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ה ז ו   ח

  2009שנת ________  לחודש_______שנער, ונחת� בתל אביב ביו� 
  

  מ"אחוזות חו� בע  :בי�
  ______________. פ.ח

   תל אביב6גרשו� ' רח
  03�7610333:  פקס03�7610300: טל

  )"המזמי�": להל�(
  ( מצד אחד (

  
  מ"בע___________________   :לבי�

  _______________. פ.ח
  ______________מ 
        : פקס    : טל

  )"הקבל�": להל�(
  (מצד שני(

  
  

שנחת& בי� , ")מתח� גני שרונה: "להל�(ובמסגרת הסכ& לפיתוח מתח& דרו& הקריה בתל אביב   הואיל
 מבני& 12כי , בי� היתר, למינהל מקרקעי ישראל הוסכ&") העירייה: "להל�(עיריית תל אביב יפו 

יוחכרו לעירייה ,  המאושרת לצורכי ציבור3000ע "לשימור הקיימי& במתח& והמיועדי& בתב
  .שימור& יהא באחריות העירייהו

והמזמי� שהינו חברה בבעלות מלאה של העירייה התקשר ע& העירייה בהסכ& לקידו& וניהול   :והואיל
  ; הכולל בי� היתר שיפו- המבני& לשימור המצויי& בו, מתח& גני שרונה

, כי המכרזכמפורט במסמ, שיפו- מבני& במתח& גני שרונהל 4/2009' מספרס& מכרז והמזמי�   :הואיל
  ;במפרטי& וביתר מסמכי חוזה זה ונספחיו, לרבות בתכניות

כמפורט במסמכי המכרז וכמותנה בחוזה , כהגדרת� להל�זכה במכרז לביצוע העבודות והקבל�   :והואיל
  ;זה על כל נספחיו

 �  ובמסמכי המכרזזהבחוזה  קבל� על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של ה� מזמי�וברצו� ה  :והואיל
 ואת כל )כהגדרת� להל�(העבודות את ביצוע ,  לקבל על עצמוקבל�וברצו� ה, קבל�למסור ל

  ;זהחוזה והכל בהתא& ובכפיפות לתנאי& ולהוראות המפורטי& ב, ההתחייבויות הכרוכות בכ0

, המיומנות, מצהיר כי הינו רשאי על פי כל די� לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורי&והקבל�   :והואיל
האמצעי& וציוד הדרושי& לצור0 , הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האד&, הטכני, ידע המקצועיה

  .ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר

  

  :הותנה והוסכ� כדלקמ�, לפיכ, הוצהר

   מבוא–' פרק א

  מבוא הגדרות ונספחי� .1

  ; החוזהלחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מ�המבוא  .1.1

  ; הימנולחוזה זה מהווי& חלק בלתי נפרדפחי& הנס .1.2

  .הסעיפי& בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  .1.3

  הגדרות .1.4

אלא א& תוכ� , הפירוש המופיע לשמאל&, זה ובנספחיו יהיה למונחי& בצד ימי� להל�בחוזה 
  :הדברי& והקשר& מחייב אחרת

  או "אתר העבודות" .1.4.1
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או /או מעליה& ו/מתחת& ו, דרכ&, אשר בה& קרקעי�המ  "מקו� ביצוע העבודות"
לרבות כל מקרקעי� אחרי& , בסביבת& יבוצעו העבודות

שיועמדו לרשות הקבל� לצור0 ביצוע התחייבויותיו על פי 
  ; לחוזהכל מקו& אחר בו תבוצענה עבודות בהתא&, החוזה וכ�

  ;זה על כל נספחיו ומסמכי המכרזחוזה     "החוזה" .1.4.2

 '1כנספח א& המסומני& בצבע אדו& בתשריט המצור1 המבני    "המבני�" .1.4.3
  .לחוזה זה

  מדד תשומות" .1.4.4
מחירי תשומות הבנייה למגורי& המתפרס& מעת לעת על מדד   "בניה למגורי�

, ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל
א1 א& יפורס& על ידי גו1 או מוסד ממשלתי , כולל אותו מדד

ות לבנייה למגורי& רשמי שיבוא כל מדד תשומ, אחר וכ�
  ; א& יבוא, במקומו

 אשר 2009 שנת מאיתשומות הבניה למגורי& בגי� חודש מדד   "המדד הבסיסי" .1.4.5
 ;2009יוני שנת  לחודש 15התפרס& ביו& 

  ;תשומות הבנייה למגורי& הידוע במועד התשלו& בפועלמדד   "המדד החדש" .1.4.6

1.4.7. "� ;מ"אחוזות חו1 בע  "המזמי

מסמכיו , מאת המזמי� על כל תנאיו 4/2009' מסמכרז   "המכרז" .1.4.8
  ;ונספחיו

   או" המנהל" .1.4.9
מי שימונה מעת לעת על ידי המזמי� לנהל מטע& המזמי� את   "מנהל הפרויקט"

או כל אד& אחר אשר יוסמ0 לכ0 על / ו או חלק ממנוהפרויקט
  ;ידי המזמי� בכתב

 לפקח, שימונה מעת לעת ובכתב על ידי המזמי� או המנהלמי   "המפקח" .1.4.10
  ;או כל חלק מה&/או העבודות ו/על ביצוע הפרויקט ו

  או" המפרט" .1.4.11
מפרטי& אלו כוללי& . הטכניי& לביצוע העבודותהמפרטי&   "המפרטי�"

המפרט הכללי לעבודות "את הפרקי& הרלוונטיי& של , מחד
 אשר הוכ� על ידי הועדה הבינמשרדית של משרד "בני�

 'בנספח גטי&  המפור,משרד העבודה ומשרד השיכו�, הביטחו�
כולל אופני מדידה ותכולת מחירי& המצורפי& , לחוזה זה

המפרט הכללי "הקבל� מצהיר בזה כי עותק . לפרקי& אלה
הוא עיי� בו והוא מוכר לו היטב , נמצא ברשותו" לעבודות בני�

וכי הינו מתעדכ� באופ� שוט1 בכל הפרסומי& והעדכוני& 
פרט הטכני המאת כוללי& , הנוגעי& למפרט זה ומאיד0

  ; לחוזה 2' גכנספח המיוחד המצור1

  או" העבודות" .1.4.12

אשר על הקבל� לבצע  ,לשיפו- ושימור המבני& העבודות  "הפרויקט"
בי� , ת ובי� א& לאוובי� א& מפורש ובנספחיו כמפורט בחוזה זה

ולרבות כל עבודה ,  בצו התחלת עבודה ובי� א& לאו�א& מקור
או / ומזמי�ידי ה� עלה זשתוטל על הקבל� לאחר חתימת חוזה 

או /ולרבות עבודות ארעיות שיש לבצע� בקשר ו, המפקחעל ידי 
או עבודות נוספות / ונספחיו ו זהבכרו0 לעבודות נשוא חוזה

  .בדיקת� ומסירת�, השלמת�,  כולל ביצוע�– או חלקיות/ו

 ;יפו�עיריית תל אביב  "העירייה" .1.4.13

כלשהו בהפרש בי� המתקבל מהכפלת סכו& תשלו& הסכו&   "הפרשי הצמדה" .1.4.14
כשהוא מחולק במדד , המדד החדש לבי� המדד הבסיסי

  ;הבסיסי



� 36  
  

 36

1.4.15. "�, לרבות נציגיו של הקבל�______________________  "הקבל
מורשיו המוסמכי& ולרבות כל קבל� משנה מטעמו , שלוחיו

א& , הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מה�
  ;קבלני משנה כאמורלקבל� להעסיק ואישר המזמי� התיר 

או עקי1 לביצוע העבודות /התכניות הקשורות באופ� ישיר ו כל  "התוכניות" .1.4.16
כל שינוי , ולרבות ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה

כל , בתכניות אלה שיאושר על ידי המנהל או המפקח וכ�
או על ידי , תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל

 לרבות התוכניות כמפורט � לזמ�מזמ, לעניי� חוזה זה, המפקח
  ; לחוזה'2נספח אב

  או" כתב כמויות" .1.4.17
בנספח כמפורט , המפרט את כתב הכמויות והמחירי&מסמ0   "מחירי כמויות"

והמבוסס על כתב , )לפי העניי�, למכרז 'נספח ה( לחוזה 'ב
הכמויות והמחירי& שהוגש על ידי הקבל� במסגרת הצעתו 

  ;במכרז

1.4.18. "�או /ו" על חשבו�"מסמכי החוזה בו נרש& המושג מקו& בבכל   "על חשבו
, פירושו כי הקבל� ישא בתשלו& עבור החומר" על חשבונו"
או כל פעילות נדרשת /ואו המבנה /ו, או הציוד/ו, או העבודה\ו
, הכרוכי& בנושא אליו מתייחס המושגאו כל עלות נדרשת /ו

כאשר התשלו& יכלול את כל ההוצאות הישרות והעקיפות של 
  ;ל"ל� בנושא התשלו& הנהקב

למעט , או ספקי& כלשה&/או קבלני& ו/המערכות וקבלני   "קבלני� אחרי�" .1.4.19
ולרבות קבלני המשנה אשר יבצעו פעולות כלשה� , הקבל�

או מתח& גני שרונה באופ� כללי /ובקשר להקמת הפרויקט 
  ;תו0 כדי ובזמ� ביצוע העבודות על ידי הקבל�

  ;לליהחשב הכריבית   "ריבית פיגורי�" .1.4.20

שיגיע לקבל� מהמזמי� בתמורה לביצוע התחייבויותיו הסכו&   "שכר החוזה" .1.4.21
על פי הוראות החוזה במלוא� ובמועד� ולשביעות רצו� המזמי� 

  ;והמנהל בהתא& להוראות החוזה

  . דרו& הקריה3000' מפורטת מסתוכנית   ("תוכנית בניי� העיר" .1.4.22

 להל� כמש0 הזמ� אשר במהלכו 14 שנקבעה בסעי1 התקופה   "תקופת הביצוע" .1.4.23
, על הקבל� להשלי& את ביצוע העבודות או כל חלק מה�

התקופה תחל . לשביעות רצונ& המלא של המזמי� והמנהל
במועד שייקבע בצו התחלת העבודה ותסתיי& במועד בו 

  ;הקבל� יקבל את תעודת ההשלמה

  נספחי� .1.5

  :ה הינ& כמפורט להל�הנספחי& לחוזה ז .1.5.1

  תשריט המבני&   �  '1נספח א .1.5.1.1

  ; רשימת התוכניות ותוכניות    (   2'נספח א .1.5.1.2

  ; כתב הכמויות  �  'נספח ב .1.5.1.3

 ;"המפרט הכללי לעבודות בניי�"פרקי& רלוונטיי& מ  �  'נספח ג .1.5.1.4

  ;תנאי& מיוחדי&  �  1'נספח ג .1.5.1.5

  ;מפרט טכני מיוחד   �   2'נספח ג .1.5.1.6

 ; אסבסטנספח הנחיות לעניי� פירוק  �  3'נספח ג .1.5.1.7

 ;נספח בטיחות אש  �  4'נספח ג .1.5.1.8

    ;נספח בטיחות וגיהות בעבודה  �  5'נספח ג .1.5.1.9

 ;ז לביצוע העבודות"לו  �  'נספח ד .1.5.1.10
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 ;נוסח צו התחלת עבודה  �  'נספח ה .1.5.1.11

 ;נוסח תעודת השלמה  �  'נספח ו .1.5.1.12

 ;נוסח ערבות ביצוע  �  'נספח ז .1.5.1.13

  ;נוסח ערבות אחריות  �  'נספח ח .1.5.1.14

 ;נוסח הצהרת ביטול תביעות  �  'נספח ט .1.5.1.15

 ;נספח אישור בטוחי&  �  'נספח י .1.5.1.16

ל "יהווה המסמ0 הנ, מקו& בו צוי� בחוזה זה כי מסמ0 מסוי& מהווה נספח לחוזהבכל  .1.5.2
  .  לעילא1 א& לא צור1 לחוזה בפועל ולא נכלל ברשימת הנספחי&, נספח לחוזה

  מהות החוזה .2

 בזאת כי מובהר, למע� הסר ספק. זה הינו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכ0חוזה  .2.1
 כל העבודות הדרושות להקמת והשלמת הפרויקט תהתחייבויות הקבל� על פי החוזה כוללות א

לרבות כל האלמנטי& הדרושי& , לחוזה זה 5' ג('גנספח  י& ובמפרט'2אנספח כמפורט בתכניות 
  .ג& א& אינ& מתוארי& ומפורטי& בתכניות, לש& כ0

הדרושי& , או ביצוע עבודות נוספות/ות ואו השלמת עבוד/תוספת או שינוי בעבודות וכל  .2.2
או דרישה הנחוצה לפי /או דרישה על פי די� ו/להשלמת הפרויקט בהתא& לכל דרישה תכנונית ו

מהווי& חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או , מיטב הנוהג המקצועי
למעט , או שינוי משכר החוזה/תוספת לעבודות המזכי& את הקבל� בכל תמורה נוספת שהיא ו

  .להל� ובכפו1 לאמור בהוראות חוזה זה' בפרק חשינויי& כמפורט 

בהתבסס ובהסתמ0 , מצהיר כי ידוע לו שהמזמי� התקשר עמו בחוזה זה לביצוע העבודותהקבל�  .2.3
, על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות להקמת ולהשלמת העבודות על כל הכרו0 בכ0

