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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

  4 /2020מכרז פומבי מס' 

 

גן -לביצוע עבודות הקמת בית קפה"( מזמינה בזה הצעות מחירים החברה)להלן: "החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ 

, הכוללות בין היתר, עבודות עפר, בטון, איטום, בניה וכיו"ב, ומסירתן 7182בגוש  34חלקה ו 33חלק מחלקה הבנים, חולון, 

צו התחלת עבודה, תיאור מדויק של העבודות וכל פרטיהן ורכיביהן מצוי  ימים קלנדריים ממועד הוצאת 120לחברה תוך 

במסמכי המכרז, לרבות, חוזה ההתקשרות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 המכרז.

בודה הרגילות תמורת בשעות הע, חולון )מתחם ימית( 66רח' מפרץ שלמה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, 

 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. 1,000 ל תשלום ש

 או במשרדי הנהלת החברה.  www.reh.co.ilבאתר החברה: ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

חובה לוודא קבלת  Ronity@reh.co.ilבאמצעות דוא"ל  14:00 שעה, עד ה19.3.2020להגיש עד ליום  יששאלות הבהרה 

 .03-6506543הדוא"ל בטלפון: 

 במשרדי החברה. 13:00 בשעה 15.3.2020 תקיים ביוםוסיור ימציעים כנס 

במסירה אישית )לא לשלוח  הולהפקיד 4/2020 מספר את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי

הצעות  ב הר הצופים, ק. שרת, חולון.בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רחו 14:00עד שעה  31.3.2020 םיולבדואר( עד 

 שתגענה מאוחר ממועד הנ"ל, תוחזרנה למציע כפי שהן ללא כל התייחסות.

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 .03-5582050לבילוי )חולון( בע"מ בטלפון: לחברה לבידור ולפנות  ניתןלפרטים נוספים 

 

 

 כ"ל החברה , מנשמשון חן           

 

  

http://www.reh.co.il/
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 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה
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 מסמכי המכרז

 תנאים כלליים של המכרז.  .1

 הצהרת המציע על הכנסות ואישור רואה חשבון. .2

 תצהיר המציע. .3

 . עת מחירהצ .4

 נוסח כתב ערבות בנקאית.  .5

 .חוזה ההתקשרות ונספחיו .6
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

  4 /2020מכרז פומבי מס' 

 תנאים כללים

 כללי .1

לביצוע עבודות "( מזמינה בזה הצעות מחירים החברה)להלן: "החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ  .1.1

, הכוללות בין היתר, עבודות עפר, 7182גוש ב 34וחלקה  33חלקה חלק מגן הבנים, חולון, -הקמת בית קפה

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.בטון, איטום, בניה וכיו"ב, וזאת 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמך ממסמכי המכרז לרבות  .1.2

ברמה בתוכניות ובמפרט הטכני, על הקבלן הזוכה במכרז לבצע את העבודות להקמת מבנה בית הקפה 

וכי על הזכיין שיזכה במכרז להפעלת בית הקפה במבנה יהיה לבצע, על חשבונו  של מעטפת בלבד

יו, את העבודות להשלמת מבנה בית הקפה והתאמתו לשימושו לרבות ביצוע עבודות חלוקת והוצאות

 פנים, תקרות וכל הדרוש על מנת להפעיל את בית הקפה.

צ"ב על נספחיו כחלק מבמכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ה התנאי ההתקשרות עם הזוכ .1.3

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  כרזלהשתתפות במסף  תנאי .2

, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים אדם או תאגיד הרשום כדין בישראל העומדיםרשאים להשתתף במכרז זה 

  המפורטים להלן:

 -100בענף )להלן: "החוק"(  1969-תשכ"ט ,מי שרשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות .2.1

 .לפחות 1ג' בסיווג בנייה 

 לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור. ציעעל המ

)במצטבר( הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על ידו כקבלן  2019-ו 2018, 2017 מי שהיו לו בשנים .2.2

 . לא כולל מע"מ(ש"ח ) 9,000,000 -ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ

מאשר עמידתו בתנאי זה על פי הנוסח ה , לרבות, פירוט העבודות,לצרף להצעתו אישור רו"ח ציעעל המ

 הרצ"ב. 

להוכחת עמידתו  ,בין היתר ,מי שצירף להצעתו את תצהיר המציע חתום על ידו ומאושר על ידי עו"ד .2.3

 )להלן: "החוק"(. 1976 –תשל"ו בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

שהוצאה על ידי בנק בישראל, , ₪ 200,000 סך שלבלהצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית, אוטונומית,  .2.4

, וזאת למסמכי המכרז לפי נוסח הערבות המצ"ב, לפחות 30.6.2020 עד ליום , בתוקףחברהלפקודת ה

  .וחוזה ההתקשרות במסגרתו להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז
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לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  מציעיה כל אימת שהירשאית להגיש את הערבות לגב יהתה חברהה

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל  המכרז

 . סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.5

 יש לצרף להצעה העתק הקבלה על רכישת מסמכי המכרז.

המגיש את  מציעישות משפטית אחת בלבד והערבות הבנקאית תהיה על שם ה ההצעה תוגש על ידי .2.6

 מכרז.ההצעה ל

 ההצעה .3

למלא את  מציעהעל  .הדיסקט הממוחשב המצורף למסמכי המכרזהצעות המחירים תוגשנה על גבי  .3.1

 בכל מקרה של סתירה בין הדיסקט לתדפיס יקבע התדפיס. הדיסקט ולהחזירו בתוספת תדפיס חתום.

  לא יכללו מס ערך מוסף.המחירים 

שיזכה במכרז יהיה זכאי  מציעהכי , אומדן בלבדהן בכתב כמויות ומחירים בשהכמויות מובהר בזאת כי  .3.2

 לתשלומים על פי העבודות שתבוצענה בפועל ובכפוף להוראות חוזה ההתקשרות.

על פי מסמכי הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  .3.3

 המכרז.

באחוזים )לא כסכום יציין את שיעור ההנחה לתת הנחה על המחיר הכולל של הצעתו, המבקש  מציע .3.4

חשבה כניכוי כולל מסכום הצעתו. אחוז הנחה זה יהווה בסיס לחישוב מחירי היחידה על אותם ימוחלט( ו

 קטעי כמויות בהם ניתנה ההנחה.

וסך חברה ה י ל ידע יתוקנוטעות חשבונית או השמטה בהצעתו שמצהיר כי הוא מסכים מראש  מציעה .3.5

 בהתאמה. יתוקן הצעתו

 לצורך בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף. .3.6

על כל מסמכי  )חתימה + חותמת( לחתוםלהגיש את ההצעה בצירוף עותק אחד של מסמכי המכרז ויש  .3.7

 . י כל דף ובמקום המיועד לכךהמכרז, בשול

 יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים: מציעה .3.8

 כולל פרטי איש קשר. 2017-2019פירוט עבודות בניה שבוצעו על ידו כקבלן ראשי בין השנים  .3.8.1

  ברשם החברות. מציערישום הרואה חשבון ו/או עורך דין בדבר אישור  .3.8.2

לחייב המוסמכים  מציעשל המורשי החתימה אישור רואה חשבון ו/או עורך דין בדבר זהות  .3.8.3

 .בחתימתם מציעאת ה

 .מציעאישור על רכישת מסמכי המכרז, על שם ה .3.8.4
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 .מציעמסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים על ידי ה .3.8.5

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90בתוקף לתקופה של  יהההצעה תה .3.9

 הבהרות ושינויים .4

  .במשרדי החברה 13:00 בשעה 15.3.2020 ביוםתתקיים ישיבה וסיור מציעים  .4.1

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .4.2

לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד המכרז, ביוזמתה או בתשובה 

מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה לפי 

 במכרז לצרף להצעתו את מסמך/י ההבהרות חתום/ים על ידו. מציעעל ה הכתובות שימסרו על ידם.

 ויותושמירת זכ הוצאות המכרז .5

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על .5.1

   .מציעה

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה  ציעיםהמ .5.2

 במכרז זה.

 הגשת ההצעה .6

)לא לשלוח בדואר(  במסירה אישית ,4 /2020' מסאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי 

הצעות  .רח' הר הצופים, קרית שרת, חולון, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 14:00עד לשעה , 31.3.2020עד יום 

 כפי שהן ללא כל התייחסות. מציעשתגענה מאוחר ממועד הנ"ל, תוחזרנה ל

 בחינת ההצעות .7

בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  .7.1

לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה.

את החוזה המוצע  לבצע מציעהחברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של ה .7.2

 בר.בע מציעואת ניסיונה עם ה

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .7.3

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/ .7.4

, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, מציעהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את ה

 במסגרת שיקוליה, כאמור.

 החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  .7.5
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מסכים כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי  מציעה .7.6

 תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים  .7.7

 במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ובין אם

תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות  חברהה .7.8

 והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור. מציעוקודם לבחירת הזוכה, על מנת לבחון את ה

 הודעה על תוצאות המכרז .8

ב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהומצאה על שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכת מציע .8.1

 ידו עם הצעתו במכרז.

אלקטרוני בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. בדואר או /מסר על כך הודעה בפקסימיליה וילזוכה במכרז ת .8.2

כתב הארכה לערבות הבנקאית ימים מקבלת הודעת הזכייה  14, בתוך חברהעל הזוכה במכרז להמציא ל

  .ן אישור על קיום ביטוחים, כנדרש במסמכי המכרזוכשהומצאה על ידו 

במכרז  מציעין בהחלטה/ות ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. יבמכרז רשאי לע מציעכל  .8.3

אינו רשאי לעיין בחלק ההצעה של הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי 

 או סוד מקצועי. 

עמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה לא י מציעהיה וה .8.4

 מציע, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציעבמכרז בהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה.  מציעהודעה בה נדרש לתקן את המעוות וה

 כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.אין בסעיף זה 

ולחלט את סכום להגיש את הערבות שבידה לגביה  החברהבוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית  .8.5

הערבות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה 

 שדרוגו היה הבא בתור. מציעה וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי אתעל פי כל דין. 

       

 בכבוד רב,           

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ         
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

 4 /2020מס'  מכרז פומבי

 ואישור רו"ח הצהרת המציע על הכנסות

 .      :מציעשם ה

 

 .       תאריך:

 

כקבלן ראשי או כקבלן מביצוע עבודות בניה, )במצטבר(,  2019-ו 2019, 2017 , בשניםקף הכנסותינוהיי הרינו להצהיר כ

 לפחות, לא כולל מע"מ.₪  9,000,000ל בסך ש, היה משנה

      מציעה חתימת        

 

                

 אישור רואה חשבון

 

 ,יו מעבודות בניהבדבר הכנסות מציעשלו ביקרנו את הצהרת ה"( וכרואי החשבון מציע)להלן: "ה   לבקשת 

כמדווח לעיל. ההצהרה הינה לא כולל מע"מ, )במצטבר(,  2019 -ו 2018, 2017בשנים  ,כקבלן ראשי או כקבלן משנה

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  מציעבאחריות הנהלת ה

 

תקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ערכנו את ביקורתנו בהתאם ל

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

יו בדבר הכנסות מציעמכל הבחינות המהותיות את הצהרת הלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות 

 .כמפורט לעיל ,כקבלן ראשי או כקבלן משנה מביצוע עבודות בניה,

 

 

 בכבוד רב,           תאריך: 

 

 חשבון הרוא            
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

 4 /2020מס'  מכרז פומבי

 עבודות בניהפירוט 

מקום 
ביצוע 
 העבודה

שם הפרויקט / 
 מהות העבודה

היקף כספי 
 של הפרויקט

 ללא מע"מ

 ביצועתקופת 
 העבודה

  פרטי המזמין

 טלפון שם איש קשר    

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

 

     

 

 

 

     

 

, 2017ו יתוהכנס ו________________ ומהן נבע מציעעל ידי ההריני לאשר בזאת כי העבודות המפורטות לעיל בוצעו 

 כאמור לעיל. 2019-ו 2018

 

    תאריך:____________

 בכבוד רב,            

  חשבון הרוא            
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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

 4 /2020מס'  מכרז פומבי

 תצהיר המציע

 לכבוד

 לבידור ובילוי )חולון( בע"מהחברה 

 ועיריית חולון

אני הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשה 

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי  חתימה של המציע, ___________________,

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא )להלן: "המכרז"(,  4 /2020 מס'

 אעשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:

 כללי

הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים, ואנו מקבלים על עצמו לבצע  .1

שבמסמכי המכרז. כל הפרטים, שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל  תאת כל הפעולות וההתחייבויו

 הנספחים והתצהירים, הינם נכונים, מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה.

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקות הדרושות, להנחת דעתנו, בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות  .2

המכרז, וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שנעשו הכרוכות בביצוע התחייבויותינו על פי 

בעל פה על ידי החברה ו/או מי מגורמיה, וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה, 

 ואנו מוותרים, מראש, על כל טענות, כאמור.

מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע הידע,  המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות .3

המומחיות, האיתנות הכספית, האמצעים הטכניים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיונות וההיתרים וכל הנדרש 

 לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

של המציע התאגדות  המטרות, התקנות, הנהלים והסמכויות, הקבועים במסמכי בתחוםהינה הצעת המציע  .4

על פי כל דין וכל מניעה (, וכי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים תאגיד שהמציע הינובמקרה )

 .המציע וכי חתימותינו מחייבות את המציע לכל דבר ועניין תעל הצעלחתימותינו על כל מסמכי מכרז זה וו/או חוזה 

  אחרים. מציעיםאו תיאום עם ו/מוגשת ללא כל קשר הצעת המציע  .5

וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים  פירוק או/ו רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו המציע  זה תצהיר ליום נכון .6

 .ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם לפגוע העלולים

החברה תדרוש להאריך את תוקף יום, אלא אם  90הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ותהיה בתוקף לתקופה של  .7

 יום. 120יום נוספים, שאז תעמוד ההצעה בתוקף לתקופה של  30 -ההצעה ל
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 חוק עסקאות גופים ציבוריים

 קיום דיני עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

ב)א( לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .8

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבינ/ה 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".אותם. 

ו/או לפי חוק שכר  1991-" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"אהמציע ו"בעל הזיקה .9

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31, אשר נעברו אחרי יום 1987-מינימום, התשמ"ז

ממועד ההרשעה הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת 

 האחרונה.

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע 1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח .10

 או

 הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהינו:

עובדים לפחות, ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד  100המציע מעסיק  .10.1

לחוק שוויון זכויות , ובמידת  9העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף 

נטל כבד מדי  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל –הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8כהגדרתו בסעיף 

 או

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות  .10.2

הוא הצהיר כי  –לעיל ונעשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משנה  10.1סעיף 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף פנה כנדרש ממנו, ואם קיב

 ליישומו;

אני מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים

 המפורטים להלן, ידועות ונהירות למציע ולנו. הסעיפים בפקודת העיריות, כי הוראות בזאת, יםמצהיר והננ .11

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א)א 122 סעיף

 או בהונו אחוזים עשרה של העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, עירייה "חבר

 -" קרוב, "זה לעניין; ההעיריי עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו

 .אחות" או אח, בת או בן, זוג בן

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א) 174 סעיף

 שותפו או זוגו-בן ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא העיריי של עובד או "פקיד

 .למענה" המבוצעת עבודה ובשום ההעיריי עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או
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 המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר בהודעה (א) 12 סעיף

 או עירייה חבר –" עירייה חבר; "זה לעניין; המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא העירייה "חבר

 (."(ב()1)5 -ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב"ו" שליטה בעל" הגדרות ראה) בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו

 בהון או ברווחים של גוף. 10%מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "שליטה בעל" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב" 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  המציעכי לא קיימים בין  בזאת, ים ומתחייביםמצהיר והננ

העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית )להלן: "קירבה"( כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמני, כאמור לעיל, ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט או 

 עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה  עמתחייב להימנ המציעכי  בזאת, ומתחייבים יםמצהיר והננ

ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ראש העירייה

 ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.

על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילות  המציעכי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות  בזאת, יםמצהיר והננ

 ו/או התחייבות אחרת שלו.

