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הסכםהתקשרותנספחב'
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/בהסכםבהליךלקבלתהצעותתנאיםמיוחדים2נספחב'
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טופספרטיהמציענספחד'
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2017יניו11
241-שפב–מ

לכבוד
___________





שלוםרב,


 שיפוץ והרחבת בית מרקחתהזמנה לקבלת הצעות -קבלן ראשי הנדון:
 בקניון כפר סבא ירוקה

 
כללי .1

",ההצעות"ו/או"ההצעהלהציעהצעה)להלן:"בזאת"(מזמינהמכבימכבישירותיבריאות)להלן:"
,כמפורטלהלן:התאמהלחדרתרופותלפיהעניין(לביצועעבודות

 ים.קלנדאריחודשים4תקופתהביצועשנקבעהלביצועהעבודההיאלמשך .א

 .ב + שוטף יהיו התשלום ולו"ז65תנאי במידה  הפרויקט, מנהל ע"י החשבון אישור מיום יום
 יוםיועברחשבוןסופיבלבד,ללאחשבונותחלקיים.45-לביצועהינוקצרמ

 תשלומיהתמורהלאיהיהצמודיםלכלמדדשהוא. .ג

 .עלהזמנהזולאיחולודיניהמכרזים .ד




 להשתתפות בהזמנה לקבלת ההצעות ורשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:תנאים מוקדמים  .0
רשאילהגישהצעותמציעאשריענהעלכלהדרישותשלהלןויצרףלהצעתו:

 .1776-אישורניהולספריםעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו /.0

 .2018-2014לשניםדו"חותכספייםמבוקרים 0.0

 0.3 כקבלן רישומו בדבר כחוק לעבודותאישור קבלנים רישום חוק עפ"י בנאיות הנדסה לעבודות
,והעתקעלרישוםמעודכןשלהסיווגיםהמקצועייםוהכספיים1767-הנדסהבנאיות,התשכ"ט

 לפחות.1-קבוצהג'131ענףסיווגהמתאימיםלחוזהזה,

ו' 0.2 כנספח המצ"ב )בנוסח מהנדס/אדריכל ומאושר1תצהיר מהנדס/אדריכל ע"י חתום כשהוא )
 פניעו"ד,ואליומצורףצילוםרישיונושלהמצהיר.כדיןב

 .3אישורעריכתביטוחיםחתוםע"יחברתהביטוחבנוסחהמצורףבנספחב' 0.2

 .השתתףבסיורקבלנים 0.2

ישהצעהרקקבלן/ספקשהתנסהבעבודותדומותבמבנהציבורבשנתייםהאחרונות.הגישיוכלל 0.2
 .נספחד'-ורשימתממליציםההיקףהכספילהמציארשימההכוללתפירוטשלסוגהעבודהש

 .עמדבציוןהאיכותהמזעריהנדרש 0.2

מציעשלאיעמודבאחד 0.9 לעצםהגשתההצעה. הכרחי בכלהתנאיםמהווהתנאי עמידתהמציע

 הצעתותפסל.–מהתנאים

 1נספחג–כתבכמויותומחיריםמודפסוחתום 2/.0

 נספחו'–תצהירעשויבפניעורךדין //.0


                                                    

 גשת ההצעותה .3

באתר .א מפורסמים יהיו ותנאיה ביצועה אופן העבודה, תיאור מפורטים בהם המסמכים

 www.maccabi4u.co.ilהאינטרנט והורדה. לעיון להפנותוניתנים ניתן שאלות

החל  romanki@bezeqint.netמייל,2082802-054'טל,קיפניסרומןהפרויקט,למנהל
 (מנהל הפרויקט")להלן:"27.07.17מתאריך

http://www.maccabi4u.co.il/
mailto:romanki@bezeqint.net
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המציעאתכלהמסמכיםשקיבלמאתמנהלהפרויקט)לרבותמכתבזה(עםהגשתהצעתויחזיר .ב
כשהםחתומיםעלידוכדין,בחתימתמורשיהחתימהמטעםהמציע.במידהוהמדוברבחברהיש

 לצרףאתחותמתהחברה.

אגף .ג במשרדי הנמצאת הצעות בתיבת להגיש יש סגורות( )במעטפות ההצעות את
ת"א,בקומה4ירותיבריאותהמצוייםבביתשרבט,ברח'קויפמןנכסיםולוגיסטיקהשלמכביש

2-Cבצהרים.12:00עדהשעה27.08.17,לאיאוחרמתאריך

מכביתהארשאיתלבטלאתההזמנהאולדחותאתמועדהגשתהבכלעת,מכלסיבהשתמצא .ד
בותכלשהיכלפימציעכלשהולהתקשרותעמו.ילנכון.איןבעצםמכתבזההתחי




 וראות למציעים ולהכנת ההצעהה .2
לאתכלהמסיםותשלומיהחובה,כוללמסערךמוסף.והמחיראשריוצעועלידיהמציעיכל 

מובהרכיהכמויותבכתבהכמויותהןבקירוב. .א

לשינויאותוספתשייעשובמסמכיםשקיבלהמציע,לרבותבהצעתהמציעאובתנאיהחוזה,אוכ .ב
 הסתייגות אחרת,כל דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ע"י בין לגביהם,

ייחשבולפיבחירתמכבי:
כאילולאנכתבו(1)
(לחילופין,עלולהדברלגרוםלפסילתההצעהבשלמותה.2)

יוםקלנדארייםמהמועדהאחרון70כלהצעהשתוגש,תהיהבלתיחוזרת,ותישארבתוקףלמשך .ג
 להגשתההצעות.שנקבע




 סיור קבלנים, בירורים ופניות .2

קניון כפר סבא ירוקה, כתובת ב 0:22/בשעה:  3.22.02/9/סיור קבלנים הינו חובה וייערך ביום    .א
 . 3קומה 

. 0:22/בשעה   9/.0.22/ עד ליום  למנהל הפרויקט באמצעות דוא"לרישום לסיור קבלנים יעשה  .ב
 לקבל סט תכניות ולהשתתף בסיור.רק קבלן שירשם לסיור מראש יוכל 

למנהלהפרויקט, .ג נאלפנותבמייל/פקס באםנדרשותהבהרותנוספותעלמנתלהגישהצעה,
 תשובותיועברובמייל/פקסלכלהמציעים.

 

 

 החלטת מכבי בעניין ההצעה .2

אולבחורכל .א מכבישומרתלעצמהאתהזכותלנהלמו"מעםכלהמציעיםאועםחלקםבלבד,
אומציעאחראףאםלאהשתתףבמסגרתבקשהזו.ספק

כבישומרתלעצמהאתהזכותלקבלחלקמההצעהאולדחותכלהצעהאואתההצעותכולן.מ .ב
עלולהלהידחותכלהצעהשאיננה להגבילכלליותהאמורלעיל, -מבלי -לפישיקולדעתמכבי

הוראותכלהמ שהינהערוכהשלאעפ"י או ברורה, או היחידהשלמה, אשרמחירי או סמכים,
הנקוביםבההםבלתיסבירים.

איןמכבימתחייבתלמסוראתהעבודהלבעלההצעההנמוכהביותראולבעלכלהצעהשהיא .ג
והיאתפעלעפ"ישיקולדעתהכאמורלעיל.

הרשותבידימכבילבצעבאמצעותהמציעהזוכהחלקמהעבודהבלבד.המציעלאיהיהזכאילכל .ד
האופיצויעבורהקטנתהיקףהעבודהאושינויכמויותבסעיפיםכלשהם,יתרתנאיתמור

ההתקשרותיחולובשינוייםהרלבנטיים.
הרשותבידימכבילפצלאתהעבודהביןמספרמציעיםאשריבצעו,כלאחד,חלקמהעבודה,לפי

 שיקולדעתההבלעדישלמכבי.
תימהמטעםמכבימהווהקיבולההצעהעלידימכבי.ובהרכירקחוזהחתוםעלידימורשיהחמ

כלמסמךאחר,לרבותמכתבו/אוהודעה,בכתבאובעלפה,אינםמהוויםקיבולההצעה,ומכבי
תהאמשוחררתמכלהתחייבותכלפיכלמציע,אפילוהיהזההמציעהזוכה.
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מפורטיםלהלן:מחיראמותהמידהלבחירתההצעההזוכהתהיינהבדרךשלשקלולהרכיביםה .ה
,ובאופןשתיבחרההצעהמכביוהכלעלפישיקולדעתההבלעדישל20%–ואיכות80%–

 המעניקהלמכביאתמירבהיתרונות.
 ציוןהאיכותייקבעבהתאםלאמותהמידההמצ"בכנספחח'.ציוןהאיכות:
,ביחסליתר'1גנספח–ציוןהמחירייקבעעלפיהצעתוהכוללתוהסופיתשלהמציעציוןהמחיר:

 ההצעות.




 חתימת החוזה .2

מכביהזוכההמציע .א  לוימסוראתהחוזההחתוםבנוסח נמסר מהיוםשבו לאיאוחרמשבוע ,
של הבינוי מחלקת במשרדי החוזה בנוסח לעיין ומוזמנים רשאים המציעים לחתימתו. החוזה

 כבי.מ

 .ב המציע ימציא לחתימה, וכתנאי החוזה על החתימה במועד של סכום על ביצוע 10%ערבות
 .לפידרישתמכבי2ב' בנוסחמהצעתו)כוללמע"מ(

בעבודותבהיקפיםכספייםקטניםבהםישולםחשבוןאחדבלבדבסיוםהעבודהלאתדרשערבות .ג
 ביצוע.





 בכבוד רב,

 

 יונתן סרויה ,

בינוימנהל מחלקת 
 

:העתק
השרוןמחוז–מנהלבינויונכסים-אמירבןיהודהמר
 מנהלהפרויקט-רומןקיפניסמר

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 לכבוד מכבי שירותי בריאות

 
מקבל את התנאים המפורטים במסמך, מגיש  אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור לעיל במסמך זה, ואני

בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים המהווים חלק בלתי נפרד 
 מהצעתי.

               
 בכבוד רב,    

                                                                                                                                         ___________________
      _________________ 

ח ת י מ ה                          תאריך        
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 המפרט הטכני הכללי לעבודות בניה )הספר הכחול( – א' נספח
 מצורף לא

 



   

8 

 

 
 

 המפרט הטכני המיוחד – /א' נספח
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 הסכם התקשרות –' ב נספח
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 2016מאי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלנית עבודה לביצוע חוזה

 (ראשי)קבלן 

 033102/9 חוזה מספר

 שנערך ונחתם בתל אביב בתאריך __________





 מכבי שירותי בריאות בין:   
 תל אביב  02מרחוב המרד  
"המזמין"–להלן


 
 
 
 

 ________________  לבין: 

    ________________ 

 ________________ 

 "הראשי/הקבלן"הקבלן–להלן 
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שיפורטכפי,שיפוץוהרחבתביתמרקחתבקניוןכפרסבאירוקהוהמזמיןהחליטעלביצועעבודות והואיל
להלןבחוזהזה;


;הפרויקטוהעבודותוהקבלןהציעלמזמיןבמסגרתהצעהשהגישלבצעאתוהואיל


והמזמיןהסכיםלמסורלקבלןאתביצועהעבודותוהפרויקטבהתאםלאמורבחוזהזהעלנספחיו,והואיל

ובהתאםלתנאיםולמועדיםכמפורטבחוזה;
 


 בין הצדדים כדלקמן: והוסכם הותנה, צהרלפיכך הו



 ריכוזנתוניהחוזה.
)מובאלנוחיותבלבדואינובאלהוסיףעלהחוזה(


קניוןכפרסבאירוקהאתרהעבודה

3קומה
ע"פצ.ה.ע.מועדהתחלה

חודשים4משךהבצועשםהקבלן

ע"פצ.ה.ע.מועדסיוםבינויהמקצוע

סכוםהחוזה
"מ(מע)כולל

 0.35%טוחיבתשלום

מקדמהאיןסוגהצמדה

5%ערבותבדקאיןמדדבסיס

10%ערבותבצוע 10%כבוןיע

תקופתערבות 
הביצוע

)תקופתהביצוע+ארבע
חודשים(
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 כללי  –פרק א' 
 

 מבוא ונספחים.1


לחוזה, שיצורפו עתידיים נספחים לרבות זה ולחוזה הצעות לקבלת להזמנה והנספחים המבוא
מהוויםחלקבלתינפרדהימנווכמוהםכתנאימתנאיו.מובהרכיכלנספחעתידישיצורףלחוזהלא

יהווהחלקממנואלאאםנחתםעלידיכלהצדדים.

 פרשנות והגדרות.2


וראותהפרשנותכדלקמן:בחוזהיחולוההגדרותוה


כותרותהסעיפיםבחוזהזההינןלנוחותהקריאהוההתמצאותבלבד,ואיןבהןמשוםפרשנותשל2.1
הוראותחוזהזה.


בחוזהזהיהיהלמיליםולביטוייםהבאיםהמובןשנקבעלהםלהלן,אלאאםהקשרהדבריםמחייב2.2

אחרת.


  :"3ר סבא ירוקה , קומה קניון כפ"המקרקעין" או "הבניין
  "לבנות,וכלהמערכותשיש/או:כלהעבודותשישלבצעו"הפרויקט" אוה"בניה"  או"העבודות

להתקיןולבצע,לפיהעניין,ועלפיהאמורבתנאיהחוזהבנספחיו.
  "חברתניהול,תיאוםופיקוחשנתמנהעלידיהמזמין,לרבותנציגם"המפקח":  או"מפקח התכנון

שימונהמעתלעת.
  :"נציגאחדאויותרשימונהמעתלעתע"יהמזמין."נציג המזמין
  :",הקבלן"הקבלן הראשי מס' חוזה לביצוע נבחר נציגיו,_______________אשר לרבות:

בשמואובשבילובביצועהעבודות.הפועליוהמוסמכים,לרבותכלקבלןמשנהומורש
 ":1יועצים" מתכננים המתכנניםכל  המפורטים המזמין מטעם הנותנים0ג'בנספח השונים

שירותיתכנוןו/אוכליועץו/אומתכנןנוסףאוחלופימטעםהמזמין,לרבותמפקחואדריכל.
  :"התוכניותהמהוותחלקבלתינפרדמהחוזה,ולרבותכלשינויכפישאושרבכתבע"י "התוכניות

וכניותהעבודהשיוכנוויימסרומזמןלזמןאויאושרובכתבע"יכניותאחרות,תוהמפקחוכןכלת
  .'0ג'כנספח המפקחו/אוהיועצים,לרבותהתוכניותהמצורפותלהסכםזה

  "לחוזה/א'כנספח המפרטיםהטכנייםהמיוחדיםהמצורפים"המפרט הטכני":  או"המפרטים
יוחד"(וכןהמפרטהטכניהכלליזה,לרבותהמפרטהטכניהמיוחדבחוזהזה)להלן:"המפרטהמ

,בהוצאתהועדההביןמשרדיתשלמשרדא'נספח לעבודותבניהשאינומצורףאולםהואמהווה
עלכלחלקיו,במהדורתםהאחרונהבכלעת)הידועבכינויו"הספר הביטחון, השיכוןו/אומשרד

הכחול"()להלן:"המפרטהכללי"(.
  "לרבותחוזה"ההסכם":  או"החוזה לחוזה, הנספחים לו, הנלווים המסמכים כל ולרבות זה

וכל המחירים הכמויות, כתבי התוכניות, המפרטים, הוראותיו, פי על לחוזה שיצורפו עתידיים
מסמךאחרהמהווהאושיהיהחלקמחוזהזה,אושייחתםמכוחושלחוזהזה.

  "עלקבלןמהמזמיןכתמורהלביצועהסכוםשיגי"התמורה":  או"שכר החוזה"  או"מחיר החוזה
כמשמעם שינויים, עבודותנוספותו/או למעטבגין התחייבויותהקבלןבהתאםלהוראותהחוזה,

בחוזהזהלהלן.
 :"המכו "ציוד הקמה הציוד, כולל לא אך העבודות לביצוע הדרושים וכלים מכונות, נותציוד,

מסורלמזמין.שעלהקבלןלבצעולוהכליםהמהוויםחלקמהעבודות
  "אישורחתוםבכתבבלבדמטעםהנציגיםהמורשים."אישור":  או"מאושר 
  "מערכות"חומרים":  או"חומר ו/או וציוד מחומר חלק וכל מערכת ו/או ציוד ו/או חומר כל

ביןמוגמריםוביןבלתימוגמרים,וכןהדרושיםלצורךביצועהעבודות,לרבותהאביזרים,מוצרים,
ידיםלהיותחלקמהעבודותלמעטציודההקמה.מתקניםהעת

  "ו/אושביתהכלליתו/אוכלאירועשיוכרעלידיהחשבהכלליכוללתלרבותמלחמה –"כוח עליון
כאירועהדוחהמסירתעבודותלמדינה.

יהודים מועד ימי טילים, נפילות איבה, מעשי או פיגועים האינתיפאדה, כי מובהר זה לעניין
פועליםומוסלמיים היעדרות  וימי קשים אויר מזג תנאי כלליות(, שביתות )למעט שביתות ,

מהסיבותהמפורטותבפסקהזולאייחשבולכלדברוענייןככוחעליון,אלאאםהחשבהכללישל
משרדהאוצרקבעאותםכאירועשישבולדחותמסירתעבודהלמזמין.


 עדיפות בין מסמכים  .3
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אומפרטטכני,3.1 לרבותסעיפיםאשראינםבגדרתיאורטכני לסעיפיםאשרתוכנםמשפטי,
ובמידה אם החוזההשונים, בנספחי האמור כל ועל גופו הוראותחוזהזה יתר עדיפותעל

וקיימתסתירהכלשהיביןסעיפיחוזהזהגופו,לביןהאמורבנספחיהחוזה.
 

התאמה3.2 אי או ותהייתהסתירה ביצועה אופן העבודה, תיאור כתביבין סעיף בין מחורה,
הכמויות,וביןהפרטיםהכלוליםבמסמכיההזמנהלקבלתההצעותוהחוזה,לרבותבתוכניות
ההוראות מבין המחמירה ההוראה את בחשבון לקח כאילו הקבלן את יראו ובמפרט,

הסותרותולפיהתמחראתמחירהיחידהאוהעבודה.


המסמכיםבמקרה3.3  בין כלשהי הוראה לגבי משמעות דו או התאמה אי או סתירה של
המפורטיםבחוזהזה,חייבהקבלןלהסבאתתשומתלבושלהמפקחשבעהימיםלפניביצוע

העבודההקשורהלענייןזהולקבלהוראותשלהמפקחכיצדלנהוג.


ובמפרטהטכניהמיוחד,עדיפיםעלאופניאופניהמדידהוהתשלוםהמצויניםבכתבהכמויות3.4
המדידהוהתשלוםהמצורפיםלמפרטהכללי.המחירהרשוםבכתבהכמויותמתייחסוכולל

אתכלהנאמרבכתבהכמויות,תכניותומפרטיםטכניים.
בכלמקרהבוהוראותהמפרט)כלליאומיוחד(מחמירותמדרישותהתקנים,הוראותהמפרט

עדיפות.


סדרהעדיפותביןהמסמכיםיהיהכדלקמן)הראשוןגוברעלהאחרון(,באיןהוראהאחרת3.5
בהסכם,כאשרבכלמקרהיחשבכלמסמך,כאילובאלהוסיףעלהתחייבויותהקבלןביחס

לקודמיוברשימהשלהלןולאלגרועמהן:
יו.הוראותכלדין,ובפרטהוראותחוקהתכנוןוהבניהכוללתקנות.1
.0ב' נספח–המיוחדיםלחוזההתנאים.2
נספחה'.–תכניותאדריכליותותכניותהיועציםוהפרוגרמההתכנונית.3
./א'נספח –המפרטהטכניהמיוחדבחוזהזהובנספחיםלו.4
סעיפיהסכםזהגופו..5
הבינמשרדית.6 בהוצאתהועדה בניה לעבודות "הספרהמפרטהכללי בכינויו )הידוע

.א'נספח –הכחול"
תקניםישראליים..7



 ספקות במסמכים    .2


הוראותכל4.1 כלהמסמכיםהמצורפיםלחוזהלבין לבדוקאתההתאמהבין מתחייב הקבלן
הנוגדת עבודה יבצע שהקבלן במקרה נספחיו. על והבניה התכנון חוק הוראות ובפרט דין,

דין תחולהאחריותלכךהוראותכל כלהוראהאחרתמחייבת, אתהוראותההיתראו או
באופןבלעדיעלהקבלן.


לעיל,הקבלןמתחייבלבדוקאםישנההתאמהביןהמסמכים4.1מבלילגרועמהוראותסעיף4.2

השוניםהמהוויםאתהתוכניותו/אוביןהתוכניותוביןיתרמסמכיהחוזהו/אוביןהתוכניות
-והחוזהלביןהנתוניםהמעשייםבמקוםהעבודה.בכלמקרהשלסתירהאואיהתאמהו/א

חובתהקבלןלגלותהבמסגרתבדיקותיולרבותאתההתאמהביןהתוכניותו/אויתרמסמכי
החוזהשנמסרוו/אושימסרולידו,והואחייבלהודיעעלכךמידלמפקחובכלמקרהשבעה

 העבודה ביצוע לפני הוראותימים לפי זה לעניין הנוגע בכל ולנהוג זה, לעניין הקשורה
המפקח.


מובהרכיהוראותבעלותמשמעויותכספיות,לאיחייבואתהמזמיןאלאאםאושרועלידי4.3

 המזמיןבכתב.
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 הצהרות והתחייבויות הצדדים  –פרק ב' 
 
 הצהרות הקבלן .2


הקבלןמצהירבזאתכדלקמן:


קראובדקבעיוןבעצמווע"ימומחיםלדברמטעמואתהמסמכיםהמפורטיםברשימתהנספחיםכי5.1
זכויות את אימת וכן נספחיו על זה חוזה לרבות הצעות, קבלת מסמכי את יחד כולם המהווים

המזמיןבמקרקעיןובבנייןוכיכלאלווכןתנאיהחוזהוהנספחיםלחוזהנהיריםוברוריםלו.


5.2 ואתכי הקרקע אתטיב וסביבתם, הבניין אתהמקרקעין, מומחיםלדברמטעמו וע"י בדקבעצמו
ן,בדקאתהתוכניותהנוגעותלבנייתהפרויקט,וכלתנאיעלפיכלדין,החליםעלידרכיהגישהלבני

עבודותהקמתהפרויקט.


להוראותחוזהזה,הינהתנאייסודי,בכפוףהעבודותלביצועכיידועלושעמידהמדויקתבלוחזמנים5.3
ישיריםוהן הן נזקיםכספיים, עמידהבלוחזמניםעלולהלגרוםלמזמין אי וכי בחוזהזה, ועיקרי

עקיפים.


כיישלוהידע,הניסיוןוהמיומנות,המשאביםהכספיים,כוחאדם,החומרים,המתקניםוהציודכדי5.4
יהוגמרמעולים,בעצמוו/אובאמצעותקבלניםרשומיםבסיווגלבנותולהשליםאתהבנייןברמתבנ
מתאים,בעליניסיוןויכולתמוכחת.


ורמה5.5 וניסיון יכולת בעלי הם זה, חוזה עפ"י ההתחייבויות בביצוע שיעסקו מטעמו העובדים כי

מקצועיתגבוההכאמור.
מיוחדותבנסיבות.18מתחייבלהעסיקעובדיםבעליאזרחותישראליתבלבד,מעלגילהקבלןכמוכן,

 יבקש הקב"טהקבלןבהם אל בקשתו את יפנה ישראלית, אזרחות בעלי שאינם עובדים להעסיק
המחוזישלמכבילקבלתאישורפרטניוזאתטרםהצבתהעובדבפרוייקט/במקרקעין.


והוא,יהיההקבלןאחראילכלהפעולותו/אוהעבודותאשריבוצעועלידיכיבנוסףלאחריותווחבות5.6

עובדיוו/אושליחיוו/אומימטעמובכלהקשורלביצועהתחייבויותהקבלןעלפיחוזהזה.


בהתאם5.7 ומועדיו חוזהזה בהתאםלתנאי המזמין ולהשליםאתהפרויקטעבור לבנות הואנכון כי
כפישיהיווישונומעתלעת,בכפוףלהוראותחוזהזהונספחיו.לתוכניותהבניה


כיבכלמקרהעבודותהבניה,לאיפחתוולאיסתרואתהוראותחוקתכנוןוהבניהכוללתקנותיו.5.8


הקבלןמצהירבזהכישוכנעעליסודבדיקותיוכיהואמסוגללעמודבהתחייבויותעלפיחוזהזה,וכי5.7

ימחירהחוזההינוסופיולאישתנהמכלסיבהשהיא,לרבותשינוינסיבותמכלסוגשהואידועלוכ
שיחוללאחרחתימתהחוזה,למעטעלפיהוראותהחוזה.

