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 :רשימת המתכננים
 

 

 

   

 כתובת מייל: פקס: טלפון : משרד
 קלרה לוינסון  -ם  ת.ל.

 כבישים 
8509591 

050-2002306 
8509596 klaral@telem.co.il 

 צרפתי יוסף 
 תכנון ת.ב.ע 

050-8629271 
 

0775402176 
 טלפקס

yossits@013.net.il 

 מירב רוזן
 תכנון נופי 

052-3206654 
04-9580113 

04-9580113 meravrozen@gmail.com 

 יעקב תל
 מתכנן חשמל 

0505237418 8674836 
 טלפקס

tell-eng@zahav.net.il 

 עזמי אבו חנא
 מודד  

052-8391335 
6569782 

046465295 azmi_srv@zahav.net.il 

 ענבל הנדסה 
  מים וביובתכנון 

6778733 
0507705325 

1534-6778733 inbaleng@gmail.com 

 ישראל קלר            
 יועץ קרקע 

04-8401397 04-8401398 office@klar.co.il 

תכנון נגיש  -דניאל כהנא 
 בע"מ

04-9990321 04-9991321 danny@danka-arc.com 

 איתם קובי

 

04-8203505 
052-5124433 

04-8203595 kobi@eitam-liad.co.il 
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 1202/10פומבי מכרז מסמכי 

 מהמכרזהמהווים חלק בלתי נפרד 

 

 המסמך מסמך מצורף עמוד מסמך שאינו מצורף

הזמנה    5 

להציע 

 הצעות

 מסמך א הצעת הקבלן 17 

הצעת   23 

 מחיר

 1נספח  נוסח ערבות הצעה  24 

 2נספח  תעודת התאגדות 25 

אישור רשם  26 

 הקבלנים

 3נספח 

 4נספח  אישור מורשי חתימה 27 

עסקאות  -אישורים  28 

 עם גופים ציבוריים

 5נספח 

עסקאות  –תצהיר  29 

 ופים ציבורייםעם ג

 א5נספח 

מחזור  -אישור רו"ח  31 

 שנתי

 6נספח 

או עו"ד  רו"ח אישור 32 

 על מצב פיננסי

 א'6נספח 

 –רשימת פרויקטים  33 

 עבודות פיתוח

 8נספח 

תצהיר אי תאום  35 

 הצעות

 9נספח 

 -קבלה    

דמי 

 השתתפות

 מסמך ב' חוזה  36       

  1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע 88 

  2מסמך ב' העדר תביעות 89 

פרוטוקול קבלת  90 

עבודה ע"י הרשות 

 המקומית

 3מסמך ב'
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 4'מסמך ב נספח בטיחות  

 5מסמך ב' צו התחלת עבודה  

 6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח  

המפרטים המעודכנים  - המפרט הכללי לעבודות בניה

 למועד המכרז.

מסמכים הנ"ל אופני מדידה ותשלום המצורפים לכולל 

וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי לעבודות בנין אשר 

יש בהם הוראות לביצוע עבודות מסוג העבודות של חוזה 

 זה, ואופני מדידה ותשלום המצורפים למסמכים הנ"ל

  .המעודכנים למועד המכרז

   מסמך ג'  

  

 1מסמך ג' מפרט מיוחד  

 2מסמך ג' דוח קרקע  

 3מסמך ג' פרוגרמת בדיקות-  

רשימת תוכניות   

 והתוכניות

 ד'מסמך 

 ה'מסמך  כתב כמויות  

ספר מינהל משקי / כללים להצמדת  – מהוראות תכ"

 התקשרויות

 העדפת שימוש בחומרי בניה ממוחזרים –הוראות תכ"מ 

 'ומסמך   

 מסמך ז'   "הספר הירוק" –המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 
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  01/2021 מביפו מכרז

 הזמנה להציע הצעות

  סופיעבודות פיתוח שלב לביצוע 

 שכונת כזיב במעלותעבור 

 

 הגדרות: .1

 ;בע"מ ( 1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות                  -המזמין 

 תרשיחא;-עיריית מעלות   -העיריה 

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ;   -התאגיד 

  ;חברה במעלותשרדי המ   -משרדי המזמין 

ידי המזמין כאחראי לפקח על ביצוע עבודות הבניה  -י שהתמנה על מ - המפקח

 ;בע"מ ניהול הנדסה דעאיתם לי חברת –, במועד פרסום מכרז זה בפרויקט

 ;מטעמו מי או עירייהה מהנדס   - המהנדס

  קבלן הזוכה במכרז זה;ה             -הקבלן 

יתקשר עם הקבלן הזוכה במכרז זה לצורך ביצוע עבודות ו/או  מתן קבלן ש      -קבלן המשנה

  שירותים בעבודות;

שכונת  במתחמים השונים במסגרת פיתוחו, תשתיות , סלילהבנייה עבודות  - הפרויקט

  ;כזיב במעלות

 ;כמפורט במסמך ג' ונספחיו פיתוחו, תשתיות , סלילהבנייה עבודות - עבודותה

 

 כללי .2

 .בודות בפרויקטעהלהגיש הצעות לביצוע מזמין, הזאת, על ידי הנכם מוזמנים ב 

  ".המציע" או "הקבלן" -קרא להלן יהמציע  קבלןה 

              

 :תיאור הפרויקט .3

 פורטתבתחום תכנית מ המצוי שכונת כזיב במעלות של פיתוחתכנון ו מתבצעפרויקט ב             

 .20463ג/שמספרה 

 

מדרכות , עב' תאורה , , שצ"פים, כבישים, ות עבור כבישים תית תששלמה הפרויקט כולל 

 בין היתר ותהפיתוח בפרויקט כוללעבודות . ,קירות תומכים וכו'גינון , ריהוט רחוב 

בהסכם  עירייהה לצורך קידום הפרויקט התקשרה תשתיות על.ופיתוח תשתיות צמודות 

 עם רשות מקרקעי ישראל.

 

 תיאור העבודה .4

  כללי .א

כמפורט במסמך ג' למסמכי  שכונת כזיב,עבור פיתוח עבודות תייחסת להעבודה מ

 של עבודות הפיתוח.   סופיכוללת את שלב  ההעבודהמכרז. 
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חשמל תשתיות קירות תומכים, גידור, מדרכות ,העבודה כוללת בין השאר: סלילה, 

 , תאורה , גינון , ריהוט רחוב ומתקני משחק. ותקשורת

במקביל לבניית מבני מגורים ע"י יזמים פרטיים וכן העבודה תתבצע מובהר כי 

ובמתחמים  שכונת כזיב במעלותבנוספות במקביל לביצוע עבודות תשתית ופיתוח 

 .  סמוכים על ידי גורמים אחרים

 

עם  בקשר, לרבות הקבלןהעבודה יהיו על כלל האחריות והניהול הכולל של מובהר, כי  .ב

, לרבות המשנה ניבלאו בסמוך לו ועם קבלנים אחרים המבצעים עבודות במתחם ק

 הנחייתם, םפיקוח מקצועי וניהולי על עבודתככל שיהיו, אשר תכלול , חברת החשמל

 ההזמנה.הכל כמפורט במסמכי  - תםניהול לוחות הזמנים של עבודוהמקצועית, 

הל עבודה נהקבלן ישמש כקבלן ראשי לרבות בכל הנוגע לניהול העבודה, מינוי מ

. מחירי באתר העבודה על הבטיחות םאחראי וה על בטיחות שיהיוממונרשום 

 היחידה יכללו שרות זה.

 

מובהר כי בזמן ביצוע העבודות במתחם, יבוצעו בו, ובמתחמים סמוכים, עבודות  .ג

הקבלן מתחייב שלא לגרום להפרעה מכל סיבה  .ע"י קבלנים אחרים פיתוח ובניה

, להפריד חצרות כמחוייב ע"פ  נים אלושהיא, בין במעשה ובין במחדל, לעבודות קבל

 התקנות של משרד הכלכלה וכו'.

 

 ולו"ז תקופת ביצוע העבודה .5

 

באופן מושלם למזמין העבודה , לעירית מעלות ביצוע  את להשלים הקבלן על (1

תרשיחא ולאפשר איכלוס של הייזם הבונה את יחידות הדיור במתחם תוך לא 

 . התחלת העבודהמיום הוצאת צו  חודשים 5  -יאוחר  מ 

 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6

  

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל 

 התנאים הבאים, במצטבר:

 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין. .א

חוק רישום קבלנים לעבודות הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם ל המציע .ב

 .(200ענף ראשי )ב 2ג' ותקנותיו, בסיווג  1969 -"ט תשכ הנדסה בנאיות,

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או  אינוהמציע  .ג

 .פשיטת רגל

  לפחות 2020 –ו  2019,  2018 בשניםהמציע  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה .ד

 .)לא כולל מע"מ(₪  9,000,000
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 , 2018, השנים האחרונות  שלושב מוהסתייש פרויקטים 3לפחות המציע ביצע  .ה

של  כספי בהיקף של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה, 2020 –ו  2019

 .פרויקט )לא כולל מע"מ(כל ל₪  5,000,000-לא פחות מ

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .ו

 , כדלקמן:"(חוק עסקאות עם גופים ציבוריים)להלן: "

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .1

-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

1975. 

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על  .2

הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .1975-וסף התשל"ומ

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום  2מציע עומד בדרישות סעיף ה .ז

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

בתוקף ₪,  100,000 ההצעה בסכום של קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .ח

 .01/06/21עד ליום 

 זו. זמנהלה 9דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .ט

 

  מסמכי ההצעה .7

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  (1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת  וחתומיםמלאים 

"(. הצעת המציע תכלול כחלק מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעהמציע בהליך )להלן: "

 פרד ממנה את המסמכים דלהלן:בלתי נ

 הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .1

שלחו ימכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שי (א

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.המזמיןידי - למציעים על

 .הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל - 1נספח  (ב

 .א. לעיל.6נדרש בסעיף בהתאם לע תעודת התאגדות של המצי - 2נספח  (ג

 ףנדרש בסעיבהתאם לאישור מרשם הקבלנים )רישיון קבלן בתוקף(  - 3 נספח (ד

 לעיל. ..ב6

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות החתימה  - 4נספח  (ה

 במציע.

גופים עם חוק עסקאות ל (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 5נספח  (ו

 .בורייםצי

 .עסקאות עם גופים ציבוריים ב)ב( לחוק2תצהיר כנדרש בסעיף  - א5נספח  (ז

 2020,  2019, 2018- בשנים םיישנת יםאישור רואה חשבון על מחזור - 6נספח  (ח

 .ה.6, כאמור בסעיף לא כולל מע"מ()₪  9,000,000מצטבר של מינימום בסך 
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שמה הערת עסק חי והוא אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נר - א6נספח  (ט

אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת 

 .ה. לעיל.6רגל בהתאם לנדרש בסעיף 

-ים של עבודות פיתוח בהיקף של לא פחות מ/רשימת פרויקט - 7נספח  (י

ו  2019,  2018בשנים: שהסתיים  לכל פרויקט )לא כולל מע"מ(₪  5,000,000

יש לרשום ברשימה את שם הפרויקט, זמן ומשך ביצוע,  .ו.6כאמור בסעיף  .2020

 שם המזמין כולל פרטי התקשורת והיקף ביצוע הפרויקט.

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. - 8נספח  (יא

 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  (יב

 החוזה. - ב מסמך .2

על ידי בנק  וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצאנ - 1'במסמך  .3

 בישראל.

 .העדר תביעות - 2ב'מסמך  .4

 קבלת עבודה ע"י הרשות המקומית. פרוטוקול - 3'במסמך  .5

 .הבטיחות פקודת הוראות נספח  - 4'ב מסמך .6

 .עבודה התחלת צו נוסח  - 5'ב מסמך .7

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת לב המציעים  - 6ב' מסמך .8

מוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן עי שהמזמיןמופנית לכך 

על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח תיחשב להפרת התחייבויות המציע. 

)לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי הוא 

יועלו ביחס לדרישות הביטוח הסתייגויות ו/ או הערות  מסוגל להמציאם במלואם.

 הגשת ההצעה.במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני אך ורק 

)הערה:  .המפרטים הכלליים, לרבות כל התקנים הנזכרים במפרטים  - מסמך ג' .9

מסמך ג' לא מצורף להזמנה ולא יצורף להצעה שתוגש, אך הוא מהווה חלק בלתי 

 נפרד ממסמכי ההצעה והוראותיו מחייבות, אלא אם נאמר אחרת במסמכי ההליך(.

 מפרט מיוחד. - 1'סמך גמ .10

 דוח קרקע. - 2ג'מסמך  .11

 .פרוגרמת בדיקות - 3'מסמך ג .12

 .ערכת תכניות ורשימת תכניותמ - מסמך ד' .13

 כתבי כמויות. - מסמך ה' .14

ספר מינהל משקי / כללים להצמדה התקשרויות והעדפת  –הוראות תכ"מ  - מסמך ו' .15

מנה ולא יצורף ' לא מצורף להזוהערה: מסמך )שימוש בחומרי בניה ממוחזרים 

להצעה שתוגש, אך הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה והוראותיו 

 .מחייבות, אלא אם נאמר אחרת במסמכי ההליך(

, לרבות כל התקנים לעבודות סלילה וגישור "הספר הירוק" המפרט הכללי - ז'מסמך  .16

תוגש, לא מצורף להזמנה ולא יצורף להצעה ש ז'הנזכרים במפרטים. )הערה: מסמך 
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אך הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה והוראותיו מחייבות, אלא אם נאמר 

 אחרת במסמכי ההליך(.

 

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו י המזמין (2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי  וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 זמנה זו ומהצעת המציע.נפרד מה

 

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש  (3

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או זכות  את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .כלפי המזמין בגין השימוש בזכותו זו

 

 )סיור קבלנים( שאלות הבהרה ומפגשי מציעים .8

מועד אחר עליו  או בכל :0312__בשעה  22/02/21  'ב ביוםיתקיים ור מציעים מפגש וסי (1

 והסיור מפגש המציעיםהתכנסות ל"(. מפגש המציעיםמראש )להלן: " מזמיןודיע הי

 קומת הכניסה לעיריית מעלות תרשיחאתקיים ת

 

ים לקיים מפגש/י מציעים נוסף ו/או מפגש נוסף לקבלת מידע משל ושומר על זכות המזמין (2

 מצא לנכון לעשות כן.יוהבהרות במידה ש

 

 .ההשתתפות במפגש/י המציעים הנ"ל הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות בהליך (3

 

לכתובת  ,17:00: בשעה 25/02/21 ה' ליום עדניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין  (4

גבי הפנייה את  (. יש לציין באופן ברור עלקובי איתם)לידי  kobi@eitam-liad.co.ilמייל: 

התשובה תמוען  .82//2102 א' תשובות יינתנו עד ליום .הפונהואת שמו של  המכרזמספר 

מובהר בזאת, כי רק מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים לכל המשתתפים במכרז.

 בקשר עם המכרז. מזמיןהנ"ל )ככל שיתקיים( יהיו רשאים להפנות שאלות הבהרה ל

 

ות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס מובהר בזאת, כי הסתייגוי (5

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו 

כאמור ו/או )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  מזמיןתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל (6

 מפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי שהשתתף במפגש המציעים.

והם  מזמיןיחייבו את ה מזמיןאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע  ייחשבו לכל דבר

 להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.
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 תשלום דמי השתתפות במכרז .9

 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

ם חדשים( כולל מע"מ, שקליוחמש מאות אלף )₪  1,500 השתתפות במכרז בסך כולל של

אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה 

 רשומה לפקודת המזמין.

 

במשרדי  22/02/21החל מיום  ותאפשריקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות 

מהווה  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד בימי קבלת קהל ___________חברה ה

 שתתפות במכרז.תנאי לה

 

  :הצעת המחיר .10

( את אחוז קבלןהצעת ה -המחיר )הכלולה במסמך א'  הצעתלרשום ב המציעעל  .א

ולהציג בהצעת המחיר חישוב של סכום ההצעה המתקבל  ידו על המוצעההנחה 

בהתאם לפירוט בטופס  הכמויות שבכתב האומדןלאחר הפחתת ההנחה המוצעת מ

 הצעת המחיר.

 

 המוצעתההנחה  הפחתתום הכולל שיתקבל לאחר מחיר ההצעה יהיה הסכ .ב

 "(.מחיר ההצעה" או "הסכום הכולל)להלן: "שבכתב  מדןומהא

 

יובהר כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יופיע בהצעה באופן ברור וחד משמעי,  .ג

 .רשאי המזמין לפסול את ההצעה על הסף

 

של ההצעה,  הסכום הכוללשהוצע לבין ההנחה  שיעורבמקרה של אי התאמה בין  .ד

ולמציע  המוצעהיה רשאי לתקן את הסכום הכולל בהתאם לאחוז ההנחה י המזמין

 מזמיןשל ה ובקשר להפעלת או אי הפעלת זכות מזמיןלא תהיה טענה כלשהי כנגד ה

כי במקרה של אי  ,לפי סעיף זה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע מסכים

 התאמה כאמור, יהיה אחוז ההנחה הקובע.

 

 :ערבות לקיום ההצעה .11

 המזמיןהמציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  .א

 למסמך א'( בסכום 1להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח 

היה י המזמין 01/06/21ליום  עדבתוקף היה הערבות ת. ₪( אלף  מאה  ) 100,000

 ך את משך תוקפה של הערבות.רשאי לדרוש מהמציעים להארי

 

עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו  מזמיןמובהר בזאת כי ה

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון ה לעלהבטחת קיום ההצעה. לפיכך, 
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להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי 

 למסמך א'. 1 ת הנוסח המצורף כנספחא במדויק סעיף זה ותואם

 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו  .ב

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע מציעכמפורט בהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע הזמנה זו ובשהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב  מזמיןהיה היבמועדן, כאמור במלואן ו

בשל אי מילוי  ו, על נזקים שנגרמו למזמיןקבל היכפיצוי מוסכם ומוערך מראש ש

התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או 

יך לרבות הוראות על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההל מזמיןתרופה אחרת הנתונה ל

 .לעיל (ב)12סעיף 

לחלט  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי מזמיןהמבלי לגרוע מהאמור, 

את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר 

 מהנסיבות המפורטות להלן: 

 ים; המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפי .1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  מזמיןהמציע מסר ל .2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .3

, הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .4

 .מזמין, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם הכולן ו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי  מזמיןת ו/או תרופה אחרת הנתונה להכל מבלי לגרוע מכל זכו

 מסמכי ההליך.

