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 102/50מספר  חוזה התקשרות
  יסודי "דרויאנוב"הקמת בית ספר  ביצוע פרויקטל

 אביב יפותל בשכונת פלורנטין, 
 

 _______שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 
 

 -בין  -
 אחוזות החוף בע"מ

 אביב תל, 6"ץ ש גרשון מרחוב
    "(החברה" -) להלן  

 מצד אחד;
 

 -לבין  -
 
 

________________________ 
 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני;
 
 
 
 
 

מבנה הקמת ללקבלת הצעות  "(המכרז)להלן: " 3122/5מס' מכרז את  מהפרסוהחברה    :הואיל
 5,563 -כולל ברוטו בן כבשטח , גןכיתות  5כיתות לימוד +  1/בן  יסודיבית ספר שיכלול 

כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בתכניות, במפרטים (, "העבודותאו  העבודה)להלן: ", "רמ
 ;וביתר מסמכי חוזה זה ונספחיו

 

לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה זה על כל זכה במכרז והקבלן  והואיל:
 ;  שהתקיימה בתאריך של החברה מכרזים העל פי החלטת ועדת  , נספחיו

 

מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים, והקבלן  והואיל:
וברשותו כוח האדם, האמצעים וציוד המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי 

הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח 
 ת;הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את העבודו

 

 וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה; והואיל:

 

תנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והו
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 מבוא –פרק א' 

 

 :ונספחיםהגדרות  ,מבוא ./

 .החוזה לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מןהמבוא  ././

 .הימנו לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרדהנספחים  .2./

 .הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  .5./

 הגדרות .1./

ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם,  זה ובנספחיו יהיה למונחים בצדבחוזה 
 :אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת

 
 ","אתר העבודות ./.1./

 "מקום ביצוע העבודות"או 

עליהם ייבנה הפרויקט המקרקעין   - או "מקום המבנה"
אשר בהם, דרכם, מתחתם ו1או 
מעליהם ו1או בסביבתם יבוצעו 
הפרויקט והעבודות, לרבות כל 

ועמדו לרשות מקרקעין אחרים שי
הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על 
פי החוזה וכן, כל מקום אחר בו 

  לחוזה; תבוצענה עבודות בהתאם

מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל  - "האדריכל" .1.2./
ואשר הודעה על מינויו  פרויקטה

נמסרה לקבלן. כל עוד לא הודיע 
אורית  המזמין לקבלן אחרת יהיה

אדריכלות ותכנון אורנת, רות שפירא 
 .פרויקטה יאדריכל ,עירוני

זה על כל נספחיו ומסמכי חוזה  "החוזה" .1.5./
 ;המכרז

 "מדד תשומות .1.1./
מחירי תשומות הבנייה למגורים מדד  בניה למגורים"

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף 

מוסד אם יפורסם על ידי גוף או 
ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 
לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו, 

 ; אם יבוא

בגין  תשומות הבניה למגוריםמדד   - "המדד הבסיסי" .1.3./
אשר התפרסם  22/1שנת  ינוארחודש 
 3.2.22/1/ביום 

תשומות הבנייה למגורים הידוע מדד  "המדד החדש" .1.6./
יום האחרון של החודש בגינו הוגש ב

-ו 46 הקבלן כאמור בסעיפים  חשבון
 ;להלן 47 

 ;ו1או מי מטעמהאחוזות החוף בע"מ  0"אחוזות החוף""המזמין" .1.1./

 שפורסם ע"י  3122/5מס' מכרז  "המכרז" .1.1./
המזמין על כל תנאיו, מסמכיו 

 ;ונספחיו
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 פרויקטמנהל ה 0 "המנהל .1.1./
י שימונה מעת לעת על ידי המזמין מ - "0 המפקח  

 עלמטעם המזמין ו1או לפקח לנהל 
על כל חלק ממנו ו1או ו1או  פרויקטה

לכך על ידי  כל אדם אחר אשר יוסמך
. כל עוד לא הודיע המזמין בכתב

המזמין לקבלן בכתב אחרת יהיה 
גואטה ניהול פיקוח  -קורן המנהל 

  ;בע"מ וייעוץ הנדסי
 "המפרט" או .2/.1./

הטכניים לביצוע העבודות. המפרטים  - "המפרטים"
מפרטים אלו כוללים מחד, את 
הפרקים הרלוונטיים של "המפרט 

אינם הכללי לעבודות בנין", אשר 
מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי 
הועדה הבין משרדית של משרד 
הביטחון, משרד העבודה ומשרד 
השיכון )במהדורתו העדכנית האחרונה 
הידועה במועד חתימת החוזה או 
במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או 

, לרבות עדכונים במקרה של שינויים(
מוקדמות, וכולל אופני מדידה  22פרק 

כולת מחירים המצורפים לפרקים ות
. הקבלן מצהיר בזה כי עותק אלה

"המפרט הכללי לעבודות בנין" נמצא 
ברשותו, הוא עיין בו והוא מוכר לו 
היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוטף 
בכל הפרסומים והעדכונים הנוגעים 

את למפרט זה ומאידך, כוללים 
 כנספח המצורפיםהמפרטים הטכניים 

 (; למכרז ג1ח )נספ לחוזה 'ג

בכל מקרה של סתירה ו1או אי התאמה 
ו1או דו משמעיות בין הוראות 
המפרטים השונים יקבע המנהל את 
ההוראה שתחול. בקביעתו יתבסס 
המנהל על מיטב הנוהג המקצועי ועל 

 המקובל במקרים אלו.

 "העבודות" .//.1./
נשוא חוזה זה, תשתית ובינוי  עבודות "פרויקט"האו 

מפרטים, כמפורט בחוזה זה, ב
בתכניות וביתר המסמכים המצורפים 

ביצוע כל עבודות הקדם  לחוזה, לרבות
פיתוח ועבודות הפיתוח באתר, כולל 

, לרבות מים, המערכות התת קרקעיות
חשמל, תאורה, טלפונים ביוב, ניקוז, 

וכבלים וכן סלילה וריצוף מחדש של 
 .בות והמדרכותוהכבישים, הרח

 יפו;-אביבעיריית תל  "העירייה" .2/.1./

המתקבל מהכפלת סכום הסכום  הפרשי הצמדה"" .5/.1./
תשלום כלשהו בהפרש בין המדד 
החדש לבין המדד הבסיסי, כשהוא 

  ;מחולק במדד הבסיסי



- 3 - 
 

 

לרבות ______________________ "הקבלן" .1/.1./
נציגיו של הקבלן, שלוחיו, מורשיו 
המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה 
מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע 

עבודות או כל חלק מהן, אם המזמין ה
לקבלן להעסיק קבלני ואישר התיר 

בחוזה זה וע"פ האמור  משנה כאמור
 ;להלן 26 בסעיף 

התכניות הקשורות באופן ישיר  כל "התוכניות" .3/.1./
לביצוע העבודות ואשר ו1או עקיף 

 מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה
ולרבות, כל שינוי בתכניות אלה 
שיאושר על ידי המנהל או המפקח 
וכן, כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב 
על ידי המנהל, או על ידי המפקח, 

לרבות  לעניין חוזה זה, מזמן לזמן
 תוכניות לביצוע.

' לחוזה אהתוכניות כמפורט בנספח 
 למכרז(;א 1)נספח 

 "כתב כמויות" או .6/.1./
המפרט את כתב הכמויות מסמך  "מחירי כמויות"

לחוזה  בבנספח והמחירים, כמפורט 
ההנחה  את הכולללמכרז(,  ב1)נספח 

כתב שנתן הקבלן למחירים ב
במסגרת הצעת המחיר הכמויות 

 ;במכרז ועל יד השהוגש

מקום במסמכי החוזה בו נרשם בכל  "על חשבון" .1/.1./
ו1או "על חשבונו"  המושג "על חשבון"

פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור 
או העבודה, ו1או הציוד, \החומר, ו

ו1או המבנה הכרוכים בנושא אליו 
המושג, כאשר התשלום מתייחס 

יכלול את כל ההוצאות הישרות 
והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום 

  ;הנ"ל

המערכות ו1או קבלנים ו1או קבלני  "המזמין "קבלני .1/.1./
מטעם המזמין, ספקים כלשהם, 

, אשר וקבלני המשנה למעט הקבלן
יבצעו פעולות כלשהן בקשר להקמת 

תוך כדי ובזמן ביצוע ו1או  פרויקטה
  ;העבודות על ידי הקבלן

שיגיע לקבלן מהמזמין הסכום  "שכר החוזה" .1/.1./
בתמורה לביצוע התחייבויותיו על פי 

ובמועדן  הוראות החוזה במלואן
ולשביעות רצון המזמין והמנהל 

 ;בהתאם להוראות החוזה

תכניות שהוטבעה עליהן חותמת  - "תכניות לביצוע" .1.22./
 "לביצוע", על ידי המנהל, או המפקח.

, לרבות /231תכנית בניין עיר מספר  -"תוכנית בניין העיר" ./1.2./
 תוספות ו1או תיקונים לה.

להלן  15  בסעיףשנקבעה התקופה  "תקופת הביצוע" .1.22./
כמשך הזמן אשר במהלכו על הקבלן 
להשלים את ביצוע העבודות או כל 

רצונם המלא של  חלק מהן, לשביעות
המזמין והמנהל. התקופה תחל במועד 

דה שייקבע בצו התחלת העבו
ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את 

 ;תעודת ההשלמה
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 נספחים .3./

 :הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן ./.3./
 ותוכניות ;רשימת התוכניות   - נספח א' ././.3./

 ;כתב כמויות ומחירים - נספח ב' .2./.3./

 מפרטים;מוקדמות ו - נספח ג' .5./.3./

  ;זמנים אבני דרך ללוח - נספח ד' .1./.3./

  העבודותלביצוע מפורט  ח זמניםלו - 5נספח ד' .3./.3./

 [על ידי הקבלןצורף י]

 נוסח צו התחלת עבודה; - נספח ה' .6./.3./

 תוכנית לניהול סביבתי של אתר הבנייה;  -' ונספח  .1./.3./

 נוסח תעודת השלמה; - 'זנספח  .1./.3./

 נוסח ערבות ביצוע; - 'חנספח  .1./.3./

 ;טיבנוסח ערבות  - 'טנספח  .2/./.3./

 תביעות;נוסח הצהרת ביטול  -  'ינספח  .//./.3./

 ;הקבלן טוחיינספח אישור ב - 'א"נספח י .2/./.3./

 פטור מנזקים; –הצהרת הקבלן   -     ב'נספח י" .5/./.3./

 ;עבודות בחום –הצהרת הקבלן  - ג'נספח י" .1/./.3./
 

מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה, אף בכל  .3.2./
אם לא צורף אליו בפועל, יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה, אף אם לא 

 לעיל.  צורף לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחים

 מהות החוזה .2

למען הסר ספק,  .וכל העבודות הכרוכות בכך פרויקטזה הינו לביצוע החוזה  ./.2
כל העבודות  תמובהר בזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות א

א 7נספח ) א'נספח כמפורט בתכניות  פרויקטהדרושות להקמת והשלמת ה
, לרבות כל האלמנטים (למכרזג 7נספח ) לחוזה זה ג'נספח ( ובמפרטים למכרז

 .הדרושים לשם כך, גם אם אינם מתוארים ומפורטים בתכניות

תוספת או שינוי בעבודות ו1או השלמת עבודות ו1או ביצוע עבודות נוספות, כל  .2.2
בהתאם לכל דרישה תכנונית ו1או דרישה על פי דין  פרויקטהדרושים להשלמת ה

י, מהווים חלק בלתי נפרד ו1או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצוע
מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את 
הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו1או שינוי משכר החוזה, למעט שינויים 

 .להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה בפרק ח' כמפורט

תוצאות המדידה החוזה יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בשכר  .2.5
לחוזה זה  'בנספח בהכמויות שבכתב  הסופית של כל יחידה ויחידה, כמפורט

 .וביתר הוראות החוזה
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בחוזה זה לביצוע העבודות,  מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימוהקבלן  .2.1
בהתבסס ובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת 
ולהשלמת העבודות על כל הכרוך בכך, בתמורה לשכר החוזה, שהינו קבוע 
ומוסכם מראש, אשר לא ישתנה מכל סיבה שהיא, למעט במקרים המפורטים 

 .במפורש בחוזה זה

 תדוהוראות החוזה ואתר העבובדיקת  .5

מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן הקבלן  ./.5
את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו1או הנובעים מהם, לרבות 
את אתר העבודות וסביבתו, דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע ואת כמויותיהם 

יר בזה הקבלן כי שוכנע וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות. כן מצה
על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגנת 
לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי 
לבסס שום תביעות כספיות ו1או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקפות 

כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי ידיעה  ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תנאי
 .או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו1או הנובע ממנו

לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים בנוסף  .5.2
הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

ניות, החומרים, הציוד, כוח האדם ויתר האמור לעיל בנוגע לאספקת התכ
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים 
הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או 
בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי 

 .ועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועדחוזה זה במלואן ובמ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .5.5
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 חוהמפק וסמכויותיהם של המנהלתפקידיהם  .1

המפקח ו1או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות המנהל ו1או  ./.1
ען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ולהשגיח על ביצו

ביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את 
 ., המפקח ואת הוראותיו הואהמנהלהוראות 

ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר  יאפשר למנהלהקבלן 
הקשורה לביצוע הוראות העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי 

החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם 
 .הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בבצוע העבודות

להשתמש בכל המיתקנים  םיאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמהקבלן 
 .והשירותים שהותקנו באתר

מטעמו ו1או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות הקבלן וכל המועסקים על  .1.2
המנהל ו1או המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על 

 .ידם

העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות ביצוע  .1.5
 .פעולות לצורך ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו1או המפקח

. הקבלן של המנהל ו1או המפקח ות תבוצענה לשביעות רצונם המלאההעבוד
מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו1או 
המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה. בכל מקרה בו ניתנו 

ראות סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והו
 .המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו1או מבלי  .1.1
ם עלמפקח בחוזה זה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 

אופי ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים 
ן ישתמש בהם בביצוע העבודות. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה שהקבל

או מחדל מצד המנהל ו1או המפקח, בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה, 
לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות 
שבהתאם להוראותיו הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו1או בתביעה כלשהי בגין 

 .פיקוח ו1או ניהול כושל ו1או לא משביע רצון
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מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו1או שאינן מתיישבות מהמנהל ו1או בכל  .1.3
המפקח, חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה 

 סופית, תחייב את הקבלן ותגבר על הוראות המפקח.

ר עם ביצוע העבודות, רק הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקש .1.6
באמצעות המנהל ו1או המפקח, הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות 

 .ו1או המנהל המפקח

כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו1או למפקח סמכות סופית ובלתי לצורך  .1.1
כיוצא בזה, המצביעות על או ניתנת לערעור ו1או לפי שיקול דעתם המוחלט ו1

בלעדי בהחלטותיהם, הכרעותיהם, קביעותיהם,  שקול דעת מוחלט ו1או
דרישותיהם וכו', תהיינה החלטותיהם של המנהל ו1או המפקח סופיות, תחייבנה 

 .את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור, אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה זה

הקבלן יזמן אליו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את המפקח ו1או המנהל  .1.1
תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי  לישיבת
, וכן עליו להביא לדיונים אלא את התכניות, דו"חות וכל ו1או המנהל המפקח

. כמו כן, יביא הקבלן ו1או המנהל מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח
רש על ידי עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצוע, הכל כפי שייד

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, לוקח הקבלן על עצמו . המפקח
תיאום התכנון הדרוש לצורך ביצוע נכון ומדויק של השלמת לאת האחריות 

העבודות ובהתאם ללוח הזמנים ולצורך כך למנות מתאם תכנון. מתאם התכנון 
המשנה ובעלי המזמין, קבלני , קבלני המקצועות השוניםיהיה אחראי לתאם בין 

המקצוע מטעם הקבלן ויפעל במילוי תפקידו לשביעות רצונו של המפקח לפי 
מיטב הנוהג המקצועי. מתאם התכנון ידווח בכתב באופן שוטף למפקח על 

עיכוב כלשהם העלולים ו1או  התקדמות ויתריע בפניו במועד על כל חריגה
כי יועצי המזמין יבצעו את . מובהר בזאת פרויקטלהשפיע על התקדמות ה

 בלבד. המנהלעבודתם לפי הוראות 

ו1או בזכות הפיקוח,  פרויקטהסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בניהול הלמען  .1.1
כאמור לעיל, כדי להטיל על המזמין, או מי מטעמו, אחריות בנזיקין ו1או 
אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות 

ש לו על פי חוזה זה. המזמין אינו חייב להשתמש בזכותו למנות מנהל ו1או שי
מפקח והימנעות כאמור, לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה מניעות, או 
השתק, כנגד כל טענה או תביעה שלו, בקשר עם כל דבר ועניין הקשור בעבודות, 

 .טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו

המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי  זה על סעיפיסעיף  .2/.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 ניהול יומן עבודה .3

מדי יום ביומו את  ירשמוינהל יומן עבודה, בשלושה  עותקים, אשר בו  המפקח ./.3
כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות, הקבלן מצהיר שכל הפרטים 
שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע 
העבודות. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לרישום פרטי העבודות, גם למתן 

ות, במשרד המפקח, במקום בו הוראות בכתב לקבלן. היומן יוחזק באתר העבוד
תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן 
על ידי המנהל בצירוף חתימת המפקח, או על ידי המפקח עצמו, בין בנוכחות 
הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן. היומן ייחתם מדי יום ביומו על 

מנהל העבודות מטעמו, העתק אחד יימסר לנציג ידי הקבלן או מיופה כוחו או 
הקבלן והעתק נוסף ממנו יישאר בידי המפקח. המפקח או המנהל יהיו רשאים 

 להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן.

לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע  מבלי .3.2
 יום ביומו על הפרטים כדלקמן: רישומים ביומן, ירשום הקבלן ביומן מדי

של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע מספרם  ./.3.2
 ;העבודות

החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים כמויות  .3.2.2
 ;ממנו והכמויות שהושקעו בביצוע העבודות
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 ;הנמצא באתר העבודותהציוד  .3.2.5

 ;בציוד בביצוע העבודותהשימוש  .3.2.1

 ;העבודותוררים באתר מזג אויר השתנאי  .3.2.3

 ;והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםתקלות  .3.2.6

 ;בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםהתקדמות  .3.2.1

שניתנו לקבלן על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות הוראות  .3.2.1
 ;לעבודות נוספות ו1או לביצוע שינויים בביצוע העבודות

 ;או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות והנחיות המנהלהערות  .3.2.1

דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב כל  .2/.3.2
 ;העובדתי במהלך ביצוע העבודות

מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון רישום  .//.3.2
 ;מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי

שום ביומן העבודה פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרכל  .2/.3.2
 ;ם ובין באורח שוטףבין במועד מסוי

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה הקבלן  .3.5
רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המנהל או המפקח על ידי 

ימים ממועד רישומו. הערותיו ו1או  5מסירת הודעה בכתב למפקח, תוך 
של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם המנהל יחליט  הסתייגויותיו

לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל כאמור תהיה סופית 
 .ובלתי ניתנת לערעור

העיר ו1או הסתייג הקבלן מהערות ו1או הוראות המנהל ו1או המפקח ביומן  לא .3.1
שר את נכונות הפרטים ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אי 5העבודה תוך 

 .וההערות הרשומות ביומן, ואת הסכמתו להם

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו1או רישום ביומן על ידי למען  .3.3
הקבלן אשר לא אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי 
הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו1או להארכת תקופת 

ביצוע של העבודות על פי החוזה ו1או לפיגור ו1או לסטיה ו1או לאי ביצוע ה
 .הוראה כלשהי מהוראות החוזה

דף של היומן ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי כל  .3.6
 .והקבלן ימסור עותק למפקח המפקח

תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת סעיף  .3.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .6

אינו רשאי להסב ו1או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן הקבלן  ./.6
או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי  אין הוא רשאי להעביר, להמחות

החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור 
לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא 
בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 

לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא  כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי
לנכון. כל הסבה ו1או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את 

 .המזמין

המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו1או גורם אחר נתן  .6.2
בביצוע חלק כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן 

ויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מאחריותו ומהתחייב
 .מעשה ו1או מחדל של קבלן המשנה ו1או הגורם האחר האמורים
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שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת המקנה בבעלות שינוי  .6.5
מניות, הגדלת הון מניות ו1או הקצאת מניות ו1או בכל דרך אחרת תחשב 

זה, וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג ין סעיף יכהעברת זכויות לענ
 .זה

יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו המזמין  .6.1
ו1או חובותיו על פי חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות 

 .כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה

בזאת, כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו  כן מוסכםכמו 
הועברו זכויותיו ו1או חובותיו של המזמין, על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות 
נשוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד, שתנאי החוזה החדש 

 .יהיו זהים לתנאי חוזה זה, בשינויים המחויבים

נה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי זה על סעיפי המשסעיף  .6.3
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 היקף החוזה .1

החוזה חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכל והנובע מכל לרבות הוראות  ./.1
המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכנות ועל דבר אחר, בין קבוע 

 .ןובין ארעי הנחוץ לשם ביצוע

בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכניות לרבות מוצהר 
 שינויים בהן בהתאם להוראות הסכם זה יהוו את נשוא החוזה. 

ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו1או ימסור ו1או רשאי למסור לקבלנים אחרים ו1או  .1.2
הכוללות, , באופן כללי פרויקטלגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר ל

עבודות בניה, הריסה, מערכות, מלאכות,  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה 

לרבות ביצוע שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו1או לקבלנים האחרים, 
בזה לסייע ולאפשר  הקבלן מתחייבעבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן. 

ביצוע עבודה1ות אחרת1ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המנהל ו1או 
המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם 

קונים , ואף לבצע תיהקבלנים האחרים ו1או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה
 .רשבעבודות, בעקבות העבודות האחרות, ככל ונד

לא יכיר בכל תביעה ו1או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם, או המזמין 
עבור, עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו1או עבורו על ידי קבלנים 

 .אחרים ו1או ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה

לעיל לא  7.2  הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיףלמען  .1.5
יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין 
למסור לאחר ו1או לאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא 

הקטין ו1או להגדיל את היקף העבודות נשוא חוזה זה ומזכותו של המזמין ל
 .חוזה זה

ם יחלקהעבודות נשוא חוזה זה יבוצעו ב מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, .1.1
 חלקיהמזמין יהא רשאי לפצל את מתן צווי התחלת העבודה בהתאם ל, וכלהלן

 :ביצוע העבודות השונים

 5 +כיתות  1/בנייה של מבנה חדש לבית ספר יסודי בן – א' חלק ./.1.1
שירותים, חדרי מורים והנהלה, ספרייה, מחסן, חדר , כיתות גן ילדים

, תכניותבוהכל כמפורט פרוייקטים, חדר מדעים וטכנולוגיה, חדרי עזר 
 ."('א שלב)להלן: " נספח א' לחוזה זה

הריסת המבנה הקיים ובמקומו הכשרת חצר לבית הספר, – ב' חלק .1.1.2
ריצוף גג, , מגרשי משחק, גינון והשקיה, שטחי הפיתוחהכוללת 
 שלב)להלן: " , נספח א' לחוזה זהתכניותבוהכל כמפורט , ופרגולות

 ."('ב
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 מסמכי החוזה והתוכניות .1

התכניות ( העתקים של מערכות 5ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה )המפקח  ./.1
והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה. כל העתק נוסף, 
שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון 
ההעתקות המאושר על ידי המזמין. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין 

ן שהכין אותם את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובי
 .בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר

תקופת ביצוע העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכנת של בכל  .1.2
 .התוכניות, מתוך השלוש שנמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, הקבלן  .1.5
מפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן, את כל יתר המסמכים ה

מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין, המנהל, המפקח, המתכננים והיועצים, יהיו 
רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו1או בתכניות, בכל שעה במשך היום, 

 .בכל תקופת ביצוע העבודה

יצוע העבודות, יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר בהקבלן  .1.1
גם מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, 
שנמסרו לידיו ע"י המפקח. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות 

 .בביצוע העבודה

ם חלקיה התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד. לפני הביצוע .1.3
ביצוע, אשר עשויות לכלול שינויים או ימסרו לקבלן תכניות ה םיהרלוונטי

מכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש התכניות  השלמות, לעומת
  או לקבל כל פיצוי או שינוי במחירי היחידה השונים עקב עדכונים אלו.

נן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור ימוצהר בזה כי התכניות ה .1.6
ין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו1או גוף על תוכנן בסוד, לא להכ

שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל 
אופן שהוא וכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו1או איזה חלק מהן לאחרים 

ו1או המפקח,  המנהל פרויקט.שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו1או ל
לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו1או הוראות ו1או  וימציא

הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את 
ם ובמהלך ביצוע העבודה משום חלקיהקבלן. אין במסירת התכניות לקבלן ב

פת עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי במחירים ו1או לתוס
תמורה. לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל טענה ו1או 
תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו1או בעלויות עקב אי אספקת תכניות 
בתחילת ביצוע העבודות, אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו 

 .מוצדקות

( 1/יע למפקח עד ארבעה עשר )לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להודמבלי  .1.1
יום לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד 
להיות מבוצע. במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת 

תהא ו כרעתוההתכניות לקבלן )מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמנים( יכריע המפקח 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להעביר סופית ומחייבת. כמו כן ומ

לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי 
הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון הדרושות לכל 

העבודה המפורטים בלוח הזמנים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי  חלקיאחד מ
 .גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמורשכר החוזה כולל 

בזה כי כל התכניות היינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות מוצהר  .1.1
לא להכין מהם , היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד

או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. \העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו
צהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת הקבלן מאשר ומ

ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא 
או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם \ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו

קשר ישיר לביצוע העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות 
 .או חלק מהן\כבון בקשר לתוכניות וע

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 פרשנות וסתירה בין מסמכים .1

יבדוק את התוכניות, המפרטים, את המידות ומצב פני הקרקע, איזון הקבלן  ./.1
 .וסימון

אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי מקרה של סתירה, או בכל  .1.2
במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר 

 –העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 :הינו כדלקמן –לעניין הביצוע 

 ;לביצוע תוכניות ./.1.2

 מפרט מיוחד; .1.2.2

 כתבי כמויות; .1.2.5

 אופני מדידה מיוחדים; .1.2.1

 מפרט כללי; .1.2.3

 תנאי החוזה; .1.2.6

 תקנים ישראלים; .1.2.1

לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא ברשימה כל הוראה במסמך קודם 
 אחריה.

 והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: אופני המדידה  ענייןל .1.5

 ;כתב הכמויות והמחירים ./.1.5

 ;מפרט מיוחד .1.5.2

 ;תכניות .1.5.5

 ;חוזה תנאי ה .1.5.1

 ;מפרט כללי .1.5.3

 ;תקנות ותקנים .1.5.6

ופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט תיאור העבודות המ
 .המיוחד

אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים 
 )במקרה של סתירה( על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי.

או  ,הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוגילה  .1.1
שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק 
הימנו, או שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 

( שעות ממועד בו 11יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך ארבעים ושמונה ) -החוזה 
הצורך, בדבר  התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי
 .הפירוש שיש לנהוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה  1.5והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף במקרה  .1.3
כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון 

ירה כאמור לעיל הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סת
 .תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ווהחלטת

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשנות החוזה מבלי  .1.6
תיעשה באופן המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך 

 .המפרט ותנאי המכרז

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .2/

פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין יבצע את העבודות על הקבלן  ./.2/
והמנהל, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל והמפקח, בין 

 .שמפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו
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מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב הקבלן  .2.2/
ם, חומרים, כלים, ציוד, מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אד

מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על 
הוראות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן 
של העבודות על פי חוזה זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי המזמין 

 .זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיללא היה מתקשר עימו בחוזה 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .2.5/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים –פרק ב' 

 בדיקות והכנות מוקדמות .//

לביצוע העבודות רר וקיבל את כל המידע הדרוש ימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  ././/
וכי הוא נוטל בזה , לתנאי הגישה לאתר העבודות, מודע לתנאי השטחוכי הוא 

זאת בתקופת הביצוע ועל  ,מראש את כל הסיכונים הנובעים ו1או הקשורים בכך
יהיה רשאי, אם ברצונו בכך, להמציא המזמין  .פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה

. דו"חות אלה ישמשו פרויקטורך הלקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצ
לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב, ולא יפטרו את 
הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו1או כנדרש 
לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות 

 . ן כאמורהדוחות והסקרים שהומצאו לקבל

הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו כי אתר העבודות נמצא בסמוך למבנה בית ספר  .2.//
פעיל, ובהתאם הוא מתחייב לפעול על פי הוראות והנחיות העירייה והגורמים 

פעילים, לרבות נקיטת  המוסמכים בעניין ביצוע עבודות בסמוך למוסדות חינוך
הנדרשים בהתחשב בתנועת אנשים וכלי רכב במהלך שעות  הבטיחות והבטחון

 .הפעילות במוסדות החינוך

הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות בהם יתוארו  .5.//
 .המזמיןהעבודות ומשמעותם. נוסח ההודעה ייקבע על ידי 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1.//
 .יסודית של החוזהתנאיו תהווה הפרה מ

 

  ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים תרישיונו .2/

תחילת ביצוע העבודה ימציא להלן, לפני אמור בפרק ג' בנוסף ומבלי לפגוע ב ./.2/
שיונות והאישורים לביצוע יהקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הר

את כל התשלומים העבודות לפי התכניות. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות 
שיונות, להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת, יהנדרשים לצורך קבלת הר

 .שיונותיעל חשבונו, בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הר

, משרדי ה, בסעיף זה הכוונה, בין היתר, אך לא רק, לעיריי"רשויות"במונח 
וריות ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", רשויות אז

, אתרי ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז
  ועוד. פינוי פסולות

לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, בנוסף,  .2.2/
ויתר הרשויות, לשם קבלת  הייעירלשירותי הכבאות, חברת הטלוויזיה בכבלים, 

טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, 
בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תכניות הפיתוח שלהם, ולשם תאום מוקדם של 

 .העבודה עם הרשויות הנ"ל

, לרבות לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימיםידוע  .2.5/
. הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים מבנה בית ספר פעיל

 . ותשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודויתקן על חשבונו כל נזק 
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ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או הקבלן  .2.1/
כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע 

זיהום אויר, וכד'. כן יתחשב בשעות בייחוד בשעות המנוחה, ממטרדי רעש, 
 .הפעילות במקום. במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד לקדמותו

מבלי לפגוע באמור לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודות, או כל חלק מהעבודות,  .2.3/
, בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא, על והתקנים קיימיםליד מערכות 

, לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה ותתת קרקעיתשתיות בלן לוודא מיקום הק
 של הגורם המתאים השייך לרשות1גוף שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן:

 מי אביבים בע"מ אגידת ./.2.3/

הקיימים, על הקבלן להזמין והביוב על מנת לא לפגוע בקווי המים 
, לקבל בע"מ אביבים מיתאגיד לסיור באתר העבודות הרלוונטי, נציג 

ממנו את סימון קווי המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות 
באזור קווי המים. מובהר בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות 

 .מי אביביםמפקח של 

 תיעולמחלקת  .2.3.2/

תיעול המחלקת הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם 
בזמן  מםקוח מטעוידאג לנוכחות פי והגורמים המוסמכים בעירייה,

 ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול קיימים.

 מחלקת המאור .2.3.5/

הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבלת 
סימון של כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. 
מובהר בזאת כי עבודת הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

 מחלקת המאור.בנוכחות מפקח מטעם 

קבלת רישיון לביצוע להקבלן קודם לתחילת ביצוע העבודות ידאג  .2.3.1/
בהסתמך על היתר בניה בתוקף, ולאחר שקיבל האישורים  ,העבודות

הנדרשים מכל מחלקות העירייה הנכללות במסגרת התיאום ההנדסי 
 הנדרש.

 בהתאם לצורך.-כל המחלקות האחרות של העירייה  .2.3.3/

 חברת החשמל .2.3.6/

ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לביצוע עבודות ליד הקבלן יתאם 
עמודי חשמל וקווי חשמל תת קרקעיים. מובהר בזאת כי העבודה 
באזור עמודי חשמל וקווי חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת 

 החשמל או באישורו.

הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על 
ת באתר העבודות. כמו כן לקבלן לא תהיה כל ידה לצורך ביצוע עבודו

טענה ו1או תביעה במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור 
עמודי1קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות חברת החשמל  או 

 נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות.

 חברת בזק .2.3.1/

ודות ליד הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עב
עמודי טלפון וקווי תקשורת תת קרקעיים. מובהר בזאת כי עבודה 
באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות 

 מפקח מטעם חברת בזק. 

הקבלן מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה 
טענה ו1או לצורך ביצוע עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל 

תביעה עקב כניסת חברת בזק לצורך ביצוע עבודות כאמור ו1או 
במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי הטלפון ו1או קווי 

 התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה.
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 משטרה .2.3.1/

שיון יבלת ריה, וקילאחר קבלת רישיון ממחלקת תיאום הנדסי בעיר
הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה החפירה, יפנה 

 בשטחי כבישים ולכל עבודה המצריכה הסדרי תנועה חדשים. 

הקבלן יעסיק שוטרים בשכר או מאבטחים על חשבונו בהתאם 
 לדרישות המשטרה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות 
 משטרת התנועה.

לעיל הינה  12.5 המופיעה בסעיף מובהר בזאת כי רשימת הגופים  .2.3.1/
חלקית ועל הקבלן לפנות לכל הרשויות ו1או הגורמים הנוספים לצורך 

על הקבלן לוודא כי אין במגרש כמו כן,  תיאום ביצוע העבודות עמם.
צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', כבלים או 

באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל  -ובמידה ואכן קיימים 
הרשויות המתאימות. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין 
מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב 

בונו, לשביעות רצון המפקח, לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חש
ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה 

 .מהנזק הנ"ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות, קבלת  .2/.2.3/
שיונות הדרושים, לרבות ההמתנה למשגיחי1מפקחי הרשויות, יהר

 כלולים בלוח הזמנים ולא יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע.  

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת סעיף  .//.2.3/
 .תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 אמצעי זהירות .5/

 להלן: 18 בסעיף מהאמור מבלי לגרוע 

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הקבלן  ./.5/
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, 

 .ת ציוד כבד וכו'נורות, הובלת חומרים, הפעליהנחת קווי צ

ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או הקבלן  .5.2/
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות 

הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על גידור  .העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו
, ובפרט ילדים הלומדים אתר העבודות על מנת למנוע כניסת גורמים זרים

 .לאתר העבודות, במהלך כל שעות היממהבמוסד הסמוך, 

יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי הקבלן  .5.5/
להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, 

 .ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר

יספק וירכיב פיגומים טפסנות, מערכות לעיל, הקבלן  13.3 לפגוע בסעיף  מבלי .5.1/
תימוך ודיפון להגנת החפירות ומבנים סמוכים, דרכי עזר, מעברים רגילים 

עיים תקניים אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי ועיליים, סולמות ומתקנים אר
 העבודות במסגרת העומסים אשר להם נועדו.

הקבלן להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם, או להחליפם, תוך התחשבות על 
בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים, תקנים, 

 צווים או תקנות בני תוקף.

ם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של הקבלן יבצע את הנ"ל בהתא
מהנדס מטעמו. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של 

יתקן את הנזקים הן הישירים והן עקיפים  -מפולת או תקלות אחרות כל שהן 
 לרבות למבנים הקיימים.
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 זמניים הסדרי תנועה .5.3/

הקבלן מתחייב להכין, להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל  ./.5.3/
את אישור הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה, בהתאם 

, ככל שיידרש, עלמנת ביצוע והסדרי תנועה זמניים חלקילתכניות 
ולתאם את  לאפשר כניסה ויציאת כלי רכב הנדסיים לשטח הפרוייקט,

 ת לכבישים הקיימים. ומועדי ביצוע ההתחברויותנאי 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן נושא באחריות לתכנון  .5.3.2/
 חלקהסדרי התנועה באתר העבודות ובתוך כך עליו להבטיח כי בכל 

ת ותנועה רגלית בכל אתר של ביצוע העבודות תתאפשר תנועה ממונע
על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דין העבודות. 

לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות, לרבות משרד התחבורה, 
 המשטרה, העירייה וכד'. 

הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים,  .5.3.5/
דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכד', בהתאם לצורך, לרבות בניית 

 ת התנועה.מעקפים לצורך הטיי

על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר  .5.3.1/
שיידרש על ידי הרשויות והמפקח, כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת 

 היום והלילה.

מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה, ונקיטת כל האמצעים  .5.3.3/
 עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות עלהדרושים לכך, 

 י הקבלן.יד

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור  .5.3.6/
ובביצוע הסדרי התנועה באתר העבודות, חלות על הקבלן ויבוצעו על 

 חשבונו.

 שילוט ותמרור זמניים .5.6/

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום  ./.5.6/
סימון, תמרור  ובסמוך לאתר העבודות, הקבלן מתחייב להציב שילוט,

ואביזרי תנועה מתאימים, כולל היותם מחומר המחזיר אור, במצב 
 תחזוקה טוב, לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. 

מיקום, מספר וסוג השלטים, התמרורים ואביזרי התנועה באתר  .5.6.2/
שיון יהעבודות, יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין, הוראות ר

לסכימת תמרור כמפורט במדריך  משטרת ישראל ועירייה, ובהתאם
בשטח עירוני בהוצאת משרד להצבת תמרורים באתרי עבודה 

, כפי שתאושר על ידי המפקח. העדכנית ביותר ההתחבורה, במהדור
מובהר בזאת כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת 

 התמרור כאמור.

חות וכן המפקח ראשי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטי .5.6.5/
להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח, העבודות 
מבוצעות בתנאים בטיחותיים לא נאותים או לא מתאימים כאמור 

 לעיל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור  .5.6.1/
ובביצוע השילוט והתמרור הזמניים כאמור לעיל, חלות על הקבלן 

 ויבוצעו על חשבונו.

חייב הקבלן למלא את כל  ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתריום,  מדי .5.1/
הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 .באתר כתוצאה מהעבודה

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה כל  ,לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזהמבלי  .5.1/
יים לאובייקט כל שהוא שנפגע לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצו

שא יבאתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא 
 .באחריות כלשהי בגין נושא זה



- /1 - 
 

 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .5.1/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 שילוט .1/

יספק ויציב הראשוני עבודה החמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת  ./.1/
שלטים שני , במיקומים כפי שיורה המפקח, הקבלן, על חשבונו, באתר העבודה

 "(:השלטים" :כדלהלן )להלן

על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר  םמודולרי יםשלטשני  ././.1/
 ., כל אחדמ' x 1.2מ'  5.2במידות  ההעבוד

גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות  שלט על .2./.1/
 שלו(.

השלטים יהיו מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח  .1.2/
 לקבלן.

 השלטים יכללו: .1.5/

 .אחוזות החוףושם וסמל  העירייהוסמל שם  ./.1.5/

סמלים של גורמים נוספים השותפים לפרוייקט, בהתאם שמות ו .1.5.2/
 להוראות המזמין.

 .ומספר טלפון כתובתו ,הקבלןשם  .1.5.5/

והדמיה של העבודה )שתסופק לקבלן על ידי  שם העבודה המתבצעת .1.5.1/
 .המזמין(

 המתכננים, המתאם והמפקח., כתובות ומספרי טלפון של שמות .1.5.3/

 מנהל העבודה מטעם הקבלן.ומספר טלפון של שם  .1.5.6/

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת  .1.1/
ישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן השלטים ו

 רשויות מוסמכות.

במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנקיונם של השלטים, לחידושם  .1.3/
רוקם ולסילוקם מהאתר או יאו להחלפתם אם ניזוקו, ובתום העבודה ידאג לפ

 הכל לפי הנחיות והוראות המתאם. ,ישאירם באתר

ני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים הקבלן, קבל .1.6/
האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על 

 הקבלן.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .1.1/

 

 לוח זמנים לביצוע העבודות .3/

מתחייב להתחיל בביצוע העבודות הקבלן דלעיל,  7.4  ףלאמור בסעי התאםב ./.3/
(, "מועד תחילת ביצוע העבודות"במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן: 

 ובכל מקרה באופן בו עבודות שלב א'להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף 
 העבודות ( ממועד תחילתעשרים וארבעה חודשים) 21יסתיימו בתוך  ושלב ב'

חלו לכל המאוחר ביום עבודות שלב ב' י . יצויין כי3.22/6./5ולא יאוחר מיום 
א' ושלב מועד סיום עבודות שלב )על ידי העיריה.  הובכפוף לפינוי המבנ 22/6././

אבני דרך הקבועים התאם לב ,("מועד סיום ביצוע העבודות"להלן: ב' יכונה 
 כאמור בסעיףשיוכן ע"י הקבלן לוח הזמנים המפורט ו ,בנספח ד' המצ"ב

 .ולשביעות רצון המזמין והמנהל ,להלן 15.9.1 

מובהר כי, אבני הדרך ולוח הזמנים שבנספח ד', מצורפים כהנחייה בלבד, וכי 
על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל, כאמור  שיוכןלוח הזמנים המחייב הוא זה 

 רצון המנהל והמזמין. לשביעותו, 15.9.1 בסעיף 
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מנהל הפרוייקט יהיה רשאי להורות לקבלן שלא להתחיל בביצוע שלב ב' מיד  .3.2/
לאחר סיום שלב א', כך שייתכן ויהיה פער זמנים בין סיום ביצוע עבודות שלב א' 
והתחלת ביצוע עבודות שלב ב'. במקרה כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת כל 

במהלכה הוא לא ן שלבי העבודה כאמור, בגין התקופה שבי תשלום תוספת
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו1או דרישה יורשה להתקדם בביצוע העבודות, 

 בעניין.

על הקבלן ככל והקבלן יידרש לביצוע עבודות במשמרות ו1או עבודות לילה,  .3.5/
האחריות לקבלת מלוא ההיתרים הדרושים לשם ביצוע עבודות כאמור, כדי 

מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה הקבלן ים. לעמוד בלוחות הזמנ
שהוצע על ידו במכרז, נלקחה על ידו בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה זה הינה 

 מכל סיבה שהיא וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיאזה  3/כמפורט בסעיף 
 .לרבות בגין הפסד רווחבנוגע לכך, 

בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים  ינקוטהקבלן  .3.1/
וציוד, לפי הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה, כדי לעמוד בלוח 

 הקבלן ימנע מפיגור ו1או עיכוב במסירת העבודה, מכל סיבה שהיא. .הזמנים

יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הקבלן  .3.3/
נים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור הזמ

ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו  חלקיבלוח הזמנים, בכל אחד מ
או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות \או יהיו הצעדים בהם נקט ו\ו

 .ממועד סיום העבודה

האדם הנדרשים לעמידה בלוח  מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוחהקבלן  .3.6/
 .הזמנים

יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל  עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו הקבלן  .3.1/
יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון 

 .תוכנית עבודה מתואמת

ו ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח, הרצתכל  .3.1/
במחשב ועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח 

עבודות , עד לסיומה ולמסירת העבודותדרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע ה
 .למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה

  לוח זמנים מפורט .3.1/

זה, ימציא הקבלן ( יום ממועד חתימת חוזה 1/)תוך ארבעה עשר  ./.3.1/
למנהל לאישור, לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי 

. לוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים, MSPROJECT בתוכנת
המצ"ב כנספח אבני הדרך המפורטים ב הביצוע חלקיתקופת הביצוע ו

ידרש על ידי יעד לפרט שויבוצע  ,("לוח הזמנים")להלן:  ד' לחוזה זה
המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול את הזמנים לביצוע 

 חלקימ דהפעולות לביצוע העבודות, כולל מועדי התחלת כל אח חלקי
העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בהן, 

וכן יכלול מועדי השלמת העבודות תוכניות ובחוזה זה, כמפורט ב
מבלי למעט מהאמור,  .השטחים הציבוריים בפרויקטבשטחי הפיתוח ו

, 1לוח הזמנים המפורט יכלול התייחסות לשלבי המסירה, קבלת טופס 
 אישורי מעבדות וכל שנדרש לאכלוסו המלא של המבנה.

יצורף  15.14 על ידי המנהל כמפורט בסעיף לוח הזמנים לאחר אישור 
 .לחוזה זה 5ד'כנספח לוח הזמנים 

הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לוח  .3.1.2/
, תחולק העבודה למקטעי לוח הזמניםלביצוע הפרויקט. בעת הכנת 

פעילויות סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות 
הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט, אלא גם את 
כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים 

 .לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב



- /1 - 
 

 

תציג את תקופת הפעילות )כלומר, האומדן הטוב ביותר, התוכנית  .3.1.5/
נו עבור הפעילות( עבור בהתחשב בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכנ

ו כל פעילות המופיעה בתוכנית. הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשה
פטור את הקבלן מהשלמת כל תהנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא 

העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף אישורו של 
 .מנהל הפרויקט את לוח הזמנים

ומועדים ן ימי שבתון חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכ שבתות, .3.1.1/
יילקחו בחשבון בהכנת אחרים העשויים לגרום לעיכובים בעבודות, 

לוח הזמנים ע"י הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר 
הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה 
המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים של 

 .מציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע בחוזההפרויקט ה

הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל, ואם יימצא מתאים, יאושר. לוח  .2/.3/
עותק מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים ממוחשב, כפי שאושר על ידי 
המנהל, יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

לא ישונה עד סוף לוח הזמנים המאושר תחייבויותיו של הקבלן. החוזה ומה
 ".Master plan, ויקרא "לו"ז בסיסי", "פרויקטה

ר( ועותק אלקטרוני )דיסק( יאישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )ניעם  .//.3/
 .של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל

 :לשינויים בלוח הזמניםעל התקדמות ובקשות של הקבלן דיווח  .2/.3/

בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים פעם  ./.2/.3/
 :הבאים

בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן התקדמות  ././.2/.3/
 .פעילויות שכבר  מבוצעות

שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הפעילויות  .2./.2/.3/
 .הדיווח

הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת אומדן  .5./.2/.3/
 .שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמהכל פעילות 

גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל פלט  .1./.2/.3/
 .הזמנים הבסיסי המאושר לוח מול

בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור מובהר  .2.2/.3/
המנהל לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי 

 .ובכתב שיתקבל לכך אישור המנהל  מראש

לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל  חודש בנוסף  .2.5/.3/
עם לוח הזמנים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. 

אור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות יהדו"ח יכלול ת
שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך 

בא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים החודש ה
והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי 

 .ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או  הוצע

רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים הקבלן  .2.1/.3/
בצע במקרה של שינוי בתוכנית הפרויקט שלו. היה והקבלן יבקש ל

שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט, כדי 
שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע למנהל 
בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. והיה והמנהל יראה 
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש 

הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב לאישור, את השלכות 
כעיקרי אם אומדן הזמן הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות, או 
הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת 
שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי 

 .ההשלמה המצוינים בחוזה
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זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים  בפעילויות, בעליתיקונים  .2.3/.3/
מזעריים, אולם הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית 
כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של 
החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים, הקבלן ידווח 

מנהל  למנהל  בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון. ה
בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את 

 .בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים

ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה זמן  .5/.3/
המאוחר, או תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות 

מוגדר כמידת האיחור של  שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט. זמן ציפה כולל
פעילות נתונה, או סידרת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של 
הפרויקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן, אלא יש 
להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן. הארכות זמן לביצוע 

ס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביח
בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות 
הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות 

 .המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי

לן וממועד זה אישור לוח הזמנים על ידי המנהל, יחתמו עליו המזמין והקבלאחר  .1/.3/
 .יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים כאמור לעיל, אינו למען 
פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן 

 .ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי

דמות העבודות. מוצהר ומוסכם הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקלוח  .3/.3/
בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו1או 
מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו1או את המועדים הקבועים 

ם כלשהם של העבודות ו1או כמשנים את לוח הזמנים ו1או חלקילביצוע 
 .על פיהןכפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות 

עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו כל  .6/.3/
אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון 
ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות 

 .ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל

לעיל,  15.9.1 בסעיף המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לא  .1/.3/
יקבע לוח הזמנים המפורט  בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל 

, יחולו על 3%/לוח הזמנים המפורט בתוספת ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון 
ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו  3%/הקבלן. ההוצאות בתוספת 

ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע  
 .על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית

המוחלט לבצע שינוים בלוח ו1או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המזמין  .1/.3/
הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום 

 .עם הקבלן, והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן

או חלקן העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות ביצוע  .1/.3/
 .ח הזמנים הכלליבתקופת הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלו

יהא אחראי לכל נזק ו1או תביעה ו1או דרישה שתוגש נגד המזמין ו1או נגד הקבלן  .3.22/
המנהל ו1או נגד המפקח ו1או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה 

ו1או למי מהם, בגין נזקים  פרויקטלות בו1או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעו
שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו1או מביצוע העבודות שלא 

הקבלן ו1או  על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל  התחייבויותיו של
 .מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו1או על פי כל דין

יצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן בביצוע העבודות ו1או בגמר בעיכוב  ./3.2/
לא היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו 

 1להפרת חוזה זה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך 
 .נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון ותן שלימים מהיווצר
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ה, פלישת אויב, פעולות ן" פירושו: מלחמה, פעולות איבחוזה זה "כח עליולצרכי 
בת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח מדינה אוי

עליון או אשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה 
 ויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו1או שירות מילואיםולמנעה ובלבד שתנאי מזג הא

ו1או מחסור בחומרים ו1או בכלים ו1או בציוד, שביתות ו1או השבתות וכיוצ"ב 
ו1או המצב הנוכחי במשק של העדר ו1או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה 
מיהודה שומרון וחבל עזה ו1או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו1או 

יחשבו כח עליון מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא 
 .ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע

ח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כנגרם  .3.22/
לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה 

 :בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן

יום מתום  52לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  ./.3.22/
 .התנאים שהיוו את הכח העליון

יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן  הקבלן .3.22.2/
 .העבודה,  שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון

 .בכתב ותוגש למזמין ולמנהל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהאכל  .3.22.5/

כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים  מצהירהקבלן  .3.25/
והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון  פרויקטאחרים המשתתפים בהקמת ה

בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע 
 .העבודות על ידו

ע העבודות בכל זמן שהוא, המנהל ו1או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצואם  .3.21/
איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו1או כל חלק מהם בזמן הקבוע, 

יודיעו לרבות עבודות של קבלנים אחרים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, 
המנהל ו1או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי 

שנקבעה להשלמה להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה 
 .ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב

המנהל ו1או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם היו  .3.23/
מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו1או כל חלק מהן בזמן הקבוע על 

יורו המנהל ו1או המפקח  -פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 
צעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד לקבלן בכתב על האמ

 .באמצעים האמורים

מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר לא  .3.26/
זכויותיו על פי החוזה ו1או על פי כל דין, לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את 

ן העבודות כולן או מקצתן, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבו
הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות 

לכיסוי הוצאותיו  3%/מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 
הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי 

 .תהמזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורו

העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, בביצוע 
המתקנים והחומרים הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע 
ו1או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, 

 .כאמורלבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .3.21/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 סימון .6/

, באמצעות מודד לסימון הנכון והמדויק של העבודות יהיה אחראיהקבלן  ./.6/
חלק  ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכלקבלן השמטעם  מוסמך

מהן בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון. הוצאות 
 .הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו
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יהיה אחראי לשגיאות ו1או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב הקבלן  .6.2/
לבצע, ויהא חייב לתקנים ו1או לתקן  על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו1או 

אי דיון ו1או סטיה ו1או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של נבנו תוך 
 .המפקח. קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור

לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נמסרו  .6.5/
טושטשו או  נקודות אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו,

 .שונו נקודות הקבע, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא

בגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום  .6.1/
הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה  .ין על ידי "מודד מוסמך"יפינות הבנ

 לאחר אישור המפקח, ביומן העבודה, של תוצאות המדידה.