הקבלןלאיהיהרשאילתבועתביעותכספיותכלשהןעקבאיידיעהשלתנאיכלשהומתנאיהחוזה,
הבניי מקום תנאי הכרת או ידיעת אי עקב הקיימים,או במבנים הקשורות כלשהן נסיבות או ן

במגבלותהגישהוהאמצעיםהמיוחדיםהקשוריםבבצועהעבודותו/אוהנובעיםמכך.


בלילגרועמהאמור,מאשרהקבלןכילאיטעןבמשךמהלךביצועהעבודות)אולאחרמכן(כלטענה5.10
ח חסר כובדבר ציוד, ומרים, הפריטים ויתר אדם איןח כי או העבודות ביצוע לצורך הדרושים

כל לאתישמע במיוחד בסביבתם. הנובעיםמהתנאיםאו קשייםכלשהם ו/או להשיגם באפשרותו
חאדםלאיחורכלשהובהשלמתביצועהעבודותכולןבמועדומרים,בציוד,אובכוטענהכיחסרבח

נהבגיןעיכובאומחסורבכחאדםאוקבלמאתהקבלןכלטעתהקבועבחוזה.מוצהרבזאתכילאת
דהאופיגועיםאושביתותאואמחסוראשרמקורםבאירועימלחמהחלקיתאומוגבלתאואינתיפ

רועכזה,למעטמלחמהכלליתו/אושביתהכלליתו/אוכלאירועינפילותטיליםאוהשבתות,כיכלא
כמזמין"מסירתעבודותלמדינה"דוחהאחראשרעלידיהחשבהכללישלמשרדהאוצר,כאירועה

א קצביהינו על ישפיע לא כאמור אירוע שכל באופן להתארגן מתחייב והקבלן וחזוי, צפוי רוע
התקדמותהעבודהוהעמידהבלוחהזמנים.


כיידועלושאיןלוכלחזקהבמקרקעיןו/אוכלהבנויעליהאוחלקממנה,עלפיחוזהזה,וכלמעמדו5.11

קרקע,עדלהשלמתהבניהוהפרויקטהינובמעמדבררשותבלבדבהרשאהזמניתהניתנתלביטולב
איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהוראותכלדיןהעומדותלזכותהמזמין.בכלעת.


בכלההוצאותהחלותעליועלפיהוראותהסכםזה.שאייכי5.12
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-הקבלןמצהירכיהואמנהלספריםכחוקוכיבידיואישורעפ"יחוקעסקאותגופיםציבורייםתשל"ו5.13
המעידעלניהולפנקסיחשבונותעפ"יפקודתמסהכנסהוהתקנותוהצוויםשהוצאועלפיו,1776

נוהגלדווחעלמ,אופטורמניהולזה,עלכיהואנוהגלדווחלפקידהשומהעלהכנסותיווכן"וחוקמע
מבהתאםלחוק."עסקאותיולמע


,עד1776–הקבלןמצהירומתחייבבזאתכיבהתאםלהוראותחוקעסקאותגופיםציבורייםהתשל"ו5.14

לאהורשעהקבלןו/אווכןזהבחוזההאמורותהעבודותמביצועמנועאינולמועדחתימתהסכםזה,
והבטחת העסקהשלאכדין חוקעובדיםזרים)איסור עפ"י עבירות ביותרמשתי זיקהאליו, בעל

ואםהורשעוביותרמשתי1787–ו/אוחוקשכרמינימום,התשמ"ז1771–תנאיםהוגנים(התשנ"א
"הע )להלן:  האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה שחלפה הרי הקבלןעבירות,  בירות"(.

מתחייבכיידווחלמזמיןעלכלהרשעהשיורשעבגיןהעבירותהאמורות.


מבלילגרועמאחריותהקבלןעפ"יכלדיןויתרהוראותהסכםזה,הקבלןמצהירכיהואיהאאחראי5.15
ע"יעובדיוו/אוקב לנימשנההיחידיוהבלעדילכלדברוענייןהקשורלתנאיהעבודהואופןביצועה,

מטעמוולכלדברוענייןהקשורבכךובכללזה,יהאהקבלןאחראיבלעדילוודאקיומםשלהוראות
כלדין,אספקתהציודהמתאים,הכשרתהעובדים,בטיחות,וכיוצ"ב,לרבותלקיוםתקנותהבטיחות

התשס"ז בגובה(, )עבודה "עבוד2007-בעבודה לביצוע הנדרשים התנאים כל לקיום בחום"וכן ות
ואיטום(, זיפות חיתוך, )כגון מבער באמצעות עבודות ורכה, קשה הלחמה בריתוך, עבודות כולל
ו/או גיצים בפליטת הכרוכה עבודה וכל חומרים הבערת בדיסק, חיתוך השחזה, קידוח, עבודות

ו/אולהבותוכדומהוהואיפצהאתהמזמיןבגיןכלנזקהעלוללהיגרםלובקשרעםתנאיהעבודה
אופןביצועה.

 

הקבלןמצהירכיאיןלובאופןישירו/אועקיףלרבותבאמצעותקרובימשפחהאובכלדרךאחרת5.16
חששמניגודענייניםו/אוניגודענייניםכלשהםומכלסוגוכיבמשךכלתקופתהסכםזהאוכלעוד

אשרעלוליםלהעמידובמצבשלחששהואנותןשרותלמכבי,לאיעשהכלפעולהאוימנעמכלפעולה
למכביעלכךלאלתרהקבלןמניגודעניינים.בכלמקרהשלחששמאפשרותשלניגודעניינים,ידווח

בכתבויפעלמיידיתלפיהנחיותיה.

הצהרות והתחייבויות המזמין: .6


המזמיןמצהירבזאתומתחייבכדלהלן:


נובעליכולת,לרבותיכולתכספית,למלאאחרכלחיוביועלפיהסכםזהבמלואםובמועדם.יכיה6.1


כיהנומוסמךלהתקשרבהסכםזה.6.2



 כללי  -התחייבויות הקבלן  .2


הקבלןמתחייבבזאתכדלקמן:


7.1 בפרט,באופןרצוףוללאהפסקותעלפיהשלביםכמתחייבוהעבודותלבצעאתהפרויקטבכלל,
מלוחותהזמניםעדלסיומןוהשלמתןהמלאה,בהתאםלחוזהזה,ולמלאלצורךכךאחרהוראות

המפקח.
לביצועכללהקבלן לפעולעלפימתחייבזהבכללועבודותהמצהירכיהינוקבלןראשיאחראי

עלהנחיותוהוראות בלוחותולהשתלבותווגהותלבטיחותהקשוריםבנושאיםתלרבופיכלדין
.הזמנים


ובהתאםלתוכניותהעבודהשתימסרנהלו,7.2 הקבלןיבצעאתהבניהבהתאםלחוזהונספחיו,

שתימסרנהלו,מעתלעת,ובהתאםלהוראותהמזמיןהמתכנניםמעתלעת,ובהתאםלתכניות
והכלבעבודהמעולהומחומריםמעוליםשלאיפחתו ובהתאםלהוראותכלדין אוהמפקח,
תקנים ובהעדר הכללי, והמפרט המתאימים רשמיים הישראליים בתקנים מהאמור

רופאיםאואמריקאים.יישראלייםעלפיתקניםא
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ייבלפצותו/אולשפותאתהמזמיןבגיןכלהוצאה,תשלוםוכלסכום,שישלםהקבלןיהיהח7.3

בשלכלדרישהאותביעהאוהליךמשפטיו/אומעיןמשפטישינקטוכנגדהמזמיןבקשרלאי
מילויאוהפרהשלאיזההתחייבותו/אודיןע"יהקבלן,כאמורלעיל,וכןעלפיפסקדיןאו

 וכן אחרת, שיפוטית לשלםהחלטה שידרש אחר מינהלי חובה תשלום או קנס כל בגין
המזמין,אולשלמםישירותלזוכהבהליךהשיפוטיאולרשותאולדורשמידעםהדרישה,לפי

העניין.


הקבלןיהיהאחראילשלםכלקנס,היטלהשבחה,מיסיםכלשהםאותוספותלאגרותהבניה,
שיוטלועליואועלהמזמיןבגיןכלעבירהאוחריגהבמהלךהעבודהמהתוכניותהמאושרות
אובגיןבניהבחריגהמהיתרהבניהאובגיןכלעבירהעלהוראותהרשויותהמוסמכותוישא

.תכספיתבגיןעבירותאוחריגותכאמורבכלאחריותאוחבו
 

מתחייב7.4 המבקריםכיהקבלן הציבור, בנוחיות  פגיעה תהיה לא העבודות ביצוע כדי תוך
דרך, בזכותהשימושוהמעברשלכלאדםבכביש, שלאתהאכלהפרעה, והעובדיםבבניין,

ותףכלשהו.שבילוכיו"ב,אובזכותהשימושוהחזקהברכושציבוריאורכושמש


יזדקקהקבלן,לצורךביצועהעבודות,לקבלתזכותמעבראושימושאוכלזכותדומהשאינה7.5
יהאהקבלןחייבבקבלתהזכותהאמורהמבעליהובתשלוםתמורתה-בבעלותושלהמזמין

,כפישיוסכםבכתבביןהמזמיןלביןהקבלן.עלחשבונו


יתוקןעלחשבונושל-קולשייגרםתוךכדיביצועהעבודותהקבלןאחראי,שכלנזקאוקל7.6
המוסמכים רשות או אדם כל ושל המפקח של רצונו לשביעות ביותר היעיל באופן הקבלן

לפקחעלתיקוןהנזקוהואישאבכלההוצאותוהתשלומיםהכרוכיםבכך.


7.6להםלפיסעיףקטןהמזמיןיהיהרשאילתקןאתהנזקיםוהקלקולים,שהקבלןאחראי7.7
והקלקולים הנזקים בתיקון הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן חשבון על לעיל
מאת לקבלן שיגיע, או המגיע, סכום מכל לנכות או לגבות רשאי יהיה והמזמין האמורים
המזמיןבכלזמןשהוא,וכןיהארשאילגבותןמהקבלןבכלדרךאחרת.האמורבסעיףקטן

לעיל.7.6ינומשחרראתהקבלןמחובותיושעלפיסעיףזהא


מפגיעה7.8 שינבעו וכיו"ב, היטל נזק, הליך, דרישה, תביעה, כל על המזמין את יפצה הקבלן
 סמלי,רוחניקנייןבזכויות מדגמים, השימוש-פטנטים, עקב דומות, זכויות או מסחר,

קבלןלצורךביצועהעבודות.במכונותאובחומריםאובפריטים,שיסופקוע"יה


למקום7.7 סבירה עת בכל להיכנס למזמין ו/או ליועצים ו/או למפקח ויעזור יאפשר הקבלן
וחפצים מכונות מוצרים, חומרים, מובאים שממנו מקום ולכל העבודות ו/או הפרויקט

כלשהםלבצועהחוזה,ולכלמקוםאחרשבונעשיתעבודהכלשהילביצועהחוזה.


 בת החוזההס .2


בבני8.1  דיספוזיציה כל לעשות ו/או לשעבד ו/או למכור ו/או להעביר למזמין ו/אויהזכות ן
במקרקעיןו/אובכלזכותשהיאנשואחוזהזהאוחלקהימנוו/אואתזכויותיועלפיהסכם

זהלצדשלישי.המזמיןיודיעלקבלןבמידהויעביראוימכוראתזכויותיוכאמור.


יכולתו8.2 לגבי הקבלן של הצהרותיו על מבוססת זה חוזה פי על הקבלן עם ההתקשרות
להסב, למסור, זכאי יהיה לא הקבלן כך, ולארקבשל ולפיכך, הפרויקט לביצוע וכישוריו

להעבירולשעבדלאחראולאחריםכלחלקמזכויותיוו/אוהתחייבויותיולפיחוזהזה.


ילהמחותאתזכותולקבלתסכוםכלשהומהמזמיןלפיהסכםזה,אלאהקבלןלאיהאזכא8.3
אםקיבלהסכמהלכךבכתבמאתהמזמין.


 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .9
 

המפקח7.1 ו/או המזמין מאת וכיו"ב הדרישות ו/או האישורים ו/או ההוראות כל כי מובהר
להן,ויינתנואךורקבכתב,ביןאםהדברצויןבכפוףלקבלן,יהיובהתאםלהוראותחוזהזהו

בחוזהזהבמפורשוביןאםלאו.
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מבלילגרועמכלהתחייבויותהקבלןבחוזהזהו/אומבלילמעטמכלתפקידיוכאמורלעיל7.2
עלביצועעבודות העניקלמפקחסמכויותשלפקוחמטעמו מותנהומוסכםבזהכיהמזמין

הקבלןמתחייבבכלמקרהלשתףפעולהעםהמפקח,למסורלואתכלהקבלןאומימטעמו.
ויראהאתהמפקח הפרטיםהדרושיםלולרבותתוכניות,חישובים,מפרטים,הסברים,וכו'

המזמין כוח המפקחכבא הוראות כל אחר מאחריותולמלא  לגרוע המפקח במינוי אין .
הקבלןוהתחייבויותיועלפיהוראותחוזהזה.

המפקחמ זהות את להחליף לקבלן, בכתב בהודעה עת, בכל רשאי יהיה המזמין כי ובהר
ישמש אשר מי כל של להוראותיו להישמע זה, חוזה להוראות בכפוף מתחייב, והקבלן

בתפקידזהמטעםהמזמיןבזמןהרלוונטי.


ואת7.3 העבודות ביצוע לשם הקבלן של ההתקשרויות את לבדוק רשאי יהיה בצועהמפקח
העבודותולהשגיחעלביצועןוכןלבדוקאתטיבהחומריםשמשתמשיםבהםוטיבהמלאכה
שתיעשהעלידיהקבלןבביצועהעבודותו/אומטעמו.כןרשאיהואלבדוקאםהקבלןמפרש

כהלכהאתהחוזהואתהוראותיו.


והריסהשלהעבודותהמפקח,לפישיקולדעתוהבלעדי,רשאילדרושמהקבלןתיקון,שינוי7.4
החוזהאו ושארמסמכי המפרטהטכני בהתאםלתוכניות, לאבוצעו אשר חלקמהן, ו/או
בהתאםלהוראותיושנתנועלפיהוראותחוזהזה,ועלהקבלןלמלאאחריהדרישהמידועל

חשבונוהוא.


עבודההנר7.5 כלי לפסולכלחומראו רשאי הבלעדי, שיקולדעתו לפי כבלתיהמפקח, איםלו
וזאתנוסף כלחומר, הואלדרושבדיקהובחינהשל וכ"כרשאי מתאימיםלעבודההנדונה

לבדיקותהקבועותבהתאםלחוקיםהקיימים.


המפקח,לפישיקולדעתוהבלעדי,רשאילהפסיקאתהעבודותאוחלקמהןאועבודתבעל7.6
אםהעבודהאינהנעשיתבהתאם לחוזהו/אולתוכניותו/אוהמפרטהטכנימקצועמסוים,
ו/אוכלליהמקצועו/אובהתאםלהוראתהמפקח.


שלכלעובדו/או הבלעדי שיקולדעתו ,לפי להפסיקאתעבודתו לפסולו/או המפקחרשאי

.קבלןמשנהמטעםהקבלןמבליהצורךלנמק


תהביצועוסדריהעבודהשלהקבלןהמפקחרשאילפישיקולדעתוהבלעדילכווןאתקדימויו7.7
בהתאמהללוחהזמניםולצרכיהמזמין.

 
אףעלפישלמפקחניתנתזכותלפקחעלמהלךהעבודהכמפורטבחוזהזה,לאיפורשהדבר7.8

אחריותשהיאלרבותאחריותלטיב מכל החוזהכמשחרראתהקבלן סעיףמסעיפי כל או
לתנאיהחוזה,ולאיגרעמהתחייבויותהקבלןעלפיחוזההחומריםאוטיבהעבודהבהתאם

זה.הקבלןיקייםאתהחוזהבמלואובכלשלביווהשגחתהמפקחאואיהשגחתהמפקחלא
משחררתאתהקבלןמאחריותוהבלעדיתלביצועהעבודהלפיפרטיהחוזה.איןלראותבזכות

עלביצוע נציגיו או אולמפקח, אלאאמצעימעקבאחריהפיקוחשניתנהלמזמין, העבודה,
ביצועההסכםעלכלשלביועלידיהקבלן.איןהיאמשחררתאתהקבלןמהתחייבויותיוכלפי
המזמיןלמילויתנאיהסכםזהואיןהיאיוצרתיחסאחרמאשריחסשביןמזמיןלביןקבלן,

ריותהקבלןכלפיהןמבחינתאחריותהמזמיןכלפיהקבלןאולגביכלצדג'וכןמבחינתאח
ולתוצאות ביצועהעבודהוהחומרים, לטיב העבודה, ביצוע לאופן לרבותאחריותו המזמין,

ביצועהעבודה.


המזמין7.7 של מזכותם לגרוע כדי בה אין למפקח שנמסרה זכות או סמכות כי מובהר
זכוי לצמצם או לגרוע כדי בה ואין עצמה בזכות או הסמכות באותה ותלהשתמש

להשתמש חייב אינו המזמין דין. עפ"י ו/או הסכםזה הוראות לפי למזמין וסמכויותשיש
מפקחכאמור.  של לתקופותמינוי להפסיקלתקופהאו רשאי והינו למנותמפקח, בזכותו
הימנעותממינוימפקחאוהפסקתמינויו,לאתגרעמזכויותיושלהמזמיןולאתהווהמניעות

לטענהאותביעהבקשרעםכלדברועניין,הקשורבפרויקטזה.אוהשתקכנגדכ


מובהרכיאישורחשבונות,חשבונותביניים/חלקייםותשלומיםלקבלןבגיןהעבודותשביצע,
.אישורחשבונותאותשלומיםלקבלן,יעשה תמיד אך ורק על ידי אישור בכתב מאת המזמין

יתלמזמין,עלידיהמפקחבלבדאושלאעלפיאוכלהחלטהאחרתשישלהמשמעותכספ
ב ואין המפקח כחריגהמסמכות ייחשב לעיל, כיוהאמור מודגש המזמין.  את לחייב כדי

ב אין חלקיים חשבונות עלואישור מקדמה תשלומי אלא ואינם נכונותם את לאשר כדי
חשבוןהתמורה,ויבדקובאופןסופיומחייבבחשבוןהסופי.
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 אי יצירת יחסי עובד ומעביד  .2/


–חוזהזהלאיצוריחסיעובדומעבידביןהמזמיןו/אוהמפקחו/אוהאדריכלו/אוהיועצים10.1
מצדשני.הקבלןיחשב-וביןהקבלןו/אועובדיוו/אוהבאיםמכוחואומטעמו-מצדאחד

בכלעתכקבלןעצמאילכלדברועניין.


10.2     כיכלהאנשיםשיועסקועלידולצורךמתןהשירותייחשבולכלצורךהקבלןמ צהירבזה,
כעובדיואושלוחיוולאיחשבוכעובדיואושלוחיושלהמזמין,במישריןאובעקיפין,ויועסקו
עלידו,עלחשבונוהואבלבד,ועליותחולהאחריותבאופןבלעדילגביתביעותיהםהנובעות

מיחסיועימם.


בהת10.3 מעביד התשלומיםהחליםעל אתכל לשלםלעובדיו מתחייב ו/אוהקבלן דין אםלכל
 יפעל זה, ובכלל בהתאםלחוקחוקעובדיםזרים)איסורהעסקהשלאהסכםהחליםעליו

.1787–ו/אוחוקשכרמינימום,התשמ"ז1771–כדיןוהבטחתתנאיםהוגנים(התשנ"א


הקבלןאחראיבלעדיכלפיעובדיו,שליחיווכלמישמועסקעלידואומטעמובמתןהשירות10.4
,מוותאונזקלרכוששיגרםלהםבעתמתןהשירותאוגוףו/אובקשרלמתןהשירות,בגיןנזק

בכלפעילותהקשורהלביצועהעבודות.


לזכותכפיההסכם,וכי-קטעלכןמצהירהקבלןכיהואמשמשכקבלןעצמאיבביצועהפרוי10.5
על ו/או-שניתנת ידם על שהתמנה למי ו/או לנציגיו ו/או למפקח ו/או למזמין ההסכם פי

בשמםו/אומטעמם,לפקחולהתערבבכלצורהבמתןהשירות,אינהאלאאמצעילהבטחת
כלביצועהוראותההסכםבמלואן,ולאתהיינהלקבלןו/אולכלהעובדיםהמועסקיםעלידו

הטבהאחרתמהמזמין או פיצוי זכאיםלכלתשלום, והםלאיהיו מזמין עובדי זכויותשל
 בקשרעםביצועההסכםאוהוראהשניתנהעלפיו,אובקשרעםביטולאוסיוםההסכם,או

כלהתקשרותעלפיההסכם,מכלסיבהשהיא.יום

 

 תחילת העבודה  –פרק ג' 



 התחלת בצוע העבודה .//


שתקרא בכתב, בהוראה המפקח ידי על שייקבע בתאריך העבודות בביצוע יתחיל הקבלן
"צו על התקופה/הודעה תוך העבודות, להשלמת הדרוש בקצב בביצוע ויתקדם עבודה", התחלת

שנקבעהבחוזהובהתאםללוחהזמנים,ויראובתאריךאשריופיעבצוהתחלתעבודהכמועדתחילת
"(.יום תחילת העבודות:"העבודהבפועל)להלן

כתנאילתחילתביצועהעבודותבפועל,הקבלןיגישלאישורהמזמיןוהמפקחבתוךשבועמיוםקבלת
צוהתחלתהעבודה,אתהמסמכיםכמפורטלהלן:



להלן.34לוחזמניםמאושרעלידיהמפקח,כמפורטבסעיף11.1

ה'17.3בסעיףאכהשבכוונתולהתקשרעימםכמפורטרשימהשלקבלנימשנהו/אובתימל11.2
להלן.

תכניתהתארגנות.11.3

.זהבהסכםתעודתמנהלעבודהכמפורט11.4
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 קבלןיהיהאחראילסימוןהנכוןומדויקשלהבנייןולנכונותםשלהגבהים,המדדיםוההכוונהבבנייןה .12
.שידרשככל


 ן ושטחי התארגנות  ידרכי גישה לעבודות ולבני .3/


עםהחתימהעלחוזהזהולפניתחילתהעבודותבפועלימסורהקבלןלאישורהמפקח,תכנית13.1

ארגוןעבודהאשרבהיצוינוויסומנומקומותהאחסון,ההתארגנותוהעמדתהציוד.תכניתזו
ורקאתהקבלן מחייבתאך רבותלדיןכלפיעלהנדרשיםהאשוריםקבלתלאחרתעשה,

והיאתכלולביןהיתר:זכויותובעלירשויות


פירוטציודהבניהומקומו.א.
שטחיעבודהואחסנהשלהקבלןוקבלניהמשנה.ב.
רותיהעובדים.ימבניםזמנייםלשג.
סימוןקוויהזנהזמנייםלחשמל,למים,ביובוכו'.ד.

החניות13.2 ימצאפסולתלרבותשטחי לנקותאתהשטחיםבהםיעשהשימושו/או עלהקבלן

ו/אוכלמקוםאחרשישתמשבהם,ולתקןאתכלהנזקיםשנגרמוכתוצאהמשימושזהו/או
מפעילותו.


אשר13.3 והאחסון ההתארגנות שטחי כל את להחזיר הקבלן על יהיה מהאמור, לגרוע מבלי

וקצו,בתוםהעבודהבמצבנקיותקיןכמצבםלפניהתחלתהביצוע,הכלעלהוקצולו,אםי
חשבונוהוא.


המזמיןאינוולאיהיהאחראילפתרוןהבאתהחומרים,ציודאוחפציםכלשהם,וכ"כלגישה13.4

שלפועלים,שיחולוכולםעלהקבלן,עלאחריותוועלחשבונובלבד.


 סמוכיםבנינים קיימים ומבנים .14

.14.1 יפריע ולא הציבור בנוחיות יפגע לא העבודות, ביצוע כדי שתוך מתחייב לזכות הקבלן
והחזקהברכוש השימושוהמעברשלכלאדםבכבישדרך,שבילוכיוצ"בובזכותהשימוש

שלצדג'כלשהו.