  

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה .ג

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןהיה הי –לעיל 

 

 הגשת ההצעות .12

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. (1

 

ל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד ע (2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של  מזמיןלהגשת ההצעות. ה

ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד 

טחת קיום רשאי לחלט את הערבות שצורפה להב מזמיןהיה הילהוראות סעיף זה, 

 הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך.

 

. מסמכי בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש ההצעה תוגש בעותק אחד (3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

 המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת: 
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 23הצעת המחיר שבעמוד  )נספח הצעת המחירמעטפה אחת ובה     .1

על המעטפה יירשם "הצעת אשר תוגש בשני עותקים.  (.זו להזמנה

 מחיר".

המחיר. על  הצעתלמעט החתומים מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך     .2

 המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה".

אשר עליה יצוין מספר המכרז המלא  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 . של המכרז בלבד

 את המעטפות הראשיות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת

 .משרדי החברהב

 .2:001עד השעה   02/03/21_ מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 ו ומענו של השולח.לות את תכנה זולת לצורך בירור שמגלפתוח אותה ובלי ל

 

 חברה.משרדי הבתיבת המכרזים וההצעות תיפתח 

 

-כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על (4

או  , כתב כמויותידי המזמין, ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב מחירים

ימה מלאה וחותמת חת -מפרט, יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך 

למסמך א'( אשר תיחתם על ידי הבנק  1, למעט הערבות )נספח בדיו כחול המציע

חלק בלתי נפרד  יםמהוו םאך ה םאשר אין צורך לצרפ ז'-ו' ו כיםולמעט מסמ

 .ועל המציע לקוראם ולהבינם הבנה מלאה ממסמכי ההצעה

 

בצבע  עה בדיוהפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצ כלעל המציע למלא את  (5

 .כחול

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור  המזמין (6

תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף 

 כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.

 

מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה  (7

רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת  מזמיןה

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מההצעות בלבד,

 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע  (8

 אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 
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, לרבות הצעה דרישות הזמנה זו על נספחיה במלואםהצעה שתוגש שלא בהתאם ל (9

חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של 

ההליך, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי 

לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או ו/או 

הבלעדי  ועלולה להיפסל על פי דעת -רך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד בכל ד

 .מזמיןשל ה

 

 בחירת ההצעה הזוכה  .13

המציע הזוכה בהליך זה יהיה המציע שעמד בכל תנאי הסף ואשר מחיר ההצעה המוצע על 

ידו יהיה הנמוך ביותר מבין ההצעות הכשרות. ככל שתהיינה מספר הצעות כשרות באותו 

מחיר זה יהיה המחיר הזול ביותר, המזמין שומר על זכותו לנהל מו"מ עם המחיר, ו

המציעים ו/ או לחלק את העבודה בין מספר מציעים ו/או לערוך הגרלה, הכל בהתאם 

 לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 התקשרות עם המציע הזוכה .14

את המועד שנקבע  ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי מזמיןה (1

או כל מועד אחר שיקבע המזמין  ימים 10ל ההסכם בהודעה מראש של לחתימה ע

את  מזמין. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לימים 10שיעלה על 

 :מזמיןהמסמכים הבאים ולקבל אישור ה

, לקיום מזמיןערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה (1  

כשסכום זה צמוד   חוזה כולל מע"ממערך ה 10%ך בסהתחייבויות המציע, 

. הערבות בתוספת מע"מ הגשת ההצעות הידוע במועדתשומות הבניה למדד 

כל תקופת הבצוע לתוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף 

 . נוסחהחוזה פי על התחייבויות המציע קיום השלמתלאחר חודשיים בתוספת 

 המצורף להזמנה זו.  3ב'ובא במסמך ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המ הערבות

להזמנה זו חתום ע"י חברת  6ב'אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  (2  

 ביטוח בישראל.

 .מזמיןכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה   (  3         

רשאי לחלט  מזמיןהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן (2

קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם  את הערבות שניתנה להבטחת

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות  ולשיקול דעת

רשאי לבחור כזוכה  מזמיןהיה הילמזמין על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 

 ים נוספיםתנא .15

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם רשאי לבטל את ההזמנה  מזמיןה (1

של המזמין וכל עוד לא  הבלעדי ועל פי שיקול דעתשייחתם עם הזוכים במכרז וזאת 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי . ניתן צו התחלת עבודה
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ות אישור רשות מקרקעי ישראל ו/או אישורים שונים לרבלהיות כפוף לקבלת 

ו/או הסכמות של גורמים אחרים היתרים ו/או אישורים קבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  שונות,

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים כאמור לעיל  שייחתם עם הזוכים במכרז

ועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה במכרז במכרז ו/או לדחייה במ

רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל 

  .באופן מלא וללא כל סייג טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לקבל אישורים והיתרים לעבודה  (2

א אישורים ומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו ולהמצי

 של הקבלן במקרה של עיכובים בקבלתם.

מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ מזמיןה (3

מזמין מבלי שתעמוד למציע כל טענה ו/או הבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .שימוש בזכות זו דרישה כנגד המזמין בגין

המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  (4

המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, 

 במחיר שהוצע על ידו.

המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  (5

 .יקת ההצעות ובמהלך הבדיקהלהצעותיהם לצורך בד

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר  (6

 לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם  (7

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין 

ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע  עד למועד הגשת

רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או 

  להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור  (8

מציע בדק בעצמו את כדאיות הבמסמכי המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי 

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש מכרזהסכם ההתקשרות ויתר מסמכי ה

המזמין חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  ו,לו, לדעת

 המזמין ו/או מיוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  בהסכם במידה שהצעתו תזכה

  .בעתיד מטעמה

ו/או מזמין נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הוסמך, כי קבע בימ"ש מ (9

במכרז, יהיה זכאי  ציעבהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך את המזמיןשלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ ציעהמ

י ערבות ובגין רכישת מסמככנת השהוציא בגין ההישירות ורק את ההוצאות 

ו/או מי מטעמו ו/או הנ"ל  ציעהמכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המ

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, קבלני המשנה שלו 
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לא תהיינה כל תביעות  ציעלטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמ

 .ואו מי מטעמ/והמזמין ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי 

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  שמ"קבע בי (10

אחר שהיה זכאי לכך,  ציעולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

החוזה  ע"פ, להפסיק עבודתו מזמיןדית עם הודעת הי, מציע שזכהמתחייב המ

את התמורה  ציעשלם למי מזמין. הבכל שלב שהוא שנחתם עימו במסגרת המכרז

לא תהיינה כל  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהעבור העבודה שביצע עד למועד 

 . וו/או מי מטעממזמין תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  (11

לליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה בהליך זה, ומבלי לגרוע מכ

 המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,                 

 יתמנכ"ל – דבי סימונס

( 1989חא )תרשי-החברה לפיתוח מעלות

 בע"מ
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 :קבלןהצהרת ה

 

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום 

_________ חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם 

הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות המציע, כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים 

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

  את המציע לכל דבר ועניין.                           

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 מסמך א

 

 1202/01מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 קבלןהצעת ה
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 מסמך א

 1202/01 פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 קבלןהצעת ה

 

 : ________________________קבלןשם ה

 תאריך: ____________

 לכבוד

 ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

 

 א.ג.נ.,

 

 1202/01מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 כונת כזיב במעלותבש פיסועבודות פיתוח שלב 

מסמכיה הצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

"מסמכי  –, הנקראים ביחד להזמנה( 7המפורטים בסעיף )כל מסמכי ההצעה נספחיה ו

נספחיה כאמור, כחלק מתנאי מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על ההצעה

 הצעתנו זו.

 יוכתב ים, המפרטיםהחוז מסמכי ההצעה לרבותצהירים כי קראנו בעיון את אנו מ .2

וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  הרלבנטיות הכמויות, עיינו בתוכניות

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות האמורות. כמו כן  להציע הצעות

והכרנו אותם  להם, דרכי הגישה וכיוצ"ב בקרנו באתרי העבודה ובכל המקומות הסמוכים

 .היטב

הננו מצהירים כי המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבין משרדית הידוע  

הכללי לעבודות סלילה וגישור הידוע בשם "הספר  טהמפרוכן  בשם "הספר הכחול"

כי קראנו , מוכרים וידועים לנו והמכרז, עד מועד פרסום הםועדכוני הםעל פרטי הירוק"

והננו מקבלים אותם במלואם ללא כל סייג ו/או  הםלהיטב את כל השינויים והתיקונים 

 .טענה מצידנו

על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב הקרקע  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי     .3

ותנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים 

הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או  .לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו ומוכרים

כלשהו מתנאי ידיעה כשלהי של תנאי -הבנה או אי-דרישות המבוססות על טענות של אי

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. מסמכי ההצעה

ים. אנו נפעל למנוע הננו מצהירים כי ידוע לנו שאתר העבודות הינו סמוך לשכונת מגור    .4

וננקוט בכל  ,מטרדי אבק, שמירה על ניקיון סביבות האתר ומחוצה לו נמנע מטרדי רעש

האמצעים הנדרשים למניעת מטרדים אילו לשכונה ונישא בכל ההוצאות הנדרשות כדי 

ר עירוני ו/או לכל זלמנוע אבק. נבצע העבודות בשעות העבודות בהתאם לכל לכל חוק ע

 דין.

מתחייבים להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים הננו  .5

והננו מקבלים על עצמנו  המחיר בהצעתבמסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו 
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לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמור של המזמין תוך התקופה הנקובה 

 .ההצעהבמסמכי 

אתם עשויים להתקשר עם קבלנים נוספים שיבצעו עבודות הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .65

ומסכימים בזה, כי במסגרת החוזה  , ,סמוכים במתחמים או עבודות נבצע שבו תחםבמ

, נהיה ונפעל תתקבלתהיו רשאים לקבוע, על פי שיקול דעתכם הבלעדי, כי אם הצעתנו 

 לצורך ביצוע העבודה. כקבלן ראשי, הן על פי החוק )תקנות הבטיחות לעבודות בנייה(, הן

אנו לוקחים על עצמנו את כל המטלות והחובות לבצע את העבודה כקבלן ראשי לכל דבר 

נהיה זכאים לתמורה נוספת כלשהיא לרבות בגין עבודות  ולאעפ"י כל דין ועל פי החוזה, 

 . חרף הקבוע בכל דין ו/או נוהג של קבלנים אחרים שביחס אליהם נשמש כקבלן ראשי

כל העבודות המבוצעות על ידנו כקבלן ראשי, ולא נהיה זכאים לתמורה נוספת  נתאם את

 בגין כך. 

אין באמור כדי לגרוע מחובתנו לתאם את העבודות המבוצעות על ידנו עם כל גורם כאמור 

 בחוזה.

( ימים מיום הודעתכם על כך, או עשרה) 10תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .7

חתום על החוזה, נבוא ונ אנו, שלא יפחת מעשרה ימים ייקבע על ידכםתוך זמן אחר ש

התנאים הכלליים, המפרט וכתב הכמויות, התוכניות וכל המסמכים האחרים המהווים 

פקיד בידיכם במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם כאמור נחלק מהחוזה, ו

נ"ל וקיום יתר התנאים ( להזמנה להציע הצעות. עם הפקדת הערבות ה1)א()14בסעיף 

תוחזר לנו להזמנה להציע הצעות  14בסעיף  במסמכי ההזמנה לרבות הקבוע כאמור

 .להלן 14כמפורט בסעיף הכל עם הצעה זו  הערבות הבנקאית שנפקיד

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה  .8

ם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל במכרז ו/או ההסכם שייחתם ע

עוד לא ניתן צו התחלת עבודה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ידוע לנו שביצועו של 

המכרז עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים לרבות אישור רשות מקרקעי ישראל 

ו/או הסכמות ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים 

שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם 

במכרז ו/או  הבמכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכ העם הזוכ

לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. אנו מסכימים ומאשרים את האמור לעיל, 

או תביעה כנגדכם בעניין זה. אין באמור כדי לגרוע /ומוותרים על כל טענה, דרישה ו

לקבל אישורים והיתרים להמציא מסמכים ו/או מחובתו של הקבלן שהצעתו תיבחר 

 לעבודה כאמור במסמכי המכרז ומאחריותו של הקבלן במקרה של עיכובים בקבלתם.

 אנו מצהירים בזאת כי נתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .9

אנו מצהירים כי טרם  בחתימתכם או הוראת המפקח ביומן בעת מסירת השטח על ידו.

מ' לפחות , נקים  2.0תחילת העבודות נגדר את האתר בגדר בטיחותית מאיסכורית בגובה 

מ' בנוסח שיוכן ע"י נציגי המזמין. הכל בתאום ובאישור מוקדם  4.0*3.0שלט אתר בגודל 

 של מנהל הפרויקט.

 כל הנ"ל ללא תשלום נוסף.             
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אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא  .10

למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד 

חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג 

שהוא כנגדכם וזאת אף אם התחלנו בביצוע העבודות ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או 

 הפסקתן. 

בזמן שנקבע או כפי שהוארך אם תינתן  הבמקרה שלא נסיים את העבודה או כל קטע ממנ .11

אורכה, הננו מתחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של החוזה, לשלם למזמין 

ה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש )להלן: "הפיצויים"( בעד כל פיצוי הנקוב בחוז

 ר בסיום העבודה, או כל קטע ממנה.ויום קלנדרי של איח

אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או  .12

כל חוזה אחר  כל ערבות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה אוועפ"י כל חוזה אחר בינינו 

 .תבטיח גם את התחייבותנו לתשלום הפיצויים כאמור בינינו

, כולן או כלפינו כם והתחייבויותיכםלהסב את זכויותילהמחות ו/או  םרשאי אתם תהיו .13

)להלן: "תאגיד עירוני"( או לעירייה, ללא צורך  עירייה, לתאגיד בשליטת המקצתן

ירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת או התאגיד הע עירייהבהסכמתנו, ובלבד שה

אין באמור כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות  .הזכויות וההתחייבויות

 כלשהי שלא קיבל על עצמו בכתב כאמור. 

תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן 

 או לתאגיד עירוני אחר. עירייהל

יות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו הומחו זכו

לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה 

ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי 

אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר  המכרז, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות.

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי  14הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 

 התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .14

 .ו לכל תקופה שתוארך על ידי המזמיןו/א אותנו לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים  .15

אם הצעתנו לא תתקבל, . ₪ 100,000בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בסך של 

אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם  90לא יאוחר מאשר 

מועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית סמוך לתשחררו את הערבות ב

 .  2'כפי שתוקן במסמך ב 1'של מסמך ב 8מתאימה כמפורט בסעיף 

שהחוזה לא ייחתם על  אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה .16

ידינו, אתם תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, 

לקבלת הצעות זה, ובייחוד מסמך מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור ב

מזכותכם למסור את העבודה לכל אחד אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לכם על פי מסמכי  צעהמערבות קיום הה

 .המכרז ו/או על פי כל דין
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אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על  .17

הצעה זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם 

המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם  אנשים או גופים אחרים

בדרישה או כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

 להימנע מהגשת הצעות במכרז.

ו כי התוכניות לביצוע נמצאות בשלב הכנה וכי נכי ידוע ל אנו מצהירים ומאשרים .18

ן לביצוע וכי יחולו בהן שינויים. התוכניות הסופיות התכניות למכרז אינן מושלמות ואינ

 לביצוע יתאמו את התב"ע ונספחיה.

ם כי תכניות התשתיות, המערכות, מימסכי אנוו ונכי ידוע לאנו מצהירים ומאשרים  .19

להתעדכן לתוכניות לביצוע.  עשויותהסלילה וקירות התמך, וכן תוכניות תאום מערכות 

 רכת תקופת ביצוע.אכעילה לשינוי מחירי חוזה ו/או ההעדכונים הנ"ל לא ישמשו 

 כי טרם התקבל היתר לביצוע לעבודות. אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .20

 אנו מצהירים: .21

עות בתזכיר החברה ובתקנונה וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב א.

 או בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל  כי ב.

 ההצעה.מסמכי הנ"ל המונעות בעדנו לחתום על 

ההזמנה יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא כי  ג.

 .להציע הצעות

סיווג אנו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מהסוג הנדון ובעלי כי  ד.

 מקצועי המתאים בהתאם לתנאי הסף שנקבעו.

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  ה.

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.כי  ו.

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  ז.

אצל רשם הקבלנים בענף כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו רשומים כי  ח.

לא תותר העסקתו של  וכי המקצועי בו יועסקו ומחייבים קבלת אישור המזמין

 כל קבלן ללא אישור זה.

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .22

כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,  ידוע לנו .23

עור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד בשי

 התשלום לרשויות.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם  .24

מילוי או הפרה של -אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 ות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.הוראה כלשהי מההורא

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .25

מהיום האחרון  חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .26

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. להגשת ההצעות
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________________                    __________________ 

 החברה הקבלנית                                 תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 

 

 

 

 _____________________ שם החברה הקבלנית:   

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

 

יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את    הערה:*  

 . [4]נספח  חתימתםהחברה הקבלנית ב
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 הצעת מחיר

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  1202/01פומבי  מכרזל
 

 עבור שכונת כזיב במעלות סופיעבודות פיתוח שלב לביצוע 

 

 (בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 

 

 

                   :)3,619,119.90סה"כ עלות ביצוע העבודה לפי כתב הכמויות )ללא מע"מ ₪ 

                 :שיעור הנחה מוצע                           ____________ % 

      לאחר הנחה על כתב הכמויות  לעלות ביצוע העבודה סה"כ הצעה 

 ___________________ ₪               )ללא מע"מ(:     

 __________ ₪_________              :מע"מ 17%תוספת        

 __________ ₪_________             :סה"כ ההצעה כולל מע"מ      

 

ככל שתהיה אי התאמה בין שיעור ההנחה לסכום ההנחה המחושב, ההצעה שתיקבע  –הערה 

 תהיה בהתאם לשיעור ההנחה

 

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 _______שם התאגיד המציע: ____________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 

 בשני עותקים - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 אחוזים. הנחה כוללת באחוזים: % ______ במילים: _______________

 שהנחה זו תחול על תמורת העבודה כולה, וכן על כל אחד מסעיפי כתב הכמויות בנפרד.ידוע לי 
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  1נספח 

 01/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 ________________תאריך: ___

 לכבוד

 ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

שתדרשו מאת שקלים חדשים  (מאה אלף  )במילים:שח  100,000סכום עד לסך 

 .____פומבי  בקשר עם מכרז )המציע( _______________

 

 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף 

מבלי להטיל עליכם  הפרשי הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף  -לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

 כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת 

 הסכום שלא חולט.

 ינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.ערבות זו א

 ._____ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                                               ____________________ 

   )בנק(             
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 2נספח 

 01/2021מכרז פומבי של  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 
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  3נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 הקבלנים רשםאישור 

 )רישיון קבלן בתוקף(
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 נספח 4

 01/2021מכרז פומבי רד ממסמך א' של המהווה חלק בלתי נפ

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של 

_______ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה המציע: _____________

שאישורי זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ 

וכי חתימת ה"ה ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת 

 ת המציע לכל דבר ועניין.חותמת מוטבעת הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת א

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 5נספח 

 01/2021מכרז פומבי וה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של המהו

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .1

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, להוראות 

 .1975 -התשל"ו 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על   .2

חוק מס מנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי הכנסותיו ול

 . 1975 -ערך מוסף, התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3

 



29 
 

 א5נספח 

 

   1202/01 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

מספרה ___________________, לאחר אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. ש

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 (."התאגיד"

 

-וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ואני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי ח .2

חברה ה של ____ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976

בשכונת כזיב עבודות פיתוח שלב א' לביצוע  ( בע"מ1989תרשיחא )-לפיתוח מעלות

 .במעלות

 
 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 מועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת עד ל

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

  תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עד למועד עריכת

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

פה שנה אחת לפחות , ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חל1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך
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 ישורא

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב 

בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6ספח נ

 01/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 חברת _____________

 

 2020, 2019, 8201 –ים על מחזור כספי לכל אחת מהשנ אישור הנדון:

 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה 

מצטבר ליותר שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ,  2020 - 2018לשנים 

 ₪.__________-מ

 

 או פירוק ו/או פשיטת רגל.נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/ אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת               

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 א6נספח 

 01/2021 פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או 

 פשיטת רגל
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  7נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 לפחות₪  מיליון 5,000,000רשימת פרויקטים של עבודות פיתוח בהיקף 

 )לא כולל מע"מ(

 

יזם כולל פרטי 

 התקשרות

משך ביצוע 

 )שנים(

 ומועד סיום

₪ היקף  

 ללא מע"מ
 תיאור העבודות

שם 

 הפרויקט
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____ 

 8פח נס

 1202/01מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 ודלכב

 ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

 א.ג.נ.

 

  בשכונת כזיב במעלות סופי לביצוע עבודות פיתוח שלב  01/2021פומבי הצעה במכרז הנדון: 

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום 

החברה בהתאם להוראות המכרז  ( הנני המוסמך להצהיר בשם"החברה"_________ )להלן 

   שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:

 

 החברה לא תיאמה את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. .1

החברה לא מנעה מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא  .2

 פנתה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת החברה מתחייבת ש  .3

 מעטפות המכרז.

 .באתי על החתום שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ 

התייצב/ה בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ 

לא  המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם 

 החברה את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

+ חותמת(עו"ד )חתימה 
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 'מסמך ב

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 01/2021פומבי  ממכרז
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 מסמך ב

 01/2021ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 (2005של משרד האוצר, נוסח אפריל  3210)מבוסס על חוזה מדף 

 2021, ביום ________ לחודש _______ שנת תרשיחא-מעלותשנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 ( בע"מ1989תרשיחא )-חברה לפיתוח מעלותה

 אתר אגם מונפרוט במעלותשכתובתה לצורכי חוזה 

)להלן: "המזמין" או 

 "(חברה"ה

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ()להלן: "הקבלן"

 מצד שני

 

ת תכנון ופיתוח של חטיבת קרקע מקדמ( "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלותו הואיל:

 ;20463ג/על פי תכנית מפורטת שמספרה 

 

התקשרו בהסכם במסגרתו הוגדרו בין היתר עקרונות העבודה  עירייהורמ"י וה והואיל:

"ל שיבוצע על ידי המשותפת לרבות בעניין פיתוח התשתיות בתחום תכנית המתאר הנ

 ממקורות מימון שיועמדו על ידי רמ"י; עירייהה

 

 והעירייה התקשרה על החברה כדי שתנהל את היצוע עבודות התשתיות הציבוריות. והואיל:

 

 ,ין פרסם את המכרז )כהגדרתו להלן(והמזמ והואיל:

 

תקבלה ע"י בהצעת המחיר, ה והצעת הקבלן שהוגשה במסגרת המכרז, לרבות כמפורט והואיל: 

 ,המזמין

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי –פרק א' 

 תנאי החוזה לביצוע תשתיות ציבוריות על ידי קבלן

 :ומסמכי החוזה הגדרות .1

 .( בע"מ1989חא )יתרש-החברה לפיתוח מעלות – ״המזמין״

 רשות מקרקעי ישראל. -רמ"י  - "מתקצב העבודה"

 המים והביוב מעיינות זיו בע"מ. תאגיד –"התאגיד" 

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה  - או "המפקח" ״המנהל״

במועד פרסום מכרז . עירייהבכתב על ידו לצורך החוזה או כל חל ממנו, לרבות מהנדס ה

 .בע"מ איתם ליעד ניהול הנדסהחברת  –זה 

לוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, ש - ״הקבלן״

 -"המפקח" כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. 

 מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק מהן.

חראי מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי הקבלן כא - "מנהל הפרויקט של הקבלן"

מטעמו על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי 

כוחו המוסמך של הקבלן ייקרא -המנהל או מי שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא

 כאילו נכתב בו "מנהל הפרויקט של הקבלן" אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת.

 בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית. העבודה שיש לבצע - ״העבודות״

כל התשתיות הציבוריות, בין שהן במסגרת העבודות ובין שאינן  – "תשתיות ציבוריות"

 במסגרת העבודות.

ביצוע העבודות, לרבות השלמתן ובדקתן, וביצועו של כל מבנה ארעי  - ״ביצוע העבודות״

 או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוען או בקשר לביצוען  - מבנה ארעי״״

 של העבודות.

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות, למטרת ביצוע  - ״חומרים״

וכן ציוד  -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -העבודות והשלמתן, לרבות אבזרים, מוצרים 

 להיות חלק מן העבודות.ומתקנים העתידים 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או  -"אתר העבודות" או  ״מקום העבודות״

מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך 

 החוזה.

 הקבלן.מקום עבודות שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם  - ״אתר סגור״

 ות שאינו מגודר ואין בו שמירה.מקום העבוד - ״אתר פתוח״

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית  - ״המפרט הכללי״

בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה 

 ומע״צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.

חדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות מכלול התנאים המיו - ״המפרט המיוחד״

הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים 

 לכל אחד ממסמכי החוזה.
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המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.  - ״המפרט״

בות כל שינוי בתכנית כזו התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לר - ״תכניות״

שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת 

 שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות; צו  - ״צו התחלת עבודה״

יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת  -צא לפני חתימת החוזה התחלת עבודה שהו

 יהיה חתום על ידי המנהל. -עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל  - ״שכר החוזה״

חת תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופ

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

, יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981-חוק הפרשנות, התשמ״א

 כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

 במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

 שבתות, מועדים וחגים. חודש לוח גרגוריאני כולל –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 מחיר לאחר הנחת קבלן )נכון לכל מסמכי החוזה כולל במפרטים(. –"מחיר יחידה" 

 מסמכי החוזה

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים  

בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( 

ת חתימתו ובין אם לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה בע

 והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן כמשלימים זה את זה:

 המסמך מסמך מצורף עמוד מסמך שאינו מצורף

הזמנה להציע    5 

 הצעות

 מסמך א הצעת הקבלן 17 

 הצעת מחיר  23 

 1נספח  נוסח ערבות הצעה  24 

 2נספח  תעודת התאגדות 25 

 3נספח  אישור רשם הקבלנים 26 

 4נספח  אישור מורשי חתימה 27 

עסקאות עם  -אישורים  28 

 גופים ציבוריים

 5נספח 

עסקאות עם  –תצהיר  29 

 גופים ציבוריים

 א5נספח 

מחזור  -אישור רו"ח  31 

 שנתי

 6נספח 

או עו"ד על  רו"ח אישור 32 

 מצב פיננסי

 א'6נספח 
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 –רשימת פרויקטים  33 

 עבודות פיתוח

 7נספח 

 8נספח  תצהיר אי תאום הצעות 35 

דמי  -קבלה    

 השתתפות

 מסמך ב' חוזה  36 

  1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע 88 

  2מסמך ב' העדר תביעות 89 

פרוטוקול קבלת עבודה  90 

 ע"י הרשות המקומית

 3מסמך ב'

 4'מסמך ב נספח בטיחות 91 

 5מסמך ב' צו התחלת עבודה 105 

 6מסמך ב' אישור לקיום ביטוח 106 

המפרטים המעודכנים  - המפרט הכללי לעבודות בניה

 למועד המכרז.

אופני מדידה ותשלום המצורפים למסמכים הנ"ל כולל 

וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי לעבודות בנין אשר 

של חוזה  יש בהם הוראות לביצוע עבודות מסוג העבודות

 זה, ואופני מדידה ותשלום המצורפים למסמכים הנ"ל

  .המעודכנים למועד המכרז

   מסמך ג'  

  

 1מסמך ג' מפרט מיוחד  

 2מסמך ג' דוח קרקע  

 3מסמך ג' פרוגרמת בדיקות  

רשימת תוכניות   

 והתוכניות

 ד'מסמך 

 ה'מסמך  כתב כמויות  

ים להצמדת ספר מינהל משקי / כלל – מהוראות תכ"

 התקשרויות

 העדפת שימוש בחומרי בניה ממוחזרים –הוראות תכ"מ 

 'ומסמך   

 מסמך ז'   "הספר הירוק" –המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור 

 

 

 

 

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או 

 באופן כולל כ"מסמכי תנאי העבודות".
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מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המהווים חלק  הקבלן 

בלתי נפרד מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע 

 למסקנה כי יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

ח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב המפק     .2.1

החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע 

העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות 

 המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.

למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה      .2.2

אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור 

 לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

( בו יירשמו "היומן"באתר העבודות, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן:      .2.3

כוחו המוסמך, אלא אם קבע -ם הפרטים הבאים על ידי הקבלן או באמידי יו

 המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; .2.3.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות; .2.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות; .2.3.3

 העבודות שבוצעו במשך היום; .2.3.4

לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  כל דבר אשר .2.3.5

 ביצוע העבודות.

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות  2.3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן      .2.4

שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר 

ך ביצוע העבודות, שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהל

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את -בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא

הערותיו בקשר לביצוע העבודות, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה 

יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה 

ם אלה למפקח, ורק בתנאי יום מיום מסירת העתק מרישומי 14בכתב לקבלן תוך 

 שאין ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.

כוחו -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא      .2.5

 המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא     .2.6

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי  7הרשום בו, תוך רשאי להסתייג מכל פרט 

מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע 

כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים -הקבלן או בא

 את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף -בא הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או      .2.7

לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות  2.4לסיפא של סעיף קטן 

 בהם.
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פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -אם חלק מהעובדות על      .2.8

כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות -נפרד בו ירשום הקבלן או בא

ציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת העבודה, ב

, והוראות סעיפים 2.4במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן 

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה. 2.7-ו 2.6, 2.5קטנים 

 

 הסבת חוזה .3

ין הוא רשאי אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן א     .3.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על 

אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות 

 למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

ן בכל מקרה בו הקבלן הנו חברה )להלן: "חברת הקבלן"( מתחייב בזאת הקבל     .3.2

שלא יהיה כל שינוי בשליטה בחברת הקבלן כל עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת 

 המזמין את ביצוע המבנה.

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן      .3.3

או מקצתן, לתאגיד בשליטת העירייה )להלן: "תאגיד עירוני"(, ללא צורך 

שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת בהסכמת הקבלן, ובלבד 

 הזכויות וההתחייבויות. 

תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור, יהיה רשאי לשוב 

 ולהמחותן לתאגיד עירוני אחר או לעירייה בכל שלב שיבחר.

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי 

קבלן לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה להורות ל

ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו 

לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. הקבלן יגרום להסבת הערבות וכל יתר 

יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה.  14הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 

מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית ויתר 

 הבטוחות.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או מקצתו, אלא      .3.4

בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן 

לעצמה, משום העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כש

מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למזמין בכתב על 

רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה שיצוין בהודעה, 

לא ימסור הקבלן את העבודה לקבלן המשנה, אלא לאחר קבלת אישורו של 

 המזמין בכתב.

ו של כל קבלן משנה שאושר על ידו, המזמין רשאי להורות לקבלן על סילוק

והקבלן מתחייב להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר שיאושר על ידי 

המנהל בכתב. סילוקו של קבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של הקבלן 

 להארכת זמן, לתוספת תשלום וכיו"ב. החלטת המזמין בנושא זה תהיה סופית."
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א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, לין במפורש ובין נתן המזמין את הסכמתו, ב     .3.5

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 

-והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי

 כוחם ועובדיהם.

ות הנדסה הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבוד     .3.6

, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי 1969-בנאיות, תשכ״ט

בקשר לעבודות או חלק מהן אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות 

 החוק האמור.



44 
 

 

 היקף החוזה .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, 

 מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הציוד, המכונות וכל

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי      .5.1

במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות 

לעניין  -ר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סד

 נקבע ברשימה שלהלן: -הביצוע 

 הוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה; .5.1.1

 תכניות; .5.1.2

 ;2ג'-ו 1מסמכים ג' –מפרט מיוחד כולל דו"ח קרקע  .5.1.3

 מסמך ה'; –כתב כמויות  .5.1.4

 ;ומסמך ז' מסמך ג' –המפרט הכללי  .5.1.5

 חוזה זה; .5.1.6

 תקנים ישראליים. .5.1.7

 תקנים זרים. .5.1.8

עיל עדיפה על ההוראה שבמסמך כל הוראה במסמך קודם ברשימה של

 הבא אחריו.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך  .5.1.9

מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב הקבלן לפנות 

 אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

אי התאמה, דו משמעות, בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה,  .5.1.10

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה, בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין 

הנספחים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות 

והקבלן ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל תחייב את הקבלן לכל דבר 

 ועניין. 

מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה,  התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם     .5.2

משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה 

 ביניהם.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות 

לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה 

תייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין שבכתב הכמויות כמ

 בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר 

 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין התשלום  -ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
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 ך ה';ממס –כתב כמויות  .5.2.1

 ;2ג'-ו 1מסמכים ג' –פרט מיוחד כולל דו"ח קרקע מ .5.2.2

 תכניות; .5.2.3

 ;ומסמך ז' מסמך ג' –מפרט כללי ואופני מדידה  .5.2.4

 חוזה זה; .5.2.5

 תקנים ישראליים; .5.2.6

 תקנים זרים. .5.2.7

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף 

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט 

בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה 

 באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך  .5.2.8

מן המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים ישראלים, חייב הקבלן לפנות 

 ר סדר העדיפות שיש לנהוג.אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדב

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות,  .5.2.9

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בעניינים הנדסיים ותכנוניים, בין  

הנספחים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות 

את הקבלן לכל דבר והקבלן ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל תחייב 

 ועניין. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים      .5.3

 -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -של המיפרט הכללי, לגבי אותה עבודה 

 עדיף האמור בפרק המיפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

ין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן הוראות העדיפות בין מסמכים לעני     .5.4

חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי כמוגדר במיפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן 

 נעשה על ידי הקבלן.

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות      .5.5

ל הוראה, החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון ש

מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן 

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב,  –מפרש כהלכה את החוזה 

לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של 

ינה צריך היה לפנות למנהל המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבג

 כאמור לעיל.

ידוע לקבלן שהמנהל משמש כגורם מרכז מול המזמין והגורמים המקצועיים      .5.6

השונים ולפיכך רק תשובה בכתב שתינתן לאחר בדיקה שתבוצע על ידי המנהל 

 מול הגורמים הרלבנטיים תיחשב כתשובה מחייבת.
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 אספקת תכניות .6

תכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. שלושה עותקים מכל אחת מה     .6.1

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות,  -כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

 יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום      .6.2

ה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק העבודות. המנהל, המפקח וכל אדם שהורש

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

 

 ביצוע העבודות .7

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם      .7.1

 של המנהל והמפקח.

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות,      .7.2

הצורך, לביצוע העבודות. הוראות המנהל והמפקח  הוראות, לרבות תכניות לפי

מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק 

 ח׳.

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .8

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת     .8.1

למסמכי המכרז בגובה  1'בנוסח מסמך ביצוע" ערבות בנקאית החוזה "ערבות ב

מערך החוזה כולל מע"מ, או כל סכום אחר שיפורט בהזמנה להציע  10%של 

הצעות. הערבות תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים כשהחודש הקובע 

(. הערבות תהיה 1)62לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

יום כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה בתוקף למשך הביצוע עד להשלמת ק

 .חודשים 6 ולתקופה נוספת של 

הוארך משך הביצוע או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש      .8.2

ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבות מבטיחה  60הקבלן את הערבות 

 גם את התחייבות הקבלן לחדשה כאמור.

 ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין.קבלן שלא יחדש      .8.3

להלן, לשינוי סכום הערבות  59.7 המזמין ייתן הסכמתו במועד האמור בסעיף     .8.4

האמורה בס"ק )א( לעיל, לגובה של ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח 

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

הנ"ל, כשהערבות האמורה  59.7, לתקופת הבדק הקבועה בסעיף 1981-התשמ"א

  להלן. 59.7לאחר השינוי תשמש כערבות בנקאית לתקופת הבדק, כמפורט בסעיף 

 

 מסירת הודעות .9

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני 

מסר ביד במשרדו של הצד השני או לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תי

 תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 
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מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה 

ין על גבי אישור השיגור ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצו

 בפקסימיליה.
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  לביצוע הכנה –פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .10

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע      .10.1

העבודות וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות 

אתר העבודות, וכן כאילו והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, את דרכי הגישה ל

 השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא      .10.2

יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן 

10.1. 

דיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד ב     .10.3

 שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .11

 הצעת לוח זמנים ע"י הקבלן:     .11.1

יום מיום התחלת ביצוע העבודות  30הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך  .11.1.1

שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח 

דרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את הזמנים, לרבות הס

העבודות. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים 

נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, 

לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש 

למפקח, בין שהמפקח  בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן

אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן 

מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי 

המזמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח 

 יום מיום התחלת ביצוע העבודות; 30-הזמנים תוך פחות מ

זמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים בהצעת לוח ה .11.1.2

כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים 

בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים 

על אף האמור, עיכובים בלוח הזמנים כפי  בהתאם לשינויים שאושרו.

אינם מאושרים, אלא אם המנהל אישר בכתב את  שפורט במסמכי המכרז

 .העיכוב לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים

, ייקבע לוח הזמנים על ידי 11.1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן      .11.2

 המפקח ויחייב את הקבלן.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או       .11.3

רות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את בתדי

 לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.
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ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי      .11.4

ע לקבלן המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגי

בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור 

 ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

 

 סימון ונקודות גובה .12

 הקבלן יפעל לעניין המדידות כדלקמן:      .12.1

מודד מטעם המזמין ימסור לקבלן את הנקודות הבסיסיות של הצירים,  .12.1.1

ונקודות יחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. נקודות הקבע 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של 

הגבהים, המידות וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב עם נקודת 

הקבע ונקודות הבסיס שנקבעו וסומנו על ידי המנהל. הוצאות הסימון 

ו על הקבלן וישולמו על ידו, לרבות סימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחול

 כל הצירים, תוואי הדרכים, מיקום המערכות וכל העבודות אשר יבוצעו.

הקבלן יבצע את הסימון הדרוש לביצוע המבנה על פי הנתונים כאמור  .12.1.2

בס"ק )א(, וישמור על קיום ושלמות של סימון זה והנתונים שנמסרו על 

ון או נתונים אלו נהרסו או נפגעו ידי המודד מטעם המזמין. היה וסימ

מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא. הקבלן יבצע הבטחות 

 לנקודות הסימון.

בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך ומנוסה בעל רישיון אשר  .12.1.3

יבצע את העבודה במיומנות וכנדרש על פי דין, ויהיה מצויד בציוד תקין 

 .המודד כפוף לאישור המזמיןמתאים.  ומתאים, ועם צוות מדידה

באם ניתנה הוראה לקבלן לבצע מדידה בשטח ו/או להוציא תוכנית "לפי  .12.1.4

ימי עבודה רשאי המזמין לבצע את  3ביצוע" וההוראה לא בוצעה תוך 

 העבודה ע"י אחרים ולחייב את הקבלן.

על ידי  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר     .12.2

ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם  –גורמים אחרים 

 לנסיבות.

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון העבודות      .12.3

במשך כל תקופת ביצוע העבודות עד למועד השלמתן, ואם נקודות הקבע או סימון 

 ב הקבלן לחדשם.העבודות נעלמו או טושטשו, חיי

לעיל,  12.3-ו 12.2כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות      .12.4

לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על 

 הקבלן.

נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק      .12.5

התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הקבלן את אותן תכניות לפני 

נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות 

 מקומיות שבין נקודות אלה.
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לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות 

יות האמורות יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכנ 14בתכניות, תוך 

 כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 

 השגחה מטעם הקבלן .13

מנהל הפרויקט של הקבלן יהיה נוכח במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות      .13.1

ון אישורו לצורך ביצוע העבודות. מינוי מנהל הפרויקט של הקבלן יהיה טע

המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל 

 עת. דין מנהל הפרויקט של הקבלן כדין הקבלן.

ימנה למנהל עבודה אשר ימונה לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, בנוסף     .13.2

אשר  בטיחות בעבודה,לצורך השגחה וטיפול במוסמך בטיחות ממונה גם הקבלן 

יכין דו"חות שבועיים על מצב הבטיחות , ישהה בכל עת ביצוע העבודות באתר

בעבודה אשר יועברו למנהל. הקבלן מתחייב למלא אחר דרישות הממונה על 

. מינוי הממונה על הבטיחות של הקבלן טעון אישורו הבטיחות בעבודה לאלתר

או לבטלו בכל המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו 

מובהר בזאת, כי הממונה על הבטיחות בעבודה הינו עובד נוסף, שזה כל  עת.

 תפקידו, והוא אינו מנהל הפרוייקט או מנהל העבודה.

מיד לאחר חתימת חוזה זה ימנה הקבלן את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יהיה      .13.3

ישום הוראות מורשה על ידו להחליט בכל העניינים הקשורים בביצוע העבודות ובי

חוזה זה ויהיה מוסמך לייצג את הקבלן כלפי המזמין והמפקח ו/או מנהל 

 הפרויקט בכל דבר ועניין הכרוך בביצוע החוזה ובביצוע העבודות.

כל הוראה או הודעה שיינתנו על ידי מנהל הפרויקט  ו/או המפקח ו/או על ידי      .13.4

ניין כאילו ניתנו לקבלן המזמין למנהל הפרויקט של הקבלן ייחשבו לכל דבר וע

 עצמו.

מינוי מנהל הפרויקט של הקבלן יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל      .13.5

הפרויקט )מטעם המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב למינוי מוצע וכן יהא 

רשאי לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט של הקבלן בכל עת והקבלן ימלא אחר 

 יום מקבלתה. 7ט תוך דרישה כזו של מנהל הפרויק

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם      .14.1

המועסק על ידו במקום ביצוע העבודות, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם 

באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -פקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ת

 במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות.
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המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום ביצוע      .14.2

העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, 

מן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם באתר ביצוע העבודות לביצוע מזמן לז

 –כפי שידרוש המפקח  –העבודות וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום ביצוע העבודות לפי רישיונות כניסה, כפי 

 שימצא לנכון.

רכושו של המזמין והקבלן מתחייב  יהיה 14.2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן      .14.3

להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם 

סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודות, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את 

החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק 

 ודות לצורך ביצוען.לכניסה למקום ביצוע העב

או עובד שהמפקח דרש את  14.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן      .14.4

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום ביצוע העבודות. -החזרת רישיון הכניסה שלו 

חוק עובדים זרים )איסור מובהר בזאת, כי העסקת שב"חים או הפרת הוראות  .14.5

ולפי חוק שכר  1991-נים(, התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוג

 אסורה, ותהווה הפרה יסודית של הסכם זה. ,1987-מינימום, התשמ"ז

 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודות .15

, מ' מאיסכורית  2.0קשיח בגובה  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור     .15.1

דרש על פי כל דין, נוהג או הוראה ושאר אמצעי בטיחות באתר ביצוע העבודות כנ

מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם 

 אלה פורטו בחוזה.

רקם ויסלקם כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפ     .15.2

 ממקום המבנה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו, בתאום מראש עם המפקח ולהנחת      .15.3

 :דעתו את ההכנות הבאות

הדרושים  יגדר את אתר העבודות וכן ידאג לכל אמצעי הבטיחות .15.3.1

 פי החוק.-על

יתקין על חשבונו מד מים, וידאג לכל הדרוש להספקת מים עבור  .15.3.2

הקבלן בכל עלויות ביצוע העבודות ועבור הפועלים. כמו כן, ישא 

 צריכת המים בגין סעיף זה.  

יתקין על חשבונו מונה חשמל, וידאג לכל הדרוש להספקת חשמל  .15.3.3

עבור ביצוע העבודות ועבור הפועלים. כמו כן, ישא הקבלן בכל 

 יות צריכת החשמל בגין  סעיף זה.עלו

 יתקין סידורי הגנה מפני שיטפונות. .15.3.4

ידורים סניטריים ושירותי יתקין ביוב זמני, בית שימוש זמני, ס .15.3.5

 העבודות ועבור הפועלים. ך ביצוענוחיות הדרושים לצור

ודה במקום שיאושר יקים מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עב .15.3.6

 לכך ע"י המפקח.
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ום יקים מבנה ארעי  לצרכים משרדיים באתר העבודות, במק .15.3.7

 ישמש כמקום עבודה למפקח. שיאושר לכך ע"י המפקח, אשר

רעי לצורך משרד למפקח הפרויקט., מבנה ארעי נוסף יקים מבני א .15.3.8

אשר ישמש כחדר ישיבות לקיום ישיבות אתר. יתקין דרכי גישה 

 שטחים לחומרים לפי צורכי העבודה.ומ

המשרדים הנ"ל יהיו מציידים בריהוט משרדי הכולל שולחן,  .15.3.9

כסאות, חיבור לחשמל, חיבור למים, שירותים  צמודים, מזגן, וילון, 

 פקס, חיבור לטלפון, חיבור לאינטרנט.מדפסת, 

 יעשה את כל שאר ההכנות הדרושות לביצוע העבודות. .15.3.10

 יתקין שלטים  בפרויקט עפ"י דרישות החוק והנחיות המפקח. .15.3.11

ל במשך כל תקופת קבלן יהיה אחראי לפעולתם התקינה של כל המתקנים הנ"ה .15.4

לום עבור ן, ולתשלהשגת ההיתרים והאישורים הדרושים עפ"י כל די ביצוע העבודות,

 .המים, החשמל, והשירותים

הקבלן יהא אחראי לסילוקם של כל המתקנים הנ"ל בגמר העבודות ולהשבת המצב  .15.5

יפעל הקבלן עפ"י הוראת  -לקדמותו,  ואם  נתן  המפקח הוראה אחרת בעניינים אלה 

המפקח. כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם 

 אם נקבע אחרת בחוזה. ממקום המבנה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא 

 

 אחריות לתשתיות הציבוריות .16

מיום העמדת אתר העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום      .16.1

השלמת העבודה כמצויין בתעודת השלמת העבודות, יהיה הקבלן אחראי לשמירת 

 אתר העבודות ולהשגחה עליו.

פרט לסיכון  –בכל מקרה של נזק לתשתיות ו/או למבנים הנובע מסיבה כלשהי 

יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו,  – 16.4מוסכם בהתאם לסעיף קטן 

בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתן יהיו התשתיות במצב תקין ומתאים 

 בכל פרטיהם להוראות החוזה.

ה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע תחולנ 16.1הוראות סעיף קטן      .16.2

עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת 

 בתנאי החוזה. 55העבודות, בהתאם לסעיף 

בכל מקרה של נזק לתשתיות הציבוריות ו/או למבנים באתר העבודות שנגרם      .16.3

לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן 

 המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים  - ״סיכון מוסכם״     .16.4

בין שהוכרזה  –או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 מלחמה ובין לאו.

תשתיות הציבוריות שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתכניות או נזק ל     .16.5

במיפרטים, או כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא 

ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה 

 מסיכון מוסכם.
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מי שפועל או משתמש בשמו נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ו     .16.6

בחלק מתשתיות הציבוריות, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין 

 נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים .17

 כללי    .17.1

 עירייהההחברה ו/או הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את רמ"י ו/או  .17.1.1

מיד לדרישתם הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל ו/או חברת הניהול 

ו/או עירייהחיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על רמ"י ו/או ה

יהיו ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה  עירייהו/או שרמ"י ו/או ההחברה 

חייבים לשאת בהם, ביחד ולחוד אף שטרם נשאו בהם בפועל, מחמת כל 

ים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או במי מעשה ו/או מחדל הקשור

מטעמו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל לרמ"י 

מאת הקבלן, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי ו/או החברה  עירייהו/או ל

מהקבלן ועד תאריך  עירייההחוק, מעת דרישתו על ידי רמ"י ו/או ה

 התשלום בפועל.

 מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר.מבלי לגרוע  .17.1.2

 נזק לעבודות ולאתר      .17.2

מיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת הבדק, יישא הקבלן  .17.2.1

 באחריות מלאה לשלמות העבודות, שנעשו בקשר לביצוע הפרויקט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל   .17.2.2

פגיעה או אובדן שייגרם לפרויקט או לאתר או לעבודות כלשהן, מכל  נזק,

 סיבה שהיא.

 נזק לגוף ולרכוש .17.3
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  .17.3.1

לרכוש ו/או ו/או לחברת הפיקוח ו/או לחברה ו/או לרמ"י ו/או  עירייהל

ה, עובדיהם, מועסקיהם לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנ

ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל מעשה ו/או מחדל 

ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע 

ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד הקבלן ו/או קבלני משנה 

ו בשל אי קיום שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/א

 וומחלקותיה ו/א עירייההוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות ה

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות ו/או החברה התאגיד

כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב, כבלי חשמל וטלפון, 

כל סוגי קרקעיות, ציבורית ו/או פרטיות ו-קרקעיות ועל-למערכות תת

עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד 

ו/או הוצאה שייגרמו לעבודות המבוצעות מחמת שיטפונות, רוח סערה 

וכיוצא באלה ועל הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק ו/או אובדן 

ן הנזק ו/או ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים בגי

אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת רמ"י ו/או 

ו/או  עירייהולפצות את רמ"י ו/או הו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה

על חשבונו הוא בגין כל תביעה ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה התאגיד 

וצאה אשר תוגש נגדן בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או ה

שייגרמו כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של 

 העבודות הכלולות בהסכם.

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע  .17.3.2

לאתר, כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, כמי שממונה 

נגרם נזק על ידי אש היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם 

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר,  -או עקב אש שיצאה מהם 

של הפרויקט ושל המתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד והבלעדי של 

 המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין.

טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי  .17.3.3

 -א פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו בביצוע העבודה או כי הו

 עליו נטל ההוכחה.

אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו   .17.3.4

 על פי דין.

 פגיעה בזכויות קנייניות     .17.4

ו/או חברת ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייההקבלן יפצה וישפה את רמ"י ו/או ה

, דרישה, הליך, נזק, היטל וכדומה, הנובעים מפגיעה בגין כל תביעההפיקוח 

בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי 

או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך 

 ביצוע הפרויקט.

 שיפוי     .17.5
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זה, מתחייב הקבלן לפצות  17סעיף מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי  .17.5.1

ו/או חברת ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהולשפות את רמ"י ו/או ה

בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, כפי הפיקוח 

שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק 

 אחר.

יב לפצות ולשפות את רמ"י ו/או בנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן חי .17.5.2

בגין כל סכום שיחויבו רמ"י ו/או ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה

לשלמו מחמת ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה

ו/או התאגיד  עירייההנזקים האמורים לעיל, קודם ששילמו רמ"י ו/או ה

שהתחייבו בו ו/או בפועל את הסכום  ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה

 ו/או החברהו/או התאגיד  עירייהעליהן לשאת בו וכן יהיו רמ"י ו/או ה

זכאים לנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן  ו/או חברת הפיקוח

ובכל ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהמרמ"י ו/או ה

צו לשלם יאלו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהמקרה שרמ"י ו/או ה

פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או 

מתחייב הקבלן לשלם כל תשלום כאמור בתוספת הפרשי  –הוצאה כאמור 

ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייההצמדה וריבית והוצאות שרמ"י ו/או ה

נשאו ו/או צריכים לשאת בהן בקשר לכך, לרבות ו/או חברת הפיקוח 

 וצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים.ה

אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל רמ"י ו/או  .17.5.3

לפי הסכם זה או ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה

 על פי כל דין.

להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך לשפות בהם את רמ"י ו/או  .17.5.4

זה  17על פי סעיף ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה ד ו/או התאגי עירייהה

ו/או חברת  ו/או החברה עירייהעל תתי סעיפיו, רשאית רמ"י ו/או ה

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על פי  הפיקוח

הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות הכספיות, 

ו/או  עירייהשפטי של רמ"י ו/או הוזאת על פי חוות דעת יועצה המ

 .ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה התאגיד

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי  .17.5.5

ו/או  עירייהלהסכם להלן, נועדה גם לפיצוי ה 14הקבלן, בהתאם לסעיף 

ו/או הצדדים שלישיים בגין ו/או חברת הפיקוח ו/או החברה התאגיד 

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי כלי רכב,  17המפורטים בסעיף  הנזקים

 .1970-כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל

ו/או מי שהוסמך לכך על ידה, רשאיות ו/או החברה  עירייהרמ"י ו/או ה .17.5.6

לחלט את הערבות לביצוע במלואה או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל 

ו/או התאגיד  עירייהפיצוי רמ"י ו/או הדרישה להוכחת נזק, להבטחת 

 זה. 17בגין הנזקים שפורטו בסעיף ו/או החברה 
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האחריות הכוללת לביצוע העבודה לפי כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין  .17.5.7

 עירייהמוטלת על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על רמ"י ו/או ה

ט ו/או מי ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקו/או החברה  ו/או התאגיד

, או 1970-מטעמם אחריות, ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל

, או ע"פ תקנות מכוח 1951-ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

חיקוקים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה, בין 

יק מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחז

ו/או  עירייהיפצה הקבלן את רמ"י ו/או ה –במקום העבודה" ובין אחרת 

ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם, ו/או החברה התאגיד 

ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישפה אותם בגין כל 

 חיוב שהוטל עליהם.

 ו/או החברה המהנדס ו/או התאגיד ו/או עירייהמוסכם ומוצהר בזה, כי ה .17.5.8

ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי כלפי 

הקבלן בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים ו/או מודד ו/או 

ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהשל בעלי חוזה אחרים עם רמ"י ו/או ה

 ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם.