שאי למנות על חשבונו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון המזמין יהא ר .6.3/
 והמדידות הנערכים על ידי הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי  .6.6/
 .לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות

והפרתו ו1או הפרת תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה סעיף  .6.1/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 

 השגחה, שמירה והוראות -ג' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .1/

מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי הקבלן  ./.1/
ים פרויקטסיון מוכח בביצוע י( בעל רמה מקצועית גבוהה ונ"הצוות")להלן: 

 .לעבודה נשוא חוזה זה דומים בהיקפם ובמהותם

ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות הצוות  .1.2/
 .על הקבלן, במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה

מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הקבלן  .1.5/
 .הוראות חוזה זה

 :, את בעלי התפקידים המפורטים להלןינימוםכדרישת מיכלול, הצוות  .1.1/

מטעם  מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה - מטעם הקבלן פרויקטמנהל  ./.1.1/
 פרויקט, במשרה מלאה. מנהל ההקבלן, העומד בתנאי הסף של המכרז

יהיה אחראי, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל 
העבודות וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, מהמנהל, או מהמפקח. 

"ראש ינהל את העבודות מטעם הקבלן )להלן:  פרויקטהמנהל 
יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  פרויקט(. מנהל ההצוות"

 ן, אשר מתוכ( שנים לפחות2/והאדריכלים, עם ותק מקצועי של עשר )
( השנים הקודמות להגשת ההצעה למכרז, ניהל בעצמו לפחות 3בחמש )

 ( פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף למכרז.2שני )

ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות מטעם הקבלן  פרויקטמנהל ה
בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה 

 .תאם להוראות המזמיןאו בה המקובלות

המהנדס יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי 
, ובתום 163/ –לביצוע השלד כמוגדר בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 

תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה לפי דרישות 
 הרשויות השונות.

שרה מוסמך ומנוסה, בממנהל עבודה ראשי  -עבודה ראשי מנהל  .1.1.2/
מלאה, אחראי על אתר העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 
מנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי של עשר שנים לפחות ויהיה 

 .אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם
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יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה, הראשי העבודה מנהל 
 -בין היתר, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

. מנהל העבודה ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן 111/
 .או בהתאם להוראות המזמין את העבודות

י אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשא ןטעו היהימינוי הצוות  .1.3/
לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות 

ימלא הקבלן  ,וזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של חבר צוות
יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה,  1/אחר הדרישה תוך 

להחלפה  יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו, אשר מונה בעקבות דרישה
 .כאמור

חברי הצוות הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  .1.6/
 .הנזכרים לעיל מבלי למנות תחילה אחרים תחתם בהתאם למנגנון המפורט לעיל

בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את מובהר  .1.1/
ן, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל די

בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה 
 .בהתאם לחוזה זה

קבלת הוראות מהמזמין ו1או מהמנהל ו1או מהמפקח, דין כל בא כוח לצורך  .1.1/
 .מוסמך של הקבלן כדין הקבלן

ו1או הפרת תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו סעיף  .1.1/
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 משרד וסילוק חומרים , גיהות בעבודה זהירות,אמצעי  ,, בטיחות , שמירהגידור .1/

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת  ./.1/
, ובפרט נוכח רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

, ובהתאם לדרישות גורמי היותו של אתר העבודות סמוך למוסד חינוכי פעיל
. הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, הבטחון בעירייה ובמשרד החינוך

שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות 
וש על פי דין או לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו והציבור, בכל מקום שיהיה דר

על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה 
 ולא תשולם בנפרד.

"י הרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך ע .1.2/
הנמצאים בשטח אתר העבודה ו1או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל 

"(, שישמש כנאמן בטיחות, אתר העבודההלן: "חלק ממנה, לה אחראי הקבלן )ל
ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני 

"(. הקבלן יציג ממונה הבטיחותמשנה מטעם הקבלן באתר העבודה )להלן: "
 בפני המזמין את תעודת ההסמכה של ממונה הבטיחות מטעמו.

עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים  הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו ינהגו .1.5/
בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון 

, תקנות הבניה, תקנות 112/, פקודת הבטיחות בעבודה 131/הפיקוח על העבודה 
העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, 

 ד.עבודה ברעש ועו

במהלך כל ולרבות קבלני המשנה שלו, ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן  .1.1/
וכן את עמידת עובדי  ראות הבטיחותושעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים וה

בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים . הקבלן בדרישות כל דין
 בלניו השונים.ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וק

לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש אי רהקבלן יהיה אח .1.3/
לשם ביצוע עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, יספק הקבלן על חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות, כלי בטיחות, ציוד 

ן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מג
 שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.
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ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים הקבלן  .1.6/
בחוק עבור ציוד שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי 

אחר או נוסף שיהיה  קיטור, מתקני רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד
 באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם  .1.1/
שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, 

 בשעת חירום. ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת  .1.1/
אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי -ד מגןציו

גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה 
 הבטיחות של הקבלן.

ה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, נהיגה באתר העבוד .1.1/
עגורנים, מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת 

כל זאת כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', ו
ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים 

 בהתאם.

"י הנהלים הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ .2/.1/
המחייבים באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. 

 ה.כמו כן, ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבוד

( לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר 2/"ק )הכנסת חומרים, כאמור בס .//.1/
המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה 

 הבטיחות של הקבלן.

"י הדין והוראות מכבי האש, הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ .2/.1/
דא את תקינותם, כולל בדיקה לרבות מטפים שיהיו באתר העבודה, ויוו

 תקופתית ושנתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש.

הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש  .5/.1/
( לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את 2/בציוד כיבוי אש כאמור בס"ק )

ובה המוטלת עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את הח
 עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר,  .1/.1/
 בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי  .3/.1/
, כפי שנדרש בכל דין ו1או בתנאי הבטיחות שתייה ורחצה ומתקנים נוספים

והגיהות לעובדים ו1או על פי הסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם 
 "ל.התקינה של המתקנים הנ

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא  .6/.1/
לעסוק או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של 

"י אי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל עפחשמל
 הנדרש בחוק החשמל.

ממנהל גילויו, או עם קבלת הוראה  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם .1/.1/
מנהל הפרוייקט 1 או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם הפרוייקט 1 מפקח 

 מפקח.

כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או  .1/.1/
הבטיחות מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תידרוך, 

ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל המשך או עצירת העבודה וכו'. 
 הפרוייקט 1 מפקח על כל אירוע תאונתי ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה.

ת מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים הקבלן ו1או ממונה הבטיחו .1/.1/
של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למנהל על כל התרחשות 
 הפרוייקט 1 מפקח.
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הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים  .1.22/
 את עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות ./1.2/
 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

אוויר קשים ו1או עבודות התחברות עבודות בשעות הלילה ו1או בתנאי מזג  .1.22/
קבלת אישור מנהל למתקנים קיימים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה ו

ך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של , כאשר במהלהפרוייקט 1 מפקח
 ממונה הבטיחות של הקבלן.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות  .1.25/
נלווים הקיימים באתר  הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים

 העבודה.

אי לבקר מך ורשסו1או ממונה הבטיחות של הקבלן מומנהל הפרויקט 1 מפקח  .1.21/
ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית  באתר1י העבודות

בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות 
ווה הוהנהלים המפורטים בחוזה, זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המ

 ין.מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר1ים עפ"י הנדרש על פי ד

מובהר בזאת כי שום דרישה ו1או הנחיה ו1או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות  .1.23/
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרוייקט 1 מפקח או על ידי מי מטעמו, 
לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל הפרוייקט 1 מפקח  ו1או המזמין ולא תפטור 

אלא תוסיף על כל חובה  את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה,
 המוטלת עליו על פי דין ו1או נוהג בטיחות.

או מי מטעמו כדי  מנהל הפרוייקט 1 מפקח לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .1.26/
ו1או על מנהל הפרוייקט להסיר אחריות מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין 

 1 מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו1או על פי כל דין.

האתר על הקבלן להקים בגבולות  באתר העבודותהתחלת ביצוע העבודות י לפנ .1.21/
, ושערים בהתאם לדרישות הדין, דרישות העירייה והנחיות המפקח גדר ארעית

אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין מוסדות החינוך הסמוכים והבאים 
וע, לגובה תהיה עשויה ברמה של לפחות לוחות פח מגולוון וצבבשעריהם. הגדר 

 מטר עם ביסוס מתאים.  2של 

ביצוע הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו, את הגדר, במהלך כל תקופת על  .1.21/
והכל לשביעות רצון המפקח, ולסלק את הגדר לאחר  ,העבודות, לרבות השערים

הקבלן  ו1או יחליף יזיז ,במידת הצורך יעתיק .סיום ביצוע העבודות, על חשבונו
יובהר כי העירייה שומרת לעצמה את  העבודה השונים. חלקיאת הגדר על פי 

לקבלן אין ולא והזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבנייה באמצעות מי מטעמה 
הצבת הפרסום ע"ג הגדר תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם 

 ו1או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו ו1או באמצעות מי מטעמו.

 .ייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדרלהניח חומרי הבנאין  .1.21/

כהשלמה לכל דרישות הדין, הינן מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל,  .1.52/
מינהל ההנדסה, חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב 

 .באתרי בניה

הקבלן ישכור ויעסיק, על חשבונו, צוותי שמירה ו1או אבטחה לאתר העבודות,  ./1.5/
כניסת בלתי מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות,  אשר ימנעו

תאושר על ידי זהות השומרים ו1או המאבטחים כאמור, בכל שעות היממה. 
טרם תחילת עבודתם גורמי הביטחון במשרד החינוך ובמנהל החינוך בעירייה, 

 באתר העבודות.

 .ל חשבונודרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן, ועיישום מובהר בזאת כי  .1.52/

לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין, יתקין הקבלן מבלי  .1.55/
אמצעי תאורה באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות 

 .לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו והכל ,ןהחשיכה ועד לסיומ
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ות בגין , לרבות תשלומים לרשויהקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו .1.51/
לשימוש המנהל והמפקח. הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג משרד  תפעולו,
השוטף ולתקינות הציוד  ונוקיילמערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לנ ולחיבור

  .ווהריהוט ב

עודפי החומרים, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על סילוק  .1.53/
שיאושר על ידי הרשויות, לרבות העירייה ויבוצע על פי הוראות המפקח, למקום 

חשבון הקבלן, לכל מרחק שיידרש, כולל תשלום האגרות המתחייבות מכך. על 
הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את מקומות השפיכה המותרים. סילוק 

 הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו1או לפי דרישות המפקח.

מובהר בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו1או חומרים אחרים למען הסר ספק, 
הצורך את המפקח למניעת זיהומי  לתוך מי הים. המזמין יהא רשאי לזמן על פי

ם מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא מתבצעת שפיכה1זליגה של י
 פסולת ו1או חומרים  אחרים למי הים.

עו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצ .1.56/
 מטעם הקבלן. 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1.51/
, אשר תקנה למנהל את הזכות להורות מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

על עצירה מיידית של ביצוע העבודות, עד לתיקון ההפרה, על פי שיקול דעתו 
י, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למנהל ו1או לעייריה על פי הבלעד

 חוזה זה.

 

 מניעת פגיעה בציבור .1/

 :כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמןתוך  ./.1/

לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים כי  ././.1/
ודות אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו1או ימצאו בתחומי אתר העב

ו1או בסמוך אליו, ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי 
 .נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח

לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש, כי  .2./.1/
ו1או פרטי  דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי

ודות ו1או בסמוך אליו, אלא אם ניתן כלשהו המצוי בתחומי אתר העב
לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין 

 .מהרשות המקומית ככל הנדרש

ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח כי  .5./.1/
 .מעת לעת

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כי  .1./.1/
 .דרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתרכל דרך או מ

יתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי כי  .3./.1/
דרש מעת לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבות ישי

 .הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו

עבודות, לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר הכי  .6./.1/
ולצורך הובלתם של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש 
לכך מכל רשות מוסמכת. כמו כן, ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה 

 .לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1.2/
 .החוזה מתנאיו תהווה הפרה יסודית של

 

 מציאת עתיקות, אוצרות טבע וכדומה .22
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( או "חוק העתיקות")להלן:  111/ -כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח עתיקות  ./.22
בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים אחרים כלשהם 
בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו 

נכסי מדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים  -ת באתר העבודו
 .למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא

פקח על התגלית מלאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למיד  .22.2
ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות 

 .תיקותהחוק בדבר ע

בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי  .22.5
לעשות שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו1או אבן הנמצאים באתר העבודות 
ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו 

להתנותו בתנאים המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו1או 
ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים האמורים את 

 הסכום שיקבע על ידי המזמין.

הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה  .22.1
 הדרושה לביצוע מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין.

רתו ו1או הפרת תנאי הינו מעיקרי החוזה והפ זה על סעיפי המשנה שבוסעיף  .22.3
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 ציות להוראות החוק, סיווג קבלני ותשלום מיסים ./2

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו1או הוראה של כל הקבלן  ././2
 דיני התכנון והבניה.רשות מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על  

מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור לגרוע מבלי  .2./2
ו1או היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו1או חיקוק ו1או תקן החלים על סוג 

 .העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה

ל הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם כיהיה אחראי לביצוע  הקבלן .5./2
לרשויות ו1או למוסדות המוסכמים, הכל לפי ו1או לתשלומם לשלטונות ו1או 

 .הענין ולפי כל הוראה הנובעת מהחוזה ו1או מכל הוראות דין

יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הקבלן  .1./2
הממשלתיים, העירוניים, המקומיים ו1או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין 

לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל  ביצוע העבודות, אופן ביצוען והשלמתן
שיון הבניה, וכן למילוי כל ישיונות הדרושים ו1או שידרשו לביצוען, למעט ריהר

החובות המוטלות ו1או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר 
 .לביצוע העבודות יתר פעולות הקבלן על פי החוזה

רשום בפנקס רשם יהיה  קבלן, הבמשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה .3./2
 ., לכל הפחות1ג' סיווג  22/ הקבלנים בישראל בענף הבניה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .6./2
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 עובדים –פרק ד' 

 כח אדם .22

ביצוע העבודות, ל מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרושהקבלן  ./.22
ך אחר את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צור

 .בות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלןשלהם. למזמין לא תהיה מחוי

 .בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודותמובהר  .22.2
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מקצועיים ומנוסים לביצוע מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים הקבלן  .22.5
עבודות באיכות הגבוהה ביותר. על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל 

 .ימתו בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוו1או המפקח ימצאו בלתי מתאים א

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .22.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 תנאי עבודה .25

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  הקבלן ./.25
 .העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו1או על פי הוראות המנהל ו1או המפקח

כל הקבלן יהיה אחראי לכך שמבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה,  .25.2
קבלני המשנה שלו העובדים והפועלים מטעמו באתר העבודות, לרבות 

דין, יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מניעה מלהעסיקם על פי , ועובדיהם
ני מין במוסדות מסויימים יילמניעת העסקה של עברהחוק  לרבות על פי

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון , כמו גם (/222-)תשס"א
יעסיק עובד . הקבלן לא 2225-למתן שירות לקטינים )אישור המשטרה(, התשס"ג

אישור משטרתי  מנהל הפרוייקטלבביצוע העבודות נשוא חוזה זה בטרם יציג 
הדרושים לרבות ייפוי כוח,  הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסיםכאמור. 

תקנה ודין  והכל בהתאם להוראות כל חוק,לצורך השגת אישורים כאמור, 
 בנושא.

הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן העובדים לעבודה על ידי קבלת  .25.5
ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות 
החוק בנוגע לתנאי העבודה, לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, לקרנות 
ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר 

 .עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אזורהגדול ביותר של 

הלאומי והתקנות שהותקנו על  מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוחהקבלן  .25.1
פיו ולהמציא למנהל, להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים 

 .את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה

של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו הנאמר 
קרה כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה מבשום 
 .כלשהי

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם הקבלן  .25.3
כנדרש על פי כל דין ועל ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות 

 .שור להזנתם ולהלנתם של העובדיםממשרד הבריאות בכל הק

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .25.6
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 מצבת כח האדם .21

מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו הקבלן 
ת עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח ומקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעו

 .לפי דרישתו

 רווחת העובדים .23

מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות הקבלן  ./.23
ולעובדיהם של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר 

 .העבודות לשביעות רצונו של המפקח

א באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ידאג כי בכל עת ימצהקבלן  .23.2
 .ראשונה
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 משנה  קבלני  -פרק ה' 

  קבלני משנה .26

עבודות שונות באמצעות לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבצע  17 לפגוע בסעיף מבלי  ./.26
קבלני המשנה, יהיו מן האמור לעיל,  מבלי לגרוע .על חשבונו קבלני המשנה

חייבים, ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים 
בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

( "התקנות"שהותקנו מכוחו )להלן: (, התקנות "החוק")להלן:  -161/ טהתשכ"
שנים  3סיון מוכח של יובעלי נ( "התוספת לתקנות"והתוספת לתקנות )להלן: 

בביצוע עבודות דומות. כמו כן, יהיה כל קבלן משנה כאמור חייב להיות במועד 
כספי, כפי שנקבע בתוספת  הנ"ל, בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף

לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן 
  .המשנה משתתף

לבין הקבלן, ימציא  מזמיןבין ה חוזהחתימת המיום ( ימים 1/) תוך ארבעה עשר .26.2
הקבלן לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק 

כאמור,  כל מקרה, לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנהבבביצוע העבודות. 
אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את העסקתם, ולעניין זה, 

חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת  יהא הקבלן
 .סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנה

יפו ו1או רשויות -עבודת קבלנים אחרים מטעם אחוזות החוף, עיריית תל אביב .26.5
"(, באתר העבודות, תשולב בעבודת הקבלן אחרים קבלניםמוסמכות )להלן: "
המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין  לפי הצורך והנחיות

שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי 
הוראות המפקח, לקבלנים האחרים ו1או לעובדיהם, וכן יתאם וישתף איתם 

 פעולה ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שבאתר העבודות.

רשאי לדרוש את החלפתו של מי  י לסרב למינוי כלשהו, וכן יהאהמנהל יהא רשא .26.1
 קבלן משנהוזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של  קבלני המשנהמ

יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק,  1/, ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך כלשהו
 , אשר מונה בעקבות דרישה להחלפהקבלן משנההוראות סעיף זה, יחולו גם על 

 .כאמור

הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, כולה או למען  .26.3
 .לכך בכתב ומראש מזמיןחלקה לאחר, אלא אם קבל אישור ה

מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל לעיל, הקבלן  26.4 מבלי לפגוע בסעיף  .26.6
 חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות

, מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל, ומוסכם בזאת כי ולהחליפו באחר
יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק הקבלן לא 

או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר, או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן 
המשנה כאמור. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המנהל יהא רשאי 
לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו 

 .צורך לנמק את החלטתו המוחלט ומבלי

, כדי המשנה קבלןבזאת כי לא יהא בהעסקתו של למען הסר ספק, מובהר  .26.1
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, 
או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של 

 .העבודה בהתאם לחוזה זה

על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי זה סעיף  .26.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה
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 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 ציוד, מתקנים וחומרים .21

מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל הקבלן  ./.21
בקצב הדרוש ולשביעות רצון האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות 

 .המנהל

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים הקבלן  .21.2
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי 
שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו1או הכלים ו1או המתקנים ו1או חלק מהם אינו 

וע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, מספיק ו1או אינו מתאים לביצ
לשביעות רצונו של המנהל, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל ומבלי 
שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות 

 .ובלתי ניתנות לערעור

שלא  מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כךהקבלן  .21.5
יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של המנהל. 
בכפוף לאמור להלן במפורש, אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור 
לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המנהל 

מחוסר חומרים באתר ו1או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה 
 .העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .21.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 חומרים וציוד באתר העבודות .21

פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע  "חומרים"פרק זה לעניין  ./.21
העבודות, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן 

 .מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע  רוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתחומרים  .21.2
העבודות והשלמתן, יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין, 

להוציאם ו1או להוציא ציוד ו1או מתקנים שהובאו לצורך ואין הקבלן רשאי 
ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. המפקח יתן את 
הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו 

 .תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן

על פי הוראות חוזה זה בידי אימת שנפסלו ציוד ו1או חומרים ו1או מתקנים כל  .21.5
המנהל ו1או המפקח ו1או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו1או 
החומרים ו1או המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות, 
חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות. עם פסילתם ו1או מתן הוראה כאמור, 

ן. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמי
נמנע  .ו1או החומרים ו1או המתקנים, חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד

ימים,  1רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  -הקבלן מלעשות כן 
למכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, כולל 

 .חשבון הקבלן בעודף הנותר הוצאות טיפול, יזכה המזמין את

אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי הקבלן  .21.1
 .להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה

לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה מבלי  .21.3
אחראי לכל הפגמים ו1או הליקויים שיתגלו בחומרים ו1או במוצרים ו1או 
במלאכה שסופקו על ידו ו1או בטיבם ו1או בכל דבר אחר הקשור בהם ו1או 
בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, המוצרים, המלאכה והמתקנים 
האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו1או אושרו על ידי המנהל ו1או האדריכל 

נם ו1או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי אי
מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת. החלטת המנהל ו1או האדריכל ו1או 

 .המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
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בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי מוסכם  .21.6
חומרים, בדיקות, ציוד ומלאכה, המפורטים במפרטים ו1או בכל מסמך אחר 

 .כדי להוסיף עליהם המצורף לחוזה, אלא

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .21.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 מחסנים, גידור ודרכי גישה משרד למפקח, .21

העבודה על חשבונו, לצרכי הפקוח, מבנה מוגן  העבודות באתרעל הקבלן להקים  ./.21
בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש כמשרד. המשרד יהיה מבנה יביל באורך 

מ' מחולק ע"פ דרישת המפקח ויכלול בין היתר גם דלת כניסה עם גגון,  2/
חלונות אלומיניום מתקן כח ומאור כולל חבור למקור  1תאורה ומנעול צילינדר,

שולחן  מ', 22./כ"ס, לוחות נעיצה בהיקף כל הקירות ובגובה  2.3כח, מזגן 
ארונות פח לאחסון ננעלים במידות  1כסאות,  1  ,222162+ שולחן  22112/

 ס"מ ומדפים לפי דרישת המפקח. 12112112/

 שירותים צמודים כולל אסלה וכיור רחצה.

מסונן + מטבחון כולל כיור מחובר למים וביוב,מקרר ומתקן מים קרים1חמים 
 אספקת כוסות חד פעמיות, קפה, תה, סוכר וכו'.

כולל מודם חיצוני, כולל נתב  ADSLקווי טלפון, מכשיר פקס לייזר , קו  2
 אלחוטי

לייזר + אספקת דפים ומתכלים  A3 ,A4כונת צילום נטענת דפים בודדים מ
 שונים. 

 חטיבת החדרים במשרד יותאמו ע"פ דרישת המפקח.

כן ישמרו במשרד בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה. המבנה יפורק ע"י 
בנוסף יקים  וע"ח הקבלן בגמר העבודה. הוצאות טלפון יחולו על חשבון הקבלן.

 איש כולל מזגן, שולחן וכסאות . 22הקבלן באתר במבנה נפרד חדר ישיבות עבור 

 .ועבשב אחת פעם לפחות - הפיקוח משרדי לניקוי ידאג הקבלן

עד למשך השלמת כל  -יישאר באתר העבודה -על כל מרכיביו  -מבנה המפקח  .21.2
לרשות הקבלן, והוא ינתק  –על כל מרכיביו  -רק אז יחזור המבנה  -הפרויקט 

 אותו מהאספקות השונות ויפנה את המבנה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו.

 

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .52

בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות ישתמש אך ורק הקבלן  ./.52
מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה 

 .מעולה

מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו הקבלן  .52.2
 .מתאימים על ידי המנהל ו1או המפקח

יתאימו  -לי שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראחומרים  .52.5
חייב הקבלן  -בתכונותיהם לתקנים האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 

להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו1או המפקח. כל החומרים שיגיעו 
לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין 

ם ובתוכניות, יתאימו בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטי
 .החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר
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מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים הקבלן  .52.1
ומהמלאכה שנעשתה ו1או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל 
יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של 

לבדיקת מעבדה. הכל פי שיורה המנהל ו1או המפקח. התשלום עבור החומרים 
המעבדה  .הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן

המעבדה יהיה ההתקשרות של הקבלן עם תאושר מראש ע"י המפקח. בחוזה 
רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח. במקרה של 

 תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח.תוצאות לא 

לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות בנוסף  .52.3
הכרוכות בבדיקות חוזרות שיהיה צורך לבצע. לדעת המנהל, כתוצאה מתוצאות 

 .לא משביעות רצון מבדיקות קודמות

הבדיקות מוסכם ומוצהר  יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע אתהמנהל  .52.6
בזאת כי אי בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי 
טיב החומרים, המלאכה והעבודות. דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על 
הקבלן. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל. הבדיקות תבוצענה 

 .המפקחבמעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או 

לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, יהיה המזמין  .52.1
רשאי אך לא חייב לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן. שולם על ידי המזמין, 
במקום הקבלן, תשלום למעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, ינוכה סכום 

מכן, או מן התשלום, מן החשבון חלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר 
 .החשבון הסופי, לפי שיקול דעת המזמין

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של  .52.1
 חומרים ו1או ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים.

מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, המונח "שווה ערך ואיכות", ככל שנזכר במפרט  .52.1
מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו1או בשם  ו1או בכתב הכמויות כחלופה למוצר

היצרן ו1או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך 
 מבחינת התפקוד ושווה ערך מבחינת האיכות למוצר הנקוב. 