ך,מדרכה,שביל,בלןאחראי,שכלנזקאוקלקולשיגרוםלרבות,למבנים,קיר,כביש,דרהק14.2
וצינורותלהעברתדלקאוגז,אומובילים כבלים, ביוב,תיעול,חשמל,טלפון, רשתהמים,
אחריםוכיוצ"בתוךכדיביצועהעבודות,יתוקןמיידיתעלחשבונוהואבאופןהיעילביותר
ולשביעותרצונושלהמפקחושלכלאדםאורשותהמוסמכיםלפקחעלהטיפולבפריטהנזק

כאמור,והכללפילוחזמניםשיקבעהמפקח.

לרבותביצועכל ביצועהעבודות, לכךשתוךכדי לגרועמהאמוריהיההקבלןאחראי מבלי
מבנהארעי,יגרוםלכךשהדרכיםהמובילותלמקוםהעבודותתהינהבמצבהמאפשרתנועה

קבלתחילהרישיוןהרגילהבדרכיםהאמורות,וכןשלצורךהובלתםשלמשאותמיוחדיםית
הדרושלכךמרשותמוסמכתכלשהי,ככלשדרוש,וינקטוכלהאמצעים,לרבותבחירתןשל
הדרכים,שלכליהרכבושלזמניההובלהכךשתמעטככלהאפשרההפרעהלתנועהבדרכים

האמורותוימנעכלנזקלהן.

והק14.3 נוסף כלשהו בתשלום הקבלן את לזכות כדי לעיל באמור בקביעתאין כי מצהיר בלן
המחיריםנשואחוזהזהנלקחובחשבוןההוראותהאמורות.
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 חפירות באתר ואיתור מכשולים.15

 
–םהעלהמבניוהמערכותהמבניםכלאתויגלהיאתר,הקבלןיבצעסיוריםמקדימיםבשטחהאתר

אלהשאינםמסומניםבתכנית.זהובכללכבליםוצנרת,קרקעייםלרבות–קרקעייםוהתת
 אואיתוראחראיההינוהקבלן גילוי כלשלהבלעדילכלדברוענייןהקשורבכךלרבותתוצאותאי

נזק,הפסדוהוצאהאשרכלמשחרראתהמזמיןמכלאחריותלמערכתו/אומבנהכאמורלעילוהוא
לשביעות,וזאתהנזקיםאתחשבונומיידיעלבאופןיתקןזהובכללמערכותאומבניםיגרמולאותם

המפקח.רצון


 מים וחשמל לבניה.16


אתהמיםואתהחשמלהדרושיםלביצועהעבודות,16.1 ועלחשבונו, עלאחריותו יספק, הקבלן
,ככלשישבוגנרטורכוללכליהעבודההדרושיםלצורךאספקתמיםוחשמלכאמור,לרבות

צורך.


למקורותמיםוחשמלוהואאףיהא16.2 זמני, באופן להתחברעלחשבונו, יהיהאחראי הקבלן
ביצוע תקופת כל משך והחשמל המים צריכת עבור השוטפים החשבונות בתשלום חייב

העבודות.

 שלטים וגידור.17

 
ין:סעיףזהיחולעלהזמנתשירותיבנייתמבנהאובנייןבנוסףלאחריותהקבלןעפ"יכלד

 כלדין, פי על לרבותהאחריותלרישוי עלחשבונו, ויקבעבמקוםהמבנים, יכין לטיםאוש2הקבלן
יותרלפידרישתהמפקח,עםרשימתכלהקבלניםוהיועציםכמפורטבדףרשימתהיועציםלפידוגמה

 כ-וגודל )מידותהשלט שיורההאדריכל. כפי הקשורוx 4.0 2.5-הכל ההוצאות כל תבהכנתמ'(.
על יחולו בשלטים, הקשורים היטלים ו/או מסים תשלומי כל לרבות כאמור, וקביעתם השלטים
ניתן שבו הטלפון ומספר העבודה מנהל של שמו לרבות הקבלן, שם ירשם שלטים באותם הקבלן.

להשיגובכלשעותהיממה.
.השלטייקבעבמקוםכפישיורההמפקחויהיהיציבלמשךכלתקופתהביצוע

רשותמוסמכת. ולדרישותכל דין אתמתחםהפרויקטבהתאםלכל חשבונו על הקבלן, יגדר בנוסף
 גבולותהמגרשב את מוסמך מודד ע"י יסמן גמר4-הקבלן עד הסימון על וישמור לפחות, יתדות

הבניה.עלהיתדירשםגובהאבסולוטישלראשהיתדומספרהמגרש.
לס מתחייב הקבלן כן, לרבותפנסיםמהבהביםכמו אזהרה, תמרורי חשבונו על באתר פקולהתקין

ושאראמצעיזהירות.
למעןהסרספק,ועלאףהאמורלעיל,איןבאמורכדיליתרהצורךבהתקנתתמרוריאזהרה,אמצעי

בטיחות,גידורוכו'וכלהנדרשכאמצעיזהירותאותםחייבהקבלןלקייםבכלמקרה.



 התנהלות העבודה  –רק ד' פ

 

 ניהול העבודה והשגחה מטעם הקבלן .2/
 

ולפי"(מנהל העבודהלצורךביצועהעבודות,ימנההקבלן,עלחשבונו,מנהלעבודה)להלן:"18.1
בעבודותמסוגנשואחוזהזה.עלההמנוס"(ביצוע  מהנדס"הצורךגםמהנדסביצוע)להלן:

וכל עצמו האתר ועל האתר בטיחות על כאחראי העבודה במשרד להירשם העבודה מנהל
עבודה מנהל תעודת למפקח יציג הקבלן העבודה. כמנהל ותפקידו מינויו מתוקף הנדרש

 העבודה מנהל מינויהייהבתוקף. העבודות. תקופתביצוע כל הפרויקטבמשך נוכחבאתר
אישורוהמוקדםשלהמפקח,אשריהיהרשאילסרבלתתאתאישורו,אוןטעונהלהעבודהמ

כל לתתנימוקיםלכך. שיהאחייב ומבלי הבלעדי דעתו שיקול לפי שהוא, זמן בכל לבטלו
דין דינם המזמין, או המפקח ידי על העבודה  למנהל שינתנו  הביאורים או ההוראות

ההוראותשניתנולקבלן.

בנוסף18.2 , ביצועהעבודותשלהקבלניםמטעםשלושילובלתיאוםמנהלהעבודהיהיהאחראי

בלוחהזמניםבאישורהמפקח.וכןלניקיוןהבנייןוהכלהמזמין
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 קבלני משנה וקבלנים אחרים .9/


עובדיןהקבלן17.1 עבור הן הבניה" ו"מבצע אחראי" ראשי כ"קבלן עובדיםישמש עבור והן
 המזמין. מטעם אחרים וההתחייבויותהקבלןוקבלנים החובות כל אחרי למלא מתחייב

התש"ל לרבותבפקודתהבטיחותבעבודה)נוסחחדש( כלדין )להלן:1770-המוטלותעפ"י
("התקנות")להלן:1788–(ובתקנותהבטיחותבעבודה)עבודותבניה(,התשמ"ח"הפקודה"

אחרקביעתכלחיקוק,פסיקהאודיןבנושאבטיחות,כפישיהיומעתלעת.ולמלא


עימםלפיהוראותהמפקח,יהאחייבהקבלןלאפשרלכלאדםאוגוףאחרשהמזמיןיתקשר17.2
עבודתם את ולשלב ולתאם אליו בסמוך או במבנה כלשהן עבודות לבצע לעובדיהם, וכן

יקיוןבבנייןועלפיהצורךלהסביראתתכניותהעבודהבלוחותהזמניםהמאושרים,לדאוגלנ
ולאפשרלהםאתעימםשלהקבלןלכלעובדמטעםהמזמין.כןמתחייבהקבלןלתאםפעולה

על בשירותיםובמתקניםשהותקנו חילוקי-השימוש, דעותבדברהשימוש-ידו;במקרהשל
ופיתותחייבאתהקבלן.כןבשירותיםובמתקניםשלהקבלן,יקבעהמפקחוקביעתותהיהס

אחראי" ראשי "קבלן לשמש הקבלן הבניה"מתחייב לצורךוכ"מבצע וכן הפקודה לצורך
 אלו.לגורמיםהוראתכלדיןשעניינהבטיחותבעבודהבנוגע

 
מבלילפגועבאמורבסעיףהקודם,יהאהקבלןזכאילמסוראתביצועהשלעבודהמסוימת17.3

משנה,בתנאימפורש-העבודותהקשורותבמבנהוהכלולותבחוזה,לקבלןכלשהיא,מתוך
-כי:


כלקבלןמשנהיהאטעוןתחילהאישורושלהמפקח.א.

לקבלןב. הקבלן משנהלאתפטורולאתשחרראת-מסירתהשלעבודהכלשהיאע"י
 ומחובה מאחריותו אחראיהקבלן יישאר הקבלן  החוזה, עפ"י מחובותיו כלשהי

קבלן  ע"י והנזקיםשנעשו המגרעות ההשמטות, השגיאות, הפעולות, לכל -לרבות
-המשנה,אועלידימימטעמוויהאדינםכאילונעשוע"יהקבלןעצמואונגרמועל

ידיו.
דהותנאיהמשנהתנאיםביחסלשכרעבו-הקבלןיקבעבחוזהשלועםקבלןג.
עבודההוגניםלפועלים.
קבלןד. עם ומתן משא פניה-כל או הוראה כל בלבד הקבלן באמצעות יתנהל משנה

מפורשות-לקבלן יסכים כן אם אלא למפקח ולא לקבלן ורק אך תהיה המשנה
המפקחכייפנואליוישירות.

לאימסורבקבלנותמשנהאתביצועהעבודותבשלמה. לאימסורהקבלן כן כמו ותן.
בהתאם אלא כלשהו, משנה לקבלן מהעבודות כלשהו חלק ביצוע את  הקבלן

להוראתסעיףזה.
שבכוונתוו. מלאכה בתי ו/או משנה קבלני של רשימה המזמין לאישור יגיש הקבלן

והיאתוגשלאיאוחר הרשימהתכלולרשימתעבודותוממליצים, עימם. להתקשר
קבלתצוהתחלתהעבודה.משבועמיום


עלקבלןמשנהמטעםהקבלןתחולנהכלההתחייבויותהחלותעלהקבלןועליויהיהלהישמע17.4

להוראותהמפקחכמפורטבחוזהזהוהקבלןיעשהכלהדרושלצורךכך.


17.5 לתביעתבלרבותכלשהןהוראות כלשהי זכות לקבלן יעניקו לא ביצוען ו/או זה סעיף
וכןלאיקנולקבלןהמשנהכלזכותתשלומיםנוספיםמעברלאלוהמגיעיםלועלפיחוזהזה

.שהיאו/אוטענהכלפיהמזמיןלרבותלתשלוםכלשהו


 תקנות ואישורים )כולל מהנדס אחראי לביצוע( .20


על20.1 רשותמוסמכתהחלות וכדומהשל תקנות דרישות, קיימות לגביהן העבודותאשר בכל
המפקחאתהאישורים לידי וימציא תקנות, דרישותאו באותן הקבלן יעמוד ביצוע, קבלן
הרשויות עםכל בתיאוםרצוף לעבוד חייב יהאהקבלן כן רשויות, אותן ידי על הנדרשים

את המפקח לידי להמציא העבודההנ"ל, התחלת לפני יחתום אשר הביצוע מהנדס שם
עלביצוע להביאאתכלהגורמיםבמועדיםהדרושיםלביקורת'/ונספח )כאחראי לתאם, )

העבודות,ולבסוףלהביא,להציגולמסוראתכלמכלולהאישוריםהנ"ללידיהמפקח.
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מדוי למילוי כאחראי הקבלן את רואים דלעיל בפרטים לפגוע התקנותמבלי כל של ק
ידיהשלטונותבקשרלבנייתהמערכותוהתקנתן,ובפרט-העירוניותוהממשלתיותשנקבעועל

הוראותחוקהתכנוןוהבניהותקנותיו.


לאתאושרנהתביעותהקבלןוהואמוותרעלטענותלפיהןלאידעאתהוראותהחוקיםו/או
לאתינתןלוהארכתזמןכשלהיעקבאיחור וכן התקנותהנ"לו/אואלובאחריותהמזמין,

שנגרםמפאתאימילויןשלהתקנותהנ"ל.



 דו"חות וישיבות תאום 
 
בלןבמועדיםשייקבעוע"יהמפקחבתיאוםעםהקבלן,ולאפחותמתדירותשלפעםהמפקחיזמןאתהק.21

ובעלי הנדרשים העבודה להביאלדיוניםאלהאתמסמכי הקבלן על לישיבותתאוםביצוע. בשבוע
הכללפישיידרשלכךבכתבמראשעלידיהמפקח.-המקצוע/קבלניהמשנהלפידרישתהמפקח




 נאי עבודהאספקת כוח אדם ות .00


במספר22.1 ואחרים, מודד( )לרבות מקצועיים עובדים חשבונו, על להעסיק, מתחייב הקבלן
וכן לכךבחוזהובהתאםלהוראותהמפקח, הדרושלשםביצועהעבודהתוךהמועדהקבוע
מתחייבלדאוגלכךשמנהלהפרויקטומהנדסהביצועיהיובמקוםהבנייןמשךשעותהעבודה,

כדילפקחעלהעובדים,וכדילקבלהוראותמהמפקחאולמסורלודיווחים.זהובכלל


לביצועהעבודותיקבלהקבלןעובדיםרקבהתאםלהוראותכלדין.22.2
הקבלןמתחייבלשלםבעדעובדשהועסקעלידובבצועהעבודותאתכלהתשלומיםהחלים

עליועלפיהוראותכלדין.


בחוק.22.3 כדרוש ורווחתם העובדים לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן
סידורי חשבונו, על המבנה, בביצוע המועסקים לעובדים שיסודרו מתחייב נוחיות-הקבלן

ושירותים,מקומותאכילהנאותיםבאתרהמבנה,לשביעותרצונושלהמפקח,ועלפיהוראות
כלדין.


ייבלהבטיחתנאיבטיחותותנאיםלשמירתהבריאותהעובדיםורווחתםכדרושהקבלןמתח22.4

ידימפקחיהעבודה,במובןחוקארגוןהפיקוחעל-בחוק,ובאיןדרישהחוקית,כפישיידרשעל
.1754-העבודה,תשי"ד


רועמהן,הנאמרבסעיףזהבאלהוסיףעלחובותהקבלןעלפיכלדין,ועלפיחוזהזה,ולאלג22.5

ולאיתפרשכמטילחובותעלהמזמיןכלפיהאנשיםהמועסקיםעלידיהקבלן.

 מודד מוסמך .03

 
ידימודדמוסמךורשוםמטעםהקבלןועלחשבוןהקבלן,ומאושר-כלהמדידותוהסימוניםייעשועל

ידיהמפקח.-על


 יומן עבודה.24


ב24.1 ינהל, כלהפרטים3-הקבלן יוםביומו מדי ירשמו עבודהאשרבו יומן העתקיםלפחות,
יהיו העבודה ביומן ידו על שירשמו הפרטים שכל יקפיד הקבלן העבודה. למהלך הנוגעים
נוסףלרשוםפרטי נכוניםוישקפואתכלמהלךהעבודותבמלואן.היומןישמש,לפיהצורך,

אותבכתבשלהמפקחלקבלן.היומןיוחזקבמקוםבותהיהלמפקח,העבודה,גםלמתןההור
למזמיןוליועציםגישהאליובכלעתבהמשרדיהקבלןבאתרהפרויקטפתוחים,וכלהוראה
תחייבאתהקבלן, שלאבנוכחותו, ובין בנוכחותהקבלן בין המפקח, ידי על ביומן שתכתב

ררישומה.מובהרכיהסתייגותולאתחייבאתימיםלאח3בכפוףלזכותולהסתייגממנהתוך
מנהל או הקבלן ידי על יום מדי ייחתם היומן המזמין. לחובת ראיה תהווה ולא המזמין
רשאי יהיה אשר למפקח, יום באותו ימסרו ממנו אחד והעתק היומן ומקור הפרויקט,

ת והבלעדי הסופי דעתו שיקול לפי בו הרשומים מהפרטים פרט מכל להסתייג יום7וך
ממסירתהיומןכאמור,עלידימסירתהודעהבכתבלקבלןאורישוםבדפיהיומן.
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24.2 תוך כאמור, להערותהמפקח, לאחתםהקבלן ו/או יחשב3לאהעיר ימיםמיוםהרישום,
הקבלןכאילואישראתנכונותהפרטיםהרשומיםביומן.


לגביהם,ישמשוכראיהביןהצדדיםעלהעובדותרישומיםביומן,פרטלאלהשהקבלןהעיר24.3

רק עלפיהחוזה. אולםלאישמשוכשלעצמםעילהלדרישתתשלוםכלשהי הכלולותבהם,
רישומיםשנרשמוכמפורטלעילובהסתייגויותהרשומותבויהוובסיסלדרישתתשלום)אם

לתהיהכזו.בכלל(ע"יהבאתםבחשבוןבחישובהכמויותלצורךהתחשבנות,אםבכל


היומןלאישמשכדרישתתשלוםאומחיר,ואלהיעשובהתכתבותנפרדתכאמורבחוזהזה.24.4


 .בוטל .02





 שמירה ובטיחות .02
 

26.1 ושמירת לאכסון חשבונו על לדאוג, הקבלן כלעל לרבות באתר קבלניהציוד וציוד ציודו
המשנה.

וישאבהוצאותהכרוכותבהעסקתהשומריםוהבנייןהקבלןיהיהאחראילשמירתהעבודות
 שעותביממה.השמירהתתבצעבאמצעותחברת24הדרושיםלשמירהיעילהביוםובלילה,

מאושרתוכןע"יהעסקתכוחמשטרתיעלחשבוןובאחריותהקבלן.ושמירהמוכרת


ח אחר, אדם של או פועלים של לדיור הנכס ו/או בבניין במקום מהשומריםהשימוש וץ
בהחלט. אסור לכך ,המורשים אבידה קלקול, יקרה שלגניבה,אם וכו' השחתה פגיעה,

באזור הקבלן ידי על שהונחו כלדברשהואלרבותאלו מכשיריםאו כלים, ציוד, חומרים,
,ישאהקבלןוכלדבראחרהבניין,וכןשלכלדברשיבנהו/אויעשהבמסגרתביצועהעבודות

דונזקבאופןבלעדיושוםאחריותלאתחולעלהמזמין.עלהקבלןלנקוטבאמצעיבכלההפס
פגיעה ו/או קלקול ו/או גניבה ו/או השחתה ו/או הזהירותהדרושיםלמניעתסכנתשריפה
הפסד לכלדברוענייןהקשורבכךלרבותלכלנזק, בלעדי מכלסוגשהםוהואיהאאחראי

כנגדהמזמיןבכלדברוענייםהקשורבכך.והוצאהוהואמוותרעלכלטענה


חשבונואתאמצעיהזהירותוההגנהלביטחונםובטיחותםשלכלהקבלןמתחייבלספק,על26.2
ונוחיותושלכלהמורשה העובדיםבאתרולנוחותםעלפיהוראותכלדין,ולדאוגלביטחונו

צורךבכךעלפיכלדיןאועללהיכנסלאתרהפרויקטבתיאוםעםהקבלן,בכלמקוםשיהיה
פיהוראהמצדרשותמוסמכתכלשהי.למעןהסרספק,מובהרכילאתותרכלכניסהלאתר

בנייתהפרויקט,אלאבאישורוובפיקוחושלהקבלן.


עבודה26.3 מפקחי ידי על הניתן בטיחות, צו כל לקיים החובה הקבלן על חלה כן, כמו בדבר,
בטיחותשלמכונותאוציודאוחומריםהמהוויםסכנהו/אוכלצושיפורבנושאגהותורווחה

 תשי"ד  העובדים, על הפיקוח אירגון חוק פי על כנדרש העובדים, והתקנות1754-של
בנושא אחר דין התקנותוכל הוראותהפקודה, מילוי אי מעתלעת. שיתוקנו התקפותכפי

יןהיתר,הפרהשלהסכםזה.בטיחות,מהווה,ב
למעןהסרספק,מובהרבזה,כיהמזמיןאומימטעמו,לרבותהמפקחמטעמו,אינםאחראים

לנושאהבטיחותבעבודהוהאחריותכולהמוטלתעלהקבלןוהקבלןיפצהאתהמזמיןו/או
המפקחבגיןכלנזק,הפסדוהוצאהשיגרמולהם.




 ציוד, מתקנים וחומרים  אספקת.27
 

הח27.1 האדם, כח המתקנים, הכלים, הציוד, כל את חשבונו על לספק מתחייב מרים,והקבלן
ולשביעותרצונושל והדבריםהאחריםהדרושיםלביצועההיעילשלהעבודהבקצבהדרוש,

המפקח.


הכליםוהמתקניםהדרושיםלביצועיעילשל27.2 כלהציוד, נמצאיםברשותו מצהירכי הקבלן
 השלמת לצורך הדרוש בקצב דעתוהעבודההעבודה שיקול ולפי במקרה הדרוש. במועד

כח ו/או המתקנים ו/או הכלים ו/או הציוד המפקח, של החומריםאו-הבלעדי ו/או האדם
מספיקלב מתאיםאו הביצוע,חלקמהםאינו קצב או הביצוע העבודותמבחינתטיב יצוע

וזאתללאתמורהנוספתכל מיד, להחליפםעלחשבונו, הקבלן יהיהעל כנדרשבחוזהזה,
שהיא,ומבלישההחלפההאמורהתזכהאתהקבלןבזכותכלשהילסטותמלוחהזמנים.
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העבודה27.3 התחלת כיום שנקבע מתאריך יאוחר לא מתחייב, אתהקבלן לאגור להתחיל ,
שלא ולהבטיחמראשאתאספקתםכך המפקח ידי על שיאושרו אחסון החומריםבאזורי

יחולכלעיכובבעבודהלפילוחהזמניםולפיחוזהזה.

בכפוףלאמורלעיל:27.4
לאיוסרוממקוםהבנייןכלהחומרים,ציוד,מבניםזמנייםוכלדברדומהאחרללאהסכמתו

ש ביצועבכתב במהלך עת בכל לקבלן להורות או להתיר המפקח רשאי ואולם המפקח, ל
מבניםזמנייםוכן ציודאו בהםאו חומריםשלאהשתמשו העבודותלסלקממקוםהבניין

ציודודבריםאחרים,והקבלןימלאאחרהוראותהמפקחלאלתר.


ניתצמודהלקירותשלהבניין,הקבלןמתחייבלהקיםולהחזיקמעליתמשאתקפיצורך,על27.5
ובלבד וכו', הדייריםהמבקריםבאתר היועצים, המעליתמשאתשמשגםאתהמהנדסים,
המעליתתותקן בלבד. הקבלן של פיקוחו המוקדםותחת באישורו ייעשה ששימושכאמור
כל הפעלתה. ואישורי לתקינות העבודה משרד אישור ותקבל מומחים ידי על ותתוחזק

והאישוריםעלפעילותהמעליתבהתאםלדרישותהתקניםוהחוקיחולועלהקבלן.הבדיקות

או27.6 )כולם החומרים את לקבלן לספק הזכות את המזמין לו שומר לעיל, האמור למרות

היסודהנקוביםברשימתהכמויותוהמחיריםולחייב במחירי שהואימצאלנחוץ, מקצתם(
הקבלן,מידעםמסירתםלקבלן.השתמשהמזמיןבזכותזו,במחירהחומריםאתחשבונושל

יחולועלהחומריםשיספקלקבלןכלליםאלה:


;העבודותהקבלןישתמשבחומריםהאמוריםאךורקלביצועא.
ב. המבנה לאתר האמורים מהחומרים חומרים הקבלן-כשהוכנסו יהא לא

להוציא אםרשאי המבנה, מאתר מהם חלק מראשאו לכך קבל אם לא
רשותבכתבמאתהמפקח;

בחומריםג. יוחלפו לא מקצתם, או כולם האמורים, שהחומרים מתחייב הקבלן
אחרים,אלאאםקבללכךמראשרשותבכתבמאתהמפקח.


 .       טיב החומרים ומוצרים  02
 

 28.1 יהיו המבנה ביצוע לצורך הקבלן ע"י שיסופקו והמוצרים החומרים מעולה,באיכותכל
התקנים ולדרישות החוזה להוראות הבחינות מכל בתכונותיהם ויתאימו ושלמים חדשים

 כלשהם ולמוצרים לחומרים תקנים בהעדר המעודכנים. חומרים-הישראליים אלה יהיו
ע"יהמפקח.ומוצריםשיתאימולדוגמאותשיאושרו

 

שהשתמש 28.2 ובמוצרים בחומרים שיתגלו והליקויים המגרעות הפגמים, לכל אחראי הקבלן
התקנים בבדיקות עמדו האלה המוצרים או החומרים אם אף המבנה, לביצוע בהם

הישראלייםואושרוע"יהמפקח.
 