אני והמציע לא הינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה  .12

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מנהל ו/או 

 ן משנה, אשר היו מעורבים באירוע, כאמור.קבל

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן  .12.1

 השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 ירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית;הא .12.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד  .12.3

 ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

לא נקבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן  .12.4

המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג 

 המקובל בתחום.

_____________________       ________________ 

 חתימת המצהיר          תאריך

 אישור עורך דין

בפני ה"ה שם: _______________ אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו 

צפוי  היהי להצהיר את האמת וכי וכי עלי אותו ולאחר שהזהרתי ת.ז: _____________ מורשה חתימה של המציע,

 .תצהירו זה, וחתם עליו בפניאת נכונות  בפני כן, אישר העשילעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 _________________ חתימה וחותמת עו"ד           
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 בילוי חולון בע"מלהחברה לבידור ו

 גן הבנים-הקמת מבנה בית קפה

 4 /2020 כרז פומבי מס'מ

 הצעת מחיר

, אחת, זהה, ביחס לכלל ציעים הנחהבתמורה לביצוע כל העבודות וכל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז אנו מ .1

 שבמסמכי המכרז בשיעור של:כתב הכמויות ומחירים הנספח לחוזה ההתקשרות המחירים המפורטים ב

 ההנחה המוצעת % ____.

 הנחה. 0ניתן להציע % 

 .מתקבלים יתווסף מע"מ כדיןלמחירים ה .2

אינן מחייבות, הן ניתנות באומדן, וישתנו בהתאם לכמויות ומחירים הכמויות כתב הכמויות הנקובות בידוע לנו כי  .3

  שתבוצענה בפועל.

פים. המחירים לא ישתנו מכל סיבה שהיא ולא יתווספו אליהם ידוע לנו כי המחירים הינם קבועים וסו .4

 התייקרויות כלשהן, לרבות, הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.

 ידוע לנו כי תנאי ההתקשרות וביצוע התשלומים יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.  .5

_________           _________________ 

 חתימת המציע            תאריך

 

 אישור עו"ד

 

חתמו בפני   )להלן: "המציע"( מאשר בזה כי ביום      , עו"ד של     הח"מ 

בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי    על הצהרה זו ה"ה 

"ה המפורטים לעיל מחייבת את מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה

 המציע.

 _______________________,עו"ד         
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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 גן הבנים -הקמת מבנה בית קפה

 4 /2020 מכרז פומבי מס'

 נוסח ערבות בנקאית

   לכבוד

 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 חולון, 66מרח' מפרץ שלמה 

 בנקאיתערבות הנדון: 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך "המבקש")להלן: _____________ ח.פ __________   על פי בקשת 

 4/2020עם השתתפות הקבלן במכרז מס' , וזאת בקשר )להלן: "סכום הערבות"( (₪ אלף מאתיים במילים )₪  200,000של  

 ההתקשרות.  חוזהמסמכי המכרז וכל התחייבויותיו על פי להבטחת מילוי תנאי גן הבנים, וזאת -הקמת מבנה בית קפהל

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מ ימים 14תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

תחילה מאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 30.6.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. 30.6.2020דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30.6.2020לאחר יום 

 בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה

 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

                

 בכבוד רב,          

___________ 

 בנק
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 חוזה התקשרות

 2020ביום ___ לחודש _____ שנת  בחולון שנערך ונחתם

 -בין-

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 מרח' הר הצופים ק.שרת, חולון

 " (החברה": )להלן 

 ;מצד אחד            

 -לבין-

      

 "הקבלן"( :להלן)

 ;מצד שני            

, גן הבנים-( לביצוע עבודות הקמת מבנה בית קפה"המכרז")להלן:  4 /2020 והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' :הואיל

לבצע את העבודות  לחברהוהקבלן הציע ( "העבודות")להלן:  7182 בגוש 34וחלקה  33 חלקהחלק מחולון, 

 בהתאם למסמכי המכרז;

 וועדת המכרזים של החברה קבעה את הצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז; :והואיל

ע וצילבוהמומחיות ארגוניים הטכניים והכספים, האמצעים המקצועי, הידע הוהקבלן מצהיר כי הינו בעל  :והואיל

 ;רבההעבודות במומחיות 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי  .1.2

 דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ. "החברה"

 חולון.עיריית  "העירייה"

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל       "  הקבלן"

 קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

, עליה יוקם 7182 בגוש 34 חלקהו 33חלק מחלקה כמקרקעין הידועים  "יןקרקעמ"ה

 המבנה.

 .על המקרקעיןמבנה בית הקפה אשר יוקם על ידי הקבלן  "המבנה"



- 16 - 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן   " אתר העבודה"

סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן 

 חוזה זה. ות נשואלצורך ביצוע העבוד

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

תוכניות, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה 

 בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

מכני וחשמלי, חומרי עזר ו/או כל חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד  "החומרים"

 החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.

 .הןאו כל חלק מ ותלפקח על ביצוע העבוד החברהי שיקבע על ידי מ "המפקח"

כל העבודות המפורטות בחוזה זה לרבות הפעולות וההתחייבויות  ןפירוש    "העבודות"

על הקבלן לבצע בהתאם וכל חלק של העבודות, הפעולות וההתחייבויות ש

לחוזה זה ונספחיו, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה 

שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי המפקח ולרבות עבודות ארעיות 

 הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של חוזה זה.

  מעותו בחוק הנ"ל.חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמש .1.3

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות -הקיימים ואשר יובאו בעתיד-חוזה זה, על נספחיו השונים .1.4

משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים -או דו

 ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המסמכים המפורטים  .1.5

 זה:

המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית )הספר הכחול( של מהדורה אחרונה  נספח א'

לא  -בנוסחם המעודכן  2008-, תשס"חמעודכנת ותקנות הבטיחות בעבודות בניה

לא תחולנה  3210י להוראות חוזה מדף מובהר בזאת כי ההפניות במפרט הכלל .מצורף

 על  ההתקשרות במסגרת מכרז זה.

 .לא מצורף -התקנים הישראלים הרלבנטיים  נספח ב'

  מצורף בחוברת נפרדת. -מפרט טכני מיוחד ותוכניות 'גנספח 

 .מצורף בחוברת נפרדת. -כמויות ומחיריםאומדן  'דנספח 

 .העבודותעריכת ביטוח אישור  'הנספח 

 .ביטוחי הקבלןאישור  'ונספח 

 דוח יועץ הקרקע. 'זנספח 

 נוסח ערבות טיב. 'חנספח 

 .תעודת השלמה 'טנספח 
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 הצהרה על חיסול תביעות. 'נספח י

 תעודת סיום. אנספח י"

 .ות בטיחותהורא ב"נספח י

 .הצהרת האחראי לביצוע )קבלן( גי"נספח 

 .הצהרת מהנדס האתר )קבלן( ד"ינספח 

 .הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן( וט"נספח 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(. "זט נספח

 נספח בדק. זנספח י"

 תעודת אחריות לאיטום הגג. חנספח י"

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה ותנאי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".

ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי הסר  עןלמ .1.6

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

-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי-לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי

שהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כל

 ן זה.יבעני חברהתביעות או דרישות כלפי ה

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות  .1.7

 הדרוש, לרבות שיונות ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כליהוראות בדבר מתן הודעות, קבלת ר

שיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה ינשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת ר

שיונות והאישורים כאמור ימהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הר

ת מוסמכת על התאמת העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשו

 דין או להוראותיה של אותה רשות. לדרישות כל 

שא בכל המסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או בקשר יהקבלן י .1.8

 עם ביצוע העבודות, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

 הצהרות הקבלן .2

קבלן הראשי של העבודה וכי הוא רשום לפי חוק רישום קבלנים הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא ה .2.1

 נשוא חוזה זה. ותבסיווג המסמיך אותו לבצע את העבוד 1969-תשכ"ט ,לעבודות הנדסה בנאיות

הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה  .2.2

ל קודם לחתימתו על חוזה זה. הקבלן ובנין העיר והתשתיות, והכו/או הנובעים ממנה לרבות תוכניות 

שמקורן באי  החברהמצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי 

 ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

עיים הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצו .2.3

בניית המבנה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי לח העבודה המיומן הדרושים ווהטכניים וכ

אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום 

 פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
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הוראות בטיחות ומתחייב למלא אחר כל האמור -בבנספח י"הקבלן מצהיר כי קרא בעיון את כל האמור  .2.4

 בו באופן מוחלט.

הרשויות המוסמכות ו/או  ל ידי, בכל האמצעים שנקבעו עוהוצאותיו נקוט, על חשבונול מתחייב הקבלן .2.5

בתקנות הרלוונטיות ובמפרט כמוגדר המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש,  ל ידיייקבעו עש

 לשביעות רצון המפקח. ל והכללי, הכ

 סתירות במסמכים והוראות מילואים .3

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע האחר הכלולים  .3.1

 בהם.

משמעות, וכיוצא -, דוובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמהלעיל  3.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף  .3.2

באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של 

מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 

לפי הצורך, בדבר הפירוש  תן הוראות בכתב, לרבות תוכניותיי פקחוהמפקח החוזה, יפנה הקבלן בכתב למ

אין בה משום הסכמה  -שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה 

לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח 

 אמור. לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כ

לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח  .3.3

להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי 

ך שנהג לפי פירוש, כאמור, ין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כיהוראות המפקח לענ

 או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תוכניות, לפי הצורך  .3.4

 לביצוע העבודה.

מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור לעיל  3.3 - ו 3.2 ,3.1 הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים .3.5

 סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.ב

התוכניות כמשלימים זה את זה, והתיאור ומובהר בזה כי יש לראות את המפרט המיוחד, המפרט הכללי  .3.6

 הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.

שרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור משמעות, אפ-התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .3.7

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

 ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

 לצורכי ביצוע: 

 .תכניות

 אומדן הכמויות והמחירים.

 .מיוחדהמפרט ה

 המפרט הבינמשרדי.
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 תקנים וסטנדרטים.

 החוזה.

 לצורכי מדידה ותשלום

 החוזה.

 אומדן הכמויות והמחירים.

 התכניות.

 .המיוחדהמפרט 

 המפרט הבינמשרדי.

 תקנים וסטנדרטים.

הקודם עדיף על הבא אחריו, אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, שאז 

 יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל לבין  .3.8

תן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג יוהמפקח י ,תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח

 על פיו.

רוש שונה וכיוצא באלה משמעות, אפשרות לפי-התאמה, דו-בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי .3.9

בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכל 

דין, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי 

 ישולמו על ידו.משמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן ו-ההתאמה, דו

 מהות ההתקשרות .4

החברה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות, הכול על פי  .4.1

 המפורט בחוזה זה. 

בהתאם להוראות החוזה, התוכניות לביצוע, והמפרטים שימסרו לו  ותהקבלן מתחייב לבצע את העבוד .4.2

 .חברהעל ידי ה

העבודות על פי חוזה זה כוללות, בין היתר, עבודות איטום, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, הכול על פי  .4.3

 .חוזה זה על נספחיובהמפורט 

הקבלן מתחייב לבצע דרך גישה לאתר העבודה, לרבות, פירוק והחזרת המצב לקדמותו, סלילה, פירוק  .4.4

דרך הגישה למפקח. עם אישור המפקח, בכתב,  מצעים וכיו"ב. הקבלן יעביר, מראש ובכתב, את תוואי

יבצע הקבלן את דרך הגישה לאתר העבודה. מובהר כי ביצוע העבודות על פי סעיף זה תבוצענה על חשבונו 

 והוצאותיו של הקבלן.

 והשלמת ביצוע העבודות עבודהצו התחלת  .5
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הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב שתיקרא צו התחלת עבודה.  .5.1

ימים ממועד  7 -העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה ואשר לא יהיה מוקדם מהקבלן יחל בביצוע 

ת לשימוש הוצאת צו התחלת העבודה וישלים את ביצוע העבודות ומסירתן לחברה כשהן מושלמות ומוכנו

מהמועד שנקבע לתחילת העבודות בצו  ימים קלנדריים 120בתוך , וזאת 4מידי, לרבות קבלת טופס 

 התחלת העבודה. 

מובהר בזאת כי התקופה האמורה לעיל כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים הדרושים, תקופת 

 לשימוש מידי.ההתארגנות לעבודה, ביצוע העבודות ומסירתן כשהן מושלמות ומוכנות 

הקבלן מאשר כי ידוע לו שלוח הזמנים האמור קשיח ואינו ניתן לשינוי שכן החברה התחייבה/תתחייב 

למסור את המבנה לזכיין לצורך הפעלת בית קפה, ולפיכך כל איחור בביצוע העבודות עלול לגרום לחברה 

 נזקים כספיים, אשר יחולו במלואם על הקבלן.

להביא בחשבון כי העבודות תבוצענה בשלבים והמפקח רשאי לקבוע סדר מובהר בזאת כי על הקבלן  .5.2

 קדימות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא תהיינה טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה.  

הקבלן מאשר כי ידוע לו כי העבודות, כולן או חלקן, אמורות להתבצע בתקופת החורף, כי הוא לא יהיה  .5.3

עד השלמת העבודה עקב ימי גשם והוא נערך להגן על עבודתו בפני גשמים ולביצוע זכאי לקבל ארכה למו

 העבודות בתנאי חורף.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודה באתר העבודה ללא היתר  .5.4

 בניה כדין.

תנועה  לכבישים בהם סמיכותב נהתבצעת ותעבודבנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה זה מודגש כי ה .5.5

סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל. על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם 

ות ולדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ועל פי דרישת עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבוד

המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה . בהתאם להחלטת כל רשות מוסמכת, הכול על חשבונו והוצאותיו

 יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת צו  .5.6

 ודה., מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבלעיל 5.1התחלת עבודה, כאמור בסעיף 

 ימי עבודה בשבוע, לא כולל שבתות וחגים בלבד. 6הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במשך  .5.7

סבר המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה, או  .5.8

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

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

 דעתו. שיקול

הקבלן מתחייב להגיש לעירייה תוכנית ארגון לאתר העבודה, שתוכן על ידי גורם מוסמך ובהתאם  .5.9

ממועד ההודעה ימים  14 -לנהלים ולהנחיות של מחלקת מרכז מידע ושירות בעירייה, וזאת לא יאוחר מ

ל על אחריותו, חשבונו ועל הזכייה במכרז, ולקבל את אישורה של העירייה לתוכנית האמורה, הכ

 והוצאותיו של הקבלן. מובהר כי ניתן לקבל את ההנחיות במחלקת מרכז מידע ושירות בעירייה.
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תנועה  הםסמיכות לכבישים בב נהתבצעת ותעבודבנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה זה מודגש כי ה .5.10

ו/או עירית על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל נוכח כך, סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל. 

. באחריותו הבלעדית של הקבלן, ועל חשבונו ביצוע העבודהחולון ו/או כל רשות מוסמכת בקשר עם 

ישורן מראש וכן והוצאותיו, להכין ולהגיש תוכניות הסדרי תנועה לרשויות המוסמכות ולקבל את א

ות. ככל שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת נוכחות של פקחי את תנאי ומועדי ביצוע העבוד םמיולתאם ע

 תנועה מטעמן, במהלך ביצוע העבודות, תשלום עלות הפקחים על ידי הקבלן. 

 

מוסמכת, הקבלן אחראי לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ועל פי דרישת כל רשות 

בכל הנוגע להסדרי התנועה כמפורט לעיל, לרבות, הצבת מעקות, תמרורים, מכל מין וסוג שהוא, סימוני 

. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן לילה וכיו"ב, הכול על חשבונו והוצאותיו

הקבלן מתחייב לקבל  ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

את כל האישורים הנדרשים להסדרי התנועה, לרבות, אישור מחלקת התנועה בעירייה, הכל על חשבונו 

 והוצאותיו.