 מובהר בזאת כי טיב ו1או איכותו ו1או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים
 אישורו המוקדם של  המפקח. 

 

 פסולה רים פסולים והריסת מלאכהחומסילוק  ./5

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי המפקח  ././5
מהלך ביצוע העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך 

 :התקופה שתקבע על ידו בדבר

חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה סילוק  .2./5
 .מפקח אין החומרים מתאימים לייעודםשלדעת ה

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  ./.2./5

הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו סילוקו,  .2.2./5
על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או 

 .בניגוד לתנאי החוזה ו1או הוראות כל דין

מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות הסר ספק למען  .5./5
לקבלן הוראה מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו1או העבודות 
נבדקו כבר על ידו ו1או גם במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו1או בקשר אליהם 

 .תשלומי ביניים כלשהם

רשאי, מבלי מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, יהא המזמין לא  .1./5
לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו1או על פי כל דין, לבצע על חשבון הקבלן 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. המזמין יהא רשאי לגבות 

לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל  2%/או לנכות הוצאות אלו בתוספת 
אי לגבותם מהקבלן בכל דרך סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רש

 .אחרת
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אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון על  .3./5
עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות 

 .ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע לקבלן

 .ניתנות לערעורוהוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי קביעות  .6./5

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1./5
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .52

למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד  מתחייבהקבלן  ./.52
 .קחלהיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפ

חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח הושלם  .52.2
בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, 

 .למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו

והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח במקרה  .52.5
בחון ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבונו, לחשוף, לבדוק, ל

לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות 
המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר 

 .הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלןי ההוצאות מובהר בזאת כ .52.1

 

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ז' 

 ביצוע העבודות .55

יחל, כאמור, בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר הקבלן  ./.55
 .לחוזה זה 'ה כנספחנוסחו מצורף 

לניהול הקבלן יפעל באתר העבודות במהלך כל שלבי העבודה בהתאם לתוכנית  .55.2
הקבלן יוודא כי כל העבודות  .'ו בנספחבתקופת הבנייה, על פי המפורט סביבתי 

, למניעת מפגעים סביבתיים המבוצעות באתר העבודות יהיו בהתאם לתוכנית
בזמן אמת, והשגת מלוא האישורים הנדרשים  ותיעודלרבות ניהול רישום 

האישורים כאמור, בסמוך יציג למפקח את '. הקבלן ונספח תוכנית כמפורט ב
 . ולאחר דרישת

ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע הקבלן  .55.5
כפי שפורטו בחוזה זה, פרט  לחלקיםשנקבעה בלוח הזמנים לחוזה זה ובהתאם 

 .אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת אחרת בכתב

ברשותו היתר בניה המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה, יהיה  .55.1
 המאפשר התחלת ביצוע העבודות.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .55.3
 .וזהמתנאיו תהווה הפרה יסודית של הח

 

 העבודות הפסקת .51

 ו, בכל עת, לפי שיקול דעתהמזמין יהא רשאיעל אף כל האמור במסמכי החוזה,  ./.51
להפסיק  לקבלןשל חוזה זה, להורות  ולהפרה מצידהבלעדי, ומבלי שהדבר יחשב 

, בין לתקופה ובין לצמיתות, וזאת ןאו חלק ן, כולעבודותשל ה ןאת ביצוע
 :באחת מהאפשרויות הבאות ,לקבלןבאמצעות מסירת הודעה בכתב על כך 

, כולו או חלקו, העבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  ././.51
"הודעת  –להלן מראש )( ימים 1שבעה ) , לכל הפחותמוגבלת  לתקופה

  (.הפסקה לתקופה"
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, ןאו חלק ן, כולהעבודותבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע  .2./.51
"הודעת  –להלן ם מראש )מיי( 1, שבעה ), לכל הפחותלצמיתות

 (. הפסקה לצמיתות"

 הודעת הפסקה לתקופה, תחולנה ההוראות הבאות:  לקבלןנמסרה  .51.2

ן(, הכל י)לפי העני ןאו חלק ן, כולבודותהעהמקים יפסיק את ביצוע  ./.51.2
בהתאם לתנאים ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה, ולא 
יחדשו, אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב, לעשות כן, ובהתאם לתנאים 

  ין זה על ידי המנהל. ישיקבעו לענ

כל ב הקבלןבמשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט, ינקוט  .51.2.2
עבודות שבוצעו אותן האמצעים הדרושים להבטחת שטח הפרוייקט ו

, והכל לתקופהעד למועד הודעת ההפסקה  פרוייקט,)ככל שבוצעו( ב
 ין זה על ידי המנהל. ישתינתנה לו לענ בהתאם להוראות

( /2עשרים ואחד )היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על  .51.2.5
למקים את סך  החברהשיב תלהלן,  זהיום, אזי, בכפוף לסעיף 

ההוצאות הסבירות הישירות, שנגרמו לו בפועל במשך תקופת 
, כפי שיאושרו על ידי המנהל, לפי שיקול העבודותההפסקה בביצוע 

דעתו הבלעדי, בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות, 
 .הקבלןהנתמך באישור של רואה חשבון, אשר יומצא למנהל על ידי 

לקזז  תרשאי חברההא התכאמור,  לקבלןמסכום ההוצאות שישולמו 
. פרט לתשלום סכום ההוצאות הקבלןמאת  לחברהכל סכום המגיע 
זכאי לכל תמורה ו1או תשלום ו1או פיצוי ו1או  הקבלןהאמור, לא יהא 

החזר הוצאות ו1או הפסד רווח ו1או דמי נזק אחרים כלשהם בגין 
 ה. זר בסעיף הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמו

לעיל, לא תחולנה מקום שבו ההפסקה בביצוע  34.2.3 הוראות סעיף  .51.2.1
הודעת ההפסקה  לקבלן, כולו או חלקו, בגינה נמסרה העבודות

, כגון, אך לא החברהלתקופה, נגרמה בשל גורמים שאינם בשליטת 
או  ן, כולהעבודותרק, קיומה של מניעה משפטית ו1או מנהלית לביצוע 

, לרבות בגין הוצאת צו מניעה ו1או כל צו ו1או הוראה אחרים על ןחלק
ידי כל רשות מוסמכת, אשר יש בהם, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 בודותהעהסדיר והתקין של  ןהמנהל, כדי למנוע ו1או להפריע לביצוע
ובמקרה כאמור לא יהא  ,("החברה"גורמים שאינם בשליטת  –להלן )

, ו1או לכל הו1או ממי מטעמ מהחברהזכאי להשבת הוצאותיו  הקבלן
תמורה ו1או תשלום ו1או פיצוי ו1או החזר הוצאות ו1או הפסד רווח 

 ו1או דמי נזק אחרים כלשהם.  

 : הודעת הפסקה לצמיתות, תחולנה ההוראות הבאות לקבלןנמסרה  .51.5

)לפי הענין(, הכל  ןאו חלק ן, כולהעבודותיפסיק את ביצוע  הקבלן ./.51.5
  בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות.

של  ןמקום שבו הופסק לצמיתות ביצוע מנהל,אם נדרש לכך על ידי ה .51.5.2
לצמיתות מקום שבו הופסק  ,בלבד, ובכל מקרה העבודותחלק מן 

יסלק ידו ויפנה את שטח הפרוייקט קבלן , הןכול העבודותשל  ןביצוע
, הכל בהתאם להוראות, שתינתנה לו החברהוישיב את החזקה בו לידי 

 לענין זה על ידי המנהל.

סעיף זה לעיל, הינו מעיקרי חוזה זה, והפרת תנאי מתנאיו תהווה 
 .הפרה יסודית של חוזה זה
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שבו המנהל,  לעיל לא תחולנה במקרה 51.5 -ו 51.2פים להסיר ספק, הוראות סעי .51.1
, בין לתקופה ובין לצמיתות, ןאו חלק ן, כולהעבודות הורה על הפסקת ביצוע

את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה, ובמקרה  הקבלןכתוצאה מהפרה של 
על פי מסמכי החוזה ו1או על פי  הכל הסעדים המוקנים ל לחברהכאמור, יעמדו 

, ןאו חלק ן, כולע העבודות. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו הופסק ביצוכל דין
, בכל עת, תרשאי החברההא תמכל סיבה שהיא, בין לצמיתות ובין לתקופה, 

ובין באמצעות כל גורם  ה, בין בעצמןאו חלק ן, כולהעבודותלהמשיך בביצוע 
על פי , וזאת מצא לנכוןתהמוחלט, וזאת בכל אופן ש האחר, על פי שיקול דעת

, בין היתר, לעשות שימוש תרשאי החברההא ת. לצורך זה, שיקול דעתה הבלעדי
 ולקבלן, ו1או למסור לכל גורם אחר, את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר, הבעצמ

ו1או מי  החברהלא תהא כל תביעה ו1או דרישה ו1או טענה, מכל מין וסוג, כנגד 
 , בגין כך.המטעמ

 

 לרשות הקבלןהעמדת אתר העבודות  .53

קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך עם  ./.53
לעיל ובהתאם  15.1 , בכפוף לשלבי העבודה כאמור בסעיף ביצוע העבודות בלבד

לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו  ללוח הזמנים אותו אישור המנהל.
במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה 

 .הקבלן לאתררשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמנוע את כניסתו של 

העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן, ירשום המפקח פרטיכל לגבי מצבו בעת  .53.2
לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של מטרדים, קירות  של האתר

 תומכים ותשתיות אחרות.

הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס על  .53.5
ימים ממועד העמדת אתר  1בכתב, תוך לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את הערותיו 

 .העבודות לרשותו

הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים,  .53.1
גדרות, עמודי תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( 

קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. -הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים התת
מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה בתאום מלא עם טיפול בסילוק 

 בדבר ובאישורן. הרשויות הנוגעות

 מועד השלמת העבודות .56

מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים הקבלן  ./.56
ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך 

 .בוע להלןהמועד להשלמת העבודות כק

באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו1או ביצועו אין  .56.2
 .המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות
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 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים .51

ו1או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו1או לקבלנים האחרים על המזמין  ./.51
ו1או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  פרויקטביצוע כל שינוי ב

אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבנים, , לעיל, בצורתם
מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם, הכל כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת 

( והקבלן "השינויים"אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן: 
מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו 

, ובין אם לא נספח ב'המזמין ו1או המפקח,  בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות 
בתתי פרקים קיימים של כתב ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן 

או תת פרק,  , ביחס לכלמסכום החוזה 32%הכמויות, בשיעור שעולה על 
 23%שיעור שעולה על גדל בכתב הכמויות לא תשהוספה של פריטים חדשים ל

 .מסכום החוזה

המפקח, כי מגיעה לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין  קבע .51.2
 בנספח ב'שינויים, ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט 

ביו נדרש שינוי, אינו נכלל בכתב הכמויות לחוזה. במקרה שמחיר יחידה, אשר לג
, הוא ישולם על פי ניתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח נספח ב'

ובתנאי שיאושר ע"י המפקח. ניתוח מחיר כנ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח, 
 37.2.1 באחת מן הדרכים הבאות )כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף 

, דרך החישוב המפורטת בסעיף  37.2.2  עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף
 :וכן הלאה( 37.2.4 עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף  37.2.2 

מחיר קיים בחוזה. במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב פרורטה  ./.51.2
הכמויות לעבודות זהות1דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה 

 .הזול שבהם

, 2%/חירון דקל )לא דקל שיפוצים( בהפחתה של המבוסס על מניתוח  .51.2.2
ניתוח  -על פי הטבלה הרלבנטית לרווח קבלני ראשי; או לחילופין  

המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק וכלכלה של השלטון 
 ., על פי בחירת המפקח3%/המקומי בע"מ )נטו( בהפחתה של 

תשומות, על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבוניות מס או ניתוח  .51.2.5
פירוט אחר לשביעות רצון המפקח(. מובהר שחשבונית המס חייבת 
לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות 
הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות 

 .שקיבל הקבלן

 .ת חומרים, עבודה וכמויותהמפרטוים ראחשל קבלני משנה הצעות  .51.2.1

מחיר המבוסס על מחירוני ספקים1יצרנים או על פי הצעת קבלן ניתוח  .51.2.3
משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין 

 .)מראש ובכתב(

)למעט במקרה  2%/קבלני )במקרה של עבודת קבלן משנה( יהיה רווח  .51.2.6
ויכלול לעיל(  37.2.2  בו הניתוח יבוסס על מחירון דקל כאמור בסעיף

את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן 
מובהר כי רווח קבלני לא ישולם על עבודת קבלנים אחרים,  המשנה.

למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של .לעיל 26.3 כהגדרתם בסעיף 
בלבד לקבלן  2%/שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 

 .והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו

ייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם מחיר כנ"ל מחניתוח  .51.2.1
המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, 

 .ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין

קביעת המפקח בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע לפני  .51.5
עת טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קבי

 .המפקח בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
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הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו למען  .51.1
הבלעדית של המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות 

 .החלטתו כאמור לעיל

 "פקודת שינויים"המזמין ו1או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא הוראות  .51.3
ותינתן בכתב. אולם במקרה והמזמין ו1או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי 
מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו המזמין 

פקודת ו1או המפקח פקודת שינויים בע"פ ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין 
שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, יאשרו המזמין ו1או המפקח 

 .ימים ממועד נתינתה 1בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 

הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת קיבל  .51.6
ינוי מחייב תשלום השינויים על ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי הש

או תשלום גבוה יותר, לפי העניין, יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על 
כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו.  לא השיג הקבלן על האמור בפקודת 

יום מיום מתן פקודת השינויים רואים אותו כאילו הסכים  22השינויים, תוך 
 .ילאמור בפקודת השינויים, לרבות ערך השינו

לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השינויים ו1או לחדול הקבלן  .51.1
מביצועם ו1או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו1או הארכת 
תקופת הביצוע ו1או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי 

ת המפקח ו1או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכ
תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו 

 .על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את השינויים  .51.1
ביצוע העבודות, כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע 

בלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את הנקובה בחוזה. היה הק
העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי לפנות למזמין ולמפקח ולבקש 
ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, 

יום מהמועד בו ניתנה לקבלן  22תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 
 .בגינה ברצונו לבקש ארכה פקודת השינויים

לגרוע מהאמור לעיל, באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם מבלי  .51.1
בביצוע העבודות ו1או הנובעים מעבודה לקויה ו1או שימוש בחומרים לקויים 

ו1או פעולות שבוצעו בניגוד ו1או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות 
המפקח כדי לשמר ו1או לייעל את ביצוע  ו1או הדרושים לדעתלהנחיות המפקח 

העבודות, יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה 
של חילוקי דעות, המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג 
אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור, וקביעות המפקח תהיינה 

 .ערעורסופיות ולבתי ניתנות ל

פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו1או צמצום היקף ניתנה  .2/.51
העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי 
כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות הנקובה בחוזה. קביעת המפקח 

 .תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

לאמור במפורש בחוזה זה, הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בכפוף  .//.51
בהסכם זה נקבע על סמך הבנה והסכמה של הצדדים, כי מחירי היחידה 

, הינם כוללים וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה נספח ב'הנקובים בכתב הכמויות 
שהיא. לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם 

 .חידה הנ"למחירי הי
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 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ט' 

 תעודת השלמה לעבודות  .51

 (AS MADEתוכניות עדות לאחר ביצוע ) ./.51

על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למפקח את  ביצוע העבודותהושלם 
 המסמכים המפורטים להלן: 

 DWGגנטית, בקובץ על מדיה מ(, AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) ././.51
כל הסטיות  לרבות G.I.Sובהתאם למפרט הכללי, לפי פורמט 

מהמתוכנן, המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך 
 ביצוע העבודות.

 .232:/עותקים צבעוניים בקנה מידה  5 -תכנית לאחר ביצוע ב .2./.51

מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי  .5./.51
המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה 

 להלן. 38.2 כאמור בסעיף 

ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן להלן, הושלם  38.3 בכפוף לאמור בסעיף  .51.2
ימים ממועד  2/ק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך ויבד המפקחבכתב, למפקח. 

כל  את העבודות מתאימות לתנאי החוזה עלהמפקח קבלת ההודעה. מצא 
תעודת  המנהלתינתן לקבלן על ידי  ,מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון

( ומועד ההשלמה יהיה "תעודת ההשלמה"השלמה עם תום הבדיקה )להלן: 
מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה תהיה 

המפקח לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו. מצא  ז'בנספח בנוסח הרצוף 
מסר לקבלן ישהעבודות ו1או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, ת

הפרטיכל "בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: 
 (. "המשלים

התנאים במצטבר כל  לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו
 :דלהלן

מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המנוי פקח המ ./.51.2
בהם )במידה והותקנו על ידי הקבלן( הופעל ונמצא מתפקד באופן 

 .סדיר ללא תקלות ועל פי התכניות והמפרטים

 להלן. 38.3 קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט בסעיף  .51.2.2

את כל הטעון תיקון ו1או ההשלמה המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  .51.2.5
 המשלים. כפי שפורט בפרטיכל

מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל הקבלן  .51.2.1
 . על פי הנוהג על פי דין ו1אוהדרושים האישורים 

וטופס )טופס איכלוס(  1לעיל, הוצאת טופס  38.2.4 מבלי לפגוע בסעיף  .51.2.3
של  יםאישורכל הקבלת על ידי הקבלן, לרבות  למבנה)תעודת גמר(  3

 .קבלתםל הנדרשיםהגופים ו1או הרשויות 

דות" ו1או ובחוזה בו מדובר על "השלמת העבבזאת כי בכל מקום מובהר 
 "תעודת השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל

 להלן. 38.3 וכל האמור בסעיף 

הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו1או בעריכת למען 
הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו1או 

ת העבודות או שהתגלה לאחר תהליך קבל ,לא נחשף ,עקיפה, לליקוי שנשכח
 המפקח.ובדיקת העבודות על ידי 

לעיל, השלמת העבודות תאושר על ידי  38.2 מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  .51.5
ות המתאימים בעירייה ויתר המפקח בתנאי שכל המנהלות, האגפים והמחלק

 לעיל, אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם. 12.5 הגופים המפורטים בסעיף 
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לעיל, את העבודות   12.5 המנויים בסעיף העירוניים ו1או לא קיבל מי מהגופים 
לחזקתו בתום תקופת החוזה כאמור לעיל, ימשיך הקבלן לנהל את האתר 
ולתחזק את העבודות, עד אשר כל הגופים, על נציגיהם, יקבלו את העבודות 

 לחזקתם. 

אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין  באמור לעיל ו1או בכל הוראהאין  .51.1
להחזיק בעבודות ו1או להשתמש בהן ו1או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן 
עבודות התיקונים ו1או ההשלמה ו1או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי 

 .הן הושלמו

לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, אם  .51.3
י התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, והמזמין החזיק או לפנ

השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת 
השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו 

בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת לערוך המוחלט והסופי אם 
לעיל תחולנה על מתן תעודת  38.3  עד 38.1 וראות סעיפים השלמה חלקית. ה

בודות בשינויים המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית השלמה לגבי חלק מהע
אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו 
ולרבות ביצוע עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן תעודת 
השלמה חלקית הנובע ו1או קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי 

 .תיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודותוהסופי ל

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל מפקח הקבע  .51.6
הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או 

לפי העניין, והקבלן אינו רשאי  את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור, הכל
לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות, מחמת דרישות ו1או 
טענות ו1או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו1או כל מי המנהל ו1או כלפי כל 

 .אדם אחר

ביצע הקבלן את התיקונים ו1או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה לא  .51.1
ועל פי שיקול  והמפקח המנהל, או בכל מקרה בו לדעת קחהמפשנקבעה על ידי 

פי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו1או והמוחלט והס םדעת
ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו1או באיכות ו1או בטיב משביעי רצון, יהיה 
המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו1או כל דין לבצע את 

יקונים ו1או ההשלמות ו1או כל חלק מהם בעצמו ו1או באמצעות כל גורם הת
אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו1או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין 

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר  22%ינכה הוצאות אלה בתוספת 
בות החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו1או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לר

 .בדרך של מימוש ערבות הביצוע

השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה עם  .51.1
הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את 
כל החומרים, האשפה, המבנים הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק 

ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר  מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על
העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו1או פגמים שיתגלו בניקוי 
העבודות ו1או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן 

 .בטרם יקבל תעודת השלמה

ת תנאי זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרסעיף  .51.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 בדק ותיקונים .51

 –כמשמעותה בחוק המכר )דירות( התשל"ג חוזה זה, "תקופת הבדק" לעניין  ./.51
  עשר שנים. –, למעט תקופת הבדק בגין סדקים עוברים בקירות ובתקרות 115/

הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים למען  .51.2
במפרט הטכני לחוזה, תקופות בדק שונות מהאמור לעיל לא תחול תקופת  ו1או

הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק 
 .השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל
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של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה מנינה  .51.5
כמפורט להלן. במקרה של תעודת  אחריותן את ערבות ההמציא הקבלן למזמי

יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל  -השלמה לחלקים שונים של העבודות 
 .תעודת השלמה חלקית

ו1או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו1או ליקויים ו1או נתהוו  .51.1
הנובעים, לדעת המנהל קלקולים ו1או נזקים ו1או כל פגם אחר מכל מין ו1או סוג 

כתוצאה מעבודה לקויה ו1או בלתי מדויקת ו1או שלא בהתאם למפרטים ו1או 
בהתאם להוראות המנהל ו1או המפקח, כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו1או 
לקויים ו1או בלתי מתאימים ו1או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומנת ובין 

"( חייב הפגמיםביחד ולחוד: " מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן
 .הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו

הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם תיקון  .51.3
למשתמשים  תמינימאליאחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה 

 .בעבודות

ניתנים לדעת המזמין ו1או המנהל לתיקון, או  הפגמים או חלק מהם, לאאם  .51.6
שתיקונם עלול לגרום, לדעת המזמין ו1או המנהל, שיבושים או נזקים ניכרים 
למזמין ו1או למשתמשים בעבודות, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן 

ם שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של ויהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין, בסכ
 .שר תהיה מנומקת, תחייב את הקבלןהאחרון, א

תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות לאחר  .51.1
נשוא תקופת הבדק )להלן: "פרטיכל הבדק"( על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא 
מן הצדדים לחוזה זה, והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים 

רטיכל הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, כדבעי לשם בדיקת ועריכת פ
 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמנה 52שלא לפני 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .51.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 ליקויים וחקירת סיבותיהם .12

1או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המנהל ונתגלה 
היה הפגם, לדעת המנהל  .אחר סיבות הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל

כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה 
יחולו הוצאות החקירה  -הפגם, לדעת המנהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב  יקון על הקבלן.והת
 .בתשלום פיצויים למזמין, וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל

 

 

 שכר החוזה -פרק י' 

 שכר החוזה ./1

ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן עבור  ././1
, ישלם המזמין לקבלן  את שכר ו1או מי מטעמו ובמועדן ולשביעות רצון המזמין

את ההנחה שנתן הקבלן למחירים  הכולל ,לחוזה זה בנספח "ב"החוזה הקבוע 
. במסגרת הצעתו במכרז ועל יד השהוגשבמסגרת הצעת המחיר כתב הכמויות ב

שכר החוזה ישולם בשיעורים, במועדים ועל פי התנאים המפורטים בפרק זה 
 .להלן

 :וזה יהיו כדלקמןתשלום שכר הח .2./1

אישור יום ממועד  62שוטף + בתנאי חשבונות חלקיים ישולמו  ./.2./1
, ובלבד שהקבלן הגישם בהתאם לחוזה זה המפקח את החשבון החלקי

 עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה. 
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אישור המפקח ממועד יום  62חשבון סופי ישולם בתנאי שוטף +  .2.2./1
 38.2 כהגדרתה בסעיף  תעודת השלמה הנתנ, ובלבד שלחשבון הסופי

בהתאם לחוזה זה עם כל  את החשבון קבלן הגישלעיל, וה
 האינפורמציה הנלווית המתאימה.

יהיה החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיו והקבלן לא שכר  .5./1
זכאי לשום תוספות מכל מין ו1או סוג שהוא למעט הפרשי הצמדה ותשלום בגין 

 .שינויים בהתאם להוראות החוזה על כל נספחיו

על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות, במפרטים ובלוח מוסכם  .1./1
מחירי היחידות הינו לצורכי נוחות בלבד ולא יחייבו לעניין חישוב שכר החוזה. 

