה .30

 זכויות, פטנטים וכיו"ב .31

 עתיקות .32

 תיקון נזקים לדרך או מתקנים .33

 מניעת הפרעה לתנועה .34

 העברת משאות מיוחדים .35

 ניקוי מקום העבודה .36
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 עובדים –פרק ה' 

 
 הקבלן אספקת כח אדם על ידי .37

 כח אדם ותנאי עבודה .38

 פנקסי כח אדם .39

 העדר יחסי עבודה .40
 

 ציוד, חומרים ומלאכה –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .41

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 חומרים וציוד במקום העבודה .43

 אישור מוקדם .44

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .45

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .46
 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 
 

 התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן .47

 העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן .48

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .49

 קצב ביצוע העבודות .50

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים .51

 הפסקת העבודה .52

 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53

 הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות .54

 זמני ביצוע העבודות .55
 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
 

 תעודת השלמה .56

 בדק, ערבות בדק ואחריות .57

 בוטל .58

 פגמים וחקירת סיבותיהם .59

 59)ב( ו/או  57)ב( ו/או  52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .60
 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים .61

 הערכת שינויים .62

 )רג'י(תשלומי עבודה יומית  .63
 

 מדידות –פרק י' 
 

 ו/או הסכמה בדבר התחשבנות פאושלית מדידת כמויות .64
 

 ושונות תשלומים –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 התייקרויות .66

 מחירי היחידות .67

68.  " 

 קיזוז .69

 חשבונות חלקיים .70

 סילוק התמורהחשבון סופי ו .71
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 ם השיפוטמקו .72

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק יב' 
 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודות .74

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .75

 בוטל .76

 מס ערך מוסף .77

 רישיונות .78
 

 ;נספחי החוזה
 

 נוסח ערבות בנקאית ביצוע ובדק   '1נספח 
 

 תעודת השלמה  ' 2נספח 
 

 הצהרה בדבר העדר תביעות   '3נספח 
 

 קיום ביטחים רביטוח ונוסח אישונספח   '4נספח 
 

 טבלת פיצויים מוסכמים בתקופת העבודות )לא כולל איחור במסירה(  ' 5נספח 
 

בנוסף, מובהר, להסרת ספקות, כי ייחשבו כנספחים לחוזה הצעת המציע למכרז וכלל תנאי המכרז )מסמך א' 
לחוברת המכרז, לרבות נספחיו( וכן המפרט הכללי, כהגדרתו בחוזה, המפרט הטכני המיוחד והתכניות ככל 

כל שיצורף/ו לכל הזמנת/ות כ ו/או כל מסמך רלבנטי אחרכתב /י כמויות וכן שיצורפו לכל הזמנת/ות עבודה/ות 
 עבודה/ות.   
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 מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה -דף ריכוז נתוני החוזה 

 (לקבלן לאחר אישור כניסתו למאגר)דף זה ימולא על ידי הצדדים ביחס לכל אחת מהעבודות אשר יימסרו לביצוע 
 

 
 /ותבהתאם לצו / צווי התחלת עבודה

 :האתר/שם הפרויקטמקום 

 
 ש"ח, בתוספת מע"מ _________________

 
 התמורה או סכום החוזה:

% 2 
 

 דמי בדיקות:

 בהתאם לצו / צווי התחלת עבודה
 

 מועד ההתחלה:

 כמפורט בצו / צווי התחלת עבודה
 

 משך הביצוע:

 כמפורט בצו / צווי התחלת עבודה
 

 מועד סיום:

מסך העבודות אשר יימסרו לביצוע.  10%
)תשעים( יום לאחר מועד  90בתוקף עד 

 -המסירה, לפחות, ולא פחות, בכל מקרה, מ
50,000 ₪  

 ערבות ביצוע:

 . חודשים, לפחות 24למשך  5%
 

 ערבות בדק:

 ימים;  60שוטף +  
 

 תנאי תשלום:

 נדרש/לא נדרש; -מנהל עבודה בכיר 
 נדרש;נדרש/לא  -מהנדס ביצוע 

 נדרש/לא נדרש; -מודד 
 נדרש/לא נדרש. -ממונה בטיחות 

הצוות המקצועי מטעם 
 הקבלן:

 
 
 

_________________________ 
  חתימת הקבלן                  
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 מסגרת חוזה
 

 2021_____ שנת ___ביום ___ לחודש  בנוה ירקשנערך ונחתם 
 

 
 512143488ח.פ. , בע"מ דרום השרון החברה הכלכלית לפיתוח בין

 
 , נוה ירק המועצהקריית מ

 4994500מיקוד  500ת.ד. 
      elazar@dsharon.org.il; דוא"ל:  9000622-03, פקס': 9000620/1-03טל': 

 חתימתהבאמצעות מורשי 
 מצד אחד;       (המזמין או חברהה –)להלן 

 
 

 _______________. /ח.צ.ח.פת.ז. /  _____________________ לבין
 ______________________ מען:  
 ; דוא"ל: ____________________ טל': _____________; פקס': ______________ 
 באמצעות מורשי החתימה: 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 
 מר/גב' __________ ת.ז ______________ 

 מצד שני;        (הקבלן – )להלן
 
 

מועצה  םבתחובמוסדות חינוך ומבני ציבור עבודות שיפוצים בביצוע נת ימעוני חברהוה הואיל 
  העבודות(; – )להלן דרום השרון אזורית

 
 (;המכרז – לביצוע העבודות )להלן 2/2021 פרומסשפומבי מסגרת פרסמה מכרז  חברהוה  והואיל

 
 הצעה למכרז; והקבלן הגיש והואיל

 
במובן זה שהקבלן נכלל במאגר במכרז כהצעה הזוכה  הוכרזהוהצעתו של הקבלן  והואיל

הצעת  – )להלןהקבלנים שעתידים לבצע את העבודות, בכפוף לשיקול דעתה של החברה 
 (; הקבלן

 
ובכפוף למסמכי  ווהקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת והואיל

  ;המכרז
 

כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלן מצהיר ו והואיל
 בענף ובסיווג, והתקנות על פיו 1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה וכן כי הוא ממלא אחר 
התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום 

 ; 1976 –חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 
 

 הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכנייםוהקבלן מצהיר כי יש לו היכולת,  והואיל        
  .העבודותוכח האדם המיומן לביצוע 

    
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

 כללי –פרק א' 
 
 הגדרות ושונות .1
 

  : עות הנקובה בצדםתהיה למונחים הבאים המשמזה  בחוזה (א)

mailto:elazar@dsharon.org.il
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ככל שלא . חברהמטעם המנהל הפרויקט כ ,ימונה, ככל שימונהמי ש "המנהל"

ייחשב מנכ"ל החברה ובהעדרו נציג אחר שימונה  -ימונה מנהל לפרויקט 
   כמנהל לצורך חוזה זה.  -על ידי מורשי החתימה בחברה 

 
לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל  " הקבלן"

העבודות או כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 
 חלק מהן.

  
  .מהןאו חלק העבודות לפקח על ביצוע  חברהע"י ה תמנה בכתבימי ש "המפקח"
 
לצורך תכנון  חברהע"י הו/או ימונו התכנון שמונו  /יהאדם ו/או משרד  המתכנן""

 . העבודות
 
וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על  כמאימהנדס, יועץ,  " היועץ"

 בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן. חברהידי ה
 

 מועצה אזורית דרום השרון  "המועצה"
 

בהתאם  ןשיש לבצעאשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועל וכל העבודות  " "העבודות
הנדרשות  ,מכל מין וסוג שהוא ,לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות

, גידור האתר ואחזקתו עבודותהוהמלאה של להשלמה המוחלטת 
, השגת כל ההיתרים ו/או ביצוע העבודותהשוטפת במהלך כל תקופת 

אלא אם  הביצוע, לרבות תחילת ,האישורים הדרושים לביצוע העבודות
על עבודות ההנחוצות להבאת  המטלותנקבע מפורשות אחרת, וכן כל 

בצורה מוחלטת לכל התכניות,  ותיהיו תואמ ןלמצב בו ה הןכל פרטי
וכל רשות אחרת, כפי , חברהההבניה, דרישות  יהמפרטים, היתר

שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות 
הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם 

סופי ומלא וכן מסירת  ,מפורשות בהסכם אחרת( באופן מושלם
וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק  ברהחל העבודות

 כמוגדר בהסכם. 
 
 .הסופית ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן " ביצוע העבודות"
  
על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי זה מסגרת חוזה  " החוזה"

 .הימנונפרד 
 

 "העבודות"מקום 
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות,   "האתר" או

 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
 
ם במפורש כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, א " סכומי הערבויות"

ים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, ואם ע"י קביעת אחוז מסו
 לן או מקצתן, ע"י הקבלן. כו

 
הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל   "התמורה"

תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 
   הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

  
 
לביצוע" בחותמת " חייבות שהינן התוכניות המאושרותהתכניות המ " תכניותה"

כניות הנושאות תאריך מאוחר יותר והנושאות חתימה ותאריך. ת
  אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר.  על פניעדיפות 
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כפי שיעמוד  "דקל שיפוצים"במחירון מחירי יחידה כפי שהם מפורטים  "יחידההמחירי "
, בניכוי הנחת בתוקף בעת הזמנת העבודה/ות הספציפית/ות  מהקבלן

   .הקבלן
 
-המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין -"הספר הכחול"  " המפרט הכללי"

משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי 
והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים 
וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם 

אך  מהווה לחוזה ו מצורף מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינ
 .הימנו וייחשב כנספח לחוזהחלק  בלתי נפרד 

 
 המפרט הטכני "

, לעבודות נשוא החוזהמכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  " המיוחד
לכתוב ו/או משלימות או המנוגדות ו/הדרישות הנוספות/השונות 

אחד דים ונוספים לכל לרבות תנאים מיוחלפי העניין, במפרט הכללי, 
ה. מובהר, כי לחוזה זה לא מצורף מפרט טכני מיוחד אך ממסמכי החוז

החברה תהא רשאית לצרף מפרט טכני מיוחד ביחס לכל הזמנת/ות 
עבודה/ות מהקבלן והוא יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. בהעדר 
מסירת מפרט טכני מיוחד, כאמור, יחול האמור במפרט הכללי בכפוף 

  לאמור בחוזה זה.   
 

 תנאים כלליים "
/י לאתרהוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד  "מיוחדים 

 . העבודות
 

 . , בכפוף לאמור לעיליחדיו דהמפרט הכללי והמפרט הטכני המיוח " המפרט"
 

ביצוע העבודות חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום  " חומרים"
והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין למטרת ביצוע העבודות 

וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן  ,מוגמרים ובין לא מוגמרים
 העבודות. 

 
אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום  ,"  קבלנים או ספקים כלשהםקבלנים אחרים"

ע"י הקבלן, בין מטעם העבודות ובזמן ביצוע  תוך כדי ביצוע העבודות,
 ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.  חברהה

 
 לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות. "המבנה"

 
 מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (ב)

 

במישרין או בעקיפין,  ,הןוכל הקשור והכרוך ב העבודותהוראות חוזה זה חלות על ביצוע  (ג)
לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין 

 ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.  (ד)
 

כלל מסמכי מכרז המסגרת,  חוזה זה כולל כנספחים המצורפים לו אתמובהר מפורשות, כי 
וכיו"ב, בין אם צורפו לו ובין אם לאו ויש לקרוא חוזה זה  ונספחיו לרבות תנאי המכרז

 והנספחים כאמור כאחד.

 

 כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. (ה)

 

 חברהעל היחסים בין הלא יחול מעת לעת, כפי שנוסחו  ,1974-תשל"דה ,חוק חוזה קבלנות (ו)
 לבין הקבלן מכוח חוזה זה.
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה .2
 

המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים  (א)
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום 

מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הביצוע ובין 
 כדלקמן:  ,הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא

 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו  (1
ראות למפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הו ואבהתאם לתכניות 

תהיינה על חשבון בגין כך ידי מפקח וכל ההוצאות  התקופה שתקבע עלהמפקח תוך  
 הקבלן. 

 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  (2
 . לביצוע העבודות

 

או עבודה  מהן,המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק  (3
 יםבהתאם לתכניות, המפרטהעבודות מבוצעות אם לפי דעתו אין  ,במקצוע מסוים

 . המנהלאו הוראות 

 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  (4
 לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן. 

 

יפטרו מעשה או מחדל מצד המפקח, לא ובכלל זאת האמור בסעיף זה, משום דבר  (5
צוע העבודות בהתאם להוראותיו יאת הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולב

 בקשר לכך. אחריות כלשהי חברהעל המפקח או על ה ולא יטיל

 

חלק מהעבודות הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות  (6
בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע  אשר בוצעו על ידו

רשאי המפקח  –כאמור הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה 
על חשבון  ותעבודאו להרוס כל חלק מה ותהורות להסיר את הכיסוי מעל העבודל

 הקבלן.

 

ביצוע . את כל ההוראות בקשר עם חברהנו בא כוחה המקצועי של היהמפקח ה (7
העבודות ואישור התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן 

 בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות המפקח. 

 

אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה  (8
 .במלואן למילוי כל תנאי חוזה זה חברהמהתחייבויותיו כלפי ה

 

שה עותקים והקבלן ירשום בו מדי ו(. היומן ינוהל בשלהיומן – יומן עבודה )להלןהקבלן ינהל  (ב)
 יום פרטים בדבר: 

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות.  (1

 .מקום הביצוע או המובאים ממנוכמויות החומרים למיניהם המובאים ל (2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.  (3

 העבודות והמוצא ממנו. ביצוע הציוד המכני המובא למקום  (4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. (5

 .ביצוע העבודותתנאי מזג האוויר השוררים במקום  (6

 ביצוע העבודות במשך היום. ההתקדמות  (7
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כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב  (8
 העבודות.העובדתי במהלך ביצוע 

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:  (ג)

 

 , הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.הוראותיו שלוהוראות המנהל או  (1

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (2
 העבודות.

 
, בתום הרישום בו, ע"י הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והעתק כל יוםבהיומן ייחתם 

 . בכל יום חברהול לקבלןחתום ממנו יימסר 
 

, אולם רישומים אלה לא יחייבו העבודותהקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע  (ד)
. למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות חברהאת ה

 המחייבות. 

 

ימים מיום )חמישה(  5להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך הקבלן רשאי יהיה  (ה)
רשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות ייו של הקבלן ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגות

ימים מעת הרישום, רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים מישה( )ח 5תוך לעיל כאמור 
 הרשומים ביומן. 

 
, לעיל )ד( רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (ו)

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה 
לדרישת כל תשלום על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה 

 עילה לתביעה עתידית.
 
ולכל לאתר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת הקבלן יאפשר  (ז)

מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, 
 מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. 