טרם תחילת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להעביר לעירייה ולמשרד התמ"ת את כל המסמכים  .5.11

 הרלוונטיים בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 מוקדמותבדיקות  .6

הקבלן מאשר כי בדק את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות  .6.1

של מערכות התשתית והחיבורים אליהן  ןוהחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומ

, וכי אין ולא ותנאי העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו

יום ממועד חתימת חוזה זה,  את  10תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין אלא אם הגיש, תוך 

 .לחברההסתייגויותיו בכתב 

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, מים וביוב,  .6.2

שמל, תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי ח

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

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את  .6.3

מאי לימוד או דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת 

 מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

לצורך העבודה,  חברה המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעם ה .6.4

אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו 

תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לשלמות  חברה לעיל. ה 6.1רש בסעיף לבצע בעצמו בדיקות, כנד

 , לקבלן, כאמור לעיל.ה, אם המציאהולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציא

 סימון ומדידות .7

 וי הגובה, הסימונים והמידות שנקבעו בתכניות.והקבלן חייב, לפני שיתחיל בביצוע העבודות, לבדוק את ק .7.1
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של העבודות ולדיוק בכל פרטיהם  מדויקות מלאה בכל הנוגע לסימון נכון ואחרי יהיה אחראיהקבלן  .7.2

בכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הקבלן  לרבות מקומן, מצבן, גובהן, כיוונן ומידותיהן ומבלי לפגוע

להקפיד בשמירת נקודות הקבע, מסגרות הסימון, היתדות ויתר הפרטים המשמשים לסימון העבודה 

 ולדיוק ביצועה.

ם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה, או אי התאמה במיקום, סימון מצב וכיו"ב של איזה א .7.3

חלק מן העבודה יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו את העבודה לפי הוראות המפקח. בדיקה, סימון, או 

 לעיל.קביעת קו גובה או פרט אחר על ידי המפקח, לא תשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית כאמור 

כדי לבדוק כל סימון או  המפקחבמהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הקבלן תקין וזמין לשימוש  .7.4

 ביצוע כפי שימצא לנכון.

 ילוו את העבודה באופן קבוע. וכן עוזרים מטעמו, מודד מטעם הקבלן .7.5

ידי גורמים  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על .7.6

 אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

 וביצוע לפי תכנון אספקת תכניות .8

עמיד לרשות הקבלן את כל התכניות הדרושות בהתאם לקצב ההתקדמות תבאמצעות המפקח  חברהה .8.1

אינו קבלן הללא תשלום.  חברהה ל ידיעותקים, אחד מכל תכנית יימסרו לקבלן ע 3 בביצוע העבודות.

 .זה לשם ביצוע חוזהאלא רק , כלשהו להשתמש בתכניות לצורך אחר רשאי

מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות נוספות, לרבות תכניות  ,להמציא לקבלן תרשאי חברהה .8.2

המתכננים, ובאורים לפי הצורך והקבלן מתחייב לבצע את העבודות  ל ידינוספות, שהוכנו או שיוכנו ע

 לאותן הוראות, תכניות וביאורים. בהתאם

ואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות תוך מהלך ה .8.3

העבודה ויש חלק מן התכניות שיש צורך עוד להכינן ולצרפן בעתיד לחוזה ושתהיינה חלק מן החוזה לכן 

ידי המפקח או המתכנן וכל הוראה -העבודה עלהוסכם בין הצדדים שכל שאלה כזאת תיפתר בעת מהלך 

בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן הגיוני  -שתינתן על ידם תיחשב כאילו פורטה בחוזה זה מראש 

פרטים מסוימים  -באם תכניות כאלה או  -בתיאור העבודה, בתכניות ובמפרט הטכני. החלטת המפקח 

תהיה סופית  -אור הטכני, או לא יעבודה, בתכניות ובתכרוכים באופן ההגיוני בעבודות הנזכרות בתיאור ה

ותחייב את הצדדים. מובהר בזה כי האמור בסעיף זה כבר נכלל על ידי הצדדים כשהסכימו על שכר 

 החוזה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.

סתירה ו/או אי התאמה  ,החסרה על כל טעות, למפקחעם קבלת כל תוכנית יבדוק אותה הקבלן ויודיע  .8.4

יחליט כיצד לנהוג והחלטתו  המפקחבין התוכנית לבין יתר מסמכי החוזה או בין התוכניות לבין עצמן. 

על כל טעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה כאמור,  למפקחתהא סופית ומחייבת. לא הודיע הקבלן 

 ך.יהיה הקבלן אחראי באופן בלעדי לכל התוצאות הנובעות מכ

מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן "לביצוע". לקראת  .8.5

לקבלן תוכניות אשר מצוין עליהן "לביצוע", ואשר בהן עשויים  המפקחביצוע העבודה, או במהלכה, יעביר 

 להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.
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 כתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות., בהמפקחיש לקבל את אישור  .8.6

 שיונות ואישוריםיר .9

שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן ילפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הר .9.1

. הקבלן מתחייב מכל רשות מוסמכת שיונות והאישורים הנ"לימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

תשלומים אלה יהיו על  שיונות.יכל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת רלשלם לרשויות את 

 חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.

בסעיף זה הכוונה הינה: עירייה, משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' מוסמכת רשות 

"בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, רשויות אזוריות ומקומיות על כל 

 .מוסמכת נוספתמחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות 

גופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו  והוצאותיו, והוא לא יהיה זכאי לכל כל דרישה של מי מה

 תוספת תשלום בגין כך.

 לעיל החברה תדאג להוצאת היתר הבניה ולכך בלבד. 9.1על אף האמור בסעיף  .9.2

, טרם תחילת ביצוע העבודות באתר העבודהעל הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר,  .9.3

 -ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת  חפירה אישורי

שיהיה נוכח  המפקח( ולדאוג להזמנת יו"בדלק וכ כבלים,חשמל, טלפון, ביוב, תיעול, קרקעיים )מים,

הקבלן מתחייב לשלם לכל  במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו.

 שויות, על חשבונו והוצאותיו, את כל ההוצאות הכרוכות לצורך קבלת האישורים האמורים.הר

כאשר התשלום עבור  ,, כאמורהמפקחקרקעי, ללא נוכחות  -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת  .9.4

 יהיה על חשבון הקבלן. המפקח

גישוש לגילוי המתקן,  קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות-בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת .9.5

עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה )במידת הצורך 

קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם החברה הנוגעת -ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן התת

 למתקן.

שירים והעקיפים נוכחות המפקח מטעם החברה אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הי .9.6

 קרקעי. –שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 

עבור העבודה בידיים, הטיפול בקבלת האישורים, תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם לקבלן  .9.7

 תשלום נפרד.

מפורטים לטפל, על חשבונו והוצאותיו, בקבלת האישורים ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מתחייב .9.8

  :להלן

  .ותעודת גמר 4דרשים לקבלת טופס האישורים הנ .9.8.1

אישור ממהנדס רשום על ביצוע שלד המבנה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה  .9.8.2

- 1965. 
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 כל אישור נוסף הנדרש על ידי כל רשות מוסמכת. .9.8.3

 

כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, והוא לא יהא זכאי לכל 

 תשלום בגין כך.תוספת 

 ולוחות זמניםדרכי ביצוע  .10

ם ממועד חתימת חוזה זה, הצעה מיי 7הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח, לא יאוחר מאשר תוך  .10.1

בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה, 

 .לעיל 5, והכול בתוך לוח הזמנים שבסעיף לעיל 9 לרבות המועדים להוצאת האישורים המפורטים בסעיף

, לפי דרישתו, מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים פקחהקבלן ימציא למ .10.2

 האמור, לרבות עדכונים ופירוטים.

 , לפי דרישת המפקח, לוחומעת לעת, ימציא הקבלן למפקח, במועד הנזכר שם 10.1בנוסף לאמור בסעיף  .10.3

יכלול את כל הפעילויות הנדרשות או תכנית אחרת לזמני ו  MS-PROJECTבתוכנתזמנים בשיטת "גאנט" 

. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את ןאישורו ותביצוע העבוד

ציוד לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של ה ת לחודש הקרוב.והמתוכננ ותהתקדמות הביצוע ואת העבוד

עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה, לרבות  שבדעת הקבלן להשתמש בו.

 החובה להשלים את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה זה.

הקבלן מתחייב, יחד עם הגשת כל חשבון חלקי, להגיש לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון. בלוח  .10.4

 זמנים, כאמור, יראה הקבלן כיצד בכוונתו להתגבר על איחורים שנוצרו, אם נוצרו, בביצוע העבודה.ה

, יוכן לוח הזמנים על ידי המפקח, והוא 10.2-ו 10.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים  .10.5

 יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.

של כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת המפקח רשאי, בכל עת, בין ב .10.6

בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו 

יחייב לוח הזמנים את -בשינויים המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 10.3 -ו 10.2סעיפים 

 ו על ידי המפקח.הקבלן מזמן אישור

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח, בין שאושר על ידו ובין שלא אושר,  .10.7

 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

למסירתם על הקבלן תחול חובת ההשגחה והשמירה על כל שטחי העבודה מתאריך צו התחלת עבודה ועד  .10.8

נזקים למבנים סמוכים, נזקים למערכות וכיו"ב.  ,הסופית לחברה, מפני פעילות זרים, נזקים לעבודות

סמוך לאתר העבודה שטח ציבורי פתוח ובו מתקיימות פעילויות של הקבלן מאשר כי ידוע לו כי בכמו כן, 

ובציוד באופן שעבודתו הקבלן להשתמש בכלים מתחייב לפיכך . לאורך כל שעות היום משפחות וילדים

תימנע נזקים כלשהם למבנה ו/או לעבודות הנ"ל ו/או לביסוסם, לרבות מניעת השפעת ויברציות וכן 

ים לרכוש ו/או לגוף של אדם כלשהו, וכן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת נזקי גוף ו/או נזק

 רכוש לציבור שבסמיכות לאתר העבודה.
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ן כי החברה רשאית לחייבו לעבוד בשעות מסוימות ו/או באזורים מסוימים כן מסכים ומתחייב הקבל

 במבנה, אשר בהם לא יפריע לפעילות השוטפת המתקיימת במרכז, וזאת ללא כל תוספת תשלום.

 הקבלן לרשות העבודה אתר העמדת .11

לדעת  יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש,, התחלת עבודהבצו במועד, שנקבע  .11.1

המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות 

ל כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה והקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכ

  בהתאם ללוח הזמנים.

ילת ביצוע העבודות, יהיה הקבלן ממועד העמדת אתר העבודה או כל חלק ממנו לרשות הקבלן וטרם תח .11.2

אחראי כמנהג בעלים לשמירה ולהשגחה על האתר וכל חלק ממנו שהועמדו לרשותו. הקבלן מתחייב לגדר 

את אתר העבודה על פי הפרט והתוואי המופיע בהיתר הבנייה, במידה והתוואי המוצע אינו עונה על צרכי 

 המקומית. הבנייה על הקבלן לקבל אישור, מראש ובכתב, מהרשות

הגדר תכלול, בין היתר, שער כניסה בעל מנעול בכניסה לאתר העבודה ועליה יוצבו שלטים "סכנה כאן  .11.3

כפי שתהיינה בתוקף  1988 -בונים" וכן כל דרישה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 מעת לעת.

ת, מחיצות ושערים סביב העבודות גדרו הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  .11.4

ל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי והכ, כולל שלטי אזהרה "כאן בונים", להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש

תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח,  .ועל פי התוכנית שאושרה על ידי המפקח תקנות משרד העבודה

 בהתאם להנחיות המפקח. 

 תקונסטרוקצינסמכים על , מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה ב. .11.5

. יש להתקין פתחי ראיה בקירות צבועה. המפקח הגדר תתוכנן ותאושר על ידי יועץ קונסטרוקציהפלדה 

 ולהנחיות הראשות המקומית. לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר

שיידרש שהמפקח יהיה רשאי לדרוש את הקמת הגדר בשלבים, או בחשבון אפשרות על הקבלן לקחת  .11.6

, לרבות מיקומם בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהואו מבני עזר להזיז קטעי גדרות 

 מחדש על מערכותיהם.

קו במצב , אשר יוחזוהולכי רגל ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים .11.7

 השערים יהיו מפלדה צבועה. נעול במהלך כל העבודה.

 יו"בוכ, הזזת מבנים וגדרות הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות ל ידיעבור מילוי דרישות סעיף זה ע .11.8

בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה לא ישולם לקבלן  ות,לרבות פירוקם בגמר העבוד

 במחיר ההצעה.

 ותודקצב ביצוע העב .12
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איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת  ותהמפקח בדעה שקצב ביצוע העבוד יה, יהאם בכל זמן שהוא .12.1

יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן -העבודה בזמן שנקבע בחוזה, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה

ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעה 

 ימים. 7להשלמתה ויודיע עליהם למפקח בכתב תוך 

 ו אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בחוזה.אי מתן הודעה כז .12.2

לעיל, אינם מספיקים בכדי להבטיח את , כאמור היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן .12.3

יורה המפקח לקבלן בכתב על -השלמת העבודה בזמן הקבוע בחוזה, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה

יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט באמצעים האמורים, תוך הארכה  האמצעים, שלדעת המפקח

 שקבע לכך המפקח בהוראותיו.

לבצע את העבודה או כל  תזכאיהחברה היה תהיה המפקח בדעה כי האמצעים דלעיל אינם מספיקים  .12.4

 .ותשא בהוצאות ביצוע העבודיאחרים והקבלן י דייל בין ע החלק הימנה בין בעצמ

והקבלן יהיה חייב לעמוד  החברהי ל ידין באמור לעיל משום ביטול החוזה עמובהר בזה כי א .12.5

 ן.אות מלמלאממנו מנע ת שהחברהבהתחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבות 

 ותהעבוד הפסקת .13

, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם ותעל הקבלן להפסיק את ביצוע העבוד .13.1

 שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.לתנאים ולתקופה 

, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר לעיל 13.1, לפי סעיף ןאו מקצת ן, כולותהופסק ביצוע העבוד .13.2

 ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. ותהעבודה והעבוד

 יום. 30לתקופה שאינה עולה על  ותכלשהו בגין הפסקת עבודהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי  .13.3

 30לתקופה שעולה על  ותזכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבוד יההקבלן יה .13.4

, בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות 13.1יום, כאמור בסעיף 

 להשמיע טענותיו.

, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, והקבלן החל ןאו חלק ן, כולותהעבודהופסק ביצוע  .13.5

שביצע בפועל לפי מדידות סופיות  ותבביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבוד

  ל לפי קביעת המפקח.ושביצועו הופסק ולפי המחירים שבהצעתו, הכ ותשתעשנה לגבי אותו חלק מהעבוד

 יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל. 60ישולם לקבלן תוך  13.5ום כאמור בסעיף תשל .13.6

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות   .13.7

ת ותביעות לכיסוי הוצאו ות, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודחברהכלשהן כלפי ה

 וכתוצאה ממנה. ותמיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבוד

, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות ותנגרמה הפסקת העבוד .13.8

 המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .14

ולהשגיח על  ותה זה, יהיה הוא רשאי לבדוק את העבודבנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי חוז .14.1

ידי הקבלן בביצוע -וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ןביצוע

ואת הוראותיו  חברההחוזה. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, את הוראות ה

 הוא.

עת במקום העבודה וכן בכל בית מלאכה ובכל מקום אחר אשר בו הקבלן חייב לאפשר למפקח לבקר בכל  .14.2

, של ותידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל של זה, וזאת לצורך בקורת של העבוד-נעשית עבודה על

, של טיב החומרים ושל קצב הבצוע ולצורך כל מטרה אחרת שהמפקח לפי שקול דעתו ימצא ותטיב העבוד

 לנכון.

ו לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה והודעה בכתב מצד המפקח לקבלן או המפקח רשאי לאשר א .14.3

האחראי מטעמו במקום העבודה תיחשב כמספקת. המפקח רשאי לבדוק ולבחון בעצמו או בעזרת מישהו 

 אחר, כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה.

ראות חוזה זה, יהיה היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להו .14.4

המפקח רשאי אך לא חייב להעמיד את הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות בין באופן כללי ובין 

ח חלק מהאמצעים שעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן מתחייב למלא אחר ובצירוף כל או כ

 דרישות המפקח במלואן ובמועדן.