ר ומוסכם בזאת, כי חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי הכפלת מחירי מובה
במדידה סופית של העבודות, לפי התוכניות ושאר  בנספח ב'היחידה הנקובים 

 .מסמכי החוזה

 מדידות .12

לחוזה זה, אינן אלא אומדן בלבד של  נספח ב'הנקובות בכתב הכמויות הכמויות  ./.12
ת שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי הכמויות ואין לראותן בהכרח, ככמויו

  .התחייבויותיו לפי החוזה

על סמך מדידות, מנהל השיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י הכמויות  .12.2
מנהל תיחשב הלעיל. רק מדידה שבצידה חתימת  41.4 בהתאם לאמור בסעיף 

אור הפריט יכמדידה המחייבת את המזמין. לצידה של כל מדידה יירשמו ת
מובהר בזאת כי חריגות מהכמויות  .נספח ב'ומספר הסעיף בכתב הכמויות 

לחוזה זה, תבוצענה רק באישור מראש  נספח ב'ויות המפורטות בכתב הכמ
 .מנהלהי ובכתב על יד

מנהל הודעה מראש לקבלן הואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן בלפני  .12.5
על כוונתו לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד 
הנקוב לצורך זה ולעזור למנהל או למי מטעמו, לבצע את המדידות והבדיקות 

דידות על הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע כל המ
 .את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך נהלחשבונו של הקבלן ולהמציא למ

כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם כן נאמר במפורש אחרת ב"כתב הכמויות 
 .או המפרט או הספר הכחול והמחירים"

מנהל הכלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי בדרך  .12.1
ו1או המפקח מנהל הת השינויים המאושרים על ידי בחותמת "לביצוע", בתוספ

על גבי התכניות או ביומן העבודה. בוצעה עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר 
, תימדד לצורך תשלום רק ו1או המפקח מנהלהבתכניות ואושרה בדיעבד על ידי 

הכמות שבוצעה בפועל. בוצעה עבודה כלשהי במידות אחרות מאשר בתכנית 
לא תימדדנה לצורך תשלום הכמויות  –ו1או המפקח מנהל ה שאושרה על ידי

העודפות על המתוכננות. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מכל זכות אחרת 
 .שבידי המזמין לפי חוזה זה, אלא להוסיף עליה בלבד

מנהל יגלה סטיות גדולות בין הכמויות שהוגשו לבין הכמויות שבוצעו השבמקרה  .12.3
 .מנהל לדרוש מהקבלן לערוך את כתב הכמויות מחדשהבפועל אזי רשאי 

נכח הקבלן במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות, רשאי לא  .12.6
ויראו את המדידות  ומנהל, או מי מטעמו, לבצע את הבדיקות המדידות בהעדרה

 .כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן לא יהא רשאי לערער אליהן

ימים על כל  1וע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך הקבלן בשעת ביצ נכח .12.1
. מנהל יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדשהכמות שנמדדה ו

 .מדידה שבוצעה מחדש, כאמור, אין מערערים עליה

 מחירים הנקובים בכתב הכמויות .15

במסגרת הצעת המחיר כתב הכמויות למחירים ב הקבלןנתן  ההנחה אותה ./.15
יראו אותה כאילו ניתנה על מחירי היחידה שבכתבי  -מכרזב ועל יד השהוגש

  .פרקו פרקהכמויות יחסית לכל 
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שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו1או בעדכונים במקרה  .15.2
הנדון  בפרקלכתבי הכמויות, אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה ביצוע העבודה 

אחרים של כתבי הכמויות והמשתתף יהיה חייב לבצע עבודה זו  פרקיםבמחירי 
 .ללא תשלום

מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע בכל  .15.5
  ה.מחיר היחידה הנמוך שבין המחירים העומדים בסתיר

בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו, על פי מהות העבודה עצמה אפילו מובהר  .15.1
 .ה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטיןאם במקר

, יישארו קבועים והקבלן לא יהיה נספח ב'הנקובים בכתב הכמויות המחירים  .15.3
זכאי לכל תוספת עליהם כתוצאה מעליית שכר עבודה, עליה בשערי מטבעות 
חוץ, הוצאות ייצור, תשלום תוספת יוקר, עליה במסים והיטלים ועליה במחירי 

למעט הפרשי הצמדה כאמור  חומרים ו1או מכל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל
 להלן. 48 בסעיף 

ככוללים את כל ההוצאות,  נספח ב'את מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואים  .15.6
ות מאחריות הקבלן וכן את כל הסיכונים אשר עלולים להיגרם לרבות אלו הנובע

 .לקבלן עד לגמר העבודה וכן במשך תקופת הבדק ומסירת העבודה

או הפרעות העלולים לקרות  הנ"ל כוללים ומכסים גם סיכוני איחורהמחירים 
( לעיל 15.21  כהגדרתו בסעיף מסיבה כלשהי )להוציא מקרים של כוח עליון

 .במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן

בזאת בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זה, כוללים מוצהר  .15.1
את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר  נספח ב'המחירים בכתב הכמויות 

ל המיסים והאגרות מכל סוג שהוא )הקיימים ביום חתימת להרכבה, לרבות כ
חוזה זה, ושיהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה( ואת הציוד, ההובלות, 
הפיגומים, כל העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, הוצאות הסעת פועלים 
וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה, למעט 

 .סףמס ערך מו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .15.1
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

תימדד לפי שעות. מחיר עבודות רג'י כולל את כל הוצאות הקבלן  רג'יעבודות  .15.1
לרבות הוצאות כלליות, ניהול העבודה, תקורה ורווח. התבקש הקבלן להביא 

, יקבל הקבלן נספח ב'לאתר שאינם מפורטים בכתב הכמויות חומרים מיוחדים 
רווח והוצאות. בעקרון ישולם עבור עבודות לפי  2%/את תמורתם )עלות( בצירוף 

  .רג'י רק במקרה שלא ניתן להעריכן

 מדדנהיעבודות שלא ת .11

לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, בנוסף 
ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב לא 

 :התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות
 .פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויותפינוי  ./.11

הרשויות בכלל זה משרדי קבלני המזמין ועם כל עבודות הקבלן עם כל תיאום  .11.2
 .כד', מכבי אש, חברת חשמל והעירייההממשלה, 

 .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיום  .11.5

 .ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .11.1

זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה אמצעי  .11.3
 .וסביב לו

 .גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודותהתקנת  .11.6

שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור הוצאות  .11.1
 .ותאורה
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קיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, משרדי יאחזקה ונהקמה,  .11.1
לרבות הריהוט, המתקנים לעיל,  29.1 ומשרד המפקח כמפורט בסעיף  ,הקבלן

והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום 
 . הביצוע

 .סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרשמדידה,  .11.1

, העבודותבאתר  התקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפוןהוצאות  .2/.11
 .לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע

האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת ניהול  .//.11
חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול 
יומני עבודה, מערכת בקרת איכות, השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח 

 .תכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקחוהמ

הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים הוצאות  .2/.11
 .ודיווחים כנדרש, אחת לחודש

חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים סילוק  .5/.11
 .במקומם

ל פוליש ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה, כול .1/.11
 ברצפות המבנה וניקוי מוחלט של אבק ולכלוך.

החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו1או כל  .3/.11
 .המשמשים לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם

העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם כל  .6/.11
ות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים לתנאי החוזה, לרבות כל העבוד

 .במפרטים הטכניים ו1או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז

בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, שימוש  .1/.11
מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם 

 .וסילוקם בתום העבודות

הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה  כל החומרים,הובלת  .1/.11
העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר 

 .וממנו

טוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד יהגנה ובהוצאות  .1/.11
סוג, שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל 

הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על 
 .עבודות שביצע צד ג' כל שהוא

 .תשלומי בדיקות מעבדההוצאות  .11.22

 ., החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריהתיקונים ./11.2

הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין לתקינות העבודות אחריות  .11.22
 בחוזה.

העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף ל כ .11.25
 .מפורש בכתב הכמויות

 רווח קבלן. .11.21

 ל.לעי 30.8 אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  .11.23

 עבודות במקומות צרים , צפופים או גבוהים. .11.26
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בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול מובהר 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת 

בכל מסמכי בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים 
החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות 
יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא 
ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של 

 .החוזה

 עבודה ביומית .13

שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי מדידת 
שעות הביצוע בפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה ואשרו על ידי המפקח ויראו את המחיר 

ובכלל זה  ,כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה
לאתר העבודות וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל,  תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות

הוצאות  ,כלי העבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח הקבלן, הוצאות המימון
 .האחרות של הקבלן וכיו"ב

 חשבונות חלקיים .16

חשבונות  פרויקטלמנהל הבתחילת כל חודש יגיש הקבלן החוזה חשבון שכר על  ./.16
שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי  עבודה או חלקי חלקיחלקיים על סמך 

ע"פ החלוקה שבכתב  לחוזה זה נספח ב'בכתב הכמויות  היחידות הנקובים
 הכמויות.

טרוני באמצעות תכנת חלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקחשבונות  .16.2
את החשבונות החלקיים . ("התכנה")להלן:  על פי החלטת המזמין בינארית

והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני 
ת חשבונות אמנהל. בנוסף יגיש הקבלן למנהל האשר תמסר לקבלן על ידי 

 .( העתקים יחד עם דיסקט5החלקיים והחשבון הסופי בשלושה )

חישובי הכמויות  יצרף לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות, התכניות,הקבלן  .16.5
 .לצורך בדיקת אותו חשבוןוההסברים הנדרשים 

לכל חודש קלנדרי, עבור אותו חודש  52 -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבונות  .16.1
קלנדרי. החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי 

ות, , יבדוק את החשבונפרויקטשבגינו הוגש החשבון. המזמין, באמצעות מנהל ה
 .יתקנם במידת הצורך ויאשרם

, לתשלום בגין החשבון החלקי, פרויקטהסכום שיאושר על ידי מנהל המתוך  .16.3
סכום  ככל שניתנה,ינכה המזמין כל סכום המגיע לו מהקבלן, לרבות מקדמה, 

כבון בסך יוכן דמי ע להלן 52.1 השתתפות הקבלן בביצוע הביטוח, כאמור בסעיף 
  .("דמי עכבון" –( מכל סכום שיאושר לתשלום )להלן 3%חמישה אחוז )

בחודש עלולה  3 -עד לתאריך ה פרויקטהגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל האי  .16.6
 .פת תשלום בגין כך לקבלןהתשלום, ללא כל תוסלגרום לדחיית מועד 

 חשבון סופי .11

 ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  ./.11
ולרבות  והמזמין המנהלע"י המזמין )לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י 

(. בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום 38.1 הגשת התוכניות כמפורט בסעיף 
 .המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון

בנוסף, יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, חישובי הכמויות, 
העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן להגיש ריכוזי היומנים, תכניות 

, פרויקטלפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין, באמצעות מנהל ה
אשר יבדוק את החשבון הסופי, יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י 

 .כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו פרויקטהקבלן למנהל ה

, יופחתו כל פרויקטופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל ההחשבון הסמסכום  .11.2
הסכומים שהמזמין זכאי להפחיתם, על פי חוזה זה ו1או על פי הדין. היתרה, אם 

תשולם לקבלן  ,תיוותר כזו, בתוספת דמי העכבון בניכוי כל סכום שהופחת מהם
ובתנאי נוסף,  'ינספח בתנאי, שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות בנוסח 

 .טיבשהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום את ערבות ה
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יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום אם  .11.5
, ישיב הקבלן פרויקטשיגיע לו על פי החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מנהל ה

 .ייהלמזמין, כל סכום ששולם לו ביתר, כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה למדד הבנ

 החומרים ובערך העבודה תנודות במחירי .11

מוסכם בזאת במפורש כי בשכר החוזה, כהגדרתו בפרק זה, לא יחולו שינויים אלא 
 בהתאם לאמור להלן:

, ו1או נספחיו בהתאם להוראות חוזה זההאמור להשתלם בגין כל תשלום  ./.11
החודשים אשר מניינם יחל במועד חתימת חוזה זה, לא תשולם  2/במהלך 

 פער בין המדד הבסיסי למדד החדש.תוספת כלשהי בגין 

או  6%חדש ושיעורו יהיה החודשים כאמור, יחול שינוי במדד ה 2/במהלך ככל ו .11.2
יותר, מעל למדד הבסיסי, יוגדר החודש אליו מתייחס המדד הבסיסי כחודש שבו 

 או יותר. 6%נוי בשיעור המדד של חל השי

התשלומים האמורים לכל ממועד חתימת חוזה זה,  5/-החל מהחודש ה .11.5
או נספחיו, יתווספו הפרשי להשתלם מצד אחד למשנהו על פי חוזה זה ו1

ובהתאם למועד ביצוע העבודה נשוא הידועים במועד הגשת החשבון,  הצמדה,
המוקדם  –החשבון בפועל, או המועד שנקבע לביצועה בלוח הזמנים המאושר 

 5/-לצורך חישוב הפרשי ההצמדה כאמור, ייחשב המדד בגין החודש ה מביניהם.
ממועד חתימת חוזה זה, כמדד הבסיסי, וזאת חלף ההגדרה הקבועה בסעיף 

 לעיל. 1.4.5 

לעיל, יגדל  48.3  - 48.1 אם יחולו תנודות במדד, בהתבסס על האמור בסעיפים  .11.1
ההעלאה או ההפחתה של שכר או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא: 

החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו 
ניים הקודמים חודש, בהתאם לשיעור התנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הבי

 ששולמו לקבלן

ולאמור במפורש  כאמור בסעיף זה, בזאת כי פרט להפרשי ההצמדהמוסכם  .11.3
, שום תנודות ו1או הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו1או במחירי בנספח "ב"

חומרים ו1או במיסים ו1או באגרות ו1או בהיטלים על ביצוע העבודות ו1או על 
לספק על פי החוזה לא ישנו ו1או ישפיעו החומרים ו1או הציוד אשר הקבלן חייב 

על שכר החוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה 
ככולל את כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע 
העבודות ולרבות על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק 

כל שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות  במסגרתו ו1או לצורך ביצוען.
ותשלומי החובה ו1או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו 

 .על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגינם

על ידי בביצוע העבודות לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו, נגרם עיכוב מבלי  .11.6
פרט למקרה ושה חודשים לאחר תום תקופת הביצוע החוזית, של עד של ,הקבלן

ככל ויחולו תנודות בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה, 
וזה בהתאם לחישוב הבא: תנודות לעיל, יגדל שכר הח 48.4 במדד כאמור בסעיף 

במדד עבור תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה בכל אחד משלושת החודשים 
 52-כאמור, תחושבנה לפי השינוי במדד בין המדד בחודש הבסיסי, למדד ב

הימים האחרונים שבהם היה על הקבלן להשלים את העבודה שעוכבה, ובתוספת 
 לושת החודשים האמורים.מעליית המדד הנוסף בכל אחד מש 32%

 

של יותר משלושה חודשים לאחר  ,על ידי הקבלןבביצוע העבודות נגרם עיכוב 
פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה תום תקופת הביצוע החוזית, 

יראו במקרה של עלייה במדד כל עבודה שבוצעה לביצוע לפי הוראות החוזה, 
תקופת הביצוע החוזית, כעבודה במבנה מעבר לשלות החודשים שלאחר תום 

 הימים האחרונים שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לחוזה. 52שבוצעה בתקופת 
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אם בתשלומי הביניים לא שולמו לקבלן סכומים המגיעים לו עבור עבודה שביצע  .11.1
למרות שהקבלן הגיש למנהל חשבון עבור אותה עבודה, יראו את הסכומים 
האמורים כתשלום עבור עבודה שבוצעה בחודש שבגינו משולם תשלום הביניים 

סכומים הכולל את הסכומים האמורים. פרט להתייקרות המגיעה לקבלן עבור 
אלה בתשלומי הביניים בו אושרו הסכומים עבור אותה עבודה, לא ישאו 
הסכומים האמורים הפרשי הצמדה נוספים ו1או ריבית כלשהי עקב אי תשלומם 

 על פי החשבון שהוגש על ידי הקבלן.

הוברר כי שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל עולה על כל תשלומי הביניים  .11.1
רת התשלום, במחירי בסיס החוזה המגיע לקבלן, ששולמו לקבלן, יראו את ית

הימים האחרונים של תקופת הביצוע  52קופת תכתשלום עבור עבודה שבוצעה ב
הימים האחרונים שלפני השלמת  52החוזית או עבודה שבוצעה בתקופת 

 ושלם לפני תום תקופת הביצוע החוזית., אם המבנה ההעבודה

 

 

 בטחונות –פרק יא' 

 ערבות ביצוע .11

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, להבטחת  ./.11
ימציא הקבלן למזמין במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד 
הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים 

ינה (. המצאת הערבות ה"ערבות הביצוע")להלן:  ח'בנספח ובנוסח הקבועים 
 .תנאי לחתימת חוזה זה

 מהצעת הקבלן במכרז,  2%/-בשקלים חדשים השווה לעל סך הביצוע ערבות   .11.2
 תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים. ו

הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק ערבות  .11.5
מועד, הסופי של שכר החוזה ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו 

 .כהגדרתה להלן טיבימציא הקבלן למזמין את ערבות ה

הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה במקרה  .11.1
של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל. 
וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת 

או המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר המזמין 
מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, לרבות במקרה והיקף החוזה 

 .ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו1או בהארכת תוקפה ו1או בגבייתה כל  .11.3
 .ין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידוו1או בהגדלת היקפה לפי העני

במתן ערבות הביצוע הנ"ל  ו1או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו אין  .11.6
של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ו1או על פי הוראות כל דין ו1או בכדי לגרוע 
מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו1או שיגיע לו על פי החוזה ו1או על פי כל 

 .דין

של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד במקרה  .11.1
לתקופה ובתנאים הזהים לערבות  ,או משלימה למזמין ערבות ביצוע חדשה

 .שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע

זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו1או פיצוי ו1או כל שיפוי שיגיעו לו המזמין  .11.1
 .ו על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצועמהקבלן על פי החוזה ו1א

לגרוע מכלליות האמור, במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה, יהא מבלי  .11.1
המזמין רשאי מבלי לגרוע ו1או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו1או 
הוראות כל דין, לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו 

 .י שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמורהבלעדי מבל
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הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון  .2/.11
ביניים כלשהו למזמין, יבוצע התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן 
ימציא למזמין את ערבות הביצוע. איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף 

לתשלום חשבון ביניים כאמור, אותו פרק זמן שבו איחר לפרק הזמן שנקבע 
הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא 

 הפרשי הצמדה ו1או ריבית כלשהי.

בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי מובהר  .//.11
 שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי  סעיף .2/.11
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 טיבערבות  .32

מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, במשך תקופת להבטחת  ./.32
אשר טובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות לכן והבדק, כהגדרתה לעיל, 

ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת האחריות , ע"י הקבלן בוצעו
ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, 

לתקופה של  'טבנספח אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים 
 .("הטיבערבות "שנים )להלן:  (5שלוש )

 החוזה.מערך  3% -בסכום השווה ל יהיה  טיבהערבות סכום  .32.2

, יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע, בתנאי טיבהמצאת ערבות הכנגד  .32.5
 :שיתמלאו כל התנאים שלהלן

 ;קיבל תעודת השלמההקבלן  ./.32.5

המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב הקבלן  .32.5.2
 .י'כנספח 

תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל  טיבהערבות  .32.1
 .לעיל, בשינויים המחויבים 49.10  - 49.3 ההוראות המפורטות בסעיפים 

ל פי בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין עמובהר  .32.3
 שיקול דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .32.6
 .מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה

 

 

 נזיקין וביטוח -פרק יב' 

 ו הקבלן לנזק לעבודות, לאתר העבודות ולתכולתאחריות  ./3

תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי תחילת ביצוע העבודות ועד מתן מיום  ././3
לשמירה ולשלמות העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו 
לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו 
באתר והשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו1או לאתר העבודות ו1או 

לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם מסיבה כלשהי יהא על הקבלן  פרויקטל
האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות מתאימות בכל פרטיהן 

 .להוראות החוזה ונספחיו

יגרם על ידי הקבלן תוך כדי לעיל, תחולנה גם על כל נזק ש 51.1 הוראות סעיף  .2./3
 .ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק
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 נזיקין לגוף או לרכוש .5./3

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו1או אובדן ו1או חבלה ו1או הקבלן  ./.5./3
תאונה מכל מין ו1או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו1או רכוש אשר יגרמו 
לכל אדם ו1או גוף שהם, ו1או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו1או 
לקבלני המשנה ו1או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו1או 

ו לכל צד שלישי אחר ו1או לרכושם של כל מחוץ לאתר העבודות ו1א
אחד מאלה כתוצאה ישירה ו1או עקיפה מביצוע העבודות על ידי 
הקבלן ו1או על ידי עובדיו ו1או שלוחיו ו1או קבלני המשנה ו1או 
המועסקים על ידו ו1או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של 

שלו, בין בתקופת  הקבלן ו1או עובדיו ו1או שלוחיו ו1או קבלני המשנה
 .ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק

ישא בתשלום כל קנס ו1או פיצוי ו1או תשלום ו1או הוצאה הקבלן  .5.2./3
אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו1או יחולו עקב כל מעשה ו1או מחדל 
כאמור ו1או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר 

הנזיקין )נוסח חדש( ו1או במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת 
לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור  למזמין ו1או לכל צד שלישי 

 .במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק

 נזיקין לעובדים .1./3

אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו1או המועסקים על הקבלן  ./.1./3
או פיצוי ידו ו1או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק 

המגיעים ו1או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו1או לכל אדם אחר 
הנמצא בשרותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו1או 
אובדן ו1או תאונה ו1או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו1או 

 .במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק

 נזקים לרכוש ציבורי .3./3

נזק ו1או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה,  הקבלן אחראי לכל ./.3./3
שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון 
וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו1או תת 
קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו1או הקלקול 

אש לביצוע העבודות. נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מר
הקבלן יתקן את הנזקים ו1או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל 

רשות המוסמכים ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או 
על הקבלן לדאוג מראש לקבל לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

קרקעיים -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת
 .אתר העבודותהעוברים ב

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .6./3

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הקבלן  ./.6./3
את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על 

 .פי כל דין-פי החוזה ו1או על

ו1או ו1או המנהל הרשות  ו1אוהעירייה מתחייב לבוא בנעלי הקבלן  .6.2./3
ח ו1או עובדיהם ו1או שלוחיהם, אם יתבעו ביחד ו1או לחוד, בגין המפק

נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו1או הוראות כל 
דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם 

 .קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן
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עם קבלת דרישה מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא ומיד הקבלן  .6.5./3
ו1או המפקח רשות האת העירייה ו1או את ו1או  בכתב, את המזמין

ו1או עובדיהם ו1או שלוחיהם, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, 
מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי 
יוצא מן הכלל, נגדם ו1או נגד מי מהם ו1או כנגד כל מי מעובדיהם, 

לוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק להם אחראי ש
הקבלן על פי חוזה זה ו1או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות 

במלואן ו1או בכל סכום אשר  רשותו1או ל המשפטיות שייגרמו למזמין
ייפסק בפסק דין לחובתם ו1או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר 

, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם קבלת הקבלן אחראי להם ובתנאי
הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות 
להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' 

 .באותה תביעה

לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה מבלי  .6.1./3
ו1או ל דין, יוצא כנגד המזמין כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה ו1או לכ

ו1או המפקח, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן ו1או המנהל  הרשות
אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת, 
מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל 

כמטילה ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש 
חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול 

 .בביצוע העבודות כתוצאה מצו כנ"ל

לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, יהיה המזמין רשאי לתקן מבלי  .6.3./3
בעצמו ו1או באמצעות אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם 

לן ישא בכל ההוצאות לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקב
ובלבד שהמזמין הודיע  3%/והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 

ימים ממועד  2/לקבלן, על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך 
 .קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו1או הפרת תנאי סעיף  .1./3
 .תהווה הפרה יסודית של החוזהמתנאיו 

  -  ביטוח .32

ביחס לעבודות נשוא חוזה זה, שיבוצעו על ידי הקבלן, החברה תגרום לעריכת  ./.32
ביטוחים קבלניים הכרוכים בביצוע העבודה להוראות סעיף ביטוח זה. 
השתתפות הקבלן תהא על ידי ניכוי משכר העבודה לו זכאי הקבלן לפי חוזה זה 

)שבעה וחצי פרומיל( ממנו.  2.13%של סכום המהווה )למעט מס ערך מוסף(, 
הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר )לרבות חשבונות ביניים וחשבון 

 סופי( שיגיש הקבלן בגין ביצוע אותה עבודה, ושיאושר על ידי החברה.

 על פי האמור בחוזהעל פי כל דין ו1או  הקבלן ו שלמבלי לגרוע מאחריותבנוסף, ו .32.2
על ידו ו1או על ידי מי  העבודותביצוע לפני מועד תחילת , כי הקבלןמתחייב זה, 

מטעמו ו1או לפני מועד הצבת ציוד כלשהו באתר ביצוע העבודות, על ידו ו1או על 
 ןלמשך כל זמן ביצועו ,הנ"ל ידי מי מטעמו ו1או עבורו, המוקדם מבין המועדים

ות במלואן ו1או העבודולקבלת תעודה על השלמת  ןועד לסיומות של העבוד
לערוך  , לרכושםומי מטעמ "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"ממאת  בחלקן
 החברהו1או  המזמיןעל חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם  ,ולקיים

 ',"אינספח את הביטוחים המפורטים ב, כל תקופת ביצוע הפרויקטמשך ב
אצל "(, הקבלןאישור ביטוחי להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 .("הקבלן"ביטוחי  להלן:) בישראללפעול  מורשית כדיןה חברת בטוח

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב ./.32.2

עבודות והציוד וכל ההמבטח במלוא ערכן את , פרק א' העבודות .א
קבלן ההקבלן המשמש את ו1או באחריות רכוש אחר בבעלות 

 זה חוזהעבודות בקשר עם הבביצוען של 

, המבטח את אחריותו של הקבלן אחריות כלפי צד שלישיפרק ב'  .ב
 .זה חוזהל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם ע
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על פי פקודת הנזיקין  הקבלן חבות בגין חבות מעבידים פרק ג' .ג
ים פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו1או עפ"י חוק האחריות למוצר

במישרין  מטעמו או1ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 112/
, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או1ו

 .ועובדיהם משנה קבלני

 יטוח אחריות מקצועיתב .32.2.2

בגין  המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו1או דרישה
שהוגשה במשך  מקצועיתחובה  הפרתרשלנות מקצועית ו1או בשל 

מעשה ב שמקורם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו1או נזק
 של הקבלן ו1או מנהליו ו1או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו1

 . חוזה זה נשוא העבודות

 6כלול בין היתר תקופת גילוי של וח תמוסכם בזה כי פוליסת הביט
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת ה 
 .ותחובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

 חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברהל פי דרישת הע  
 .העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 מוצרהיטוח חבות ב .32.2.5

פגומים,  מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
בגין פגיעה גופנית ו1או נזק אשר נגרמו עקב מוצר  ,112/ התש"ם

לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות )
ו1או סופק ו1או  ןו1או הורכב ו1או תוק ןו1או הוכ צרשיו (בטיחות

 וו1או מי מטעמ הקבלןנמכר ו1או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
 חוזה זה )להלן: "המוצר"(. במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם 

 6תקופת גילוי של  ,בין היתר תכלול מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח 
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת לה הקבלן מתחייב 
 . ותביצוע העבוד חובה שבדין כלפיו בגין

 חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברההל פי דרישת ע 
 .ביטוח כאמור בסעיף זההפוליסת מ העתקים

 : יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב .32.2.1

קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו1או הציוד הכבד ה ./.32.2.1
השגחתו ו1או בשימושו לצורך ביצוע ב  1אושבבעלותו ו

גין פגיעה גופנית בהעבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 
וביטוח אחריות עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף 

קב עכלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 
בענף  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולההשימוש בכלי 

 .הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני כ .32.2.1.2
על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,בין היתר ,כוללההנדסי 

ו1או ציוד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני כלפי צד 
ש"ח לתובע, למקרה  622,222סך של בהנדסי בגבול אחריות 

ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל 
החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע 

 עבודות קבלניות.