 
הקבלן יקים, על חשבונו, מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום  (ח)

 . או בהתאם להנחיות המנהל אשר תינתנה לו בכתב צוע הפרויקט, כמפורט במפרטבי
 
 .חברההיומן הינו רכוש ה (ט)

 
 יםיסתירה בין מסמכים והוראות מילו .3

 
הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את  (א)

 ו/או העדר נתונים בהם.   , השמטהתשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה

 

מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של  ותגילה הקבלן סתירה בין הורא (ב)
מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש 

יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות  -כהלכה את החוזה 
 . החלטת המפקח תהיה סופיתי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. לפ
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בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  (ג)
המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך 

 יהא כדלהלן: – הביצועלעניין  –אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 
 ;לביצוע תכניות .1

 מפרט טכני מיוחד; .2

 כתב הכמויות; .3

 אופני מדידה מיוחדים; .4

 מפרט כללי; .5

 תנאי החוזה; .6

 תקנים ישראלים. .7
 

לגבי כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. 
רה של ספק תחול כאשר בכל מק הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך

 . הפרשנות המחמירה עם הקבלן
 

במפרטים הטכניים ובכל יתר / יובאו התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים  (ד)
הכמויות, כל עוד אין  /יבכתביובאו מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים ש

סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב 
הכמויות ובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר 
היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב 

 ., והכל בניכוי הנחת הקבלןובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחיריםהכמויות 
 

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי 
 יהא כדלהלן: – לעניין התשלום –החוזה, סדר העדיפות 

 

 כתב הכמויות; .1

 אופני מדידה מיוחדים; .2

 מפרט טכני מיוחד; .3

 תכניות; .4

 כללי; מפרט .5

 תנאי החוזה; .6

 תקנים ישראלים. .7
 

, הוראות העבודותתוך כדי ביצוע  מפעם לפעםלהמציא לקבלן רשאיים  המפקחהמנהל או   (ה)
 . לרבות תכניות לפי הצורך ,משלימות

 

מחייבות את הקבלן, אולם לעיל ( ההמפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) הוראות המנהל או (ו)
 . שלהלן מהאמור בפרק ט' אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע
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המתואר או המסומן בתכניות ואינו או פריט כי כל סעיף מפורשות בזאת ומובהר מוסכם  (ז)
כל סעיף הכלול במפרט ואינו  ,כמו כן .חשב ככלול בתמורהיכלול במפרט וכתב הכמויות 

 . יחשב ככלול בתמורהמסומן בתכניות 
 

כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, 
אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן 
הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח 

רק ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור 
שא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב ילאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, י

 .וכן לא תשולם לו תוספת מחיר כלשהי בשל מחדלו זה כך
 

 
 אספקת תכניות .4
  

ללא תשלום. כל / המפקח מסר לקבלן על ידי המנהל ימכל אחת מהתכניות יאחד עותק  (א)
ובמידת האפשר יועברו לקבלן קבצי  חשבון הקבלן יוכן על –העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין  ביצוע העבודות. עם השלמת התכניות
 ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר./ המפקח שהומצאו לו ע"י המנהל 

 
והמנהל, המפקח  ,באתריוחזקו על ידי הקבלן  מהחוזה קהעתקים מכל מסמך המהווה חל (ב)

וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה 
 מתקבלת על הדעת.

 
 ו/או מי מטעמה  חברהעבודות אחרות של ה .5
 

יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן  - לפי החוזה שתבוצענהמוצהר בזה כי רק אותן העבודות  (א)
לזכיינים האחרים הנכללים במאגר, מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור  חברהכי ה

לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, 
לבצע במקום  צד ג'למסור לכל  תזכאי חברהמערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים. ה

והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע  הל כל עבודה בצורה ואופן שיראו ביצוע העבודות
 שבאתרעבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים 

ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה ביצוע העבודות וברשתות החשמל והמים שבמקום 
בסעיף זה.  לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור

בלוח הזמנים  בביצוע העבודות באתרהקבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים 
 לאישור.  חברהולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ול

 
בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות  חברהלא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי ה (ב)

או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני  חברההמבוצעות על ידי ה ,כנ"ל
 משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה.

 
ל קבלן לכ ,, לפי הוראות המפקחותהקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאות בין היתר, מתחייב (ג)

ידי המפקח -וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על חברהידי ה אחר המועסק ו/או יועסק על
והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ביצוע העבודות וכן לעובדיהם, הן במקום 

ו. יד שר בשירותים ובמתקנים שהותקנו עלויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפ
כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש  ,למען הסר ספק מודגש

ישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי ו/או מכל צד של חברההאמור מאת ה
 לרווח קבלן ראשי.
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 למסור עבודות חברהזכות ה .6
  

לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית  5האמור בסעיף 
והכל בשים לב לעובדה כי מכרז זה עבודות המלמסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק  חברהה

 . הינו מכרז מסגרת
 

שיקול דעתה הבלעדי פי רשאית לבחור בעצמה, ל חברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה
קבלנים  – )להלןבאתר ימות ם לביצוע מלאכות ו/או מערכות מסווהמוחלט, קבלנים נוספי

 . (עבודות ייעודיות-ו ייחודיים
 

תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא  חברהה
, אלא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים

. ואולם, הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם ע"י החברה נקבע מפורשות אחרתכן אם 
ביצוע לשם  ,חברה, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י הלאתר של הקבלנים הייחודיים

 עבודות ו/או אספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי.
 

 תאום עם קבלנים אחרים  .7
 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך 
כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות,  ,עבודתו הוא

, תיאום בין הקבלן לקבלנים דרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי תנועהנקיטת אמצעי בטיחות שיי
 האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה להלן. 

 
 קח לשביעות רצון המפ העבודותביצוע  .8
 

דלעיל,  2בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  העבודותהקבלן יבצע את 
לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן 

 מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה. 
 

 )ערבות ביצוע( ערבות לקיום החוזה .9

 

בכל הנוגע לביצוע העבודות אשר תימסרנה  מילוי התחייבויותיו על פי החוזהלהבטחת  (א)
ערבות בנקאית אוטונומית  חברהמתחייב הקבלן למסור ל, כולן או מקצתן, לקבלן לביצוע

 %10-בסך כספי השווה ל ,1כנספח  להלן ף( בנוסח המצורביצוע ערבות – )להלןוצמודה 
/או כשיעורו בעת הוצאתה ו ובתוספת מע"מ, לקבלן לביצוע יימסרוהעבודות אשר משווי 

ימים לאחר מועד המסירה )תשעים(  90תום יהיה עד לחידושה. תוקפה של הערבות 
כפי שצוין בהזמנה להציע הצעות, סך הערבות לא יפחת, בכל מקרה, מסך להלן.  הכהגדרת

ימים ממועד מסירת ההודעה על  7ועל הקבלן יהיה למסור לחברה, תוך  ₪ 50,000של 
לסכומי ההזמנות וכאמור בכל מקרה בהמשך הזכייה, ערבות ביצוע על הסך הנ"ל, שתותאם 

 . ₪ 50,000לא תופחת מסך של 

 

לוי מדויק של כל הוראות החוזה ילקיום ולמ כבטוחהתשמש ו חברהתוחזק בידי ההערבות  (ב)
סוי ימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכעל ידי הקבלן. 

 של:

 

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי  חברהלכל נזק או הפסד העלול להיגרם  (1
 כלשהו מתנאי חוזה זה. 

להוציא או לשלם או להתחייב בהם  יםעלול חברהכל ההוצאות והתשלומים שה (2
 .בקשר עם חוזה זה

לעמוד  יםעלול חברההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהכל  (3
 בהן.

בשלב כלשהו  חברהאם ובמידה ויתברר ל – מאת הקבלן חברהשל כספים ל השבה (4
 שהקבלן קיבל ממנה כספים ביתר. 

 פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה. (5
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רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם  חברהבכל מקרה כאמור תהא ה (ג)
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור. 

 

הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים  (ד)
להלן,  )י(ב מהוראות ס"ק שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחיי

חשב להפרה תיום לפני מועד פקיעתה, )שלושים(  30הארכתה מעת לעת, עד  איבאופן ש
תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול  חברהיסודית של ההסכם וה

דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי 
 כל דין. 

 
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן. (ה)

 
תהיה  –לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות  –הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו  (ו)

רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד  חברהה
 גבייתה של הערבות כאמור.ו/או להעלות כל טענה בקשר עם 

 
ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי  חברהעל ידי ה – יגבהאם  –סכום הערבות שיגבה  (ז)

/או מנהליה ו/או ו חברהדירקטוריון הו/או  חברהן זכות כלשהי לבוא כלפי השתהיה לקבל
 מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.

 
 חברהל ליאמינימסכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם  –נקבע אחרת בחוזה זה כן אלא אם  (ח)

 החוזה ע"י הקבלן. ה יסודית שלבגין הפר
 
או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע  חברהאין באפשרות למימוש הערבות ע"י ה (ט)

 על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין. חברהמכל תרופה אחרת המוקנית ל

 

ביחס לכל אחת יום ממועד מסירת תעודת השלמה )תשעים(  90הערבות תוחזר לקבלן תוך  (י)
את  חברהובלבד שהקבלן מסר לואחת מהעבודות השונות אשר תימסרנה לו לביצוע בפועל 

 , כמשמעה להלן.ביחס לאותן עבודות ערבות הבדק
 

 מסירת הודעות  .10
 

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו      
ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד  ימי עבודה 5כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

תיחשב , ו/או בדוא"ל תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה בפקס
ו/או מועד אישור המסירה  ין על גבי אישור השיגור בפקסוכהודעה שהתקבלה במועד המצ

 .בדוא"ל ובלבד שהתבצע ווידוא טלפוני ביחס לקבלת הפקס / דוא"ל
 

 .בוטל .11
 

 הסבת החוזה .12
  

או  ןכולהעבודות, של  ןלהסב או להעביר לאחר את ביצועאו  למסור רשאיאין הקבלן  (א)
 חברה, אלא בהסכמת המשנה לרבות לקבלניאו התחייבות מכוחו , או כל זכות ו/ןמקצת

בכתב ומראש, אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה 
שלא בהתאם  לא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן .זה

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין  ,. ואולםלהוראות חוזה זה
, העבודותשל  ןאין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, 

 , לאחר.מהןאו של חלק 

 

כדי לפטור את הקבלן מאחריותו זו כאמור, אין בהסכמה  הסכמה חברהנתנה ה (ב)
 ימחדל של מבצע ו/או יות מלאה לכל מעשהישא באחריוהתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא 

 העבודות, נציגיהם ועובדיהם.
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 ,הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ג)
ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות כמתחייב מהוראות המכרז  1969-תשכ"ט

כן קיבל מראש אישור מפורש ובכתב לכך , אלא אם לקבלן משנה שאינו קבלן רשום, כאמור
 .מאת החברה

 

תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או  חברהה (ד)
התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את 

 הסכמת הקבלן לכך. 
 

 רשימת קבלני משנה מורשים  .13
 

הינם  ,בביצוע עבודות כלשהן םבכוונתו להעסיק, ככל שמשנההקבלן מצהיר כי קבלני  (א)
באופן  1969-תשכ"ט ,קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה על פי הוראות סעיף זה  התואם היקף העבודות
 והוראות החוזה בכלל.

 
רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע מראש, הקבלן יעביר לאישורו של המפקח,  (ב)

 .מלאכה מסוימת כקבלני משנה
 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע  (ג)

עבודות כקבלני משנה. המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן 
 קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע.  משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו

 

( לעיל, את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף גפסל המפקח על פי סמכותו בסעיף קטן ) (ד)
קטן )א( לעיל, יעביר הקבלן לאישור המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רשימה 

דשה, תכלול חדשה כאמור או אם פסל המפקח את כל הקבלנים הרשומים ברשימה הח
שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור אחד מהם בלבד  3הרשימה 

 כרשאי לעסוק בביצוע העבודות כקבלן משנה. 
 

 אחריות  .14

 
 -ו 12אמור בסעיפים כשל החברה הסכמתה להסרת ספקות מובהר ומודגש, כי גם במידה ותינתן 

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן לעיל,  13
, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, העבודותישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי י

 עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.
 

 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .15
 

 סודית כי:הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות י
 

והתקנות  1969-תשכ"טה ,הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (א)
מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות 
המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז 

 במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור.ניכוי 

 

י ההתקשרות הקשורים לביצוע עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכ (ב)
לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא  ות,העבוד

 צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.
 
לשביעות רצונו ואין בביצוע העבודות בדק את כל המסמכים, הדרישות, ההסכמים הקשורים  (ג)

ל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, מה מהנ"ל שביקש ולא קיבל, וכי יתאם את כ
וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים  חברהלרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל, ה

 לעניין.
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ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות  (ד)
ו מסוגל מכל הבחינות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינ

לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל 
 ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

 
בל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת יקהוא  (ה)

ם מפרטים מלאים, בל אינם מהווייוהיקפן, הביא בחשבון שההסברים שק על פרטי העבודות
קים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות אולם הם היו מספ

להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים 
 שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.

 

ו/או בסמוך לקבלת כל צו התחלת עבודה ו/או לאחר חתימת חוזה זה באחריותו לטפל סמוך  (ו)
 בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.הזמנת עבודה 

 

אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים,  הוא (ז)
 התוכניות והנתונים הדרושים לביצוע העבודות.

 
כי בין השלמת ביצוע עבודות נשוא הזמנת עבודה אחת לבין קבלת הזמנת עבודה  ידוע לו (ח)

ת המתנה ועשויות להיות תקופ חלט לתיתה לקבלן לפי שיקול דעת החברה,ו, במידה וינוספת
"(; הקבלן מצהיר תקופת/ות המתנה)להלן: " ממושכות לפי שיקול דעת החברה וצרכיה

תקורות כלשהן בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין פיצויים ו/או ומסכים כי לא ישולמו 
  .בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב

 
להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של  חברהבנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( לעיל, רשאית ה (ט)

והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה  ,איזו מהעבודות גם לאחר תחילת ביצוען ובמהלכן
. לא ישולמו תקורות חברהולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת ה

לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או ניהול זמניות כאמור, פסקות כלשהן בגין ה
לא יחולו  מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה
 לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר. 

 
 חברה, רשאי הקבלן להודיע לתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות)ששה( חודשים ממ 6עברו 

הודעת סירוב  חברה"(. לא ניתנה ל"הודעת סירובכי אינו מעוניין להמשיך ולבצען )להלן: 
 הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, יהיה הקבלן חייב לבצען. חברהוה

 
כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו,  (י)

במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל 
וס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפ

 בכל מה שיוקם על המקרקעין.

 

המאושרים מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר הוא  (יא)
. לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי האזורית דרום השרוןשל המועצה 

 ידיעת הדין, או חריגה מהדין.
 
 .קבלנים אחרים /יםבאתרישולבו העבודות ייתכן ולו כי במהלך ביצוע  ידועהוא מצהיר כי  (יב)

הקבלן יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם 
לצורך כך. ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל 

אלא אם כן יקבל  חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים
, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין ל החברהאת אישורה המפורש ובכתב ש

 זה. 
 
תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם.  חברהה (יג)

 קבלן ראשי. תקורותבמקרה כזה, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל 
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ובמפורש על  והוא מוותר מראשלו על אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין ולמען הסר ספק,  (יד)
זכות עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן 

 .חברהה

 

הקבלן מאשר כי ידוע לו שבכפוף לזכותה ושיקול דעתה של החברה לחלוקת העבודות בין  (טו)
וח הקבלנים ו/או דירוגן, יהא עליו להיות ערוך לביצוע מספר הזמנות עבודה במקביל ובל

זמנים שייגזר, בין היתר, מתקופת היעדרות הילדים / תלמידים ממוסדות החינוך ובעיקר 
 בחופשות הקיץ. 