אישורהמפקחכלהציודוהחומריםאשרבדעתהקבלןלהשתמשבהםלביצועהעבודהטעונים28.3
לפניתחילתהביצוע.הקבלןירחיקכלמכונותאוחלקציודאשרעלפיקביעתהמפקחלא
ויחליפםבציודאשרעונהעלהדרישותכאמור.הקבלןלאיהיה עוניםעלדרישותחוזהזה,
הפסדיםהקשורים הוצאותו/או תשלוםנוסףעבורהפסדיםו/או או לקבלכלפיצוי רשאי

ודו/אובהחלפתולפיהמפורטבסעיףזה,אףאםהציודשהחלפתונדרשתקיבלבהרחקתצי
קודםלכןאתאישורהמפקח.


 

 סילוק חומרים פסולים סילוק וניקוי האתר .09
 

-המפקחרשאילהורותלקבלןמזמןלזמן,תוךכדימהלךהעבודה27.1
לפישיקולדעתו.עלסילוקכלחומריםשהםממקוםהבניין,מכלסיבהשהיאא.
גלעיל.27.6עלהבאתחומריםמתאימיםבמקוםהחומריםהאמוריםכמפורטבסעיףב.
שימושג. תוך שבוצע מהעבודות כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו סילוקו, על

בחומריםאובמלאכהאובציודבניגודלתנאיחוזהזה.


התקפה,עלאףכלתשלוםבינייםשבוצעבקשרלעילתהי27.1סמכותושלהמפקחלפיסעיף27.2
מריםולמלאכההאמורים.ולח
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לעיליהאהמזמיןרשאי,לאחרהודעה29.1לאמילאהקבלןאחרהוראותהמפקח,לפיסעיף 27.3
 ישא7של והקבלן הקבלן חשבון על לבצען ובכתב, מראש הכרוכותימים ההוצאות בכל

זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל לנכות או לגבות רשאי יהא והמזמין זו, הוראה בביצוע
שהואוכןיהארשאילגבותמהקבלןבכלדרךאחרתאתהסכומיםהאמורים.

 

ידי 27.4 על שנקבע כפי במועדים או העבודות כל ובגמר העבודות ביצוע מהלך בכל
ח על הקבלן, יפנה מבנים,המפקח, שיירי פסולת, מכל הבניין מקום את שבונו,

מריםאחרים,סילוקצריפים,שילוטזמני,תמרוריםזמניים,סימוניצבעשלנתיביתנועהוח
זמנייםומבניעזרשהובאולמקוםוישאיראתמקוםהבנייןנקילשביעותרצונושלהמפקח.

אח נוזלים או צבע כתמי כל להוריד הקבלן על אחריםבמיוחד לכלוך סימני  וכן רים
ועקבותיהםמחלקיהבנייןהשוניםומסביבו,שיישארוכתוצאהמביצועהעבודותישאיראת
ויסתוםאת )אםהוקמו( וכו' יפרקאתהמחסניםוהצריפיםהגדור כלהעבודותמושלמות,

במחיריהבורותשנחפרולצרכיהבניה.התמורהעבורביצועכלהפעולותהנ"לכלולהבתמורה
החוזהשבהצעתהמחיר,ולאישולםעבורןכלתשלוםנוסף.

 
שיקולדעתו27.5 עלפיהוראתובכתבלפי ואשרלדעתהמפקח, כלחומרשיובאלמקוםהבניין

הבלעדי,אינומתאיםלחוזהזהולנספחיו,יורחקעלידיהקבלן,עלחשבונו,ממקוםהבניין
המועדשיצייןהמפקח.ומסביבתותוך

 


 בדיקת העבודות שנועדו להתכסות  .32


במהלךהעבודותמתחייבהקבלןשלאלכסותאולהסתירחלקכלשהומןהעבודותאשרלפי30.1
 מוסתרלהיותצריךהתכנית או ביומן,מכוסה ובכתב החלק אותו יאשר שהמפקח מבלי

ן.העבודהלפניהכיסויאוההסתרה,לפיהמפורטלהל


שעות48הושלםחלקמהעבודותשנועדלהיותמכוסהאומוסתר,יודיעהקבלןלמפקחבכתב30.2
לבחוןולמדוד יאפשרויעזורלמפקחלבדוק, שהחלקהאמורמוכןלבדיקהוהקבלן מראש,
אתהחלקהאמורמהבנייןלפניכיסויואוהסתרתו.לאהודיעהקבלןלמפקחעלהשלמתכל

ותכאמורלעיל,אוהודיעהקבלןלמפקחעלהשלמתחלקכלשהושנועדלהיותחלקמןהעבוד
 או יהיההמכוסהאומוסתרוקיבלהקבלןהוראהמהמפקחלמנועאתכיסויו הרי סתרתו,

לפתוחפתחים לעשותחורים, לקדוחקידוחים, דרישתהמפקחלחשוף, פי על חייב הקבלן
הוראתהמפקחלצורך לפי יחזירובכלחלקמהבניין ולאחרמכן ומדידתו בחינתו בדיקתו,

לתיקנולשביעותרצונושלהמפקחלפישיקולדעתוהסופיוהבלעדישלהמפקח.
.בלבדההוצאותהכרוכותבעבודההאמורהלעילתחולנהעלהקבלן


רשאי30.3 המפקח יהא בכך, יתרשל או לעיל, כאמור המפקח דרישת את למלא הקבלן יסרב

פועליםעלחשבונושלהקבלןוהוצאותיו,לשםגילויחלקכלשהומהמבנהוכיסויו.להעסיק


הוצאותשחלותלפיסעיףזהעלהקבלן,רשאיהמזמיןלנכותןמכלסכוםשיגיעלקבלןכלזמן30.4
שהואוכןתהיהרשאיתלגבותומהקבלןבכלדרךאחרת.




 בדיקות  ./3
 

הקבלןישתמשאךורקבחומריםמהמיןומהסוגהמפורטבמפרטיםאובכלתחליףשיאושרעלידי
 המפקח.

ובכלמקרההעבודותבלןמתחייבשהמלאכהשתעשהבביצועהק בטיבתהיהבעלתרמהמשובחת,
 המתאיםלדרישותהמתכנניםהשונים,ולדרישותכלדין.

מט רשמיים תקנים קיימים שלגביהם חומרים הישראלי התקנים מכון בתכונותיהם-עם יתאימו
 לתקניםהאמוריםויציגמסמכיםהמעידיםעלכך.

אושרמעלהקבלןלהתקשרעםמכוןהתקניםאומכוןבדיקותאחראשריאושרע"יהמפקחואשר
בדיקותמוקדמותתחויבותעלפידרישתכלדין,לרבוע"יהרשויותהמוסמכותלביצועהבדיקותהמ

" )להלן: צורך בכך שיש ככל שוטפות, ובדיקות החומרים טיב לגרועהבדיקותשל מבלי וזאת ,)"
 מזכותושלהמזמיןלהזמיןבדיקותביוזמתובכלעת,ככלשיידרשולפישקולדעתהמזמין.

הת  הקבלן, ידי על בדיקות הוצאת מעלות לגרוע  מבלי הקבלן על יחולו הבדיקות שלומיםעלות
תוצאותו ו/או הישראליים, התקנים בדרישות עמדו שלא הבדיקות בביצוע הכרוכים ההוצאות

 שליליותאחרות,יחולועלהקבלןללאהגבלה,ולאימנובמנייןעלותהוצאתבדיקותעלידיהקבלן.
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מראש שבועיים ולהתריע הבדיקות, לביצוע הקשור בכל המזמין עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן
בדברסיוםכלשלבהדורשבדיקות,כמוגדרלעיל.

בבית המיוצרים אלה בין והמוצרים החומרים בבתי-כל ובמקומות-החרושת, וביןמלאכה אחרים
עלאשריידרשולשםבדיקותתקינותאואחרות,-אלההנעשיםבאתרהמבנה יסופקוע"יהקבלן,

חשבונווהוצאותיו.
יורהלמקוםבדיקותתקניותאואחרות,ומריםוהמוצריםלשםהקבלןיהיהחייבלשלוחאתהח בו

כוחווהוצאותהובלתםלמקוםהבדיקותיחולועלהקבלן.-המפקחאובא
את דגימותמהחומריםוהמלאכהשנעשתהוכן הוא, מתחייבלספקעלחשבונו כחההקבלן -כלים,

ןאולהעברתםשלהחומריםהאדםוכליתרהאמצעיםהדרושיםלביצועבדיקתםבמקוםהבניי
הכלכפישיורההמפקח.-לבדיקהבמעבדה

מראש המפקח אישור לקבל מתחייב מקורובכתבהקבלן על והבלעדי דעתו שיקול פי ועל
 המקור,והמוצהחומרים מאותו החומרים לטיב כאישור ישמש לא המקור אישור רים.

רלכלשארהחומריםמאותוהמקור.אישורחומרממקורמסויםלאישמשאישו
תקן,אולםקיים-במידהויאושרלקבלן,מכלסיבהשהיא,שימושבחומריםאשראינםנושאיםתו

לגביהםתקןישראלימחייב,ישאהקבלןבהוצאותבדיקתםלעמידהבתקן.
 

 .בוטל .30

 .בוטל.33
 
 
 
 
 

 משך העבודה  –פרק ה' 



 השלמת העבודותלוח זמנים ומועד  .32


 34.1 מתום יאוחר לא זה חוזה נשוא העבודות את להשלים מתחייב  יום   02/הקבלן
קלנדריים הזמנים.עבודההתחלתצומתןמיום ללוח ובכפוף זה חוזה להוראות )בכפוף

המאושרעלידיהמפקחולשלביםואבניהדרךהמופיעיםבו(.
 

לאשורהמפקחלוחזמניםערוךבאמצעותיוםממועדצוהתחלתהעבודה,יגישהקבלן7תוך 34.2
גרסהעדכנית)אוכלתוכנהאחרתשתתבקשע"יהמפקח(הלו"זיערךMS PROJECTתוכנת

בשיטהוברמתהפירוטשתידרשעלידיהמפקחולפישיקולדעתוהבלעדי.
 

לוחהזמניםשעלהקבלןלהכיןיכלול: 34.3
שלביהבינייםבביצועהעבודות.(1

עם(2 המשנה קבלני עבודות כולל העבודה שלבי כל לבצוע הפעולות רשימת
לבצ הדרושות הפעולות זמן המוקדםייון המועד הקריטי, הנתיב ציון צוען,

ביותרוהמאוחרביותרלהתחלהוסיוםהפעולהואילוצים.
דו"חפריסתוצריכתמשאבים)כוחאדם,ציוד,חומרים(.(3

אבנידרך.(4
 

7חהזמניםיועברלאישורהמפקח.עלהמפקחליתןאישורואוהערותיוללוחהזמניםתוךלו 34.4
ימיםכאמור,ייחשבלוח7ימיםלאחרשנמסרלעיונו.לאאישרהמפקחאתלוחהזמניםתוך
ימיםמיוםשנמסרלו,את7הזמניםכאילואושרעלידיהמפקח.החזירהמפקחלקבלן,תוך

ףהצעותיולשינויים,הקבלןיהיהחייבלהגישלמפקחלאישורולוחזמניםלוחהזמניםבצירו
ימיםמיוםקבלתםמהמפקח.7מתוקןבהתאםלשינוייםולהצעותהמפקחתוך


לאהגישהקבלןלו"זו/אולאתיקןהקבלןאתלוחהזמניםשהוגשעלידובהתאםלהוראות 34.5

החלופות2מיםמראשובכתב,אזייחולוי3המפקחולמועדשנקבעעלידו,לאחרהתראהשל
שלהמזמין:הבלעדיהבאות,לפישקולדעתו


ייקבעלוחזמניםעלידיהמפקחעלפישיקולדעתוהסופיוהבלעדיולוחזמניםזהא.

הקבלןישלםלמזמיןעבורהכנתהלו"זלפיהחלטתוהבלעדיתשליחייבאתהקבלן.
המפקח.
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הקבב. הפסקתתופסקעבודת כי מובהר כנדרש. מאושר לו"ז להצגת עד עת, בכל לן
עבודתהקבלןע"פס"קזהלאתזכהאתהקבלןבהארכתמשךזמןביצועהעבודות,

ולאתשמעכלדרישהאוטענהשלהקבלןבענייןזה.


ללוחהזמניםכפוףהקבלןיהאלאחראישורלוחהזמניםאוקביעתועלידיהמפקחכאמור34.6
כאמור(מסמךממסמכיהחוזה,ויראואותוכאילוצורףהקביעאשריהווהמרגעאישורו)או

זכאילכלתשלוםשהואגםאםהוארךלוחהזמניםואיןההקבלןלאיהילחוזה.2ב'כנספח 
במועד העבודות השלמת אי בגין פיצוי כגון התחייבות מכל הקבלן את לשחרר כדי בכך

.לעיל.34.1ףכאמורבסעי


עלהתקדמותהעבודותבהשוואהללוחהזמנים.34.7 כלשבוע, לדווחלמפקחבכתב, עלהקבלן
הדיווחיכלולגםפרוטשלכלהסעיפיםשהיוצריכיםלהתבצעבפרקהזמןהזהוכןשבוצעו

כןיכלולהדיווחפירוטשלכלהאמצעיםהדרושיםלשםעמידהבלוחהזמנים-למעשה.כמו
די.דו"חזהילווהבצילומיםמתאימיםשלהאתרוחלקיהעבודה,והכללשביעותרצונוהעתי

המלאהשלהמפקחלפישיקולדעתוהסופיוהבלעדי.
כלהפעולותהמפורטותבסעיףזהתהיינהעלחשבוןהקבלן.כייובהר


 34.8 יהיהרשאי לעכבאישור-המפקחו/אוהמזמין תשלוםעלפישיקולדעתוהסופיוהבלעדי,

 חשבוןחודשישוטףעדלהגשתדו"חהתקדמותשבועילשביעותרצונו.

 
 קצב ביצוע .32


בדיעהשקצבביצוע35.1 קצבהתקדמותהעבודהבפועל, לפי שהואיהיההמפקח, זמן אםבכל

בהתאם הקבוע בזמן מהעבודות כלשהו חלק השלמת את להבטיח בכדי מדי איטי הבניין
יודיעהמפקחלקבלןבכתבוהקבלןינקוטמיד-פוףלהוראותחוזהזהללוחהזמניםהנ"ל,בכ

בכדי וציוד כלים חומרים, אדם, כוח עבודה, שעות של תוספת כולל הדרושים, באמצעים
להבטיחאתהשלמתהעבודותאוכלחלקמהםבהתאםללוחהזמניםוידווחעלכךלמפקח

הכנתםלעבודותשיבוצעוע"יקבלניםאחריםבכתב,לרבותשינויסדרפעולות,פינוישטחיםו
ו/אוקבלנימשנהאחרים.


בכדי35.2 מספקים אינם הקבלן בהם שנקט שהאמצעים דעתו, שיקול לפי סבור המפקח היה

בכתבעלהאמצעיםשיש יורההמפקחלקבלן הקבוע, להבטיחאתהשלמתהעבודותבזמן
האמורים,לרבותהעסקתעובדיםבשעותלנקוטבהםוהקבלןמתחייבלנקוטמידבאמצעים

נוספותו/אומשמרותנוספותוהכלעלחשבונושלהקבלן.


בסעיפים35.3 האמור יחול לעיל, התחייבותו אחר הקבלן מילא יהיה51-52לא בנוסף, להלן.
ימיםמראשובכתב,לבצעאתהעבודותכולןאומקצתן,14רשאיהמזמין,לאחרהתראהשל

ןאחראובכלדרךאחרת,עלחשבוןהקבלן,והקבלןישאבכלההוצאותהכרוכותעלידיקבל
לנכותאתההוצאותהאמורות,בתוספת שייחשבו12%בכך.המזמיןיהיהרשאילגבותאו

(,מכלסכוםשיגיעלקבלןבכלזמןשהוא,וכןיהיהרשאיOVERHEADכהוצאותתקורה)
 דרך כלסכוםכאמורבכל סעיףזהלנכותמהקבלן לצורך אחרתלרבותמימושהערבויות.

במקום שימצאו והחומרים המתקנים הציוד, בכל להשתמש מלאה זכות למזמין תהיה
העבודותאיןבאמורלגרועמזכותהמזמיןלקזזמהתמורההאמורהאתנזקיווהפיצויהמגיע

לובקשרעםהפרתהקבלןאתהוראתסעיףזה,עלפיהוראותכלדין.


עלהקבלןלקבלאישורבכתבמהמפקחלביצועכלשלבמשלביהעבודה,עלפיהחוזה,לפני35.4
עבודהשתבוצעללאאישור לאתשולםכלתמורהבגין תחילתהעבודהעלהשלבהספציפי.
בכתב במפורש מופיעה היא אם אף לקבלן, תשלום לצורך בחשבון תילקח ולא כאמור,

הכמויות.
לקבל יינתן לא בביצוע להתקדם המפקח מאת אישור לאהעבודותן עוד כל לעיל, כאמור

השליםהקבלןאתהעבודהבשלבשנמסרלוע"יהמפקח,לשביעותרצונוהמלאהשלהמפקח.
בגיןעיכובבלוחבמקרהשכזה,לאתוכרכלתביעהמצדהקבלןבענייןזה,לרבותלאתביעה

.זההסכם"פעהמפקחוסמכויותהמזמיןויותמזכאיןבאמורלעילכדילגרועהזמנים.



 רכה להשלמת העבודותוא .32


כהגדרתולעילחעליוןולעיל,נגרםעיכובבביצועהפרויקטמסיבתכ35מבלילגרועמןהאמורבסעיף
רשאיהקבלן,ולאהיתהלואפשרותלמנועאתהעיכובושלדעתהמפקחלאהיתהלקבלןשליטהעלי
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שיקול לפי הארכהבפקודתשינויים, אתשיעור השלמתהבניהוהמפקחיקבע לבקשארכהלמועד
-דעתוהסופיובתנאיכי


יוםמיוםשהוסרוהתנאים30חלפואםלעילהאמורעקבהקבלןלאיהארשאילבקשארכה36.1

.עקבכוחעליוןשגרמולעיכובבעבודות


יהאחייבלהביאראיות,36.2 הבלעדיתשלהמפקחשהתנאיםהאמוריםהקבלן לשביעותרצונו
רעווגרמולעיכוביםבביצועהעבודות.יא


המפקחיהיההפוסקלגביהשפעתהעיכוביםעלחלקזהאואחרשלהעבודותועלהשפעתם36.3

המצטברתעללוחהזמניםהכללילבצועהעבודות)אםבכלל(.


כל36.4 זמן מקרה בכל תכלול לא הארכה למעט להתארגנות, למשך7שהו שיתווספו ימים,
הארכה.


להשלמת אורכה מתן עניינם אשר זה, חוזה סעיפי יתר מהוראות לגרוע זה בסעיף אין

העבודה.


.        פעולות להשלמת קצב הביצוע32


אובעבודתשעותנוספותיושגההיתראםיהיהצורךבעבודתלילהאובעבודהבימישבתון,37.1
הדרושלכךעלידיהקבלן,עלחשבונוואחריותוהבלעדית.


לעיל,יהיה37.1אםכדילמלאאתהאמורבסעיףגםהקבלןלארשאילתבועכלתשלוםנוסף37.2

עליולעבודביותרמאשרממשמרתאחתשלפועליםליוםאובלילהאובשעותנוספות.




 תכניות .32


התוכניותהמצורפותלחוזהזהבעתחתימתוהםתכניותלביצוע.38.1
יתכןשתוךכדיביצועהפרויקטימסרותכניותנוספותופרטיםנוספיםאשריחייבוביצועעל  

פיהם.


-לענייןהתכניותשיסופקולקבלןיחולוההוראותכדלקמן:38.2


על (1 לקבלן יימסרו מהתוכניות אחת מכל הנדרשת בכמות המזמין.-העתקים ידי
על יוכן דרושלקבלן, שיהיה נוסף העתק וכל המזמין, ע"ח יוכנו העתקים שלושה

חשבוןהקבלן.


ידיהקבלןבבניין.האדריכל-העתקיםמכלמסמךהמהווהחלקמהחוזה,יוחזקועל(2
ידםבכתבלתכליתזו,-ומזמיןוכלאדםשהורשהעלו/אומהנדסיםיועציםוהמפקח

יהיורשאיםלבדוקולהשתמשבהםבכלשעההמתקבלתעלהדעת.


התכניות(3 בכל קלה והתמצאות נוחה גישה שתאפשר מסודרת תיקיה ינהל הקבלן
ואשרתעמודלרשותהאדריכלו/אוהמהנדסיםהיועצים,אוהמפקחאוהמזמין.על

להחזיקאת תוךהקבלן להוראותושינוייםשינתנו בקשר מעודכן התוכניותבמצב
כדימהלךהעבודה.

אינדקס שלזמניקבלתהתכניותעםציוןשםהתכנית, ינהלרישוםמעודכן הקבלן
להדביקאתהתכניותהמשמשות עליו לנ"ל בנוסף קבלתהתכנית. ותאריך השינוי

יםבפוליאתולן.לביצועהבנייןעללוחותמזוניטאודיקטמצופ



38.3 בגמרהעבודה עלחשבונו יכין מעודכנתממוחשבתתכניתהקבלן העתקיםשל3+)מקור(
)" ביצוע שלאחר על "(As Madeתכניות שבוצעו העבודות -של אותן וימסור בתוספתידו

למפקחלפניהקבלההסופיתשלהעבודה.התכניותתהיינה,התכניותשלממוחשביםקבצים
חתומותעלבאותו התכניותהמקוריותויהיו מהנדס-קנהמידהכמו מודדמוסמךו/או ידי

 ידי ועל -המתכנניםהקבלן וכנדרש כמפורט המפקח להחלטת בהתאם .0-נספח ג'בהכל
התכניות הממוחשביםמסירת לקבלןוהקבצים ישולם לא העבודה. לקבלת תנאי היא
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שלהמבנה.לאתשולםתוספתAS MADEהחשבוןהסופיבמידהולאסיפקאתתוכניתה
לכ הקבלן על אלה. תכניות עבור תמחיר בגין ההוצאות וכל זו הוצאה במחירילול כניות

היחידהשלחוזהזה.


ואסור38.4 המזמין של הבלעדי וקנינו הםרכושו להן, המסמכיםהאחריםבקשר התכניותוכל
לקבלן,להעתיקםאולהשתמשבהם,כולםאומקצתם,אלאלמטרתהחוזהבלבד.המזמין

 ביצוע לצורך לקבלן, מהתוכניות.העבודהיספק העתקים ,
והמפרטי התכניות כל לגבי אחרת זכות כל ו/או היוצרים שייכותזכויות תהיינה הנ"ל ם

.למזמין


הקבלןיבקראתכלהתוכניותוהמידותהנקובותבהןובכלמקרהשל-מידותבתוכניותלגבי38.5
למפקח מיד כך על יודיע הכמויות, במפרטובכתב בשרטוטים, סתירהבתוכניות, טעותאו

אשריחליטלפיאיזומהןתבוצעהעבודה.
עלסמךהחלטתהמפקחבנדוןזהתה אסופיתומכרעת.לאתתקבלכלתביעהמצדהקבלן

טענותיושלאהרגישבסטיותהנ"ל.הקבלןיבדוקויוודאגםהתאמתתכניותמערכותלמיניהן
בין סתירה או טעות של מקרה בכל הבניין. של והקונסטרוקציה האדריכלות לתוכניות

 שלהמפקח, להפנותמידאתתשומתליבו עליו תבוצעהתוכניות, מהן איזו וזהיחליטלפי
נושאוהקבלן תבטלכלתכניותקודמותעלאותו תכניתשינוייםשתימסרלקבלן, העבודה.