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, ל .32.2.1.5
גוררים וכן כלים מחפרונים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 נעים ממונעים מכל סוג.
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הקבלן יבטח על חשבונו ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב .32.5
הציוד, הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, 

צורך ביצוע העבודות, במלוא להעבודה  למקום המתקנים וכל רכוש אחר שהובא
 חוזההם לפי תנאי לערכם מעת לעת בפני כל נזק ו1או אבדן אשר הקבלן אחראי 

 .זה ו1או על פי כל דין

קבלנים יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו1או כלפי  י הקבלןטוחבי .32.1
)ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את ובנוסף משנה  וקבלני

מפקח ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או 
בגין כל מעשה ו1או מחדל של הקבלן ו1או מי מטעמו )להלן:  העבודות מטעמם

ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי "( יחידי המבוטח"
 .('"אי נספחהקבלן )

הנדרשים בקשר עם העבודות להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  .32.3
 . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה נשוא חוזה זה, 

בתוקף כל עוד לא י אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק ביטוח
 .דיןהתמה תקופת ההתיישנות על פי 

ויתור על כל זכות  יכללולעיל, )א(  12.5.5 סעיףעל פי  כיםהקבלן הנער יביטוח .32.6
ו1או מנהליהם ו1או  חברהההמזמין ו1או )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי  תחלוף

, ובלבד שהאמור בדבר מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  עובדיהם
 .זדוןבהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 ת על ידי הקבלןות האחריות כלפי צד שלישי הנערכוכי פוליסמוסכם בזה  .32.1

לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד  ותכפופ
 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .32.1
 ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם רהחבההמזמין ו1או לשפות את  וכאמור הורחב

על בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או 
הכול כמפורט  –משנה מטעמו ו1או קבלני  למעשי ו1או מחדלי הקבלןמי מהם 
 .('"אינספח ) י הקבלןביטוחבאישור 

המזמין כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .32.1
שבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן  חברההו1או 

הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, של הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית ו
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו1או . לעניין ביטוח זה

ביצוע העבודות יחשב גם כן  בעלי מבנים ו1או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת
 .כרכוש צד שלישי

 חוזהביצוע העבודות נשוא  כתנאי לקבלת צו לתחילתמועד חתימת חוזה זה, ב .2/.32
בנוסח המצורף  '("אנספח י)את אישור ביטוחי הקבלן  חברההקבלן ימציא ל זה,

מוסכם בזה כי המצאת  על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(.כדין כשהוא חתום 
חוזה על חי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום האישור ביטו

 .נספחיו

, לא חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .//.32
 זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזהמועד חתימת מיאוחר 

מנהליהם ו1או  חברהההמזמין ו1או צהרה לפטור מאחריות הזה, מכתב  חוזה
בהתאם לנוסח לנזקים  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או עובדיהם

, ב'"יכנספח לחוזה זה ומסומן צורף המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "
 . על ידי הקבלן כשהוא חתום כדין

, לא החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .2/.32
מועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא מיאוחר 

חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף 
 .כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן ,'ג"יכנספח לחוזה זה ומסומן 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו  .5/.32
דות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, העבו

מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם 
למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת 

 .('"אנספח יביטוחי הקבלן )
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המזמין ו1או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  .1/.32
 מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהה

בגין העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, 
בגין כל אובדן  החברההמזמין ו1או והוא יהיה אחראי לשפות ו1או לפצות את 

ו1או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו1או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי 
באיזו מהפוליסות  מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו1או נזק כאמור מכוסה

 .דלעיל ובין אם לאו

הקבלן אשר  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .3/.32
 פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי ולעשות כללעיל  12.5 סעיףבנערכות כמפורט 

ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או המבטח ו1או על ידי 
כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי  מפקח העבודות מטעמםמנהל ו1או 

ו1או  חברהההמזמין ו1או לתביעה של  והביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  מנהליהם ו1או עובדיהם

 .םהביטוח, אם יידרש לכך על יד

זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  חוזהבלי לגרוע מהאמור במבנוסף ו .6/.32
 )ביטוחי הקבלן( זה 12.5 לסעיףעל פי מי מהביטוחים הנערכים בהתאם ביטוח 

פן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע מתחייב הקבלן לפנות באו
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על 
הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות 

 .להעביר לו כל מידע שידרוש

עולות שתידרשנה להשבת נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפב .1/.32
לרבות פינוי פסולת והריסות.  מקרה הביטוחהמצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

מזמין ובכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת הקבלן 
עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין לה יםמתחייב חברההאו 

מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק 
 )לרבות ההשתתפות העצמית(  מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות חייבים  יהיולא  חברהההמזמין ו1או וכי 
 .כאמור

נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי ב .1/.32
פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, א' בעל פי פרק הביטוח 
 בזה מוסכםה אחרת בכתב למבטח. ת, אלא אם היא הורישירות לחברהישולמו 

 פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק כי
מנהל העבודה המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

תשלום עבור העבודה  חברהמה, או שטרם קיבל חברהמטעם ה המפקח ו1או
על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  חברהה  תשניזוקה , מתחייב

 .לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקישירות 

 בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .1/.32
 . הקבלן מתחייבלחברהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל 12.5 עיףבסהמפורטות 

בכל הדרוש ו1או מי מטעמם  חברהההמזמין ו1או  ו1אועם המבטח  לשתף פעולה
 חברהההמזמין ו1או ת יולמימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו

 .הלנהל המשא ומתן בעצמ םו1או מי מטעמ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על  זהבלי לגרוע מהאמור בחוזה מ .32.22
הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם 

 .מפקח העבודות מטעמםמנהל ו1או ו1או  חברהחברת הביטוח ו1או ה

פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו1או זכויות ה ./32.2
מפקח ו1או מנהל ו1או  מנהליהם ו1או עובדיהםו1או  חברהההמזמין ו1או 

ו1או  למזמין ו1או לחברה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו העבודות מטעמם
באופן מלא  ,מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  מנהליהם ו1או עובדיהם

והוא  הםובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו1או טענות, כספיות או אחרות, כלפי
 .מלהעלות כל טענה, כאמור יהא מנוע

 מפקח העבודות מטעמהו1או מנהל ו1או  חברההל מחלוקת בין הקבלן לבין כ .32.22
בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח 

 .ת הנזקים מטעם חברת הביטוחאהשמאי אשר יבדוק 
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כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את  .32.25
מפקח ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או 

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי  העבודות מטעמם
על  ביטוחה פוליסותמ איזותנאי מתנאי  ה ו1או אי קיום שלביטוחי הנובע מהפר

מנהליו ו1או העובדים המועסקים על ידו ו1או קבלני משנה ו1או  הקבלןידי 
 .מטעמו

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .32.21
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו1או דרישה  חברהההמזמין ו1או ידי 

או ו1, לרבות כל טענה חברהה1או המזמין ובדבר שיתוף ביטוחי ו1או תביעה 
 תטענ כל ולרבות /11/ –הביטוח התשמ"א לחוק חוזה  31בסעיף   כאמורזכות 

 הם.יכלפי מבטחו חברהההמזמין ו1או כלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו 'י"אנספח הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוחי  .32.23
את היקפם ו1או  םצמצל ו1אואינו רשאי לבטלם  תנאי מפורש על פיו המבטח

תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "במשך תקופת לשנותם לרעה 
, הודעה בכתב,  באמצעות דואר חברה ולקבלןל תישלח, אלא אם כן "(הביטוח
לביטול וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (/0שישים )רשום, 

ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו1או ו1או 
הודעה  נשלחהאם לא  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או עובדיהם

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (/0שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד  חברהלקבלן ולבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .32.26
 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את .12.2 בסעיףמבוטל, כאמור  להיות מצומצם או

יום לפני  52אישור עריכת ביטוח חדש, לחברה אותו הביטוח מחדש ולהמציא 
 .ביטול הביטוח כאמורשינוי לרעה או מועד צמצום או 

המזמין הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כנגד  .32.21
מפקח העבודות ו1או מנהל ו1או  מנהליהם ו1או עובדיהםו1או  חברההו1או 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  מטעמם
 /ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

או הפרת תנאי (, ו1'י"אנספח הקבלן )לאישור עריכת ביטוחי )ביטוח העבודות( 
בחוזה זה  בהתאם לנדרשות הנ"ל ו1או ביטוח חסר ו1או הפוליסאיזו מתנאי מ

ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או והוא פוטר בזאת את 
שהאמור  מכל אחריות לנזק כאמור. ובלבד מפקח העבודות מטעמםמנהל ו1או 

 .אדם שגרם לנזק בזדון לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה מוסכם בזה כי  .32.21
ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

למען הסר כל ספק . מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או עובדיהם
בביצוע העבודות מתייחס לנזקים הנעוצים  (12.27)בסעיף זה האמור  מובהר כי

 .מטעמושבא ידי הקבלן ו1או כל מי  נושא חוזה זה על

בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה  האמור .32.21
 ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או בדבר פטור מאחריות כלפי 

 .מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או 

ין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו1או בשינויים, מוסכם בזה במפורש, כי א .32.52
 ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

ו1או להוות אישור בדבר התאמתם  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או 
של הקבלן על פי חוזה  ולמוסכם ו1או כדי לצמצם מאחריותו ו1או התחייבויותי

 פי כל דין.  זה או על

הקבלן ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 1 -לא יאוחר מ ./32.5
בגין הארכת , לעיל 12.9 בסעיףכאמור לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי 
 בעריכתהינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הקבלן, 

 ., על נספחיועל פי החוזה יםביטוחה
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חתום כדין )נוסח  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .32.52
והצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,/12.0  -ו 12.21 ,12.9מקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 12.55 -ו /12.5בסעיפים  כאמור
קיום אישור עריכת ביטוח ו1או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה 

 נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע את תחילת ו1או המשך למנוע מן הקבלן זכאית 
 .וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין

( ו1או '"אינספח אישורי עריכת הביטוח ) מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת .32.55
בבדיקתו ו1או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן 

רוע מאחריותו של  למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו1או כדי לג
ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .םעל מי מהבאים מטעמו1או  ו1או עובדיהם

במועד והצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .32.51
פי -1או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על יוכאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויות

חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על 
 ומנעיבויותיו נשוא החוזה גם אם יהקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחיי

בשל אי הצגת האישורים  לאתר ציוד1או ו רכושממנו ביצוע עבודות ו1או הכנסת 
במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי 

 לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)ביטוח  5 סעיףפי -בטוח בגין הבטוח הנערך עלקבלן מתחייב לעדכן את סכום הה .32.53
, מעת לעת, כדי שישקף ('"אינספח ) העבודות( באישור עריכת ביטוחי הקבלן

 השווי של העבודות ו1או הרכוש ו1או הציוד ו1או החומריםתמיד את מלוא 
  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי   .32.56
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה 
מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע 

בהתאם. הקבלן  את סכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי הביטוח
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה 

מפקח ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליהם ו1או עובדיהם חברהההמזמין ו1או כלפי 
בכל הקשור לסכומי הביטוח ו1או גבולות האחריות ו1או תנאי  העבודות מטעמם

 הביטוח המינימאליים כאמור.

הבטוח  י)אך לא חייבים( לבדוק את אישור םרשאיי מטעמה מו1או החברה  .32.51
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  לעיל כאמור הקבלן ידי על שיומצאו
על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף  החברה ידי עלשיידרש 

 הביטוח בחוזה זה.

טעמה ביחס מ מיו1או  חברהקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .32.51
כמפורט  הקבלן ביטוחי אישור ןלבדוק ולהורות על תיקו םלאישורי הבטוח וזכות

ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או לעיל ו1או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על 
 בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  םו1או על מי מטעמ ו1או עובדיהם

 של ביטוחי הקבלן לגבי העדרםכאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לביטוחים 
ונשוא כל  שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותואין בה כדי לגרוע מכל 

 .דין

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  .32.51
דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו1או 

, אישורים על בכתב החברהלבקשת  ,להמציאם ולהפקיע את תוקף הביטוחי
, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך התשלומי הפרמי

 כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו1או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

 כנגד תביעה1או ו נזק מקרה בכל יישא הקבלן כי, יודגש, ספק כל הסר למען .32.12
 העצמיות ההשתתפויות בסכומי, ידו על הנערכות הביטוח פוליסות יפ על המבטח

 .הקבלן בביטוחי הנקובים

 הפרההקבלן כי  בביטוחינוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב ./32.1
ת הביטוח על ידי הקבלן ופוליסמ איזו מתנאי תנאי של לב בתום קיום אי1או ו

ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או בזכויות  יפגעולא  עובדיו1או ו מנהליוו1או 
 על פי ביטוחים אלו. מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או עובדיהם
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לא ביצע ו1או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .32.12
, ומבלי לפגוע בזכויותיה אך לא חייבת, תהא החברה רשאית, במלואם או בחלקם

תחתיו במלואם או בחלקם או על פי דין, לערוך את הביטוחים לפי חוזה זה 
ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן 

או  מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  1/על כוונתה לעשות כן 
לחילופין  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב

 םרשאי יהיוהחברה  המזמין ו1או ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה, 
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה 

 .רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה בנו .32.15
וק לביטוח לאומי והחוק ב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החמתחיי

לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 
שליחיו והנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

ו בכל עת חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהי נשואשיועסקו בביצוע העבודות 
 החוקים הנ"ל. פי שעלמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בו

למלא  הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .32.11
התעבורה ו1או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  פקודתאחר כל דרישות והוראות 

הנ"ל,  יםתקנו לפי החוקדרכים )הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהו
ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו 

זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו  חוזה אנשו עבודותבביצוע ה
 יםברכב מנועי על פי החוק לנהוג מורשיםזה,  חוזהבכל עת ובמשך כל תקופת 

 .שר עם העבודות נשוא חוזה זההנ"ל וכל הוראות חוק אחר בק

לקיים את כל  הקבלןומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב  בנוסף .32.13
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 
ו1או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

 העבודות.

ו1או מנהליהם  חברהההמזמין ו1או של  םללו סעיף לפיו זכותיכ הקבלןיטוחי ב .32.16
הביטוחים הנ"ל על פי  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  ו1או עובדיהם
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו1או אישורים מתאימים ו1או פיצוי לקבלת שיפוי 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו0או . מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

ו1או  חברהההמזמין ו1או יב לקיים על חשבונו את כל דרישות הקבלן מתחי .32.11
ו1או המבטחים  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  מנהליהם ו1או עובדיהם

בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו1או לאחר מסירתן לרבות 
 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו1או 

חייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו1או הכלים המובאים על ידו הקבלן מת .32.11
 לאתר ביצוע העבודות.

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו  בנוסף .32.11
בעלי ו1או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו1או החברות 

הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם 
המזמין ו1או לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

להעביר אל הקבלן כל מסמך  המזמין ו1או החברה  מתחייביםהחברה. 
 התחייבות כנ"ל.

אינה באה לגרוע מכוחם של  מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח .32.32
ר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור הוראות החוזה בדב

 בסעיפים אחרים בחוזה זה ו1או על פי הדין.

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם  בנוסף ./32.3
 םהינכום לו כל סו1או לעכב לקזז  םרשאי יהיוהחברה המזמין ו1או בזה כי 

הקבלן בכל דת לזכות מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  םזכאי
 הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או  .32.32
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 



- 36 - 
 

 

 

 הפרות ותרופות -פרק יג' 

 יסודיות ופיצוייםהפרות  .35

 .יחול על הוראות החוזה 112/ -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק  ./.35

בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה, בכל מקרה בו תופרנה אחת מוסכם  .35.2
ו1או יותר מהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה, 

את החוזה ללא התראה מוקדמת  זכאי לבטלהמזמין היה יכמפורט בחוזה, 
 .על פי החוזה ו1או על פי הדין ווזאת, מבלי לגרוע מיתר זכויותי

, פיצויים מוסכמים מזמיןפיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן לבגין  .35.5
לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה  $(2,222אלפיים דולר ארה"ב )בסך של 

( לפיגור ישלם 3/ל מן היום החמישה עשר )( ימים בביצוע העבודות. הח1/עשר )
( 3,222$) חמשת אלפים דולר ארה"בפיצויים מוסכמים בסך של  מזמיןהקבלן ל

לכל יום של פיגור. מוסכם בזאת, כי למרות האמור לעיל, בגין איחור של עד 
( יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום 1שבעה )

ן הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת פיצויים מוסכמים בגי
  .הימים הנ"ל

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין למען  .35.1
לפיצויים בגין כל נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות 

 .הוצאות מימון ואובדן רווחים

הפיצויים המוסכמים ו1או כל סכום אחר  יהיה רשאי לנכות את סכוםהמזמין  .35.3
אשר הקבלן יהיה חייב למזמין, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא 
ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת 
לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום 

כמים כשלעצמם או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן הפיצויים המוס
מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן 

 .על פי החוזה

 סילוק יד הקבלן .31

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של בקרות  ./.31
ות ולסלק את ידו לאלתר, לתפוס את אתר העבוד -החוזה יהיה רשאי המזמין 

של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו1או בכל דרך אחרת 
ולהשתמש  לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן 
למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה 

י החוזה, שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפ
 :ואלה המקרים

פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה כשהקבלן  ././.31
סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק, או במקרה 
שיוטל עיקול על כספים ו1או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי 

לפי חוזה לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות 
 .זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלןבמקרה  .2./.31

ו1או לא עמד בלוחות הזמנים  מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  .5./.31
 .הקבועים בחוזה זה

מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בכל  .1./.31
 .בעצמו ו1או על ידי קבלן אחר ו1או בכל דרך אחרת

שהקבלן או אדם אחר בשמו נחת דעתו בידי המנהל הוכחות להכשיש  .3./.31
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה  של הקבלן,

 .כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו1או העבודות

מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא בכל  .6./.31
 .קון ההפרהתיקן את ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתי
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לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא כשהקבלן  .1./.31
יום להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  1/ציית תוך 

 .העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת

ין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, מאתר העבודות על ידי המזתפיסת  .31.2
ביטול החוזה על ידי המזמין, אלא אם הודע לקבלן אחרת  אין בהם משום
 .במפורש ובכתב

סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא יהיה המזמין משעת  .31.5
חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות 

חלק מעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו 
קבלני המשנה הממונים שבוצעו על ידם עד לפינוי הקבלן, ולאחר קיזוז ו1או 

ין רשאי לקזז ו1או לנכון ו1או לחלט על פי מניכוי ו1או חלוט כל סכום שהמז
הוראות החוזה ו1או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק 

השלמת העבודות וכן נזקים ו1או בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה ב
הוצאות שנגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה 

 .משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין

סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה הוראות  .31.1
 .ולא לגרוע מהן

החוזה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע  מקרה בו הבאבכל  .31.3
העבודות והשלמתן לכל אדם ו1או קבלן אחר ו1או גוף אחר, לפי שיקול דעתו 

 .המוחלט

 

 כללי –פרק יד' 

 ויתור על סעדים .33

מוותר בזה במפורש על כל  זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי הקבלן  ./.33
 .המזמין

ין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג יומתחייב בזה כי לענמצהיר הקבלן  .33.2
שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, 
בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, 

ך של צו עשה, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדר
 .צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה

של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע במקרה  .33.5
 .מסירת ביצוע העבודות לאחר

 סמכות שיפוט .36

מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית 
דון בכל המחלוקות ו1או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, ל

 .ביצועו וסיומו

 הדין החל .31

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין 

 האחר במקום הצדתשלום  .31

צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על כל  ./.31
הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר 

 .ימים מיום שנדרש לעשות כן 1לא שילמו, תוך 
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צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד שילם  ././.31
המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום 

. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או צד שהוא חייב לאותו
להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל 
מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן 

 .אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ

 שיפוי .31

צד מתחייב לשפות ו1או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את משנהו, כל 
ו1או עובדיו ו1או שלוחיו, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא 
שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו1או נגד מי מהם 

לוחיהם ושולחיהם, בגין כל מעשה ו1או מחדל לו אחראי ו1או כנגד כל מי מעובדיהם, ש
אותו צד על פי חוזה זה ו1או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות 
שייגרמו לצד המשלם במלואן ו1או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו1או לחובת 

ובתנאי, שאותו צד מי מהם בקשר לנזקים, אשר הצד השני אחראי להם על פי חוזה זה 
יודיע למשנהו, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתנה למשנהו 
הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור, או שנשלחה אליה הודעת צד ג' באותה 

 .תביעה

 ויתור או שינוי .62

של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה  ./.62
ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שניתנו  ילמדו

לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 
 .אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

יחשבו כויתור ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא שום  .62.2
של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן 

 .בכל עת שימצא לנכון

 חתימה על מסמכים ./6

שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה, שטרי מכר 
ת להוראות חוזה זה, וכיוצא באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקו

 .וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים

 תיקון לחוזה .62

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא 
 יהא להם כל תוקף.

 ועכבון קיזוז .65

 .מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמיןהקבלן  ./.65

מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו1או לעכב תחת ידו ו1או לגבות הקבלן  .65.2
 .כל סכום שמגיע ו1או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה

 הודעות .61

חשב ית -ין להלן לנמען המצו -ד על ידי צד למשנהו הודעה שנמסרה ביכל  ./.61
 .כמתקבלת בעת מסירתה

ין להלן ותוך ציון הנמען ל ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוהודעה עכל  .61.2
שלחה, אם ההודעה יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה -המצוין להלן 

תיחשב כמתקבלת  -נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 
ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, 

 .ןשבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להל

נת בדואר רשום, על פי הכתובת המצוי הודעה שתשלח על ידי צד למשנהוכל  .61.5
תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  -להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 

 .שלחה מבית דואר בישראלישעות ממועד ה 11תוך 
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 כתובות הצדדים .63

רבין, תל  , כיכר09עירייה, עיריית תל אביב יפו, רחוב אבן גבירול ה: המזמין ./.63
 25- 32/61/1פקס:  .אביב

 : הקבלן .63.2
________________________________________________________

 פקס: ___________________________

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________   _________________________ 
 הקבלן            המזמין

 
 
 
 

 אישור
 

_________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי  אני הח"מ, עו"ד 
____________ ת.ז. ______________ אשר -_________________ ת.ז. ___________ ו

חתמו על חוזה זה בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על 
תאגדות שלו  להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על ידי הקבלן בהתאם למסמכי הה

 החוזה ונספחיו.
 

_____________________ 
 , עו"ד                                         
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 נספח א'

 

 (רזכלמ  א7 )נספח רשימת התוכניות ותוכניות
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 נספח ב'

 

 (רזכלמ ב7 ספח)נ ומחירים ותכמויי כתב

 

 

 6נספח  –וכן מסמך הצעת המחיר למכרז, ב 1נספח  -כתב הכמויות והמחיריםכנספח זה יצורף 

  למכרז.