מתאים לעבודה או לתכניות או למפרטים. פסל המפקח עבודה המפקח רשאי לפסול כל חומר אשר אינו  .14.5

יהיה הקבלן מחויב להחליף ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות  -מסוימת או חומר כלשהו 

ל כפי והכ -מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו 

 ים כאלה ממקום העבודה.שיהיה המקרה, וכן לסלק חומר

המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע עדיפות של כל עבודה  .14.6

שהיא או חלק הימנה לגבי העבודות האחרות, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר 

אחר ובין אם לא נקבע  המפקח וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או ל ידיהעדיפות שיקבע ע

 כלל.

יב בזה לבצע את העבודות בהתאם לדרישות המפקח ביחס לצורת הביצוע, לטיב החומרים יהקבלן מתח .14.7

ין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודה וכן בהתאם להוראות יוהעבודה ו/או לכל ענ

הביצוע באתר ולבצע את  ל. לצורך קיום סעיף זה מתחייב הקבלן לעקוב אחר ההתקדמות שהחברה

 החברהי ל ידהעבודה תוך תיאום עם עבודות אחרות המבוצעות בו לפי תאריכים ומועדים שיקבעו ע

 במסגרת לוח הזמנים שנקבע.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל  .14.8

חס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת י

והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי 

 ולתוצאות הביצוע. חברהה

הקבלן , מבנה עבור והוצאותיו מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יציב הקבלן, על חשבונו ימים 7 .14.9

 וכן ציוד כמפורט להלן:המפקח ו
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 ס"מ )עומק* רוחב* גובה( עם מדפים, מצויד במנעול. 40*85*195ארון  1 .14.9.1

 כסאות אחידים עם משענת. 1 .14.9.2

 .(איש לפחות וכסאות 8 -המיועד ל (שולחן ישיבות ) .14.9.3

 מזגן חשמלי )לחימום ולקירור( בעל הספק בהתאם לגודל המבנה, ונקודת כח להפעלתם. 1 .14.9.4

צורב, לשימושו הבלעדי  ,CDROMמחשב אישי, כולל מקלדת ועכבר, מדפסת הכולל כונן  .14.9.5

 של המפקח. 

 מערכת משולבת הכוללת פקס, סורק, מדפסת וטלפון. .14.9.6

 קו טלפון נפרד. .14.9.7

 חיבור לאינטרנט. .14.9.8

על הקבלן להתקשר בחוזה שירות מחשבים וציוד היקפי בו מתחייבת החברה לבצע תיקוני  .14.9.9

 שעות. 24ורט תוך תקלות בכל הציוד המפ

ארון לאחסון חומרי ניקיון והכנת משקאות קלים/חמים, כיור וברז מים, מקרר בעל קיבולת  .14.9.10

 ליטר, קומקום חשמלי.  100של כ 

 חדר שירותים יכיל אסלה כיור וברז מים. .14.9.11

ציוד משרדי הכולל עטים, עפרונות, מחדד, מחק, לוח מחיק + טושים, נייר למדפסת,  .14.9.12

 יות וכיו"ב.תיקיות לאחסון תוכנ

מובהר בזאת כי אחת לשבוע, לפחות, תתקיים ישיבת תיאום בנוכחות המפקח, מהנדס הביצוע, מנהל  .14.10

העבודה של הקבלן, קבלני המערכות והמלאכות וכן מי שיידרש הקבלן להזמינו לישיבת התיאום על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 

המנהלים מטעם הקבלן מחויבים להשתתף בישיבות הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות, אחראי הביצוע ו

 התיאום במועדים ולמשך הזמן שייקבע על ידי המפקח.

שא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך עבודתם כולל תשלומי יהקבלן י .14.11

לל תשלום האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כו

 .ותעבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבוד

מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם כתוצאה משלביות הביצוע ואם  .14.12

בונו, כולל די, על חשה אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיעקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיב

 העתקת כל המערכות המחוברות למבנים וחיבורן מחדש.

מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה  בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו. .14.13

 נפרד ממבנה המפקח.
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 ניהול יומן עבודה .15

מזמן לזמן. המפקח י המפקח ו/או לפי הוראותיו ל יד"( יתנהל במקום העבודה עהיומן": יומן עבודה )להלן .15.1

רשאי להורות לקבלן לנהל יומן נוסף או אחר או כל חלק מן היומן או יומן לגבי חלק מן העבודה או לגבי 

 ל לפי שימצא המפקח לנכון מזמן לזמן.והכ, תקופה מסוימת או באופן אחר

 היומן יכלול בין השאר את הפרטים הבאים: .15.2

 קבלן בביצוע העבודה;י הל ידמספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע .15.2.1

י הקבלן או מוצאים ל ידכמויות החומרים למיניהם המובאים למקום ביצוע העבודה ע .15.2.2

 ממנו;

 י הקבלן בביצוע העבודה;ל ידכמויות החומרים שהושקעו ע .15.2.3

הציוד, הכלים והמכשירים המובאים למקום ביצוע העבודה והמוצאים ממנו וכן השימוש  .15.2.4

 ;ותבהם בביצוע העבוד

 ויר השוררים במקום ביצוע העבודה;ותנאי מזג הא .15.2.5

 ;ותתקלות והפרעות בביצוע העבוד .15.2.6

 אור חלקי העבודה שבוצעו באותו יום;יבמשך היום, כולל ת ותהתקדמות בביצוע העבוד .15.2.7

 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המפקח; .15.2.8

כל דבר אחר שלדעת המפקח ו/או הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי של מהלך  .15.2.9

 ;ותביצוע העבוד

 הערות הקבלן או מהנדס מטעם הקבלן האחראי על בצוע העבודות. .15.2.10

מכל פרט  גלהסתייי הקבלן והעתק חתום הימנו יימסר למפקח. כל צד רשאי ל ידבכל יום ע םייחתהיומן  .15.3

י הודעה בכתב או ביומן. אחת לשבוע יחתום ל ידשעות ממסירת העתק האמור, ע 72מהפרטים ביומן, 

 המפקח על היומן.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות  .15.4

 בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 ב למסור בקביעות למפקח כל אינפורמציה שתהיה דרושה לו לניהול היומן כאמור.יהקבלן מתחי .15.5

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלטת של החברה וימלא לצורך זה אחרי  .15.6

 , בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.המפקחכל הוראותיהם של 

 שילוט .16
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דוגמא על פי , תוך חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמיד הקבלן באתר העבודה שלט .16.1

תתן החברה השלט יהיו מחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שעל ידי החברה.  שתקבע

 ל:והשלט יכל .ובהתאם לדרישות הרשות המקומית לקבלן

 שם העירייה ושם החברה. .16.1.1

 שם העבודה המתבצעת. .16.1.2

 שם הקבלן וכתובתו. .16.1.3

 .והיועצים שמות המתכננים .16.1.4

 ומספר הטלפון. המפקחשם  .16.1.5

שא על חשבונו יאישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט ויהקבלן ידאג להשגת כל ה .16.2

 והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

אם ניזוק,  ואו להחלפת ושל השלט, לחידוש וולניקיונ ובמהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמות .16.3

 .החברהל לפי הנחיות והוראות ובאתר הכ ומהאתר או ישאיר וולסילוק וידאג לפירוק ותובתום העבוד

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמור לעיל. שילוט נוסף יוסר   .16.4

 שיגרמו בשל כך יחולו על  הקבלן. מיד וכל ההוצאות

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .16.5

 מתקנים אחריםחומרים ו ציוד ,אספקת .17

לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים  הקבלן מתחייב .17.1

 לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

הקבלן מתחייב לספק למקום ביצוע העבודה את כל הציוד, החומרים, המוצרים והכלים הדרושים לצורך  .17.2

  .החברהי ל ידספק לפי תנאי חוזה זה ולאחסנם בהתאם להוראות שיינתנו עביצוע עבודתו שעליו ל

מעת  הויחשבו כרכוש לחברהכל החומרים והמוצרים אשר הובאו על ידי הקבלן לאתר יהיו שייכים  .17.3

 והקבלן לא יהיה רשאי להוציאם בלי רשות המפקח. -הבאתם לאתר 

ליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות וה .17.4

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

 .המפקחהישראליים, מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים ואושרו על ידי 

ו מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן א .17.5

 , ולמסרו למפקח.הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה

מוסכם בין הצדדים כי בשום מקרה לא תהיה לקבלן זכות עכבון על חומרים, ציוד או חלקי עבודה שבוצעו  .17.6

 ידו.-על
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 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה .18

העבודה למטרת ביצוע העבודה, בסעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר  .18.1

לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי 

 מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק של העבודה.

חומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן  .18.2

. הקבלן אינו רשאי החברה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלות ותטרת ביצוע העבודלמ

להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או ציוד שהובא לאתר העבודה לשם 

 בכתב. החברהביצוע העבודה ללא הסכמת 

בכתב, שהחומרים, הציוד והמבנים או המתקנים  המפקחכל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה  .18.3

הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן 

. נקבע החברההוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות 

ומרים או המבנים או המתקנים הארעיים, חייב הקבלן בהוראה לפי סעיף זה מועד לסילוק הציוד, הח

 להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע, כאמור.

ימים,  7נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית החברה או מי מטעמה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  .18.4

הקבלן בסכום  לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. החברה תזכה את חשבון

 המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה.

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים והוא  .18.5

 רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

גע לפסילת ציוד רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנו המפקח .18.6

וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. 

 וההוצאות יהיו על חשבונו. המפקחהקבלן ינהג על פי הוראות 

לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, בין  המפקחאין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי  .18.7

רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן  והמפקחש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, שעשה שימו

 שהוא.

 טיב החומרים והמלאכה .19

, בתוכניות, המיוחד הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט .19.1

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות.

ים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם חומרים שלגביהם קיימ .19.2

לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד 

 .המפקחממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת 

חובה  אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. ותהעבוד הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע .19.3

 זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה.
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 ןאין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב -סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה .19.4

 .ותשל העבוד

קרה בו צוין לגבי מוצר, ציוד או חומר כלשהם, שם היצרן או השם המסחרי שלהם על הקבלן לספק בכל מ .19.5

 אותם. אספקת מוצר שווה ערך תהיה רק אם המוצר שווה הערך אושר, מראש ובכתב על ידי המפקח.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו או  .19.6

אים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, את כוח האדם וכל יתר שנמצ

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

 ל כפי שיורה המפקח.ומעבדה, הכ

לדגימות שאושרו ויהיו החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות   .19.7

 המלא. ןוביצוע ותבכמות הדרושה לצורך התקדמות העבוד

יום  10יגיש את תוכנית הבדיקות לאישור המפקח תוך ו הקבלן יכין תוכנית לבדיקות ודגימות מעבדה .19.8

 ממועד חתימת חוזה זה. המפקח רשאי לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.

הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח, באמצעות מעבדה מוסמכת, את כל קבלן יזמין ה .19.9

דמי הבדיקות יהיו על חשבון הקבלן. הקבלן יגיש  מאושרת על ידי המפקח )להלן: "דמי הבדיקות"(.

למפקח דוח בכתב המפרט את תוצאות הבדיקות. מובהר בזאת כי המפקח יהא רשאי לדרוש מהקבלן, 

 ל על חשבונו והוצאותיו של הקבלן.ויוד באתר העבודה, הכמעת לעת, בדיקות של צ

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא  .19.10

 שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.

או ביצוע דגימות לפי /ידי המפקח ו-נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על  .19.11

הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת 

 ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.

לא עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ו .19.12

 ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

 .921מובהר כי כל חומרי הגמר והבנייה יעמדו בדרישות ת.י.  .19.13

 מכוסים בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות .20

 .ותהקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבוד .20.1

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, , ותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבוד .20.2

 ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן  ותהושלם חלק מהעבוד .20.3

לפני כיסויו  ותלבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבוד

 או הסתרתו.



- 33 - 

לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו,  ותיקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודהקבלן יחשוף,  .20.4

בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות 

המפקח לפי סעיף זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של 

 המפקח.

לעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים הקבלן את  20.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף  .20.5

 לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 20.3-ו 20.2 התחייבותו לפי סעיפים

 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה .21

 לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:יהיה רשאי להורות  המפקח .21.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל  .21.1.1

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.

  .21.1.1על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף  .21.1.2

או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על סילוקו, הריסתו והקמתו  .21.1.3

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

על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה  .21.1.4

 מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.

דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת  .21.1.5

 ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.

לכלוך אחר וכן לסתום כל בור, חפירה זמנית , פסולת, אדמה מיותרתהקבלן ידאג לפינוי כל  .21.1.6

וכיוצא בזה, וכן לנקות כל רצפה, דלתות, חלונות, כתמי צבע וכל עקבות לכלוך אחרים 

 קיון מוחלט.יבמצב נ האתר עם סיום העבודהמסור את יי העבודה השונים ומחלק

, תהא החברה רשאית לבצען על חשבון הקבלן 21.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  .21.2

 שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.יוהקבלן י

בלבד אשר תהא רשאית  חברהלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של ה .21.3

בכל  ., לרבות מתן הוראות, בכתב, לגבי אופן סילוק העברת העפרלפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי

מקרה שבו תורה החברה על העברת עודפי חפירה למיקום/ים בתחום חולון יעשה הדבר על ידי הקבלן 

לפנות את עודפי החפירה אל מחוץ  ועל חשבונו, ללא כל תוספת תשלום. בכל מקרה בו תורה החברה

 ל על פי הנחיות העירייה ו/או החברה.ולתחומה יהיה על הקבלן לסלקם לאתר מורשה, הכ



חומר שייבדק על ידי המפקח ויוגדר כפסולת יסולק, בהוראת המפקח, על ידי הקבלן למטמנה שתאושר  .21.4

יהיה אחראי, על חשבונו  על ידי הרשויות המוסמכות, על חשבונו והוצאותיו של הקבלן. הקבלן

והוצאותיו, להשגת כל האישורים הדרושים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 

 . או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור
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להעביר  הקבלן מתחייב לפקח על יציאת משאיות מועמסות בפסולת מהאתר למטמנה. הקבלן מתחייב .21.5

 לחברה תעודות הטמנה בצורה מסודרת.

במקרים בהם ניתנה לקבלן הנחיה לשינוע מחוץ לאתר הבניה, הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו,  .21.6

להשגת כל האישורים הדרושים מן הרשויות המוסמכות לגבי מיקום ומסלול הנסיעה לשפיכת חומר 

שפיכת החומר במקום שלא אושר, מראש ובכתב, על ידי  המילוי ויישא בכל נזק ו/או קנס שיוטלו עקב

 המפקח והרשויות כאמור.

 עודפי עפר מאתר הבניה ללא הנחית המפקח. מובהר כי הקבלן אינו ראשי להוציא .21.7

 עבודות ארעיות .22

הקבלן יספק וירכיב, על חשבונו, פיגומים, מערכות תמוך, דרכים, מעברים מורמים, סולמות ואמצעים  .22.1

פי החוזה. הקבלן יבטיח -יבויות הקבלן עליאלה, הדרושים לביצוע העבודות ויתר התחאחרים כיוצא ב

שמתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו ומתאימים מיתר 

הבחינות למטרותיהם. הקבלן ירכיב, יחזק, יחזיק, יחדש, יתקן ויחליף את המתקנים הארעיים 

התחשב בצרכי הבטיחות בעבודה ובהוראות החוק והרשויות המוסמכות וישא ל בוהאמורים, הכ

באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המתקנים הארעיים האמורים, וכל נזק בין ישיר ובין עקיף שיגרם 

 כתוצאה ממפולת או תקלה אחרת כלשהי שתארע בהם ויתקן ללא דיחוי כל נזק כאמור. 

ל מתקנים ארעיים או מבנים ארעיים אחרים שעל הקבלן להתקין או לבנות ההוראות דלעיל יחולו גם על כ .22.2

בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בחוזה והקבלן יתקין או יבנה כל מתקנים או מבנים כאמור 

תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת  -בהתאם להוראה האמורה ובמועד הנקוב בה ואם לא נקוב מועד 

 העבודה.