כניתקודמת.כניתחדשהיבצעעבודהלפיתבלבדאחראי,אםלאחרתאריךמסירתת
 

 שינויים ותוספות   –פרק ו' 


 שינויים, תוספות והפחתות.39
 

המפקחיהיהרשאילהורותבכלעתשימצאלנכוןעלכלשינוילרבות:צורתו,אופיו,סגנונו,37.1
וכלחלק,לרבותהקטנתו/אוהעבודהאיכותו,סוגו,גודלו,כמותו,גובהו,ומימדיושלהבניין

 הפחתת או הוספת העבודות, היקף הגדלת הנקובותסוגמכלשטחיםאו כמויות הגדלת ,
שינויהאופי,הסוג,והאיכותשלהפריטיםהנקוביםברשימתתאוהקטנתן,ברשימתהכמויו

הוספתפריטיםמכל ופריטיו, המבנה מתאריםוממדיםשל מפלסים, גבהי שינוי הכמויות,
" )להלן: העבודות לביצוע הדרושים שהוא עלהשינוייםסוג יעלו לא שהשינויים ובלבד ,)"

חתימת25% במועד כשהיא העבודה אחרמהיקף למלא מתחייב והקבלן זה, הסכם
הוראותיו.האמורבסעיףזהיחולגםעלכלשינוייםכאמורשהםפועליוצאשלהוראותכל
דיןו/אודרישתכלרשותמוסמכת,ביןאםההוראהלביצועהשינוייםנתנהעלידיהמפקח

וביןאםנתנהישירותעלידיכלגורםמוסמךאחר.
 לעיל באמור ע"יאין בין כלשהו בסעיף כלשהי כמות לשנות המפקח בזכות לפגוע בכדי

הגדלתהאוהקטנתהאוביטולהבכלל.
להלן.40ערכושלכלשינוישבוצעמכוחהשלהוראתשינוייםייקבעעלפיהמפורטבסעיף


םהקבלןלאיעשהשינויים,אלאאםכןקיבלתחילההוראהעלכךמאתהמפקחבכתב,א37.2

פהלעשותשינוייםבמבנהוההוראהאושרה-מסיבותכלשהןנתןהמפקח.הוראהלקבלןבעל
כאילו תיחשב ביצועם לאחר ובין השינויים ביצוע לפני בין בכתב, המפקח ע"י מכן לאחר

כאמורלעיל,ההוראה המפקח, כלהוראהשניתנהע"י המפקחבכתב. ניתנהלכתחילהע"י
ימיםמיוםנתינתה.10,תוךידיהמפקח-תאושרבכתבעל


עבודהשאינהמתוארתבתוכניות,כתבהכמויות,המפרטיםו/אובאחדהנספחים,קרי,אשר37.3

 קבלן ואשר זה, להסכם המצורפות התוכניות פי על העבודות ביצוע במסגרת ידרשיאינה
עבודהנוספת")חריגה(.הוראתהמפקחעלעבודה נוספת,תכונה:"37.1לבצעהכאמורבס"ק

הוראת"הוראת שינויים". כאמורתינתןבכתבותהיהחתומהעלידיהמפקח,ותכונהלהלן:
שינוייםיכולהגםלשמשתכניתעבודהמאושרתלביצועבחתימתהמפקח.


 הערכת השינויים והעבודות הנוספות   .22
 

לתנאיםשינוייםייקבעע"יהמפקחבכפיפות-כושלכלשינוישבוצעמכוחהשלהוראתער 40.1
 הבאים:


שלהמפקחכלוליםבחוזהפריטיםזהיםלאלהשבהוראתהשינויים40.1.1 –אםלדעתו

ייקבעערכםשלהשינוייםלפימחיריהיחידהשבחוזה;
דו40.1.2 פריטים בחוזה כלולים המפקח של לדעתו שבהוראתאם לאלה מים

ייקבעערכםשלהשינוייםעלבסיסמחיריהיחידהשבחוזה;-השינויים
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עבודהנוספתאשראפשרלמודדהו/אולקבועאתמחירהבהסתמךעלסעיףדומה40.1.3
זה, חוזה על בחותמו הדומה. הסעיף על בהסתמך מחירה יקבע הכמויות, בכתב

היחידות ומצהירשמחירי הקבלן הכמויותמאשר המפורטיםבכתב /ג'נספח של
כולליםאתכלההוצאות)לרבותהוצאותשהוצאוטרםחתימתחוזהזה(הדרושות

להשלמתהעבודותהנוספותבהתאםלתנאיחוזהזה.
סעיפים40.1.4 פי על מחירה את לקבוע ניתן שלא ו/או למודדה אפשר אי אשר עבודה

לפיהמחירהנקובלעבודהזובמאגרהמחיריםלעיל,יקבעמחירה40.1.3–40.1.1
עלותללאכלו10%לענףהבניהבעריכת"דקל")להלן:"מחירוןדקל"(בהפחתהשל

למחיר מעבר נוספת תמורה בתערהיחידהאו במחירוןףישנקוב ללאהספציפי
.העמסהכלשהי

בפרק אםלאקייםמחירבפרקהרגילבמחירוןדקל,אזייקבעהמחירלפיהנקוב40.1.5
 ובהפחתת יומיים במחירים בפרק15%עבודות דקל במחירון הנקוב מהמחיר

ףיאותמורהנוספתמעברלמחירהיחידהשנקובבתערעלותעבודותקטנותוללאכל
 הספציפיבמחירוןללאהעמסהכלשהי.

נאם40.1.6 לא ע"פ המחיר יקבע לעיל, הס"ק ע"פ לקבוע עבודותשליתן ביצוע מחירון
משרדהביטחון.

מחירוןביצועעבודותשלמשרדאםלאניתןלקבועע"פהס"קלעיל,יקבעהמחירע"פ40.1.7
.הנמוךלפי,מע"צ-אוהחברהלתשתיותלאומיותהבינוי

40.1.7ס"קעלבועאתמחירהבהסתמךעבודהנוספתשאיאפשרלמודדהו/אולק40.1.8
שעות מחירוניםשלהחומרים, ניתוחמחירהמסתמךעלמחירי יגישהקבלן לעיל,

,ובלבדשניתוחבאופןישירהעבודהוכלמשאבאחרשהושקעעלידובביצועהעבודה
.מראשובכתבהמפקחהמחיריאושרעלידי

 
המפקחתקבע.דעתושלבמקרהשלחילוקידעות,40.2


לביצועעבודהנוספתאושינוייםתבוצעמיד,ללאכלהמפקחשלבכלמקרה,הוראהבכתב40.3

תנאימצדהקבלן,אףאםלאהושגההבנהבאשרלמחיראותהעבודה.


ביטולן,40.4 או מחיצות )הזזת יחידה למחיר תוספת ללא שינויים על להורות רשאי המפקח
במידהוההוראהעלהשינוייםתתקבללאחרהביצוע,חייבהקבלןלבצעהגדלתפתחיםוכו'(.

בכתב המחירים לפי יהיה וכו'( פירוק )הריסה, הנוספות העבודות ומחיר השינויים את
הכמויות.בהעדרמחירכזהיאושרהתשלוםע"יהמפקחלאחרניתוחמחיריםכאמורבחוזה.

 
ושלהשינויולדעתוהשינוימחייבאתהעלאתקיבלהקבלןהוראתשינוייםשלאנקבעבהערכ 40.5

 היחידה בצירוף-מחיר כאמור היחידה מחיר העלאת לבקש כוונתו על מיד למפקח יודיע
נימוקיםומסמכיםלהוכחתכוונתוזו.

 
 40.6 על הכמות תעלה הכמויות בכתב מסוים סעיף ביצוע ובזמן אותומהכמות150%היה של

לאסעיף אך המפקח, רשאי בחוזה, כעבודה זו עבודה להגדיר ולדרוש/נוספתחייב, חריגה
הראשוניםתשולםלקבלןתמורה150%בעבור:לעיל40מהקבלןלתמחרהכמפורטבסעיף

 מעל היתרה ובעבור החוזה, למחירי העבודות150%בהתאם מחיר עפ"י תמורה תשולם ,
לעיל.40הנוספותוהשינוייםבהתאםלסעיף




 מויות והשיטה  .        מדידת הכ/2


הכמויותהנקובותברשימתהכמויותאינןאלאאומדןבלבדואיןלראותןככמויותמדויקות 41.1
הנדרשותלמעשה,לצורךביצועהבניהע"יהקבלן.

 

על 41.2 תיקבענה החוזה, לפי למעשה המדידות-הכמויותשבוצעו מדידות. סמך המפקחעל ידי
 אם אלא נטו", "מדידת של שיטה לפי כלתהיינה אחרת. מדידה שיטת בחוזה נקבעה

על ותחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או מדידות בפנקס תרשמנה המפקח-המדידות ידי
 והקבלן.

 

והקבלן 41.3 יודיעהמפקחלקבלןמראשעלמועדהמדידה, למדודכלחלקמהמבנה, בואו לפני
ת,וכןיספקמתחייבלהיותנוכחבמועדהמדידהולעזורלמפקחלבצעאתהמדידותהדרושו

וימציאלמפקחאתהפרטים-אתכח חשבונו המדידותעל לביצוע האדםוהציודהדרושים,
הדרושיםבקשרלכך.
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לאנכחהקבלןבמועדהמדידה,רשאיהמפקחלבצעאתהמדידותבהעדרו,והקבלןלאיהא 41.4
הקבלן נעדר אם אולם המדידות, סמך על המפקח ע"י שנקבעו הכמויות על לערער רשאי
במועדהמדידהמסיבהשהניחהאתדעתהמפקחונמסרהעלכךהודעהלמפקחלפנימועד

המדידהכאמור,יידחהמועדהמדידהלמועדאחר,כפישייקבעע"יהמפקח.
 

 41.5 תוך בכתב, לערער הוא רשאי המדידה, בשעת הקבלן שנמדדה,7נכח כמות כל על ימים,
 למדידת מועד יקבע מחדשמותכהוהמפקח לביןהאמורה הקבלן בין דעות חילוקי נתגלו .

המפקחגםלאחרהמדידההשנייה,יכריעבענייןהמפקחוהכרעתותהיהסופית.
 

 
 ועבודות נוספות דרישותרשימת  .20


יגישלמפקחבסופושלכלחודששוטףרשימהשתפרטאתכל42.1 לתשלומיםדרישותיוהקבלן

ו חוזה, בהוראות עליהם הותנה שלא ביצוענוספים עקב להם זכאי הוא דעתו פי על אשר
הבניהבמשךהחודשהשוטף.


דרישה42.2 ברשימת הוכללה שלא נוספים הדרישותלתשלומים בסעיף לא42.1כאמור ואשר

 תום עד 30תוגש נשוא העבודה בוצעה שבו החודש מסוף קלנדריים רואים,דרישההיום
תוםהמועד עד בכתב פרטאםהודיע וללאתנאי, עליהלחלוטין ויתר הקבלן אותהכאילו

להגישאת הדרישההאמורעלכוונתו שלאתוגשבהתאםלסעיףזהתיחשבכאילודרישה.
ויתרעליההקבלן.

תנאי תשלוםנוספתבתוךולאיאוחרמהמועדהאמורלעילהינהדרישהמובהרכיהגשתכל
ודי בחוזה זה,יס לאדרישהוהגשת זה בס"ק כאמור המועד, תום לאחר לתשלום נוספת

תזכהאתהקבלןבכלתשלוםשהוא.



 עבודה יומית   .    23
 

 43.1 יומית בעבודה שינויים לבצע לקבלן הוראה שבוצעו-ניתנה השינויים בעד לקבלן ישולם
על יומית מלאה-בעבודה כתמורה והחומרים, העבודה ערך ההוצאותפי כל בעבור ושלמה

-הכלליות העבודהכמפורט–לרבותהנהלתעבודה ערךהחומריםוערךשכר ותקורהלפי
להלן.43.2בס"ק

 

על 43.2 זהייקבעו רשימות-ערךהחומריםוערךשכרהעבודהלצורךסעיף יסוד המפקחעל ידי
מקצועו העובדים, שמות בעבודה, החומריםשהושקעו כמויות של סוגיהםמדויקות תיהם,
 במקצוע,שעותעבודתםבכליוםויום,הוצאותהובלה,הוצאותציודמכניכבד.

 

ערךשכרהעבודהומחיריהחומריםייקבעוליוםביצועהשינוייםבעבודהיומיתולפיהכללים 43.3
.30%המפורטיםבמחירוןדקל,בהפחתהשל


 

 אחריות וביטוח  –פרק ז' 


 אחריות.44

ענייןבקשרעםעבודותהקבלןולכלנזקשעלוללהיגרםללאסייג.מבליודברהקבלןלבדואחראילכל
לפגועבאמור:


למבנה44.1 ועדלסיום-נזיקין לרשותושלהקבלן אומקצתו, כולו מיוםהעמדתמקוםהמבנה,

העבודותומסירתןלמזמיןיהאהקבלןאחראילשמירתהמבנהולהשגחהעליו.
על בעקיפין או במישרין ו/או בעטיו שנגרם למבנה נזק של מקרה על-בכל יהא ידו,

השלמתו שעם כך לידי ולהביא האפשרי בהקדם הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן
האהמבנהבמצבתקיןומתאיםבכלפרטיולהוראותהחוזה.י
על שנגרם נזק כל על גם תחולנה לעיל תו-ההוראות הקבלן תיקוןידי עבודות כדי ך

ובדקשבוצעועלידובתקופתהבדקאףלאחרמסירתהעבודותלמזמין.
עלפידרישותפוליסתביטוחההקמהשהוצאהלמבנה.לרבותהקבלןיחזיקבאתרשמירה
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הכלים,חומרים,היודגש,כיבכלמקרהלאייחשבהמזמיןו/אומימטעמו,כשומרשלהציוד,
אואחריות1767שומרים,תשכ"זההנכסו/אותכולתו,כולםאוחלקם,לענייןחוקהמבנה,
עלפיו.



בכל  44.2 ו/אומטעמו לזמןבשמושלהמזמין גוףמאוגדהפועלמזמן כלאדםו/או ו/או המזמין
 ו/או העבודות לביצוע ו/או לנספחיו ו/או זה הנוגעיםלחוזה אופןלהענייניםהמפורטיםאו

בשוםאחריותכלפיהקבלןו/אוכלפיאדםאחרוהקבלןמוותרמראשעלכלישאוביצוען,לא
.ולהלןעילתתביעהנגדהנ"להנובעתמהענייניםהמפורטיםלעיל


ואופן44.3 ביצוען לרבות הקבלן, עבודות עם בקשר עבודה ולכל עניין לכל אחראי לבדו הקבלן

ללאיוצאמןהכלל, כדילהטילאחריותכלשהיעלביצוען, ואיןבביטוחיםהמפורטיםלהלן,
המזמיןו/אומימטעמוו/אוכדילגרועמכלאחריותשלהקבלן.


יהיהאחראיכלפיהמזמין44.4 כיהקבלן לגרועמכלליותהוראותהחוזהונספחיו,מוסכם, מבלי

ו/אולשלוחיו וןו/אולעובדיאובדןשייגרםלמזמיולכל,הוצאההפסדלכלנזקגוףו/אורכוש
עובדיו, עצמו, הקבלן לרבות שלישי, צד לכל ו/או מהם מי של לחליפו ו/או למורשיו ו/או
שלוחיו,מורשיו,קבלניהמשנהשלוועובדיהם,כתוצאהממעשהו/אוממחדלבביצועהעבודות

קבלני ו/או עובדיו ו/או הקבלן ידי על אליהן בקשר ו/או ו/או שלו וכלהמשנה עובדיהם
הפועליםמטעמו.


מבלילגרועמכלליותהוראותהחוזהונספחיו,מוסכםכיהקבלןיפצהו/אוישפהאתהמזמין44.5

 אובדן ו/או נזק כל בגין מכוחו ו/או מטעמו הבאים ו/או חליפו או/וו/או והוצאה הפסד
 פיהוראותיו,אוהקבלןמתחייבלשלםכלסכוםבמקוםהמזמיןו/אומימטעמו,עלאחרת.

ריבית בתוספת הראשונה, דרישתו עם מיד למזמין, לשלם המזמין, ידי על לכך יידרש אם
לנזק ו/או לאובדן בקשר המזמין שהוציא הוצאות ובתוספת הדין, הוראות פי על מירבית

כאמורלעיל.
האמור פי על לו אתהסכומיםשיגיעו לקזז רשאי יהיההמזמין לגרועמהאמורלעיל, מבלי

לעילמכלתשלוםאוסכוםלויהיהזכאיהקבלןבכלעתשהיאעלפיהחוזהו/אולהשתמש
בערבותשנתקבלהמהקבלןעלפיחוזהזה.


ייבבזאתהקבלןלנקוטבכלמבלילגרועמןהאמורלעילומאחריותושלהקבלןכאמור,מתח44.6

אואובדןכאמורלעיל./אמצעיסבירלמניעתםשלנזק


ביטוח.45


מבלילגרועמאחריותהקבלןלפיחוזהזהאולפיכלדין,ומבלישהמזמיןנוטלעלעצמואחריות45.1
 ומביאלידיעתהקבלן, מצהירהמזמין ביטוח באמצעות המזמין,  יערוךכי כלשהיכלפיהקבלן,
(עלמנתביטוח העבודות הקבלניותלפיפוליסהלבטוחעבודותקבלניותכמפורטלהלן)להלן:"

להגןעלעצמוו/אועלהבאיםמכוחוו/אועלהקבלניםו/אועלקבלניהמשנהמפניאובדן,נזקאו
אחריותהקשוריםו/אוהנובעיםמביצועהעבודותנשואחוזהזה.

הכלולים45.2 העצמית ההשתתפות ולסכומי המבטח אחריות לגבולות לסייגים, לתנאים, בכפוף
פרקי את הקבלניות העבודות לביטוח הפוליסה תכלול הקבלניות, העבודות לביטוח בפוליסה

הכיסויהמפורטיםלהלן:



)45.2.1 1פרק רכוש-( נזק-נזק או אבדן כנגד הסיכונים" "כל בסיס על ביטוח
פיזייםובלתיצפוייםמראש,באתרהעבודה,לפרוייקט)עבודותוחומרים(אולחלק

ממנו.

)שישה₪6,000,000ביטוחבגבולאחריותבסךשל-אחריותכלפיצדג'-(2פרק)45.2.2
מיליוןשקליםחדשים(למקרהובסה"כלמשךתקופתביצועהפרויקטלביטוחחבות

גופניתו/אואובדןו/אונזקלרכושצדשלישיכתוצאהמאירועכלפיצדג'בגיןפגיעה
ועקב הפרויקט, ביצוע תקופת במשך העבודה באתר שייגרם צפוי בלתי תאונתי

ביצועו.

)45.2.3 אחריותמעבידים3פרק העובדיםהמועסקיםבביצוע-( המבוטחיםכלפי אחריות
יהמשנהשלו,בגיןפגיעהגופניתהעבודותלרבותכלפיעובדיהקבלןו/אועובדיקבלנ

לסכומים מעבר וזאת ביצועו ועקב הפרויקט, ביצוע תקופת במשך באתר הנגרמת
המכוסיםו/אוהמשולמיםו/אושהיואמוריםלהשתלםע"יהמוסדלביטוחלאומי.
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 של בסך אחריות בגבול יערך 20,000,000הביטוח שקלים מיליון )עשרים ש"ח
כלתקופתביטוחשנתית.חדשים(לאירועובסה"

גורמים45.2.4 גם )כמו הקבלן את גם יכלול הקבלניות העבודות בביטוח המבוטח שם
נוספיםשיועסקועלידיהמזמין(והקבלןישפהאתהמזמיןבגיןתשלומידמיהביטוח
שיבצע ניכוי ידי על יהיה הקבלן ידי על השיפוי זה. ביטוח בגין המזמין והוצאות

מכלתשלום,חלקיאואחר,המגיעלקבלןמאת0.35%–לסכוםהשווהלהמזמיןש
המזמין)לפניכלניכויאוקיזוזשזכאילוהמזמין(.המזמיןשומרלעצמואתהזכות
יחסי באופן מעברלשיעורהאמור, שיידרשמאתהקבלן להגדילאתשיעורהשיפוי

ישלםכללשינוייםהעשוייםלחולבגובההפרמיהשתשולםעליד הקבלן המזמין. י
לעבודות הקשורים חבות ו/או נזק בגין בפוליסה, הקבוע עצמית סכוםהשתתפות

נשואחוזהזה.

בקרותמקרה45.2.5 מוסכםכי החוזה, פי על הקבלן של התחייבויותיו כל למילוי בכפוף
) פרק פי על המבוטח 1ביטוח הקבלניות, העבודות לביטוח הפוליסה של מתחייב(

מאת בפועל יתקבלו אשר הביטוח תגמולי מתוך כספים לקבלן להעביר המזמין
עד הקבלן אחראי בגינו הנזק או לקבלן שנגרם הנזק בגין יתקבלו( )אם המבטח

לסכוםהדרושלשםקימוםהאובדןו/אוהנזק.

המבוטחיםבפוליסתביטוח כל לשםפיצוי הביטוחשהתקבלו בתגמולי לאהיהדי
לפי ככלהניתן יחסי, באופן המזמין יחולקוהתגמוליםעלידי העבודותהקבלניות,

שיקולדעתושלהמזמין,לנזקיםבהםנשאו/אולהםאחראיכלקבלן.

תיאורהפוליסהכאמורלעיל,באכתיאורכלליבלבדואיןהואמחייבאתהמזמין.45.2.6
לעייןבפוליסתביטוח מידלאחרקבלתהמזמיןיאפשרלקבלן העבודותהקבלניות,

העבודות ביטוח פוליסת תוכן את היטב ללמוד מתחייב והקבלן בכתב דרישתו
המבטח הנדרשיםע"י המיגון הקבלניותולהיותבקיאבכלתנאיהובמפורשבתנאי

לפניתחילתביצועהעבודה.

למזמיןמידהקבלןמתחייבלשמורעלכלתנאיביטוחהעבודותהקבלניותולהודיע
על תביעה עילת להוות העשוי אירוע כל ולשתף-על הקבלניות, העבודות ביטוח פי

פעולהעםהמזמיןככלשיידרשלשםשמירהומימושזכויותיועלפיהביטוח.

תביעה הקבלןמצהירומאשרבזה,כיהואיהיהמנועמלהעלותכלפיהמזמיןטענה,
תובכללזהבאשרלתוכןו/אוהיקףביטוחו/אודרישהמכלמיןוסוגשהוא,לרבו

עצםעריכתביטוח המבטח/ים,ו/או טיב ככלכאמורהזהעבודותהקבלניותו/או .
לערוך קייםצורךלהרחיבאתהיקףביטוחהעבודותהקבלניותאו שלדעתהקבלן
ביטוחיםנוספים,מתחייבהקבלןלהוסיףו/אולערוךאתהביטוחהנוסףכאמור,על

חשבונ  הואבהתאםלתנאיםהכללייםהמפורטיםבסעיף ובשינויים45.3ו שלהלן
המחויבים.

ו/אומימטעמובגיןתגמוליביטוחשנמנעועקב הקבלןיהיהאחראיכלפיהמזמין
הפרהשלתנאיהפוליסהע"יהקבלןו/אומימטעמו.

 הנקובים העצמית ההשתתפות ישאבסכומי הוא כי בזה ומאשר מצהיר  הקבלן
את יכסה לא הקבלניות העבודות ביטוח כי מובהר ספק, להסרת בפוליסה.
במסגרת לבטחם הקבלן על אשר הביטוח מקרי ו/או האירועים ו/או הסיכונים

שלהלן.45.3ביטוחיהקבלןהאמוריםבסעיף

לאיכלול45.2.7 עבודותמטעמו, הקבלןמתחייבכיבהתקשרותועםקבלנימשנהשיבצעו
בשםהמבטח או בשםהמזמין, )בשמו, יערוךפוליסתשהוראהעלפיההואמוותר

אושיבובכנגדאותםקבלניםאו שיפוי עלזכותחזרה, ביטוחהעבודותהקבלניות(
משנה המונחקבלני לצורךסעיףזה, חוזה. ו/או דין פי פוטראותםמאחריותםעל

ק מזון, קבלני אויכלולביןהיתרקבלנישמירה, קבלניהרמה)הנפה(, הובלה, בלני
נותנישירותיםדומים,יצרניםאוספקיםשלציודוחומרים.

קבלןמצהירכיידועלוכיאיויתורעלזכויותכאמור,מהווהתנאילזכויותהקבלןה
בגין המזמין את ישפה והוא הקבלניות, העבודות ביטוח פוליסת פי על והמזמין

 הפרתדרישהזו.

הקבלניותעשינוייםבפוליסתביטוחהעבודותהמזמיןשומרלעצמואתהזכותלבצ45.2.8
אולבטלהללאצורךבאישורהקבלן,אולםכלשינוישישבוכדילצמצםאתהיקף

הכיסויהניתןלקבלןיובאלידיעתובכתבבתוךזמןסבירקודםביצועו.