סר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן למען ה .17.5.9

ו/או המהנדס ו/או מנהל ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהלקבלן על ידי ה

לרבות, אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב  –הפרויקט ו/או מי מטעמם 

משלבי הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות רישוי, אישור 

לא  –י המשנה, קבלן/ים, יצרנים, חומרים, ציוד וכיוצא באלה זהות קבלנ

ו/או התאגיד  עירייהיהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על רמ"י ו/או ה

ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/או כדי ו/או החברה 

לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או 

 כל דין.לפי הוראות 

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע  .17.5.10

 זה. 17מתוקפן של התחייבויות הקבלן ו/או אחריותו לפי סעיף 

 

 ביטוח      .17.6

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה,  .17.6.1

 מתחייב הקבלן לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע

הפרויקט ותקופת הבדק, ביטוחים כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן 

 6'המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן, המצורף כמסמך ב

למסמכי ההזמנה להציע הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

יום העמדת אתר העבודה, כולו  –"האישור"( וזאת לפי המוקדם מבין 

ו של הקבלן, או יום התחלת העבודה, על פי הקבוע ו/או מקצתו, לרשות

ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת הבדק ועד למתן  -בהסכם 

תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופת הבדק, או אף מעבר לכך, לפי העניין 

 וכמפורט להלן )להלן: "ביטוחי הקבלן"(:
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לרבות: החומרים, הציוד, , ביטוח עבודות קבלניות הקמה .17.6.1.1

קנים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך ביצוע המת

העבודות, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך 

 כל תקופת ביצוע העבודות;

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;  -פרק ב'  .17.6.1.2

 ביטוח חבות מעבידים; -פרק ג'  .17.6.1.3

 ביטוח חבות המוצר; .17.6.1.4

 ביטוח אחריות מקצועית ; .17.6.1.5

חי הקבלן בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת הקבלן יבצע את ביטו .17.6.2

, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי עירייהמוניטין, אשר תאושר על ידי ה

הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם 

 המבטחים.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של רמ"י  .17.6.3

וכי המבטח מוותר על זכות ו/או החברה יד ו/או התאג עירייהו/או ה

בגין נזק ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהשיתוף ביטוחי רמ"י ו/או ה

 המכוסה בביטוחי הקבלן.

ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  .17.6.4

הודעה על כך בדואר  חברהלצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

תשעים( יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום ) 90רשום 

 נתנה אישורה, בכתב ומראש, לכך. חברהכאמור וה

הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי  .17.6.5

( כשהוא חתום ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה 6'" )מסמך בהקבלן

תו לאתר העבודות או מועד )שבעה( ימים לפני מועד כניס 7-ולא יאוחר מ

תחילת העבודה )לפי המוקדם(. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 

באישור לאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

ר על קיום ביטוחי הקבלן" )מסמך הקבלן יחזור וימציא את מסמך "אישו .17.6.6

מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת  (,6'ב

, ימציא הקבלן אישור על קיום ביטוח חברהתקופת הבדק. על פי דרישת ה

אחריות מקצועית אף מעבר לתקופת ביצוע העבודות, כל עוד מתקיימת 

 אחריותו של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, על פי דין ו/או הסכם.
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ו/או לתאגיד, לפי העניין, "אישור על  עירייהיא להקבלן מתחייב להמצ .17.6.7

קיום ביטוח חבות מוצר" במועד סיום הפרויקט ומסירת העבודות 

למזמין, במלואן או בחלקן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המצאת 

ו/או  עירייההאישור הינה תנאי לקבלת העבודות או חלקן על ידי ה

ד יחזור הקבלן וימציא את ו/או התאגי עירייההתאגיד. על פי דרישת ה

האישור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין 

ו/או הסכם בקשר עם העבודות. התאריך הרטרואקטיבי באישור הנ"ל 

יהיה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות והביטוח יכלול סעיף 

את  השבה לקדמות של גבולות האחריות, והקבלן מתחייב לשלם לבדו

 הפרמיות הנדרשות בגין השבת גבולות האחריות לקדמות כאמור לעיל.

, מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן חברהלפי דרישת ה .17.6.8

)ו/או יערוך ביטוחים נוספים לפי דרישות רשויות מוסמכות(, או איזה 

מהם בסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת, 

 , אשר תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.חברהת הלפי קביע

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או  .17.6.9

בדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או 

ו/או התאגיד  עירייהבכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על רמ"י ו/או ה

ות צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי הסכם זה ו/או בכדי להוו/או החברה 

 או כל דין.

בנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים הקבלן בין אם בעצמו ו/או בין אם  .17.6.10

 על ידי צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן:

ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש  .17.6.10.1

 ברכבי הקבלן.

ל צד שלישי ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש ש .17.6.10.2

ו/או חברת  ו/או החברה ו/או התאגיד עירייהכלשהו, לרבות של ה

, כתוצאה משימוש ברכב, בגבול אחריות אשר לא יפחת הפיקוח 

 ש"ח )מיליון ש"ח( למקרה ולכל כלי רכב. 1,000,00מסך של 

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור  .17.6.10.3

יות למקרה אחד שלא יפחת מסך זה, בגבול אחר 17.6.10.1בסעיף 

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב. 1,000,000של  

למען הסר ספק קבלן, מוסכם כי המונח "רכב" לעניין נספח זה 

כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים 

 נעים ממונעים מכל סוג.



59 
 

, וכל  החברהו/או  ו/או התאגיד עירייההקבלן פוטר את רמ"י ו/או ה .17.6.11

הפועלים מטעמן, את מנהל הפרויקט וכל הקבלנים, קבלני המשנה 

והיועצים, הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל 

נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל 

, שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו

אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר(. 

 הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל  .17.6.12

ביטוח נוסף בקשר עם הפרויקט, ובתנאי שכל ביטוח נוסף שיערוך הקבלן 

ש ביטוח אחריות מקצועית, יורחב לרכוש ו/או לאחריותו, לרבות במפור

ו/או  ו/או החברה ו/או התאגיד עירייהלכסות את אחריות רמ"י ו/או ה

מנהל הפרויקט למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל 

ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח על זכותו 

וכלפי כל הבאים מטעמן רה ו/או החבו/או התאגיד  עירייהלשיבוב כלפי ה

ו/או במקומן, כלפי מנהל הפרויקט וכן כלפי כל הקבלנים, קבלני המשנה 

והיועצים הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור 

 בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ו/או החברה  ו/או התאגיד עירייההקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ה .17.6.13

ו/או ו/או התאגיד  עירייהככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות ה

 על פי ביטוחי הקבלן לרבות הביטוח הנוסף.ו/או חברת הפיקוח החברה 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או  .17.6.14

או ו/ ו/או התאגיד עירייהטענה מכל מין וסוג שהוא כלפי רמ"י ו/או ה

, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם ו/או החברה

ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם והוא מוותר 

על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר כי הוא יהיה 

מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם כי 

ת האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם בבחינת גבולו

דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות 

 ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, תהא  .17.6.15

לפי  רשאית, אך במפורש לא חייבת, לעורכם בשמו או להשלימם, חברהה

העניין, ולשלם את דמי הביטוח ככל שמתחייב מהעניין. רמ"י ו/או 

תהנה רשאיות לנכות כל סכום ששולם בגין ו/או החברה  עירייהה

הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל 

סכום אשר יגיע לקבלן מהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת 

 שתמצא לנכון.

ו/או ו/או התאגיד  עירייההקבלן מתחייב לשפות את רמ"י ו/או ה .17.6.16

בגין כל סכום שיושת עליהן עקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי החברה 

 הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.
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הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על  .17.6.17

אף הם את כל ידו בביצוע העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו 

הביטוחים הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחריותם, כמפורט באישורים וכי 

ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על תחלוף 

 הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק, הקבלן מתחייב בזה  .17.6.18

, לרבות יועצים המועסקים ע"פ דין, אשר לוודא, כי כל מהנדס ו/או יועץ

יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר עמן )לרבות, במפורש כשכיר(, 

יבצעו, יערכו ויקיימו ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות, אשר לא 

)מיליון( שקלים חדשים והביטוח יכלול את כל  1,000,000יפחת מסך של 

תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן,  התנאים, ההרחבות והוויתורים על

 כמפורט לעיל.

בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב  .17.6.19

. הקבלן מתחייב לנהל כל משא ולחברה לתאגיד ,עירייהלמבטח, לרמ"י, ל

ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם ה

וליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפ

 לנהל המשא ומתן בעצמם.ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה

הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל  .17.6.20

פי חוק מס -החומרים והמבנים )שעל הקבלן לשלם מס רכוש בגינם( על

הנ"ל  רכוש וקרן פיצויים, יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על פי החוק

כל זכות ו/או החברה ו/או לתאגיד  עירייהבאופן מרבי. הקבלן מסב בזה ל

שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כוחם באופן בלתי חוזר 

 לגבות כל סכום שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל.

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .17.7

 ההוראות כדלהלן: לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה 17בכפוף לאמור בסעיפים 

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:  .17.7.1

אודות כל דרישה ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייההקבלן יידע את ה .17.7.1.1

מצד מתלונן כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, 

לרבות דרישה הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה 

 סילק כנגד כתב ויתור.

יידעו בכתב את הקבלן ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהרמ"י ו/או ה .17.7.1.2

בדבר כל דרישה כספית שתוגש להן, בגין נזקים שאירעו, על פי טענת 

 המתלונן, בעת פעילותו של הקבלן באתר העבודה.

ואחד( יום ממועד שיגור -)עשרים 21הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של  .17.7.1.3

כתב ו/או החברה ו/או לתאגיד  עירייה, למסור לרמ"י ו/או להמכתב אליו

ו/או  עירייהויתור או סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל רמ"י ו/או ה

הודעה בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק ו/או החברה התאגיד 

 של טענותיו כנגדם.
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 ברהו/או הח ו/או התאגיד עירייההקבלן מסמיך בזאת את רמ"י ו/או ה .17.7.1.4

לסלק כל תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, 

מעת לעת, וזאת על חשבונו של הקבלן, ועל פי שיקוליה של רמ"י ו/או 

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, ו/או החברה ו/או התאגיד עירייהה

 לעיל. 17.7.1.3והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן 

יהיו רשאיות לחייב את ו/או החברה אגיד ו/או הת עירייהרמ"י ו/או ה .17.7.1.5

)שבעה(  7חשבון הקבלן בכל עת, אשר יהא חייב לפרוע את הסכום, תוך 

 ימים ממועד קבלת הדרישה.

 :טיפול בתביעות קטנות  .17.7.2

הקבלן מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת  .17.7.2.1

בו, כתביעה הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיו

 בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית.

 עירייהביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבונה של ה .17.7.2.2

לעיל,   17.7.1.5ידי חיובו של הקבלן על פי סעיף קטן -או עלו/או החברה 

 .חברהלפי שיקול דעת ה

יעבירו לקבלן כל תביעה המוגשת ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהה .17.7.2.3

עה קטנה, בין אם הוגשה נגדם באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם, כתבי

נגדם ביחד עם הקבלן, ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות 

 ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות.

לייצג ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהאין באמור כדי לגרוע מזכות ה .17.7.2.4

 עצמם בבית משפט, באם יחפצו בכך.

תהנה זכאיות לחייב את ו/או החברה ו/או התאגיד  עירייהאו ה/רמ"י ו .17.7.2.5

הקבלן בכל סכום בו יחויב הוא בביהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע 

המיוחס לתקופת עבודתו של הקבלן )ואף אם הוגשה במועד מאוחר 

ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות בהליך בו נמנע הוא מלייצג 

 לעיל. 17.7.2.37.3.3ו כמפורט בסעיף קטן עצמו, ובלבד שפעל

זה  17.7.2.5למען הסר ספק הקבלן, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף  .17.7.2.6

 תחול בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי.

ו/או  עירייהלמען הסר ספק הקבלן, מוצהר בזאת כי רמ"י ו/או ה .17.7.2.7

גיעים, או אשר עשויים יהיו רשאים לקזז כספים המו/או החברה התאגיד 

להגיע מהן לקבלן, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם 

 עמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפין.

 

 נזיקין לעובדים .18

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או 

מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה

 לעיל. 17העבודות, בכפוף לאמור בסעיף 
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 ביטוח על ידי המזמין .19

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי 

לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות 

אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן דמי ביטוח 

 בכל דרך אחרת.

 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן .20

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 

כדי ביצוע העבודות ובקשר לכך.  ]נוסח חדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך

אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את 

 הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 

 גישת המפקח לאתר העבודות .21

מפקח או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה לאתר הקבלן יאפשר למזמין ול

העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו 

 מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

 

 מציאת עתיקות וכיו״ב .22

, או בכל חוק בדבר עתיקות 1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל״ח     .22.1

בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או שיהיה 

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב  –ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודות 

 לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

יודיע הקבלן  מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם,      .22.2

למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר 

 עתיקות.

 ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין      .22.3

בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות  46.3וישולמו בהתאם לסעיף  במימון רמ"י

קבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודות בהתאם האמורות הוצאות שנגרמו ל

 .בתנאי החוזה 46.1להוראות המנהל, כאמור בסעיף 

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .23

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, 

סמלי מסחר הוצאה, היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, 

או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בתשתיות הציבוריות, במכונות 

 או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.
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 תשלום תמורת זכויות הנאה .24

אם לביצוע העבודות יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים 

יבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש מחוץ לאתר העבודות, כגון: לצרכי חצ

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום  –או כל זכות דומה 

 תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .25

ע העבודות, בנוחיות הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצו

הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות 

השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות 

ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת 

 ע בנוחיות הציבור.שלא לפגו

כ"כ באחריות הקבלן מניעה של כל מטרדים לסביבה. נקיטה בכל האמצעים למניעת אבק 

, הרטבה באמצעות ממטרות, מיכליות השטח תוך כדי ביצוע עבודות עפר לרבות השקיית

כל העלויות לעמידה בדרישות אילו יהיו כלולים במסגרת  מים או כל אמצעי אחר הנדרש

 ביצוע העבודות המוסכמים.מחירי היחידה ל

 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו״ב .26

הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל,      .26.1

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, הטלפון, צינורת להעברת דלק, מטעים, 

ברים"( תוך כדי ביצוע "מערכות ומחו –שדות מעובדים וכיו"ב )בסעיף זה 

העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי 

מראש לביצוע העבודות, כולל שיטפונות יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר 

ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול 

 במערכות ומחוברים כאמור.

הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל      .26.2

וכולל אישור סופי על ידי הגוף  26.1קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף 

 המוסמך ברשות המקומית או הממשלתית.

הקבלן אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחוברים כאמור גם אם לא סומנו      .26.3

 לא היו ידועים מראש. ו/או

 

 מניעת הפרעות לתנועה .27

הקבלן אחראי שהובלת מיטענים אל אתר העבודות וממנו תיעשה, ככל האפשר, בדרך 

שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים 

 חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות.
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 צעי הגנה להעברת משאות מיוחדיםאמ .28

באחריות הקבלן לקבל את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע עבודה      .28.1

 כאמור ועל חשבונו.

הקבלן יהיה רשאי לבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק      .28.2

לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים 

 ויות המוסמכות.מהרש

 

 הקשר עם קבלנים אחרים .29

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר      .29.1

ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן -המועסק על

(, הן באתר העבודות והן בסמוך אליו, וכן "הקבלן האחר"לעובדיהם )להלן: 

לה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים ישתף ויתאם פעו

 הכל בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי. –שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 

ידוע לקבלן שהמזמין התקשר או עשוי להתקשר בהסכמים עם קבלנים אחרים      .29.2

 .לביצוע באתר העבודות או בסמוך אליו

דעתו, כי לעניין אחריות על פי כל דין  המזמין יהיה רשאי לקבוע, על פי שיקול     .29.3

ותיאומים נדרשים במהלך ביצוע העבודות, קבלן כלשהו או מספר קבלנים מבין 

או בסמוך אליו יהיה קבלן ראשי וכי הקבלנים  אתר העבודותהקבלנים העובדים ב

האחרים או מי מהם ישמשו כקבלן משנה של הקבלן הראשי. קביעת המזמין 

 .א ישמש כקבלן ראשיתחייב את הקבלן והו

חייב לבצע את העבודה כקבלן ראשי לכל דבר הן על פי החוק )תקנות יהיה  הקבלן      .29.4

הבטיחות לעבודות בנייה(, הן עפ"י כל דין והן לצורך ביצוע העבודה לרבות ביצוע 

כל התיאומים הנדרשים, והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהיא לרבות בגין 

אחרים שביחס אליהם ישמש כקבלן ראשי וזאת מבלי עבודות של קבלנים 

 טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בגין השימוש בזכות זו.שתעמוד לו כל 

 דגשים:  .29.5

, תאגידשיבוצעו ע"י ההביוב והמים תשתיות הקבלן יתאם את חיבור   .29.5.1

 תאגיד.הביצוע העבודות נשוא חוזה זה ע"י, עם עם ואשר יבוצעו 

עבודות תשתית של חיבורי את ביצוע  הקבלן יתאם – חברת החשמל .29.5.2

ביצוע במהלך  ובוצעואשר י ,בסמכות חברת החשמלשתכנונן וביצוען חשמל 

 .עם חברת החשמל מבצע,הקבלן ה העבודות נשוא חוזה זה ע"י

 טל"כעבודות תשתית של חיבורי הקבלן יתאם את ביצוע  – טל"כ .29.5.3

ביצוע העבודות לך במה ובוצעואשר י חברת הכבלים,בסמכות שתכנונן וביצוען 

 .עם חברת הכבלים מבצע,הקבלן ה נשוא חוזה זה ע"י

 טלפון קוויעבודות תשתית של חיבורי הקבלן יתאם את ביצוע  –טלפון  .29.5.4

ביצוע העבודות במהלך  ובוצעואשר י בזק,בסמכות חברת שתכנונן וביצוען 

 .עם חברת בזק מבצע,הקבלן ה נשוא חוזה זה ע"י
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לנכון לביצוע  וראילהכניס כל גורם נוסף שת ורשאיאו החברה העיריה  .29.5.5

עם אותו גורם.  ודותבמתחם. הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העב ודותעב

לא הכנסת גורם נוסף זה לא ישנה את לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה, ו

הקבלן לא יקבל תמורה נוספת בגין ביצוע ו ,עילה לפיגור בלוח הזמנים היהוו

עבודות במתחם בצע הנ"ל ו/או כל גורם אחר שיהעבודות ע"י הגורמים 

 .ע"י הקבלן המבצע עבודותלביצוע הבמקביל 

 

 

 סילוק פסולת וניקוי אתר העבודות עם השלמת העבודה .30

הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום ביצוע העבודות את כל הפסולת שהצטברה      .30.1

על ידי במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות 

הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' 

שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או 

 גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

נו את כל מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממ     .30.2

החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את את 

 העבודות כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות      .30.3

המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא 

על הקבלן תהיה החובה להציג  דית של הקבלן ועל חשבונו.באחריותו הבלע

במקרים של חילוקי  תעודות משלוח המעידות על פינויי כל הפסולת לאתר מאושר.