חשבונו את המבנים והמתקנים הארעיים האמורים במצב סדיר, תקין ונקי משך כל  הקבלן יחזיק על .22.3

. בגמר חברהתקופת ביצוע העבודות. מיקום המבנים והמתקנים הארעיים טעון אישור המוקדם של ה

ביצוע העבודות יפרק הקבלן את כל המבנים והמתקנים הארעיים ויחזיר את המקום למצב שהיה בו ערב 

 ל לשביעות רצון המפקח.ואו המתקנים הארעיים, הכהקמת המבנים 

 ומים אספקת חשמל .23

 הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו. .23.1

במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי  .23.2

 שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח.

הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון:  .23.3

. כל ההוצאות הקשורות יו"בהפעלת משאבות, הנחת צינורות, מכלים, מכלים רזרביים, מכוניות וכ

                                                                                                        באספקת המים ובהובלתם יכללו בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 בגמר העבודה, יפרק הקבלן את כל החיבורים ויחזיר את המצב לקדמותו. .23.4
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גנרטורים או התחברות -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל .23.5

העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר 

כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, יכללו  אישור המפקח.על פי כל ה, ויו"בחשמל וכ

 בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 הגנה על חלקי העבודה .24

צרים בתהליכי העבודה הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמו .24.1

טפונות, רוח, שמש, השפעות יועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, ש

אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים 

כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות  הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני

ל לפי דרישת המפקח וחפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכ

 ולשביעות רצונו.

כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים בסעיף  .24.2

תים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות , בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאו24.1

 רצונו של המפקח.

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם על  .24.3

 ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 צוות הניהול -השגחה מטעם הקבלן  .25

לכל אורך תקופת ביצוע העבודה צוות ניהול מקצועי  , על חשבונו והוצאותיו,יקהקבלן מתחייב להעס .25.1

"( בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן הצוותהנדסי )להלן: "

 אשר יכלול לפחות את העובדים באופן קבוע, הקבלן יחזיק באתר צוות ניהולי  לעבודה נשוא חוזה זה.

 הבאים:

 דומות.בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 5בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .25.1.1

שנים  2 מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של .25.1.2

כאחראי על מועצה המקומית בדומות. המהנדס יחתום בביצוע עבודות  בישראל לפחות

 .כאחראי בטיחות, אחראי לביקורת והביצוע

ת, על הקבלן להעסיק במקום בקביעות ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .25.1.3

מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, מאזנת 

ע"י  כל מדידה שתידרשאוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. 

 מודד ללא תשלום כלשהו.המפקח תבוצע ע"י ה

ומנהל עבודה בדרגת  רשוםלעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל פרויקט בדרגת מהנדס  .25.1.4

 דומות.בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 5 ניסיון מוכח של יבעל הנדסאי,
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הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על  .25.2

 המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. ם הוראות חוזה זה.קיו

 שהצוות לא יועסק בפרויקטים אחרים. מובהר בזאת

בהקשר עם  ביוזמתוהמודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע  .25.3

 זו( וזאת ללא כל תשלום נוסף.פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה 

, לפי , יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק לאחר אישורוםניסיונשמות אנשי הצוות ופרטי  .25.4

מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע לא יאוחר יוכלו להימנות על צוות הקבלן.  שיקול דעתו הבלעדי,

 .התחלת עבודה צוהמועד הנקוב לתחילת ביצוע העבודות במימים  7 -מ

של אחד  יו"בחופשה וכו/או  מילואיםו/או  של מחליפים במקרה של מחלה םהימצאותעל הקבלן להבטיח  .25.5

 לעיל. 25.1שבסעיף מבעלי המקצוע 

באם נמצאו בלתי מי מבעלי המקצוע המפורטים לעיל לדרוש החלפת  ה,לפי שיקול דעת ת,רשאיחברה ה .25.6

 מתאימים לדעתו מכל סיבה שהיא.

א רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, המפקח יה .25.7

ממועד  ימים 7מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך 

נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת 

 כאמור.החלפה 

 כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו. .25.8

כשהם חתומים על ידי בעלי   "זטעד  גנספחים י"לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למפקח את  .25.9

 התפקידים השונים שאושרו על ידי המפקח.

על ידי המפקח למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או  .25.10

 לקבלן עצמו.

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו   .25.11

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

 העבודה בהתאם לחוזה זה. לביצוע נכון ומלא של

 אפשרות עבודה לקבלנים נוספים .26

הקבלן יאפשר לכל קבלן ולכל אדם אחר שיאושרו על ידי המפקח וכן לעובדיהם לפעול ולעבוד באתר  .26.1

העבודה וכן ישתף עימם פעולה, כולל תאום ביצוע עבודות שונות, וכן יאפשר להם, במידת הרצוי 

 שירותים ומתקנים שהוקמו על ידו לצורך ביצוע העבודותוהאפשרי, לפי קביעת המפקח, שימוש ב

 לעיל. 26.1הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין התיאום ו/או השימוש, כמפורט בסעיף  .26.2
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הקבלן מאשר כי ידוע לו כי החברה תאפשר לזכיין שיבחר על ידה להפעלת בית הקפה במבנה הנבנה על  .26.3

ודות החלות עליו לצורך השלמת המבנה והתאמתו לשימושו, ידו כניסה לאתר העבודה לצורך ביצוע העב

והוא מתחייב לאפשר לזכיין האמור כניסה לאתר העבודה וישתף עימו פעולה ויתאם את ביצוע כלל 

 העבודות הן שלו והן של הזכיין האמור באופן היעיל והמיטבי.

 העבודהשמירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר  .27

הקבלן ינקוט ויהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש  .27.1

וחיי אדם באתר, בדרך לאתר ובסביבתו, בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר ויספק 

דיפון  לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, -ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 

תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל 

או שיהיה דרוש על פי דין או על  המפקחהעובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 

עבודה יהיה עליו פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר ה

 ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה. 

הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש  .27.2

 . ל על חשבונו והוצאותיו, לרבות הקמת מבנים, שימוש בחומרים וכיו"בו, הכמביצוע העבודה

גדר אטומה מפח טרפזי מגולוון וצבוע חדש  שטחי עבודתו, על חשבונו,הקבלן מתחייב להקים מסביב ל .27.3

ל בהתאם לתקני וי עמודים מצינורות עגולים, הכל ידמ', הגדר תהיה מעוגנת לקרקע ומחוזקת ע 2בגובה 

צות הפרדה . כמו כן, יבצע הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, מחיהבטיחות ולדרישת הרשויות השונות

למען  רית להפרדה בין שלבי העבודה וכן מסביב לאזור ביצוע העבודות.ומלוחות גבס, עץ ו/או מפח איסכ

הסר ספק מובהר כי על הקבלן לבצע דרכי גישה לאתר העבודה הכולל, בין היתר, פירוקים, שלטי אזהרה 

 ל על חשבונו והוצאותיו.וואספקת כל החומרים הנדרשים לכך, הכ

ל עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה ש .27.4

מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת ולנקוט 

 בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות הבאות: 

שעות לפני ביצוע העבודה  24ם אוורור הקו, לפחות למשך הסרת מכסי שוחות הבקרה לש .27.4.1

 בקו. 

אוורור של תאי הבקרה והשוחות באמצעות מאווררים מכנים במקרה בו יתגלו גזים מזיקים  .27.4.2

 או חוסר בחמצן. 

לשוחות הבקרה יכנסו אך ורק עובדים המצוידים בכפפות גומי, במגפי גומי גבוהים עם  .27.4.3

טיחות המחוברת בחבל לאדם העומד מחוץ לשוחה. סוליות בלתי מחליקות ובחגורת ב

בשעת העבודה בתוך שוחות הבקרה, יהיה נוכח אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר מיומן ומסוגל 

 להגיש עזרה במקרה הצורך. 

מטר או שנתגלה בהן גז מזיק יכנסו רק עובדים המצוידים  3לשוחות בקרה שעומקן מעל  .27.4.4

 במסכות גז.
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ו, לרבות חיבור לתשתיות זמניות, מוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונהקבלן יבצע את כל החובות ה .27.5

 .חשמל, תקשורת וכיו"ב

 שיונות ותשלום אגרותימתן הוראות, קבלת ר .28

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות 

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

בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי 

ציא כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימ

 לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

 עתיקות .29

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

נכסי  -תגלו באתר העבודה גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר י

 והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך. ,המדינה הם

על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים  למפקחמיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן  .29.2

 את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

ות, כאמור, יוזמן נציג רשות העתיקות אשר יקבע היכן תמשך העבודה ובאילו בכל מקרה של גילוי עתיק .29.3

 תנאים.

יכין תכנית חליפית לעקיפת אתר הממצאים. בגין השינוי ישולם לקבלן לפי הביצוע בפועל ולפי  המפקח .29.4

 הצעתו בנוהל הצעת מחיר. לא תשולם תוספת או פיצוי עבור הפסקת העבודה ו/או השינוי.

מטעם רשות העתיקות צורך בחפירות גישוש לאיתור גבולותיו של ממצא ארכיאולוגי, יבצע ראה המפקח  .29.5

שעות  10זאת הקבלן בנוכחות מפקח רשות העתיקות ולפי הוראותיו. עבור חפירות כאלה, בהגבלה של 

 עבודת מחפר, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי.

מנע הקבלן מחפירה בשטח המוגדר במקרה שיוחלט על חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים י .29.6

 כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה.

חפירות ההצלה יבוצעו על ידי רשות העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה  .29.7

 והמשך העבודה.

חודשים לאחר גמר חפירות  6הקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבודה גם אם תדחה לתקופה של  .29.8

 ולם לקבלן שום פיצוי בגין הפסקת העבודות וחזרה לשטח אחרי גמר חפירות ההצלה.ההצלה. לא יש

התשלום לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי החברה. מפקח רשות העתיקות יקבע באילו קטעים  .29.9

 יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המפקח.

 יירשמו ביומן העבודה. כל שעות עבודתו של מפקח רשות העתיקות .29.10
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יחולו על החברה, ובלבד  29.1הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף  .29.11

 ידי המפקח.-שאושרו מראש על

 דומהפטנטים וכ ,זכויות .30

בלבד ולקבלן לא תהיינה כל זכויות  לחברהכל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה  .30.1

ל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות בעבודה על כ

 לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב  .30.2

ם או זכויות דומות בדבר שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרי

השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו על ידי 

 הקבלן.

 תשלום תמורת זכויות הנאה .31

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול או 

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

 האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 כוח אדם רישומו ותנאי עבודה .32

, את ההשגחה עליהם ותהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבוד .32.1

 עי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.ואמצ

תוך המועד  ותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבוד .32.2

שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק יהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

 מור.שיון או היתר, כאירק מי שרשום או בעל ר

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם שמו,  .32.3

 מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח  .32.4

מצבת כוח אדם שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם  לפי דרישתו, ולשביעות רצונו,

 והעסקתם.

 ,1959-לביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .32.5

והקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה לא יעסיק עובדים זרים כהגדרתם בהוראות 

ות . הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבוד2001/44משקי  הוראת שעה -תכ"ם

 וכן ייתן להם את כל הזכויות הסוציאליות להם הם זכאים על פי כל דין, הסכם קיבוצי וצווי הרחבה.

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי  .32.6

 .1968-]נוסח משולב[ תשכ"ט
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הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  .32.7

ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  ,1954-וכן לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

   .1988-בניה(, תשמ"ח

בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר  הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים .32.8

 העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.

 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו בביצוע .32.9

בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא חברה העבודה אף אם הסכימה ה

שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי  או ה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,כשור

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

שירותים כגון: אוכל, מקלחות ו חברהלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המודגש בזאת ש .32.10

 אסורה בהחלט.וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  סניטריים, טלפון

 מעביד-העדר יחסי עובד .33

מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר, המועסק על 

האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת,  ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף

ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב 

 הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו להן בשל כך.

 קבלני משנה .34

 ובכתב, להעסקת כל קבלן משנה בביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לקבל את אישור החברה, מראש .34.1

החברה תהיה רשאית לאשר או שלא לאשר העסקתו של קבלן משנה כלשהו, וזאת לפי שיקול דעתה  .34.2

 הבלעדי.

למען הסר כל ספק כל קבלן משנה שיוצע על ידי הקבלן יהיה בעל רישיון כדין לבצע את העבודות אותן  .34.3

עבר לחברה יחד עם פרטי הקבלן המשנה לצורך קבלת אישור הוא מיועד לבצע, והרישיון כאמור יו

 החברה, כאמור.

החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה, את הפסקת העסקתו של קבלן משנה כלשהו  .34.4

 והחלפתו בקבלן משנה אחר, והקבלן מתחייב למלא, לאלתר, אחר דרישת החברה.

לביצוע כל ההתחייבויות על פי חוזה זה לרבות עבודות  מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי כלפי החברה .34.5

 שתבוצענה, אם תבוצענה, על ידי קבלני משנה.

 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .35

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה  .35.1

חזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר והה

 והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
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תשומת לב מיוחדת תוקדש לעובדה כי מדובר באתר בילוי וספורט פעיל, אשר ימשיך בפעילותו גם במשך  .35.2

 תקופת הביצוע.

תר מתאריך צו התחלת עבודה ועד לסיום העבודות, על הקבלן תחול חובת ההשגחה והשמירה על כל הא .35.3

 מפני פעילות זרים, נזקים לעבודות ולמערכות וכיו"ב. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המרכז בו מבוצעות העבודות הינו פעיל ומאוכלס על ידי הציבור הרחב ולפיכך  .35.4

ה ו/או לעבודות הנ"ל הוא מתחייב להשתמש בכלים ובציוד באופן שעבודתו תימנע נזקים כלשהם למבנ

ו/או לביסוסם, לרבות מניעת השפעת ויברציות וכן נזקים לרכוש ו/או לגוף של צד ג' כלשהו. כמו כן תהיה 

החברה רשאית לחייבו לעבוד בשעות מסוימות ו/או באזורים מסוימים במבנה, אשר בהם לא יפריע 

 לפעילות השוטפת המתקיימת במרכז.

 תיקון נזקים למובילים .36

אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתיעול,  הקבלן .36.1

לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים כיו"ב )להלן: "מובילים"( תוך כדי ביצוע 

עבודה, העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע ה

ושל כל אדם או רשות המוסמכים  המפקחיתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של 

 לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים,  .36.2

, לפני ההעברה, על פרטי למפקחם, יודיע הקבלן בכתב כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדי

 החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 הגנה על עצים וצמחיה .37

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצורכי העבודה 

הקבלן מתחייב לעטוף, על חשבונו והוצאותיו, את כל העצים שבאתר  והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

מטר על מנת שלא יפגעו וכן הוא מתחייב להשקות אותם בכל תקופת ביצוע  1העבודה, בגדר איסכורית בגובה 

 העבודות.

 ותאחריות לעבוד .38

רת אתר , יהא הקבלן אחראי לשמיותמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום ביצוע העבוד .38.1

ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר ות והעבוד ההעבוד

 מכל סיבה שהיא. ות,העבודה ולעבוד

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול וכלפי העירייה הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה  .38.2

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  , בין שהנזק אוותשיגרמו לחומרים ו/או לעבוד

ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא  עירייהוהוא פוטר את החברה ואת ה ותמראש, בקשר לביצוע העבוד

 .מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמורלרבות המפקח, בשרותן, 

לציוד מכל סוג הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע  בדן, נזק או קלקולוהקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל א .38.3

לרבות העבודה והוא פוטר את החברה ו/או את העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן, 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור.המפקח, 
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 אחריות לגוף או לרכוש .39

או אובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק  .39.1

העבודה או בקשר עמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. החברה 

רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או  יהתה

 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות

אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע  יההקבלן יה .39.2

 לרבות המפקח,העבודה והוא פוטר את החברה ואת העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן, 

 ר.מכל אחריות לכל אובדן, נזק או קלקול, כאמו

על כל לרבות המפקח, הקבלן ישפה את החברה ואת העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן,  .39.3

 39.2 - 39.1סכום שתחויבנה לשלם, או שתשלמנה, בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיפים 

רישה, כאמור. החברה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשאנה בהן בקשר לד

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או 

אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. לקבלן תימסר הודעה 

 מפניה.על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן 

לרבות הקבלן ישפה ו/או יפצה את החברה ו/או את העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן,  .39.4

בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית המפקח, 

 ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים.