יום)חמישהעשריום(מראשכי15ורותלקבלןבהתראהשלהמזמיןיהיהרשאילה  
עליולבטחאתעצמובאופןעצמאיונפרדבפוליסהשתבואכתחליףלפוליסתביטוח
העבודותהקבלניותותכסהאתהסיכוניםשבוטחובאותהפוליסה)להלן:"הביטוח
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יהאמורסכוםהניכואתהעצמאי"(.במקרהכזה,לאיידרשהקבלןלהעבירלמזמין
 העצמאיבהתאמההנדרשת.לעיל,וסעיפיחוזהזהיחולועלהביטוח45.2.4בסעיף



ולחדש,מבלילגרועמאחריותהקבלןעלפיחוזהזהועלפיכלדין,מתחייבהקבלןלבצע,לקיים45.3
יטוחיםהמפורטיםהבעלחשבונוהואבחברתביטוחמורשיתכדיןלעריכתביטוחבישראל,את

להסכםומהווהחלקבלתינפרדממנוואת3ב'כנספח ב"אישורעריכתביטוחיהקבלן"המסומן
  בסעיף הביטוחים את וכן בסעיפים המפורטים בכל/.22.3הביטוחים ביצועלהלן תקופת

המוגדרבסעיף פי לתקופהמאוחרתיותרעל חוזהזהאו פי )שכולם 22.3.0העבודותעל להלן
"(:הקבלןביטוחייחדיויקראולהלן:"




להלןביטוחיהקבלן:45.3.1


45.3.1.1 כנדרשעלפיהדיןבגיןפגיעהגופניתעקבהשימושבכלירכבביטוח חובה
שבבעלותואובשימושו.

45.3.1.2 ו/אוביטוח מקיף ו1או צ.מ.ה בבעלות אשר הרכב כלי לכל העניין, לפי ,
במסגרת מוסכםבזאתהעבודובשימושהקבלן לעיל, האמור אף על כית.

או במלואו זה, בסעיף כאמור מקיף, ביטוח לערוך שלא רשאי הקבלן
 . להלן2/.22.3בחלקו,ובלבדשיחולהאמורבסעיף

45.3.1.3  בביטוחביטוח חבות המכוסה לחבות )מעבר לגוף ו/או לרכוש נזק בגין
ותו/אובשימושהקבלןבמסגרתאשרבבעל החובה(עקבהשימושבכלירכב

מ יפחת שלא בסכום לו, בסמוך או בפרויקט באתר הנמצאים -העבודות
 )ארבעהמאותאלףשקליםחדשים(בגיןכלאירוע.₪400,000

מלגזות,מ מנופים, גם כולל לעיל רכב" "כלי המונח כי במפורש, וסכם
נעיםוממונעיםמכלטרקטורים,גורריםונגרריםוכןכלים,מכשיריםוציוד

סוגשהוא.

אשרלדעתהקבלןנדרשכנגדכלהסיכוניםו/אוכל ביטוח נוסף או משלים45.3.1.4
ואשר דין כל ולפי זה חוזה פי להםעל אחראי הנזקיםהאפשרייםשהוא

אינםכלוליםבביטוחהעבודותהקבלניותאובביטוחיהקבלןהאחרים.



כמפ45.3.2 למעטהביטוחים הבדק, ותקופת העבודות תקופת לכל בתוקף יהיו לעיל ורט
הפוליסותלביטוחאחריותהמוצרואחריותמקצועיתאשרתישארנהבתוקףלתקופה

שניםמתוםהעבודותותקופתהבדק.7של
מבוטחכ(יכלולאתהמזמין2./.22.3םהמבוטחבביטוחיהקבלן)לרבותעלפיסעיףש45.3.3

ב ו/אונוסף והבאיםבשמו עובדיו מנהליו, הקבלן, מחדלי ו/או למעשי אחריותו גין
מטעמובכפוףלסעיףאחריותצולבת.ביטוחיהקבלןיכללוסעיףמפורשבדברויתור

וכלאדםאוע עובדיהם, נגדכליחידמיחידיהמבוטח, לזכותושלהמבטחלתחלוף,
תבלשפותו.גוףשלמבוטחזיקהאליואושהמבוטחהתחייבבכ


סעיףמפורשבדברהיותםקודמיםלכלביטוחאחרהנערךעל45.3.4 יכללו הקבלן ביטוחי

ידיהמזמיןאולטובתועלידיהמזמיןו/אומימטעמוובדברויתורמבטחהקבלןעל
כלטענהלשיתוףהפוליסותשנערכועלידיו/אועבורהמזמין.

ורשעלפיוהמבטחאינורשאילבטלםו/אולצמצםאתביטוחיהקבלןיכללותנאימפ45.3.5
יקפםו/אושלאלחדשם,אלאאםכןמסרהמבטחלמזמיןהודעהבדואררשוםעלה

יוםמראש,וקיבלאתאישורושלהמזמיןבכתב.30כוונתולעשותכן

עלחתימה)שבעה(ימיםמיום7-הקבלןמתחייבלהמציאלידיהמזמיןלאיאוחרמ45.3.6
עריכת על ממבטחו אישור העבודה, לאתר כניסתו טרם מקרה ובכל זה, חוזה

(כאשרהואחתוםע"יהמבטח.בכלמקרהשלאיהתאמהבין3ב'נספח הביטוחים)
 באישור המזמין,עריכתהאמור ולדרישת זה בחוזה האמור לבין הקבלן ביטוחי

להתאימםלהוראותחוזהמתחייבהקבלןלגרוםלשינויהביטוחיםהאמוריםעלמנת
לרבותלנספחאחריות  זה, בהמצאתאישור אין כי במפורש מוסכםבזה וביטוח.

עריכתהביטוחים,בבדיקתוו/אובאיבדיקתובכדילהוותאישורבדברהתאמתוולא
יהיהבדברכדילהטילאחריותכלשהיעלהמזמיןאולצמצםאתאחריותושלהקבלן

עלפיכלדין.עלפיחוזהזהו/או

תנאי45.3.7 הינו הביטוחיםכנדרש, עריכת אישור  המצאת כי לו ידוע כי מצהיר, הקבלן
עריכת אישור המצאת אי ואולם ידו, על העבודות ביצוע להתחלת ומקדמי מתלה

תגרעמהתחייבויותיושלהקבלןעלפיחוזהזה.הביטוחיםלא
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ק45.3.8 עם בהתקשרותו כי מתחייב ביצועהקבלן עם בקשר ו/או במסגרת משנה בלני
העבודותנשואחוזהזההואיהאאחראילכלולבהסכמיההתקשרותסעיףלפיוקבלני

לעיל,עלכל/.22.3המשנהיתחייבולערוךולקייםאתהביטוחיםהמפורטיםבסעיף
או הקבלן עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת זה, בנספח כמפורט תנאיהם

מא המשנה.לתקופה קבלן ביטוחי עריכת אישור בנספח המוגדר פי על יותר וחרת
במסגרת מטעמו המשנה קבלני ו/או הקבלנים את לכלול הקבלן רשאי לחלופין,

 לעיל.22.3כמבוטחיםנוספיםבביטוחיםהנערכיםעלידיהקבלןכמפורטבסעיף

מצהיר45.3.7 להתחייב הקבלן בהתאם יפעל ולא במקרה כי יהאבזאת, דלעיל, ותו
נזק לכל אחראי לבדו יוצאמן הקבלן ללא הפסד, ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או

ו/אובשמו,עקבאיעמידתובהתחייבותו הכלל,שיגרםלמזמיןו/אולמימטעמו
האמורה.

המזמיןמידעםדרישתההראשונה,בגין הקבלןמתחייבלפצותו/אולשפותאת
בגיןתביעהשתוגשכנגדהמזמין ד"עו ט"כלנזקו/אוהוצאה,לרבותהוצאותושכ

שיגרמו בשמו, ו/או מטעמו מי בשל ו/או בשמו ו/או מטעמו למי ו/או למזמין
מוגדרלעיל.כאירועשהינובאחריותושלהקבלן

מוסכםבזאת,כיקביעתגבולותהאחריותכמפורטב"אישורעריכתהביטוחים"45.3.10
ממלוא אותו פוטרת שאינה הקבלן על המוטלת מינימום דרישת בבחינת הנה
חבותולפיחוזהזהועליולבחוןאתחשיפתולחבותולקבועאתגבולותהאחריות

בהתאם.

כיהואמנועמלהעלותכ לטענהו/אודרישהכלפיהקבלןמצהירומאשרבזאת,
המזמיןו/אומימטעמובכלהקשורלגבולותהאחריותהאמוריםו/אוכלטענה

אחרתבנושאגובהו/אוהיקףהכיסויהביטוחישהוצאעלידו.

כל45.3.11 על מיד למזמין ולהודיע הקבלן ביטוחי כל לקייםאתתנאי מתחייב הקבלן
יביטוחיהקבלןולשתףפעולהעםהמזמיןפ-אירועהעשוילהוותעילתתביעהעל

ככלשיידרשלשםשמירהומימושזכויותיועלפיהביטוח.

.45.3.12 בסעיף האמור מן לגרוע ומבלי המזמין של הבלעדי דעתו שיקול פי 45.3.7על
לעיל,במקרהבולאהתקשרהקבלןבכלחוזיהביטוח,אשרעליולהתקשרבהם

הוראות פי שהעל או דרישותחוזיחוזה, אתכל במועדן ו/או לאקייםבמלואן
,יחולוההוראותהבאות:כילהורותחייבלאאךהמזמיןרשאייהאהביטוח,



45.3.12.1 עשר(יום,)חמישה15רשנתןלקבלןהתראהשלהמזמיןרשאילאח
 קרן,בלהתקשר לרבות ביטוח, דמי לשלם ו/או תחתיו ביטוח חוזי

ה,הכלכאמורבחוזההביטוח.ריביתוהפרשיהצמד

45.3.12.2  כאמורבסעיף על45.3.12.1עשההמזמין כלהוצאותיו יחולו לעיל,
הקבלן.

45.3.12.3  מבלילגרועמןהאמורלעיל,רשאיהמזמין,אםבחרלעשותכן,לפי
לנכותכלסכוםששילםבקשרעםסעיףזהמכלסכוםש יקולדעתו,

בכ לקבלן לפישיגיעממנו חוזהאו לפי או החוזה, לפי שהוא, זמן ל
דין,ורשאיהואלגבותסכוםזהמהקבלןבכלדרךאחרת.



בנוסףלאמורלעילומבלילפגועבכלליותהאמורבחוזהזה,מתחייבהקבלן,בכל45.3.13
החוקים, כל את ומדוקדק קפדני באופן ולקיים לשמור החוזה, ביצוע שלבי

וראותוהתקניםהמתייחסיםלביצועהעבודותעלידועלפיהתקנות,הצווים,הה
החוזה.

למעלהמןהצורך,יובהרכיהקבלןמתחייבלמלאאחרכלדרישותוהוראותחוק
ואחרכלהצוויםוהתקנותשהותקנו1775–הביטוחהלאומינוסחמשולב,תשנ"ה

עלפיו.

תהיהלוכלטענהו/אודרישהמבלילגרועמהאמורלעיל,מצהירהקבלן,כילא45.3.14
 בגין בשמו ו/או מטעמו מי ו/או המזמין כנגד תביעה זכאיכו/או שהוא נזק ל

לשיפוי זכאי שהיה או לעיל, כמפורט לערוך שהתחייב הביטוחים עפ"י לשיפוי
אלמלאההשתתפויותהעצמיותהנקובותבפוליסות,והואפוטרבזאתאתהמזמין

בשמו ו/או מטעמו מי דרךו/או בכל מכלאחריותלנזקכאמורומתחייבלפעול
למיצויזכויותיועפ"יהפוליסות.
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2ו/או1מוסכם,כיהקבלןרשאישלאלערוךאתהביטוחיםהמפורטיםבסעיפים45.3.15
המפורט שהפטור ובלבד בחלקם, או במלואם הקבלן, ביטוחי עריכת לאישור

יטוחיםהאמוריםבמלואם.לעיליחולכאילונערכוהב45.3.14בסעיף

הוראותהנספחאינןבאותלגרועמחיוביהקבלןלפיחוזהזה,אוכדילהטילעל45.3.16
המזמיןחבותכלשהיא.

 
מסירת העבודות -פרק ח' 


 מסירת העבודות .22
 

הכלולותאחרשהקבלןגמראתביצועהעבודותובכפוףלמילויכלהוראותהחוזהבכלל,וההוראותל46.1
(יודיעAS MADEבמפרטהטכניבפרט,לרבותהפעלהלצורךניסוישלמערכותומתןתכניותעדות)

מנםהסתיימוהעבודותבלתהודעתהקבלן,אםאימיםלאחרק7עלכךלמפקח.המפקחיבדוק,תוך
כי המפקח ימצא באם לקבלן. סיום תעודת ומסירת למזמין העבודות מסירת לבצע מקום ויש

)להלן:ה ראשון מסירה פרוטוקול רישום לצורך העבודות, למסירת מועד יקבע העבודות סתיימו
בנוכחותהקבלן,מועד פרוטוקול מסירה ראשון" המסירההראשון פרוטוקול ייערך מועד באותו )"

המפקח,המזמיןאומימטעמו,כאמורבסעיףזהלהלן.


לתפעולוהרלוונטייםלהמסירההראשוןאתכלהמסמכיםעלהקבלןלהביאלמזמיןבמועדפרוטוקו46.2
התקיןשלהמבנהוביניהםתכניותעדותממוחשבותחתומותע"ימודד,תעודותאחריותחתומותע"
והיועצים המפקח דרישות ע"פ מתקן ספרי במבנה, משמשים שמוצריהם השונים היצרנים

הרלוונטיים כמפורט והכל /'בבנספח , ההסכם, מהוראות לגרוע מבלי זה. סעיף בהוראות עמידה
משחרראתהקבלןההינ תעודתסיוםאינו מתן כי מובהר  הסופי. תשלוםהחשבון  לביצוע תנאי

מהתחייבויותיולפיחוזהזה.


הקבלןיהיהזכאילהקדיםאתמסירתהעבודותאףלפניהמועדהקבועלגמרהעבודות,ובלבדשיודיע46.3
יוםמראש.מובהרכיהקבלןלאיהיהזכאילכלתשלוםתוספתאוכלהטבה30כךלמזמיןלפחותעל

אחרתבגיןמסירהמוקדמתכאמור.


למעןהסרספק,מובהרכיסיוםהעבודותלענייןזהפירושוסיוםהעבודותוהשלמתכלהדרושבאופן46.4
,שרלוונטיככללרבותביןבשטחיהשרותוביןבשטחיםהציבורייםשיהיהראוילשימושבכלחלקיו

חניוןבגם שטחים השטחםטכני, וניקוי פיתוח גמר השלמתים, בניה, ופסולת אשפה עודפי ופינוי
שבילים, גינה, חניות, לרבותמעליות, הרכושהמשותף ומערכות מתקני התקנתםשל ו/או בנייתם

ו ביוב חשמל, מים, גז, בס"קגדרות, כמפורט הרלוונטיים המסמכים כל המצאת לטלפונים, הכנה
לעיל,והכלבהתאםלתכניות,המפרטיםושארהוראותחוזהזה.46.2

 
כל46.5 את לנקות הקבלן לרבותעל ומבחוץ,המבנה מבפנים והחלונות הדלתות המדרגות, הרצפות,

ועליו השונים הבניין ועקבותיהםמחלקי לכלוך מיני וכן נוזליםאחרים או צבע כתמי כל ולהוריד
להשאיראתהבנייןנקיומוכןלשימושמלא.


14דעהשלמזמיןרשאילאחרהוההלאמילאהקבלןאחרסעיףזהוהוראותהמפקח,בקשרלכך,יהי46.6

והקבלןישאבכלההוצאותהכרוכותבבצועההוראות..ימיםמראשובכתבלבצעןעלחשבוןהקבלן


יבדקוהצדדיםאו46.7 במעמדפרוטוקולהמסירההראשון,שייערךבמועדשיודיעעליוהקבלןבכתב,
נספחיו.נתגלובהתאםלהוראותחוזהזהעלנעשו,אםןו/אוהעבודותבכללותנציגיהםאתהבניין

השלמותרשאיאי ליקוייםאו אתחלקיהםלידיההתאמות, לקבל הליקוייםאוומזמין למרות
ההשלמותהדרושותולהסתפקבהתחייבותהקבלןהמאשרתכיעליולתקן,להרוסאולהשליםאו

 שיקבע זמן תוך מסוימים, חלקים או מסוימים, פריטים אתהמזמיןלהחליף לקבל לסרב או
עלפיהוראותיושלחוזהזה,וממועדזהתחלותקופתהבדק.העבודותוהםכלעודלאהושלמחלקי


7במעמדפרוטוקולהמסירההראשוןיקבעהמפקחמועדנוסףלמסירהבפועל,שיהיהלפחותלאחר46.8

ימיםממועדעריכתפרוטוקולהמסירההראשון,אלאאםביקשהקבלןלקובעוקודםלכן)להלן:
כלמועד פרוטוקול המסירה השני" הקבלןמתחייבלתקן עדלמועדפרוטוקולהמסירההשני, .)"

 הראשון המסירה בפרוטוקול שצוין פגם או המסירהליקוי עריכתומועד ממועד החל ייחשב
תקופות יחלו זה וממועד זה, למועד עד תוקנו הליקויים שכל ובתנאי השני המסירה פרוטוקול

.והאחריותלהלן47.3עיףכמפורטבסהבדק
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לאביצעהקבלןתיקוןהליקוייםאוחלקמהםהמצויניםבפרוטוקולהמסירההראשוןתוךהמועד46.7
 לאחרהודעהשל המזמין, רשאי ידי7הנ"ל, אתהליקוייםעל לתקן ימיםמראשובכתבלקבלן,

לקבלן.אחריםועלחשבוןהקבלןולקזזאתהוצאותיהםמכלסכוםשיגיע


46.10 דעתהמפקח אינםמעכביםאתקבלתהעבודות-תיקוניםשלפי והבלעדי, הסופי דעתו שיקול לפי
יירשמובפרוטוקולהמסירההשנישייחתםעלידיהצדדיםוהקבלןמתחייבלתקנםתוךפרקזמן

מ יפחת לא אשר המפקח השני,7-שייקבע הפרוטוקול עריכת לאחר הסופיתיום דעתו פי על
והבלעדית,ושירשםבפרוטוקול.


,בפועלודשיםלאחרמסירתהעבודותלמזמיןח12עםתום46.11 שנת לכלבדקייערךפרוטוקולתיקוני

"(.בדקפרוטוקול שנת העבודותנשואחוזהזה)להלן:"


בפרוטוקולשנת46.12 פגםשיפורטו או כלליקוי יתקן ימיםמיוםעריכת10-רמלאיאוחהבדקהקבלן
הפרוטוקול,לשביעותרצונוהמוחלטשלהמזמין.




 האחריותתקופות הבדק ו .22


 חשבונו, על אחראי, לטיבלעבודותובלעדימלאבאופןהקבלן לבניה, מכלליותןולאיכותן, למעט מבלי .
האמורלעיל,הרילענייןאחריותהקבלןתחולנהההוראותשלהלן:


הקבלןיהיהאחראיכאמורכלפיהמזמיןו/אוכלמישירכוש/ישכורממנושטחים:"רוכשאושוכר"(,47.1

חוק )להלן:"1773-לגביכלהעבודותנשואחוזהזה,לרבותבאחריותלפיחוקהמכר)דירות(,תשל"ג
שלשינויים"(.בנוסףלאמורלעיל,הקבלןיהאאחראילתיקוןליקוייםתכנוניים,שהםתוצאההמכר

אשרביצעבתוכניותשמסרלוהמזמין.


מבלילגרועמהאמורלעיל,הקבלןיהיהאחראי,עלחשבונו,לתיקוןכלפגם,קלקולאוליקויבעבודות47.2
לרבות נאותובכללזהלאלו שימושבלתי ציודמאיכותירודהאו שמקורםבשימושבחומריםו/או

אולקויו/אורשלנישלהעבודותלמשךהתקופותהקבועותבחוקהמכרבחומריםו/אוציוד,בביצוע
בכלחלקמהבניין,אובמועדבפועל,שתחילתןבמועדמסירתהחזקהארוכותיותרכאמורבהסכםזה

"(.תקופת הבדקקבלתהבנייןהשלםוהגמורכולועלידיהמזמין,לפיהמאוחרמביניהם)להלן:"


עםהמטיבותהתקופותלענייןבוהאמוראףועלומבלילגרועמהוראותחוקהמכרלענייןהסכםזה,47.3
תקופתהבדקתהיהכדלקמן:,המזמין

 שלוששנים.–אוויר,מכונותומנועיםמתקנימיזוג
.שניםארבע-מתקניתברואה,צנרתוניקוזים

 שבעשנים.-וכד'(תקרות,,בקירותותחדירתרטיבותבגגלרבותיטום)א
 (לרבותפיתוחשקיעתמרצפותתוךומחוץלמבנה)שלוששנים.–אספלטואבניםמשתלבות
 שנתיים.–מערכותחשמל
 .תייםשנ–וכד'(דלתותופלסטיק,ארונות,אלומיניום)נגרותקבועהומסגרותאומן,נגרות
  מצוינותלעיל העבודותשאינן יתר ע–כל לרבותתקופתהמכרבחוקהקבועותפותהתקו"פ

האחריותלשלוששניםשתחילתהלאחרתוםתקופתהבדק.


כלפגםליקויאוקלקולכאמורלעיליתוקנועלידיהקבלןועלחשבונומידלאחרמתןהודעהעלכך47.4
יםיתוקנושעות,במקריםאחר24בכתבעלידיהמזמין.מקריםדחופיםיתוקנועלידיהקבלןתוך

ימיםממועדההודעה.7לכלהמאוחרתוך


של47.5 המלאה רצונו לשביעות חשבונו ועל הקבלן ידי על ייעשה הנ"ל הפגמים או הליקויים תיקון
.אוהמזמיןהמפקח


,עלו/אובעבודותמבלילגרועמשארהוראותחוזהזה,יהיההקבלןאחראילכלנזקופגםבמבנים47.6

מעברלתקופותהנ"ל.פיכלדיןגם
כןכלנזקוהוצאהשעלוללשאתבהןהמזמין.בגיןהקבלןיהיהחייבלפצותו/אולשפותאתהמזמין

בגיןכלנזקשיגרםלהםעקבליקויאופגםהמזמיןיהיההקבלןחייבלפצותאתהרוכשאוהשוכרמ
.כאמור

חוקהמכרלרבותבקשרלרכושהוראותן,בענייןטיבהבניהיחולועלכלהעבודותשיבצעהקבל47.7
,גםאםהוראותהחוקלאמתייחסותלכךבמפורש.אויחידהכאילוהיהמדוברבדירההמשותף
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ידי-לאימלאהקבלןאחריהוראותהסעיפיםדלעיל,רשאיהמזמיןלבצעאתהעבודותהאמורותעל47.8
7שעותממתןההודעהלקבלן,במידהוהתקלהדחופהותוך24בתוךקבלןאחראובכלדרךאחרת

ימיםממועדמתןההודעהלקבלן,באםהתקלהאינהדחופה.המזמיןרשאילגבותאולנכותאת
מכלסכוםשיגיעשיחשבוכהוצאות12%בתוספתלפישיקולדעתוולקזזןההוצאותהאמורות,

להלןוכןיהאהמזמיןרשאי57.2כמפורטבסעיףלקבלןבכלזמןשהואו/אומסכוםערבותהבדק
כלפיעללמזמיןהמוקניםלפגועבכלסעדו/אוזכותמבליוהכללגבותןמהקבלןבכלדרךאחרת

.דין


  פגמים וחקירת סיבותיהם בזמן ביצוע העבודות . 22
  

המפקח,לדרושנתגלופגמים,ליקויים,וקלקוליםבמבנהבזמןביצועהעבודות,רשאי48.1
מהקבלןלחקור,בהתאםלהנחיותיוולהוראותיושלהמפקח,אתסיבותהפגמים,הליקויים

.ו/אובעבודות,ולחייבאתהקבלןבהתאםוהקלקוליםשנתגלובמבנה


.זההסכםכמפורטבוהאחריותאיןבאמורלעילכדילגרועמאחריותהקבלןלתקופתהבדק48.2
 

 העבודותהפסקת  –פרק ט' 


.בוטל .29


 הפסקת הבניה לפי הוראת המפקח .22
 

50.1 יפסיקאתביצוע העבודההקבלן הכול, הוראההמקצתאו לצמיתותלפי מסויםאו לזמן ,
אלאאםניתנההיחדשבכתבמאתהמפקח,בהתאםלתנאיםולתקופהשיצוינובהוראהולא

ידיהמפקח.-לועלכךהוראהבכתבעל


50.2 ביצוע העבודההופסק הכול, המקצתאו להבטחת,לעילכאמור, אמצעים הקבלן ינקוט
,לפיהצורך,לשביעותרצונושלהמפקח.ולהגנתןהעבודות


50.3 כתוצאה לקבלן נגרמו ואשר בפועל שהוצאו מוכחות זמניתהוצאות ביצועמהפסקה של

רשהעבודות יהא לא הקבלן אולם המזמין על תחולנה המפקח, הוראות לפי לדרוש, אי
יוםמיוםקבלתהוראותיו30תשלוםההוצאותהאמורות,אםלאהגישבכתבלמפקח,תוך

ע"י ייקבע ההוצאות שיעור ההוצאות. סכום בציון ומנומקת מפורטת דרישה המפקח, של
המפקח,לאחרשניתנהלקבלןאפשרותלהשמיעאתטענותיובפניו.