בתנאי החוזה, יקבע  29דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 

 המפקח את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

 

 עובדים -פרק ה׳ 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן .31

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את      .31.1

ההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר העבודות וממנו, 

 .וכל דבר אחר הכרוך בכך

ש לשם ביצוע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרו     .31.2

העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 

רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או 

 היתר כאמור, לפי העניין.

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע -כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 שעות העבודה.העבודות במשך כל 
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לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה,      .31.3

, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר 1959-תשי״ט

עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים 

 החלים עליהם ועל פי כל דין.

לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות  הקבלן מתחייב     .31.4

ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים 

 החלים עליהם ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים      .31.5

ת בעבודה על פי כל דין, ובאין ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחו

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון  –דרישה חוקית 

 .1954-הפיקוח על העבודה, התשי״ד

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו׳ 

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .32

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האבזרים      .32.1

 וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

חומרים שסופקו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו במועד      .32.2

 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות      .32.3

י להוציאם מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח והשלמתן, אין הקבלן רשא

בתנאי החוזה, רשאי  54.1בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודות על פי סעיף 

הקבלן להוציא מאתר העבודות את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת 

 עודפי החומרים.

פקח או הורה המ 32.6בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן      .32.4

אינם נחוצים עוד  32.3עד  32.1בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים 

לביצוע העבודות, רשאי הקבלן להוציאם מאתר העבודות, ועם פסילתם או מתן 

 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם 

אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי ה

המזמין להוציאם מאתר העבודות לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, 

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש      .32.5

בתנאי  63לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף בהם 

החוזה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות 

 63השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

 כאמור.

יבם של ציוד וחומרים אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לט .32.6

 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
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 העדר העדפת טובין מתוצרת הארץ .33

 לטובין מתוצרת הארץ אין העדפה.

 

 טיב החומרים והעבודה .34

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע התשתיות הציבוריות בהתאם לאמור      .34.1

ל החומרים במיפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כ

למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר,  –בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 החומרים יעמדו בתנאים שלהלן:     .34.2

ימים תקנים מטעם מכון חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קי .34.2.1

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. –התקנים הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון  .34.2.2

יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה  –התקנים הישראלי 

 או לדרישות שפורטו בחוזה.

חוץ אשר נקבעו בחוזה או חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני  .34.2.3

 לדרישות שפורטו בחוזה.

 34.2.3-ו 34.2.2, 34.2.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  .34.2.4

 לעיל, חלה על הקבלן.

 לעיל יקיים הקבלן לגבי החומרים גם כדלקמן: 34.2בנוסף לאמור בסעיף      .34.3

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. .34.3.1

רים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק אם מהחומ .34.3.2

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים  –חומר אחד בלבד הנושא תו תקן 

שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו 

 לדרישות התקנים.

לעיל, חלה  34.3.2-ו 34.3.1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות  .34.3.3

 על הקבלן.

קבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים ה     .34.4

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה 

במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים 

המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, 

אין אותם החומרים מתאימים למיפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על אם 

 ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.
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הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו      .34.5

על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים 

עבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות שיספק הקבלן לאתר ה

הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח 

שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה 

ויסלק מאתר העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה 

 אחרת.

את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר  הקבלן יבצע     .34.6

הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, 

זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע 

 הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

 ביחס לבדיקת חומרים יקיים הקבלן את ההוראות שלהלן:     .34.7

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם  .34.7.1

יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר 

 העבודות.

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר  .34.7.2

וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל גמר הביצוע 

 הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע בחוזה אחרת.

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא  .34.7.3

במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד 

ר הדוגמא יופחת הסכום הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחי

 בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של      .34.8

חומרים המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת 

חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו 

 במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של  –סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין      .34.9

 הקבלן לטיב העבודה.

 בדיקת החומרים באמצעותם ביצע הקבלן את העבודות: .34.10

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות  .34.10.1

ודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים מהחומרים והעב

הדרושים לביצוע הבדיקות באתר העבודות על ידי אחרים או להעברתם 

 של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את  .34.10.2

ן לטיב החומרים הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבל

 והעבודות כנדרש בחוזה.
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ההתקשרות עם המעבדה שתבצע את הבדיקות תבוצע על ידי המזמין  .34.10.3

והקבלן ישלם למזמין בגין העלויות וההוצאות הכרוכות בהתקשרות עם 

)אחוז וחצי( מהתמורה המגיעה לקבלן על פי  1.5% -המעבדה סך השווה ל

מכל  1.5%סכום בשיעור החוזה. תשלום הסכום יבוצע בדרך של ניכוי 

תשלום המגיע לקבלן על פי החוזה. הקבלן לא יהיה זכאי להחזר מתוך 

הסכום הנ"ל מכל סיבה שהיא לרבות במקרה שהעלויות וההוצאות בפועל 

 יהיו נמוכות מהסכום שינוכה. 

מובהר, כי הניכוי יהיה מהסך הכולל מע"מ המגיע לקבלן והסכום שינוכה 

 תשלום כולל מע"מ ששולם על ידי הקבלן.מהתמורה כאמור ייחשב כ

( להלן אינן כלולות 11כמו כן מובהר, כי הבדיקות האמורות בסעיף קטן )

בהתקשרות של המזמין עם המעבדה וכי התשלום בגינן יחול על הקבלן 

 כתשלום נוסף מעבר לתשלום האמור לעיל.

זמין, פרט ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המ .34.11

 להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות  .34.12

 האספקה.

הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות  .34.13

 החוזה.

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות  .34.14

 לחסכון וכיו״ב. בעבודה,

 

 חומרים באתר העבודות .35

 חומרים שסופקו ע"י הקבלן     .35.1

סיפק הקבלן חומרים לאתר העבודות וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן  .35.1.1

למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו לאתר העבודות, ועל חשבון זה 

בתנאי החוזה. חומרים שסופקו כאמור הם  59יחולו הוראות סעיף 

 בבעלות המזמין.

התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח, יבוצע רק  .35.1.2

 – 1בנוסח שנקבע בנספח  –לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית 

בגובה של ערך החומרים, ללא התייקרות. הערבות האמורה תהיה צמודה 

למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש 

בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן  62.1סעיף הבסיסי, כאמור ב

יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור  15-למזמין לא יאוחר מ

 החומרים.

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע  .35.1.3

לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו 

המצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן פרק זמן שבו איחר הקבלן ב

 הנוסף כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
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לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק  .35.1.4

 לאתר העבודות הושקעו בעבודות.

דין חומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים  –בתנאי החוזה  61לצורך סעיף  .35.1.5

 אספקתם.שהושקעו בעבודות בתאריך 

המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי      .35.2

 המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

הותנה המפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם,      .35.3

 יחולו עליהם ההוראות שלהלן: –והחומרים סופקו בהתאם לכך 

 לן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.הקב .35.3.1

לא יהיה  –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם לאתר העבודות  .35.3.2

הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, מאתר העבודות, אלא אם 

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו  .35.3.3

 מרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.בחו

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין  .35.3.4

ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית 

 מהחומרים האמורים.

בלן , חייב הק35.3.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן      .35.4

לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק 

 ביום התשלום.

 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .36

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרת חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות      .36.1

 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח הושלם חלק מהעבודות      .36.2

בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון 

ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח 

 תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

ים בכל חלק מהעבדות, לפי הוראת הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חור     .36.3

המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות 

 רצונו של המפקח.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, 

 לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

תחולנה על הקבלן, פרט אם  36.3הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ה     .36.4

והבדיקות הוכיחו שהעבודה  36.1קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן 

 בוצעה בהתאם להוראות החוזה.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע      .36.5

מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  לקבלן בכל עת או לגבותן

 ערבויות.
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 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .37

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:     .37.1

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע  .37.1.1

זה, ועל בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החו

 הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם על  .37.1.2

 ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים      .37.2

 .37.1ם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן ולעבודה האמורים, אינ

, יהיה המזמין רשאי 37.1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן      .37.3

לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה 

והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או 

 בלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.לגבותן מהק

 

 עבודותמהלך ביצוע ה -פרק ז׳ 

 

 התחלת ביצוע העבודות .38

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע 

בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים 

 נאי החוזה.בת 11 הנזכר בסעיף

 

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .39

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל 

לרשות הקבלן את אתר העבודות או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של 

כן בתנאי החוזה. לאחר מ 11העבודות והמשכתן בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודות, הכל כפי 

 שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 

 מועד השלמת העבודות .40

הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה      .40.1

 יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של  40.1סעיף קטן  הוראות     .40.2

 כל חלק מסוים מהעבודות תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודות או קוצר המועד להשלמת העבודות, בהתאם      .40.3

 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך. 41לסעיף 

 

 יצור להשלמת העבודותארכה או ק .41
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ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו      .41.1

שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולה 

בתנאי החוזה, רשאי המזמין,  45של חלק מהעבודה או הפסקתה, לפי סעיף 

בה את השינוי במועד השלמת ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע 

 העבודות.

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן      .41.2

לבקש ארכה להשלמת העבודות, והמזמין יקבע את שיעור הארכה בפקודת 

 .41.4שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן 

וצאה מנסיבות אחרות שלדעת נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כח עליון או כת     .41.3

המזמין לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, 

רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודות, והמזמין יקבע את שיעור הארכה 

 .41.4בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן 

 התנאים למתן ארכה להשלמת העבודות יהיו כדלהלן:     .41.4

לן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן הקב .41.4.1

 העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

יום מיום  60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  .41.4.2

אירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, אולם המזמין יהיה רשאי 

ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה  לדון במתן

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק  60לאחר תום 

 את הסיבות לאיחור בבקשתו.

 41.1נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים     .41.5

הוצאות  – 41.4יף קטן בכפוף לתנאים בסע –, ישלם המזמין לקבלן  41.2-ו 

 תקורה בשיעור שייקבע לפי הנוסחה שלהלן:

 

Q ;הוצאות התקורה = 

P  5% -= אחוז ההוצאות המוסכם המבוטא כשבר עשרוני: באתר סגור; 

 ;6% -באתר פתוח   

K0 ;סכום החוזה, ללא מע״מ = 

K1 ;סכום הביצוע במחירי בסיס, ללא מע״מ וללא התייקרות = 

T0 ע החוזית;= תקופת הביצו 

T1  41.2-ו 41.1= תקופת הביצוע, כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים 

 הקצרה מבין שתיהן. –או תקופת הביצוע בפועל 
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לא יובאו בחשבון התקופה של הפסקה זמנית בביצוע  T1בחישוב תקופת הביצוע      .41.6

בצו בתנאי החוזה, וכן התקופה שבין התאריך שנקבע  45העבודות לפי סעיף 

 התחלת העבודה לבין תאריך התחלת העבודה בפועל באתר העבודות.

ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה כחלק  41.5הוצאות התקורה לפי סעיף קטן       .41.7

בתנאי החוזה, כפוף להכללת  62.5-ו 60.3מיתרת שכר החוזה, כאמור בסעיפים 

הקבלן בהתאם הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי 

 בתנאי החוזה. 59לסעיף 

לא יובאו בחשבון התקופה של הפסקה זמנית בביצוע  T1בחישוב תקופת הביצוע      .41.8

ופה שבין התאריך שנקבע בצו בתנאי החוזה, וכן התק 45העבודות לפי סעיף 

 העבודה. התחלת

 

 עבודה בשעות היום בימי חול .42

דות יבוצעו בשעות הלילה או בימי פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא העבו     .42.1

 שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים,  42.1אין הוראות סעיף קטן      .42.2

ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת 

ריות, ואולם להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות או התשתיות הציבו

 במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

 החשת קצב ביצוע העבודות .43

היה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע      .43.1

תחילה, יפנה המזמין בדרישה בכתב  מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות 

ת בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודו

 הוראות המזמין הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
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והחיש את קצב ביצוע העבודות  43.1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן      .43.2

בהתאם לדרישת המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה 

בודות לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את הכרוכות בביצוע הע

עבור רווח  12%ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 

 והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .44

העבודות תוך אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או כל חלק מסוים מ     .44.1

בתנאי  41התקופה שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

החוזה, ישלם הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים 

וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת 

כום הפיצויים העבודות או חלק מהעבודות כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. ס

בתנאי החוזה, ויוגדל בשיעור  62.2.1המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

מכל  44.1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן      .44.2

קבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מה

חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן 

 מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לפני השלמת העבודות כולן נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק      .44.3

בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק  54 כלשהו מהעבודות, לפי סעיף

האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי 

, לפי הערך 44.3מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן 

 היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.

מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד      .44.4

לכל ₪   25,000יהווה סכום הפיצוי  –בלתי נפרד ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן 

 .44.1שבוע של איחור, או חלק ממנו, בתוספת הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 

לגבי תשלום פיצויים  44.2-ו 44.1מוסכם בזאת במפורש, כי האמור לעיל בסעיפים 

בי השלמת כל חלק וחלק של המבנה להנחת דעת המפקח במועדים חל גם לג

 המפורטים בחוזה זה.
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 הפסקת עבודה .45

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי      .45.1

הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא 

 תנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.יחדש את ביצוע העבודות אלא אם ני

, ינקוט הקבלן 45.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן      .45.2

 באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות      .45.3

, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה 45.1כאמור בסעיף קטן המנהל, 

יום מיום קבלת הוראות  60רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 

המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור 

קבלת  בתנאי החוזה לאחר 48ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור בסעיף 

 בקשת הקבלן.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה      .45.4

יהיה הקבלן  –בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל  38על פי סעיף 

זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת 

, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל 45.5דר בסעיף קטן העבודה וכן לפיצויים כמוג

תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו 

. לצורך קביעת ערך העבודה 45.6והפסד רווחים, בכפוף לאמור בסעיף קטן 

שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק 

ביצוען הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי מהן ש

 יום מיום הפסקת העבודה. 45הקבלן, ייקבע תוך 

, יופחת מערך החוזה סכום 45.4לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן      .45.5

במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה  25%-השווה ל

. הסכום המתקבל 5.2%-במחירי בסיס החוזה והיתרה תוכפל ב שבוצעה בפועל

שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם 

להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה 

 .62.3.1העבודה, כמוגדר בסעיף 

 ו ריבית.הפיצויים על פי סעיף קטן זה לא יישאו הצמדה ו/א

מהיקפו או יותר, לא  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 

 יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

 הפיצויים:     .45.6
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כשיפוי הקבלן  45.5רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן  .45.6.1

בגין הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל 

ד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית הפס

הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני העזר, הכנת דרכי 

גישה וכיו״ב. אם יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת 

, ישולם לקבלן 45.5המתקנים(, עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן 

ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים  45.5טן מחצית הסכום בסעיף ק

עבור הקמה ופירוק של: מבני עזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות היסודות 

לנ״ל, דרכי גישה, קווי מים ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר 

(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב "המתקנים")להלן: 

 צורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה.הכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם ל

הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו  .45.6.2

הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף 

 הכולל של החוזה. הוצאות אלה לא יישאו הצמדה ו/או ריבית.

ת, אחרי חתימת החוזה, אך לפני הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתו     .45.7

שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם 

ובלבד שבמקרה זה  45.5יחולו הוראות סעיף קטן  -החל בביצוע העבודות בפועל 

 .45.5ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן 

, ישולמו 45.7או  45.6, 45.5, 45.4נים הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קט     .45.8

יום מיום הפסקת העבודה,  60-לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ

בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום  60והוראות סעיף 

 הסכומים האמורים.

באופן זמני מובהר בזאת, כי תנאי לפיצוי בגין הפסקת העבודות, כולן או מקצתן,      .45.9

או לצמיתות, היא כי הפסקת העבודות לא הייתה בגין מעשה או מחדל של 

 הקבלן.

 

 

 כח עליון: .46

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום      .46.1

 החוזה כולו מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

( יודיע לצד האחר מיד צד המפר""ההצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:      .46.2

ובכתב, על מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או 

 כל הוראה מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל      .46.3

ראה לפי ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הו

העניין לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח 

 עליון יהיה איחור מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא       .46.4

 בהוצאותיו ובנזקיו.
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 ACT OF –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון )     .46.5

GOD ,-  ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר

בנסיבות שאינן בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית 

של עובדיו המהווה חלק משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף 

ו, השבתת הקשור בביצוע העבודה, הפרעה מאורגנת למהלך התקין של פעילות

מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות 

 המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים מלחמתיים.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .47

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא      .47.1

 דו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.תהווה תקדים ולא ילמ

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה      .47.2

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח׳ 

 

 ייםשינו .48

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: אופיין, צורתן, סגנונן, איכותן,      .48.1

סוגן, גודלן, כמותן, המתאר וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, והקבלן מתחייב 

מסכום  50%-למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל בלמעלה מ

מוסף, או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב  החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך

 מהכמות בחוזה לפני שינויים. 50%-הכמויות לא תיגדל בלמעלה מ

תיקרא פקודת שינויים  48.1הוראת המזמין על שינוי העבודות לפי סעיף קטן      .48.2

 ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.