 בי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.אחריותו של הקבלן תחול גם לג .39.5

לעיל, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים להלן ואין הוא חייב לשפות  39.1על אף האמור בסעיף  .39.6

את החברה בגינם: נזק הנובע ממסירת אתר העבודה לקבלן לצורך ביצוע העבודה ללא זכות או בשל כך 

 דה או כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.זכות לבצע את העבו חברהשאין ל

 אחריות לעובדים ולשלוחים .40

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו  .40.1

של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה, והוא פוטר בזאת את החברה ואת 

ים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים העירייה מאחריות כלפי עובד

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

רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין  יההחברה תה

 עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. נזק או תאונה, כאמור,

קיום -הקבלן ישפה את החברה ו/או את העירייה בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי .40.2

נדרשו החברה ו/או העירייה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של לעיל.  40.1התחייבותו שבסעיף 

ביצוע העבודה, ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת 

לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט 

. לקבלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות חברהלשביעות רצון ה

 להתגונן מפניה.
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 ל ידי הקבלןביטוח ע .41

פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים )בין בעצמו ובין -פי החוזה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על

החברה ו/או מורשית כדין, על שמו ועל שם קבלנים וקבלני משנה, על שם באמצעות הבאים מטעמו(, בחברת ביטוח 

כל ולמשך עבודות הביצוע מתן האישור להחל מיום , וכל הבאים מטעמם של הנ"ל, העירייה ו/או גופים עירוניים

)ולעניין ביטוח  )לפי המאוחר(, אתרתקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מה

ת ביטוח פוליס חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות ותקופת הבדק(

וכן ( "אישור עריכת ביטוח העבודות": )להלן נספח ה' ומסומן צ"במה באישור עריכת ביטוח העבודותכמפורט 

, )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן" ויחד עם נספח ופוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצ"ב ומסומן, 

 .מה(להלן  "ביטוחי הקבלן" בהתא 41.4הביטוחים המפורטים בסעיף 

לעניין אובדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה לחברה  .41.1

בלבד, וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת החברה. על אף האמור לעיל, תגמולי 

 ישולמו ישירות לקבלן.₪  500,000ביטוח עד לסך של 

 ת קבלניות.ביטוח עבודו-התנאות כלליות .41.2

העירייה ו/או גופים החברה ו/או על זכות התחלוף כלפי הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור  .41.2.1

ו/או המפקח ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי  , וכל הבאים מטעמם של הנ"ל,עירוניים

 אדם שגרם לנזק בזדון.

יטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא ב כי הקובע סעיף תכלול הפוליסה .41.2.2

הודעה על כך מראש,  לחברה שנמסרהמחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך 

 יום לפחות מראש. 60בכתב ובדואר רשום של 

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה הפוליסה תכלול סעיף הקובע  .41.2.3

, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי לחברההפרויקט מלאה של כל חלקי 

 זכויות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הפוליסה תכלול סעיף הקובע  .41.2.4

ויתר יחידי המבוטח, והכל  החברההמבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את 

 ם יתרת הפרמיה, באם תהיה.בכפוף להמשך תשלו

 תוארךהארכת משך העבודה, של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש .41.2.5

 .תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

היקף הכיסוי  .נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זהבגין  .41.2.6

פס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע הניתן על פי הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח טו

בכפוף לשינויים הנקובים כ"ביט", על פי המהדורה הנהוגה ביום תחילת תקופת הביטוח 

 בוטל.יחריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, לעיל. 

 ביטוחעריכת אישור את  ביצוע העבודות, ממועד תחילת, לא יאוחר החברההקבלן מתחייב להמציא לידי  .41.3

 . מבטחו בידיהעבודות חתום 

 :בנוסף על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים .41.4
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 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;-כנדרש על ביטוח חובה .41.4.1

עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה החייבים  רכוש צד שלישיל נזקביטוח אחריות בגין  .41.4.2

 ין נזק אחד.בג₪  500,000 שלסך ב אחריות בגבולבביטוח חובה 

שתוגש תביעת צד שלישי כנגד החברה או מי מהבאים מטעם החברה, בגין נזק אשר  ככל

היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את החברה 

 בקשר עם התביעה כאמור; יחובואו מי מהבאים מטעם החברה, בגין נזק או הוצאה בהם 

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי  "הסיכוניםאו "כל /ו"  מקיף ביטוח .41.4.3

הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך 

 להלן; 14.18ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 בבחינת הנה הביטוח עריכת אישוריב לרבות, זה לעיל כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .41.5

. הדין לפיאו /ו זה חוזה לפי חבותו ממלוא הקבלן את פוטרת שאינה, הקבלן על המוטלת מזערית דרישה

, וכל הבאים העירייה ו/או גופים עירונייםהחברה ו/או  כלפי דרישה או/ו טענה כל יהתה לא לקבלן

 היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשורבכל  מטעמם של הנ"ל

 הקבלן.  ידי על שהוצא הביטוח הכיסוי

החברה ו/או  כלפיהמבטח לתחלוף  שלשל הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכושביטוחי  .41.6

 פי אדם שגרם לנזק בזדון. , למעט כל, וכל הבאים מטעמם של הנ"להעירייה ו/או גופים עירוניים

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ודמי הביטוח  בתשלומיקבלן האחריות הבלעדית לשאת ה על .41.7

מכל סכום שיגיע לקבלן  החברה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי לעיל המפורטים הקבלן ביטוחיב

 זה. חוזהעל פי 

אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם, אלא אם  פיו המבטח-קבלן יכללו תנאי מפורש עלהביטוחי  .41.8

 יום מראש. 30הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן חברה ו/או לעירייה כן מסר המבטח ל

בסכומי ההשתתפות ודמי הביטוח בתשלומי שא בעצמו יקבלן יהלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  .41.9

. סכומים אלה יהיו וח העבודות הקבלניותלרבות פוליסת ביט העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח

 נתונים לקיזוז על ידי החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים מכל סכום שיגיע לקבלן על פי חוזה זה.

מתחייב הקבלן כאמור. כן  נספח הביטוחקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי ה .41.10

מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה רוך לפי נספח זה, שהתחייב לעלהאריך את פוליסות הביטוח 

ו/או  אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהבמשך תקפות 

עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי 

עשוי להימצא אחראי  הקבלןכל תקופה בה ניין ביטוח חבות המוצר ל, ולעאחריות הקבלן הקבועה בחוזה

 על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

ו/או כל חוזה  כל עוד חוזה זה בתוקףים עריכת הביטוח ילחזור ולהפקיד את אישורהקבלן מתחייב כן  .41.11

העתקים  להארכת חוזה זה בתוקף. ולדרישת החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים ימציא הקבלן

 חתומים של ביטוחי הקבלן.
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, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .41.12

צמצם או ל/והחברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

 פי כל דין.-ו עלאפי חוזה זה -עלהקבלן את אחריותו של 

ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה באישורי הביטוח ו/או בהעתקי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור  .41.13

ום לשינוי הביטוחים זה, לדרישת החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים, מתחייב הקבלן לגר

 האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה.

 לערוך ביטוחים נוספיםו/או  קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניותהככל שלדעת  .41.14

בכל ביטוח רכוש  כאמור, על חשבונו הוא.ו/או המשלים את הביטוח הנוסף  יערוך הקבלן, ו/או משלימים

יערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים ומי נוסף או משלים שי

 מטעמם, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה פרק הביטוח לעיל מתחייב לגרום לכך כי הוראות הקבלן  .41.15

 שלו. 

ה בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה, יוודא כתנאי הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנ .41.16

לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות 

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

אבדן או פגיעה, דרשים לשם מניעת על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנ .41.17

העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל  .לעבודות בחום

בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח 

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו 

  . יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

, ם של הנ"לגופים עירוניים ואת כל הבאים מטעמהקבלן פוטר במפורש את החברה ו/או העירייה ו/או  .41.18

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות

הוא זכאי עבורו )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת מתן השירותים וכן לנזק אשר 

, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות עורך )אם עורך( שהינו ביטוח רכוש ע"פלשיפוי בגינו 

, העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

 פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ה אולם

תגמולי בטוח כלשהם ע"י המבטח, לא למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום  .41.19

טוח יישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי חוזה זה או על פי כל דין לרבות, במקרה שהב

אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 

החברה בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי  ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.

     לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(. םוהבאים מטעמ ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו  .41.20

 צורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.דמי הביטוח מיועדים אך ורק ל
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ביטוח העבודות ו/או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות ערך וקיים הקבלן ביטוח עבודות לא  .41.21

 , יחולו ההוראות הבאות:הקבלניות

 15לקבלן התראה של  נו, לאחר שנתםהחברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים רשאי .41.21.1

תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח,  בביטוח עבודות קבלניות, להתקשר )חמישה עשר( ימים

 לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

יחולו כל  לעיל, 41.21.1בסעיף החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים כאמור  ועש .41.21.2

 על הקבלן. הםהוצאותי

זה, או כדי להטיל על  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  .41.21.3

 החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים חבות כשלהי.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט, מכל סיבה שהיא, חלה על הקבלן החובה  .41.22

 לשלוח לחברה את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה, מידית, ו

לדרישת החברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים, הקבלן מתחייב לכלול במסגרת בביטוח "עבודות  .41.23

קבלניות" כמבוטח ו/או כמוטב לתגמולי הביטוח את בעל המקרקעין ו/או בעל הקרקע ו/או מוסד פיננסי 

יות ו/או כל ישות אחרת שהחברה ו/או העירייה ו/או גופים עירוניים המממן את ביצוע העבודות הקבלנ

 ה בשם המבוטח, טרם קרות מקרה הביטוח.אות התחייב להכליל

 שינויים, תוספות והפחתות .42

בכל עת, על שינוי בהיקף החוזה, ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור  ,להורות תרשאיחברה ה .42.1

ותינתן בכתב. , תיקרא "פקודת שינויים" זההוראה על שינוי העבודה לפי סעיף  .על הקבוע בדיןההגדלה 

הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים". פקודת השינויים תיחתם 

 על ידי מורשי החתימה של החברה.

ת, בגין ההפחתה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה כל תביעות, כספיות או אחרו

ההגדלה, והקבלן יהא זכאי לתשלום בגין הכמויות שתבוצענה על ידו בפועל בלבד. כמו כן לא יחולו כל 

 שינוים במחירים המפורטים בכתב הכמויות עקב ההפחתה ו/או ההגדלה. 

רי היחידה כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים לפי מחי .42.2

היה ואין סעיף המתאר במדויק את השינוי הנדרש, יקבע ערך השינוי על פי  כמפורט בהצעת הקבלן.

 לפי סדר העדיפות הבא:ו עבודות חריגות דהיינו עבודות שאינן כלולות בהצעת המחיר

  .כתב הכמויותפרורטה של מחירי  .42.2.1

 20%בהנחה של  חשבוןאחרון שפורסם לפני המועד שנקבע להגשת התשתיות מחירון דקל  .42.2.2

 . )ללא תוספת רווח קבלני(

למחירי היחידה שיקבעו על פי סעיף זה יש להוסיף או להפחית את כל הנדרש על פי התנאים המפורטים  .42.3

 בחוזה זה לרבות התייקרויות.
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. מובהר ומוסכם בזה כי לבד 42.2שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף  .42.4

ו הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת מהעלאת א

 שינויים.

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר  .42.5

 15ו יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עבר -החוזה 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו 

 הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

מניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי ל .42.6

 יום מיום מתן פקודת שינויים. 30רך השינויים תוך קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ע

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה את  .42.7

 הקבלן בארכה להשלמת העבודה. 

מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות  .42.8

התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה החוזה או 

 לפי החוזה או לפי כל דין.

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( .43

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(. המפקח  .43.1

זו אלא אם המדובר בעבודה שלא נכללת במסגרת העבודות שפורטו לא יורה על ביצוע עבודה בדרך 

 בהצעת הקבלן במכרז והיא מסוג שאין לגביו מחיר בהצעת הקבלן במכרז.

הוראות המפקח תינתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה  .43.2

י לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי כאמור. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כד

חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו גם על 

 עבודות אלה.

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם  .43.3

של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית,  המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה

לפי שיקול דעתו של המפקח. הקבלן יחליף  -ל ואו בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכ

 את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תחולנה עליו.

ה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע. סיווג הפועלים המועסקים בעבוד  .43.4

 הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

 מדידות .44

 כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי המפורט בכתב הכמויות המחירים ועל פי הביצוע בפועל. .44.1

ולנה על העבודה למדידה, וכן עבודות על פי פקודת שינויים, שהוסכם במפורש כי הוראות סעיף זה תח .44.2

 תימדדנה.
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, כי תיערך מדידה של ותו/או בכל שלב משלבי העבוד ן, בסיומותהמפקח רשאי לדרוש במהלך העבוד .44.3

 שבוצעו על ידי הקבלן. ותכמויות העבוד

קח והקבלן או על סמך חישובי כמויות תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפ ותכמויות העבוד .44.4

ל לפי העניין. ושיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי, הכ

 כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

ו, בהתאם לפרטי התכניות כשהיא גמורה, מושלמת אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נט .44.5

וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספת עבור פחת או כיו"ב, ומחירה כולל את ערך כל עבודות 

 הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.

וי לו. לפני ביצוע המדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצ .44.6

הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו 

לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע  לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד .44.7

את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי 

לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך 

לביצוע המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר  הודעה למפקח לפני המועד שנקבע

 .44.6שייקבע כאמור בסעיף 

ימים על כל כמות  7נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  .44.8

ה ישנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השני

 תגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה דעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.י

 תעודת השלמה .45

שלושה העתקים מודפסים השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו  .45.1

ר המבנה לתשתיות , אישור על חיבו4טופס שלושה העתקים של וכרוכים של הוראות הפעלה ותחזוקה, 

 ASוכן את הדיסקט או הסמי אורגינלים של תוכניות בדיעבד חיצוניות )חשמל, מים, ביוב, טלפון וכיו"ב(

MADE)  )ימים מיום קבלת ההודעה )להלן  30כמפורט להלן. המפקח יבחן את העבודה תוך  ותשל העבוד

 "(.בחינת העבודה" -

תורה החברה לגבי העבודות, ידריך ויורה הקבלן את מי שלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי טרם מסירת 

כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של העבודות. תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר העבודה 

 וההפעלות, ללא תוספת במחיר.



- 49 - 

התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( ותכלולנה פירוט  .45.2

, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים םהגרביטציוניישל כל העבודות לרבות: תוואי הקווים מדויק 

מפלים חיצוניים, מיקום ורום קרקעית  ,I.Lבשטח, רומי קרקעית, צינורות הכניסה והיציאה מהשוחות )

I.L ) לרשת  הכנה לחיבור בעתיד, רום וסוג מכסאות השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחות

הארצית ולעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן ייכלל בתוכניות כל המידע  תוהקואורדינטוהרומים 

הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודה לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, 

 סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב.

יסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התוואי מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כ

 וההסתעפויות.

 כן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי המפקח.

עליה משורטטות התכניות. על הקבלן לעדכן את התכנון על  CADהמפקח יספק לקבלן, דיסקט בתוכנת 

 כבות התשתית.פי הביצוע בשטח לרבות כל ש

בהעדר תכנון ממוחשב יסופקו לקבלן תכניות סמי אורגינלים עליהן יסמן הקבלן את כל המידע המפורט 

 לעיל. כל ההוצאות בגין האמור לעיל, יחולו על הקבלן וכלולות בהצעתו.