 

עוד ידוע לקבלן שהחברה תהא רשאית לאחד מספר אתרי עבודה, היינו גן/י ילדים בית/בתי  (טז)
ספר ו/או מבנה/י ציבור אחר/ים, לכדי הזמנת עבודה אחת ו/או לפצלם למספר הזמנות 

 לפי שיקול דעתה המוחלט. והכל עבודה נפרדות, 
 
 הכנה לביצוע וביצוע -פרק ב' 

 
 הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות .16
 

, עובר לתחילת ביצוע ההזמנה /ות העבודה/ות שתופנה / יופנו אליומתחייב לבדוק, הקבלן  (א)
הטופוגרפיים, המבנים  וותנאי ו, טיב/יהןוסביבותיו ה/ותביצוע העבוד /ותאת מקום

של העבודות והחומרים הדרושים  ןוטיב הןאת כמויותי ,הקיימים עליהם )ככל שקיימים(
, וכן את סביבת ההתארגנות הרצויה עפ"י ביצוע העבודות, את דרכי הגישה למקום ןלביצוע

  מגבלות הסביבה. 
 

הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי  (ב)
התמורה שהוצעה על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף 

תוספות והוראות חדשות, אם  ,ה לו, אם תגענה לו, בגין שינוייםשתגענלתוספות התמורה 
 יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.

 
שא באחריות לנזקים שיגרמו יהקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן י (ג)

לא תיקן הקבלן נזקים כאמור, תוך  למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה.
לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ו/או  חברה, רשאית החברההמועד שהוקצב לכך על ידי ה

הקבלן ישא בכל ההוצאות . תקורה 15%על חשבון הקבלן ובתוספת באמצעות מי מטעמה 
תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן  חברהוה התיקוןהכרוכות בביצוע 

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

 
 ת ביצוע ולוח זמניםותקופ .17

 

להלן גם  /והתחלת עבודה שייקרא/ צווי הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו  (א)
במלואן וימסור אשר תימסרנה לו לביצוע עבודות הביצוע יסיים את ת עבודה. הקבלן ופקוד

פרק הזמן אשר ייקבע במסגרת צו / צווי התחלת בתוך  חברהסופית לאותן במסירה 
הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר  הביצועממועד תחילת העבודה, 

תקופת  – תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב )להלן חברההכן לקבלן, אלא אם 
 מועד המסירה(. -הביצוע, לוח זמנים לגמר ביצוע ו

 
 .במסירה סופית מסירתןוהשלמת כל העבודות  –יין סעיף זה סיום העבודות לענ

 
 חברהיזכה את ה ,לרבות מועד המסירה ,אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים (ב)

, וזאת מבלי לגרוע כהוא זה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן
  . בפועל שעשויים להיגרם לה מזכותה של החברה לפיצויים בגין הנזקים

 

עליו לדאוג להוצאת כל  )א( לעיל[17]סעיף ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע  (ג)
נקבע מפורשות אחרת כן א אם ההיתרים והאישורים לעבודה מכל הרשויות המוסמכות אל

 .בחוזה זה
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בחוזה זה והפרתו תהווה ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי  (ד)
 .של החוזה הפרה יסודית

 
קבלת כל צו התחלת עבודה ביחס ימים מיום ( שבעה) 7אישור, תוך הקבלן ימציא למפקח ל (ה)

ביצוע ומפורט לצורך  חזוילוח זמנים  ,לכל אחת ואחת מהעבודות אשר תימסרנה לו לביצוע
 .("תכנית עבודה" – )להלןהעבודות 

 
והתוצר ובלוח הזמנים המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה  (ו)

לוח " – , ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב )להלןחברההסופי, הכפוף לאישור המנהל וה
לפי חוזה זה כמפורט העבודות (. מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע "הזמנים המאושר

 שלבי העבודה המפורטים בו. בלוח הזמנים המאושר ולפי
 
בה  יא המוטלת עליואינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שההמאושר לוח הזמנים מובהר כי  (ז)

י שהכנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלולוח זמנים עבודה אי המצאת תכנית במידה ש
 המוטלת עליו.

 
העבודות, ביצוע קצב הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות  (ח)

יעדכן הקבלן מפעם לפעם ובהתאם להנחיות המפקח את לוח הזמנים. הקבלן ינקוט בכל 
האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים 

 .מסירת העבודותוביעד הסופי של לביצוע על מנת לעמוד באבני הדרך 
 
מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים  המאושרלוח הזמנים  (ט)

. המזמין העבודותקיימות אבני דרך חוזיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע 
בלוח הזמנים או הקבלן במידה ולא יעמוד באבני הדרך על  פיצוי מוסכםהשית י לאיהיה רש

 חוזה. המפורטים ב הפיצוייםהחוזי בהתאם לסכומי 
 
על ידי גורמים  חברההקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד ה (י)

שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או 
אות שירותים שעל הקבלן/קבלני המשנה לספק, שלא על פי הורמהו/או מביצוע העבודות 

, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי חברההוראות ה חוזה זה ו/או על פי
לם כדמי נזק כאמור במקום תש חברהחוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שה

אם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הקבלן, 
 תו מהקבלן בכל דרך אחרת.רשאית לגבו חברההוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה ה

 
 ומבנה שירותים / מפקח מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד עבור המנהל  .18

 
הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת  (א)

הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים 
אספקה למקור השימוש בהם, כגון: התחברות, הנחת צינורות, גופי להעברתם ממקור ה

תאורה, צינורות, מכלים רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל 
למען הסר הספק יובהר, כי בכל וכל זאת על חשבונו בלבד. ביצוע העבודות ויוציאם ממקום 

במידת הצורך ובהתאם  הקבלן לרכושע לאספקת המים לביצוע העבודות מתחייב הנוג
 בעניין זה.המים  ספק, מד מים ולמלא אחר הנחיות , על חשבונולהנחיות המפקח

 

יחוס לגבהים העיקריים היאת הצירים, נקודות הקבע ונקודות  קבלןמפקח ימסור לה (ב)
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע הדרושים לסימון העבודה. 

ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר  העבודות
 . העבודותמרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של באתר 
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הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות 
 המקומיות ו/או המפקח. 

 
מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד 

 וכנדרש על פי דין.
 

ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  העבודותבתחילת ביצוע  לסימוןכל ההוצאות  (ג)
תמורה או , אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל חברהלקבלנים וספקים אחרים של ה

 ביצוע העבודותמעולים במקום  על עבודתם. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה תקורה
 שיועמדו גם לרשות המפקח. 

 

. האתרוהן בתוך לאתר הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ  (ד)
ידי -נהרסו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על

. במידה והקבלן לא או לפי דרישת המפקח ובמידת הצורך מדי פעם בפעם ,על חשבונו ,הקבלן
ידי -ימים לאחר שנדרש לעשות כן על)שלושה(  3חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך 

 על חשבונו של הקבלן.  חברההמפקח, תחדש אותן ה
 
הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי  (ה)

תוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אשר נבנו מ העבודות
פי הנחיות -מחדש, וכל זאת על ויבוצעהבלתי מדויק  העבודותאפשרות תיקון, ייהרס חלק 

 והוראות המפקח. 
 
ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות,  – על פי דרישת המפקח – בסיום כל שלב של העבודות (ו)

נה על פי מפרט שכבות ילאחר ביצוע. התכניות תהי (as made)יגיש הקבלן תכניות עדות 
לא שינה יותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה תה חברההשיקבע על ידי 
ב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי תעריף ייחו -על פי המפרט 

 לשעות עבודה משרד.  -משרד השיכון לעבודות מדידה 
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המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלום בגין  (ז)
 המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות.

להציב להכין ו ,קבלת הזמנת/ות עבודה/ות( ימים מיום שבעה) 7, בתוך ן מתחייב בזאתהקבל (ח)
וככל שיידרש כן לעשות על ידי  כמפורט להלןחשבונו,  על ,טוליש/י העבודה/ות באתר 

 :המפקח
, לפחות )מובהר כי על הקבלן להציב שלט אחד, לפחות, בכל פאה חיצונית של םשלטי 2

מוצבים על צינורות לפחות, מ',  x 4.0 3.0בגודל לפחות, מ"מ,  2בעובי  מתחם העבודות(,
 .בהתאם להנחיות המפקח כולל תמיכות נדרשות 4בקוטר "

 
שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, , לרבות חברהדוגמת השלט כפופה להוראות ה

  .סמלים, ציורים ופרטים נוספים
 

הגודל הסופי של השלטים, כמותם, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע"י 
 המפקח.

 
ישולם בנפרד ( תהיה על חשבון הקבלן. לא חברההעתקת השלטים )במידה ותידרש על ידי ה

עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקם וסילוקם מהאתר 
 בסוף העבודה.

 

 משרד עבור המנהל ו/או המפקח (ט)
 

משרד  –יספק הקבלן, על חשבונות ובאחריותו  –ככל ויידרש לעשות כן על ידי המפקח 
 למפקח / מנהל הפרויקט בהתאם להוראות סעיף זה שלהלן.

 
ובחלוקה פנימית בהתאם להוראות המפקח. כמו כן יכלול המשרד דלת המשרד יהיה בשטח 

  כניסה, חלונות, צלונים, סורגים וכיו"ב בהתאם להוראות המפקח. 
 

למספר אשר יוכשר ע"י הקבלן, לרבות חניה )לרבות הידוק( המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע 
  .בהתאם להנחיות המפקח רכבכלי 

 
המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם 

 להנחיות המפקח ובאישורו. 
 

 כל המבנים והציוד כאמור בסעיף זה יהיו חדשים.
 

)מחשב, תוכנות ברישיון, חיבור  ציוד מיחשוב ותקשורת, ריהוט משרדי הכולליספק הקבלן 
)שולחנות,  משרד המפקחריהוט לאינטרנט, מכונת צילום והעתקה, פקס', מדפסת וכיו"ב(, 

)שולחנות, כסאות, ארונות,  ישיבותריהוט לחדר כסאות, ארונות, מדפים, מזגן וכיו"ב(, 
 וכו'. טבחוןממדפים, לוחות מחיקים, לוחות מגנט וכיו"ב(, 

 
יום מיום  7שור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך הקבלן יגיש לאי

 םע"י המפקח בטרם הבאתמראש  וויאושר וייבדק. כלל המבנים קבלת הזמנת /ות עבודה/ות
 לאתר. 

 
או גנרטור(,  ח"יל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חכ

 . ועל חשבונו יעשו ע"י הקבלןאספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב  וכיוצ"ב, הוצאות טלפון, מים
 

פרק את המשרד והמתקנים האחרים, לנתק ומתחייב הקבלן להעבודות ביצוע עם גמר 
 מכל פסולת.האתר וינקה את 

 
 מבנה שירותים (י)

 
למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב בסמוך שירותים  הקבלן ידאג להקמת מבנה

 לאחזקתו וניקיונו הסדיר.וידאג 
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עד לגובה  PVCמבנה השירותים יכלול אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה/ציפוי 
 מ', מתקן לנייר טואלט, מתקן לתליית מגבות ומתן לסבון נוזלי. 1.20

 
או גנרטור(,  ח"יל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חכ

 . ועל חשבונו יעשו ע"י הקבלןאספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב  וכיוצ"ב, מים הוצאות טלפון,
 

באישורו של  ן,עם השלמתהעבודות המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר 
  המפקח.

 
ו/או לתקופת החוזה המבנים הנ"ל הזמנית של  םטיפול והוצאות בגין רישוי העמדת

באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים תהיינה העתקתם ככל ישהא בכך צורך, 
  באחריות הקבלן. –וכיו"ב מבחינת בטיחות, כיבוי אש 

 
המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב למען הסר הספק מובהר, כי כל  (יא)

והוא יפרקם  ורכושהקבלן, ייראו כעל חשבון יהיו )י( לעיל -המפורטים בסעיפים קטנים )ט( ו
  נקבע אחרת.כן ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם 

 
מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר מפורשות, כי הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים 

(HARD DISKלעיל יהיו בבעלות ה )חברה( הנזכרים בציוד המיחשוב בסעיף קטן )ט 
ויישארו בידיה עם סיום ביצוע העבודות. הקבלן לא יהא רשאי לעשות כל שימוש במסמכים 

 ו/או בחומרים אשר יישמרו על גבי הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים.

 

)י( לעיל )ככל ותידרש על ידי -מודגש, העתקת המבנים המפורטים בסעיפים קטנים )ט( ו (יב)
ן העתקתם כאמור לא תשולם על תוספת ( תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן ובגיחברהה

 תמורה. 
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן  .19
 

וישגיח עליו ביצוע העבודות הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום 
ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח 
מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא 

נימוק לכך. אישר המפקח כל רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת 
לא יגרע הדבר מכל  –כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה  ל באמינויו ש

התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן 
את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל'  חברהכדין הקבלן. הקבלן ימסור ל

(. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה נציג הקבלן – נייד )להלן
 לקבלן עצמו.

 
 וצוות מקצועי על ידי הקבלןמנהל עבודה  ,העסקת מהנדס .20
 

לצורך ו במידה ויידרש לכך, הקבלןבהתאם להנחיות המפקח בעניין הצוות המקצועי, יעסיק  (א)
, לפחותביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, 

 (:הצוות המקצועי – את כל אחד מאלה )להלן

 

סיון י, שהינו בעל נהכלכלה, מוסמך מטעם משרד אחד לפחות ה בכיר,מנהל עבוד (1
 .ושיפוצים בינויעבודות בניהול עבודה בשטח של  ,לפחות ,שנים( חמש) 5מוכח של 

בעל או הנדסאי מורשה כדין, מהנדס אזרחי מורשה כדין מהנדס ביצוע, שהינו  (2
בינוי עבודות בניהול עבודה בשטח של  ,לפחות ,שנים( שלוש) 3סיון מוכח של ינ

 . ושיפוצים

ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  (3
 ( לעיל.2-( ו1ושאינו אחד מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים  1996-התשנ"ו

בעל נסיון מוכח , 1982-תשמ"במודד מוסמך על פי תקנות המודדים, ה שהינומודד,  (4
 דומים.( שנים, לפחות, בביצוע מדידות בפרויקטים שלוש) 3של 
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 סה.העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנו
 

ובלבד שההעסקה תהיה  ובין אם כנותן שירותים עצמאיבין אם כעובד  – "יעסיק"בסעיף זה 
 בביצוע העבודות נשוא חוזה זה.במשרה מלאה 

 
למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת הצוות המקצועי כאמור, לא יהא 

רואה  חברהבהצעתו וכי ההקבלן זכאי לתשלום כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה 
 את העסקת הצוות המקצועי כאמור בסעיף זה ככלולה בהצעת הקבלן.