 

 

את ההנחה שנתן הקבלן  כולללחוזה, זה  'בנספח המהווה את  כתב הכמויות והמחירים

ההנחה אותה נתן  .במכרז ועל יד השהוגשבמסגרת הצעת המחיר כתב הכמויות למחירים ב

יראו אותה  -במכרז ועל יד השהוגשבמסגרת הצעת המחיר כתב הכמויות למחירים ב הקבלן

 .כאילו ניתנה על מחירי היחידה שבכתבי הכמויות יחסית לכל סעיף וסעיף
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 נספח ג'

 

 ( רזכלמ ג7 נספח)מפרטים מוקדמות ו

 

 



- 65 - 
 

 

 נספח ד'

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוחאבני דרך ל

 :(לפעילות אחת או יותר : רוב העבודות מתבצעות במקביל)הערהביצוע עיקריים  חלקי

 

  בניית בית הספר –חלק א' 

צ.ה.ע  -סיום נדרש מ  פירוט מס' שלב עקרי
 בחודשים

הערות  1 תאריכי 
 סיום

  2.3 התארגנות ועבודות עפר /
  3./ ביסוס  2
קומת  –שלד ומחיצות  5

 קרקע
2.3  

  5.3 /קומה –שלד ומחיצות  1
  1.3 2שלד ומחיצות קומה  3
  3.3 5ומחיצות קומה שלד  6
  6.3 גג 1
הכנות מז"א   1

אינסטלציה וחשמל 
 מקומת קרקע ועד הגג

1  

  1 טיח 1
  1.3 ריצוף וחיפוי  2/
  2/ אלומיניום ומסגרות //
  // צבע 2/
  2/ תקרות מונמכות 5/
  3/ ביצוע עבודות פיתות 1/
סיום התקנת גופי  3/

תאורה, יח' מז"א 
 ואביזרי קצה

/5  

הכנסת קבלני עירייה  6/
להשחלות והתקנות 

 אביזרי קצה

/1  

  3/ השלמת עבודות גמר 1/
לא  1קבלת טופס  6/ 1טופס  1/

יאוחר מתאריך 
5/.5./6 

  1/ הכנסת קבלן ריהוט 1/
מסירות ותיקונים  22

 אחרונים
/1  

  1/ תעודת גמר /2
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 ביצוע חצר –ב  שלב

פינוי  –סיום נדרש מ  פירוט מס' שלב עקרי
 מבנה קיים בחודשים

 הערות

הריסת מבנה קיים  /
 ופינוי פסולת

התחלה בסוף שנת  3./
22/3 

  3./ השלמת פיתוח 2
 

 

 הערות:

צו התחלת ) מועד הסיום הנדרש נקוב במספר החודשים הקלנדאריים שיעברו ממועד צו התחלת עבודה .5

 הביצוע העיקרי. חלקועד לסיום "( צ.ה.עלעיל ולהלן: "עבודה 

 לוח זמנים זה הנו לוח זמנים עקרוני, לוח זמנים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה.  .2

חוזה, ימציא הקבלן למנהל לאישור, לוח זמנים מפורט ערוך ה( יום ממועד חתימת 1/)תוך ארבעה עשר  .0

ונים, תקופת . לוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתMSPROJECT לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת

בסעיף ע"פ הקבוע לוח הזמנים הנ"ל יעשה . אבני הדרך שבנספח זההביצוע המפורטים ב חלקיהביצוע ו

   .לחוזה 15.9.1 

 ימי עבודה בשבוע. 3לביצוע העבודות מתבססת על מובהר בזה כי רשימת הזמנים  ..
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 5נספח ד'

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוח

 

 

 .לחוזה 15.9.1 לוח הזמנים יצורף במועדים הקבועים בסעיף  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 66 - 
 

 

 נספח ה'

 

 ודהבעת תחלצו ה חנוס
 
 
 
 ________ :תאריך       דובכל

___________________ 
__________________ 

 
 ג. א. נ. ,

 
 עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו :הנדון

 ________ םמיו חוזה

 
 

 

 _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ הינכם ./

 

 

 בודות יסתייםעהוע צבי. עילל / עיףסב נקובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד .2

 .ספחיונו וזהחב כאמור, 3.22/6./5לכל המאוחר ביום 

 

 ספחיו.נוה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הרינו .5

 

 
 
 

 ד רב,ובכב
 
 

 אחוזות החוף בע"מ
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 הבנייה אתר של סביבתי לניהול תכנית

 

. על 1825מסמך זה מהווה הנחיות לקבלן הראשי ולקבלני המשנה ומחולק לפרקים על פי פרקי ת"י 

 .להנחיות שמפורטות במסמך זה 5.1 -ו 5.1הקבלן לספק ראיות על פי רשימה בטבלאות 

 

 הבנייהניהול אתר  - 2פרק 

 ": הבנייה בתקופת סביבתיים מפגעים למניעת תכנית לפי הבנייה בעת האתר של סביבתי ניהול"

 מפגעים למניעת לתוכנית ועקרונות ההנחיות י"עפ התארגנות תכנית ביצוע טרום בשלב יכין הקבלן

 .במכרז הוטמעו ואשר זה במסמך שמופיע כפי הבנייה בתקופת

 

 נהלות והתארגנות למניעת מפגעים באתר בניה:תהנחיות ועקרונות כלליים לה

 ניקיונו ושלמותו של השטח הגובל באתר הבנייה. )באם הוא ציבורי ו/או פרטי(  יש לשמור על

העמדת צוות ניקיון אשר תפקידו לנקות את אתר הבנייה במהלך היום ואשר ימנע   –

 מפגעים סביבתיים.

  נתון במידת האפשר.יש לשמור על אתר מסודר, מאורגן ונקי בכל זמן 

 בפרויקט הסביבתיים ההיבטים על אחראי יש למנות. 

  חלק  1825של ת"י  2.1פי מאפיין -על הבנייה אתר של סביבתי לניהול תכניתהאקולוג יציג

 לניהול הסביבתיות ההנחיות ביצוע על וםחתהקבלן י(. כמו כן, בנייני מוסדות חינוך) 1

 .האתר

 בתי; האתר משרדי: שלהלן המתקנים של וםקהמי את מציגהה אתר תכנית הקבלן יציג 

 פחי; בניין פסולת לאחסון מכלים; לאכילה המיועד המקום; כימיים שימוש בתי/שימוש

 דרכי; לקרקע ודלקים שמנים חדירת למנוע המיועדות מאצרות; התדלוק נקודות ;אשפה

 שטחי; גובלים ציבוריים ובניינים מגורים בנייני; (ולרכבים רגל להולכי) לאתר גישה

 .באתר הגלם חומרי מיקום ;גישה ודרכי התארגנות

 של שלבי  -וראיות לדרישות הבנייה הירוקה תיעוד אשר יכיל  – הקבלן יפתח קלסר ירוק

הבניין, כתבי כמויות, דפי הצהרה ושמירה על תקנים עפ"י שהועברו באוגדן הירוק למכון 

 תהליך כל לאורך להערכה הקריטריונים יישום את המגדיר דוח הקלסר יכלול גם התקנים.

 .הבנייה

  הקבלן יעביר מסמך המפרט את שלבי הבנייה של הפרויקט וכן תכנית עדכנית של אתר

הנחיות להכנת תכנית )תשריט( סביבתית לניהול אתר כפי  -הבנייה עפ"י הפירוט המופיע 

 שמופיעה בהמשך.

 ובערכים היסטוריים וארכיאולוגים. עם גילויו של ערך  יש להימנע מפגיעה בערכי טבע ונוף

ומנהל העבודה ידווח  מידיטבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי תופסק עבודת החפירה באופן 

 על כך לרשות המקומית ולרשות העתיקות.



- 61 - 
 

 

 בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים באישור הרשות  יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי

 .המקומית

 מטר בכדיי לשוות חזות אסטטית  8 -תחום המגרש יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ

ולמנוע מטרדי אבק ואקוסטיקה. הסרת הגדר תבוצע לאחר עמידה בתנאים הנדרשים 

הקמת הגדר תכלול גם שערים  ובאישור מחלקת פיקוח הבניה של הרשות המקומית.

 ושילוט.

 יש להעביר הסבר על  ,תועשות באופן חלקי או מלאבמידה והקבלן משתמש בשיטות בניה מ

 שיטת הבניה, חוזים מול הספקים, חוזי שכירות/קנייה של אמצעים והתחייבות חתומה.

  הקבלן יעביר לכל קבלני המשנה הסברים אודות אופיו הייחודי של האתר מבחינה סביבתית

 וקבלני המשנה יידרשו לעמוד בכלל ההנחיות המופיעות במסמך זה.

 

 מים 

 .יש להימנע מחסימת אפיקי ניקוז טבעיים 

 .יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב הבניה 

 .יש להוסיף שילוט מעל ברזי מים ובשירותי האורחים המורה על איסור בזבוז המים 

 אמצעים להפחתת צריכת מים באתר בתהליך ההתארגנות יש לשלב. 

 

  חשמל

 ההתארגנות בתהליך באתר חשמל צריכת להפחתת אמצעים לשלב יש. 

 

 פסולת

  הכוללת התחייבויות, מטרות ונהלים מתאימים תכנית ניהול פסולת בנייןהקבלן יציג. 

 מיקומו המוגדר של שטח האחסון של ל אתר שטחי התארגנותהתכנית הקבלן יסמן ב

 .קיבולת פתרון האחסוןלמחזור והפסולת הניתנת 

 כדי, במנופים הנישאים סגורים במכלים או שרוולים באמצעות יעשה באתר כיאנ שינוע 

יש להתקין החל מהקומה השנייה לבניין  םשרווליאת ה .באוויר אבק רכיבי הצטברות למנוע

  דרכם תשונע הפסולת מהמבנה אל אזור האצירה.ו

 אותה לבצע היא אותה ליעל הדרכים אחת .או מכאני ידני באופןתתבצע  :תפסול הפרדת 

 להגיע לסייע יכולים שונים מכאניים אמצעים ת.הפסול היווצרות למקור קרוב שיותר כמה

 .מתכות כגון ספציפיים חומרים עבור גבוהה ברמה להפרדה

 בתוכנית ההתארגנות באתר יוקצה אזור לשטיפה של מערבלי  -אתר לשטיפת מערבלי בטון

לוודא כי מפעילי מערבלי הבטון מנקים את  הקבלןהבטון ושפיכת עודפים. באחריות 

 יש להוסיף בשטח שילוט מיועד. –המערבלים רק במקום הייעודי לכך 

 .הצבת מכלי אשפה סגורים לפסולת רגילה שיפונו בתדירות של שלושה ימים לפחות 

  יש לפעול לצמצום כמויות פסולת הבנייה, פסולת מאריזות מוצרים וכו'. לדוגמא: ניתן

 ילו במקום הזמנת חבילות בטון.להשתמש בס
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  מזהים פרטיםשל  פירוט. כלומר, יכתוב המחזורמתקני  תיאור תיוויהקבלן יהיה אחראי על 

 תכולתו על לשמור שנועדו נלווים ואמצעים עשוי הוא ממנו החומר, אחסון פתרון כל לגבי

 .הפסולת אחסון בשעת זיהום ולמנוע

 

 מחזור

 פסולת ביתית יבשה לעובדים באתר: באתר ההתארגנות  מחזורמתקני  -פסולת ביתית

באזור המשרדים יוקצה שטח למתקן כלוב בקבוקי פלסטיק ומכולה לפסולת ביתית והקבלן 

 ידאג לפינוי המתאים ע"י גורם ממחזר.

 שיוקצה לכך בתחום הקו  יייעודפסולת בניין תוערם בערימות באזור   -טיפול בפסולת בניין

פסולת בניין המאושר  למחזורמדי חודש תפונה פסולת הבניין לאתר  הכחול של הפרויקט.

לאיכות הסביבה. מיכלים ריקים של חומרי בניה כגון שקים, פחי צבע וכד'  ע"י המשרד

ייערמו במרוכז בנפרד ויוחזרו ליצרן. בכל אזור פסולת יותקן שילוט המורה על סוג הפסולת 

 סוגים לפחות 1-לסולת בניין הניתנת למחזור יש לבצע מיון והפרדה של פ אשר יש לערום.

 )לדוגמה: בלוק; בטון; ברזל; קרטונים; גבס/קרמיקה(.

 לפחות( במשקל או בנפח) הבניין פסולת מכלל %11 שללמחזור  חובת פינוי וסילוק קיימת -  

 ס."להגה המשרד י"ע הרשאה שקיבל אתריעשו ל למחזור הפינוי והסילוק

 הבניין מעטפת ורכיבי המבניים הרכיבים של %28-ב צומצמה הבניין פסולת שכמות יוצג 

 .אריזה כמות של ובהפחתה תעשייתיות בתבניות שימוש באמצעות

  או בנפח) מסך כל כמות עודפי העפר %18קיימת חובת טיפול בעודפי עפר של לפחות 

 שקיבל לאתר מועברים וגם/או מטופלים העפר עודפי כי יוכח -שנוצרו באתר ( במשקל

 .הרלוונטי מהגורם אישור

  מתוכה וכמה הבניין פסולת כמות את המראים תחשיבים וגם/או מפרטיםעל הקבלן להציג : 

 באתרים( ביניים אחסון או הטמנה) יסולק; אחרים באתרים או באתר חוזר בשימוש יהיה

 סוג לפי( ר"למ בטונות) להטמנה המיועדת הפסולת של המינימלית הכמות לרבות מורשים

 רישומים. בסופו של דבר, הקבלן יציג הסביבה להגנת המשרד להנחיות בהתאם, הבניין

. כמו כן, יש מורשים לאתרים שסולקה והכמות שיוצרה הבניין פסולת כמות את המציגים

 אישור או הסביבה להגנת המשרד ידי על מורשית מחזור תחנת עם התקשרות הסכםלהציג 

 . האתר מנהל של

  עפ"י  בעלי תו ירוק הקבלן יבצע שימוש בחומרי בנייה   - יהיו בעלי תו ירוקחומרי הבניין

. בכל מקרה יבוצע שימוש בחומרים ירוקים באלמנטים הבאים 1.4הטבלה המצורפת בסעיף 

 טיח, צבע, בלוק . כמו כן, בשלב הרלבנטי הקבלן ימלא טופס התחייבות וכתב כמויות . –

  ת"י זה חל כיום על מוצרי בלוקי בטון  –קרינה מייננת  – 1802חומרי הבניין יעמדו בת"י

 אישורים אלו יחד על קבלות קניית החומרים. ואיטונג בלבד. יש לשמור 

 

 שיטות בנייה

 יתבמידה ויבוצע שימוש בשיטת בניה מתועשת המשלבת טכנולוגיה של בניה טרומ 

המאפשרת ליצור חלקי בניין מודולריים מראש במטרה להרכיב אותם לאחר השינוע באתר 
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הבנייה או לייצור מפעל מאולתר לייצור אלמנטים באתר הבנייה. הקבלן יעביר מלל המסביר 

 אודות השיטה, קבלות רלוונטיות ותיעוד בכל צורה שהיא של אופן הבנייה.

  פעמיות הקבלן יעביר מלל המסביר אודות השיטה, במידה ויבוצע שימוש בשיטות בניה רב

 קבלות רלוונטיות ותיעוד בכל צורה שהיא של אופן הבנייה.

 

 מניעת מטרדי אבק

  הרטבת מסעות בשטח האתר בחומר מייצב מתאים )כולל דרכי הגישה(: ההרטבה תהיה

 תקופתית עפ"י הצורך ותקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע. 

  בין אם היא טעונה פסולת ו/או )שינוע אופקי( כל משאית היוצאת מהאתריש לדאוג לכיסוי ,

 חומרי בניין אחרים הגורמים לפיזור חלקיקים ו/או אבק.

  צמצום פליטת האבק מפעולות קידוח יעשה ע"י שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק

ה רציפה מסביב לדוגמא: הרטב –או כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח 

 ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח לפליטת החומר עם חומר קשיח.

  ערימות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו

 במידת הצורך למניעת היווצרות של אבק.

 פת הבנייה.יש ליידע את דיירי השכונה לגבי הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקו 

 

 קרקע

 על פי הנחיות יועץ יש להתייחס לניצול מרבי של עודפי העפר וסלעים - מאזן עודפי העפר .

האדמה תוחלף באגרגט. במידה ויתאפשר, יש לעשות שימוש בעודפי עפר  הקרקע והפתוח,

חומר מילוי ו/או כחומר גלם בעבודות הפיתוח. הקבלן יבצע  ויתעד את סך כ וסלעים

 ויגיש בטבלה. שינוע , מילוי ושימוש בעודפי העפר לקבלת מאזןהחפירות, 

 ואגרגטים למחזור. , אדמת חישוףיש למצוא מקום מורשה לאחסון עודפי עפר 

  .ינקטו פעולות למניעת פיזור קרקע וסחף בעת הבנייה 

  אין לעקור עצים מוגנים ללא היתר מתאים מהרשות המקומית, משרד החקלאות והמשרד

 ה.להגנת הסביב

 ע תשטיפים מתוך האתר אל הסביבה שמחוץ לאתרומניש ל. 

 

 טיפול בקרקע מזוהמת ומניעת זיהום קרקע

 .טיפול בקרקע מזוהמת וסילוקה יבוצע רק בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה 

  במידה ותתקיים אצירת דלק באתר להפעלת גנרטורים או מכל סיבה אחרת יש למנוע

לשפיכה חופשית של דלק על האדמה ולהעמיד את מיכל בדלק בתוך מאצרה תקנית עפ"י 

 ההנחיות שלהלן ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה:

 לפחות מנפח המיכל הגדול שעומד בתוכו. 558%נפח המאצרה יהיה  -

 היה עמידה בפני חלחול שמן ודלק.המאצרה ת -

 בנקודת היציאה של המאצרה יותקן מגוף. -

 המגוף יישאר במצב נורמאלי סגור ויפתח לניקוז מי גשמים בלבד. -
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  שעות מרגע גיליו.  81במקרה של שפך במאצרה הוא יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על

מקרה לא תהיה דליפה  בעל ההיתר יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל

 אל מחוצה לה. 

 

 מפגעי רעש

  בלבד, וזאת  50:88-80:88הפעלת הציוד המכאני באתר הבניה תתבצע בין השעות

. בימי שישי ו/או 5008בהתאם לדרישות הקבועות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( 

ת באתר חג תפסק העבודה עם כניסת השבת ו/או החג. בשבתות וחגים אין לבצע עבודו

 הבניה.

  אין להפעיל מערכות כריזה באתר, למעט לצרכי חירום. התקשרות תתבצע באמצעות

 מכשירי קשר ניידים.

  כל הציוד המכאני שיופעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש

 יש להציג את טופס הדיווח כפי שמופיע בתקנה. – 5040בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט 

 ידה ויתקיימו פיצוצים באתר הבניה הם יבוצעו רק בימי עבודה ובשעות היום, בהתאם במ

 .5008התש"ן  –לדרישות התקנות לרעש בלתי סביר 

  בכל מקרה מפלס הרעש מאתר הבנייה לא יעלה על המוגדר בתקינה למניעת מפגעים

דר כאשר המדידה מתבצעת מחוץ לח dB 88, בתוספת I 5008)רעש בלתי סביר( התש"

 החשוף לרעש.

  ציוד הבניין ימוקם רחוק, ככל הניתן, משימושי קרקע רגישים בסביבה. במידת הצורך יש

 לתכנן ולהשתמש באמצעים אקוסטיים להנחתת מפלסי הרעש המוקרנים לסביבה.

 .יש ליידע את דיירי השכונה לגבי הפרעות או מטרדים שעלולים להיווצר בתקופת הבנייה 

 

  קרקע – 8 פרק

  הקבלן יתאר ויתעד  את עבודות השיקום שהתבצעו ואופן הטיפול  –קרקע מזוהמת

 בשרשראות הזיהום הרלוונטיות. 

 .הקבלן יצהיר מהי אסטרטגית השיקום של האתר וכיצד היא מיושמת 

 להיות שיכולה עליונה קרקע) החישוף אדמת לאחסון מיקום האתר הקבלן יכלול בתכנית 

 .הבנייה בתקופת באתר ח(השט אפייניבמ תלוי, מ"ס 88-18 בעומק

  פי ועל לאתר והוחזרה מהאתר שהוצאה האדמה כמות המוכיח מהי אישורעל הקבלן להכין 

 של לתכנית ובהתאם בעצים טיפול בנושא הרלוונטית מהרשות והאישורים דעת חוות

 .האתר אקולוגית להגנת הפעולות ולפירוט הנוף אדריכל

  הקבלן ידגים  .ערך אקולוגי יוגן, בתוספת תיאור אמצעי ההגנהכל רכיב בעל הקבלן יצהיר כי

ויצהיר כי כל ההמלצות  האקולוגי בדוח המומלצים השיפורים יישום את האתר תכניתב

 ייושמו. 
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 חומרים – 1פרק 

 

  או  בעלי התו הירוק םחומרירכיבי חישובים המראים את אחוז הקבלן והקונסטרוקטר יבצעו

דף מוצר מפורט של כל רכיב תוך ציון המוצרים . בנוסף, יוצג תו שווה ערך בשטח בפועל

בעלי התו הירוק או תו שווה ערך, וכן תעודה המוכיחה את קיומו של תו ירוק או תו שווה 

 .ערך

  בשטח  המקומיים  םחומריהרכיבי חישובים המראים את אחוז הקבלן והקונסטרוקטר יבצעו

-מיקום הייצור )"מוצרים כחולין וצמ ובודף מוצר מפורט של כל רכיב , יוצג . בנוסףבפועל

 .לבן"(

 

ת נהמשרד להג-)מקורמפעלי מחזור פסולת בנייה   - 5נספח 

 הסביבה(
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 2נספח 

 הנחיות למכרז  –בי"ס דרואינוב 

 ביצוע -תכנון ולשלב ב'  -ההסמכה כוללת ראיות לשלב א' –לבנייה ירוקה  1225הסמכה לת"י 

 

 מהדורה - מהקבלן שלב ב'רשימת מסמכים ואישורים  - 5.1-ו 5.1טבלאות 

5 

 

 1225מעקב באתר הבנייה להסמכה לת"י  –תיק תיעוד ביצוע  לשלב ב' 

לחוצצים חלוקה על הקבלן  להכין קלסר עם  -הנחייה כללית להכנת תיק תיעוד ביצוע באתר

המספור דלהלן(;  –( ולפי המאפיינים )דרישות של התקן 5,8,1,1,1,0,4,2) לפי פרקי התקן

פי -האישורים לתיק התיעוד עלולהכניס את  לפי רשימה דלהלן -לאסוף אישורים לתיעוד

 הרלוונטי. הסעיף

 ריכוז הפעולות לתיעוד לפי סוג התיעוד – 5.1טבלה 

 

מס'  פעולות

המאפיין 

 )דרישה(

 תקןב

 פירוט הדרישה

 

 (1825)מספרי הסעיפים הינם על פי ת"י 

 בוצע אחראי הערות

תיק תיעוד 

 ביצוע

חוצצים על פי עם  -יש לערוך תיק תיעוד באתר 

 הסעיפים בטבלה דלהלן.

יש לשלוח 

עותקים של 

המסמכים הנ"ל 

 למשרדנו

  קבלן

צילומים 

)תיעוד 

 במצלמה(

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המיושמים חומריםה כללבצע צילום לתיעוד של  יש

 :באתר ופעולות  ירוקה בנייה הנחיות פי על

 בעלי הרכיבים שכל המאשרת מצולמת עדות

; האתר בפיתוח ושולבו הוגנו האקולוגי הערך

לרבות צילום גידור השטח וגידור העצים, צילום 

מקום אחסון פסולת וערימות עפר, צילום פחי 

 על שמירה המאשר צילוםאשפה )סגורים ויציבים(, 

, הבניה עבודות בזמן ניקוז ופתרונות האתר ניקיון

 .נגר שימור אמצעי צילום

 של ההמלצות יישום את המאשרת מצולמת עדות

; לרבות צילום לשיפור ערכים אקולוגים הדוח

  קבלן 
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2.5 

 

 

2.1 

 

 עבודות צילוםאזורים מגוננים )צמחייה נטועה(, 

ובפרט של המינים  –עקירה/העתקה של עצים 

 בסקר כמפורטלשטח ) ץהפולשים שזוהו מחו

 אזורים, לציפורים ארגזים הצבת(, האקולוגי

 '. וכד מגוננים

 גודלו, מיקומו את המאשרת מצולמת עדות

 הניתנת פסולת של האחסון פתרון לש וקיבולתו

 מתקני)שילוט(  תיוויבאתר הבנייה ושל  למחזור

 ;המחזור

 + באתר פסולת הפרדתמצולם של אזורי  תיעוד

 לניהול"תכנית –הנחיות פי על– האתרניהול 

 ";הבנייה אתר של סביבתי

 8.4+  8.0 תכניות

 +2.5  +

2.1 

 

 

8.4 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

2.1 

 אחסון מיקום: הכוללת, האתר תכניתעל  חתימה

 אזורים; הבנייה בתקופת באתר החישוף אדמת

 המומלצים השיפורים יישום; צמחייה קיימת בהם

 המוגדר מיקומו: התארגנות שטחי; האקולוגי בדוח

 למחזור הניתנת הפסולת של האחסון שטח של

 המתקנים הכנסת; האחסון פתרון וקיבולת

 .1825בת"י  1סעיף  2.1המופיעים במאפיין 

 להגנת הפעולות את המציגה פיתוח תכנית

עצים ושיחים  סימון: הכוללת, האתר אקולוגיית

בשטח האתר, פירוט עצים המיועדים 

 לעקירה/העתקה, פירוט שיחים ועצים לגינון

 

, התחייבויות הכוללת בניין פסולת ניהול תכנית

 לרבות, מתאימים ונהליםלרמת המחזור  מטרות

 סוגי, הפסולת לאחסון המיועדים השטחים ציון

 להבטחת ודגשים הטיפול אופן, למחזור הפסולת

 . העובדים ובטיחות הטיפול יעילות

הכוללת:  הבנייה אתר של סביבתי ניהול תכנית

הקמת גדר היקפית )על הגדר ההיקפית לאפשר 

מעבר לדורבן ההודי בזמן העבודות(, הפחתת 

ות; צריכת חשמל ומים באתר בתהליך ההתארגנ

אמצעים להפחתת ההיווצרות של חומרי אבק; 

מניעת מפגעי רעש; וידוא הכיסוי של כל 

 קבלן 

 

 

 

 

 

יועץ 

 פיתוח

 קבלן

 

יועץ 

סביבה 

 וקבלן
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המשאיות היוצאות מהאתר; מניעת תשטיפים; 

 עפר עודפי לאחסון מורשה מקום המצאות

)יש להמנע מאחסונם בשול המערבי  ואגרגטים

 מטרדים על השכונה דיירי יידועוהצפוני(; 

 .הבנייה בתקופת להיווצר שעלולים

דוחות 

 וחו"ד

8.8 

 

8.4 

 

 

 

 

2.1 

דוח הכולל: תיאור עבודות השיקום שבוצעו 

בקרקע המזוהמת ואופן הטיפול בשרשראות 

 הזיהום הרלוונטיות.

 קיים רכיב כל על פרטים הכולל דוח - 5 סעיף

; הקרובה ובסביבתו באתר אקולוגי ערך בעל

 .בעצים טיפול בנושא דעת חוות הגשת

 ערכים לשיפור המלצות הכולל דוח - 1 סעיף

 אקולוגיים

 

 להערכה הקריטריונים יישום את המגדיר דוח

 כל לאורך ובקרה של התכנית לניהול סביבתי

 )להכניס לתיק תיעוד ביצוע(.  הבנייה תהליך

יועץ  

 פיתוח

 

 

 

 קבלן

 

 1.1 מפרטים

 

2.8 

 

 

חומרי  לכליש להמציא מפרטים של הספקים 

 הבנייה והאביזרים:

 . מיקום הייצור את המאשר המוצר דף

 ועודפי הבניין פסולת כמות את המראים מפרטים

 בשימוש יהיה: מתוכה וכמה להיווצר הצפויה העפר

 או הטמנה) יסולק, אחרים באתרים או באתר חוזר

 הכמות לרבות, מורשים באתרים( ביניים אחסון

 בטונות) להטמנה המיועדת הפסולת של המינימלית

 המשרד להנחיות בהתאם, הבניין סוג לפי( ר"למ

 .הסביבה להגנת

  קבלן 

אישורי 

רכישה/ 

 קבלות

 

 

1.5 

1.5 

 

המוצרים הקשורים  לכלרכישה  יש להמציא אישורי

  , לדוגמה:לבנייה הירוקה

קבלות המאשרות רכישת אבזרי חיסכון במים 

 שפירים.