50.4 עקבמילוידלעיל50.3למרותהאמורבסעיףקטן הוצאותכלשהן לקבלן לאישלםהמזמין

,במקריםדלהלן:ןמקצתאוןכול,העבודותהוראותהמפקחבקשרלהפסקתביצוע


ןכולהעבודותנקבעובחוזה,לרבותבלוחהזמניםהמאושר,תקופותלהפסקותביצוע50.4.1
;ןמקצתאו


אוןבבטיחותויר,העלוליםלפגועונקבעוע"יהמפקחהפסקותמחמתתנאימזגהא50.4.2

ןבטיב העבודותשל ןכול, שלעליוןכוחמחמתאוןמקצתאו רשלנותו מחמת או
.הקבלן


ביצוע50.4.3 ע"יהמפקחהפסקותלצרכי לצרכיבטיחותהעבודותהתקיןשלןנקבעו או ן,

כולואומקצתו.העבודותשל

ידיהמפקחצוהתחלת-,לאחרשניתןעללצמיתות,ןאומקצתן,כולהעבודותהופסקביצוע50.5

יוםמהיוםבוניתנהלקבלן30תוך,יגישהקבלן,עבודותהעבודהוהקבלןהחלבביצוע
לצמיתות,חשבוןסופיאשריהיהמבוססעלהכמויותהעבודותההוראהלהפסקתביצוע
וזה,ובהעדרמחיריידיהמפקחועלמחיריהיחידההנקוביםבח-שנמדדובפועלואושרועל

.וללאכלתשלוםנוסףוישולםלוהסכוםבהתאםבהתאםלאמורבהסכםזה-יחידהבחוזה


-לאחרחתימתהחוזה,אךלפנישניתןעללצמיתות,ןאומקצתן,כולהעבודותביצועוהופסק50.6
ידיהמפקחצולהתחלתהעבודה,אולאחרשניתןצולהתחלתהעבודה,כאמור,אךהקבלן

אחוז(חצי)0.5%פיצויקבועבערךשלסכוםשולםלקבלןיטרםהחלבביצועהבניהלמעשה,
.וללאכלתשלוםנוסףמערךהחוזה
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 הפסקת העבודה באשמת הקבלן וסילוק הקבלן.51
 

המקרים51.1 בכלאחדמן יהיההמפקחרשאי למזמין, לגרועמכלסעדאחרשיהיהנתון מבלי
בכתבמהקבלן,לקייםאתתנאיהחוזהתוךפרקזמןשיצויןברישוםביומןאודלהלןלדרוש

במכתב.
למזמין תהיה המפקח, או המזמין להוראות הקבלן ישמע לא האזהרה קבלת לאחר אם

 של הודעה לאחר מערבויות14הרשות, חלק( )או כל לממש ובכתב, מראש נוספים ימים
לסלקאתי ו/או הקבלן, ע"י לו תהאזכותעיכבוןשנמסרו בלאשלקבלן שלהקבלן, אודו

טענה בעצמו העבודות את ולהשלים ולגבותכלשהי, של הוצאות לנכות שיחשבו12%או
להשתמשלשםכךבכלהחומרים,הציוד,המתקניםשבמקוםהבנייןכהוצאותתקורהו/או

מורתםלכיסויוכןלמכוראתעודפיהחומריםואתהציודוהמתקניםהאמוריםולהשתמשבת
וכלההוצאותהכרוכות כלסכוםהמגיעלמזמיןמהקבלןלפיהחוזהו/אולבטלאתהחוזה,
בכךיחולועלהקבלן,וזאתמבלילגרועמכלסעדאחרהנתוןלמזמיןבגיןהפרתהחוזהעלפי

כלדין:


דורלטובתניתןכנגדהקבלןצופירוקאושניתןנגדוצוכינוסנכסיםאושעשהסי51.1.1
המשפטלגביאחדנכסיהקבלן,אוהוגשהבקשהלביתנושיואושהוטלעיקולעל

יום;45מהמקריםהנ"לוהבקשהאוהצולאבוטלותוך
כולואומקצתו,לאחר,אוהעסיקקבלןמשנהבביצוע51.1.2 הסבהקבלןאתהחוזה,

העבודותשלאעלפיהוראותחוזהזה;
51.1.3 הקבלן הסתלק על העולה לתקופה בחלקו או כולו החוזה ימים30מביצוע

צופים;ר
לאהחלהקבלןבביצועהעבודותאוהפסיקאתמהלךביצועןואינומצייתתוך51.1.4

ימיםלהוראהבכתבמהמפקחלהתחילאולהמשיךבביצוען;10
ה;כשישבידיהמפקח,הוכחותלהנחתדעתושהקבלןמתרשלבביצועהחוז51.1.5
כשישלמזמיןחששכיהקבלןאואדםאחרבשמושלהקבלן,נתןאוהציעלאדם51.1.6

דבר לכל או לחוזה, בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון מענק, שוחד, כלשהו
הכרוךבביצועהחוזה.

יום,והמפקחמסרעלכךאשור60-כאשרהקבלןמפגרבלוחהזמנים,למעלהמ51.1.7
בכתב.

התראה51.1.8 לאחר מתקנם ואינו זה החוזה מהוראות הוראה מפר הקבלן כאשר
ימים.7בכתבשל

לאמילאהקבלןאתהוראותהמפקחשנתנובהתאםלהוראותחוזהזה.כאשר51.1.7


לעיללאיהיהבהכרח51.1תפיסתמקוםהבנייןוסילוקידושלהקבלןמהםלפיסעיףקטן51.2
 ביטול החוזה(משום ביטול על לקבלן המזמין הודיע כן אם )אלא המזמין ידי על החוזה

והקבלןיהאחייבלעמודבכלהתחייבויותיולפיהחוזהפרטלהתחייבויותשהמפקחיאשרלו
בכתבומראשלאלמלאן.


מרגעמסירתההודעהכאמורלעילועדסיוםההתחשבנותביןהצדדים,אסוריהיהלקבלן51.3

המזמיןאשרברשותממקוםהבנייןכלציוד,חומריםומתקניםמכלסוג,והםיהיולהוציא
יהיהרשאילהשתמשבהםכאמורלהלן.


לקבלן51.4 להודיע המזמין רשאי יהיה כאמור, הקבלן, באשמת העבודות הפסקת של במקרה

הכלים המכשירים, את שצוין, המועד תוך מהאתר, חשבונו, על לסלק, המכונות,שעליו ,
הוראהזו לאמילאהקבלן הנמצאיםבמקום. החומריםהשייכיםלקבלן המתקניםועודפי

תוךהמועדשצוין,לאיהיההמזמיןאחראילשלמותרכושזהשלהקבלן.


 התחשבנות עם סילוק יד הקבלן .52


לעיל,לאיהיההמזמיןחייב51משעתתפיסתמקוםהבנייןעלידיהמזמין,כמפורטבסעיף52.1
המפקחהוצאותהשלמת ידי על בכתב ויאושרו סכוםכלשהואעדשיתבררו לשלםלקבלן

העבודות זההתשלומיםיבדקו חוזה לפי המזמין להםזכאי אחרסכוםכלוכןבכללאם,
.לקבלןהמגיעמהסכוםלנכות/אוולקזזהמזמיןזכאיאותו


זה,52.2 תנאי להבטחתמילוי הקבלן סכוםהערבותשהפקיד כן וכמו לקבלן המגיעה התמורה

לתשלוםכלההוצאותהכרוכותבסיוםהעבודות.לאיספיקוכספיםאלה,היתר,ביןישמשו
עהבכתבלשםיהיההקבלןחייבלשלםלמזמיןאתההפרשתוךשבועימיםמיוםמסירתהוד

זה.
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 ביצוע העבודות ךהיעדר אפשרות בהמש .35


לעיל:51-ו50מבלילגרועמןהאמורבסעיף


53.1 בביצוע להמשיך אפשרות תהיה לא שהוא זמן בכל העבודותאם סיבה, כל מפאת רשאי,
המפקחהמזמין והקבלןלהורותאו לצמיתות, העבודות ביצוע את להפסיק בכתב לקבלן

ימלאאחרהוראתו.


הסכוםשישולםלקבלןבמקרהשלהיעדראפשרותבהמשכתביצועהעבודותכאמורבסעיף53.2
53.1 מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך למחיריםכההודעהיהיה בהתאם אמור,

והשיעוריםהנקוביםברשימתהכמויותובהוראותהשינויים.


כסילוקסופ ייחשב כוללתביעותלפיצוייםתשלוםהסכוםכאמור תביעותהקבלן, כל של י
ותביעותעבורהוצאותמיוחדותשנגרמוכאמור.


 

 התמורה   –פרק י' 


 התמורה והפרשי הצמדה .22


שאר54.1 כל של מדוקדק ומילוי החוזה, נשוא העבודות של והנאות המלא ביצוען תמורת
להלן,ישלםהמזמין54.2(ובכפוףלאמורבס"קשמטעמומיהתחייבויותהקבלן)לרבותכל

.מע"מכולללא₪    לקבלןסךשל
."שכר החוזה"או"התמורה"או"מחיר החוזה"-הסכוםהאמור,יקרא

  
וכיהמוצהרומוסכםבזאתכימחיר54.2 סופי, כוללאתכלההוצאותהדרושותיהחוזההינו נו

בכפוף והכל חתימתו, טרם שהוצאו הוצאות לרבות זה, חוזה פי על הקבלן חיובי לקיום
להוראותחוזהזה.


ו/אולהצמדהאחרתלמדדיםצמודולאיהילשלםהמזמיןשעלשהואכלתשלוםוהתמורה54.3

להשלמתהביצועתקופתלעילכי34.1מראשבסעיףנקבעריבית,למעטאםולאישאוכלשהי
תהיההתמורהצמודהלמדדורקבמקרהכזה,שאז,ימיםקלנדריים365עולהעלהעבודות
בכלמקרהאחרשבומספר.ביחסלמדדהידועבמועדחתימתחוזהזהבלבדהבניהתשומות

מיםקלנדרייםוגםאםמשךביצועהעבודותבפועלי365-קטןמ34.1הימיםהנקובבסעיף
.כאמורריביתאוכלשהיהצמדהתהיההיהגדוליותר,לא


פרטלהתייקרותאוהוזלהבמחירהחוזהלפיהאמורלעיללאישפיעועלמחירהחוזההסופי54.4

 שהן איזה תנודות הסופי והתשלום הביניים תשלומי בחישוב יובאו בשכרלרבותולא
בתנאיםסוציאל בשנוימיסיםובהיטליםאומפאתיהעבודה,במחיריההובלה, יםלפועלים,

וידועלקבלןכיהתמורההינהסופיתוכוללתאתכלסיבהאחרתכלשהימבלייוצאמהכלל
.והעלויותההוצאות


ןלכלתשלוםעלחשבוןמחירהחוזהיתווסףמסערךמוסףכחוק,אשרישולםרקלאחרמת54.5

מאושרלעבודעלבסיסמזומןהקבלןחשבוניתמסמקורכחוקאומתןחשבוניתעסקהאם
 כאמור, ובמקרה והתקנות, החוק מסומידלפי חשבונית למכבי יעביר התשלום לאחר

בהתאמה.


מסבמקור54.6 ניכוי בדבר דין לכל ורקבכפוף אך לקבלן ישולמו חלקממנו וכל החוזה מחיר
והתקנותשהוצאומכוחוובכפוףלהצגת1776-עסקאותגופיםציבוריים,תשל"וובכפוףלחוק

שיעור על הכנסה האוצר/מס ואישור כדין חשבונות פנקסי ניהול על  בחוק כנדרש אישור
ע"פ אשור בידיו וכי כחוק ספרים מנהל הוא כי ואישור במקור מס של הפטור או הניכוי

.1787–ניהולחשבונות()אשורים(תשמ"חתקנותעסקאותגופיםציבוריים)אכיפת


54.7 והחלשכלתשלוםו/אוהוצאה,לקזזמכלסכוםאשריגיעלקבלןהמזמיןזכאי צריכה/או
.עלפיכלדיןעלהקבלןלחול
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 העבודות הכלולות במסגרת התמורה   .22
 

המחיריםהמפורטים55.1 לגרועמשארהוראותהחוזהיחשבו לחוזהככוללים'/גבנספח מבלי
עדלהשלמתה,לרבותאתהמפורטלהלן:אתערךכלהכרוךבביצועהעבודה


וח55.1.1 לסוגיהם מוצרים זה )ובכלל והציוד החומרים הכלוליםוכל עזר מרי

בעבודותושאינםנכלליםבהן(,הפחתשלהםומסיםוההיטליםהחליםעליהםו/אועל
 מכס בלו קניה, מס לרבות שיהיוייבואם וכפי כיום שהם כפי ויחולו, במידה וכו'

וכןכלמסו/אוהיטלו/אותשלוםחובהבגיןהח מריםוהציודובעתידמפעםלפעם,
.הקבלןתקורותכלוכן ו/אוייבואםכפישיהיומפעםלפעם


העבודות55.1.2 כל כולל זה, חוזה לתנאי בהתאם ביצוע לשם הדרושות העבודות כל

בפרק ביטויוהמתוארות מצא לא שתאורן עבודות לרבות המפרט של המתאים
וכולל וגמורה, מושלמת עבודה לביצוע דרושות הן אבל המצורפים, במסמכים

ביוב,מים,חשמלותקשורת.ובכללזהחיבוריםלמערכות


ובכללהעבודותאלמקוםלרבותהובלתכלהחומריםו/אוהציודו/אוכליעבודהוכו',55.1.3
 זה למקום העובדים והובלת המכס מרשות שחרורם ופריקתם, עבודותהעמסתם

וממנו.


העבודות55.1.4 שמירת וכן שמירתם וכו' המכונות הכלים, החומרים, אחסנת
שבוצעו.


הוצאותהגנהעלהעבודות,העובדיםוצדשלישי,בפנינזקיםוהשפעותשלמזגהאויר,55.1.5

,נגדחדירתמים,קורוזיהוכיוצ"ב.לרבותובמיוחדבתקופתהחורף


55.1.6 בדיקותומנהלניהולהוצאות הוצאות תקורה; והוצאות סימון מדידה, העבודה,
.לעיל31חומריםכמפורטבסעיף


העבודות55.1.7 של ביטוח הוצאות הסוציאליים, שלישיוהעובדיםהמסים וצד העובדים ,

בהתאםלנדרשבתנאיחוזהזה.


הוצאותיוהוצ55.1.8 זה ובכלל עקיפות( והן ישירות )הן הקבלן של הכלליות אותיו
המוקדמותוהבלתיצפויות.


הערבויות,55.1.7 על הכללייםמימון,הוצאות התנאים במילוי הקשורות והוצאות ביטוח

.ורווחהקבלןוההוראותוהתנאיםהנזכריםבחוזהעלנספחיומיוחדיםה


הישירותוהבלתיישירותהקשורותבעבודותקבלניהמשנה.כלההוצאות55.1.10


לשינויים55.1.11 פרט ומוחלטים סופיים יהיו המחיר בהצעת הנקובים היחידה מחירי
שסוכמומראשובכתב,וכפישסוכמו,ולמעטמסערךמוסףהחלעלהמזמין.


עלותביקורתשלבקרתמבנים.55.1.12


.הביצוע  ועבודותאחזקהוניקויתוךתקופתושטיפתולפנימסירהקיוןהבנייןינ55.1.13


תאוםעםכלהגורמיםהפעיליםבשטחכוללקבלניםאחריםכאמורלעיל.55.1.14


 אמצעיזהירותלמניעתהפרעותותקלותלפעילותהקיימתבשטחובסביבההקרובה.55.1.15


וכן55.1.16 מוכנים מוצרים זה ובכלל פחת לרבות החומרים, הציוד, העבודה, כל

 עזר, וחומרי לוואי הקבלתהדרושיםעבודות מסמכי עפ"י העבודה לביצוע
הצעות/החוזה.


55.1.17 זמניותוכלציודדרכים,עגורניםהשימושבציודמכני,כליעבודה,פיגומים,טפסות,

 אחר, וכד' מחסנים עזר, פירוקםמבני באתר, אחזקתם הרכבתם, הוצאות לרבות
 וסילוקםבסיוםהעבודה.
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וכל55.1.18 הסימון של וחידושו פירוקו לרבות מוסמך מודד ע"י וסימון מדידה
 מכשיריהמדידהוחומריעזרהדרושיםלכך,וכןעלותהמודדהמוסמך.


וביטולןשךכלתקופתהביצועתןוחידושןבמהכשרתדרכיםזמניותועוקפות,אחזק55.1.17

זמני לניקוז באשר הדין והוא העבודה, גמר לאחר חשמל, מקורות לרבותצמחיה,
 .'וכומים,העתקה


העבודהוהאמצעיםהדרושיםלאחזקתחלקיהבנייןשהושלמו,עדלמסירתהעבודות.55.1.20


ההוצאותלהכנתלוחותזמניםמפורטיםועדכונםהשוטף. 55.1.21


הנובעותמהם,הןמתנאיהחוזה,אוהקשורותעמם,אוכליתרההוצאותהמתחייבות55.1.22

הישירותוהןהעקיפותובכללזהכלהתקורהשלהקבלן.


העבודותשמירתשעותביממהלרבותשבתותוחגים,24שמירהושיטורבשטחבמשך55.1.23
קוע"יהמזמין.שבוצעו,שמירהואחריותעלחומריםועבודותשסופ


עבודותנוספות.ה/אווהעבודותעבודותנלוותעקבביצוע55.1.24


לאתר55.1.25 הביצוע, תקופת כל במשך מהבניין בניה ועודפי שהוא סוג מכל פסולת פינוי

ושרע"יהרשויותהמוסמכות.שפיכתפסולתהמא


ושרעלמאיבנייןשנפסלולאתרשפיכתפסולתסילוקעודפיחומריםופסולתוכןחלק55.1.26
ידיהרשויותהמוסמכותואספקתחומריםאחריםבמקומם.

 
.55.2 התחשב כאילו הקבלן את רואים כי מובהר ספק כל התנאיםבלהסרת בכל המחירים הצגת

ייחשבוככולל ע"יהקבלן עלכלנספחיו.המחיריםהמוצגיםו/אושהוצגו יםהמפורטיםבחוזהזה,
הנזכריםבאותםמסמכיםעלפרטיהם.איהבנתתנאיותהכרוכותבמילויהתנאיםאתערךההוצא

כלשהואואיהתחשבותבו,לאתוכרעלידיהמזמיןכסיבהמספקתלשינוימחיראועילהלתשלום
נוסףמכלסוגשהוא.


 
3.55   תשומתלבהקבלןמופניתלמונח"מחיריסוד"במצויןבכתביהכמ .מחיריסודשל/'גנספח ויות,

כלשהו ינוהמוצר מוצר. אותו עבור בפועל ששולם במחירוןהמחיר המופיע למחיר אינה כוונה
החברההמספקתאלאלמחירששולםלאחרכלההורדותו/אוהנחותלמיניהן.המזמיןשומרלעצמו

לרכושאתהמוצרבמחיראתהזכותלקבועעםספקאויצרןכלשהומחירמוצרולחייבאתהקבלן
הנ"ל.

 
 חשבונות ביניים ותנאי תשלום .22

 
יגישהקבלןלמפקחחשבון56.1 -אחתלחודש,בהתאםללוחהתשלומיםשיקבעעלידיהמפקח,

ביניים ביצוע התחלת מיום מצטבר חשבון מתייחסהעבודותהמהווה אליו למועד ועד
מה יאוחר לא הביניים חשבון את המפקח לאישור יגיש הקבלן בגין20-החשבון. לחודש

החודששקדםלמועדהגשתהחשבון.
 עודותהמשלוחתעלהקבלןלצרףלכלחשבוןשניעותקיםמדפיהמדידה,חישוביהכמויות,

ומסמכיםהמוכיחיםאתהכמויותבחשבון.


ימים10-המפקחיבדוקאתהחשבון,לרבותהכמויותוהמחיריםהנקוביםבו,ולאיאוחרמ56.2
לחודשבוהוגש,יאשראוישנהאותו.למרותהאמור,30-לאחרהגשתו,קרי,לאיאוחרמה

כמויות חישובי בהגשת כאמור חשבון כל של אישורו את להתנות המפקח רשאי יהיה
מבוצעואשרעבורונדרשהתשלוםו/אוהוגשהחשבון.מדויקיםוסופייםעבורחלקה


לדחו56.3 לשנותאתהחשבנותכאמורהמפקחלאיהיהחייבלאשראו תו/או אינואםהקבלן

.ביקשהמפקחפרטיםנוספיםכלשהםלצורךויהארשאילעכבהחשבוןבלוחהזמניםעומד
שליוכלהמפקחלהחליטלהאריךאתהזמןשבדיקתהחשבוןשהוגשע"יהקבלןכאמור,הרי

לפיוהכלהנוספיםהפרטיםלושסופקומיוםנוספיםימים7-ב,לעילכאמורהחשבוןבדיקת
.דעתושיקול
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סכום56.4 כל וכן התשלומיםששולמו כל וינוכו יופחתו לעיל, בינייםכאמור חשבון מסכוםכל
מועד באותו זה חוזה לפי מהקבלן למזמין לנכותהמגיע המזמין שעל במקור מס כל וכן

כתשלום והנותרישולםלקבלן שיהיהמפעםלפעם, כפי דין, כל פי על מהתשלומיםלקבלן
בינייםעלחשבוןהתמורה.


כלמיקוזזמהתמורה10%בשיעורשלעיכבון לאחראלא,לקבלןםלאישולובינייםחשבון

קיוםהתנאיםהמפורטיםלהלן:


בסעיףהמצאתכלהמסמכיםהמפורטיםלאחרישולםלקבלןשעוכבמהתמרה5%סךשל
מאושרעלידיהמפקח.,/ב'בנספח לרבותתיקמתקןכמפורט46.2


 של נוסף לקבלן5%סך וישולם ההתחשבנות סיום עם לקבלן ישולם מהתמורה

עםביצועותשלוםהחשבוןהסופי.יחד

לעיללאמורבנוסף תשלוםלצורךעריכתבגיןמע"מכוללמהתמורה0.35%שלסךיקוזז,

.45הבטוחיםכמפורטבסעיף


ישולםע"י-חשבון56.5 כפישאושרבתעודתהתשלוםהחתומהע"יהמפקח, הבינייםשלהקבלן,
+ שוטף בתנאי התשלומים, ללוח בהתאם ידי65המזמין על החשבון אישור ממועד יום

המפקחובתנאישהחשבוןאושרעלידיהמפקח.


אנכללבחוזהאובינייםותשלומםלאישמשכלהוכחהלאישורמחירשל-חשבונותאישור56.6
אושרוע"יהמפקח.כמוכן,עבודותשנכללובחשבונותהבינייםגםאםכהסכמהלקבלחלקי

אישורחשבונותאינומהווהראיהלטיבהמלאכהו/אולאיכותחומריםוהבניהו/אולנכונות
הכמויותו/אולמחיריםלאישורסופי,שלהכמויותו/אוהמחיריםומחירהחוזהיקבעבעת

להלן.57החשבוןהסופי,עלפיהמפורטבסעיףתשלוםשורא


לה56.7 שיש אחרת החלטה כל או לקבלן, תשלומים או חשבונות אישור כי ומודגש מובהר
תיחשב זה, הסכם הוראות פי על שלא או בלבד, המפקח ידי על למזמין כספית משמעות

כחריגהמסמכותואיןבהכדילחייבאתהמזמין.