 
בכל זמן ביצוע העבודות העבודות ימצאו במקום ביצוע מהנדס הביצוע  מנהל העבודה ו/או (ב)

 ברציפות.  הןוישגיחו עלי

 

אל מקום  העבודותו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע  מהנדס הביצועהקבלן לא יעביר את  (ג)
אלא אם כן יקבל את אישורו בכתב של המפקח, לרבות בשים לב  עבודה אחר של הקבלן

 . למספר האתר/ים שבהם יעבד הקבלן
 
מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי  (ד)

נוי כאמור, כי במי ,שורו או לבטלו בכל זמן שהוא. למען הסר ספק מובהרילסרב לתת את א
 על פי חוזה זה. חברהאין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי ה

 
ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין  מהנדס הביצועלצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין  (ה)

 שאושר על ידי המפקח. וכוח מוסמך אחר -מונה באכן הקבלן, אלא אם 
 
אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כמהנדס  מהנדס הביצועהקבלן ימנה את  (ו)

של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת מהנדס הביצוע כל דין לרשויות. כמו כן יהיה 
 . לעבודותתעודת השלמה 

 

, על פי דין שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר ביצוע העבודות,לכל עבודה בגדר  (ז)
 שיון כאמור.ישרשום/בעל רמתחייב הקבלן להעסיק רק מי 

 
 הרחקת עובדים .21

  
בדבר לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, כל דרישה מטעם המפקח, אחר הקבלן ימלא 

ו/או  מהנדס הביצועשל כל אדם המועסק על ידי הקבלן, לרבות ביצוע העבודות הרחקתו ממקום 
ביצוע לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום  -מנהל העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 להלן. 40מהוראת סעיף , בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע העבודות
 

 ושאר אמצעי זהירות , גידור שמירה .22
 

בודות ובמהלך כל ביצוע הע תחילתהקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני  (א)
גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות,  – על חשבונו – ביצוען

באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות 
 מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקח.

 
אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות  (ב)

דרש ע"י המפקח ו/או יצוע העבודות וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שייעת במהלך ב
 .חברהה

 
ולכן,  יםם פתוחמימתחיהיו ביצוע העבודות ייתכן וחלק ממקומות מובהר בזאת במפורש כי  (ג)

אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או  –בכל מקום שהדבר יידרש ו – על הקבלן להתקין על חשבונו
ככל  ,מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות, ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים

 מפעם לפעם. ה,או נציגי חברההשיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או 
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 ת, שריפותיוהקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת תאונות, מפולות, התפוצצו (ד)
ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות 

 הדין באשר לבטיחות ולגהות.
 
הקבלן מתחייב לספק,  ,מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין (ה)

חונו ונוחיותו כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביט ,על חשבונו הוא
לרבות  ,של הציבור בהתאם לדרישות חוזה זה, הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת

 המפקח. 
 
במשך על ידו מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו  (ו)

 כל תקופת ביצוע העבודות.
 

 חברהוהרשות מוסמכת  ,קיום דרישות הדין .23

 

וכל רשות מוסמכת  חברההלמלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות ועובדיו על הקבלן  (א)
אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי 

 .דרישות אגף ההנדסה במועצהקוח על הבניה וירגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפ
 
וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות  (ב)

 ,( ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(הפקודה –)להלן  1970-תש"לה ,)נוסח חדש(
מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי ( וכל תקנות שהותקנו התקנות –)להלן  1988-התשמ"ח

  דין בנוגע לנושא הבטיחות.  כל הוראותצוע העבודות ולמלא אחר יהיו בתוקף בעת ביש

 

, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מי מטעמהו/או  חברהידוע לקבלן, כי ה (ג)
חלה על הקבלן החובה לקיים צו  ,. כמו כןוגהות בטיחותדין בנושא המהתקנות ו/או מכוח 

בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים 
סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, 

. למען הסר הנה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זיההדין . אי מילוי הוראות 1954-תשי"גה
יבדקו אך ורק לוחות זמנים,  )כגון מפקחיה(,הרלבנטיים  נציגיהאו  חברהכי ה ,מובהר ספק

האיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע ביצוע ואיכות טיב 
 . העבודות

 
 פגיעה בציבור  .24

 
ו/או לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש העבודות הקבלן מתחייב כי ביצוע 

. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של וכיו"ב המעבר של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה
ביצוע העבודות במידת הצורך, לניקיון שוטף במקום  – על חשבונו – מדרכה ו/או דרך זמנית

האחרים, וכן להימנע מעבודות רעש  ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים
כי היא נושאת קביעה בכל סכום שתחוב בו עקב  חברהבשעות שיורה המפקח. הקבלן ישפה את ה

 . העבודות על ידי הקבלןבאחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע 
 

  ביצוע העבודותנזיקין למקום  .25
  

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת  (א)
ולהשגחה ביצוע העבודות , יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום אתר עבודותהשלמה לכל 

לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, יהא הקבלן האחראי  ,עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור
לצורכי  ואו שהועמדו לרשותהעבודות למקום ביצוע  ואו על ידים אחרים שהובמתקנים ודבר

רשלנות הקבלן עקב או אבדן שנגרם ו/בכל מקרה של נזק  .חברהעל ידי ההעבודות ביצוע 
בהקדם האפשרי ולכך  ,על חשבונו ,ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזק

 הןמצב תקין ומתאים בכל פרטיבתהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע  ןשעם השלמת
 . , על נספחיולהוראות החוזה

 

עבודות ביצוע הוראות סעיף קטן )א( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי  (ב)
 , בהתאם להוראות חוזה זה.מהאף לאחר מתן תעודת השלותיקון ובדק 
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 נזיקין לגוף או לרכוש .26
 

מית במקרה של הפעלת צלרבות השתתפות ע) או אבדןו/קבלן יהיה אחראי לכל נזק ה (א)
או עקב ו/תוך כדי  ,מטעמומי על ידו ו/או על ידי  ,, שייגרמו במישרין או בעקיפין(ביטוח

עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה  ,או על ידי אחר או בקשר לכךהעבודות ו/ביצוע 
, לרבות ומבלי לגרוע גוף משפטי כלשהואו מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם 

וכן  ועובדיהםמטעמו מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה 
וכל  הם, מורשיהם, שלוחיהםמנהל, עובדיהכולל ובין השאר המפקח ו ם,מי מטעמו חברהה

ק בגין כל נז ,ו/או המועצה חברהוכן את ה ,כאמור . הקבלן מתחייב לפצות כל אדםצד ג' אחר
ו/או המועצה  חברהדרישה ראשונה. הקבלן פוטר את הקבלת מיד עם  -שייגרם למי מהם 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. ןמי מטעמו
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן )א(, ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת  (ב)

 הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן )א( לעיל. 
 

 ידי הקבלן -על חברהשיפוי ה .27

 

מתחייב  ,קפה של כל הוראה אחרת בחוזה זהותמלעיל או  26מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)
בגין  ,מנהלה/או כולל ובין השאר את המפקח ו ,המי מטעמו החברבזאת הקבלן לשפות את ה

 יחליטואו יחויבו  ,מנהלה/או כולל ובין השאר המפקח ו ם,ו/או מי מטעמשהנ"ל כל סכום 
 ,לרבות הקבלן עצמו ,של כל צד ג' שהוא ,מכל סוג שהוא ,או דרישהו/בגין כל תביעה  ,לשלמו

 םומורשיה ם, שלוחיהחברהעובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי ה
הקבלן אחראי להם על פי ושעילתה בנזקים ש ,מנהלהובין השאר המפקח ו ם,ו/או מי מטע

 .לכךבקשר שהוצאו  (אחרותמשפטיות ו)שיפוי כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות . 26סעיף 
 

הקבלן מאחריותו  שחררת לאלהלן,  28סעיף על ידי הקבלן כאמור ב יםעריכת ביטוח (ב)
 והתחייבויותיו לעיל ולהלן.

 
יחשב תשלום  –כאמור בפסקה )א( דלעיל  –הו שתשלום כל המי מטעמו חברהשולם ע"י ה (ג)

תהא  חברהמאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. ה חברהכחוב המגיע ל ,בצרוף ההוצאות ,כזה
 כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן. חוברשאית לקזז כל 

 
לנכות מכל  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת ל (ד)

כולל ובין  ם,מי מטעמו חברהעל פי החוזה כל תשלום שיגיע ל חברהתשלום שיגיע לו מה
 .כאמורעל פי חוזה זה בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו  ,מנהלה/או השאר המפקח ו

 
על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות כתוצאה  חברההקבלן מתחייב בזאת לפצות את ה (ה)

לוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה משמוש ימשגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במ
-קית שנגרמה עליבחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או כתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נז

 מטעמו.ידו ו/או ע"י מי 

 

על פי חוזה זה ו/או  חברהאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים ל (ו)
 .על פי כל דין
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 ביטוח   .28
 
 אישור קיום הביטוחיםהביטוח שיחולו על הקבלן הינן בהתאם להוראות נספח  הוראות (א)

  .הימנו נפרד בלתי חלקלחוזה ויהווה  4כנספח המצורף 
 

המועצה /או ו חברהההסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  למען (ב)
זה, לרבות עבודות אשר  חוזהמעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא  בגין ו/או מי מטעמן 

ו/או  חברהיבוצעו על ידי קבלני משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את ה
, במישרין ו/או בעקיפין, ןאובדן ו/או נזק שייגרם למי מהבגין כל המועצה ו/או מי מטעמן 

 עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה
 .לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות באיזו

 
 חוזהזה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת ב חוזהב האמור בזה כי מוסכם (ג)

 ספק כל הסר למען. מי מטעמן/או וו/או המועצה  חברהזה בדבר פטור מאחריות כלפי ה
זה על  חוזה נשואהאמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות  כי מובהר

 ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 
 /יאתרהקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו ל (ד)

 ביצוע העבודות.
 
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה )ביטוח(, כולן או  (ה)

 .החוזהחלקן, מהווה הפרה יסודית של 
 

 פיקוח על ידי המפקח .29
 

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן  העבודותאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע  (א)
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או 
כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין 

 .כאמור בחוזה זה קבלן-עבודה

 

 חברההקבלן מהתחייבויותיו כלפי האין משמעה שחרור הפיקוח הנ"ל זכות מובהר, כי  (ב)
 למילוי תנאי חוזה זה.

 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 
 

 שיונות ותשלום אגרות ימתן הודעות, קבלת ר .30

 
כל דין בדבר מתן הוראות, קבלת , ימלא הקבלן אחרי הוראות העבודותכל הכרוך בביצוע ב
שיונות ותשלום מיסים ואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם יר

 . חברההיוחזרו לקבלן על ידי  – חברההחל כדין על 
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   ותשלום תמורת זכויות הנאהזכויות פטנטים  .31
 

כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, בגין אותה וישפה ויפצה  חברהמנע כל נזק מהיהקבלן י
היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות 

בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי יהא צורך  ותצורך ביצוע העבודלאם דומות. 
יהא הקבלן אחראי  -חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

בין ו הזכות שיסוכם בין בעלילבעלי הזכות כפי תמורה הלקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום 
 .ישירות הקבלן

 
 עתיקות  .32

 
וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי  יןעל פי דעתיקות כמשמעותן  (א)

נכסי המדינה הם והקבלן  –ביצוע העבודות או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום 
ידי כל -ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על

 אדם שהוא. 

 

יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר  ,מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו (ב)
לכך לפי הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על 

 ןכולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאת ,חשבונו
 הזמנים. ולא תגרום לפיגורים בלוח ביצוע העבודות של העתיקות לא תעכב את 

 

לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב מובהר, כי  (ג)
 הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה. 

 
 או למתקניםו/תיקון נזקים לדרך  .33

 

-ו קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכות תתהקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק א (א)
על ידו, ולנקוט בכל העבודות (, תוך כדי ביצוע המתקנים – )להלןקרקעיות -עלקרקעיות ו

 האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור.
 

הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך  (ב)
 חברהה, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מידע אחר מן כאמור ולמתקנים

ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק לא 
יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק 

 )א( לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק )ג( להלן. 
 

או קלקול שייגרם  ו/כל נזק בשלד בניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק לאחראי  יהאקבלן ה (ג)
 עול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניהילכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, ת

ובין שהיו מעשה , בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי וצינורות להעברת דלק וכיו"ב
באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו  ן הקבלןשבויתוקן על חנזק כאמור  .הכרחי וצפוי מראש

 . אחרתמנהל ושל כל רשות מוסמכת השל המפקח ו
 

ת מפות קבלהמתאימות ביצוע עבודותיו כולל והרשויות יתאם מראש עם הגופים  קבלןה (ד)
כולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות  לעיל, ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף )ב(

 .המוסמכת
 

 מניעת הפרעות לתנועה .34
  

העבודות. ביצוע תוך כדי ציבוריות הפרעות לתנועה בדרכים ככל שביכולתו על הקבלן למנוע 
שיון כדרוש מהרשות המוסמכת ייקבל תחילה ר ,כאמורהפרעה במקרה בו קיים הכרח לגרימת 

 שיון והוראות המפקח.יוימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הר
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 העברת משאות מיוחדים .35
 

תוך להעביר חפץ כלשהו בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן יהא צורך 
, כבל וכיו"ב מים כביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור ,נזק למבנהלשההעברה עלולה לגרום 

ועל  והחפץ שיש להעבירויציין את פרטי  ,לפני ההעברהבכתב והקבלן למפקח, על כך יודיע  –
ים כל האישור באחריות הקבלן להשיג את להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.פתרונות הקבלן 

 .אמורכהעברה הדרושים על פי כל דין לביצוע 
 

  ביצוע העבודותניקוי מקום  .36
 

ביצוע העבודות  /ותממקוםוהפסולת את עודפי החומרים  הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף
פסולת מכלים ו/או פחים לאגירת ביצוע העבודות . הקבלן ימקם בכל שטחי וסביבותיו

האתר ינקה הקבלן את ביצוע העבודות מיד עם גמר  .ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר
מכל סוג  ,ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים

רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל לשביעות וכשהוא נקי  חברהאותו לידי הוימסור  ,שהוא
 פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

 
למקום פינוי פסולת מאושר  ,כולל הריסות ,הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת

ח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם מנהל ו/או המפקהומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני 
למען הסר ספק יובהר, כי  תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת.

בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה 
 וכיו"ב.

 
 עובדים -פרק ה' 

 
 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  .37

 
 ,, את ההשגחה עליהםהעבודותהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע 

בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא כל דבר אחר הכרוך כן אמצעי התחבורה ו
 . מן הכלל

 
 כח אדם ותנאי עבודה  .38

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם  (א)
שיון יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר .תוך המועד הנקוב לכך בחוזההעבודות ביצוע 

שיון או היתר כאמור, לפי יפי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רעל או היתר 
המוסמך יהיה במקום  שנציגוב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך מתחיי ,ין. כמו כןיהענ

 שעות העבודה. משך כל ב העבודותביצוע 

 

המוסמך או את מנהל העבודה, אם  נציגולפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את  (ב)
 . םלדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד

 
, והקבלן ישלם העבודותהקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע  (ג)

, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה העבודותידו בביצוע -שכר עבודה לעובדים שיועסקו על
הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות 

 המוסמכות לכך. 
 

אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום  ביצוע העבודותלן יחזיק במקום הקב (ד)
מותנית  פלסטיניםמועסקים על ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או  ןועוסקים בביצוע

. אחרתבקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת 
 מיד על פי דרישה.ו בכל עת חברהאישורים כאמור יוצגו ל

 
מסים לקרנות ביטוח  העבודותידו בביצוע -הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על (ה)

סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל 
  פי כל דין. 