 שעליהם המוצרים רכישת את המאשרות קבלות

 כתבי לרבות, תו ירוקכבעלי  התכנון בשלב הוצהר

 .כמויות

  קבלן 

  קבלן  ידי על מורשית מחזור תחנת עם התקשרות הסכם 2.8 חוזים



- 11 - 
 

 

 מנהל של אישור או הסביבה להגנת המשרד

 .האתר

 2.5 פסולת

2.1 

 .המחזור מתקני)שילוט(  תיווי תיאור

לשמור על הנהלים לאתר לשימור  על הקבלן

 רעשמניעת מטרדי  -אקוסטיקהאבק,  -בההסבי

 /  על פי הנחיות העירייה הנחיות"פ ע -ופסולת

 אתר של סביבתי לניהול תכנית)  למכרז נספחב

 (בנייה

  קבלן 

דפי  "תו 

 ירוק"

  קבלן  של המוצרים. ערך שווה תו או ירוק תו 1.5

דף אישור 

ספק/מעבד

 ה

  1802לעמידת חומרי הבניין בת"י  אישור מעבדה 1.51

 )קרינה רדיואקטיבית מחומרי בניין(:

 הבניין חומרי כלמספקי  לבקשהקבלן  על

  קבלן 

 8.8 אישורים

8.4 

 

8.0 

 אישור טיהור הקרקע

 הרלוונטית הרשותהיערות של  מפקיד אישור

 בהם הטיפול ושאופן זוהו הבוגרים העצים שכל

 .מאושר

 לאתר המוחזרת הקרקע כמות על מהקבלן אישור

 להמציא יש לאתר הוחזרה לא הקרקע אם או

 והגנים הטבע לרשות הגאופיטים למסירת אישורים

 האדמה כמות על אישור - אחר באתר לשימוש או

 לאתר והוחזרה מהאתר שהוצאה

קבלן/  

יועץ 

 סביבה

 

 קבלן

 

 8.8 הצהרות

8.4 

 

2.1 

אסטרטגיות לשיקום הקרקע המזוהמת  –הצהרה 

 ושיטות יישום.

 ההמלצות שכל המאשר הקבלן הצהרת - 1סעיף 

 .ייושמו אקולוגיים ערכים לשיפור

 הסביבתיות ההנחיות ביצוע על הקבלן חתימת

 הבנייה. אתר לניהול

  קבלן 

 1.5 חישובים

 

2.8 

 התו בעלי הבניין רכיבי אחוז את המראים חישובים

)ראה טבלה  בפועל בשטח ערך שווה תו או הירוק

 א בנספח(

 ועודפי הבניין פסולת כמות את המראים תחשיבים

 בשימוש יהיה: מתוכה וכמה להיווצר הצפויה העפר

 או הטמנה) יסולקו אחרים באתרים או באתר חוזר

 הכמות לרבות, מורשים באתרים( ביניים אחסון

אדריכל  

וקונסט

 רוקטור

 

 

 קבלן
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 בטונות) להטמנה המיועדת הפסולת של המינימלית

 המשרד להנחיות בהתאם, הבניין סוג לפי( ר"למ

 המציגים רישומיםבסופו של דבר,  .הסביבה להגנת

 שסולקה והכמות שיוצרה הבניין פסולת כמות את

 מורשים לאתרים

 הנחיות למכרז  –בי"ס דרואינוב 

 ביצוע -תכנון ולשלב ב'  -ההסמכה כוללת ראיות לשלב א' –לבנייה ירוקה  1225הסמכה לת"י 

 

 רשימת מעקב על פי פעולות במהלך הפרויקט: - 5.1טבלה 

 שבוצע והחומרים שנאספו דעל הקבלן לסמן בעמודה המתאימה את התיעו

 

אישור  אחראי אישורים/מסמכים להגשה נושא

/  רכישה

 הצהרה

תיעוד 

 מצולם

 הערות מפרט

מפת 

 אתר

גדר, שער, מכולה,  -אתרתכנית 

 מיקום רמנוף, מערבל, גנראטו

 באתר החישוף אדמת אחסון

 בהם אזורים ,הבנייה בתקופת

 השיפורים יישום; צמחייה קיימת

 שטחי, האקולוגי בדוח המומלצים

 של המוגדר מיקומו: התארגנות

 הניתנת הפסולת של האחסון שטח

 ,האחסון פתרון וקיבולת למחזור

 בתי/שימוש בתי, האתר משרדי

 המיועד המקום, כימיים שימוש

 פסולת לאחסון מכלים, לאכילה

, התדלוק נקודות, אשפה פחי, בניין

 חדירת למנוע המיועדות מאצרות

 גישה דרכי, לקרקע ודלקים שמנים

 בנייני, (ולרכבים רגל להולכי) לאתר

, גובלים ציבוריים ובניינים מגורים

, גישה ודרכי התארגנות שטחי

 .באתר הגלם חומרי מיקום

 קבלן

 ראשי

    

התקשרות עם אתר  חוזה - פסולת

פסולת+דף הוכחה על אחוזי החומר 

 קבלן

 ראשי
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אישור  אחראי אישורים/מסמכים להגשה נושא

/  רכישה

 הצהרה

תיעוד 

 מצולם

 הערות מפרט

 הממוחזר באתר. 

להפרדה במקור של פסולת  צילום -

 הקבלןע"י  דף חתוםהבניין+ 

 שמוכיח הפרדה במקור

 נפחי הפסולת שפונתה קבלות -

ועדות  המחזור מתקני תיווי -

 מצולמת

 הנחיות לפסולת:

חומרי  -חלוקה ל .א
בנייה/ניילונים/גבס/קרטונים

 /ברזל
שם  -חברה לפינוי פסולת .ב

 החברה
תעודת התקשרות+ אישור  .ג

 להפרדת פסולת
 קבלות מספק פינוי הפסולת .ד

 המוחזרת הקרקע כמות על אישור קרקע

 הוחזרה לא הקרקע אם או לאתר

 למסירת אישורים להמציא יש לאתר

 או והגנים הטבע לרשות הגאופיטים

 על אישור - אחר באתר לשימוש

 מהאתר שהוצאה האדמה כמות

 לאתר והוחזרה

     קבלן 

אקולוגי

 ת אתר

 רכיב שכל המאשר הקבלן הצהרת

 בתוספת, יוגן אקולוגי ערך בעל

 ההגנה אמצעי תיאור

 שכל המאשר הקבלן הצהרת

 אקולוגיים ערכים לשיפור ההמלצות

 .ייושמו

 ההנחיות ביצוע על הקבלן חתימת

 .הבנייה אתר לניהול הסביבתיות

     קבלן 

 בטונים/

 מלט

לעמידת חומרי הבנייה  -דף מת"י-

)קרינה ממקורות  1802בת"י 

 (םרדיואקטיביי

      קבלן



- 12 - 
 

 

אישור  אחראי אישורים/מסמכים להגשה נושא

/  רכישה

 הצהרה

תיעוד 

 מצולם

 הערות מפרט

חומרים 

בעלי תו 

 ירוק

 דפי תו ירוק ואישורי רכישה

 (1מילוי טבלה א' )נספח 

     קבלן
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    נספח 1

 רכיבי הבניין בעלי תו הירוקחישוב אחוז  –טבלה א 

 

מתוכם  שטח/כמות/יחידות מרכיבים

מוצרים 

 ירוקים

חישוב 

 באחוזים

 5קטגוריה 

 חומרי שלד

    בטון 

    בלוקים 

    ברזל 

    קירות חיצוניים 

 2קטגוריה 

 חומרי גמר

    צבעים

    חיפוי חוץ 

    טיח

    גבס

חומרי בידוד 

 ואיטום

   

    לריצוף תשתית

חיפוי רצפה 

)ריצוף, אריחים, 

 שטיחים, עץ(

   

    חיפוי תקרה

    מחיצות קלות

    אלומיניום וזכוכית

 1קטגוריה 

 חומרי פיתוח

 המגרש

    ריצוף

    סככות

    גדרות

    מצעים

 1קטגוריה 

 מערכות

    תעלות מיזוג אוויר

    צנרת
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 'זנספח 
 
 
 

 הלמשהה דתעוח תסונ
 

 
 דובכל

________________ 
________________ 

 ("הקבלן"ן: לה)ל
 
 .,נ.א.ג

  
 למההש תעודת: הנדון

 
 מנהלכ מכותיס ובתוקף( "החוזה": ןללה_____, ) ביניכם מיוםל ינונבים נחת רשאה וזהח פי על
 .ות הושלמודכי העבו שראמ ינירהה, וזחה פיל ע
 
 תא תיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ

טרם  דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפני םתתחייבהש אחרלו אמורכ הדהעבו
 .וה זעודתל ב"צמה צוין בנספחמכ, ביעות רצונישל םלהוש

 
 
 

 רב, בכבוד
 
 

_______________ 
 מנהל

 

 



- 15 - 
 

 

 'חנספח 

 יצועהבת בוער נוסח
 ______ תאריך:        לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ
 

 כתב ערבות מס'___________

 102/50חוזה מספר 

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  ./
(, "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  ____________ש"ח ) ____________

מס'  חוזהעם ( בקשר "חייב"ההמגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן: 
  פרוייקט הקמת בית ספר יסודי דרויאנוב, בו התקשר החייב. 3122/5

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את  5בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום דרישתכם או לדרוש תחילה את 
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה 

 להלן. 5למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .5

 "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר )בעיקור שעות   -הבניה למגורים" 
על ידי הלשכה המרכזית קיץ(, המתפרסם מעת לעת 

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 

 לבנייה למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

אשר  ____שנת  ____ בגין חודשמדד תשומות הבניה למגורים   -"המדד הבסיס" 
 ________ביום התפרסם 

מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני  - "המדד החדש"
 מועד תשלום סכום הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
עלה לעומת  חדשלפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

כשהוא מוגדל בהתאם מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות 
לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי 

 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהמדד ה

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .1

נהיה זכאים  ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה , אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא .3
 לבטלה בדרך כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .6
הרשומה _______________________________________, וצריכה להגיע לסניף 

 זה עד יום _____ בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .1

  
 

 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 'טנספח 

 טיב ותערב נוסח
 

 ______ תאריך:        לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 
 כתב ערבות מס'___________

 102/50מכרז מס' 

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  ./
(, המגיע או עשוי "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  _________ש"ח )________

 3122/5חוזה מספר עם בקשר ( "חייב"הלהגיע לכם מאת _____________ )להלן: 
 פרוייקט הקמת בית ספר יסודי דרויאנוב, בו התקשר החייב. 

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את  5בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום 
הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה 

 להלן. 5למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .5

 דד תשומות"מ

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים מעוקר )בעיקור שעות   -הבניה למגורים" 
קיץ(, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות 

 במקומו, אם יבוא. לבנייה למגורים רשמי שיבוא

 _____שנת  _____ מדד תשומות הבניה למגורים בגין חודש  -"המדד הבסיס" 
 ._________ביום אשר התפרסם 

מדד תשומות הבנייה למגורים אשר יתפרסם לאחרונה לפני  - "המדד החדש"
 מועד תשלום סכום הערבות.

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, הלעומת חדש שיעור עליית המדד ה -למדד הבנייה" 
עלה לעומת  חדשלפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל בהתאם 
לעליית המדד. אם יתברר לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי 

 .ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם סכום הערבות חדשהמדד ה

 ועד בכלל.________ב ערבות זה עד לתאריך ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כת .1

ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה , אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים  .3
 לבטלה בדרך כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .6
כה להגיע לסניף הרשומה _______________________________________, וצרי

 זה עד יום _____ בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .1

           
 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 'נספח י

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח

 

 

 ______ תאריך:        לכבוד

 אחוזות החוף בע"מ

 .,נ.א.ג

 

 עותיתב העדרהצהרה על  :הנדון

 

 רועב ופיס שבוןחכ( שיםדם חיקל)_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם

 בתל אביב יפויסודי "דרויאנוב" בשכונת פלורנטין, הקמת בית ספר ט בפרויקבודות עוע הצבי

: ןללה) באביל (בת/123)בחלקה(, בגוש  12/-ו)בחלקה(,  51/)בחלקה(,  62, 51/חלקות )

 :כים ודיעכהל ביניכם, הרינוו נינויב וזהחל בהתאם"( הפרויקט"

ו א להמנ, הכלפי מי מכם וא יכםפכלספות נו ו1אות וראח אוו1 תויפסכ תוביעת לנו כל אין ./

 ז.ר עם המכרשבק או1ופרויקט הע עם ביצו שרקב מםעיג מטצנ כל

 .וזהחבע בוקה פי על טיבות הבער ב"מצ .2

ה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי לנ"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה אנו .5

 כללוח קפלמ או1ופרויקט הל הנלמ ו1אול הנלמו רנסידע שממ כל יכו המכרז יסמכמ פי עלו נינויב

 יםאמל שנו, הינומהשת ומרים בהםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעהע עם ביצו שרקב מםעמט גינצ

 ם.דויקימו

ת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שנקבלבו הלנהמ ידיב ותבקבל, בנו זהתמכב יןא כילנו  ידוע

 .כרזמהי מכסמי על פ אוו1 נינויבה וזחה יפ לנו על שיש

 

 תאריך ________________

 

 

 רב, בכבוד

 

_______________ 

 (ותמתחו ימהן )חתלבקה

 

 ר:ושיא

ה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר אנו

 .מכרזה סמכימו

 

________________     __________________________ 

 הפרויקט מנהל       תאריך
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 'א"נספח י

 על קיום ביטוחיםאישור 

 

 __________תאריך:          

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין09אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

  ביטוחי הקבלןאישור הנדון : 

יסודי ט הקמת בית ספר בפרויקלביצוע עבודות לביצוע עבודות  102/50על פי חוזה מס' 

 .הפרויקט"(:"העבודות" ו0או ")להלן באביל בת "דרויאנוב" בשכונת פלורנטין

 חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה  __________________אנו 

 "( תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________שמיום 

 :המפורטות להלןאת פוליסות הביטוח "( הקבלן)להלן : " ______________________על שם 

         

 __________________ פוליסה מס' ביטוח עבודות קבלניות ./

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

ו1או מנהל ו1או מפקח  חברההקבלן ו1או קבלנים וקבלני משנה ו1או ה שם המבוטח: 
 העבודות מטעמה.

הניתן על פי נוסח הפוליסה  מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי תנאי הכיסוי הביטוחי: 
", או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת 22/2"ביט מהדורה  –הידוע כ 

 .הביטוח

 חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :העבודות א'פרק  
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, לרבות אך 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו1או באחריות הקבלן ו1או  לא מוגבל נזק
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו1או משמשים במישרין ו1או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו1או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 

 .כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן   ./ 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 .ש"ח לפריט 22,222ש"ח ולא מעל  222,222העבודות עד לסך 

 ש"ח 522,222או משווי העבודות  2%/א יפחת מסך של בגבול אחריות שלעובדים רכוש עליו   .5 
 .הגבוה מביניהם

משווי העבודות  2%/א יפחת מסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של  .1 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 522,222או 
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 הגבוה מביניהם. ש"ח 222,222או משווי העבודות  2%/הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .3 

משווי  2%/שלא יפחת מסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 32,222/העבודות או 

 2%/סך של שלא יפחת מנזק ישיר הנובע מתכנון ו1או עבודה ו1או חומרים לקויים בגבול אחריות   .1 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 232,222או משווי העבודות 

 .קיף הנובע מתכנון ו1או עבודה ו1או חומרים לקוייםנזק ע  .1 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .1 

 .חודש 21תקופת תחזוקה מורחבת של   .2/ 

 .ש"ח 322,222סך של בהוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות   .// 

פוליסה זו ישולמו ישירות ב פרק א'מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי  
 בכתב לשלמם ישירות לקבלן.למבטח ה ת, אלא אם הורחברהל

 חברהההמזמין ו1או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו1או שיבוב כלפי  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על  מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  םו1או עובדיה םו1או מנהליה

 מי שגרם לנזק בזדון.  לטובתזכות התחלוף לא יחול 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו1או  :פרק ב' צד שלישי 
עובדיו ו1או שלוחיו ו1או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע 

או מחדל רשלני בקשר עם ו1ן, בשל מעשה שבנדו חוזההעבודות בקשר עם ה
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו1או לרכושו של כל אדם ו1או כל 

 חברההלמזמין ו1או גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 
 .למפקח העבודות מטעמםמנהל ו1או לו1או  םעובדיהלו1או  םמנהליהלו1או 

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 2,222,222/ האחריות :גבולות  
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש, -ה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מפרק זה אינו כפוף לכל הגבל תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות 

בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו1או בעומק, זיהום הקבלן 
, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה מקרי ובלתי צפוי תאונתי

והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות 
פי עובדים תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן כל

 שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו סי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו1או ציוד מכני הנד ./ 
ש"ח למקרה  222,222,/בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  622,222מוגבל עד לסך 

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .ו1או כבלים תת קרקעייםנזק ישיר למתקנים  .5 

ש"ח למקרה  322,222נזק תוצאתי למתקנים ו1או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .1 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 322,222רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .3 

למעט אותו   חברהההמזמין ו1או בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של 

 .הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו1או מבנים ו1או מקרקעין בהם פועל הקבלן   
 ורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.ו1או מי מטעמו יחשב לצ

ו1או  םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
 "(יחידי המבוטחמפקח העבודות מטעמם )להלן: "ו1או מנהל ו1או  םעובדיה

למעשי ו1או מחדלי הקבלן על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות ים וקבלני משנה ו1או מי מטעמו לרבות קבלנ



- 11 - 
 

 

 .צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

בטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  :פרק ג' חבות מעבידים 
, כלפי כל העובדים 112/ ו1או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

המועסקים על ידו במישרין ו1או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, 
, בגין מקרה ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה1או קבלני משנה ו

מוות ו1או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו1או מחלה מקצועית )להלן : "מקרה 
 .תוך כדי ו1או עקב ביצוע עבודתם הביטוחביטוח"( למי מהם במשך תקופת 

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( דולר מיליון עשרה :במילים)$  2,222,222/ גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הרחבה מיוחדת : 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על (ייחשב כמעבידם
 .פי החוק

ו1או מנהל  מנהליה ו1או עובדיה ו1או חברהאת ה לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
, לעניין קרות תאונת עבודה ו1או ונקבעהיה  מפקח העבודות מטעמהו1או 

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי נמחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם 
מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו1או לעניין חבות הקבלן כלפי מי 

 מועסקים על ידו. עובדים המה

 ____________________ . פוליסה מס' מקצועית :אחריות  .2

 )שני התאריכים נכללים( __________ ועד ליום __________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו1או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה במשך  בגין רשלנות מקצועית ו1או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופנית ו1או נזק לגופו ו1או לרכושו של כל אובדן ו1או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו1או מנהליו מעשה או מחדל רשלני בשמקורם אדם ו1או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע מכלליות ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ו1או עובדיו 
 .הילעובד1או ו הימנהללו1או  לחברההאמור לרבות פגיעה או נזק 

 תקופתל ובמצטבר לאירועלתובע,( ש"ח מיליון ארבע: במילים)ש"ח  1,222,222 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

ו1או  םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או ביטוח זה הורחב לשפות את  /.2 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  םעובדיה
וזאת  וו1או עובדי וו1או מנהליאו מחדל רשלני מצד הקבלן ו1מעשה 

ו1או  חברהההמזמין ו1או מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 
  .םו1או עובדיה םמנהליה

אובדן שימוש, מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
 הקבלן. עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  2.5  
 . __________רטרואקטיבי מיום 

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.1  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח 

 .אחריות מקצועית

 . ___________פוליסה מס' _________ חבות המוצר : .0

 )שני התאריכים נכללים( ____________ ועד ליום ___________ החל מיום 

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו1או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 112/ פגומים, התש"ם

בגין כל פגיעה גופנית ו1או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו1או הוכן ו1או הורכב 
ו1או תוקן ו1או סופק ו1או נמכר ו1או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו1או מי 

, להלן: "המוצר"() החוזהמטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם 
למזמין ו1או לכל אדם ו1או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
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 .םעובדיהלו1או  םמנהליהלו1או  חברהל

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליוןארבע : במילים) ש"ח 1,222,222 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

ו1או  םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או ביטוח זה הורחב לשפות את  /.5 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  םעובדיה

ו1או סופק ו1או נמכר  ןו1או הורכב ו1או תוק ןשיוצר ו1או הוכ מוצר
וזאת מבלי ו1או מי מטעמו  הקבלןו1או טופל בכל דרך אחרת על ידי 

 םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או הקבלן כלפי לגרוע מביטוח חבות 
 .םו1או עובדיה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  5.2  
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  5.5  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח 

 .חבות המוצר

הינם הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  /.1 כללי : ..
וכי אנו  חברהההמזמין ו1או ידי  -קודמים לכל בטוח אשר נערך על

בדבר שיתוף ביטוחי ו1או תביעה מוותרים על כל טענה ו1או דרישה 
 31בסעיף   כאמוראו זכות ו1, לרבות כל טענה חברהההמזמין ו1או 

"ביטוח כפל"  תטענ כללרבות ו /11/ –ביטוח התשמ"א ה חוזהלחוק 
 .םוכלפי מבטחיה חברהההמזמין ו1או כלפי 

ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ .1.2  
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה יצומצמו בהיקפם

הודעה כתובה בדואר  חברהקבלן ושבנדון אלא אם תישלח ל חוזהעם ה
ו1או לצמצום  ליה תוקף לביטויום מראש וכי לא יה)שישים(  62רשום 

ו1או  םו1או עובדיה םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או שכאלו לגבי 
הקבלן אם לא נשלחה לידי  מפקח העבודות מטעמםמנהל ו1או 

הימים )שישים(  62ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  חברההו
 ההודעה. משלוחממועד 

ו1או  םו1או מנהליה חברהההמזמין ו1או של  םזכותהננו מאשרים כי  1.5  
לא תיפגע ו1או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  םעובדיה

עקב העדר רישוי ו1או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 
הינו הסיבה  האישורבו העדר הרישוי ו0או במקרה למעט  .המתאימים

 .הקרובה לנזק

ו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח הננו מאשרים כי ידוע לנ .1.1  
המזמין וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

מפקח ו1או מנהל ו1או  םו1או עובדיה םו1או מנהליה חברההו1או 
 . העבודות מטעמם

תנאי מתנאי אי קיום בתום לב של הפרה ו1או הננו מאשרים בזאת כי  .1.3  
המזמין ו1או בזכותם של  יפגעולעיל, לא  ותהמפורטאיזו מהפוליסות 

לקבלת שיפוי ו1או פיצוי על פי  םו1או עובדיה םו1או מנהליה חברהה
 ביטוחים אלו.

 
הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 

 מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע 

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 
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 "בי"" נספח

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :         

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין09אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

יסודי ט הקמת בית ספר בפרויקלביצוע עבודות לביצוע עבודות  102/50מס'  העל פי חוז
 .הפרויקט"(:"העבודות" ו0או ")להלן באביל בת "דרויאנוב" בשכונת פלורנטין

דון בציוד מכני ו1או הנדסי בבעלותנו שבנ נותיובעבוד יםמשתמש ים בזאת כי הננוצהירהננו מ
ו1או רכוש אחר לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו1או מתקנים  ו1או באחריותנו ו1או בשימושנו

 .)להלן: "הציוד"( בביצוע העבודות שבנדון נוהמשמשים אות

 כדלקמן: מתחייבים בזאת על אף האמור בהצהרה זאת, הננו .א

ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליה ו1או עובדיה חברהההמזמין ו1או את  פוטרים הננו ./
לעיל אשר  האמורמכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד  מפקח העבודות מטעמם

נו בקשר לשם פעילות נואו עבורו1 נוו1או מי מטעמ דנומובא לאתר העבודה על י
 נזק בזדון., כל זאת למעט כלפי מי שגרם לעם העבודות

מפקח ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליה ו1או עובדיה חברהאת ה פוטרים הננו .2
 האמורפריצה ו1או גניבה של הציוד  נזקימכל אחריות לגבי  העבודות מטעמם

ו1או מנהליה ו1או  חברהכלפי ה)תחלוף( שיבוב זכותנו לעל  יםלעיל ומוותר
שכזה כל זאת למעט  במקרה מפקח העבודות מטעמםו1או מנהל ו1או  עובדיה

 ולמעט כנגד חברות שמירה. כלפי מי שגרם לנזק בזדון

מפקח ו1או מנהל ו1או  ו1או מנהליה ו1או עובדיה חברהאת ה פוטרים הננו .5
ו1או  נוו1או מי מטעמ נומכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש של העבודות מטעמם

לעיל אשר מובא שימוש בציוד האמור העקב  כלשהו קבלני משנה ו1או צד שלישי
באתר העבודות כל זאת  נולשם פעילות נואו עבורנו ו1או מי מטעמ נולאתר על יד

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ו1או קבלני משנה המועסקים  נוהיה ותעלה טענה ו1או דרישה ו1או תביעה מצד .1
לשפות  יםמתחייב הננוצד שלישי כלשהו,  לרבות, בניגוד לאמור לעיל, נועל יד

בכל תשלום ו1או הוצאה  םו1או מי מטעמ ו1או מנהליה ו1או עובדיה חברההאת 
 יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.מי מהם ש

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .3
בביצוע העבודות,  נורכב המשמש אותציוד חפירה ושאו מכאני הנדסי ו1או 

וזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה כאמור בסעיף הביטוח לח
 .שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון

חזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות נערוך ובזה כי נ מצהירים והרינ .6
 לחוזה(, במשך כל נספח י' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לנו התקופה בה קיימת 
 לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

_________________________       

                    חתימה ושם  הקבלן המצהיר          
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 " גי"" נספח
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 

 __________תאריך :         

 לכבוד

 "(החברה)להלן: " אחוזות החוף בע"מ

  0גרשון שץ רחוב  

 תל אביב

 לכבוד

 "(המזמין)להלן: " עיריית תל אביב יפו

  , כיכר רבין09אבן גבירול רחוב  

 תל אביב

 א.ג.נ.,

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

, מותנה בקיום נוו1או כל הפועל מטעמ נועל יד חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשר הננו

 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  ./

עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 ו להבות.או1הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - )להלן נומנה אחראי מטעמנ ,בצע "עבודות בחום"נככל ש .2

 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .5

ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  2/הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 

 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .1

 מקום ביצוע העבודות בחום. מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .3

 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  52על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6

 רת.שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוז

מחויב על פי כל  הננווכל תנאי בטיחות נוספים להם  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהדין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר ב

 יקפידו על ביצוע נוהל זה. נומטעמו1או קבלני משנה לוודא וערב לכך כי קבלנים  יםמתחייב הננו

 

 על החתום ולראיה באנו

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן