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, ימסור  .45.3

"התיקונים"( הדרושים לדעתו, והקבלן חייב  -בלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן לק

 לעיל. 45.1יחול על העבודה האמור בסעיף  -לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים 

פי החוזה, למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה ל .45.4

 ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

ימסרו לקבלן, בתום קבלת  - ואישר המפקח כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונ .45.5

לעיל השלמת המבנים והעבודות כאמור למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי  העבודה, תעודת השלמה.

כוללת, בין היתר, מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם לרשויות התכנון 

המוסמכות )לרבות הג"א, חברת החשמל, חברת בזק, מכבי אש, הרשות המקומית וכיו"ב(, לרבות, כל 

ו/או היחידות  עבודות התאום ו/או הטיפול עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור המבנים

לרשתות השונות )מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיו"ב(, בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים ו/או 

וכיו"ב( וקבלת אישור הרשות המקומית לאכלוס וקבלת  4הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופס 

לצורך מתן כל  , לרבות המצאת ערבויות שתידרשנה על ידי הרשויות המוסמכותתעודת/ות גמר כדין

 האישורים דלעיל.

קבע המפקח ו/או המפקח כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, יחול האמור  .45.6

לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים,  45.1בסעיף 

, לשביעות רצונם של המפקח והמפקח את התיקונים כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים

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

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, כולה או  .45.7

תעודת השלמה. עשתה כן אין הדבר  חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה

 גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
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לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע את  .45.8

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

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך  17%בתוספת 

 אחרת.

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי  .45.9

 החוזה.

על הקבלן היה להשלימו במועד קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה ש .45.10

ל לפי העניין, ואת העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכ חברהמסוים, חייב הקבלן למסור ל

והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או 

 תביעות כלשהן שיש לו.

יב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חי  .45.11

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

 בדק, תיקונים ותעודת סיום .46

מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או  חודשים 12של  התקופללצורך חוזה זה תקופת הבדק הינה  .46.1

, אלא אם נקבעו תקופות בדק לפי המאוחר שבהםלעיל, ם השלמת ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם מיו

אחריות ארוכות יותר בסעיף זה או במפרט המיוחד או בדין, ביחס לעבודות או מוצרים מסוימים, 

 והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים יחולו על תקופות הבדק והאחריות הארוכות יותר.

 הצדדים על תקופות בדק ואחריות, החל מיום הוצאת תעודת ההשלמה, מוארכות כדלקמן: מוסכם בין .46.2

 .שנים 10 -עבודות בידוד ואיטום, לרבות איטום הגג .46.2.1

 שנים.  5 -עבודות מסגרות חרש וסיכוך .46.2.2

 שנים. 3 -עבודות נגרות ומסגרות .46.2.3

 שנתיים. -עבודות אינסטלציה סניטארית .46.2.4

 שנתיים. – םעבודות אלומיניו .46.2.5

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי  נזקים, .46.3

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

של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם 

ל בהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי ומיד הכ מחדש

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

 המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. 

את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותן המפקח לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו  .46.4

 על חשבון הקבלן.
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משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת  .46.5

 המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

יחזיר הקבלן הקבלן ימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים  .46.6

לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או 

 בעקיפין, מבצוע התיקונים.

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים, תהיה החברה רשאית לבצע את תיקון  .46.7

ישלם לה את כל ההוצאות, לרבות הוצאות הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא ו

 משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון, לדעת  .46.8

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

ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק ותזמין את הקבלן להשתתף בה,  החברה תקבע מועד לשם .46.9

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.

בתום תקופת הבדק ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה   .46.10

 המלאה של המפקח.וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו 

מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר מטבע הדברים  .46.11

 נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

על הקבלן להחזיר , על חשבונו והוצאותיו, את אתר העבודה במצב תקין ולאחר תיקון כל הנזקים שנגרמו  .46.12

ו כן ינקה הקבלן את אתר העבודה וסביבתו. לפני תחילת העבודות יצלם במהלך ביצוע העבודות. כמ

 את אתר העבודות וימסור העתק הצילום למפקח. בווידאוהקבלן 

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. .46.13

 פגמים וחקירת סיבותיהם .47

הקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מ .47.1

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

החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שיורה לו המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן 

בלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, יחולו הוצאות החקירה על הק -אחראי לו לפי החוזה 

את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. ההחלטה 

 אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.

דה שלא בהתאם שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבו 5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  .47.2

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

. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי חברהלתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 החברה.

  תשלומים לקבלן .48
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יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל, הצעת הקבלן  מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן .48.1

הקבלן מסכים ומאשר בזאת כי מחירי היחידה המוצעים על ידו הינם קבועים וסופיים  והוראות חוזה זה.

ולא יחולו בהם שינויים כלשהם לרבות לא כתוצאה מהתייקרויות כלשהן, לרבות, הפרשי הצמדה ו/או 

 ריבית כלשהם.

רת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים בסעיף אם לא נקבע במפורש אח .48.2

לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן  48.1

 לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:

ניים, עבודות לוואי אכל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכ .48.2.1

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

  תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .48.2.2

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים. .48.2.3

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי גידור,  .48.2.4

וכל  יו"בוכ "Wאמצעי מיגון והפרדת תנועה כגון מחסומי "ניו גרסי", מיניגארד, מעקות "

ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום 

 העבודה.

, המוצרים והציוד האחר לאתר חברההובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי ה .48.2.5

 לל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.העבודה, החזרתם, ובכ

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי העבודה שנסתיימו, אחזקתם והגנה   .48.2.6

 עליהם.

 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. .48.2.7

 ביצוע העבודה לפי התוכניות.כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות ל .48.2.8

 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה. .48.2.9

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. .48.2.10

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. .48.2.11

דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  .48.2.12

 רות והיטלים מכל מן וסוג שהוא.מסים, אג

ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל ספק כוח  .48.2.13

 עצמי )ספקו או שוות ערך( כנדרש על פי החוזה.

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. .48.2.14
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מן הכלל,  לכל סוגי העבודות, ללא יוצא AS MADEההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד  .48.2.15

קרקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות -לרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת

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

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון. .48.2.16

 דמי בדיקות, דגימות  וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה. .48.2.17

וק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתר העבודה אל אתר פסולת או סיל .48.2.18

 שפיכה מאושר, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. .48.2.19

 רווחי הקבלן. .48.2.20

מנו על כל כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק מ .48.2.21

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

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

החברה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של  .48.3

 המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.

מובהר כי התשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ישולמו לו ישירות על ידי העירייה ו/או על ידי  .48.4

 החברה, הכול על פי שיקול דעתן הבלעדי.

  סילוק תשלומי ביניים .49

להגיש לידי המפקח אחת לחודש, בין הראשון לחמישי של כל חודש, חשבון ביניים בגין הקבלן מתחייב  .49.1

 העבודה שבוצעה בחודש החולף, חתום על ידו בחתימה וחותמת, בארבעה עותקים, ואשר יפורטו בו:

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודה על פי הזמנת עבודה עד  .49.1.1

 חשבון.למועד אליו מתייחס ה

 .וסקיצות לכל חשבון יצורפו דפי חישוב כמויות .49.1.2

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה ועד למועד אליו מתייחס  .49.2

ניים המגיעים לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון. היה יימים, ויקבע את תשלומי הב 14החשבון, תוך 

שלא פורטו באותו חשבון, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, רשאי הוא ולדעת המפקח בוצעו עבודות 

 להוסיפן לחשבון. כן רשאי הוא להפחית מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו ואשר פורטו בחשבון.

מתשלומי הביניים שנקבעו על ידי המפקח יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם  .49.3

 ל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה זה.לקבלן לפי החוזה וכן כ
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לטיב  החברהאישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת  .49.4

העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי 

 הביניים.

 . יום ממועד הגשת החשבון 50בתנאי שוטף + לקבלן  כל חשבון שיאושר, כאמור, ישולם .49.5

 חשבון סופי .50

יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה, יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה בצירוף כל  60 -לא יאוחר מ .50.1

 :. הכנת כל המסמכים הנדרשים תהייה על חשבונו והוצאותיו של הקבלןהמסמכים הקשורים בו כדלקמן

 ים.עותק 3 -חשבון סופי, ב .50.1.1

דפי כמויות ודפי חישוב כמויות לעבודות, כולל דפי מדידה לעבודות אלה חתומים על ידי  .50.1.2

 עותקים. 2-הצדדים, מסודרים וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון, ב

המדידה תיעשה על ידי מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות 

 מפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל.המתוכננות ואת מידות ו

 דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף. .50.1.3

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו  .50.1.4

 לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

ביצוע בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי תכניות המראות את כל העבודות בהתאם ל .50.1.5

חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות 

 במפרט הכללי. 00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף המקוריות(

לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו,  AS MADE-ה של תכניות CD -סטים ו 3 .50.1.6

התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות שורו. וקבל את אי

, חדשים ו/או קיימים מיקומים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים

ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס 

המפקח בעת  ל ידילא אושרו עלתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעבודות אשר 

בהתאם ת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה ביצוע השינויים הנ"ל.

 המתכנן. גרסתל

יו"ב הוראות הפעלה, קטלוגים וכספרי מתקן לכל המערכות שסיפק הכוללים ם של סטי 3 .50.1.7

 במפרט הכללי. 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף 

אישורי כל הבדיקות, מכל הסוגים, שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים במפרטים  .50.1.8

, עבודות עפר, מצעים, בטונים םאספלטייהמיוחדים והכלליים לרבות מים, ביוב, ניקוז, 

 וכיו"ב.

 יומני העבודה וההוראות המיוחדות שנתנו לקבלן במהלך ביצוע העבודה. .50.1.9

 תעודת השלמה. .50.1.10
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 הצהרה על חיסול תביעות. .50.1.11

 שנים. 10לתקופה של  ,חנספח י"תעודת אחריות לאיטום הגג,  .50.1.12

 כל מסמך כמתחייב מחוזה זה ועל פי הוראות המפקח. .50.1.13

הגשת החשבון הסופי על  מועדיום מ 60שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח וישולם לא יאוחר מתום  .50.2

 לעיל, על ידי הקבלן. 50.1כל מרכיביו כמפורט בסעיף 

לעיל, רשאי המפקח לערוך את החשבון  50.1החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בסעיף  לא הגיש הקבלן את .50.3

הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו וחשבון זה ייחשב כאילו נערך על ידי 

 הקבלן ויחייב את הקבלן.

, וולמביניים ששתשלומי התשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת  .50.4

הפחתת כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם, ובניכוי כל סכום 

 המגיע מהקבלן על פי החוזה לחברה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

, טיב. לא המציא הקבלן ערבות להלן 51.4טיב, כמפורט בסעיף החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות  .50.5

והקבלן לא יהא זכאי להפרשי  ,כנדרש טיבמור, ידחה תשלום החשבון הסופי עד להמצאת ערבות הכא

 הצמדה ו/או ריבית כלשהם בגין אי התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות בעניין.

 הקבלן יהיו ממוחשבים בתוכנה בהתאם לדרישת המפקח.  ל ידיכל החשבונות שיוגשו ע .50.6

בליווי חישובי כמויות מפורטים ומדויקים לגבי החלק המבוצע והנדרש לתשלום  כל חשבון חלקי יוגש .50.7

 בחשבונות.

כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ, כפי שיהיה  .50.8

 ביום ביצוע התשלום.

 ערבויות .51

 ממועד חתימת חוזה זה, לא יאוחר , מציא הקבלן לחברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, י .51.1

כך שהערבות  ,("ערבות הביצוע" -)להלן בסעיף זה כתב הארכה לערבות בנקאית שהומצאה על ידו במכרז 

 להלן. 51.4כמפורט בסעיף טיב תהא בתוקף עד להמצאת ערבות הבנקאית 

פקיעתה שאם לא יעשה יום קודם למועד  14הקבלן מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות  .51.2

החברה רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה, להבטחת ביצוע כל  יהכן תה

 התחייבויות הקבלן, כאמור.

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  .51.3

 תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו  כל נזק .51.3.1

 מתנאי חוזה זה.
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כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב  .51.3.2

 בהם בקשר עם חוזה זה.

 בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם .51.3.3

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור.

להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקונים בתקופת בדק ימציא הקבלן לחברה, לפני תשלום החשבון  .51.4

 ,ממדד הבסיס הסופי בגין העבודה, על חשבונו והוצאותיו, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד,

"ערבות מכלל התשלומים )כולל המע"מ( המגיעים לקבלן בגין העבודה )להלן:  5%לטובת החברה בשיעור 

 יום לאחר תום תקופת הבדק כולה לפי חוזה זה. 90עד לפחות  יה(, ותוקפה יהטיב"

 תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ערבות הטיב לפי סעיף זה. 51.3 -ו 51.2 פיםהוראות סעי

 ותרופותהפרות  .52

 5ים לתחילת ביצוע העבודות וסיומן ומסירתן לחברה, כמפורט בסעיף מוסכם בין הצדדים כי המועד .52.1

תחילת ביצוע העבודות ו/או במועד השלמתן בחוזה זה ואיחור ב יםויסודי יםעיקרי םתנאי םהינלעיל, 

מוסכמים בפיצויים  חברהיחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את הומסירתן לחברה, כאמור, 

ש"ח לכל יום פיגור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי הידוע  1,500וקבועים מראש בסך של 

 ידוע במועד תשלומו בפועל. יהבמועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיה

, 41.2, 27.1, 16.1, 15.1, 10.1, 5.1 לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 52.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .52.2

הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת , 55.3 -ו 55.1, 51.4, 51.1, 50.1, 49.1, 46.3, 46.1, 45.2, 45.1, 41.3

כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

 ש"ח. 250,000בסך 

לעיל  53.2 -ו 53.1לט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים החברה תהא זכאית לח .52.3

 מהערבויות או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  53.2 -ו 53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .52.4

 .ת החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דיןיסודית של החוזה ויזכו א

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  .52.4.1

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 לם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.מונה לנכסי הקבלן, כו .52.4.2

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו  .52.4.3

פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או שיזם פנה לנושיו 

לפקודת החברות )נוסח  233על פי סעיף למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם 

 .1983-חדש(, התשמ"ג
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אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה, לפני חתימת  .52.4.4

 חוזה זה, עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. .52.4.5

דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  הוכח להנחת .52.4.6

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

הפר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים )תרופות  .52.5

יל תהא החברה זכאית לחלט את ומבלי לגרוע מכלליות האמור לע 1970-בשל הפרת חוזה(, התשל"א

הערבות הבנקאית, לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את החזקה 

 באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

 (."הודעת ביטול"הלן: החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב )ל  .52.6

את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי החברה.  ,מידית ,עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות .52.7

הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי החברה, 

 ם סכומים.וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אות

עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד  .52.8

הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע לחברה מהקבלן על פי 

 הוראות חוזה זה או על פי כל דין.

להשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ו .52.9

מהן  17%שא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת יהוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא י

 כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.

תפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך המשוער של  .52.10

העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר חלק 

 העבודה אותה שעה.

תפסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש  .52.11

הם, ואם לא ציית מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מ

ימים, רשאית החברה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום  15הקבלן לדרישה זו תוך 

שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא 

למכרם  החברה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה, או

 .ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן

לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור  -נתפס אתר העבודה  .52.12

  להלן. 52.13בסעיף 
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תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד ליום  .52.13

וכן לתשלום עבור החומרים, הציוד  52.10תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף 

תקנים , או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמחברהוהמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי ה

לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, הנזקים והפיצויים שנגרמו  לושנתפסו כאמור, הכ

ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה, כפי 

 שיוערכו על ידי המפקח.