 



 

 

 

 חתימת המציע: _________________ 
 58מתוך  28עמוד 

 

 

 1968-התשכ"ח ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( (ו)
והתקנות שהותקנו על פיו ועל פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של 

הנאמר בסעיף קטן זה המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 
כלפי  חברהבא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על ה

 ם על ידי הקבלן. האנשים המועסקי
 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש  (ז)

קוח על יידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפ-בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על
 . 1954-העבודה, תשי"ד

 

סידורי נוחיות  העבודותבביצוע על ידו הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים  (ח)
ומקומות אכילה נאותים לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות 

 . על ידי הקבלן ועל חשבונו ושוטף

 

כפי שצוין בהזמנה להציע הצעות למכרז ולמען הסר ספק מודגש בשנית כי עובדי הקבלן  (ט)
בלת אישור משטרה שיבצעו עבודות במוסדות חינוך ידאגו, בטרם תחילת העבודות, לק

 .  2001 -בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א 
 

 פנקסי כח אדם  .39
 

ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם,  העבודותבמהלך ביצוע כי הקבלן מתחייב  (א)
בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות 

 עבודתו ושכרו.

 

היומית, אשר /השבועית/את מצבת כוח האדם החודשית ,לפי דרישה ,הקבלן ימציא למפקח (ב)
 תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. 

 
 עבודה היעדר יחסי  .40

 
ישא באחריות לכל ילמניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו 

 ,טוח לאומי, תשלומים לקרנותיניכויי מס הכנסה וב ,)כגון והזכויות הסוציאליות של עובדי
איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים( ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה 
קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי 

צוע יבבמטעמו לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף  חברהבין העבודה לא קיימים כל יחסי 
. עבודהכלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי  תחייב האינ חברהוה העבודות,

על ידי כל  מי מהם עה שתוגש כנגדבגין כל תבי ,ראשונה הלפי דריש ,חברההקבלן ישפה את ה
 פועל ו/או עובד כאמור.

 
 ציוד, חומרים ומלאכה –רק ו' פ
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים  .41

 

היעיל של  ןומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצועהקבלן מצהיר  (א)
מקרה כל . בחברההולשביעות רצון  בהתאם לחוזה ןבקצב הדרוש להשלמת ביצועהעבודות 

לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים בו 
של המפקח, ובתוך להנחת דעתו , על חשבונו ם,פיהיה על הקבלן להחלי, העבודותלביצוע 

 שהי.זאת ללא תמורה נוספת כלתקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח, 

 

הנדרשים לשם ביצוע חומרי הבניין כלל הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של  (ב)
 לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות העבודותכך שלא יחול כל עיכוב בביצוע העבודות 
 הכל להנחת דעתו של המפקח. -חוזה זה 
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הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות,  (ג)
. כל החומרים למיניהם , בין אם צורפו לו ובין אם לאובכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה

יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג 
, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר ביותריתאימו החומרים לסוג המובחר  –אחד של חומרים 

 מתוך התקן המתאים. 
 

 טיב החומרים והעבודה ובדיקות .42

 

משובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין ה (א)
 שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.

 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  (ב)
 לתפקידם על ידי המפקח.

 

יתאימו בתכונותיהם  ,חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי (ג)
מקובל תקן כל חייבים להתאימם ל -לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 

חייבים שישמשו לביצוע העבודות כל החומרים מובהר, כי אחר שיקבע על ידי המפקח. 
התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר בו . במקום להיות עם תו תקן

 במפרטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.הוראה אחרת 

 

הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה,  (ד)
במקום  כאמור האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותוכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר 

כרת ומאושרת, הכל כפי ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מו
 שיורה המפקח. 

 
שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות אחר התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם  (ה)

דמי  –)להלן  2%בשיעור קבוע מראש של חייב את הקבלן בהוצאות אלה תאשר  ,חברההע"י 
הסך מהקבלן תעשה ע"י ניכוי דמי הבדיקות מכל תשלום שישולם לקבלן. גביית ( הבדיקות

דמי הבדיקות כי  ,מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר ספק מובהרהאמור 
שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, הינם בשיעור 

וע ובין אם העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקב
היה ת חברהשהאת המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים 

לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב חשבונו בהתאם, הכל במסגרת השיעור  תרשאי
האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב לבצען 

הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים  לכלצוע יללא הגבלה. הקבלן אחראי לב
 .והוראות הדין התקפות והרלוונטיות

 
 ביצוע העבודותחומרים וציוד במקום  .43

 
 העבודות יהיו על חשבונו.ביצוע כל חומרים שהקבלן יספק לצורך  (א)

 
הקבלן ישתמש בביצוע כי להורות  המפקחלעיל כדי לגרוע מזכות בסעיף קטן )א( אין באמור  (ב)

ושתמורתם )ו/או קבלן/ ספק  אחר מטעמה(  חברהבחומרים שיסופקו על ידי ההעבודות 
 תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

 
תספק את החומרים לביצוע )ו/או קבלן/ ספק  אחר מטעמה(  חברההותנה במפורש שה (ג)

 להלן:שיחולו ההוראות  – העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך
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 בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות;הקבלן ישתמש  (1

לא יהיה  –ביצוע העבודות עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום  (2
קיבל רשות מוקדמת כן הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, אלא אם 

 בכתב מאת המפקח;   

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים  (3
 , אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;  אחרים

ה ושהקבלן לא השתמש יד את החומרים שסופקו על חברההקבלן מתחייב להחזיר ל (4
 בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים;

 
 חברהלא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד ל (ד)

 בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. המפקחתמורתם סכום שייקבע על ידי 

 
 אישור מוקדם  .44

 
הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו 

אין באישור בכל מקרה מוסכם בזה במפורש, כי  ,להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם
לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי  המקור משום אישור

חומרים חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, מבחינת טיבם. 
. במקרים בהם דרוש מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח

 מוקדם מן המעבדה. אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור 
 

 שנועדו להיות מכוסים העבודותבדיקת חלקי  .45

 

, שנועד להיות מהעבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא  (א)
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח.

 
 ,בכתב ,שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקחמהעבודות הושלם חלק  (ב)

שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק 
 האמור לפני כיסויו או הסתרתו. 

 
לפי הוראות המפקח העבודות הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של  (ג)

 המפקחלצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של 
רשאי המפקח  ,. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זהולהנחת דעתו

 ולאחר מכן להחזירו לתיקונו העבודותלחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של 
 . על חשבון הקבלן

 
ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק )ג( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן כל  (ד)

תחייבותו לפי ס"ק )א( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של את ה
 המפקח. 

 
לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  חברההוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית ה (ה)

 זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  .46
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 : ביצוע העבודותתוך כדי ו מעת לעת,המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן,  (א)

 

בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה ביצוע העבודות על סילוק חומרים ממקום  (1
או אם אין  בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידםוזאת 

 . טיבם מספק

החומרים האמורים בפסקה על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום  (2
 . לעיל 1

שבוצע על ידי שימוש מהעבודות על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק  (3
 בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

 
ועל אף כל  ויין על אף כל בדיקה שנערכה על ידכוחו של המפקח לפי ס"ק )א( יפה לכל דבר וענ (ב)

 ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. תשלום 
 

לעיל, שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק )א( )ארבעים ושמונה(  48לא מילא הקבלן תוך  (ג)
תקורה. )חמישה עשר אחוז(  15%על חשבון הקבלן ובתוספת  ןרשאית לבצע חברהתהא ה
רשאית לגבותן  תהא חברהוההנ"ל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות יהקבלן 

או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך 
 אחרת.

 
 העבודותמהלך ביצוע  –פרק ז' 

 
 ןומועד השלמת העבודותהתחלת ביצוע  .47

 
התחלת / צווי או המפקח בצו  חברהיקבע על ידי היבתאריך ש העבודותהקבלן יתחיל בביצוע 

 חברהעל ידי התוך התקופה שנקבעה העבודות העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת 
(, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה תקופת הביצוע – ובהתאם ללוח הזמנים המאושר )להלן

 להלן.  49ובכפוף לאמור בסעיף אחרת מפורשת 
 

הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת 
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 לרשות הקבלן  ביצוע העבודותהעמדת מקום  .48

 
לרשות  תעמיד החברה, או בשעת מתן אותה הוראה, העבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 

. לאחר ןאו אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע ביצוע העבודות/המתחם /יאתרהקבלן את 
נוספים, הכל כפי שיידרש לביצוע / אתרים חלקים  , מעת לעת,לרשות הקבלןתעמיד החברה מכן 

 בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. העבודות 
 

 ביצועהתקופת ארכה או קיצור  .49
 
ת ונוספ ותשל עבוד ןהמחייבת ביצוע יםניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי (א)

, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר ביצוען או הפסקתמהעבודות של חלק  ןאו המחייבת ביטול
, ובתנאי שמולאו על ידי העבודותלקבוע שינוי במועד השלמת  ,קבלת בקשה מן הקבלן

 .להלן )ד(-הקבלן דרישות סעיפים קטנים )ג( ו

  

שלא ניתן היה לצפותו מראש באופן על ידי כוח עליון העבודות נגרם עיכוב בביצוע  (ב)
או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא אובייקטיבי 

לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת  ,המנהלרשאי  -אפשרות למנוע את העיכוב כל הייתה לו 
דרישות ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן העבודות לקבוע שינוי במועד השלמת  ,ביצוע מהקבלן

 )ה(.-סעיפים קטנים )ג(,)ד( ו
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 למתן ארכה הינם אלה: המצטבריםהתנאים  (ג)

 

, לכל ימים( שבעה)  7ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך בכתב,  ,קשיהקבלן ב (1
 . העבודות ונימק בקשתולעיכוב בביצוע  םרוע שגריאהמיום  היותר,

של המנהל, לרבות יומן להנחת דעתו , ואסמכתאות הקבלן יהא חייב להביא ראיות (2
 . העבודות, שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע ביצוע העבודות

 
התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן  2מודגש, כי גם אם יתקיימו 

בהקשר זה לרבות בעילה של  חברהארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי ה
 כות.ציפיות ו/או הסתמ

 
בשטחים המוחזקים או כל התפתחות אחרת שנעוצה  , עוצר, סגר וכו'מוסכם בזה כי שביתות (ד)

ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על  ביטחוני-במצב המדיני
שיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים יידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת ר

 זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. 

 

מגפת ה"קורונה" בישראל מצויה בשלבי דעיכה כמעט  פרסום המכרזבשים לב לכך שבעת  (ה)
, מובהר כי היא לא תהווה "כוח עליון" ו/או והמשק הישראלי פתוח כמעט במלואו סופיים

. ככל שמצב התפשטות המגפה ישתנה מהותית בלןעילה לעיכוב בביצוע העבודות ע"י הק
יחול על הקבלן נטל מוגבר להוכיח ולשכנע את החברה בדבר  -במהלך תקופת החוזה 

השפעתה המכרעת של עובדה זו ביחס לאי יכולת עמידתו בתקופת הביצוע ובכל מקרה 
תונה תהא נ -שיקול הדעת האם להיעתר לבקשת הקבלן, אם לאו, לדחיית מועד/י הביצוע 

 לחברה בלבד.   
 
במידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע  (ו)

מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל  ,העבודות
האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי 

 בהתפתחות מסוג זה. 
 
ע"י העבודות, כולן או חלקן, את מועדי הביצוע של  ,לפי שיקול דעתו ,המנהל רשאי לדחות (ז)

על פי משך הזמן העבודות ארכה לביצוע מתן הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור ל
  הנקוב בה. 

 
רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י  ,חרג הקבלן מלוח הזמנים

קבע על ידי יהדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שי
 המפקח. 

 
 קצב ביצוע העבודות .50

 

ן איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתהעבודות שקצב ביצוע  , בכל זמן שהוא,המפקחסבר  (א)
 ,לקבלן בכתב והקבלן ינקוטעל כך יודיע  - ןהארכה שניתנה להשלמת בזמן הקבוע, או תוך

תוך זמן או תוך העבודות באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת  ,על חשבונוומיד 
 למפקח בכתב.  כך ה שנקבעה להשלמתו ויודיע עלהארכ

 

טיח אינם מספיקים בכדי להבלעיל נקט הקבלן לפי ס"ק )א( בהם שהאמצעים המפקח סבר  (ב)
 יתריע על כך – ן, או תוך הארכה שניתנה להשלמתלכךבזמן הקבוע העבודות את השלמת 

יד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם, על מנת להבטיח בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מ
)לרבות משמרת  לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ןבמועדהעבודות השלמת 

יב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ע"ח הקבלן. הקבלן מתחי ,לילה(
משמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו העבודות בועל פי דרישות הרשויות המוסמכות לביצוע 

 מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות. 
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רשאית  -התחייבותו לפי ס"ק )ב( שעות אחר )ארבעים ושמונה(  48לא מילא הקבלן תוך  (ג)
על חשבון  ,, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרתןאו מקצת ן, כולהעבודותלבצע את  חברהה

בות או לנכות תהיה רשאית לג חברהה .ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכךיוהקבלן  ,הקבלן
ל מכתקורה, שייחשבו כהוצאות ( 15%בתוספת חמישה עשר אחוז ) ,את ההוצאות האמורות

לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך  חברהה. כן תהיה רשאית ממנהסכום שיגיע לקבלן 
זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים  חברהסעיף קטן זה תהיה ל

 .ביצוע העבודותבמקום 
 
, יפנה בכתב אל הקבלן העבודותלהחיש את קצב ביצוע כי יש בכל זמן שהוא, סבר המפקח,  (ד)

. כמבוקש על ידי המפקחהעבודות ביצוע קצב והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת 
כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי 

 . וכו' שיטות העבודה, בודההע
 
 ס"ק )ג(.  לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק )ד(, תחולנה הוראות (ה)

 
רשאי הקבלן לתבוע  לא יהיה)ד(, -מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים )ב( ו (ו)

 הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו. 
 
בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע העבודות הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע  (ז)

שבו השלים הקבלן האחר הנזכר על פי חוזה זה )תקופת הביצוע( ובין המועד  ןלהשלמת
 . העבודותבס"ק )ג( את 

 
 תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. ןנית סעיף זה הוהורא

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .51

  
ומבלי לגרוע  כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין חברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של ה (א)

בגין הפרות ההסכם , מן הפיצויים המוסכמים ככל שקבועים בסעיפים אחרים בהסכם זה
ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם  בתקופת העבודות )לא כולל איחור במסירה(המפורטות 

ומהווה  5כנספח ומוערך מראש בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים המצורפת לחוזה זה 
 חלק בלתי נפרד הימנו. 

את  חברהישלם הקבלן ל פיגור(, – בגין כל איחור בהשלמת ביצוען של העבודות )להלן (ב)
הסכום שנקבע בהזמנת העבודה )ככל שנקבע( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום 

גין בהזמנת העבודה, אזי הפיצוי המוסכם במראש קבע פיצוי מוסכם נשל איחור. ככל שלא 
מהיקף הזמנת העבודה  0.5%איחור בהשלמת עבודה מסויימת יחושב לפי שיעור של 

לכל יום  ₪ 4,000 -לא פחות מבכל מקרה ו ,המעודכנת בגין כל יום איחור בהשלמת העבודה
  איחור. 