עוד ערך השינויים, לרבות פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל      .48.3

מסכום החוזה לפני  50%-שינויים קודמים לפי פקודות כנ״ל, לא יגדל בלמעלה מ

שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל 

 מהכמות בחוזה לפני שינויים. 50%-בלמעלה מ

ע על כך בכתב למפקח, סבר הקבלן שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויים, יודי     .48.4

לגורם שנתן את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים 

חתומה בהתאם לאמור לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת 

 שינויים."

 

 הערכת שינויים .49
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ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל  או מקטין     .49.1

קבע לפי , יילאחר הנחה בהתאם להצעת הקבלן את סכום החוזה 50%-מ מלמעלה

מחירי  מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל

ייקבעו מחירי היחידות החסרים  –היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 

שינוי מפאת (, ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של ה2כאמור בסעיף קטן )

 .אי קביעת ערכו של השינוי

, יובא בחשבון כל 49.1לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן      .49.2

מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך 

בתוספת  קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים וזאת לפי קביעת המפקח

. בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות יע הקבלןאחוז ההנחה שהצ

והמחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות 

ייקבע כל אחד ממחירי היחידות החסרים לפי  –החסרים וע"פ קביעת המפקח 

בהפחתת גובה ההנחה שניתנה בהצעת הקבלן מחירון משהב"ש לעבודות פיתוח 

ובר בעבודה שאיננה נכללת במחירון משהב"ש ייקבע המחיר במידה ומד במכרז.

על פי מחירון "דקל" )מחירון דקל "צהוב" לעבודות בניה ופיתוח, לא דקל 

אחוזים(, ללא תוספת קבלן ראשי, איזור, היקף וכו'  עשרים) 20%שיפוצים( פחות 

ובמקרה שגם במחירון "דקל" לא יהיו נקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם 

צורך קביעת אחד ממחירי היחידות החסרים, אזי ייקבע ערכו של השינוי ע"פ ל

ניתוח מחירים מבוסס על מחירי שעות עבודה וציוד ממחירון דקל שיוגש ע"י 

הקבלן לאישור המפקח. המפקח יהיה רשאי לבדוק ולתקן כל תיקון שיימצא 

 .ןלנכו

 

 תשלומי עבודה יומית .50

ל ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, הורה המזמין בפקודת שינויים ע    .50.1

ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערך החומרים 

 בתנאי החוזה. 49באתר העבודות, בהתאם להוראות סעיף 

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על      .50.2

או מחירון דקל )מחירון  20%רון משהב"ש פחות סמך מחירי התשומות ב" מחי

ללא תוספת קבלן ראשי, איזור,  20%וב" לעבודות בניה ופיתוח( פחות דקל "צה

לעיל, ועל יסוד רשימות שניהל הקבלן, בהן נרשמו  49היקף וכו'", כמפורט בסעיף 

 הפרטים הבאים:

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. .50.2.1

וגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות שמות העובדים, מקצועותיהם, ס .50.2.2

 העבודה.

 הוצאות הובלה. .50.2.3

 הוצאות ציוד מכני כבד. .50.2.4

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה. .50.2.5
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תימסרנה  50.2.5-ו 50.2.4, 50.2.3, 50.2.1הרשימות כאמור בסעיפים קטנים      .50.3

 50.2.2למפקח בשני עותקים בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן 

תימסר למפקח בשני עותקים לאחר כל יום עבודה. אחד העותקים מכל רשימה, 

רישום לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

ע"י הקבלן ללא חתימת ואישור המפקח לא תשולם לקבלן ולקבלן לא יהיו טענות 

 באם לא דאג להחתים המפקח.

 

 רשימת תביעות .51

הל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם הקבלן יגיש למנ    .51.1

בחוזה, ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך חודש מסוים, לא 

 יום לאחר תום אותו חודש. 30-יאוחר מ

, רואים כאילו 51.1כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן      .51.2

וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה רשאי  הקבלן ויתר עליה לחלוטין

לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה 

הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את 

 הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.

 

 מדידות -פרק ט׳ 

 מדידת כמויות .52

בות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הכמויות הנקו     .52.1

העבודות, ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי 

 התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי      .52.2

בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת 

כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל 

המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי 

 המפקח והקבלן.

לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן      .52.3

על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד 

כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות -הנקוב או לשלוח בא

הדרושות, וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, 

 ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח  –כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -לא נכח הקבלן או בא     .52.4

או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות 

הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן 

קבע לביצוע טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנ

המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור 

 .52.4בסעיף קטן 
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 7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  –כוחו במועד ביצוע המדידות  אכח הקבלן או בנ      .52.5

ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות 

מדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין האמורה. אם גם אחרי ה

 המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה      .52.6

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. –בהקדם 

 

 הקצבים ומחירי יסוד .53

שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו סכום      .53.1

לא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק מהעבודות האמור, ייכלל  –מהעבודות 

בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק העבודות האמור, 

 בתנאי החוזה. 49שייקבע בהתאם להוראות סעיף 

בע בחוזה ״מחיר יסוד״, לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו בכל מקום שבו נק     .53.2

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה,  –במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 

פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו״ב כפי 

 שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד 

המוסכם. נתן הקבלן הנחה, תחול ההנחה על מחירי היסוד. הקבלן חייב לקבל את 

 אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומרים, המוצרים ולמחיריהם.

חשבון, שובר, הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר,      .53.3

 .53.2-ו 53.1קבלה וכיו״ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים 

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק י׳ 

 

 ולתאגיד עירייהמסירה ל –תעודת השלמה לעבודות  .54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  –הושלמה העבודה      .54.1

יום  30ת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך יום מיום קבל 15העבודות, תוך 

יתן  –מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודות מתאימות לדרישות החוזה 

ימסור המפקח לקבלן  –המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא 

רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך 

ך על ידי המפקח. אולם המנהל רשאי, על פי שיקול תקופה סבירה שתיקבע לכ

דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה 

כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את התיקונים ו/או 

 את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

רע מזכותו של המזמין להחזיק בתשתיות גו 54.1אין האמור בסעיף קטן      .54.2

הציבוריות שבוצעו במסגרת העבודות, ולהשתמש בהן גם אם טרם בוצעו בהן 

עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע 

את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי 

 המפקח.
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את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לא ביצע הקבלן      .54.3

על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה 

בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות 

 12%ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן 

מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי 

 לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד      .54.4

ריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן או שהושלם חלק מסוים לפני התא

כלשהו מהעבודות והמזמין החזיק בתשתיות הציבוריות שבוצעו ע"י הקבלן 

במסגרת העבודות, השתמש בהן או עומד להחזיק בהן, רשאי הקבלן לדרוש 

תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל 

 תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות כלגבי העבודות כולן.יחולו על מתן 

והתאגיד, לפי העניין, של מסירת התשתיות  עירייההקבלן אחראי לתיאום מול ה     .54.5

שיבוצעו על ידו, ולביצוע של המסירה. מסירת התשתיות תהיה בהתאם להנחיות 

שייקבעו על ידי המפקח, לרבות לעניין מסירת חלקים מהעבודות שביצועם 

סתיים ולרבות לעניין בדיקות מקדמיות לפני המסירה לתאגיד שיבוצעו כמפורט ה

( ו/או בדיקות נוספות עליהן יורה המפקח. פרוטוקול 1במפרט המיוחד )מסמך ג'

 .5מסירת התשתיות מהקבלן לרשות המקומית מצורף כמסמך ב'

 

 בדק ותיקונים .55

ים או תקופה אחרת חודש 12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של     .55.1

שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום 

בתנאי  54השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה לעבודות, בהתאם לסעיף 

מיום  –החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות 

 השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.

לן מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאה הקב

וטעות במבנה, שינבעו לדעת המפקח, מביצוע המבנה שלא בהתאם לחוזה 

ולדרישות הרשויות וגורמי התשתית הרלבנטיים. הקבלן יבצע את התיקונים, 

 .יום 15כאמור, תוך 

ודות, תוך תקופת הבדק, נזק נתהווה בתשתיות הציבוריות שבוצעו במסגרת העב     .55.2

או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, בכפוף 

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל  –בתנאי החוזה  34.9לאמור בסעיף 

חודשים  3-לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

א הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק לאחר תום תקופת הבדק; הו

בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה  26בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 

 או שימוש בחומרים פגומים.

 בתנאי החוזה. 56.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  55.2אין באמור בסעיף קטן      .55.3

 יחולו על הקבלן. 55.2סעיף קטן  ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי     .55.4
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 פגמים וחקירת סיבותיהם .56

כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או מגרעת ו/או שגיאה ו/או  – "אי התאמה"     .56.1

 תשתיות הציבוריותשינבעו לדעת המפקח מביצוע ה תשתיות הציבוריותטעות ב

 שלא בהתאם להוראות החוזה.

יבוריות שבוצעו במסגרת העבודות בזמן נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתשתיות הצ     .56.2

ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או 

הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על  –כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 

 –מה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה המזמין! היתה אי ההתא

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי 

ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים 

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

וזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתשתיות הציבוריות בנוסף לכל האמור בח     .56.3

שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע  5שבוצעו במסגרת העבודות תוך 

העבודות שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה 

 ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 

 56-ו 55.2, 45.2אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .57

בתנאי החוזה,  56או  55.2, 45.2אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 

יום, רשאי המזמין לבצע את  14וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

אמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי העבודות ה

התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן  12%האמורות, בתוספת של 

 ות חילוט ערבויות.בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצע
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 תשלומים -פרק י״א 

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .58

 מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון שכר החוזה.

 

 תשלומי ביניים .59

לחודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, יגיש  5-אחת לחודש, ולא יאוחר מ     .59.1

 הקבלן חשבון למפקח שיפורטו בו:

שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד  ערכו של חלק העבודות .59.1.1

אליו מתייחס החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות 

 שינויים.

ערכם של החומרים המצויים באתר העבודות לשם ביצוע העבודות במועד  .59.1.2

 בתנאי החוזה. 35הגשת החשבון, בהתאם לסעיף 

ר מיום התחלת ביצוע העבודות המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטב     .59.2

עד למועד אליו מתייחס החשבון, ותשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח 

ויאושרו על ידי המזמין ורמ"י. מובהר, כי החשבונות לא ייחשבו כחשבונות 

המפקח,  -מאושרים כל עוד לא התקבלו כל האישורים מכל הגורמים כאמור, קרי 

 המזמין ורמ"י.

, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל 61.2יניים האמורים בסעיף מתשלומי הב     .59.3

סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד 

בגין העלויות וההוצאות הכרוכות  1.5%למועד האמור לעיל )לרבות ניכוי בשיעור 

-עד ליום ה (, והיתרה תשולם לקבלן34.10בהתקשרות עם מעבדה כאמור בסעיף 

מיום מסירת חשבון הקבלן למנהל וקבלת אישור המנהל כי נמסרו לו כל  90

המסמכים הנדרשים לצורך בדיקת החשבון. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה מכל 

סוג שהוא ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב 

 לעיל לתשלום היתרה.

 

ונות נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי בחוזים בהם תשלום החשב     .59.4

בתנאי החוזה,  59-ו 58, 54, 35עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 

 בשלמותם או בחלקם, אלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה.

ביצוע תשלומי הביניים כאמור לעיל מותנה בכך שהערבות לקיום החוזה, כאמור      .59.5

 חוזה, הומצאה על ידי הקבלן למזמין.בתנאי ה 8בסעיף 
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לביצוע תשלומים לקבלן על פי חוזה זה מותנות בתנאי  חברהכל התחייבויות ה    .59.6

מתלה, כי רמ"י ייתן אישורו לחשבונות הקבלן ויעביר למזמין את הכספים בגין 

החשבונות שאושרו. רמ"י רשאי לתקן את החשבונות המאושרים ע"י המזמין. 

א יהיו זכויות וטענות כלפי המזמין בגין עיכובים בקבלת מובהר כי לקבלן ל

כספים מרמ"י בגין חשבונות שאושרו על ידי רמ"י. כמו כן, מכיוון שלמזמין אין 

מקור תקציבי עצמאי לתשלום התמורה המגיעה לקבלן בגין העבודות נשוא חוזה 

זה, והמקור היחיד לתשלומי הקבלן הינה רמ"י, לכן כל מקרה של פיגור 

לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, לא יהיה הקבלן זכאי  הביניים תשלומיב

בכל  חברהלריבית או הצמדה כלשהם, והקבלן מצהיר בזאת כי לא יבוא כלפי ה

 .טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האיחור בתשלומים

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת      .59.7

מנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של ה

 חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

 –מסכום החוזה  25%לסכום העולה על  48גדל ערך השינויים לפי הוראות סעיף      .59.8

מערך השינויים  10%, בגובה 8ימציא הקבלן למזמין ערבות נוספת, כאמור בסעיף 

 כולל מע"מ.

אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם למזמין מיד עם דרישתם,  .59.9

 ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

 מערך הביצוע והתוספות. 90%סך כל חשבונות הביניים לא יעלה על  .59.10

 

 סילוק שכר החוזה .60

יום מיום השלמת העבודות כולן, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי  60-לא יאוחר מ     .60.1

המצורף לחוזה זה, חתום  5בצירוף כל המסמכים הקשורים בו כולל מסמך ב'

ומאושר, המעיד על מסירה סופית ובלתי מסויגת למזמין, וכן אישור התאגיד 

 בדבר מסירת התשתיות שבאחריות התאגיד. כמו כן יגיש הקבלן במועד האמור

 את רשימת תביעותיו הסופיות.

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב      .60.2

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו  52הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

בתנאי החוזה,  50-ו 49, 47של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 

 בתנאי החוזה. 62-ו 53יפים ובהתחשב באמור בסע
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משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם      .60.3

וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה,  58לסעיף 

אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה 

ן לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. היתרה תשולם לקבלן עד היום אחר בין המזמי

מיום קבלת אישור רמ"י לתשלום החשבון הסופי של הקבלן. יתרת שכר  120 -ה

החוזה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום השלמת 

יבי מכיוון שלמזמין אין מקור תקצהעבודה כולה עד ליום תשלום החשבון הסופי. 

עצמאי לתשלום התמורה המגיעה לקבלן בגין העבודות נשוא חוזה זה, והמקור 

היחיד לתשלומי הקבלן הינה רשות מקרקעי ישראל, לכן כל מקרה של פיגור 

בתשלום שכר החוזה לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה זה, לא יהיה הקבלן 

 חברהיבוא כלפי הזכאי לריבית או הצמדה כלשהם, והקבלן מצהיר בזאת כי לא 

 בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האיחור בתשלומים.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המפקח      .60.4

 התראה בכתב.

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את  30לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר 

ת להכנתו יחולו על הקבלן, במקרה החשבון הסופי לפי מיטב הבנתו. וכל ההוצאו

 זה מצהיר הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למזמין.

בתנאי  53בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, כאמור בסעיף      .60.5

החוזה, רשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מהעבודות שלגביו ניתנה 

יחולו בהתאמה גם  60.6עד  60.1 תעודת ההשלמה, והוראות סעיפים קטנים

 במקרה זה.

יום מיום השלמת העבודות, רשאי  60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום     .60.6

המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את 

 שכר החוזה.

הצהרה  יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין     .60.7

של חוזה זה, וכן ערבות בנקאית  4על חיסול כל תביעותיו בנוסח שנקבע במסמך ב'

שניים וחצי ) 5%%בגובה של  – 3בנוסח שנקבע במסמך ב' –לתקופת הבדק 

( מערך השכר הסופי של החוזה בתוספת מע"מ ובתוספת ההתייקרויות אחוזים

האמורה תהיה צמודה . הערבות 62בגין שינוי תנודות במדד, כהגדרתו בסעיף 

למדד תשומת הבנייה למגורים, כשמדד הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה המדד 

 .הידוע במועד המצאת הערבות

יום מיום הודעת המנהל לקבלן  195היתרה תשולם לקבלן לא יאוחר מתום  

 כאמור.

 שכר החוזה שנקבע על ידי המנהל כאמור בסעיף קטן זה הוא סופי.

מערך השכר הסופי של החוזה, תשמש  5%בגובה של הערבות לקיום החוזה, 

 כערבות לתקופת הבדק.

 הגשת חשבונות     .60.8

 + קובץ בנארית. עותקכל חשבון יוגש במקור חתום +  .60.8.1
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כל חשבון ילווה בדפי מדידה, כמויות ודפי ריכוז. על הקבלן להגיש  .60.8.2

לבדיקת המפקח, את דפי המדידה, הכמויות והריכוז בשני העתקים, 

ל היומנים המתייחסים לחודש הגשת החשבון כשהם חתומים ולצרף את כ

 על ידו.

 בכל חשבון יצוינו: .60.8.3

 מספר החוזה   

 שם החוזה

 ערך החוזה

 תאריך התחלת העבודה

 תאריך סיום העבודה

את כל  –במקביל לטור הכמויות שבוצעו  –ל חשבון יכלול טור נוסף כ .60.8.4

 הכמויות שבכתב הכמויות של החוזה.

 ון מצטבר.כל חשבון יהיה חשב .60.8.5

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין  .60.8.6

עבודות/ כמויות חריגות/ נוספות במחירי חוזה ולבין עבודות נוספות ו/או 

 חריגות המלוות בניתוח מחיר.

כל חשבון יכלול נספח בו יחתום הקבלן על הצהרה כי "אין לו תביעות  .60.8.7

ך הגשת החשבון זולת המפורט נוספות בגין עבודות שבוצעו עד תארי

 בחשבון עצמו.

 הקבלן יתריע בכל חשבון על הסעיפים החורגים מכמות החוזה.  .60.8.8
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 תשלומי יתר .61

יום  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 

עד ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ו

לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר 

בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט 

הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם 

 חזרתם מהקבלן.בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את ה

 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .62

מובהר בזאת, כי לשכר החוזה לא יצטרפו מדדים כלשהם, והוא לא יושפע משינוי במחירי 

 החומרים, הוא ישולם נומניאלית כפי שהוצע על הקבלן במכרז.

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י״ב 

 

 סילוק יד הקבלן מאתר העבודות .63

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה      .63.1

-בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  –בו ולהשלים את העבודות 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  .63.1.1

או במקרים מיוחדים תוך  –יום  14ך או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תו

להוראה בכתב מהמנהל  –תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות 

 בכל דרך אחרת.

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מידי כדי להבטיח את  .63.1.2

ארך או קוצר להשלמתן, השלמתן במועד הקבוע בחוזה או במועד שהו

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה  –יום  14והקבלן לא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים  –יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע 

נאי בת 41בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתן, כאמור בסעיף 

 החוזה.

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את  .63.1.3

העבודות בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר 

 שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

בלי הסכמת  –כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  .63.1.4

 המזמין בכתב.

ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא  כשהקבלן העסיק קבלן משנה .63.1.5

 נענה להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות.
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כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו  .63.1.6

או לטובתם ו/או כשהקבלן בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה 

פט להכריז ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המש 7שלא בוטלה תוך 

על הקבלן כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי 

 ימים ממועד הטלתו. 10הקבלן והעיקול לא הוסר תוך 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .63.1.7

הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה 

חוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן כלשהי בקשר ל

 לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל.

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה  .63.1.8

 שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

מהמנהל, רשאי  סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות, באמצעות הודעה בכתב     .63.2

 המזמין לנהוג כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים  .63.2.1

 .באתר העבודות, לצורך השלמת העבודות

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק מאתר העבודות  .63.2.2

את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן 

יום, רשאי המזמין לסלקם מאתר העבודות לכל מקום  14תוך לדרישה זו, 

שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או 

 אבדן שייגרמו להם.

 תפס המזמין את החזקה באתר העבודות, יחולו ההוראות שלהלן:     .63.3

הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא  .63.3.1

מהן כתמורה להוצאות  12%וסף להוצאות האמורות בתוספת של בנ

 משרדיות.

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד  .63.3.2

סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן 

 המצויים באתר העבודות.

תנאי החוזה ואילו ב 60הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  .63.3.3

 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס אתר העבודות, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו  .63.3.4

 .63.5 סעיףבקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן ב

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה  .63.3.5

(, על הסכום הכולל של תשלומי מדן שכר החוזה""אובשלמותו )להלן: 

הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת אתר העבודות, 

של הוצאות השלמת העבודות ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים 

, ושל 62.3.1 סעיףשיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה ב

מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין 

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן  –ומפאת נזקים אחרים 

 שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.
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עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו  .63.3.6

לקבלן לפני תפיסת אתר העבודות, של הוצאות השלמת העבודות ובדקו 

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות  שייקבעו על יסוד

, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין 63.3.1 סעיףהתוספת האמורה ב

מפאת כל דחיה בהשלמת העבודות ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  –החוזה 

 לבין אומדן שכר החוזה.

, אין בהם 63.1סת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן תפי     .63.4

 משום ביטול החוזה על ידי המזמין.

בתנאי החוזה ולא  33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף      .63.5

 לגרוע מהן.

 

 קיזוז .64

המגיע לו על פי  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב

חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן 

 הקבלן למזמין.

בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד שבאמצעותו התקשר המזמין. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, 

לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו 

 לבין המזמין.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן על פי כל דין.

 

 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות .65

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן,      .65.1

מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין  מפאת

והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע 

העבודות, כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי 

 המשכת ביצוע העבודות כאמור.

אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי סעיף  הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי     .65.2

בהתאם  –יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור  65.1קטן 

למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך 

 בתנאי החוזה. 45ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמור בסעיף 

א לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תשלום הסכומים כאמור הו     .65.3

תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודות 

 כאמור.

מסכום  אינו חייב לעשות כן, סכום הגבוה בכל מקרה לא ישלם המזמין, והוא     .65.4

קטן שיקבל מרשות מקרקעי ישראל עבור התמורה המגיעה לקבלן כאמור בסעיף 

65.2. 



90 
 

הורה המנהל לקבלן לסלק מאתר העבודות חומרים, ציוד ומתקנים אחרים      .65.5

והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 

, רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו 66.1קטן 

מהן  12%בכך, בתוספת של  או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי  –כתמורה להוצאות משרדיות 

 חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .66

במקרה של עיכוב או איחור במועד סיום העבודה לעומת המועד לסיום העבודה      .66.1

פיצוי קבוע ומוסכם  חברהוזה ו/או במסמכי החוזה, ישלם הקבלן לכפי שנקבע בח

)עשרת אלפים שקלים ₪  6,000מראש בגין האיחור או העיכוב הנ"ל בסך של 

חדשים( בתור פיצוי קבוע ומוסכם מראש בעד כל יום של איחור, ללא צורך 

לנכות ו/או לקזז  חברהבהתראה תחילה. את דמי הפיצויים הנ"ל רשאית ה

ם שמגיעים ו/או שיגיעו ממנה לקבלן על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה מכספי

 אחר, ו/או מפיקדון הערבות.

לתבוע  חברהלעיל בא לגרוע מזכותה של ה 66.1ו/או  63אין האמור בסעיף      .66.2

 מהקבלן ביצוע בעין ו/או דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

זכאית לקבל  עירייהועל כל סעד או פיצוי אחר שה נוסף על האמור בסעיף זה     .66.3

מהקבלן בגין איחור בביצוע העבודה, ובמידה שהתמורה עפ"י הסכם זה תהיה 

הרי שמוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהיה זכאי  –כפופה להצמדה כלשהי 

 עירייהלהצמדה בגין התקופה מיום שבו היה אמור לסיים את העבודה ולמוסרה ל

 עד ליום סיומה בפועל ע"י הקבלן.כפי ההסכם ו

 

 ביול חוזה .67

 הוצאות ביול חוזה, במידה וקיימות, חלות על הקבלן.

 

 מס ערך מוסף .68

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.     .68.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על      .68.2

 ה.פי חוזה ז

 :66.2על אף האמור בסעיף קטן      .68.3

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון  .68.3.1

יום  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  59הסופי, כאמור בסעיף 

ישלם  –מיום השלמת העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

שנקבע לתשלום יתרת  המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד

 .59שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 
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-ו 40לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה כאמור בסעיפים  .68.3.2

יום מהיום בו חייב היה  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  41

 –הקבלן להשלים את העבודות, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 

שלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום י

יתרת שכר החוזה אילו הושלמו העבודות במועד והחשבון הסופי היה 

 מוגש במועד.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 הקבלן עירייהה 

 

 אישור חתימת מנהל ההקמה

 

עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. אני הח"מ ____, 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "הקבלן ")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, וכי 

זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת  התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 1מסמך ב'

 01/2021מכרז פומבי 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

 

 .,א.ג.נ

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(הקבלן)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  למגוריםבניה ה תותשומסכום הערבות יהא צמוד למדד מחירי 

 )להלן: "המדד"( באופן הבא:

"המדד הבסיסי" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד הגשת 

 ההצעות(. 

 רבות זו."המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ע

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך 

נמק את דרישתכם זאת. למען הסר עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל

 דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. -ספק 

ערבות זו  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

 צד שלישי.אינה ניתנת להסבה או להעברה ל

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות( 28)התאריך שיירשם יהיה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 בכבוד רב,          

 

  ___________________________ 

                                   

)בנק(                    
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 2ב'מסמך 

 1202/01מכרז פומבי 

 יעותהעדר תבכתב נוסח 

 לכבוד

______________ 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

עבור בשכונת כזיב במעלות אנו הח"מ _______________________________ אשר ביצענו עבודות 

מאשרים בזאת כי הסכום המגיע  ____מכרז פומבי עפ"י  ( בע"מ1989תרשיחא )-החברה לפיתוח מעלות

שבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו והוא _______________ ש"ח  )במילים: לנו על פי הח

 _______________________________________ ש"ח(.

 

מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ ש"ח לא תהיינה  ואנ

-חברה לפיתוח מעלותהסוג או מין שהוא נגד לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל 

מקרקעי ישראל בכל הקשור והנוגע  רשותו/או  חאיתרש-( בע"מ ו/או עיריית מעלות1989חא )יתרש

 .____מכרז פומבי לתשלום ולביצוע 

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את 

ו/או  חאיתרש-( בע"מ ו/או עיריית מעלות1989חא )יתרש-חברה ללפיתוח מעלותהו מאת כל המגיע לנ

 .____מכרז פומבי מקרקעי ישראל בנוגע לביצוע חוזה  רשות

 

לרבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות  -" תרשיחא-עיריית מעלותבכתב התחייבות זה, "

 חלקן. כולן או ,____מכרז פומבי העירייה לפי 

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

חתימה וחותמת          תאריך
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 3ב'מסמך 

 01/2021מכרז פומבי 

 מקומיתהרשות ע"י הפרוטוקול קבלת העבודה 

 תאריך: _________________

 

     חוזה מס' ______________________ 

 

 __________________לביצוע    ______

 

 באתר    _____________________________

                                                                 

 שם המפקח    _____________________________

                                                   

 _________שם מנהל הפרויקט     ____________________

 

 קבלה מוקדמת / סופית
 תיקונים נדרשים

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 הערות:

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

______________     ____________     ___________  _________      ___________ 

 

 ןקבל                 מתכנן              ח מפק              מנהל הפרויקט  רשות מקומית
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 4'מסמך ב

 01/2021מכרז פומבי 

 נספח הוראות פקודת בטיחות

 קיום הוראות פקודת הבטיחות ה זההמהווה חלק בלתי נפרד מחוז
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 נספח בטיחות לעבודות בניה ופיתוח

 

 5'במסמך 

 1202/01מכרז פומבי 

 נוסח צו התחלת עבודה

 

 לכבוד

_______ 

 מ____________

 

 נ.,ג.א.

 צו התחלת העבודה

 

 הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן:

 (___יות כ)מסומן בכתב הכמו _________ תיאור העבודה: 

 ___________ המקום: 

  מתאריך _____    ___________מכרז פומבי לפי 

 

  _____.לא יאוחר מתאריך  –מועד התחלת ביצוע העבודה  .1

 

 העבודה:מועד סיום  .2

 

 _______; חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו, עד  __תוך 

         

ל תנאי החוזה, על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכ .2

 וחוקים של הרשות המקומית.

 

הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם  .3

 וצוויםו/או בהתאם לתקנות, הוראות  1970-תש"ל [,נוסח חדש]לתקנות הבטיחות בעבודה 

 ות החוזה בין הצדדים.אחרים ו/או בהתאם להורא

 

 

 בכבוד רב,             
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 6ב'מסמך 

 01/2021מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח
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 אישור לקיום ביטוחים
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 : ____________ תאריך הנפקת האישור תשתיות -עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים       
יטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ב

סת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי
 ש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבק

מען הנכס המבוטח / כתובת  המבוטח מבקש האישור*
 מעמד מבקש האישור* ביצוע העבודות*

: עיריית מעלות תרשיחא ו/או  שם
( 1989החב' לפיתוח מעלות תרשיחא )

בע"מ ו/או מעיינות זיו בע"מ ו/או 
חברות עירוניות ו/או תאגידים 

עירוניים ו/או רשות מקרקעי ישראל 
 )רמ"י( מדינת ישראל –

  שם: 
 

ו/או קבלנים ו/או קבלני 
 משנה ו/או מבקש האישור

הקמת תשתית  
מוניציפלית בשכ' 

כזיב במעלות, כולל 
ריהוט רחוב ומתקני 

 משחקים
                    
                    

                     

 ותהעבוד  אחר: מזמין☒ 
 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐
 
 

    ח.פ.:   .: ח.פ
 עיריית מעלות תרשיחא  מען:

 2101801 
  מען:

  
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

)כולל 
תקופת 
הרצה 

 60שח 
 יום(

גבול האחריות / 
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

קף כיסויים נוספים בתו
 וביטול חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 ₪ סכום

 

כל הסיכונים עבודות 
כולל נזקי טבע,   קבלניות

רעש אדמה, זדון, מהומות, 
לדוגמה  הרחבותפרעות, )

 בהתאם לפרקי הפוליסה(:

ויתור על תחלוף לטובת מבקש -309 ₪     ביט 
 האישור,

 כיסוי בגין נזקי טבע, -313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד, -314

 כיסוי רעידות אדמה, -316 
 מבקש האישור,  -מבוטח נוסף  -318 
 ,ראשוניות - 328 

 שעבוד לטובת מבקש האישור – 331
 מבקש האישור –מוטב   321

ובנוסף     רכוש בהובלה ומחוץ לאתר
תקופת 
תחזוק

ה 
מורחב

 ת
 24בת 

חודשי
 ם

100,0000 ₪ 
מסכום  10%    רכוש עליו עובדים

הבטוח ולא פחות 
  500,000מסך של 

₪ 

מסכום  20%     רכוש סמוך
הבטוח ולא פחות 

 500,000מסך של 

₪ 

משווי  10%    פינוי הריסות
 הפרוייקט 

₪ 

נזק ישיר מתכנון 
לקוי/עבודה לקויה ו/או 

 חומרים לקויים

   1,000,000 ₪ 

שכר אדריכלים, תכנון,  
 קוןמדידה, פקוח, החשת ת

 ₪ מהנזק 20%   

ציוד קל, מתקני עזר 
 ומבנים ארעיים

      

תקונים זמניים, דחופים 
עקב נזק מבוטח להמשך 

 העבודות

   500,000 ₪ 
 

 

 ₪  100,000    הוצאות הכנת תביעה
 

 

הוצאות בגין דרישת 
 רשויות

   500,000  ₪ 
 

 

 ₪  500,000    פריצה וגניבה 
 

 

קט נזק לחלקי פרויי
שיימסרו, כתוצאה 

מהעבודות לפי תנאי תוספת 
 רי-מיוניק 116

      

 -304אחריות צולבת,  -302 ₪ 40,000,000  ביט  צד ג'
 -צד ג' -307הרחבת שיפוי, 

 -309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

כיסוי לתביעות  -315האישור, 
מבוטח נוסף בגין  -321המל"ל, 

מבקש  -דלי המבוטחמעשי או מח
מבקש האישור  -322האישור, 

 -328ייחשב כצד ג' בפרק זה, 
רכוש מבקש -329ראשוניות, 

 ,   האישור ייחשב כצד ג'

 רעד ו/או החלשת משען
גבול אחריות בסיס נזק 

 ראשון.

    4,000,000   ₪  ₪ 

נזק לרכוש צד ג' עקב 
ו/או  שימוש בכלי רכב מנועי

 כלי צמ"ה

    1,000,000  ₪
 למקרה

₪ 

נזק גוף עקב שמוש בכלי 
רכב מנועי או צמ"ה הפטור 

 מבטוח חובה

    10,000,000 ₪ 

נזק ישיר למתקנים תת 
קרקעיים מכל סוג בגבול 

 של 

    5,000,000 ₪
  

נזק תוצאתי עקב מתקנים 
תת קרקעיים מכל סוג 

 בגבול של 

    5,000,000 ₪
  

נזק לרכוש צד ג' והמזמין 
מעבר למבוטח בפרק  יכוסה

 א' 

      

ויתור על תחלוף לטובת  -309 ₪ 6,000,000   ביט  אחריות מעבידים
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 מסמך ג'
 ____מכרז פומבי 

 
  מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

המפרט הכללי לעבודות בנין במהדורתו האחרונה   ג.
משרדית של משרד השיכון ן בהוצאת הועדה הבי

 -משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד התחבורה 
 ובפרט הפרקים:

 

 שנה פרק מס'

 2009                     מוקדמות                                00

 2011                       עפר                            ע.        01

 1998                 ע. בטון יצוק באתר                     02

 1995                            ע. בניה                             04

 2004                          ע. איטום                           05

 2008ע. נגרות ומסגרות                                        06

 1990מתקני תברואה                                           07

 2008                           ע.  מתקני חשמל              08

 2001ע. ריצוף וחיפוי                                           10

 2005ע. צביעה                                                     11

 1991ע. אבן                                                         14

 2000                                     מסגרות חרש         19

 2009                 ע. פתוח האתר וסלילה              40

 2009                 ע. גינון והשקיה                         41

 2005           קירות תמך מקרקע משוריינת        43

 2011          ע. סלילת מסלולים בשדות              51
 תעופה כבישים ורחבות             

 2000אספקת חומרים לתשתיות ולבניה            55

 1990             ע. קווי מים וביוב ותיעול              57

 * כולל דפי תיקון 

אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים *  כולל 
 הכללים.למפרטים 

 
 

 הערה:
 

גדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה בכל מקום בו מופיעה הה
 .ומשרד האוצר משרדית  בהשתתפות משרד הביטחון  ומשרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה-הבין

 
המפרטים הכלליים המצויים לעיל שלא צורפו להזמנה להציע הצעות ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים 

 מידע לספק בינוי מפרט בינוי. www.online.mod.gov.ilטחון ימשרד הבלהשגה באתר האינטרנט של 
 

 הצהרת הקבלן:
 

http://www.online.mod.gov.il/
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הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים והמעודכנים הנזכרים בהזמנה 
הסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את להציע הצעות חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את ה

עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח להזמנה להציע הצעות/ חוזה והינה 
 חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 

הקבלן  חתימת
_____________________________ 

 
 תאריך

______________________________ 
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 "ח קרקעדו 2סמך ג'מ
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 3סמך ג' מ  

  פרוגרמת בדיקות
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 מסמך ד'

 רשימת תוכניות והתוכניות

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 01/2021ממכרז פומבי 
 

 מסמך ד'

 ותרשימת תוכני
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 ה'מסמך 

 

 

 כתב הכמויות

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 01/2021ממכרז פומבי 

 

 

 

 

 

 