כה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי יום לא יז 21איחור בתשלום כלשהו, המגיע לקבלן, שעד  .52.14

 ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

 ל פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.עהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה  .52.15

 תקופת החוזה .53

 בתוקף עד למילוי כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה זה. יהחוזה זה יה .53.1

לעיל, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה,  52ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  53.1עיף על אף האמור בס .53.2

יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן הודעה,  30להפסיק בכל עת, את ההתקשרות בחוזה זה, בהודעה לקבלן של 

ום כאמור, לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשל

 בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.

 סודיות ויחוד ההתקשרות .54

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע  .54.1

כלשהו ולא להשתמש בו אלא אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי 

 לצורך ביצוע של חוזה זה.

, בהתאם ו/או המפקח הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד החברה ו/או העירייה .54.2

 להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

זה, ופעולתו תחייב  הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה .54.3

 את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

 הסבת החוזהאיסור  .55

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין  .55.1

שור, מראש , אלא באיהוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה

 .ובכתב, של החברה.

, ואולם העסקת עובדים, בין ןאו מקצת ן, כולותשל העבוד ןביצועהקבלן אינו רשאי למסור לאחר את  .55.2

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום 

 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
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של החברה להעסקתו של קבלן משנה והסכמתה תוכל את אישורה, מראש ובכתב, הקבלן מתחייב לקבל  .55.3

ם. הסכמת החברה למסירת כל חלק של העבודה אות להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלא

לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו 

של הקבלן לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן  המלאה

 המשנה, על ידי הקבלן עצמו.   

הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך  .55.4

טענה כלפי החברה ו/או העירייה והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או  ,בכתב על ידי המפקח

 כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפקח. 

 בטיחות.הוראות ה בי"נספח בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משנה יחתום קבלן המשנה על  .55.5

חברה ואין היא פוטרת איננה מטילה חבות כלשהי על הלהעסקת קבלן משנה, אם ניתנה, הסכמת החברה  .55.6

שא באחריות מלאה לכל מעשה יוהקבלן י ,את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין

 או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .55.7

 חייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה., מת1969 -

 ביצוע על ידי החברה .56

ה, אות כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצע .56.1

ה זה, תהיה החברה והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוז

 רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל  56.1החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף  .56.2

שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. בחישוב החיוב  17%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

או הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע 

ביום תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות  החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע

 או הוראה שניתנה לקבלן, כאמור לעיל.

 15לפני מתן התראה של  56.1החברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף  .56.3

 ימים לקבלן.

הסכומים אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את  .56.4

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

 שונות .57

החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  .57.1

המגיע לה ו/או לעירייה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות 

 מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.סעיף זה אינן גורעות 
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אין בה  -הימנעות החברה  מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  .57.2

ויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור וולא תפורש בשם אופן כ

 זה.כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה 

ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  חברההסכמה מצד ה .57.3

 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה  .57.4

רה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו של החברה ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפ

 ויתור מצדן על זכות מזכויותיה.וכ

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא  .57.5

 מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה  מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה .57.6

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

יפו  אביב-ים בעיר תלסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכ .57.7

 בלבד.

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי  .57.8

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

   ______________    ___________________________  

 בע"מ בידור ובילוי )חולון(החברה ל הקבלן
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 נספח א'

 

 המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית

 

 2008 -, התשמ"ח)הספר הכחול( מהדורה אחרונה מעודכנת

 

 נוסחם המעודכן, מעת לעתב 1988 -, התשמ"חותקנות הבטיחות בעבודות בניה

 

 -לא מצורף-
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 'בנספח 

  לא מצורף -הרלוונטייםהתקנים הישראלים 
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 'גנספח 

 מפרט טכני מיוחד ותוכניות

 )מצורף בחוברת נפרדת(
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 'דספח נ

 כתב כמויות ומחירים

 (מצורף בנפרד) 
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 'הנספח 

 הקבלןעבודות חי ואישור עריכת ביט

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

/  האחריות גבול תאריך סיום
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 לדוגמה הרחבות קבלניות

 לפרקי בהתאם לפרט ניתן)
 (:הפוליסה

      312, 
313, 
314 
316, 
318 
309, 
324 
328 

 כלול      ופריצה גניבה

 ₪ 500,000     עובדים עליו רכוש

 ₪ 500,000     סמוך רכוש

 ₪ 100,000     בהעברה רכוש

 ₪ 250,000     הריסות פינוי

מדידה,  ,הוצאות תכנון
פיקוח והשגחה של 

אדריכלים, מהנדסים 
ומומחים לצורך כינון 

 הנזק

    50,000  ₪ 

 תכנוןכתוצאה מנזק ישיר 
, חומרים ועבודה לקוי

 לקויים

    200,000  ₪ 

, 307, 302, 318, 309 ₪  4,000,000     צד ג'
329 ,315  ,312 ,328 

חבות בשל נזק הנגרם 
עקב רעידות והחלשת 

 משען

    200,000  ₪ 

חבות בגין נזק גוף 
הנובע משימוש בכלי 

רכב מנועי שאינו חייב 
 בביטוח חובה

במלוא סכום     
 הביטוח

 

תביעות תחלוף של 
 המוסד לביטוח לאומי

במלוא סכום     
 הביטוח

 

  תאריך הנפקת האישור

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

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

מעמד מבקש 
 האישור *

מען הנכס המבוטח 
כתובת ביצוע  /

 העבודות *
 מבקש האישור * המבוטח

קבלן  ☐
 הביצוע 

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין   ☒

בגוש  34חלקה 
וחלק  7182

 חולון ,33מחלקה 

שם: 
או /__________ו

או /ו קבלנים
משנה ו/או  קבלני

המפקח ומשכירי 
 ציוד

 שם
 גופים עירוניים החברה לבידור ובילוי ו/או עיריית חולון

 ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.
 

 מען מען
 5849304, חולון 1הר הצופים  
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 כיסויים

 328, 318, 309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
 
 

 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
009 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 –ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ו' 

  ביטוחי הקבלן

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

____________________ 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

החברה לבידור ובילוי ו/או עיריית שם: 
 גופים עירוניים חולון

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

  מען
 5849304, חולון 1הר הצופים  

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוחגבול  תאריך סיום
  חריגים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
  X לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪  

 

       
       
       

  ₪       צד ג'

 
אחריות 
 מעבידים

      ₪  

אחריות 
 המוצר

    1,000,000  ₪ 302 
304 
328 
 חודשים(  6) 332

אחריות 
 מקצועית

      ₪  

 328       צמ"ה

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 
 (*:ג'בנספח 

עבודות קבלניות גדולות -בניה   009 
 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 'זנספח 

 דוח יועץ הקרקע
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 'ח נספח

 טיבערבות נוסח 

 לכבוד

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"(

 חולון, 66מפרץ שלמה רחוב 

 א.נ.,ג.

 כתב ערבות  הנדון:

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך מבקש"ה -להלן     . ח.פ    על פי בקשת 

התחייבויות הקבלן לטיב במילים( וזאת ולהבטחת מילוי       ש"ח )    של 

 העבודות על פי חוזה  ההתקשרות.

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  14לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

בקשר  מבקשבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל מבקשה

 יוב כלשהו כלפיכם.לח

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 תוקפה עד ______ועד בכלל.ערבות זו תישאר ב

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________לא תענה.

 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

      בנק :          תאריך:
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 'טנספח 

 תעודת השלמה

 )אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן(

 

     

     

 חוזה מיום  החברה  שם העבודה

 

 

שנדרשו במסירה  ביצע את כל התיקונים       אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן

 לשביעות רצוננו המלאה .     מתאריך

 

   

  תאריך  

 

____________   _______________   _____________ 

  המפקח     החברה      הקבלן
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 'נספח י

 הצהרה על חיסול תביעות

 

 לכבוד

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"(

 , חולון66מפרץ שלמה רחוב 

 

חברה לבידור ובילוי מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "החשבון הסופי"( ל מ________אנו הח"

מכרז בהתאם לחוזה בינינו מיום ________ )להלן: "העבודות"(  גן הבנים-עבודות הקמת בית קפהבגין  )חולון( בע"מ,

 .4 /2020פומבי מס' 

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן: 

ך י ומסתכם בסכי הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופ .1

 )להלן: "התמורה הסופית"(.  )ללא מע"מ(____________ ₪ 

לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או  כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר על ידי המפקח אין .2

בקשר  ,האו מטעמ הו/או כלפי אלה הבאים מכוחהחברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ טענות מכל סוג שהוא כלפי 

         לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו. 

      

   )ללא מע"מ(____₪  י על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך שלכ .3

      קבלנו את מלוא___ש"ח )ללא מע"מ(  ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של

 התמורה לביצוע החוזה. 

ומייפים כוחו של המזמין לממש כל ערבות  ,דק כמוגדר בחוזה במלואואנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות והב .4

 י המפקח ועל פי שיקול דעתו. ל ידוהליקויים כפי שידרשו ע הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים

 

 :ו על החתוםנולראיה בא

 

 היום ________ לחודש____________ שנת_____________  

 

____________ 

 הקבלן
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 אנספח י"

 )בתום תקופת הבדק( תעודת  סיום

    : תאריך           

 לכבוד

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"(

 , חולון66מפרץ שלמה רחוב 

 א.נ.,ג.

 

  4 /2020' פומבי מסמכרז הנדון: 

 

     

     

 חוזה מיום  החברה  שם העבודה

 

( ובתוקף "העבודות" "החוזה" בהתאמה:)להלן גן הבנים -הקמת מבנה בית קפהלחוזה לביצוע עבודות  _על פי סעיף 

בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל  לחברה וונמסר ו, הושלמובוצע ותסמכותי לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבוד

 הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.

 

 

        

       תאריך   

 

_____________         _______________ 

 חתימת המפקח         חתימת הקבלן
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 בנספח י"

 הוראות בטיחות

 תנאים מוקדמים .1

על כל פרטיהן  1988 -הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .1.1

המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב שיונות וגם חוקי יוידועים לו תנאי העבודה כמפורט בר

לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: 

כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל 

. כמו כן מתחייב כי  הוא וצוות עובדיו ימלאו הגורמים  הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם

 אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות.

קבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את תקנות ה .1.2

 הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות המקומית, את חוקי העזר של הרשות המקומית

 ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.

קבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המפורטים להלן ה .1.3

 ויקפידו על הוראות גהות.

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי הוא למד  .1.4

א לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות את הנוש

 ועל פי כל דין. 1945 -ובפקודת הנזיקין האזרחית 1981-באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות

 החברה.קבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי ה .1.5

 ציוד וכלים .2

ות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונ .2.1

תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל 

 ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה. 

ולפי  1139כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י  הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים .2.2

 .1847ת"י 

סעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן יובדי הקבלן לא יע .2.3

 מתאים.

 שיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק.יקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רה .2.4

 קבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.ה .2.5

קבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש ה .2.6

 .שירות דרוש, במקרה של תאונה
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 מהלך העבודה .3

 שיים כלשהם והרכוש.הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלי .3.1

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. .3.2

הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא אם קבלו לכך  .3.3

אישור בכתב מנציג מוסמך של הרשות המקומית. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי 

 כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.

הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי  .3.4

ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא  החברהחשמלאי מוסמך של 

 בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור 

 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד .3.5

 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.  .3.6

הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  .3.7

 וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה.

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח. בכל מקרה  .3.8

 יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות: .3.9

 ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.יגיש עזרה  .3.9.1

 ודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה.י .3.9.2

במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות והכלים  .3.9.3

 במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה.

 מניעת תאונה .4

גות בנושא בטיחות ולתבוע יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתיי חברהנציג של ה .4.1

שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול 

 ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

מפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי הציוד, ה .4.2

משתמש בהם אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן 

ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי 

כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של 

 או של צד שלישי כל שהוא. החברה
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יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי  החברהנציג מטעם  .4.3

 .הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל

 תקנות בטיחות .5

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר  הוראות הבטיחות  .5.1

 המפורטות להלן:

 .1981-ת והגהות )נוסח חדש(פקודת הבטיחו .5.1.1

 .1955-תקנות בדבר עבודות בניה .5.1.2

 הוצאה אחרונה.-פיגומים – 1139ת"י  .5.1.3

 הוצאה אחרונה.-סולמות מטלטלים – 1847ת"י  .5.1.4

 הוצאה אחרונה.-מעקות – 1143ת"י  .5.1.5

 הצהרת הקבלן .6

פי דין והריני  הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ובנספח לעיל  ועל

 מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות.

 

_____________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן     



- 76 - 

 גנספח  י"

 הצהרת האחראי לביצוע )קבלן(

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

 עובד מטעם הקבלן    מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

    

 בזאת כדלקמן: מצהיר    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות  ותיש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבוד .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה, במסגרת תפקידי זה,  .3

 (.5בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה )בקשה  להיתר תיקון מס' 

 

      שם, חתימה וחותמת       תאריך: 
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 י"דנספח 

 הצהרת מהנדס האתר )קבלן(

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות  .2

 ב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.המתכנן כפי שניתנו בכת

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן  .3

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

     שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 ונספח ט"

 )קבלן( הצהרת האחראי לבטיחות

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

לביצוע על פי תוכניות והוראות יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג  .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן  .3

 לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

     , חתימה וחותמת שם     תאריך: 
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 "זטנספח 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

 

    קבלן:     תיאור:   חוזה: 

     מהנדס אזרחי רישוי מס'   ת.ז.    אני הח"מ

     עובד מטעם הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:    בחוזה מס' 

 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות והוראות יש לי את הכישורים  .2

 המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי זה, אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע על פי תוכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן  .3

 תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.לבצע 

 

 

    שם, חתימה וחותמת      תאריך: 
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 זי"נספח  

 בדק   נספח

 תאריך תחילת שנת בדק ___________

 תאריך סיום שנת בדק_____________

 

          ______________ העבודות:

            ________________ :שם הקבלן

 חודשים ממתן אישור מסירה. 12הבאים "תקופת הבדק" פירושה תקופה של מוסכם בזה כי בנושאים  .1

על כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ועל פי כל דין ונספח זה למשך  .2

 שנה נוספת ממועד השלמת התיקון.

לביצוע העבודה ובנספח זה, תוך במהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונים, כמפורט בתנאים הכלליים  .3

, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים שיאושרו על ידי המפקח. מובהר חברהזמן סביר מתאריך הודעת ה

בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן 

לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים,  מאחריותו לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן

 יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת המפקח, תבוצע  .4

 העבודה בשעות העבודה הרגילות.

קונים יחזיר הקבלן לקדמותו את יואי נוחות. אחרי השלמת הת הקבלן יימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות .5

קונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מבצוע ימצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו הת

 קונים.יהת

רשאית לבצע  החברהין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זה, תהיה ילא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לענ .6

שיפוי מלא וישלם לה את כל היציאות וההוצאות,  החברהקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את ית את

 לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה.

 הקבלן יזומן לביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות. .7

 

 

_______________ 

 חתימת הקבלן 
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 חי" נספח

 לאיטום הגג תעודת אחריות

 

 

 שם המבנה: __________________________

 שם הקבלן: __________________________

 

 

 

 לאיטום הגג תעודת אחריות

 

"תקופת  )להלן: __________ שנים החל מתאריך __________ ועד לתאריך 10 -תעודת אחריות תהיה בתוקף ל .1

 .האחריות"(

למשך כל תקופת האחריות. באם יתבצעו תיקונים על ידי אחרים בתקופה זו  עבודות האיטוםאנו אחראים לטיב  .2

 תתבטל האחריות מאליה.

למעט תיקון נזילות מים  החברה,יום בתיאום מוקדם עם  21יבוצע על ידינו תוך  החברהידרש על ידי יכל תיקון ש .3

 פסקת הגשם הראשונה.שעות מה 48שיבוצעו תוך 

 כל תיקון ילווה בבדיקות הרלוונטיות על ידי מכון התקנים כולל בדיקות הצפה והמטרה. .4

 

 

 

 

  

 בכבוד רב,

 הקבלן _____________

 

  

 

 

 