 
מכל סכום שיגיע ו/או )ב( תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק )א(  חברהה (ג)

לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום 
ביצוע הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את 

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. העבודות 
 
בדבר המוסמכות לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות  –" השלמת ביצוע" (ד)

 , גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן. ןהשלמת
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 לכל סעד אחר. חברהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ה

 

להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא  (ה)
על פי  ,חברהו/או סעד אחר של ה זכותשל הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל 

, שיעשויים כבדי המשקל, לרבות מזכותה לגבות את מלוא הנזקים בפועל, הדיןהחוזה ו/או 
במידה  -יעלו על גובה הפיצויים המוסכמים סביר להניח כי בסכומים שאף  -להיגרם לה 

והעבודות במוסדות החינוך לא יושלמו במועד ויביאו להעדר אפשרות פתיחת שנת הלימודים 
 .במוסד חינוך כלשהו

 
 הפסקת עבודה  .52

 
לפי הוראה  ,או לצמיתות , לזמן מסויםןאו מקצת ן, כולהעבודותהקבלן יפסיק את ביצוע  (א)

אלא אם ניתנה  ןבהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדש ,בכתב מאת המפקח
לפי העבודות לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע 

 ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.( שבעה) 7, והכל תוך חברהדרישת ה

 

, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת לעיל , לפי ס"ק )א(ןאו מקצת ןכול, העבודות והופסק (ב)
 , כפי שיאושרו על ידי המפקח.ה עליהןולהגנהעבודות שבוצעו 

 
בין השלמת ביצוע עבודות נשוא עבודה אחת )או פקודת עבודה( אחת לבין קבלת הזמנת  (ג)

 ממושכותת המתנה ועשויות להיות תקופ , ככל שהחברה תחליט לתיתה לקבלן,עבודה נוספת
לא ישולמו מובהר כי "(; תקופת/ות המתנה)להלן: "לפי שיקול דעתה וצרכיה של החברה 

תקורות כלשהן בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים 
ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין 

 שבספר הכחול או כל מקור אחר.הפסקות 
 

תהא רשאית להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודות גם לאחר  חברהה (ד)
תחילת ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות 

. לא ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות חברהמיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת ה
כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת  זמניות

לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב 
 תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר. 

 
)דהיינו, תקופת המתנה(,  חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות)ששה(  6עברו 

"(. לא "הודעת סירובכי אינו מעוניין להמשיך ולבצען )להלן:  חברהרשאי הקבלן להודיע ל
הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, יהיה הקבלן  חברההודעת סירוב וה חברהניתנה ל

 .ללא תוספת תשלום כלשהי חייב לבצען
 
, יהיה המפקח רשאי להפנות את חברהביוזמת ההעבודות מן  חלקהופסק באופן זמני ביצוע  (ה)

והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. העבודות הקבלן לביצוע חלק אחר של 
במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה נוספת כפי שתידרש לשיקול דעתו. 

י במקרה כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכא ,למען הסר ספק מודגש
כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול 
מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 לעניין זה. 
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 :מודגשעוד  (ו)

 

על ידי , לצמיתות או לתקופה מסוימת, ןאו חלק ןכולהעבודות, הופסק ביצוע  (1
תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב  –בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן  ,חברהה

 חברהההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד במקרה כזה ל
 .כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה

 

אך לפני , לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  (2
בביצוע  שניתנה פקודת עבודה ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל

 העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי.

 

פקודת  חברה, אחרי שניתנה על ידי הלצמיתות, ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  (ז)
את התמורה עבור  חברהבפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהן עבודה, והקבלן החל בביצוע

על סמך מדידות שתערכנה בהתאם  העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה
 . להנחיות המפקח

 
 הפסקות באספקת מים ו/או חשמל .53
 

להציב , יהיה על הקבלן העבודותלצורך ביצוע סדירה במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים  (א)
ספקת המים. מיקום המכלים, מכלים רזרביים למים, עבור המקרים בהם תהיה הפרעה בא

גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן 
 שיידרש. 

 

גנרטור אשר  ,, על חשבונולהציבבעזרת חשמל, יהיה על הקבלן  במידה וציוד הקבלן פועל (ב)
 יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. 

 
 טפונות יהגנה בפני גשמים, מי תהום וש .54

 
, הציוד, הכלים והחומרים ביצוע העבודותאתר הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת 

בפני מי  ביצוע העבודותאתר וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת לצורך ביצוע העבודות שהובאו 
עבודות הקבלן ינקוט באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא.  .ושיטפונות מי תהום, גשמים

 ניקוז זמניות, ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה לתשלום.
 

  העבודותזמני ביצוע  .55
 

 על פי כל דין.שעות העבודה וימי העבודה יהיו  (א)
 

 החלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסקלעיל אין הוראות ס"ק )א(  (ב)
 -או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש 

ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה 
 . ובכתב במפורש
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 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
  

 תעודת השלמה .56
 

יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל  -אשר נמסרה לו לביצוע הושלמה עבודת הקבלן  (א)
דיקה יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הב)חמישה עשר(  15תוך  העבודותבבדיקת 

שיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת הכאמור בסעיף זה הוא שהקבלן 
יום מיום שהחל בה. )שלושים(  30. המפקח ישלים את הבדיקה תוך העבודות, ככל ונדרש

ייתן לקבלן תעודת  - ורצונ ותבתנאי החוזה ומשביע ותעומדהעבודות מצא המפקח את 
תום הבדיקה שב ככל"( תעודת השלמה" לחוזה זה )להלן: 2 כנספחהשלמה בנוסח המצורף 

והקבלן לביצוע ימסור לקבלן רשימת תיקונים דרושים יתברר למפקח שיש צורך בתיקונים, 
לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם  הקבענהתקופה ש חייב לבצעם תוך

  תעודת ההשלמה. לקבלן תינתן  , כאמור,על ידי המפקח

 

 תרשאי חברהתהא הופה שקבע לכך המפקח, לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התק (ב)
תנכה הוצאות אלה  חברהוה ,על חשבון הקבלן ,צא לנכוןתמאו בכל דרך ש הלבצעם בעצמ

או תגבה ממנה ורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת קכת)חמישה עשר אחוז(  15%בתוספת 
 חילוט הערבויות. ע"י לרבות אחרת, אותן מהקבלן בכל דרך 

 
תעודת השלמה הינו מסירה של העבודות קבלת תנאי הכרחי למובהר בזה מפורשות, כי 

 , לרבות מילוי כל דרישותיהם. במועצהלגורמים המוסמכים /או נים ון/למתכנ
 
גם אם בעבודות להחזיק ו/או להשתמש  חברהה מזכותלעיל כדי לגרוע אמור בס"ק )א( באין  (ג)

ב לבצע יההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חיטרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או 
את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ובלבד 

 ין. ישדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות הענ

 

יהא על  ןאותו/או חלקיהן העבודות שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את  חברהה (ד)
 מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק. ואין בזכות זו לגרוע  הקבלן להשלים תחילה

 
כל חלק  – חברהמוש הילש – תוך זמן מוגדר – רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור חברהה (ה)

מהעבודות וזאת אף לפני מועד סיום העבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור 
 ן. יתהא סבירה בנסיבות העני

 
עותקים, ( 3)לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה  (ו)

( 2), ושני העבודות אשר נמסרו לו לביצועשל כל  ,ממוחשבות ,(AS MADEתכניות עדות )
מודגש  או כל מדיה מגנטית אחרת כפי שיורה לו המפקח. על גבי תקליטורנוספים העתקים 

. במידה והקבלן יגיש את השרטוטים חברהמפרט שכבות של ה כי כל השרטוטים יוגשו על פי
עבודה של מודד )על פי מחירון שעות פי הוא יחויב ל ,חברהלא על פי מפרט השכבות של הש

 . חברהשעות משרד( שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של ה –לעבודות מדידה משהב"ש 
 

(, לפני תעודת AS MADEעדות )מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי נוסף על תכניות 
צילומים תת  –במידה ויידרש לעשות כן  –השלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח 

 קרקעיים של קווי מים ו/או ניקוז ו/או ביוב ו/או כל עבודה תת קרקעית אחרת.
 

 בדק, ערבות בדק ואחריות  .57
 
מתאריך  חלתקופת הבדק י. מניינה של חודשים( עשרים וארבעה) 24תקופת הבדק פירושה:  (א)

)שלוש( שנים מתום תקופת  3תקופת האחריות תהיה  ,למען הסר ספק ,מתן תעודת ההשלמה
   הבדק המוגדרת בחוזה זה.
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, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח מהן, או בכל חלק בעבודותנתהווה  (ב)
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או 

חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי מתתלויה בקבלן, 
המפקח, ובלבד שדרישה המועד שייקבע לכך על ידי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך 

)שלושה( חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי  3-כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש, דרך, מדרכה, שביל 

 וכיו"ב ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 
)ב( ו/או מתקופות הבדק כפי  59יף קטן )ב( דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק אין בסע (ג)

 לפי הארוכה מביניהן. ,שקבועות בהוראות כל דין
 
יחולו על לעיל )ג( -ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ב( וכלל  (ד)

 חברהרשאית ההא ת ,או תיקוניםו/הקבלן. היה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבדק 
 על חשבון הקבלן.ובאמצעות אחרים  היתיולקיים את התחייבו

 
חייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי מת ,תקופת הבדק כאמור בתום (ה)

"( לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך המוסמךהמפקח )להלן: "
 ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן. 

 
 חברהלהבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן ל (ו)

, ולהשבת ערבות הביצועוכתנאי לתשלום החשבון הסופי בסמוך לפני תום ביצוע העבודות 
)חמישה אחוז(  5%בשיעור של של בנק ישראלי אוטונומית ובלתי תלויה ערבות בנקאית 

 (. ערבות הבדק – להלןלעיל ו) כולל מע"מ ,העבודות אשר נמסרו לקבלן לביצועשווי סך כל מ
 
 24תקפה למשך והיא תהא , לחוזה זה 1שבנספח ערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח  (ז)

 )ד( דלהלן.  71בכפוף לאמור בסעיף כל זאת , יםחודש( עשרים וארבעה)

 

 לפי סעיף זה. הבדק גם על ערבות  ,, בשינויים המחויביםלעיל יחולו)י(  –)ב(  9הוראות סעיף  (ח)

 

 הקבלן ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר (ט)
 מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן.

 
 בוטל .58

    
 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .59
 
, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ןבזמן ביצוע בעבודותנתגלה פגם  (א)

ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי 
; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי חברההחוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על ה

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את  –החוזה 
 .חברההפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 

 גמר )שבע( שנים אחר 7תוך  בעבודותבנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם  (ב)
, יהיה הקבלן חייב לתקן זה שלא בהתאם לתנאי חוזה העבודותתקופת הבדק, הנובע מביצוע 

את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב 
   .חברהבתשלום פיצויים ל
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 59-)ב( ו57)ב(, 52 אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים .60
 

וזאת לאחר , 59)ב( ו/או 57)ב( ו/או 52סעיפים הלא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי איזה מ
לבצע את העבודות  חברה)ארבעה עשר( יום, רשאית ה 14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

הקבלן  בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות עלאו האמורות על ידי קבלן אחר 
)חמישה עשר אחוז(  15%, בתוספת של כאמוררשאית לגבות או לנכות הוצאות  חברהתהא ה

בכל זמן שהוא וכן תהא ממנה משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן תקורה ושיחשבו כהוצאות 
חילוט ע"י הגשת תביעה כספית ו/או לרבות  ,רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת חברהה

   .ין תמצאנה בידי החברה, ככל שעדיערבויות
 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 
 

 שינויים .61

 

על כל  ,בכל עת ,להורות תרשאי, ת מורשי חתימתהוהוראה בכתב בחתימבאמצעות , חברהה (א)
של  הןוממדי ן, מתארן, היקפן, כמותן, גודלן, סוגן, איכותן, סגנונין, אופיןשינוי לרבות צורת

  . אלהוהקבלן מתחייב למלא אחר הוראות  ,מצא לנכוןתכפי ש , הכלהןוכל חלק מעבודות, ה

 

הדרכים המפורטות  תתבוצע באחלעיל לפי סעיף קטן )א(  יםינויהחברה בדבר שהוראות  (ב)
 להלן: 

 
  ;נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן או תכניות יםשינוי כניתתע"י מסירת  (1

 ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".  (2
 

, אם בכלל. יםמהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוילכל אחד 
 בהעדר פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה.

 

סבר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו בעניין ביצוע  (ג)
ויצרף להודעה העבודות או לעניין התמורה שידרוש הקבלן, יודע על כך לחברה ללא דיחוי 

טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה. המנהל, לאחר שיבדוק את החומר שהגיש הקבלן 
 אופן חישוב השינוי. כן בדבר בכתב, יקבע האם יש מקום לשינוי במועד ו/או בתמורה ו

 

 יםשינוי תכנית או/ו אישורים של מראש קבלתם ללא שינויים וביצע הקבלן פעלמודגש, כי  (ד)
 לא, המאושרים ע"י מורשי החתימה בחברה לעיל זה בסעיף כאמור שינויים פקודות או/ו

 בקשר חברהה כלפי דרישות או/ו תביעות כל לו תהיינה ולא בגינם תשלום לכל זכאי יהיה
להסרת ספקות מובהר, כי מורשי החתימה בחברה  .בגינם תמורה או/ו כאמור לשינויים

, מנכ"ל איתן בן ציוןמר יו"ר החברה, נכון למועד פרסום המכרז הינם גב' אושרת גני גונן, 
ורק חתימות שניים מהמורשים הנ"ל מחייבים אחת  , גזבר החברהומר יצחק אגוזי החברה

  רשי החתימה, כאמור. באחריות הקבלן להתעדכן בכל מקרה של שינוי בהרכב מוהחברה. 
 

 הערכת שינויים .62
 
ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב  (א)

. לא נקבעו בכתב הכמויות כפי שניתנה בהצעתו במכרז ולאחר זקיפת הנחת הקבלן הכמויות
היחידות החסרים כאמור ייקבעו מחירי  - ערכו של השינוי לקביעתמחירי היחידות הדרושים 

אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת יודגש, ; להלן בסעיף קטן )ב(
  ערכו. 

 

, יובא בחשבון כל מחיר לעיל לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )א( (ב)
שאפשר להתבסס )דקל שיפוצים(   במכרז זהביסוד ש במחירון הבסיס יחידה דומה הנקוב 

ולאחר זקיפת הנחת הקבלן כפי  ,עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים
 . שניתנה בהצעתו במכרז
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, לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהםהבסיס שבמכרז זה  ןבמחירובמקרה שגם 
כולל רווח קבלני של היגיש הקבלן הצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים 

  . המנהלשל  ,בכל מקרה ,לכל היותר. ההכרעה הסופית תהיהאחוזים(  שישה) 6%

 

המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון  ,מובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל (ג)
עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן שיפוצים דקל 

 התוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין היקף העבודה, תוספת בגין עבודה מבנראשי, 
 מאוכלס וכיוצ"ב. 

 
קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את  (ד)

על כוונתו לבקש העלאת התמורה  ,בהקדם האפשרי ,בכתבלמפקח יודיע  - העלאת התמורה
מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור,  מים( ישבעה) 7כאמור. עברו 

  רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. 
 

 )רג'י( תשלומי עבודה יומית .63

 

אשר  ותשל עבוד ןבפקודת שינויים את ביצוע המפקחלעיל, דרש  62על אף האמור בסעיף  (א)
ה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן נילדעתו מן הראוי שתעש

 יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה. 