למעט , אשר לא ישתנה מכל סיבה שהיא, שהינו קבוע ומוסכ& מראש, חוזהבתמורה לשכר ה
  .במקרי& המפורטי& במפורש בחוזה זה

יהא טעו� קבלת , תחילת ביצועו של כל מבנה או עבודות כלשה�, מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה .2.4
ל צו בטר& נתקב, והקבל� לא יחל בביצוע העבודות, צו תחילת עבודה מראש ובכתב מאת המזמי�

  .תחילת עבודה כאמור

דהיינו שיפוצו של כל , שהעבודות תבוצענה על פי מקטעי העבודה, כי יתכ�, מובהר בזאת במפורש .2.5
, יתכ� שרק לאחר השלמת שיפוצו של מבנה מסוי&, בי� היתר, ולפיכ0, מבנה נשוא חוזה זה בנפרד

סקות בביצוע העבודות וכ� יתכ� כי תחולנה הפ, תתחלנה ביצוע� של עבודות במבנה הבא אחריו
או /תשלו& ו, כי הקבל� לא יהא זכאי לכל פיצוי, מובהר. במעבר הביצוע בי� מקטעי העבודות

אי או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי /תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה בשלבי& כאמור ו
,  אי� לוכי,  מאשרוהוא, )לרבות אי ביצוע של מקטע עבודה מסוי&(כול� או חלק� , ביצוע העבודות

, האו מי מטעמ/ו מזמי� נגד ה,מכל מי� וסוג שה&, או תביעה/ודרישה , כל טענה, ולא תהא לו
  .כ0בקשר ל

רשאי לבטל את ביצוע� של מזמי� יהא הכי , מובהר בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .2.6
ת� צו התחלת עבודה וג& לאחר שני, קבל�שנית� צו התחלת עבודה ללפני , העבודות או חלק מה�

הא יבו , לרבות מהטע& של היעדר אישור תקציבי הול& על ידי צד שלישי, מכל סיבה שהיא
הא חייב בנימוק ההודעה על ילא המזמי� ). כל רשות אחרתאו /ו העיריהדוגמת (תלוי מזמי� ה

מי או /או תביעה כנגד המזמי� ו/דרישה ו, ולקבל� לא תהא כל טענה,  כאמורביטול העבודות
לרבות , לתשלו& כלשהובשל כ0 לא יהא זכאי והוא , מטעמה בגי� ביטול ביצוע העבודות כאמור

למעט תשלו&  ( כל חובה לתשלו& כאמורמזמי�ולא תחול על ה, או דמי נזק/לא בדר0 של פיצוי ו
   .)לפני ביטול ביצוע� של העבודות כאמור, בגי� חלקי העבודות שבוצעו על ידי הקבל� בפועל

  תהוראות החוזה ואתר העבודו בדיקת .3

וכי ביקר באתר העבודות ובח� את כל התנאי& , מצהיר בזה כי נהירי& לו כל תנאי החוזההקבל�  .3.1
, לרבות את אתר העבודות וסביבתו, או הנובעי& מה&/והנסיבות הקשורי& בביצוע העבודות ו

.  לביצוע העבודותטיב הקרקע ואת כמויותיה& וטיב& של החומרי& הדרושי&, דרכי הגישה אליו
כ� מצהיר בזה הקבל� כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה 

הקבל� לא יהא רשאי . מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלוא� ובמועד�
ות עקב או אחרות לרבות הארכת לוח זמני& ותקפות ביצוע העבוד/לבסס שו& תביעות כספיות ו

או בגי� אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור , אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה
  .או הנובע ממנו/בביצוע העבודות ו
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והמסמכי& מצהיר בזאת הקבל� כי הוא בדק היטב את כל התנאי& , לאמור לעילבנוס1  .3.2
ליות האמור לעיל בנוגע הקשורי& לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכל

כוח האד& ויתר הנתוני& אשר יהיו דרושי& לביצוע , הציוד, החומרי&, לאספקת התכניות
והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר , התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדי& הנקובי& בו

בויותיו הקבל� מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחיי. מחסור בכל אלה או בחלק מה&
  .על פי חוזה זה במלוא� ובמועד� או שיש באפשרותו להשיג& מבעוד מועד

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .3.3
  .הפרה יסודית של החוזה

  חוהמפק וסמכויותיה� של המנהלתפקידיה�  .4

לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוע� וכ� או מי שימונה על יד& רשאי& /המפקח ואו /המנהל ו .4.1
כ� רשאי& ה& לבדוק . לבדוק את טיב החומרי& בה& משתמש הקבל� ואת טיב ביצוע העבודות

  .המפקח ואת הוראותיו הוא, המנהלא& הקבל� מפרש ומבצע כהלכה את הוראות 

מקו& ולמפקח ולכל הבא מטעמ& להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל  יאפשר למנהלהקבל� 
אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכ� לכל מקו& שממנו מובאי& 

מכונות וחפצי& כלשה& הקשורי& לביצוע העבודות או בה& מכיני& מוצרי& הקשורי& , חומרי&
  .בבצוע העבודות

 להשתמש בכל המיתקני& והשירותי& &יאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמהקבל� 
  . באתרשהותקנו

או /או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המנהל ו/הקבל� וכל המועסקי& מטעמו ועל  .4.2
  .המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תו0 התקופה שתקבע על יד&

בי� באתר העבודות ובי� בכל מקו& אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצור0 ביצוע , העבודותביצוע  .4.3
או המפקח והעבודות תבוצענה לשביעות רצונ& /ח& של המנהל ויהיה נתו� לפיקו, העבודות
או /הקבל� מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו. המלאה

בכל מקרה בו ניתנו סמכויות למנהל . המפקח בי� שה� כלולות בחוזה ובי� שאינ� כלולות בחוזה
המפקח והוראות המפקח בעניי� זה תחייבנה את על פי הסכ& זה הוא רשאי לבצע� באמצעות 

  .הקבל� לכל דבר ועניי�

, או למפקח בחוזה זה/ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו, לגרוע מכלליות האמור לעילמבלי  .4.4
טיב� ומועדיה� , & אופי ביצוע העבודותעה& יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 

שו& דבר . רי& שהקבל� ישתמש בה& בביצוע העבודותובקשר ע& איכות& וסוג& של החומ
בקשר להפעלת סמכויותיה& , או המפקח/ושו& מעשה או מחדל מצד המנהל ו, האמור בסעי1 זה

לא יפטור את הקבל� מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות שבהתא& , על פי החוזה
או /או ניהול כושל ו/שהי בגי� פיקוח ואו בתביעה כל/להוראותיו הקבל� לא יוכל לבוא בטענה ו

  .לא משביע רצו�

חייב , או המפקח/או שאינ� מתיישבות מהמנהל ו/מקרה שהקבל� יקבל הוראות סותרות ובכל  .4.5
תחייב את הקבל� ותגבר , הקבל� להודיע על כ0 למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית

  .על הוראות המפקח

או /רק באמצעות המנהל ו, כניות בקשר ע& ביצוע העבודותהקבל� יקבל את כל ההוראות והת .4.6
  . או המנהל/ והערות הקבל� יועברו למזמי� רק באמצעות המפקח, המפקח

או /או למפקח סמכות סופית ובלתי ניתנת לערעור ו/כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ולצור0  .4.7
או בלעדי / דעת מוחלט והמצביעות על שקול, או מלי& כיוצא בזה/לפי שיקול דעת& המוחלט ו

או /תהיינה החלטותיה& של המנהל ו', דרישותיה& וכו, קביעותיה&, הכרעותיה&, בהחלטותיה&
אלא א& נקבע אחרת במפורש , תחייבנה את הקבל� ולא תהיינה ניתנות לערעור, המפקח סופיות

  .בחוזה זה

את הקבל� לישיבת תיאו& , על פי שיקול דעתו הבלעדי, מעת לעת, יזמ� אליואו המנהל /המפקח ו .4.8
וכ� עליו , או המנהל/ ועל הקבל� להתאי& את עצמו לזמני& שייקבעו על ידי המפקח. ביצוע

 חות וכל מסמ0 רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח"דו, להביא לדיוני& אלא את התכניות
הכל כפי , עיביא הקבל� עימו לדיוני& אלה את קבלני המשנה ובעלי המקצו, כמו כ�. או המנהל/ו

  .או המנהל/ ושיידרש על ידי המפקח
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כדי , כאמור לעיל, או בזכות הפיקוח/כי אי� בניהול הפרויקט ו, מוצהר בזה, הסר ספקלמע�  .4.9
או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות /אחריות בנזיקי� ו, או מי מטעמו, להטיל על המזמי�

המזמי� אינו חייב להשתמש . וזה זהאו לשחרר את הקבל� מכל אחריות שיש לו על פי ח, אחרת
, לא תגרע מזכויות המזמי� ולא תהווה מניעות, או מפקח והימנעות כאמור/בזכותו למנות מנהל ו

טיב� , בקשר ע& כל דבר ועניי� הקשור בעבודות, כנגד כל טענה או תביעה שלו, או השתק
  .והתאמת� להוראות חוזה זה ונספחיו

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /ינו מעיקרי החוזה והפרתו וזה על סעיפי המשנה שבו הסעי1  .4.10
  .הפרה יסודית של החוזה

  

  ניהול יומ� עבודה .5

אשר בו ירשו& הקבל� מדי יו& ביומו את כל הפרטי& , עותקי& בשלושה, ינהל יומ� עבודההקבל�  .5.1
יהיו הקבל� מצהיר שכל הפרטי& שיירשמו על ידו ביומ� העבודה , הנוגעי& למהל0 ביצוע העבודות

בנוס1 לרישו& פרטי , לפי הצור0, היומ� ישמש. נכוני& וישקפו במלוא& את מהל0 ביצוע העבודות
במקו& , במשרד המפקח, היומ� יוחזק באתר העבודות. ג& למת� הוראות בכתב לקבל�, העבודות

בו תהיה לקבל� גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומ� על ידי המנהל 
תחייב , בי� בנוכחות הקבל� ובי� שלא בנוכחותו, או על ידי המפקח עצמו, רו1 חתימת המפקחבצי

, היומ� ייחת& מדי יו& ביומו על ידי הקבל� או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו. את הקבל�
המפקח או המנהל יהיו . העתק אחד יימסר לנציג הקבל� והעתק נוס1 ממנו יישאר בידי המפקח

  .הסתייג מכל פרט מהפרטי& שירשמו ביומ� על ידי הקבל�רשאי& ל

ירשו& , והמזמי� לביצוע רישומי& ביומ� לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכות& של המפקחמבלי  .5.2
  :הקבל� ביומ� מדי יו& ביומו על הפרטי& כדלקמ�

  ;של העובדי& לסוגיה& המועסקי& על ידי הקבל� בביצוע העבודותמספר&  .5.2.1

מיניה& המובאי& לאתר העבודות או המוצאי& ממנו והכמויות החומרי& לכמויות  .5.2.2
  ;שהושקעו בביצוע העבודות

  ;הנמצא באתר העבודותהציוד  .5.2.3

  ;בציוד בביצוע העבודותהשימוש  .5.2.4

  ;מזג אויר השוררי& באתר העבודותתנאי  .5.2.5

  ;והפרות בביצוע העבודות במש0 היו& ביחס ללוחות הזמני&תקלות  .5.2.6

  ;ו& ביחס ללוחות הזמני&בביצוע העבודות במש0 היהתקדמות  .5.2.7

או /שניתנו לקבל� על ידי המנהל או המפקח לרבות הוראות לעבודות נוספות והוראות  .5.2.8
  ;לביצוע שינויי& בביצוע העבודות

  ;והנחיות המנהל או המפקח בדבר מהל0 ביצוע העבודותהערות  .5.2.9

דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשק1 את המצב העובדתי כל  .5.2.10
  ;יצוע העבודותבמהל0 ב

תו0 ציו� מספריה& הסידוריי& , מלא ושוט1 של כל התכניות שנמסרו לקבל�רישו&  .5.2.11
  ;ומספר או סימו� השינוי

פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבל� לרשו& ביומ� העבודה בי� במועד מסויי& כל  .5.2.12
  ;ובי� באורח שוט1

1 וכ� יהיה רשאי להסתייג רשאי לרשו& את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטהקבל�  .5.3
 3תו0 , מכל רישו& שבוצע ביומ� על ידי המנהל או המפקח על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח

או הסתייגויותיו של הקבל� כאמור לא יחייבו את המזמי� אלא /הערותיו ו. ימי& ממועד רישומו
תהיה סופית החלטת המנהל כאמור . א& המנהל יחליט לקבל את אות� הערות או הסתייגויות

  .ובלתי ניתנת לערעור

 3או המפקח ביומ� העבודה תו0 /או הוראות המנהל ו/או הסתייג הקבל� מהערות ו/ העיר ולא .5.4
ואת , רואי& אותו כאילו אישר את נכונות הפרטי& וההערות הרשומות ביומ�, ימי& מיו& רישומ�

  .הסכמתו לה&
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רישו& ביומ� על ידי הקבל� אשר לא או /הסר ספק מוצהר ומוסכ& בזאת כי שו& הערה ולמע�  .5.5
אושר כמפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמ� בידי הקבל� עילה כלשהי לדרישת כל 

או /או לפיגור ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/תשלו& על פי החוזה ו
  .או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזה/לסטיה ו