 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרו  (ב)
  :על ידי המפקח בעת ביצוע העבודה

 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  (1

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה  (2
ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל 

 עובד ועובד. 

 הוצאות הובלה.  (3

 הוצאות ציוד מכני כבד.  (4
 

, עבודה העתקים בסוף כל שבוע (שני) 2-תימסרנה למפקח ב לעיל אמור בס"ק )ב(כהרשימות  (ג)
העתקים לאחר כל יום  (שני) 2-תימסרנה למפקח ב 2ורשימות העובדים האמורים בס"ק )ב(

אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר  .עבודה
 לקבלן לשם הגשתו לתשלום. 

 
 מדידות –פרק י' 

 
 ו/או הסכמה בנוגע להתחשבנות פאושלית מדידת כמויות  .64

 

 התשלום בפועל לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שתימדדנה בפועל / ספירת יחידות.  (א)

 

צענה על ידי מודד מוסמך, שיאושר ע"י המפקח,  ועל והמדידות לצורך חישוב הכמויות תב (ב)
 חשבון הקבלן. 

 

 חישוב הכמויות יבוצע על חשבון הקבלן על ידי חשב כמויות בעל ניסיון רלבנטי.  (ג)
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ימים מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל.  7הקבלן ימסור למפקח הודעה בכתב ובת  (ד)
 המפקח יהא רשאי שלא לקבל תוצאות של מדידה שבוצעה ללא הודעה מראש לפי ס"ק זה. 

 

מהקבלן פירוט כפי שימצא לנכון ביחס למדידות  המנהל ו/או המפקח יהא רשאי לדרוש (ה)
 . וחישובי הכמויות

 

כי כל אחד מהצדדים יהא רשאי לפנות למשנהו ולהציע מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי  (ו)
העבודות שיימסרו לביצוע, כולן או חלקן, יבוצעו פאושלית )היינו "כולל הכל"(, כך 

ככל שהצד השני יסכים סיס מדידות בפועל. שהתמורה בגין אותן עבודות לא תחושב על ב
 להצעה יחול האמור בס"ק ז' להלן. 

 

 אואזי תשלומי הביניים ו/היה והצדדים יסכימו על ביצוע העבודות ו/או חלקן פאושלית,  (ז)
בהתאם ועל פי לוח וזאת , העבודות בפועלתשלומים חלקיים ישולמו לקבלן על פי קצב ביצוע 

 . יסוכמו מראש ובכתב בין הצדדיםתשלומים / אבני דרך לתשלום התמורה אשר 

 
 

 תשלומים –פרק יא' 
 

 חישוב התמורה .65

 

כל אחת מהעבודות נשוא חוזה זה ואשר תימסרנה לקבלן לביצוע בפועל, תמורת ביצוע  (א)
חוזה זה על  ומילוי כל שאר התחייבויותיו לפי, חברהבמלואן ולשביעות רצונה של ה

לשלם לקבלן את התמורה הנקובה בדף ריכוז נתוני החוזה או  חברהמתחייבת ה ,צרופותיו
למעט במקרים של ניתוח מחירים, כמפורט לעיל,  הוראות חוזה זה.לכל שכר שיקבע בהתאם 

 התמורה תתבסס על מחירון דקל שיפוצים בניכוי הנחת הקבלן בהצעתו במכרז. 
 
הנן  ,, ככל שיצורפו להזמנת / ות העבודה/ותהכמויות יבכתבפורטנה תהכמויות שמובהר, כי  (ב)

 אומדן. בגדר 
 
 להלן. 77, הכל כמפורט בסעיף חברההתמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על ה (ג)

 
 

 התייקרויות  .66
 
עם זאת, ככל שבין מועד הזמנת העבודה/ות עד . ככלל, לא ישולמו לקבלנים התייקרויות (א)

למועד הגשת החשבון/ות החלקי/ים / סופי, לפי העניין, יתעדכנו מחירי היחידה/ות 
הרלבנטי/ים במחירון דקל שיפוצים, יהא רשאי הקבלן לכלול בחשבון/ות הנ"ל את המחירים 

 המעודכנים הנ"ל.   
 
 

 יחידות המחירי  .67

 

מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות כי כפוף לאמור בסעיף זה להלן, ב ,הקבלן מצהיר (א)
שיצורף/ו להזמנת/ות  העבודה/ות ובניכוי ההנחה שהוצעה  , ככלהכמויות /יהנקובים בכתב

נם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה יה -ע"י הקבלן בהצעתו 
על צרופותיו, וכי הם לא ישתנו וכי הקבלן לא  ,לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה

 יהיה זכאי לכל תוספת להם. 

 

הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין  /ימחירי היחידות בכתב (ב)
אם העבודות נעשו ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות 

 . קטנותגדולות ו/או 
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נן אומדן בלבד ולפיכך, מובהר בזאת במפורש כי גם יהמצוינות בכתב הכמויות הכל הכמויות  (ג)
בכל שיעור שהוא מן האומדן, לא יהא ו הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא אם תשתנינה

נם יהקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים בכתב הכמויות שה
 מחירים קבועים וסופיים כאמור.

 
כל דרישה ו/או תביעה להעלאת לא תאושר לקבלן, בכל מקרה,  -לעיל  66בהתאם לסעיף  (ד)

התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק 
, ובכלל זה בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל העבודותלשם ביצוע 

הוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו תשלום חובה אחר מכל סוג ש
)ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצאה 

 אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה. 
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 – במכרז בכל מקרה, מודגש כי מחירי היחידה, בניכוי ההנחה שהוצעה ע"י הקבלן בהצעתו .68
 את כל הנ"ל: גם ייחשבו ככוללים 

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי  (א)
 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה. 

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכיו"ב, תיאום הסדרי  (ב)
לביצוע העבודות עם כל הגורמים הרלבנטיים במועצה וברשויות התנועה הנדרשים בקשר 

 המוסמכות וקיום כל הנחיותיהם בעניין זה. 

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

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות  (ד)
 , החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. הרכבתם

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד לאתר העבודה, החזרתם  (ה)
 ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה  (ו)
 מסירתם. עליהם עד ל

 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשידי המדידה הדרושים לשם כך.  (ז)

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי מסמכי החוזה.  (ח)

 ניקודי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (ט)

יאליות, מס קניה, מכס, בלו, דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוצ (י)
 מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  (יא)

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  (יב)

 הוצאות הכרוכות במסירת העבודות לחברה ו/או למועצה.  (יג)

  כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.  (יד)

 תשלום עבור בדיקות מעבדה מוסמכת, ככל שיידרש.  (טו)

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים  (טז)
 בתקופתו. 

 רווחי הקבלן.  (יז)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  (יח)
הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה  פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם,

ידועות  ןהתקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שהההוצאות הללו כול
 עתה לצדדים ובין שתיוודענה בעתיד.  

 
 קיזוז .69

 
רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן  חברהה

הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן 
 . חברההקבלן ל

 
לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת,  חברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה

רבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין ל
 . חברהה
 

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי 
 כל דין.
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 חשבונות חלקיים  .70

 

אישור ימציא הקבלן ל ,בחודש עבור החודש הקלנדרי שקדם לו 10-ה ליוםעד  ,אחת לחודש (א)
 מפקח חשבון שיפורט בו:ה

 

עד לסוף החודש העבודות מיום התחלת ביצוע  ושבוצעהעבודות של חלק  ןערכ (1
 לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים. ,שקדם לחודש בו הוגש החשבון

של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון  ןחישוב (2
 הנוכחי. 

ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות  (3
  כשהוא מאושר מראש.

 
. לחשבון יצורפו דפי לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב 10-כל חשבון שיוגש לאחר ה (ב)

בהתאם להנחיות המפקח  ה ממוחשבתכמויות. החשבון ייערך על גבי תוכנ ימדידות וכתב
. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן באופן כפי שיורה המפקחו לקבלןאשר תינתנה 

כל החשבונות . ית לדחות את תשלומו עד לחודש הבארשא חברההאופן הנדרש לעיל, תהיה ה
 יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות.  

 
לכל , לרבות ביחס הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקח

          .הוראות המפקח באשר לפיצול החשבונות
 

 הוגש.כאילו לא ום לעיל יוחזר לקבלן ויחשב חשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרש
 
עד היום  העבודותהמפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע  (ג)

מתייחס החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את אליו 
  ממועד הגשת החשבון.  ( ימיםדעשרים ואח) 21תוך הנקובים בו הסכומים 

 
)ג( לעיל, יופחתו כל תשלומי "ק מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בס (ד)

מהקבלן לפי החוזה עד היום  חברהוכן כל סכום המגיע ל , דמי בדיקותהביניים שבוצעו
 . ( ימיםששים) 60בתנאי תשלום שוטף +  והיתרה תשולם לקבלן ,האמור

 
או ו/ חברהאישור תשלומי הביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת ה (ה)

או לנכונותם של מחירים ו/או /המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ו
אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו 
וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי 

 כאמור בחוזה זה. 
 
ראשונה, מיד עם דרישה  חברהבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם ליק (ו)

 מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. חשכ"לבתוספת ריבית 
 
 

 סילוק התמורהחשבון סופי ו .71

    

יגיש הקבלן לעבודות כולן קבלת תעודת ההשלמה  מיום מים( יחמישה עשר) 15-לא יאוחר מ (א)
במתכונת וברמת פירוט חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש 

 .כפי שתידרש על ידי המפקח

 

מיום הגשת החשבון הסופי  ימים( שלושים) 30-התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ (ב)
"(, תאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, התמורה הסופית" )להלן:

ששולמו וכל סכום אחר  תשלומי הביניים , בהפחתתימים( ששים) 60בתנאי תשלום שוטף + 
 מהקבלן.  חברהששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע ל
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ספק, יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל  להסרת
 מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי. 

 
 
הצהרה על  חברההחשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא ליתרת התמורה לפי  (ג)

 .כאמור לעיל וכן ערבות בדק  3בנספח חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי 

 

יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין  (ד)
שהתמלאו כל התנאים המוקדמים חשבונות הביניים, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר 

 הבאים:
 

 .חברהמסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה ל (1

 קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח. (2

 בחוזה זה. הכהגדרתקבלת תעודת השלמה  (3

 ., במידה ונדרש"4קבלת "טופס  (4

 .חברהתיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם ה (5

 .חברההבדק לידי המסירת ערבות  (6

 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה. (7

 "( כנדרש על פי הוראות חוזה זה.As Madeמסירת תכניות עדות )" (8
 

 מקום השיפוט .72
 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט 
, אזי הכוונה לבתי המשפט כל שמדובר בבית משפט שלום, כאשר בלבדבמחוז מרכז המוסמכים 

. ככל שתהא מניעה אובייקטיבית להגשת ההליך והם בלבדהשלום בכפר סבא או בפתח תקווה 
בתי משפט שלום אלה, אזי הסמכות המקומית תהא לבית המשפט השלום המצוי  2 -לאחד מ

  במרחק הקרוב יותר למענה של מועצה אזורית דרום השרון, ליד נווה ירק. 
 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .73
 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם 
 .(, לא ישנו את התמורהביצוע העבודותלפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום 

 
 סילוק יד הקבלן –פרק יב' 

 
  ביצוע העבודותסילוק יד הקבלן ממקום  .74

 

לתפוס את החזקה ביצוע העבודות ותהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום  חברהה (א)
בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש העבודות בו ולהשלים את 

, או לסלקם או למכור ביצוע העבודותלשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום 
מהקבלן לפי  חברהלכיסוי כל סכום המגיע לאותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם 

בכל , קלנדריים ימים( שבעה) 7החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 
 אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן:

 
( ימים שבעה) 7, ולא ציית תוך ןאו שהפסיק ביצועהעבודות הקבלן לא החל בביצוע  (1

או כשהסתלק העבודות להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע 
 בכל דרך אחרת. העבודותמביצוע 

 

 /יםבמועד ןאיטי מדי כדי להבטיח את השלמתהעבודות המפקח סבור שקצב ביצוע  (2
)ארבעים ושמונה(  48בחוזה או במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך  /יםהקבוע

שמטרתם כאמור מפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שעות להוראה בכתב מה
במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, לרבות  העבודותלהבטיח את השלמת 

 הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק. 
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יש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר  (3
 שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.

 
סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים או המפקח  חברהה (4

 עבודות, באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא. ההעוסקים בביצוע 
 

לאחר או העביר לקבלן משנה את ביצוע  ,הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו (5
 בכתב ומראש.  חברההסכמת הללא קבלת  העבודות

 
, ובכללם הליכים לפי חוק חדלות ן נקלע להליכי חדלות פירעון כלשהםכאשר הקבל (6

ו/או  1967 –ו/או חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז  2018 -פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 
כל דין אחר המערערים, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, את יכולתו לבצע את 

 . התחייבויותיו נשוא הסכם זה
 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  ,להנחת דעתו ,הוכחותיש בידי המפקח  (7
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 
 

 הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. (8
 

 מנוגדים לכל תקן מחייב.או /בחומרים גרועים ו העבודותיצוע הקבלן השתמש לב (9
 

הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של  (10
, אם הוא אדם פרטי, בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן / העבודות או כשהמנכ"ל

 הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה. 
 

ישא, ייהיו על חשבון הקבלן והוא לעיל כאמור ברישא לס"ק )א( העבודות הוצאות השלמת  (ב)
תקורה מהן כהוצאות )חמישה עשר אחוז(  15%בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 

 משרדיות. ו

 

אין לעיל, וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( ביצוע העבודות תפיסת מקום מובהר, כי  (ג)
 . החברביטול  החוזה על ידי ה בהם משום

 
 יחולו ההוראות הבאות:לעיל בהתאם לס"ק )א( ביצוע העבודות את מקום  חברהתפסה ה (ד)

 
מדידות של העבודות  לערוך מיםי( שבעה) 7תוך  ,את הקבלןהמפקח יזמין בכתב  (1

שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של 
, בפרק הזמן האמור. לא עשה כן הקבלן ביצוע העבודותהקבלן המצויים במקום 

 יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. 
 

בכל  ,, רשאי המפקחוכיו"ב חומרים, ציוד או מתקנים ביצוע העבודותהיו במקום  (2
או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן ם, כולם לסלק ,בכתב ,לדרוש מהקבלן ,עת שהיא

לסלקם ממקום  ,על חשבון הקבלן ,חברהימים, רשאית ה( שבעה) 7ך לדרישה זו תו
לא תהיה אחראית לכל נזק או  חברההלכל מקום שייראה בעיניה וביצוע העבודות 

 חברהאובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של ה
 .לעיל להשתמש בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק )א(

 
ואילו התשלומים בפועל  לעיל 71הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  (3

 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.
 

לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק  חברהה (4
 ( להלן.6)-(5)
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חייבת לשלם  החבר, לא תהא החברהמשעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי ה (5
לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד 

 חברהבין על ידי ה ,שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה
תמצא לנכון וכן  חברהעצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שה

עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה  ברהחהוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו ל
וכן  חברהונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו ל

סכום  -פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם )להלן יקראו סכומים אלה 
 .(ההשלמה

 
לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום  (6

ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את 
החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו 
שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן 

ל האומדן לערך זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה ע
( לעיל בשעת 5שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן ) העבודה, החומרים והכלים כפי

 תפיסת שטח העבודה.
 

הא ת( דלעיל 6סכום הפרש כאמור בסעיף קטן ) חברהלאם ימצא שהקבלן חייב  (7
, לקבלן ה, או באמצעותהלגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנ תרשאי חברהה

 על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.  בדרך קיזוז או זקיפה
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .75
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים  (א)
, לרבות בכל הנוגע להתקשרויות החברה מול ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

 .הנכללים במאגרקבלן/ים אחר/ים 

 

 תנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים, איןילא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הנ (ב)
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 

  בוטל .76
 

 
 מס ערך מוסף .77
 

 שלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. ת חברהה (א)

 

 :לעיל על אף האמור בסעיף קטן )ב( (ב)
 

בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור  הקבלןאיחר  (1
תשלם  –הועלה שיעורו של מס הערך מוסף  נ"ל, ובפרק הזמן הלעיל 71בסעיף 

את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה  חברהה
 . לעיל 71אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 

 
תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק העבודות לא השלים הקבלן את ביצוע  (2

את סכום המס  חברהשלם הת –הועלה שיעורו של מס הערך מוסף הנ"ל הזמן 
קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הושלם הפרויקט  בשיעור שהיה

 במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 
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 בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר מתן הודעות   .78

 שיונות.יוקבלת  ר
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

             ____________________                           _________________ 
 הקבלן                          חברהה  
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 נוסח ערבות ביצוע ובדק - לחוזה '1ספח נ
 

 לכבוד
 "החברה הכלכלית"( –להלן ) החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 קריית המועצה, נוה ירק
 
  .,נ.ג.א
 

ביצוע עבודות שיפוצים במוסדות חינוך ומבני ציבור חוזה ל - 2/2021מכרז מסגרת פומבי מס' הנדון: 
 בתחום מועצה אזורית דרום השרון

 
"( המבקשים" –______________________ מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  פי בקשת-על

)ובמילים :  ₪ ______________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
(, בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, הנובעים מהצמדת ₪___________________

(, וזאת בקשר עם מילוי כל התחייבויותיהם "הפרשי הצמדה" -הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 
 "(  ולהבטחת מילוי תנאי החוזה.החוזה" -בקשר לחוזה שבנדון )להלן 

  
 במכתבנו זה: 

 המרכזית הלשכה ידי על המתפרסםתשומות הבנייה למגורים מחירי  מדד משמעומשמעו  -"מדד" 
  .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה

 
 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, 

עלה לעומת המדד בגין חודש ______ שנת ______ שפורסם ביום _____________ כי המדד החדש 
(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המדד היסודי"" -)להלן 

המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם 
 את סכום הקרן.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל 

 אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 

יע ימים מיום דרישתכם בכתב שתג 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 
-ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

יעה פיה, תב-פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על
 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 
מובהר כי החברה הכלכלית תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד 

 לא חלף תוקפה של הערבות.
 

התאריך ימולא לפי הוראות החוזה הרלבנטיות _________________ ) ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 . דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.(/ בדק לביצוע

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 

  בכבוד רב,        
   

                               ___________________ 
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 תעודת השלמה - לחוזה 2ספח נ
 

 

 תעודת השלמה

     
   תאריך:

             

  
 הפרויקט:

 
  

  

  העבודה:

  
   

 
   החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ  המזמין:

  

   
 

     הקבלן:

  

  
          

  

  
   :נציג/י המזמיןתאריך בדיקת העבודות ע"י 

  

              

  
   תאריך תחילת תקופת הבדק:

  

  
          

  

העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה על פי ההסכם אנו מאשרים בזה כי 
שהקבלן התחייב לבצע במהלך  אשרלתעודה זאת ו חזה, להוציא את העבודות המפורטות בנספ

 תקופת הבדק.

  
          

  

      

              
              

 
 

 חותמת המזמין וחתימות מורשי החתימה
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 בדבר העדר תביעותהצהרה  –  3ספח נ
 

 

   תאריך:     

 לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון     

 קריית המועצה, נוה ירק   
          

חוזה לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות חינוך ומבני  - 2/2021מכרז מסגרת פומבי מס' הנדון: 
 ציבור בתחום מועצה אזורית דרום השרון

 
   

ש את החשבון הכולל ( מתכבד בזה להגיהקבלן – הח"מ _____________  )להלןי /ו אנ 
בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם  חברה( להחשבון הסופי –ן והסופי )להל

 הנדון. לחוזה 

 הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן: 

בחשבון  כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט א.
 (.התמורה הסופית – )להלן ₪עומד על הסך __________ הסופי ו

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח, אין לנו ולא  ב.
החברה הכלכלית תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי 

, האו מטעמ הו/או כלפי אלה הבאים מכוח( החברה –בע"מ )להלן  דרום השרון לפיתוח
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור.

 אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו. .ג

   

             
 ולראיה באו על החתום:

       

 שנת_____________היום _________   לחודש____________   

       

     : וחתימתו שם הקבלן  
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לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות  2/2021לחוזה מסגרת נשוא מכרז פומבי מס'   4ספח נ

 חינוך ומבני ציבור בתחום מועצה אזורית דרוםה שרון 
 

 נספח ביטוח ולאחריו נוסח אישור קיום ביטוחים
 

 ביטוחנספח 
 

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
 עבודותהביצוע או מתן האישור ל לרשות הקבלן העבודה/ות /ימיום העמדת אתרהחל מורשית כדין, 
הקבלן  כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו שלולמשך  )לפי המוקדם(

שנים נוספות  שלוש)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך  )לפי המאוחר( אתרמה
באישור עריכת ת ביטוח כמפורט ו, פוליסלאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

" ויחד עם עריכת הביטוח אישור)"מהווה חלק בלתי ניפרד הימנו בהמשך ביטוחי הקבלן המצורף 
 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3וחים המפורטים בסעיף הביט

זה, ובכל הסכם החתימה על  מועדמ ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,חברהלהמציא לידי ה הקבלןעל  .2
על ידי מבטחת חתום  יםהביטוח עריכתאישור את העבודה,  /ילאתר הקבלן כניסתמקרה טרם 

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה , על הקבלן למסור העתק מן חברהלדרישת ה. הקבלן

הפקיד בידי הקבלן ל, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך כל תקופת נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםביטוח, אישור עריכת חברהה

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .3

ביטוח פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה 3.1
בגין נזק  ₪ 400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  בגין רכוש של צד שלישי אחריות

 . אחד

כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור  ₪ 400,000של  

נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על , בגין חברהאו מי מטעם ה חברהה
 הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביטוח מקיף 3.2
העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף 

 .להלן 13בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף זה, במלואו או 

 נהיה יםהביטוח קיוםבנספח זה, לרבות אישור  כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .4
זה  הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת

 הקשור בכל חברהו/או מי מטעם ה חברהה כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. ו/או לפי הדין
 על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות

 . ידי הקבלן

חברה ה כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 . אדם שגרם לנזק בזדון , למעט כלפימןו/או מי מטע(, המועצה –והמועצה אזורית דרום השרון )להלן 

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .6
מכל סכום  חברה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי ההמפורטים בנספח זה ביטוחי הקבלןב

 שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

שייערך בקשר עם  ככל המלצות הסקר החיתומילרבות ) ביטוחי הקבלןתנאי כל קבלן לקיים את על ה .7
שעל להאריך את פוליסות הביטוח , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודותביטוח 

כל תקופת במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות הקבלן לערוך לפי הסכם זה, 
עד למועד תשלום או  /יםאתררות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהההתקש

הסכם הקבלן הקבועה בתחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הובמהלך כל תקופת  ,חשבון סופי
שנים נוספות לאחר סיום העבודות  שלוש)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך  זה

 .לרבות תקופת העבודות והבדק(

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .8
פי -עלהקבלן צמצם את אחריות או ל חברההעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו
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יטוחי בבאישורי הביטוח או בהעתקי ל אי התאמה בין האמור במקרה ש פי כל דין. ו עלאהסכם זה 
, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם הקבלן לבין האמור בהסכם זה

 להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  .9
כאמור, או המשלים הביטוח הנוסף לערוך  הקבלן על, או משלימים וספיםלערוך ביטוחים נהקבלן או 

חברה בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי ה .ן הקבלןעל חשבו
 .כלפי אדם שגרם לנזק בזדון למעט מטעמן,ומי והמועצה, 

 לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שליובאו פרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .10
 . הקבלן

משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני  .11
למען הסר ספק,  כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות

לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .12
העבודות, ובמיוחד לקיים אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע פגיעה, 

סעיף זה לעיל, על הקבלן למלא בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב .סדרי עבודה לעבודות בחום
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי 

אים לכל הזכויות שעל פי החוקים ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכ
   .לעיל

עלול אשר  לנזק לאבדן או מכל אחריותמן ומי מטעחברה, המועצה, ההקבלן פוטר במפורש את  .13
להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר 

 ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגינו הזכות העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן 
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה הזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן

פטור ה , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא בביטוח, ול
  מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

המבטח לא על ידי טוח יהסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב למען .14
לרבות במקרה  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבישהב
חברה, הלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,שנגרםאו הנזק 
   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) מטעמןוהבאים  המועצה

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו,  .15
 רק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ו

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .16
את אישור המבטח על ביצוע  חברההביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח ל /יהחובה לעדכן את סכום

בהתאם להוראות יועץ ביטוח מקצועי ולמלא אחר כל הנחיות החברה שתפעל  העדכון האמור
 .מטעמה, לרבותב כל הנוגע למסירת אישור קיום ביטוח מעודכן, בהתאמה

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן   .17
, חברהלהמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי ה

 וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כל יהא , על הקבלן חברהלדרישת ה .18
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה  חברהגורם או בעל זכויות של

 הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

   של ההסכם.יסודית הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה נספח הביטוח  .19
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 אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  מקום העבודה המבוטח מבקש האישור

 לפיתוח הכלכלית החברה: שם 
 ועבור עבורה) מ"בע השרון דרום

 (השרון דרום אזורית מועצה
 500242201,  512143488.: פ.ח

 נוה, 500. ד.ת, המועצה קרית: מען
 4554900 ירק

 שם: 
 
 
 

 מען:

  
 

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 סכומי ביטוחאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

 ביטוח סכום/  האחריות גבול תאריך סיום תאריך תחילה
 העבודה שווי/ 

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ניתן) לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

 (:הפוליסה

, 313, 309, 301 ש"ח     
314, 315, 316  ,
324 ,328 ,323 ,
318 ,330 

  כלול     ופריצה גניבה
משווי העבודות,  10%     עובדים עליו רכוש

 .₪ 500,000מינימום 
 ש"ח

משווי העבודות,  10%     סמוך רכוש
 .₪ 500,000מינימום 

 ש"ח

       בהעברה רכוש
 ש"ח משווי העבודות 10%     הריסות פינוי

,  308, 307, 302  10,000,000     צד ג'
309 ,312, 315 ,
318 ,320 ,322, 
329 ,333 

,  309, 308, 302  20,000,000     אחריות מעבידים
318  ,319 ,320 ,
328  

אחריות מקצועית 
 -ואחריות המוצר 

 משולבת

, 303 ,302, 301 ש"ח 4,000,000    
304 ,309 ,321 ,
325 ,326 ,327 ,
328 ,332 

 חודשים(. 6) 

 
 

  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  אזורית דרום השרון בתחום מועצה מבני ציבורמוסדות חינוך ולביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים ב

  .074, 062, 061, 060, 029, 027קוד:

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 וקירור(
 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור
 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 076 ומלונאות
 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות
 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך
 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים
 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
גופים ציבוריים, שירותים לציבור )לרבות: 

 092 מלכ"ר וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 בתי אוכלמזון/ שירותי הסעדה/ 

 112 - 042 מחקרים וסקרים
 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
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מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת 
 053 סעיף "אופי העסקה"(

- 
123 

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
נופש וטיולים )לרבות 

 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים
- 

125 
 126 - 056 ניהול מבנים

 127 - 057 ניקיון
 128 - 058 נשק וחומרי נפץ

 129 - 059 ספרינקלרים
 130 - 060 עבודות מתכת

 131 - 061 עבודות עץ 
עבודות תחזוקה ושיפוץ 

 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(
- 

132 
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

)יש לציין שם תחום במסגרת  קמעונאות
 070 סעיף "אופי העסקה"(

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

 קוד בתוקףכיסויים נוספים 
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 בחו"לנזק בעת שהות זמנית  -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 שנגרם משימוש בצמ"הכיסוי בגין נזק 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318  האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
  המבוטח מעובדי

319 - 
389 

 390 - 320  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור
321 

- 391 
 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 393 - 323  -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית
326 - 396 

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

מבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור מבקש

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 .₪ 20,000,000מינימום סכום ביטוח -
 404 - 334 .₪ 5,000,000 ביטוח סכום מינימום-
 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
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 קוד בתוקףכיסויים נוספים 
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות  2/2021לחוזה מסגרת נשוא מכרז פומבי מס'   5ספח נ
  –חינוך ומבני ציבור בתחום מועצה אזורית דרוםה שרון 

 טבלת פיצויים מוסכמים בתקופת העבודות )לא כולל איחור במסירה(

 תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר
גובה 
הקנס 
 בש"ח 

כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך: משקפי מגן, נשמית ציוד מגן אישי 
 מגיני אוזניים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' )לפריט(

500 

 אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד.
                

500  

 הסדר תנועה לא תקין/לא לפי תוכנית/ תמרור פגום.
             

1,000  

 תקלה/ חוסר בפנס מהבהב צהוב "צ'קלקה" על כלי רכב עבודה מיכליות וצמ"ה.
             

1,000  

 שימוש בכבל מאריך לא תיקני לחשמל.
             

1,000  

 שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום.
             

1,000  

 )כולל מכונה ניידת( נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי.
             

1,500  

 שימוש לקוי במעקה בטיחות זמני, כולל שימוש לקוי ביחידות קצה. )ליחידה(
             

1,500  

 פגם/תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל. 
             

1,500  

 בנסיעה לאחור. תקלה / חוסר בצופר אזהרה
             

1,500  

 יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. )רעש/ליכלוך/אבק וכדומה(
             

1,500  

 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות.
             

2,000  

 עבודה בגובה בניגוד לתקנות/ ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך. )לכל עובד(
             

2,000  

 רישום לקוי או חוסר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות.
             

2,000  

 ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר. )ליחידה(
             

3,000  

בלי אישור בכתב מיועץ -מ' ללא שיפוע טבעי או דיפון או תא הגנה 1.2עובד בחפירה שעומקה מעל 
 ד(קרקע. )לעוב

             
3,000  

 מ' שאינה מסומנת/מגודרת/משולטת בשילוט אזהרה מתאים. 0.5תעלה שעומקה מעל 
             

3,500  

 ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך לפרויקט.
             

4,000  

 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה.
             

4,000  

 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה.
             

4,000  

 נתון לשיקול דעת הפיקוח(פיצוי עבודה בניגוד לתקנות מחייבות. )גובה ה
 1,000-
4,000  

 השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. )גם באתר מגודר(
             

4,000  

 המזמין.אי קיום הוראת נציג 
             

4,000  
 טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה.

 הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים יופעלו בהתאם לצורך ובלי קשר ביניהם. 
 

 צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי. -תמרורים פגומים משמעותם 
 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.

 
 