  .על ידי הקבל� ולאחר מכ� על ידי המפקח, בתו& הרישו& בו, � ייחת&ד1 של היומכל  .5.6

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .5.7
  ;הפרה יסודית של החוזה

 
  הסבת החוזה או המחאתו .6

 הוא רשאי או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכ� אי�/אינו רשאי להסב והקבל�  .6.1
אלא בהסכמת המזמי� , להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, להעביר

כמו כ� אי� הקבל� רשאי למסור לאחר לרבות לקבל� משנה מטעמו את ביצוע . מראש ובכתב
המזמי� יהא רשאי לסרב לית� . אלא בהסכמת המזמי� מראש ובכתב, כול� או מקצת�, העבודות

או להסכי& בתנאי& שימצא , אמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתואת הסכמתו כ
  .או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמי�/כל הסבה ו. לנכו�

או גור& אחר בביצוע חלק כלשהו /המזמי� את הסכמתו להעסקת קבל� משנה מטע& הקבל� ונת�  .6.2
 הקבל� מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה אי� ההסכמה האמורה פוטרת את, של העבודות

או הגור& האחר /או מחדל של קבל� המשנה ו/והקבל� ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו
  .האמורי&

הגדלת הו� , בקבל� בי� באמצעות העברת מניות) ישירה או עקיפה(בבעלות או בשליטה שינוי  .6.3
וההוראות , רת זכויות לעני� סעי1 זהאו בכל דר0 אחרת תחשב כהעב/או הקצאת מניות ו/מניות ו

  .דלעיל תחולנה ג& על שינויי& מסוג זה

או חובותיו על פי /יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו והמזמי�  .6.4
ישא בכל התחייבויות המזמי� , חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור

  .חוזה זהכלפי הקבל� על פי 

כי לבקשת המזמי� יחתו& הקבל� ישירות ע& הגור& אליו הועברו זכויותיו , כ� מוסכ& בזאתכמו 
על חוזה חדש בגי� ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל מסמ0 , או חובותיו של המזמי�/ו

  .בשינויי& המחויבי&, שתנאי החוזה החדש יהיו זהי& לתנאי חוזה זה, שיידרש בקשר לכ0 ובלבד

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .6.5
  .הפרה יסודית של החוזה

  היק� החוזה .7

על כל הכרו0 בכל והנובע מכל לרבות המצאת כוח , החוזה חלות על ביצוע העבודותהוראות  .7.1
  .ארעי הנחו- לש& ביצוע�בי� קבוע ובי� , המכנות ועל דבר אחר, הציוד, הכלי&, החומרי&, האד&

בזה כי רק אות� העבודות המבוצעות לפי המפרטי& והתכניות לרבות שינויי& בה� מוצהר  .7.2
 . בהתא& להוראות הסכ& זה יהוו את נשוא החוזה

או לגורמי& שוני& /או רשאי למסור לקבלני& אחרי& ו/או ימסור ו/ידוע לקבל� כי המזמי� מסר ו
 באופ� או למתח& גני שרונה/בקשר לפרויקט ודה או בסמו0 לו באתר העבוביצוע עבודות שונות 

, הריסה,  תשתית ופיתוח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל עבודות בניה, הכוללות, כללי
ציוד ואספקת חומרי& וזאת בכל צורה ואופ� שיראו לו על פי הוראות כל חוזה , מלאכות, מערכות

והקבל� מתחייב בזה לסייע , קבלני& האחרי&או ל/שיחת& בי� המזמי� לאות& הגורמי& ו
או המפקח /ות כאמור ולקיי& את כל ההוראות אשר המנהל ו/ות אחרת/ולאפשר ביצוע עבודה

או /יורו לו לצור0 תיאו& ביצוע העבודות ע& עבודות אחרות כאמור וע& הקבלני& האחרי& ו
  .הגורמי& האחרי& כאמור בסעי1 זה

עבודות , או עבור, ו דרישה מצד הקבל� כלפי המזמי� בקשר ע&א/לא יכיר בכל תביעה והמזמי� 
או ספקי& אלא א& /או עבורו על ידי קבלני& אחרי& ו/ל המבוצעות על ידי המזמי� ו"אחרות כנ

  .נקבע אחרת במפורש בחוזה

 לעיל לא יתפרש כאילו הוא 7.2  הסר ספק מוצהר ומוסכ& בזאת כי שו& דבר האמור בסעי1למע�  .7.3
או לאחרי& את ביצועו /בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמי� למסור לאחר ו

או להגדיל את /של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא חוזה זה ומזכותו של המזמי� להקטי� ו
  .היק1 העבודות נשוא חוזה זה
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  מסמכי החוזה והתוכניות .8

העתקי& של מערכות התכניות והמסמכי& ) 3(שלושה , ללא תשלו&, ימסור לקבל�המפקח  .8.1
יוכ� על , שיהיה דרוש לקבל�, כל העתק נוס1. הנלווי& המתייחסי& לעבודות במסגרת חוזה זה

ע& השלמת . בתשלו& ישיר על ידו למכו� ההעתקות המאושר על ידי המזמי�, חשבו� הקבל�
 כל התכניות שברשותו בי� שהומצאו לו על ידי המפקח ובי� העבודות יחזיר הקבל� למזמי� את

  . שהכי� אות& בעצמו או הוכנו על ידי אד& אחר

מתו0 , מערכת אחת מעודכנת של התוכניות, תישמר על ידי הקבל�, תקופת ביצוע העבודותבכל  .8.2
  .במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, השלוש שנמסרו לו

את כל יתר , במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, דותבמש0 תקופת ביצוע העבו, יחזיקהקבל�  .8.3
. ב"מכשירי מדידה וכיו, כתב הכמויות וכ�, לרבות המפרטי&, המסמכי& המפורטי& בחוזה

יהיו רשאי& לבדוק ולהשתמש במסמכי& אלה , המתכנני& והיועצי&, המפקח, המנהל, המזמי�
  .קופת ביצוע העבודהבכל ת, בכל שעה במש0 היו&, או במכשירי המדידה/ ואו בתכניות/ו

ג& מערכת , במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, במש0 תקופת ביצוע העבודות, יחזיקהקבל�  .8.4
כל . י המפקח"שנמסרו לידיו ע, המערכות והמתקני& בא& ישנ� כאלה, תכניות של יתר המלאכות

  ;זאת לש& תיאו& הביצוע ולש& מניעת טעויות בביצוע העבודה

או /או הוראות ו/לקבל� מעת לעת תו0 כדי ביצוע העבודות תכניות ו וימציא, או המפקח/והמנהל  .8.5
אי� במסירת . הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה תחייבנה את הקבל�

התכניות לקבל� בשלבי& ובמהל0 ביצוע העבודה משו& עילה כלשהי לתביעה בגי� שינוי לוח 
לא תהיה לקבל� כל טענה והוא מוותר בזה . ת תמורהאו לתוספ/הזמני& או שינוי במחירי& ו

או בעלויות עקב אי אספקת /או תביעה כל שהיא בגי� שינוי בלוח הזמני& ו/מראש על כל טענה ו
אלא א& כ� קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו , תכניות בתחילת ביצוע העבודות

  .מוצדקות

יו& לפני המועד ) 14(ע למפקח עד ארבעה עשר מתחייב הקבל� להודי, לגרוע מהאמור לעילמבלי  .8.6
במקרה של חילוקי . בו דרושות לו התכניות לצור0 ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע

) מבלי שיגר& עיכוב בלוח הזמני&(דעות באשר למועד האחרו� האפשרי לאספקת התכניות לקבל� 
מתחייב , לי לגרוע מהאמור לעילכמו כ� ומב. יכריע המפקח והערכתו תהא סופית ומחייבת

הקבל� להעביר לידי המפקח מידי פע& בפע& לוח זמני& מפורט ומדוייק לגבי שטחי ואזורי 
הביצוע הדחופי& ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנו� הדרושות לכל אחד משלבי 

ג& את למע� הסר ספק מובהר בזאת כי שכר החוזה כולל . העבודה המפורטי& בלוח הזמני&
  .עבודות תאו& התכנו� על ידי הקבל� כאמור

בזה כי כל התכניות הינ� רכושו הבלעדי של המזמי� והוא בעל זכויות היוצרי& לגביה� מוצהר  .8.7
או \ולא להעביר� לידי כל אד& ו, לא להכי� מה& העתקי&, והקבל� מתחייב לשמור על תוכנ� בסוד

היר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו הקבל� מאשר ומצ. גו1 שלא לצור0 ביצוע העבודות
ואסור לו להשתמש בה� בכל אופ� שהוא , כנאמ� לתקופת ביצוע העבודות ולצור0 ביצוע� בלבד

או איזה חלק מה� לאחרי& שאי� לה& קשר ישיר \או למסור את תוכנ� ו, ולכל מטרה אחרת
או \בו� בקשר לתוכניות והקבל� מוותר בזה באופ� מפורש ומוחלט על זכות עכ. לביצוע העבודות

  .חלק מה�

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .8.8
  .הפרה יסודית של החוזה

  פרשנות וסתירה בי� מסמכי� .9

  .איזו� וסימו�, את המידות ומצב פני הקרקע, המפרטי&, יבדוק את התוכניותהקבל�  .9.1

לגבי הוראה כלשהי במסמכי& השוני& , או דו משמעות, תאמהאו אי ה, מקרה של סתירהב .9.2
ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמ0 , המהווי& את החוזה
  : הינו כדלקמ�– לעניי� הביצוע –סדר העדיפות , אחר ממסמכי החוזה

 ;תנאי החוזה .9.2.1

 ;תוכניות .9.2.2

 ;מפרט מיוחד .9.2.3

 ;כתבי כמויות .9.2.4

 ;אופני מדידה מיוחדי& .9.2.5
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 ;מפרט כללי .9.2.6

 ;תקני& ישראלי& .9.2.7

  .עדיפה על פני ההוראה שבמסמ0 הבא אחריה, כל הוראה במסמ0 קוד& לעיל

משלימי& את , התיאורי& של פרטי העבודות כפי שה& מובאי& במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה .9.3
בכל מקרה של סתירה . כל עוד אי� סתירה ביניה&, התיאורי& התמציתיי& אשר בכתב הכמויות

התאמה או דו משמעות בי� סעי1 בכתב הכמויות ובי� פרטי העבודות במפרט ובכל יתר או אי 
על כל פרטיה ואופ� , יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, מסמכי החוזה

 .ובכפו1 לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירי&, כפי שמצוי� בכתב הכמויות, ביצועה

סדר , העדיפויות במפרט המיוחד או בכל מסמ0 ממסמכי החוזהבהעדר קביעה אחרת של סדר  .9.4
 : נקבע ברשימה שלהל�– לעניי� התשלו& –העדיפויות 

 ;כתב כמויות .9.4.1

 ;אופני מדידה מיוחדי& .9.4.2

 ;מפרט מיוחד .9.4.3

 ;תכניות .9.4.4

 ;מפרט כללי .9.4.5

 ;תנאי החוזה .9.4.6

 . תקני& ישראליי& .9.4.7

, יפי כתב הכמויותקביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורי& התמציתיי& בסעי1 מסע
בתנאי , אי� בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפי& בה& קביעה זו חסרה

  .שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו

הקבל� סתירה בי� הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או שהיה הקבל� מסופק גילה  .9.5
או שמסר המפקח לקבל� , ל מסמ0 ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימנובפירושו הנכו� ש

 יפנה הקבל� בכתב למנהל תו0 ארבעי& �הודעה שלדעתו אי� הקבל� מפרש כהלכה את החוזה 
לרבות תכניות לפי , שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמנהל יית� הוראות בכתב) 48(ושמונה 

  .ירוש זה יחייב את הקבל� לכל דבר ועניי�בדבר הפירוש שיש לנהוג לפי ופ, הצור0

וכתוצאה מכ0 בוצעה עבודה כלשהי על פי , לעיל 9.3 והקבל� לא יפעל בהתא& לסעי1 במקרה  .9.6
המנהל יכריע בכל פירוש . יהיה על הקבל� לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקו� הטעות, טעות

  . תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעורוהתאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתהנוגע לאי 

פרשנות החוזה תיעשה באופ� , לגרוע מ� האמור להל� ובהעדר הוראה אחרת משתמעתמבלי  .9.7
 .החוזההמקיי& בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתו0 המפרט ותנאי 

10. �  ביצוע העבודות לשביעות רצו� המזמי

וימלא , העבודות על פי החוזה לשביעות רצונ& המוחלטת של המזמי� והמנהליבצע את הקבל�  .10.1
בי� שמפורטות בחוזה ובי� שאינ� , המנהל והמפקח, לצור0 זה אחרי כל הוראותיו של המזמי�

  .מפורטות בו

באיכות ובטיב מעולי& ומשובחי& , מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמההקבל�  .10.2
, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, ציוד, כלי&, חומרי&,  כ0 בכוח אד&ביותר ולהשתמש לש&

, הקבל� מצהיר ומאשר בזאת. באיכות ובטיב מעולי& ותו0 הקפדה מלאה על הוראות כל די�
בסיסו ויסודו של , הינ& עיקרו, איכות� וטיב� של העבודות על פי חוזה זה, שידוע לו כי רמת�

  .עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעילחוזה זה וכי המזמי� לא היה מתקשר 

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .10.3
  .הפרה יסודית של החוזה



� 43  
  

 43

 

   הכנה לביצוע ולוח זמני�–' פרק ב
  בדיקות והכנות מוקדמות .11

מודע יצוע העבודות וכי הוא לבברר וקיבל את כל המידע הדרוש , מצהיר כי הוא למדהקבל�  .11.1
וכי הוא נוטל בזה מראש את כל ,  ולמצב המבני&לתנאי הגישה לאתר העבודות, לתנאי השטח

 זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמני& כמפורט בחוזה ,או הקשורי& בכ0/הסיכוני& הנובעי& ו
   .זה

עשו מטעמו לצור0 חות וסקרי& שנ"להמציא לקבל� דו, א& ברצונו בכ0, יהיה רשאיהמזמי�  .11.2
, חות אלה ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא א& המזמי� יודיע לקבל� אחרת בכתב"דו. הפרויקט

או כנדרש /ולא יפטרו את הקבל� מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו
לצור0 ביצוע העבודות והמזמי� יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרי& 

  . שהומצאו לקבל� כאמור

 שלטי& ברוחב 2 יו& מקבלת צו התחלת עבודה יתקי� הקבל� בכניסה לאתר העבודה 14בתו0  .11.3
 :ועל פי ההנחיות הבאות', מ4.0ובגובה ' מ3.0

 :על גבי השלט יופיעו הפרטי& הבאי& .11.3.1

הלוגו של מינהלת גני שרונה וש& מנהל ,  שלההלוגו,  אחוזות החו1חברת .11.3.1.1
  .הפרויקט מטעמה

  . יפו והלוגו שלהא" תרייתעי .11.3.1.2

  .  הפרויקט והעבודות המבוצעותש& .11.3.1.3

 הקבל� ועל חשבונו י"ע אשר תתוכנ� מ" ס300/100 צבעונית במידות הדמיה .11.3.1.4
ההדמיה תובא . מנהל הי"עבהתא& לתוכניות הממוחשבות שיסופקו לקבל� 

  .  לפני הביצועמנהללאישור מוקד& של ה

  . הקבל�פרטי .11.3.1.5

  . המתכנני&פרטי .11.3.1.6

  .מנהל הפרטי .11.3.1.7

  . וההיסטוריה שלוהסבר קצר על כוונת השימור של המבנה  .11.3.1.8

  .מנהלה י"גודל וצבע האותיות וכ� צורת� ייקבעו ע,  מדויקמיקו& .11.3.2

 ויסודותמתאימי& ע& תמיכות מתאימות מגולווני&  יותק� על עמודי פלדה השלט .11.3.3
, השלט סקיצה של מבנה השלט וכ� טיוטה של נוסח מנהלהקבל� יגיש לאישור ה. בטו�

השלט לא יעוג� בשו& אופ� שהוא  .ר& יזמי� את ביצוע השלטי& אצל בעל מלאכהבט
  .למבנה לשימור

, עלות זו. התקנתו וסילוקו בגמר העבודה, ייצורו, תכנו� השלטהקבל� ישא בעלות  .11.3.4
 ויחשב, בגי� הצבת השילוט במידה וידרשו א"אגרות והיטלי& לעירית תלרבות תשלו& 

  .שול& עבור& בנפרד ולא י במחיר העבודהי&ככלול

  . ימי& ממסירת העבודה למזמי�7 הקבל� תו0 י"עמהשטח השלטי& יסולקו  .11.3.5

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .11.4
  .הפרה יסודית של החוזה

   ואישורי� ואחריות למבני� ולמתקני�תרישיונו .12

 1965 –ה " היתרי הבניה מכח חוק התכנו� והבניה התשכהקבל� מצהיר כי ידוע לו כי הוצאת .12.1
  . לצור0 ביצוע העבודות הנה באחריות המזמי�

,  להל�19 למעט היתרי הבניה כאמור בסעי1 , השגת כל הרישיונות והאישורי& לביצוע העבודות .12.2
עבודה ימציא הקבל� לפי הצור0 למנהל ולמפקח את תחילת ביצוע הלפני . הינה האחריות הקבל�

הקבל� מתחייב לשל& לרשויות את כל .  והאישורי& לביצוע העבודות לפי התכניותתהרישיונוכל 
על , להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת, תהרישיונוהתשלומי& הנדרשי& לצור0 קבלת 

  .תהרישיונובכל ההוצאות הנדרשות לצור0 קבלת , חשבונו
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חברת , משרדי ממשלה, הלעיריי, א0 לא רק, בי� היתר, בסעי1 זה הכוונה, "רשויות"במונח 
, צ"מע, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיה&, "בזק"חברת , משרד התקשורת, חשמל

  .רשות העתיקות, רשויות הניקוז, מקורות, משטרה

, שירותי הכבאות, בזק,  החשמלעל הקבל� לפנות לחברת, לפני תחילת ביצוע העבודות, בנוס1 .12.3
, חשמל, לש& קבלת מידע בדבר קווי טלפו�, א ויתר הרשויות"עירית ת, חברת הטלוויזיה בכבלי&

וכ� תכניות , בשטח המגרשי& ובסביבת&, ניקוז או ביוב, מי&, כיבוי אש, טלוויזיה בכבלי&
  .ל"ולש& תאו& מוקד& של העבודה ע& הרשויות הנ, הפיתוח שלה&

הקבל� יהיה אחראי . בל� כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבני& ולמתקני& קיימי&לקידוע  .12.4
לשלמות המבני& והמתקני& הקיימי& ויתק� על חשבונו כל נזק שייגר& לה& כתוצאה מביצוע 

  . ותהעבוד

או כל דבר אחר , פסולת בני�, זריקת אשפה, הרס: ימנע מגרימת מפגעי& פיזיי& כגו�הקבל�  .12.5
בייחוד בשעות , כמו כ� ימנע ממטרדי רעש. & באי המקו& והאחראי& לווימנע מעימותי& ע

במקרה של תקלה יחזיר הקבל� . כ� יתחשב בשעות הפעילות במקו&. 'וכד, זיהו& אויר, המנוחה
  .את המצב מיד לקדמותו

יבוצעו , לצור0 ביצוע העבודות, מי& וביוב, בזק, במידה ויהא צור0 בניתוק תשתיות חשמל .12.6
  . על אחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הקבל�, שבור המחודש א& יידרהניתוק והחי

,  ותתאפשרשבא& תידר, מובהר בזאת כי כל התחברות של הקבל� לתשתיות כגו� מי& וחשמל .12.7
לצור0 ביצוע העבודות תיעשה על ידי הקבל� בלבד ועל חשבונו וכ� עלות תצרוכת המי& והחשמל 

 למזמי� לא תהא כל מחויבות �למע� הסר ספק . הקבל�שידרשו לביצוע העבודות תהא על חשבו� 
  .לספק לקבל� תשתיות כלשה� לצור0 ביצוע העבודות

ליד מערכות , או כל חלק מהעבודות, לפני תחילת ביצוע העבודות, מבלי לפגוע באמור לעיל .12.8
על הקבל� לוודא מיקו& תשתיות , בי� א& ה& מסומני& בתוכניות ובי� א& לא, שירותי&

לתא& ולהזמי� על חשבונו השגחה של הגור& המתאי& השיי0 ,  תת קרקעיי&ושירותי&
  :גו1 שבתחומיה הוא פועל כמפורט להל�/לרשות

  מחלקת המי& .12.8.1

על הקבל� להזמי� לסיור באתר העבודות , על מנת לא לפגוע בקווי המי& הקיימי&
תא& לקבל ממנו את סימו� קווי המי& ול, נציג מחלקת המי& של העירייה, הרלוונטי

מובהר בזאת כי עבודה כאמור . עמו את המש0 ביצוע העבודות באזור קווי המי&
  .תבוצע רק בנוכחות מפקח של מחלקת המי&

  מחלקת ביוב ותיעול .12.8.2

הקבל� יתא& עבודותיו באזור קווי הביוב והתיעול ע& מחלקת ביוב ותיעול בעירייה 
 ליד קוי& ומתקני ביוב ל בזמ� ביצוע עבודות"וידאג לנוכחות פיקוח מטע& המחלקה הנ

  .ותיעול קיימי&

  מחלקת המאור .12.8.3

הקבל� יתא& סיור ע& נציג מחלקת המאור בעירייה על מנת לקבל סימו� של כבלי 
מובהר בזאת כי עבודת הקבל� . מאור ולתא& את העבודות בקרבת הכבלי& והעמודי&

  .ליד מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטע& מחלקת המאור

 הקבל� יפעל על פי נתוני& והנחיות שיתקבלו באמצעות – קיה ותאורת חו-מערכות הש .12.8.4
  .המזמי�

  . הקבל� יפעל בהתא& לצור�0 כל המחלקות האחרות של העירייה .12.8.5

  חברת החשמל .12.8.6

הקבל� יתא& ויזמי� השגחה מטע& חברת החשמל לביצוע עבודות ליד עמודי חשמל 
ר עמודי חשמל וקווי חשמל מובהר בזאת כי העבודה באזו. וקווי חשמל תת קרקעיי&

  .תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל או באישורו

הקבל� מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצור0 ביצוע 
או תביעה במקרה בו /כמו כ� לקבל� לא תהיה כל טענה ו. עבודות באתר העבודות

שמל על מנת לאפשר את עבודות קווי ח/יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי
  .חברת החשמל או נציגיה לצור0 ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות
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  חברת בזק .12.8.7

הקבל� יתא& ויזמי� השגחה מטע& חברת בזק לביצוע עבודות ליד עמודי טלפו� וקווי 
מובהר בזאת כי עבודה באזור עמודי טלפו� וקווי תקשורת . תקשורת תת קרקעיי&

  . דות תבוצע רק בנוכחות מפקח מטע& חברת בזקבאתר העבו

הקבל� מתחייב להעניק לחברת בזק את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצור0 ביצוע 
או תביעה עקב כניסת חברת בזק /עבודות באתר העבודות ולא תהיינה לו כל טענה ו

די או במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמו/לצור0 ביצוע עבודות כאמור ו
  .או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או נציגיה/הטלפו� ו

  משטרה .12.8.8

יפנה הקבל� למשטרת התנועה לקבלת אישורה לעבודה ,  החפירה�לאחר קבלת רישיו
  . בשטחי כבישי& ולכל עבודה המצריכה הסדרי תנועה חדשי&

  . ות המשטרהבהתא& לדריש, הקבל� יעסיק שוטרי& בשכר או מאבטחי& על חשבונו

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

 לעיל הינה חלקית ועל הקבל� לפנות לכל 12.8 מובהר בזאת כי רשימת הגופי& המופיעה בסעי1  .12.9
 .העבודות עמ&או הגורמי& הנוספי& לצור0 תיאו& ביצוע /הרשויות ו

, קבלת הרישיונות הדרושי&, מובהר בזאת כי התיאו& ע& הרשויות השונות, למע� הסר ספק .12.10
כלולי& בלוח הזמני& ולא יהוו עילה להארכת , מפקחי הרשויות/לרבות ההמתנה למשגיחי

 . תקופת הביצוע

תהווה או הפרת תנאי מתנאיו /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .12.11
  .הפרה יסודית של החוזה

  אמצעי זהירות .13

 : להל�17 מבלי לגרוע בסעי1 

אחראי לבטיחות העבודה והעובדי& ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושי& למניעת הקבל�  .13.1
, ובלת חומרי&ה, הנחת קווי צנרת, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, תאונות עבודה

  .'הפעלת ציוד כבד וכו

ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגו1 או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע הקבל�  .13.2
  .התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענייני& אלו, העבודה ויקפיד על קיו& כל החוקי&

רה כנדרש כדי להזהיר את אורות ושלטי אזה, גדרות זמניות, מעקות, יתקי� פיגומי&הקבל�  .13.3
ערמות , פיגומי&, ערמות עפר, הציבור מתאונות העלולות להיגר& בשל הימצאות& של בורות

  .חומרי& ומכשולי& אחרי& באתר

ו� מערכות תימו0 ודיפ, טפסנות, יספק וירכיב פיגומי&הקבל� ,  לעיל13.3 מבלי לפגוע בסעי1  .13.4
סולמות ומתקני& ארעיי& , מעברי& רגילי& ועיליי&, דרכי עזר, להגנת החפירות ומבני& סמוכי&

הקבל� .הדרושי& לביצוע כל סוגי העבודות במסגרת העומסי& אשר לה& נועדו, תקניי& אחרי&
תו0 התחשבות בדרישות הבטיחות , או להחליפ&, לתקנ&, לחדש&, להחזיק&, מתחייב להרכיב&

  .צווי& או תקנות בני תוק1, תקני&, ירה על הוראות הכלולות בחוקי&בעבודה ושמ

. ל בהתא& לתכניות המבוססות על חישובי& סטטיי& של מהנדס מטעמו"הקבל� יבצע את הנ  
 �ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל שה� , הקבל� ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבות&

  . לרבות למבני& הקיימי&יתק� את הנזקי& ה� הישירי& וה� עקיפי&

. הקבל� יתקי� גשרי מעבר להולכי רגל מעל תעלות שיחפרו על ידו,  לעיל13.3 בסעי1 מבלי לפגוע  .13.5
 . גשרי& אלו יכללו מעקות

 '3בנספח גס כמפורט "בכל הנוגע לפירוק אסבסט יפעל הקבל� על פי הנחיות המשרד לאיכה .13.6
 .לחוזה זה

  .לחוזה זה' 4נספח גבכל הנוגע לבטיחות אש יפעל הקבל� בהתא& להוראות  .13.7

 . לחוזה זה'5נספח גהקבל� יפעל על פי הוראות נספח הבטיחות וגיהות בעבודה המהווה  .13.8

  הסדרי תנועה .13.9
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להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל את אישור , הקבל� מתחייב להכי� .13.9.1
בהתא& לתכניות שלבי ביצוע והסדרי , לביצוע העבודההרשויות ומשטרת ישראל 

  . תנועה זמניי& ולתא& את תנאי ומועדי ביצוע ההתחברויות לכבישי& הקיימי&

הקבל� נושא באחריות לתכנו� הסדרי התנועה באתר , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .13.9.2
נועה העבודות ובתו0 כ0 עליו להבטיח כי בכל שלב של ביצוע העבודות תתאפשר ת

על הקבל� לקבל את כל האישורי& . ממונעת ותנועה רגלית בכל אתר העבודות
, לרבות משרד התחבורה, הנדרשי& על פי די� לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות

  . 'העירייה וכד, המשטרה

מובהר בזאת כי הסדרי התנועה יתוכננו על ידי מהנדס תנועה שימונה על ידי הקבל�  .13.9.3
לרבות ביצוע ,  המשטרה ועבודתו תכלול הבטחת תנועה כאמור לעילויאושר על ידי
  .דרכי& עוקפות

, פנסי&, דגלי&, הקבל� מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטי& .13.9.4
 .לרבות בניית מעקפי& לצור0 הטיית התנועה, בהתא& לצור0', הצבת עובדי& וכד

נועה במספר שיידרש על ידי על הקבל� להציב בכל זמ� ביצוע העבודות מכווני ת .13.9.5
  .כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת היו& והלילה, הרשויות והמפקח

עילה , ונקיטת כל האמצעי& הדרושי& לכ0, מובהר בזאת כי אי� בביצוע הסדרי התנועה .13.9.6
  .י הקבל�לעיכוב כלשהו בלוח הזמני& ובביצוע העבודות על יד

כות באישור ובביצוע הסדרי התנועה מובהר בזאת כי כל העלויות הכרו, למע� הסר ספק .13.9.7
חלות על הקבל� ויבוצעו על , לרבות עלות המאבטחי& א& יידרש, באתר העבודות

  .חשבונו

  שילוט ותמרור זמניי& .13.10

לצור0 הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחו& ובסמו0 לאתר  .13.10.1
כולל , ועה מתאימי&תמרור ואביזרי תנ, סימו�, הקבל� מתחייב להציב שילוט, העבודות

  . לאור0 כל תקופת ביצוע העבודות, במצב תחזוקה טוב, היות& מחומר המחזיר אור

יבוצעו , התמרורי& ואביזרי התנועה באתר העבודות, מספר וסוג השלטי&, מיקו& .13.10.2
ובהתא& , הוראות רשיו� משטרת ישראל ועירייה, בהתא& ובכפיפות להוראות כל די�

י0 להצבת תמרורי& באתרי עבודה בשטח עירוני לסכימת תמרור כמפורט במדר
כפי שתאושר על ידי ,  או מאוחרת יותר2000במהדורת יוני , בהוצאת משרד התחבורה

מובהר בזאת כי הקבל� לא יתחיל בביצוע העבודות לפני אישור סכימת . המפקח
 .התמרור כאמור

 את עבודת המפקח רשאי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכ� להפסיק .13.10.3
העבודות מבוצעות בתנאי& בטיחותיי& לא , הקבל� בכל מקרה בו לדעת המפקח

  .נאותי& או לא מתאימי& כאמור לעיל

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע השילוט , למע� הסר ספק .13.10.4
 .חלות על הקבל� ויבוצעו על חשבונו, והתמרור הזמניי& כאמור לעיל

, העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבל� למלא את כל הבורות והחפירותע& סיו& , מדי יו& .13.11
  .ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולי& שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה

תביעה לפיצויי& עקב תאונת עבודה לעובד של הקבל�  כל ,לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזהמבלי  .13.12
י הקבל� "תכוסה ע,  שהוא שנפגע באתר העבודהאו תביעת פיצויי& לאובייקט כל, או לאד& אחר

  .שא באחריות כלשהי בגי� נושא זהיבפוליסת בטוח מתאימה והמזמי� לא 

 .מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ואישור על ידי יוע- בטיחות מטע& הקבל� .13.13

נאיו תהווה או הפרת תנאי מת/זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .13.14
  .הפרה יסודית של החוזה

  לוח זמני� לביצוע העבודות .14

צו התחלת עבודה ינת� בכפו1 לקבלת היתר לביצוע העבודות מאת מוסדות מובהר בזאת כי  .14.1
ומוותר על כל טענה או , הקבל� מסכי& ומאשר מראש את האמור לעיל. התכנו� הרלוונטיי&

או דחיית /או דרישה בקשר ע& ביטול החוזה ותביעה בעניי� זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה 
והאישורי& שהנ& באחריות עקב עיכוב או אי הוצאת ההיתרי& , המועד לתחילת ביצוע העבודות

  . להל�12.1 המזמי� כאמור בסעי1 
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מועד ": להל�(בודה מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עהקבל�  .14.2
חודשי& ) שמונה (8 להתקד& בו ולהשלימו באופ� שוט1 ורצו1 תו0, )"תחילת ביצוע העבודות

 � ו14.11  בהתא& ללוח הזמני& המפורט כאמור בסעי1, )"מועד סיו� ביצוע העבודות": להל�(
  .להל� ולשביעות רצו� המזמי� והמנהל 14.12 

כ0 שג& א& סיי& הקבל� את ביצוע העבודות באחד , מסרו למזמי� במועד אחדהמבני& יי .14.3
הוא עדיי� יהיה אחראי על המבנה על פי כל תנאי החוזה עד למועד המסירה וקבלת , המבני&

   עבור כל המבני&תעודת השלמה

המזמי� יהא רשאי לפצל את מת� צווי התחלת העבודה ביחס לכל ,  לעיל 14.2 מבלי לפגוע בסעי1  .14.4
) 5(כאשר צו התחלת העבודה לעבודות במבנה האחרו� יינת� לא יאוחר מחמישה , מבנה בנפרד

  .חודשי& ממועד מת� צו התחלת העבודות הראשו�

לפי , כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדי& וציוד,  האמצעי&מתחייב לנקוט בכלהקבל�  .14.5
מובהר בזאת כי . כדי לעמוד בלוח הזמני&, הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה
  .הקבל� אינו זכאי לתוספת תשלו& בגי� עבודות לילה

& המעודכ� על פי המפורט בלוח הזמני, לכל אור0 תקופת ביצוע העבודה, יפעל תמידהקבל�  .14.6
בכל אחד משלבי , אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמני&, האחרו�

כדי , או ינקוט\או יהיו הצעדי& בה& נקט ו\יציי� הקבל� במפורט מה היו ו, ביצוע העבודה
  .להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיו& העבודה

  .אד& הנדרשי& לעמידה בלוח הזמני&מתחייב להקצות את כל המשאבי& וכוח ההקבל�  .14.7

לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבו� , יהיה אחראי לכ0 ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנההקבל�  .14.8
  .בלוח הזמני& וכ� כי רצ1 העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבו� תוכנית עבודה מתואמת

מחשב ועדכונו הרצתו ב, י המפקח"ההוצאות להכנת לוח הזמני& המפורט בתוכנה שתקבע עכל  .14.9
בכל מש0 תקופת , ח דרוש אחר"לוח הגנט וכל דו, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, כלעיל

יחולו על הקבל� ויחושבו ככלולי& , למזמי�עבודות עד לסיומה ולמסירת ה, עבודותביצוע ה
  .במחירי היחידה שבחוזה

  :שמירת שבת וחג ושעות העבודה .14.10

, העבודה באתר תופסק לחלוטי�. בימי שבת וחגלא תבוצע עבודה כלשהי באתר הביצוע  .14.10.1
  .לפחות שעתיי& לפני כניסת שבת וחג

בשעות שלאחר שקיעת החמה ולפני זריחתה , לא תבוצע עבודה כלשהי באתר העבודה .14.10.2
  .מראש ובכתב,  אלא א& יתקבל אישור מפורש מהמפקח–למחרת 

 חוק שעות עבודה לרבות, האמור לעיל בא להוסי1 על הוראות כל די� ולא לגרוע ממנו .14.10.3
  . למניעת מפגעי&ומנוחה וחוק

  לוח זמני& מפורט .14.11

לוח , ימציא הקבל� למנהל לאישור, יו& ממועד חתימת חוזה זה) 14(תו0 ארבעה עשר  .14.11.1
לוח . MSPROJECT ערו0 לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנתבצורת גנט זמני& מפורט 

ביצוע המפורטי& בלוח תקופת הביצוע ושלבי ה, הזמני& יבוצע בהתבסס על הנתוני&
  ). "לוח הזמני�": להל�(הזמני& 

לוח הזמני& יצור1  14.11.1 על ידי המנהל כמפורט בסעי1 לוח הזמני& לאחר אישור 
  .לחוזה זה' דכנספח 

. רויקטהזמני& יציג את הרצ1 והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפלוח  .14.11.2
לוח . תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירי& באורכ&, לוח הזמני&בעת הכנת 

הזמני& יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של 
כגו� לוחות , אלא ג& את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, הפרויקט

  .ב"וגמאות וכיורכישת חומרי& אישור ד, זמני& לאספקת ציוד

בהתחשב בהיק1 , האומד� הטוב ביותר, כלומר(תציג את תקופת הפעילות התוכנית  .14.11.3
. עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית) הפעילות והמשאבי& שתוכננו עבור הפעילות

פטור את תהימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצור0 ביצוע חוזה זה לא 
על א1 אישורו ,  בתחו& תארי0 השלמה שנקבעהקבל� מהשלמת כל העבודה שנדרשה

  .של מנהל הפרויקט את לוח הזמני&
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ערבי שבתות וערבי חגי& וכ� ימי שבתו� אחרי& יילקחו בחשבו� בהכנת ,  חגי&,שבתות .14.11.4
תנאי מזג אויר אופייניי& לעונה באתר הפרויקט יילקחו . י הקבל�"לוח הזמני& ע

נתוני& אלה . המושפעת על ידי מזג אוירבחשבו� בעת הכנת לוח הזמני& של כל עבודה 
ייכללו בלוח הזמני& של הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות במועד שנקבע 

  .בחוזה

עותק מאושר . יאושר, וא& יימצא מתאי&, י הקבל� ייבדק על ידי המנהל"הזמני& שיוכ� עלוח  .14.12
ה את תוכנית העבודה יהוו, כפי שאושר על ידי המנהל, לוח הזמני& ממוחשב. יוחזר אל הקבל�

לוח הזמני& . של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבל�
 ".Master plan", "ז בסיסי"לו"ויקרא , לא ישונה עד סו1 הפרויקטהמאושר 

של לוח הזמני& ) דיסק(ועותק אלקטרוני ) ניר(עותק רגיל , אישור לוח הזמני& של הפרויקטע&  .14.13
  .י הנתוני& של המחשב יסופקו למנהלובסיס

  :על התקדמות ובקשות של הקבל� לשינויי& בלוח הזמני&דיווח  .14.14

 ויכלול בו את  בצורה ממחושבתבכל חודש יעדכ� הקבל� את לוח הזמני&פע&  .14.14.1
  :העדכוני& הבאי&

  .בפועל והאחוז אשר הושל& מאות� פעילויות שכבר מבוצעותהתקדמות  .14.14.1.1

  .הושלמו עד להגשת הדיווחשכבר החלו ואלה שהפעילויות  .14.14.1.2

הזמ� שנותר באשר לתארי0 שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אומד�  .14.14.1.3
  .אול& עדיי� לא הושלמה

 לוח הזמני& המציג את הביצוע בפועל מול, גנט תכנו� מול ביצועפלט  .14.14.1.4
  .הבסיסי המאושר

. בזאת לקבל� כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמני& הינו אישור המנהל לכ0מובהר  .14.14.2
קבל� אינו מוסמ0 להכניס שינויי& בלוח הזמני& מבלי שיתקבל לכ0 אישור המנהל ה

  .מראש ובכתב

ח תמלילי פע& בכל חודש ע& לוח הזמני& "הקבל� יגיש למנהל דו, לנאמר לעילבנוס1  .14.14.3
ח יכלול תאור התקדמות "הדו. בצורה שיוסכ& עליה בי� הקבל� והמנהל, המעודכ�

פעילויות , ויות שהושלמו או שעדיי� במהל0 ביצועכולל פעיל, במהל0 החודש האחרו�
תיאור של תחומי& בעייתיי& בהווה וגורמי , שצפויות להתחיל במהל0 החודש הבא

, עיכוב צפויי& והערכת השלכת& על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה
  .והסבר לפתרו� אשר בוצע או הוצע

בתוכנית לוח הזמני& במקרה של שינוי רשאי ליזו& תיקוני& ברצ1 הלוגי והקבל�  .14.14.4
היה והקבל� יבקש לבצע שינויי& משמעותיי& בלוח הזמני& . בתוכנית הפרויקט שלו
הוא , כדי שישקפו שינויי& בשיטות התפעול ולוח הזמני& שלו, המאושר של הפרויקט

 והיה והמנהל יראה שינויי&. ויציי� את הסיבות לשינויי& המוצעי&, יודיע למנהל בכתב
את השלכות , אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבל� לתק� ולהגיש לאישור

תיקו� ייחשב כעיקרי א& אומד� הזמ� הנדרש או . הצעת הקבל� על הפרויקט כולו
או הלוגיקה או רצ1 הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית , שנדרש בפועל לפעילות

תיב הקריטי ומכא� על מועדי במידה כזאת שקיי& ספק סביר באשר להשפעה על הנ
  .ההשלמה המצויני& בחוזה

יחתמו עליו המזמי� והקבל� וממועד זה יהווה לוח , אישור לוח הזמני& על ידי המנהללאחר  .14.15
  .הזמני& חלק בלתי נפרד מהחוזה

אינו פוטר את הקבל� , הסר ספק מוצהר ומוסכ& בזאת כי אישור לוח הזמני& כאמור לעיללמע� 
מוטלת עליו לבצע את העבודות במלוא� ובמועד� בהתא& ללוח הזמני& מאחריות כלשהי ה

  .הכללי

ח "מוצהר ומוסכ& בזאת כי הדו. הזמני& יתוק� ויעודכ� מדי חודש על התקדמות העבודותלוח  .14.16
או מאריכי& את התקופה הנקובה /והעדכוני& האמורי& לא יתפרשו בשו& מקרה כמשני& ו

או כמשני& /בועי& לביצוע שלבי& כלשה& של העבודות ואו את המועדי& הק/לביצוע העבודות ו
  .או כפוטרי& את הקבל� מחובתו לבצע את העבודות על פיה�/את לוח הזמני& ו

לא יאושר לתשלו& חשבו� ביניי& כלשהו אשר יוגש על ידי , עוד לא הוגש ואושר לוח הזמני&כל  .14.17
ביניי& בגי� חודש מסוי& בטר& כמו כ� לא ישול& לקבל� על ידי המזמי� חשבו� . הקבל� למזמי�

  .ח ההתקדמות ועדכו� לוח זמני& כאמור לעיל"הגיש הקבל� למנהל את דו
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יקבע לוח הזמני& המפורט בידי , המציא הקבל� לוח זמני& מפורט תו0 התקופה הנקובה לעיללא  .14.18
כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנו� לוח הזמני& . המנהל ולוח זמני& זה יחייב את הקבל�

 ינוכו מכל סכו& שיגיע לקבל� 15%ההוצאות בתוספת . יחולו על הקבל�, 15%ורט בתוספת המפ
שיעור ההוצאות ייקבע . לרבות באמצעות חילוט ערבויות, בכל עת או ייגבו ממנו בכל דר0 אחרת

  .על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית

וי& בלוח הזמני& ובעיתוי או המנהל יהיו רשאי& על פי שיקול דעת& המוחלט לבצע שינ/והמזמי�  .14.19
והקבל� יפעל על פי לוח , ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניה� וזאת בתיאו& ע& הקבל�

  .הזמני& המתוק�

העבודות בהתא& ללוח הזמני& פירושו בנוס1 להשלמת העבודות בתקופת הביצוע ג& ביצוע  .14.20
  .עמידה בשלבי הביניי& הנקובי& בלוח הזמני& הכללי

או נגד /או נגד המנהל ו/או דרישה שתוגש נגד המזמי� ו/או תביעה ו/הא אחראי לכל נזק ויהקבל�  .14.21
, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, או נגד כל גור& אחר על ידי כל צד שלישי/המפקח ו

אשר יבצעו פעולות בפרויקט , או הגורמי& האחרי&/לרבות קבלני המשנה ו, הקבלני& האחרי&
בגי� נזקי& שיגרמו לה& כתוצאה מאיחור בלוח הזמני& , או למי מה&/ט המלא ואו בפרויק/ו

 או מביצוע העבודות שלא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של/הכללי ו
  .או על פי כל די�/או מזכויות המזמי� על פי הוראות החוזה ו/הקבל� ו

עקב נסיבות של כח עליו� אשר לקבל� לא היתה שליטה או בגמר ביצוע� /בביצוע העבודות ועיכוב  .14.22
ובתנאי , לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבל�, עליה� והוא לא יכול היה לצפות� מראש ולמנע�

 ימי& מהיווצר נסיבות אשר לדעתו הינ� נסיבות של כח 7שהקבל� נת� למנהל הודעה על כ0 תו0 
  .עליו�

פעולות מדינה אויבת , פלישת אויב, פעולות איבה, לחמהמ: פירושו" כח עליו�"חוזה זה לצרכי 
או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליו� או אשר לדעת המנהל 
לקבל� לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האויר לרבות ימי 

או /שביתות ו, או בציוד/או בכלי& ו/חומרי& ואו מחסור ב/או שירות מילואי& ו/רוח ו, שלג, גש&
או קשיי& בהשגת עובדי& לעבודות בניה /או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/ב ו"השבתות וכיוצ

או מהומות בישראל /או מהומות בשטחי יהודה שומרו� וחבל עזה ו/מיהודה שומרו� וחבל עזה ו
� ולא יזכו את הקבל� בארכה כלשהי לא יהוו ולא יחשבו כח עליו, ולרבות החרפת המצב האמור

  .לכל תקופת הביצוע

רשאי הקבל� לבקש ארכה במועד , עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליו� כהגדרתו לעילנגר&  .14.23
הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויי& בכפו1 לתנאי& 

  :כדלקמ�

 יו& מתו& התנאי& שהיוו �30 לאחר לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליוהקבל�  .14.23.1
  .את הכח העליו�

, לרבות יומ� העבודה,  יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהלהקבל� .14.23.2
  .שאמנ& קרו התנאי& המהווי& כח עליו�

  .תהא בכתב ותוגש למזמי� ולמנהל, בקשה של הקבל� כאמור לעילכל  .14.23.3

צוע העבודות גורמי& אחרי& המשתתפי& מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביהקבל�  .14.24
בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבו� בקביעת לוח הזמני& ולא יהא בכ0 

  .עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמני& ובביצוע העבודות על ידו

או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי /המנהל ו, בכל זמ� שהואא&  .14.25
או תו0 הארכה שניתנה , או כל חלק מה& בזמ� הקבוע/ השלמת העבודות ולהבטיח את

והקבל� , או המפקח לקבל� בכתב/יודיעו המנהל ולרבות עבודות של קבלני& אחרי& , להשלמת�
או תו0 הארכה , ינקוט מיד באמצעי& הדרושי& בכדי להבטיח את השלמת העבודות תו0 הזמ�

  .למפקח בכתבשנקבעה להשלמה ויודיע עליה& למנהל ו

או המפקח בדעה שהאמצעי& שנקט בה& הקבל� כאמור אינ& מספיקי& כדי /המנהל והיו  .14.26
או כל חלק מה� בזמ� הקבוע על פי לוח הזמני& או תו0 הארכה /להבטיח את השלמת העבודות ו

או המפקח לקבל� בכתב על האמצעי& שלדעת& יש לנקוט / יורו המנהל ו�שניתנה להשלמת� 
  . לנקוט מיד באמצעי& האמורי&והקבל� מתחייב
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רשאי ,  יו& קלנדריי&60 ונגר& איחור במסירה של מעל מילא הקבל� אחר התחייבותו כאמורלא  .14.27
לסלק הקבל� מ� האתר ולבצע , או על פי כל די�/המזמי� מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו

והקבל� ,  על חשבו� הקבל�באמצעות קבל� אחר או בכל דר0 אחרת, את העבודות כול� או מקצת�
המזמי� יהיה רשאי לגבות מהקבל� בכל דר0 שהיא את . ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ0

ולנכות& מכל סכו& שיגיע לקבל� ,  לכיסוי הוצאותיו הכלליות15%ההוצאות האמורות בתוספת 
ת כ� יהא רשאי המזמי� לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאו. בכל זמ� שהוא

  .האמורות

המתקני& והחומרי& , העבודות האמורות יהיה המזמי� א1 זכאי להשתמש בכל הציודבביצוע 
או למנוע מהמזמי� באמצעות צו /הקבל� מתחייב שלא להפריע ו. הנמצאי& באתר העבודות

, לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, שיפוטי או בכל דר0 אחרת לסלקו מהאתר
  .רי& כאמורבמתקני& ובחומ

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .14.28
  .הפרה יסודית של החוזה

15. �  סימו

ולנכונות& של , באמצעות מודד מוסמ0, יהיה אחראי לסימו� הנכו� והמדוייק של העבודותהקבל�  .15.1
ת הקבע עליה� חייבי& לבסס הגבהי& והממדי& של העבודות וכל חלק מה� בהתחשב ע& נקודו

  .יחולו על הקבל� וישולמו על ידו, הוצאות הסימו�. את הסימו�

ויהא חייב , או אי דיוקי& בסימו� מ� הסימוני& שהוא חייב לבצע/יהיה אחראי לשגיאות והקבל�  .15.2
או /או סטיה ו/או נבנו תו0 אי דיו� ו/או לתק� על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/לתקני& ו

קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה . וזאת בהתא& לקביעותיו של המפקח, יאה כאמורשג
  .סופיות ובלתי ניתנות לערעור

חייב הקבל� לשמור על קיומ� ושלמות� של נקודות אלה ה� , לקבל� נקודות קבע מסוימותנמסרו  .15.3
על הקבל� , בעטושטשו או שונו נקודות הק, נפגעו, סולקו. בתו0 אתר העבודות וה� מחוצה לו

  .לחדש� על חשבונו הוא

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .15.4
  .הפרה יסודית של החוזה
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  שמירה והוראות,  השגחה(' גפרק 
16. �  השגחה מטע� הקבל

בעל ) "צוותה": להל�(מתחייב להעסיק לאור0 תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי הקבל�  .16.1
רמה מקצועית גבוהה ונסיו� מוכח בביצוע פרויקטי& דומי& בהיקפ& ובמהות& לעבודה נשוא 

  .חוזה זה

, יבצע ויבקר מטעמו של הקבל� את כל עבודות הביצוע החלות על הקבל�, יתא&, ינהלהצוות  .16.2
  .הבדק והאחזקה, התיפעול, הביצוע, במהל0 שלבי האישורי&

  .ל את כל העבודות באופ� צמוד ויפקח על קיו& הוראות חוזה זהמתחייב כי הצוות ינההקבל�  .16.3

  :את בעלי התפקידי& המפורטי& להל�, כדרישת מינימו�, יכלולהצוות  .16.4

 שני& 5 או אדריכל רשו& בעל ניסיו� של  מהנדס ביצוע�  מטע� הקבל�פרויקטמנהל  .16.4.1
יהיה  פרויקטמנהל ה. במשרה מלאה, מטע& הקבל�, .לפחות בביצוע עבודות שימור

 העבודות וישמש כתובת לריכוז וניהול כל, במש0 כל תקופת ביצוע העבודות, אחראי
מנהל הפרויקט ינהל את העבודות מטע& . או מהמפקח, מהמנהל, לכל פניה מהמזמי�

ע& ,  או הנדסאי בני�מנהל הפרויקט יהיה מהנדס רשו&). "ראש הצוות": להל�(הקבל� 
בביצוע ,  ובעל ניסיו� מספיק לדעת המנהלשני& לפחות) 5 (חמשותק מקצועי של 

  .עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה

לפחות פע& ביו& במהל0 ימצא באתר ביצוע העבודות מנהל הפרויקט מטע& הקבל� 
 .ביצוע העבודות

אחראי על , במשרה מלאה,  מנהל עבודה ראשי מוסמ0 ומנוסה(עבודה ראשי מנהל  .16.4.2
מנהל העבודה יהיה בעל ותק מקצועי . ודותבמש0 כל תקופת ביצוע העב, אתר העבודות

  .של עשר שני& לפחות ויהיה אחראי לתאו& כל בעלי המקצוע והפעלת&

כנדרש , בי� היתר, יהיה ע& רישוי מתאי& מטע& משרד העבודההראשי העבודה מנהל 
  . 1988 �ח "התשמ) עבודות בניה(בתקנות הבטיחות בעבודה 

באתר ביצוע העבודות בכל השעות בה� ימצא מנהל העבודה הראשי מטע& הקבל� 
  .מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות

יהיה הקבל� חייב בקנס לפי , לא ימצא מנהל העבודה הראשי באתר כנדרש בסעי1 זה
בגי� ,  לחוזה זה'נספח בי בכתב הכמויות 'מחיר שעות עבודה של מנהל עבודה בפרק רג

  .ודה באתר בהעדרוכל שעה בה התבצעה עב

, המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו. של המנהל, מראש ובכתב,  אישור� טעוהיהימינוי הצוות  .16.5
נדרשה . מבלי לנמק את החלטתו, וכ� יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת

 ממועד  יו&14ימלא הקבל� אחר הדרישה תו0 , החלפתו של חבר צוות מבי� המנויי& בסעי1 זה
אשר מונה , יחולו ג& על חבר צוות מבי� המנויי& בו, הוראות סעי1 זה, למע� הסר ספק. קבלתה

  .בעקבות דרישה להחלפה כאמור

הנזכרי& לעיל מבלי חברי הצוות הקבל� לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  .16.6
  .למנות תחילה אחרי& תחת& בהתא& למנגנו� המפורט לעיל

כדי לשחרר את הקבל� , ת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריובזאמובהר  .16.7
או כדי לגרוע בדר0 כלשהי , כול� או מקצת�, מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל די�

  .מאחריותו הבלעדית של הקבל� לביצוע נכו� ומלא של העבודה בהתא& לחוזה זה

די� כל בא כוח מוסמ0 של הקבל� ,  מהמפקחאו/או מהמנהל ו/קבלת הוראות מהמזמי� ולצור0  .16.8
  .כדי� הקבל�

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .16.9
  .הפרה יסודית של החוזה
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  משרד וסילוק חומרי� , אמצעי בטיחות, שמירה, גידור .17

 : לעיל13 מבלי לגרוע בסעי1 

האתר כפי בגבולות על חשבונו  על הקבל� להקי& באתר העבודותהתחלת ביצוע העבודות לפני  .17.1
  . בהתא& לדרישות הדי� והנחיות המפקחגדר ארעיתשיימסרו לו 

מ לפחות מותק� בצד החיצוני " מ1מפח מגולוו� חלק בעובי '  מ2 גדר אטומה בגובה –הגדר תהיה  .17.2
 כל שטח הפח הפונה כלפי חו- תודבק מדבקה המכסה את כל שטח הגדר ובה על גבי. של הגדר

עיצוב הגרפיקה של הגדר יאושר מראש על ידי . ציורי& או תמונות של שטח מגונ� או של פארק
 3 מבוטני& באדמה כל 3"הפח יישע� על קונסטרוקצית עמודי& אנכיי& מפלדה בקוטר . המנהל

 בגדר .3"עשויות מצינור בקוטר ) בחלק הליו� ובאמצע, חתו�בחלק הת( קורות אופקיות 3 �ו' מ
–גודל& ומספר& , & ממיקוואת   א1 ה& אטומי& וע& מדבקה ע& עיצוב כאמורישולבו שערי&
 . ע& המנהלבתיאו& , או הדי�/או המפקח ו/וה י הנחיות מינהל ההנדסה בעיריי"עפיתקי� הקבל� 

כולל ,  בהתחלה ובסו1 צרי0 להיות אותו הדבר מצלמי&–החזרת השטח לקדמותו בתו& הביצוע  .17.3
  .דשא ופרחי&

האתר יגודר באופ� שיאפשר המש0 פעילות& הסדירה של המבני& הסמוכי& כולל מעבר בטוח של  .17.4
שלטי אזהרה וכ� תאורת ג& גבי הגידור יותקנו �על, בנוס1 לעיצוב הגרפי כאמור. הולכי רגל
במהל0 כל תקופת , לתק� על חשבונו את הגדרהקבל� לתחזק ו על .פי דרישות החוק�אזהרה על

ולסלק את הגדר לאחר סיו& ,  והכל לשביעות רצו� המפקח,לרבות השערי&, העבודותביצוע 
  .על חשבונו, ביצוע העבודות

  .להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתו0 גבולות הגדראי�  .17.5

  .ג הגדר"הקבל� אינו רשאי להציב שילוט פרסו& כלשהו ע .17.6

הקבל� מתחייב לספק באתר העבודות על חשבונו שמירה בכל ,  להל�23.2 גוע בסעי1 לפמבלי  .17.7
שעות היממה ובכל ימי השבוע ושאר אמצעי זהירות לביטחונ& ונוחיות& של עובדיו והמועסקי& 

וזאת , ובדיה& והציבור הרחבע, על ידו לביטחונ& ונוחיות& של כל הגורמי& האחרי& בפרויקט
או על פי /בכל מקו& שיהיה צור0 בכ0 או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי די� ו

  .הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי

, א מיומ�"בכל מש0 הבניה באמצעות שילוב ותיפעול כאתר העבודות מתחייב לשמור על הקבל�  .17.8
  .מרי& בעלי רשיונות שמירה תקפי& הקבל� יעסיק רק שו.ציוד ואמצעי& לאבטחה

, מינהל ההנדסה, כהשלמה לכל דרישות הדי�הינ� , מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל .17.9
  .ב באתרי בניה"שמירה וכיוצ, בדבר התקנת גידור', חברת הביטוח וכד

  .ועל חשבונו, דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבל�יישו& מובהר בזאת כי  .17.10

יתקי� הקבל� אמצעי תאורה באתר , חייבויות הקבל� על פי חוזה זה והדי�לפגוע בשאר התמבלי  .17.11
לשביעות , העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומ& והכל

  .רצו� המנהל ועל פי הנחיותיו

משרד  ,לרבות תשלומי& לרשויות בגי� תפעולו, הקבל� מתחייב להתקי� ולהחזיק על חשבונו .17.12
, מי&,  למערכות חשמלוהקבל� יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבור. המנהל והמפקחלשימוש 

   .ו השוט1 ולתקינות הציוד והריהוט בולניקיונ, טלפו�, ביוב

  .ר נטו" מ15משרד יהיה בשטח ה
 2 �ו,  כסאות7, מ" ס60X180שולח� דיוני& ניצב , מ" ס80X180שולח� עבודה : המשרד יכלול
  .י& ננעלי&כנפי�ארונות פח דו

, חלונות אלומיניו& מזוגגי& ומסורגי&, דלת כניסה מפח פלדה ע& מנעול צילינדרי: משרד יכלולה
',  מ6.0ובאור0 '  מ1.2לוחות לנעיצת תכניות ברוחב , ס" כ1.5מזג� מפוצל , מתק� כח ומאור

נוס1 יכלול ג& פקסימיליה  לרבות קו טלפו� , בנוס1. וקו טלפו� אחד, ריהוט כמפורט להל�
מוד& : כולל בתוכו)  מינימו&GHZ 1.5פנטיו&  (PC הקבל� יספק למשרד מחשב .ומכונת צילו&

, VOLO VIEW" ,MS OFFICE  ,OUTLOOK"תוכנות , מתאי& כולל חיבור לאינטרנט
PROJECT MS ,הכל �כולל מדפסת לנייר רגיל לשימוש המפקח , בנארית לעריכת החשבונות 

  ".XPחלונות "מותא& לסביבת 
לשימוש& הבלעדי של המנהל , למשרד יוצמד חדר שירותי& ע& כיור וכל האביזרי& הנילווי&

  .או מי מטעמ&/או המפקח ו/ו
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פסולת וחומרי חפירה אל מחו- לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות , עודפי החומרי&סילוק  .17.13
לכל מרחק , �לרבות העירייה ויבוצע על חשבו� הקבל, למקו& שיאושר על ידי הרשויות, המפקח
את , על הקבל� לוודא אצל הרשות המוסמכת. כולל תשלו& האגרות המתחייבות מכ0, שיידרש

או לפי /סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופ� שוט1 כל מספר ימי& ו. מקומות השפיכה המותרי&
 .דרישות המפקח

 מובהר,  ספקלמע� הסר. הפסולת תרוכז בעגלות או מכולות המיועדות לפינוי פסולת ובאלו בלבד
המזמי� יהא רשאי לזמ� על . או חומרי& אחרי& לתו0 מי הי&/בזאת כי חל איסור לפנות פסולת ו

פי הצור0 את המפקח למניעת זיהו& מי י& מהמשרד לאיכות הסביבה על מנת לוודא כי לא 
  .או חומרי& אחרי& למי הי&/זליגה של פסולת ו/מתבצעת שפיכה

  . לחוזה זה'3נספח גיות בטיפול באסבסט יעשה על פי ההנח .17.14

  . מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יוע- בטיחות מטע& הקבל� .17.15

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .17.16
  .הפרה יסודית של החוזה

  מניעת פגיעה בציבור .18

  :� מתחייב בזאת כדלקמ�כדי ביצוע העבודות הקבלתו0  .18.1

לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדי& שלישיי& אשר בעת ביצוע כי  .18.1.1
ובמידת הצור0 , או בסמו0 אליו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/העבודות יעבדו ו

  .ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל הנית� לשביעות רצונו של המפקח

שביל , דר0, רעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכבישלא תהיה הפכי  .18.1.2
או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר /ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבוריו"וכיו

אלא א& נית� לכ0 אישור המפקח מראש וכ� ניתנו רשות , או בסמו0 אליו/העבודות ו
  .הנדרשככל , או המשטרה/וואישור על פי כל די� מהרשות המקומית 

  .ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליה� יורה המפקח מעת לעתכי  .18.1.3

מכשירי& או חפצי& אחרי& על כל דר0 או , כלי עבודה, ציוד, לא יניע חומרי&כי  .18.1.4
  .אלא על פי היתר ובהתא& לתנאי ההיתר, מדרכה

ת לעת על שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שידרש מע, מחיצות, פיגומי&, יתקי� מנורותכי  .18.1.5
לרבות הגורמי& האחרי& המצויי& באתר , ידי המנהל לש& הגנה מספקת על הציבור

  .העבודות ובסמו0 אליו

ולצור0 הובלת& של , לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכי& המובילות לאתר העבודותכי  .18.1.6
ידאג , כמו כ�. יתקבל תחילה הרשיו� הדרוש לכ0 מכל רשות מוסמכת, משאות מיוחדי&

  .רשיו� לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל די�הקבל� לקבל 

או הפרת תנאי מתנאיו /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .18.1.7
  .תהווה הפרה יסודית של החוזה

  אוצרות טבע וכדומה, מציאת עתיקות .19

 .מובהר כי אתר העבודה הינו אתר עתיקות מוכרז .19.1

או בכל חוק בדבר ) "חוק העתיקות": להל� (1978 � ח "תשל, תכמשמעות� בחוק העתיקועתיקות  .19.2
וכ� חפצי& אחרי& כלשה& בעלי ער0 דתי או גיאולוגי או , עתיקות כפי שיהיה בתוק1 מעת לעת

,  נכסי מדינה ה&�אוצרות טבע אחרי& אשר יתגלו באתר העבודות היסטורי או ארכיאולוגי או 
מניעת הפגיעה בה& או הזזת& שלא לצור0 על ידי והקבל� ינקוט באמצעי הזהירות המתאימי& ל

  .כל אד& שהוא

לאחר גילוי החפ- ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבל� לפקח על התגלית ויפעל בקשר לכ0 לפי מיד  .19.3
  .כ� מתחייב הקבל� לקיי& את הוראות החוק בדבר עתיקות. הוראות המפקח

י מוכרז וכי העבודות תבוצענה בזאת כי מקו& ביצוע העבודות הינו אתר ארכיאולוגמובהר  .19.4
מכל מי� וסוג הכרוכות בתיאו& וביצוע ההנחיות , כל ההוצאות. בפיקוח צמוד של רשות העתיקות

  .מזמי�הוצאות הפיקוח וחפירות ההצלה תחולנה על ה. של רשות העתיקות חלות על הקבל�

על הקבל� לקבל אישור מאת רשות העתיקות לביצוע החפירות ,  לעיל19.4 מבלי לפגוע בסעי1  .19.5
הקבל� מצהיר כי הוא מודע לכ0 כי יתכנו מצבי& בה& תדרוש רשות העתיקות . באתר העבודות

  . לבצע חפירות ארכיאולוגיות כתנאי לביצוע העבודות ובטר& ביצוע� והוא מתחייב לפעול בהתא&
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 ידוע לו שיתכנו מצבי& בה& במקביל לעבודתו יבוצעו מצהיר הקבל� כי, בנוס1 לאמור לעיל .19.6
חפירות ארכיאולוגיות על ידי רשות העתיקות בחלקי& אחרי& של הפרויקט וכי הדבר לא יהווה 

  .או דחייה בתקופת הביצוע של העבודות/או עיכוב ו/עילה לשינוי ו

של ביצוע במקרה בו לא תתאפשר כל פעילות של הקבל� באתר העבודות ב, למע� הסר ספק .19.7
  .לא יהא הקבל� זכאי לדמי בטלה, החפירות הארכיאולוגיות על ידי רשות העתיקות

הקבל� יזמי� ויתא& את העבודות שיידרשו על ידי רשות העתיקות ובכלל� אספקת ציוד וכלי&  .19.8
  .נדרשי& לטובות עבודות אלה

תנאיו תהווה או הפרת תנאי מ/זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .19.9
  .הפרה יסודית של החוזה

  �עצי& לשימור  .19.10

אג1 , ע"הקבל� יבצע עבודות הגנה על העצי& המיועדי& לשימור על פי הנחיות התב .19.10.1
 שכבות של לוחות ע- 2מסביב לעצי& תבוצע הגנה על ידי קשירת . השימור בעירייה

 העבודהבסיו& . קשורות סביב הע- על ידי חוט ברזל'  מ2.00מגובה הרצפה ועד לגובה 
   . יש לפרק את ההגנה הזאת בזהירות שלא לפגוע בעצי&

עבודות אלו לא . מובהר בזאת כל עבודות ההגנה על העצי& לשימור כלולות במחיר .19.10.2
 .ימדדו ולא יהוו עילה לתוספת תשלו&

בגי� כל  5 2,000כל פגיעה בעצי& לשימור תחייב את הקבל� בתשלו& קנס בגובה של  .19.10.3
מבלי לגרוע ,  4,0005 פגיעות הקנס יהיה 2 א& בע- אחד יש ,למשל, פגיעה בע-

 .  להל�.מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהמהוראות סעי1 

  סיווג קבלני ותשלו� מיסי�, ציות להוראות החוק .20

או הוראה של כל רשות מוסמכת /מתחייב לבצע את העבודות בהתא& להוראות כל די� והקבל�  .20.1
  . קפדנית על דיני התכנו� והבניהותו0 שמירה

או היתר /מתחייב הקבל� להשיג על חשבונו כל אישור ו, לגרוע מכלליות האמור לעילמבלי  .20.2
או תק� החלי& על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי /או חיקוק ו/ולעמוד בדרישות כל די� ו

  .החוזה

בודות בהתא& להנחיות השימור מתחייב הקבל� לבצע את הע, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .20.3
  .המופיעות בתוכנית בני� העיר

או לתשלומ& / יהיה אחראי לביצוע על הניכויי& החלי& עליו על פי כל די� ולהעברת& והקבל� .20.4
הכל לפי העני� ולפי כל הוראה הנובעת , או למוסדות המוסכמי&/או לרשויות ו/לשלטונות ו

  .או מכל הוראות די�/מהחוזה ו

, העירוניי&, האחראי הבלעדי כלפי המזמי� וכלפי הרשויות והמשרדי& הממשלתיי&יהיה הקבל�  .20.5
אופ� ביצוע� והשלמת� , או רשויות מוסמכות אחרות כלשה� בגי� ביצוע העבודות/המקומיי& ו

למעט רשיו� , או שידרשו לביצוע�/לרבות מת� כל ההודעות וקבלת כל הרשיונות הדרושי& ו
או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל די� /ות המוטלות ווכ� למילוי כל החוב, הבניה

  .בהקשר לביצוע העבודות יתר פעולות הקבל� על פי החוזה

רשו& בפנקס רש& הקבלני& הקבל� יהיה , במש0 כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה .20.6
  . בישראל

תנאי מתנאיו תהווה או הפרת /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .20.7
  .הפרה יסודית של החוזה

  זכויות פטנטי� וכיוצא באלה .21
,  על כל תביעה& ויפצה אותאו למי מטעמ&/לעיריה ו, מזמי�שעלול להיגר& להקבל� ימנע מכל נזק 

, יוצרי&פגיעה בזכויות או בקשר ל/ו כתוצאה יחולוהיטל וכיוצא באלה ש, הוצאה, נזק, הלי0, דרישה
במתקני , תו0 כדי ביצוע העבודה, בדבר השימוש,  סימני מסחר או זכויות דומות,מדגמי&, פטנטי&
לרבות הוצאות משפט (לרבות בגי� הוצאות , במכונות או בחומרי& שיסופקו על ידי הקבל�, העבודה

סימני מסחר או , מדגמי&, פטנטי&, יוצרי&זכויות  א& יהא צור0 בקבלת רשות שימוש ב.)ד"ט עוה"ושכ
  .יהא הקבל� אחראי לקבלת הרשות האמורה ולתשלו& בגינה,  כאמורותזכויות דומ
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  תשלו� תמורת זכויות הנאה .22
לצרכי חציבה או נטילת עפר : כגו�, שימוש כלשהואו /וא& יהא צור0 לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה 

מורה  יהא הקבל� אחראי לקבלת הזכות הא–או כל זכות דומה , או זכות מעבר או שימוש, או חול
  .כפי שיוסכ& בי� הבעלי& לבי� הקבל�, תשלו& תמורתהישא במבעליה ו
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  עובדי� (' פרק ד
  כח אד� .23

לרבות קבלני , ביצוע העבודותלמתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האד& הדרוש הקבל�  .23.1
. וכ� כל צור0 אחר שלה&, לינה ומזו� עבור&, אמצעי התחבורה, את ההשגחה עליה&, משנה

  .לרבות כלפי קבלני המשנה, א תהיה מחוייבות כל שהיא כלפי המועסקי& על ידי הקבל�למזמי� ל

  .בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האד& מטע& הקבל� באתר העבודותמובהר  .23.2

מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדי& מקצועיי& ומנוסי& לביצוע עבודות באיכות הקבל�  .23.3
או המפקח ימצאו בלתי מתאי& /ובד אשר המנהל ועל הקבל� להחלי1 מיד כל ע. הגבוהה ביותר

  .או בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסויימת

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .23.4
  .הפרה יסודית של החוזה

  תנאי עבודה .24

צוע העבודות תו0 במספר הדרוש לש& בי, מקצועיי& ואחרי&,  מתחייב להעסיק עובדי&הקבל� .24.1
  .או המפקח/או על פי הוראות המנהל ו/המועד הקבוע לכ0 בחוזה ו

הקבל� ישל& שכר עבודה . העובדי& לעבודה על ידי הקבל� תעשה בהתא& להוראות כל די�קבלת  .24.2
לרבות , לעובדי& שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיי& את הוראות החוק בנוגע לתנאי העבודה

לקרנות ביטוח סוציאלי בהתא& לקבוע על ידי האיגוד , שי& על פי די�תשלו& מיסי& הנדר
המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי& במדינה באותו ענ1 עבור עבודה דומה 

  .באותו אזור

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא הקבל�  .24.3
כי קיי& את התחייבויותיו כמפורט ,  של המוסד לביטוח לאומילהנחת דעתו אישורי&, למנהל

  .בסעי1 זה

קרה מולא יתפרש בשו& , בסעי1 זה בא להוסי1 על חובותיו של הקבל� ולא לגרוע מה�הנאמר 
  .כמטיל על המזמי� כלפי האנשי& המועסקי& על ידי הקבל� חובה כלשהי

בדי& ורווחת& כנדרש על פי כל די� מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העוהקבל�  .24.4
ולקבל אישורי& מתאימי& לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנת& , ועל ידי רשות מוסמכת
  .ולהלנת& של העובדי&

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .24.5
  .הפרה יסודית של החוזה

  מצבת כח האד� .25

פנקסי כוח אד& שיירשמו תחת שמו ומקצועו של כל , ייב לנהל לשביעות רצונו של המפקחמתחהקבל� 
  .שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו, עובד וכ� ימי עבודתו

  רווחת העובדי� .26

מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדי& המועסקי& בביצוע העבודות ולעובדיה& של הקבל�  .26.1
חרי& סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותי& באתר העבודות לשביעות רצונו של הקבלני& הא

 הקבל� יציב באתר העבודה מבנה אחד לפחות של שירותי& כימיי& או מסוג אחר .המפקח
  .לעובדי& וידאג לשאיבה פע& בשבוע לפחות

 .נהידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשוהקבל�  .26.2

  

  דמעבי(אי קיו� יחסי עובד .27
או /ואי� ולא יהיו בי� הקבל� ו, "קבל� עצמאי" כי הקבל� הינו ,מוסכ& ומוצהר בזאת במפורש .27.1

או מי / והעיריה, לבי� המזמי�, לרבות קבלני משנה, או מטעמו/או מי שיועסק על ידו ו/עובדיו ו
י הקבל� בקשר לביצוע כל מי שיועסק על יד. מרשה�או מורשה, מעביד�יחסי עובד, &מטעמ

או מי / והעיריה, ובכל מקרה לא ייחשבו כעובדי המזמי�, ייחשב עובדו של הקבל� בלבד, העבודה
  . או מועסקי& על יד&/ ו&מטעמ
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או מי / לשל& תשלו& כלשהו לעובד של הקבל� וואו מי מטעמו יחויב/ והעיריה, א& המזמי�
הוצאות כלשה� בקשר לעבודת&  למי מטעמ& או/לעיריה ו, או יגרמו למזמי�/שיועסק על ידו ו

על כל , )לפי העני�(& או מי מטעמ/ והעיריה, ישפה הקבל� את המזמי�, או להעסקת&/ו
הוצאות , למע� הסר ספק, כולל (מיד ע& דרישת המזמי�, התשלומי& וההוצאות שייגרמו לה&

  .)ד"ט עוה"משפט ושכ
י� כתשלו& המגיע למזמי� מהקבל� על פי ייחשב לכל דבר וענ, תשלו& שעל הקבל� לשל& כאמור .27.2

 .חוזהה
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  קבלני� אחרי� –' פרק ה
  קבלני משנה .28

 על הקבל� יהיה רשאי לבצע עבודות שונות באמצעות קבלני המשנה, לעיל 16 לפגוע בסעי1 מבלי  .28.1
  . חשבונו

  : באי& שהנ& בעלי הניסיו� המפורט להל�הקבל� יהיה חייב להעסיק את בעלי המקצוע ה .28.2

פרויקטי& של שימור ) 2(טייח אשר ביצע טיח על בסיס סיד אווירי לפחות בשני  .28.2.1
 .השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5(במהל0 חמש , שעבודתו בה& הסתיימה

לפחות בשני פרויקטי& של שימור שעבודתו בה& , נגר אשר ביצע עבודות נגרות אומ� .28.2.2
  . השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5( במהל0 חמש ,הסתיימה

, לפחות בשני פרויקטי& של שימור, פחח אשר ביצע עבודות פחחות באב- או נחושת .28.2.3
 . השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5(במהל0 חמש , שעבודתו בה& הסתיימה

& שעבודתו בה, בנאי אשר שיק& פני אב� קיימי& לפחות בפרויקט אחד של שימור .28.2.4
  .השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5(במהל0 חמש , הסתיימה

, לפחות בפרויקט אחד של שימור, )'סורגי& וכו, מעקות(נפח אשר ביצע עבודות נפחות  .28.2.5
 .השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5(במהל0 חמש , שעבודתו בה& הסתיימה

פחות בשני פרויקטי& ל, בעל מקצוע שיצר אלמנטי& טרומיי& של חלקי מבני& לשימור .28.2.6
השני& שקדמו למועד חתימת ) 5(במהל0 חמש , שעבודתו בה& הסתיימה, של שימור

  .חוזה זה

ושעבודתו , לפחות בשני פרויקטי& של שימור, משחזר ציורי קיר אשר שיחזר ציורי קיר .28.2.7
 .השני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 3(במהל0 שלוש , בה& הסתיימה

י& של שימור פרויקטברעפי חרס ופחי אב- לפחות בשני  נותגג� אשר ביצע עבודות גג .28.2.8
  . שני& שקדמו למועד חתימת חוזה זה) 5(שעבודתו בה� הסתיימה במהל0 חמש 

  

ימציא הקבל� לאישור המנהל ,  לבי� הקבל�מזמי�בי� ה ימי& לאחר חתימה חוזה) 30(שלושי&  .28.3
שתכלול בי� היתר את , ותרשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק בביצוע העבוד

בצירו1 מסמכי& להוכחת ניסיונ& של בעלי המקצוע ,  לעיל28.2 בעלי המקצוע המפורטי& בסעי1 
, הקבל� קבלני משנה כאמורלא יועסקו על ידי , כל מקרהב.  לעיל28.2 ל כפי שנדרש בסעי1 "הנ

, יהא הקבל� חייב, ולעניי� זה, אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את העסקת&
כושר& , שיידרש על ידו להוכחת סיווג& המקצועינוס1 לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמ0 

  .וניסיונ& של קבלני המשנה

שברצונו , סקת כל קבל� משנהמתחייב לקבל מראש ובכתב הסכמה של המנהל להעהקבל�  .28.4
להעסיק בביצוע העבודות והסכמת המנהל תוכל להינת� בסייגי& לפי שיקול דעתו המוחלט של 

או /אישור המנהל ו . למלא&– א& יעסיק את קבל� המשנה �שהקבל� מתחייב בזה , המנהל
 קבלני עבודות כלהמפקח להעסקת קבל� משנה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבל� ביחס ל

  .המשנה והתיאו& ביניה&

 קבלני המשנהוכ� יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מ, המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו .28.5
ימלא הקבל� אחר , כלשהו קבל� משנהנדרשה החלפתו של . מבלי לנמק את החלטתו, וזאת

, קבל� משנהעל יחולו ג& , הוראות סעי1 זה, למע� הסר ספק.  יו& ממועד קבלתה14הדרישה תו0 
  .אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמור

אלא , כולה או חלקה לאחר, הקבל� לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, הסר ספקלמע�  .28.6
  . לכ0 בכתב ומראשמזמי�בל אישור היא& ק
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ת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות מתחייב בזאהקבל� ,  לעיל28.5 מבלי לפגוע בסעי1  .28.7
מיד לאחר ,  ולהחליפו באחרבאמצעות קבל� משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות

ומוסכ& בזאת כי הקבל� לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או , שיידרש לכ0 בכתב על ידי המנהל
או כתוצאה , קשרטענה כלפי המזמי� כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו לו ב

למע� הסר ספק מוסכ& ומוצהר בזאת כי המנהל יהא . מהפסקת עבודת קבל� המשנה כאמור
רשאי לדרוש מהקבל� להפסיק את עבודות קבל� המשנה האמור לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי 

  .צור0 לנמק את החלטתו

בבניי� כדי המנהל רשאי לדרוש מהקבל� שיבצע על חשבונו דוגמאות של אלמנטי& שוני&  .28.8
 .להיווכח לגבי רמת המקצועיות של העובדי&

כדי לשחרר את הקבל� , קבלני המשנהבזאת כי לא יהא בהעסקתו של מובהר , למע� הסר ספק .28.9
או כדי לגרוע בדר0 כלשהי , כול� או מקצת�, מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל די�

  .בודה בהתא& לחוזה זהמאחריותו הבלעדית של הקבל� לביצוע נכו� ומלא של הע

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי1  .28.10
  .הפרה יסודית של החוזה

  

 