המזמיןיהארשאילנכותמהכספיםהמגיעיםאושיגיעולקבלן,מאתהמזמיןאתכלאותם56.8
קיוםאוהפרתסעיףכלשהומסעיפיהחוזה.-הסכומיםאשריידרשאויחויב,לשלמםעקבאי

ויד-ועאתהחזרתהכספיםששולמועלהאמורבסעיףזהאינוגורעמזכויותיושלהמזמיןלתב
בכלדרךאחרת.


 חשבון סופי.57


ועריכתפרוטוקוללמסירהסופי60-לאיאוחרמ57.1 יוםמתאריךאישורקבלתהעבודותכולן

כאמורלעילותיקוןכלהליקוייםהמפורטיםבו,אםפורטו,יגישהקבלןחשבוןסופיבצרוף
כלהמסמכיםהקשוריםבו.שכרהחוזהייקבעסופיתעליסודהמכפלותשלמחיריהיחידה

בכ בכמויותשנמדדו בהפחתתשברשימתהכמויות, או בהוספת פיפותלהוראותהסכםזה,
ערכםשלהשינוייםלפיהוראותהשינויים.


70החשבוןהסופייאושרע"יהמפקחכפישהוגש,אובתיקוניםשיוכנסובוע"יהמפקח,תוך57.2

יוםמיוםהגשתולמפקח.


57.3 הסופי, החשבון בדיקת לצורך מהקבלן כלשהם נוספים פרטים המפקח במידתביקש הרי
 בסעיף הנקוב הזמן פרק את להאריך להחליט המפקח יוכל 57.2הצורך שמתחייב ככל

אחר מועד בכל החשבון את לבדוק מהמפקח למנוע כדי באמור אין הפרטים. מקבלת
בצרוףריבית למזמין יוחזרו עלהקבלןלהחזירלמזמין והצמדההחלוסכומיםשיסתברכי

רתםלמזמיןבפועל.לאמסרהקבלןאתהפרטיםהנוספיםתוךמיוםתשלומםלקבלןועדהחז
ימיםלקבלןמראשובכתב,אתמחיר14המועדיםהאמוריםיקבעהמפקח,לאחרהודעהשל
באותהעת.והיובידהחוזהבהתאםלשקולדעתוובהתאםלמסמכיםשי


ומסמכי57.4 תעודותמשלוח כמויות, חישובי הסופי, לחשבון לצרף הקבלן םהמוכיחיםאתעל

הכמויותבחשבוןהסופי.



   

44 

 

לערוךלעיל,רשאיהמפקח57.1אמורבס"קלאהגישהקבלןאתהחשבוןהסופיתוךהמועדה
אתהחשבוןהסופילפימיטבידיעתוועליסודהמסמכיםהנמצאיםברשותו,וחשבוןסופיזה

 צדדיםלחוזהזה.ידיהמפקחויחייבאתה-ידיהקבלןואושרעל-ייחשבכאילונערךעל


המזמין,57.5 ע"י לקבלן ישולמו הסופי, בהתאםלחשבון החוזה, עפ"י הכספיםהמגיעיםלקבלן
54.5בסעיףלאמוריוםלאחראישורהחשבוןהסופיעלידיהמפקח,כפוף70בתנאישוטף+
למזמין.אוחשבוניתעסקהכדיןחשבוניתמסבקשרלמסירת


הצהרהיחתוםוימסורלידיהמזמיןהקבלןכיהינוםבגיןהחשבוןהסופיהתשלולביצועתנאי57.6

עלחיסולתביעותיובקשרלחוזהבנוסחשנקבעע"יהמפקח.


 
 פיצויים בגין איחורים –פרק יא' 


 

 פיצויים בגין איחורים .22


הסופית58.1 דעתם ולהנחת זה חוזה להוראות בהתאם העבודות ביצוע את ישלים הקבלן
שלבמהשלביםהמפורטיםבלוח וכל אתהעבודות וימסור והמפקח המזמין והבלעדיתשל

לחוזהזה.לצורכיחוזהזהמסירת2ב'נספח הזמניםלמזמיןבהתאםללוחהזמניםהמהווה
ובהתאםלמפורטבסעיףהעבודותמשמעותהקבלתהעבודותעלי לחוזהזה46דיהמזמין,

לעיל.


העבודותבתקופהקצובהוכי58.2.158.2 בביצוע מעוניין כיהמזמין ידועלו הקבלןמצהירכי
על ואחהמזמין כספיים לרבות נזקים לסבול בהשלמתריםול פיגור של במקרה
העבודות.


ישלםהקבלןבמידהוהקבלןלאישליםאתביצוע58.2.2 חוזהזה, העבודותבמועדעלפי

למזמיןכפיצוייםמוסכמיםומוערכיםמראשאתהסכומיםהמפורטיםלהלן מבלי,
:היקפם/אוולגובהםשיתנגד


הביצוע בשלבי איחור, של יום כל בעד מראש והקבועים מוסכמים פיצויים

0.4%ש"חליוםאו2,000המפורטיםבלוחותהזמניםבהתאםלתנאיהחוזההינם:
זאת,מבלילגרועמכלזכותאחרת לפיהגבוהמבניהם. מערךהחשבוןהסופיליום,

 נוספת וו/או סעד סכוםיםהעומד/או דין. כל עפ"י ו/או החוזה עפ"י למזמין
ל צמוד יהיה המוסכמים המדדבעלייההפיצויים למגורים. הבניה תשומות מדד

.זהחוזהחתימתביוםהידועמדדההבסיסייהיה


תשלוםהפיצוייםאיןבוכשלעצמומשוםשחרורהקבלןמהתחייבותולהשליםאתהעבודות58.3
ו/אוכלחלקמהןאומכלהתחייבותאחרתלפיחוזהזהבקשרלהשלמתהעבודותומימוש

 זכותכלשהיהערבות מכל יגרעו לא לקבלן סכומיםכלשהםהמגיעיםמהמזמין ניכוי ו/או
בקשרלהשלמתהעבודות.לרבותסעדכלשהושיהיהנתוןלמזמיןאחרתל


למזמיןתהיהבכלעתהזכותלזקוףכלתשלוםשהוא,שיקבלו/אואףכלהוראהאחרת,על58.4

שינכהמהקבלן,עלחשבוןתשלומיפיצוייםכלשהם.

 ערבויות –פרק יב' 


 ערבויות .29


זה, חוזה לפי התחייבויותיו מילוי העבודותלהבטחת ביצוע לתחילת לקבלן הרשות למתן וכתנאי

בפועל,ימציאהקבלןלמזמין,עלחשבוןהקבלן,ערבויותבנקאיותכמפורטלהלן:


 ערבות ביצוע 57.1
 

להבטחתמילויהתחייבויותיועלפיהחוזה,כולןאומקצתן,ימציאהקבלןלמזמין,57.1.1
גם למימוש ניתנת מותנית, ובלתי אוטונומית בנקאית, ערבות החוזה, חתימת עם

 יהיה שסכומה הבניה, תשומות למדד צמודה כולל10%בחלקים, החוזה מערך
 מע"מ, ביצועמשךלתקופתבתוקף 4דלעוובנוסףהעבודות נוספיםחודשים

"(.ערבות הבצוע)להלן:"שלאחריה
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לחוזהזה.2ב'נספח כ,מצורףהבצוענוסחהערבות57.1.2


הבצוע57.1.3 ערבות תוקף את המזמין, דרישת ולפי פעם מדי להאריך מתחייב הקבלן

חודשיםלאחרמועדסיוםהעבודה4באופןשהערבותהנ"לתהיהבתוקףלפחותעד
הסופיתבפועלשלהעבודותלמזמין.והמסירה

זכאי המזמין יהיה כאמור, הבצוע ערבות תוקף את הקבלן יאריך אתלפרועלא
הארכתתוקפה.מהבנקלדרושערבותהבצועולחילופיןאת


גם57.1.4 תשמש האמורה הערבות הקבלן. על יחולו הערבות במתן הכרוכות ההוצאות

לרכערובה אחר ועניין דבר לכךלכל ההפרשיםבות את למזמין יחזיר שהקבלן
והסכומיםהנובעיםמטעויותבחשבונותהבינייםובחשבוןהסופי.


סכום57.1.5 את לחלט רשאי המזמין יהיה מתנאיו, תנאי או החוזה את הקבלן יפר

הערבות,כולהאומקצתה,כפיצוימוסכםוקבועומוערךמראש,מבלילגרועמזכותו
עלכלהנזקיםשנגרמולובעקבותהפרתהקבלןאתהחוזה,מבליצויילפשלהמזמין

שיוכלהקבלןלהתנגדלגבייתסכוםהערבותהאמור.


לקני57.1.6 ייהפך המזמין ע"י שיחולט הערבות שתהיהיסכום מבלי והמוחלט, הגמור נו
ומבלי לכך, בקשר כלשהן ומענות בטענות המזמין כלפי לבוא כלשהי זכות לקבלן

שהדברהזהיגרעמזכויותיוהאחרותשלהמזמיןשישלולפיהחוזה.


  ואחריות ערבות בדק   57.2
 

57.2.1 הסופיהחשבוןאשורלאחר להשבתתנאי, הביצוע, הואערבות מסירתכי עם
,ולאחלקיםמהןבהתאםלהוראותחוזהזההעבודותכשהןמושלמותכולן 
ימסור למזמין בזההקבלן המצורף בנוסח בנקאית זה.2ב'כנספח ערבות לחוזה
כדלהלן:יהיההבדקערבותגובה

ממועדשנהמשכרהחוזההסופיעלכלמרכיביוכוללמע"מלתקופהשלעדתום5%
מבין המאוחר לפי הסופי החשבון תשלום ממועד או השני המסירה פרוטוקול

 "(.ערבות הבדק השניים)להלן:"


57.2.2 התחייבויותיו אחר הקבלן ימלא לתיקוןלא בסעיף האמורים עיל,ל47במועדים
 מראש מוסכםוקבוע לחלטאתערבותהבדקכפיצוי המזמין לכיסוי יהיהרשאי

.נוספיםזכות/אווסעדבכללפגועמבליוזאתיוהוצאות


57.3   מהתחייבויותיו התחייבותכלשהי הפרהקבלן רשאי יהיההמזמין חוזהזה, לממשאתלפי
לעיע הנזכרת כלשהי  לרבות אשר סכום כל הערבות סכום מתוך לעצמו את הפציולגבות

כל עבור דעתו להנחת  המזמין, /ונזק שהמזמין הוצאה עלחובעשויאו בקשר אוםבהם
כתוצאהמהפרהזו.


57.4    למנועמהמזמיןלנקוטבכלהליךשהואלגבייתכלאין כוםהעשויסבאמורבסעיףזהבכדי

 לומאתהקבלן,והעולהעלסכוםהערבות. הגיעל
 

הוצאות, מסים ותשלומים שונים   .22


מבלילגרועבכלהאמורבחוזהזה,כלההוצאותהחיובים,המיסים,האגרותוההיטליםמכלמיןוסוג
שהואהכרוכיםבביצועהעבודותובמילויכלהתחייבויותהקבלןעלפיהסכםזה,יחולווישולמועלידי

.הקבלן
 
 
 הוראות שונות  –רק יג' פ
 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי צד לחוזה.61
 

אוהמפקחלסטותמתנאיחוזהזהבמקרהמסויםלאתהווהתקדיםהמזמיןהסכמהמצד61.1
ילמדוממנוגזרהשווהלמקרהאחר.ולא
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לפיהחוזהבמקרהמסוים,איןלראותלובזכויותהניתנותהמפקחאוהמזמיןלאהשתמש61.2
עלזכויות ויתורכלשהו ללמודמהתנהגותזו זכויותבמקרהאחרואין בכךויתורעלאותן

וחובותלפיחוזהזה.
 ביולוהוצאות.62

יחולועל"בוכיוצוהעמדתהביטחונות,אםנדרשהערבויותוהוצאותביולהחוזהההוצאותלרבותכל
הקבלןוישולמועלידו.






 רוחני קניין.63
תכניותמוסכם ניירותעבודה, חוותדעת, תרשים, מסמך, לרבותבכל הרוחני זכויותהקניין כל כי

אםהועברוו/אונוצרועלידיהקבלן"(גםהתוצרים"–)להלןאחררלוונטימסמךאופרטעבודהוכל
ולקבלןו/אולמימטעמולאתהאכלדרישהו/אולמזמיןו/אומימטעמו,יהיושייכיםבאופןבלעדי

.הקבלןמוותרבכלעתשהיאאלובתוצריםבגיןשימושושלהמזמיןהמזמיןתביעהו/אוטענהכנגד
כלזכותאחרתבהתאםהמזמיןבזאתעלכלטענהכנגד המוסריותבתוצריםו/או בנוגעלזכויותיו

מי/אווהקבלןשרותיממתןיםהנובעיםתוצרהועפ"יכלדיןוכל2007–לחוקזכויותיוצריםתשס"ח
הפרטיולעשותבוכלשימושללאהגבלהוהםבבחינתקניינרשאוהואהמזמיןרכושמהווים,מטעמו

וקנייניתלרבותזכותכלעלבזאתרמוותוהקבלןהמזמיןשל מוסריתזכות/אוויוצריםזכות/או
 .והואיפצהאתהמזמיןבגיןכלטענהו/אודרישה'וכו


 שינויים.64

כלשינויבתנאיחוזהזהלאיהיהברתוקףאלאאםנעשהבכתב,ונחתםבידיהצדדים
חוזהזה.ל


 .      סמכות שפוט65
סמכותהשיפוטהייחודיתוהבלעדיתבכלהקשורלנושאיםולענייניםהנובעיםו/אוהקשוריםלהסכם
זהתהאנתונהאךורקלביתהמשפטהמוסמךבעירתלאביב.למעןהסרספק,צירוףצדדיםנוספים

להליךלאישנהאתסמכותהשיפוטהייחודיתכאמור.
 

 ויתור על זכות עיכבון  . 66
עבודות,להקשורבכלתרבאופןסופיומוחלטכלפיהמזמיןעלכלזכותעיכבוןמסוגכלשהימווהקבלן

כלהמצויבולרבותבכלמקרהשלביטול,הפסקהאומחלוקתוציוד,אתרהעבודות,החומרים
.כלשהי


 שמירת סודיות.67
 

הקבלןמתחייבלשמורבסוד,ולאלהעביר,למסורו/אולהביאלידיעתכלאדם,כלידיעהבקשר67.1
עםביצועהפרויקטאוידיעהשהגיעהאליובתוקף,אובמהלך,אואגבביצועהפרויקט,תוך

אולאחרסיומה. תקופתההסכם,לפניתחילתה


האמו67.2 ההתחייבות שהפרת לו ידוע כי מצהיר, הקבלן כתיחשברה סעיף לפי לחוק118עבירה
.1777–העונשין,התשל"ז


 קיזוז .68


הקבלןמוותרבזהעלזכותקיזוזכלשהיכלפיהמזמין.68.1


צורךגבייתפיצוילקיזוזמכלסכוםהמגיעממנולקבלןלפיהסכםזה,הןללמזמיןזכות68.2

 עלפישיקולדעתוהבלעדי.וסכםוהןלכלצורךאחר,הכלמ

 
 הודעות.67

כתובותהצדדיםלחוזהזההןכקבועבמבואלו,וכלהודעהשתישלחבדואררשוםלפיאחת
שעותמעתשיגורה76מהכתובותהנ"לתחשבכאילוהגיעהלידיעתוולרשותושלהצדהנשגרבתוך

בעתמסירתה.-ואםנמסרהביד



 :לעיל הנקובים ובמועד במקום החתום על דדיםהצ באו ולראיה             
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-------------------------             ----------------------------- 
 הקבלן                           בריאות שירותי מכבי     
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מתקן תיק – /ב' נספח
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 תיק מתקן
 אישור ביצוע המתכנן למערכתו

 
 

 .להכין עם גמר הפרויקט נים והספקיםהקבלמצ"ב פרוט לתוכן תיק המתקן שעל 
 אליה הרלוונטייםעזר במסמכי תיק המתקן יכל מערכת בפרויקט תלווה ות

 .כמפורט בהמשך


בהתאםלסוגהפרויקטוסוגהעבודה ומפרטעיקרהדרישותלתיקמתקן. פירוטבמסמךזהכללי מובהרכי
יצורפוהאישורים,המסמכיםוהתכניותהרלוונטיים.כמוכן,יושלםכלאישורנוסףשידרשע"ימכביגםאם

אינומצויןברשימותמטהלשםקבלתהמתקן.
 

פורמטים:בשנילמזמיןויוגשהמתקןיתיק
 שניעותקיניירשלכלתיקהמתקןבשלמותוכמפורטבהמשך .1

 .2 כמפורטבהמשך)אישוריםסרוקים, CDשני עליהםיהיהשמורכלתיקהמתקן קי דיסקאון או
קבציתכניותוכו'(.


תיקיהמתקןיאושרוויחתמוע"יהיועציםהרלוונטים.


ועציםוהמזמיןעדלקבלתתיקמתקןמושלם.תיקיהמתקןיתוקנוויושלמובהתאםלהערותהי


קבלהסופיתשלתיקהמתקןתהיהבכפוףלאישורוחתימתמכבי.


האישוריםוהבדיקות כל כי מובהר ומהחוזה. מהעבודות נפרד חלקבלתי מהווה מתקן והגשתתיקי הכנה

שלום.הנדרשות,התכניותוכלחומראחרשיידרשכלוליםבמחיריהיחידהוללאתוספתת



 :תיק המתקן להלן תכולת
 

 דף קשר ./
(שלE-MAILפקס,טלפוןבמשרדובנייד,כתובת,חברה,תפקיד,דףהקשרירכזאתפרטיהם)שם,

 המתקן בהקמת המעורבים הקבלן–כל )של  משנה, קבלני קבלנים, הפרויקט, ומנהלת מתכננים
.רלוונטייםואביזרים,נותניהשירותהראשיוקבלנימכבי(ספקיציוד


דוא"לטלפוןכתובתחברהתפקידשםמס'







 אישורים ונתונים טכניים .0


במתקןאורתי2.1 מערכת כל של קצר מתיאור ובנוי מילולית הקדמה מהוה המתקן של כללי
עקרונותהפעלתה.ו

של אלמנט לכל היצרן הפעלת הוראות ויכללו מערכות/מקצועיות לפי יחולקו המתקן תיקי
לפי טיפול הנחיות וכו', חודשי שבועי, יומי, לטיפול מפורטות החזקה הוראות המערכת,

תרחישים,חלפיםמומלציםכוללרשימתמלאימומלץוספקים,קטלוגשלהציודוהאביזרים.
.פלינותבפרויקטיהדיסהמעודכנותלפיהביצועבשטחותכלולנהאתכלהעדותתהיינתכניות2.2

העדותיהיוחתומיםהקבלןהמבצע,המתכנןהרלוונטיומנהלהפרויקטתכניותעל
PDF-ו PLT,DWG/דיסקאוקי.ויהיובפורמטCDהעדותירוכזועלתכניותקבצי2.3
ע"י2.4 שהוגדרו הגמר וחומרי הגוונים שירותירשימת למכבי "י ע ואושרו הפרויקט אדריכל

בריאותששימשואתהקבלן/יזםבבנייתהמתקן.
.0ג'בנספח אישורכלהיועציםהמעורביםבפרויקטלפיהנוסח2.5
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2.6 אחריות תחילהושירותתעודות ומועדי מערכות מתוך שונים ואלמנטים שונים ספקים של
יש.ושירותוסיוםהאחריות תקופתהאחריותבנוסף, נושאמהי לכל המציין ריכוז דף לקבל

.וקבלתהסכמישירותחתומיםומיהואהאחראיוהשירות
.תעודותתותקןלאלמנטיםמהותייםבפרויקט,בעיקרלאלמנטיםבטיחותיים2.7
תעודותבדיקהשלמבדקהמאושרת,ריכוזהבדיקותשבוצעובמהלךהקמתהמתקן2.8
.אישוריבודקמוסמךבמערכותהמחייבותזאת2.7

סריקתכליומניהעבודהחתומיםע"יהקבלןוהפיקוח.2.10



 טבלה מרכזת .3


 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

 אישורי מעבדה ואישורים כללים ./
אישורבדיקתאינטגרציה1.1
1.2


אישורמכוןהתקניםלמערכתגילויאשת"י
3חלק1220

 

אישורמעבדהמוסמכתלמע'כיבויאוט'בגז1.3
NFPA2001

 

אישורמעבדהמוסמכתלמע'מתזיםת"י1.4
1576

 

 אישורמעבדהלבדיקתהצפתהגג1.5

אישורתקינותמחברהמתחזקתלמטפים1.6
ועמדותכיבויאש

 

אישורמכוןהתקניםלשלטייציאתחירום1.7
2.22חלק20ותאורותחירוםלפית"י

 

אישורחשמלאיבודקלתקינותמערכת1.8
החשמל)כוללתאורותחירום,שלטייציאה

ומערכתכריזה(

 

אישורהחברההמתקינה/חשמלאימוסמך 1.9
מ"י160לעמידתמע'הכריזהבמפרט

 

 אישורבודקמוסמךלהתקנהוחיבורגנרטור1.10
למע'1001אישורמכוןהתקניםלפית"י1.11

המיזוג)תכנוןוהתקנה(
 

אישורמעבדהעלביצועהתקרות1.12
האקוסטיותלפיתקן

 

אישורמהנדסמיזוגאויראו–מפוחיעשן 1.13
מהנדסחשמללעמידותאששלכבלההזנה

מהגנרטורישירותלמפוחים)כבלכתום(
ואישורשלוחהחשמלשלמפוחיהעשןניזון
משדהחיוניביותרבמתקן)לאיופסקבעת

ניתוקחשמליזוםבמתקןאלארקבעת
ניתוקהגנרטור(



אישורעמידותהחומרשבובוצעאיטום1.14
מספקהחומר–מעבריאש



אישורמכוןהתקניםלהתקנתדלתותאש1.15
)בדיקהבשטחכוללהתקנהשל1212לפית"י

כלהדלת(



אישורמכוןהתקניםלבדיקהבשטח1.16
להתאמתשימושבחומריגימורוציפוילפי

721ת"י

 

אישורמכוןתקניםעלהאריחים1.17




–ליטר2000במקרהשלמיכלסולרמעל1.18
אישורשלמפקחהעבודהלהתקנה



1077אישורעמידותזכוכיתויטרינהבתקן1.17
61437אישורעמידותלוחחשמלבת"י1.20
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 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

אישוראינדיקצייתאשבמוקד1.21
אישוראינדיקצייתפריצהבמוקד 1.22

1337אישורעמידתמע'גילויפריצהבת"י1.23
)רלוונטילבתימרקחת(



PVB+5+5אישורמתקיןלזכוכיתרבודה1.24

אישורמערכתסינוןלמקלט/ממ"מ 1.25

אישורבדיקתאטימותהמקלט/הממ"מ 1.26

אישורמכוןתקניםלמעליות 1.27

בדיקתספיקותשלמערכתהמיזוג. 1.28

אישורבדיקתלחץמיםבמערכת)מים 1.29
לצריכה,מיםלכיבויאש,מיםלצ'ילרים(.



אישורבדיקתאטימותצנרתגזיםרפואים 1.30

אישורביצועחיטויבמערכתהמים. 1.31

אישורבודקמוסמךלהתקנתהמז"ח 1.32

 אישור רשויות .0
אישורכיבויאשלאיכלוס+תכניתבטיחות 2.1

חתומהע"ירשותהכיבויבנייר


לאיכלוס4טופס2.2
אישורפקע"רלאיכלוס2.3
היתרמשרדהאנרגיהלגנראטור2.4

היתרלמרפאות+תכניתהגשהחתומה2.5

אישורמשרדהבריאות)עוזיקרןוכלגורם 2.6
אחר(



  אישור יועצים והצהרות .3

אישורמנהלהפרויקטלקבלתהמתקןבסיום3.1
העבודה+פרוטוקוללקבלתהחזקהלפי
החוזהולאחרבדיקהכיהושלמוכלתנאי

המתלה.



אישוראדריכל/מנהלפרויקטלביצועקירות3.2
אשכמפורטבתוכניתיועץהבטיחות



בסיוםאישוראדריכללקבלתהמתקן3.3
העבודה



אישוראדריכל/קבלןבינוילאריחיחיפוי)3.4
רמתחיכוךשלאריחיםבשטחיםציבוריים

ושטחיםרטובים(



אישורמתכנןחשמללקבלתהמתקןבסיום3.5
העבודה



אישורמתכנןחשמןעלבדיקתגיבוי3.6
המערכותהחיוניותע"יגנראטור.



אישורקונסטרוקטורלאביזריתלייהשונים3.7
כגוןתליותבהתפתחותהילד,פיזיווכו'.



אישורמתכנןאינסטלציהלקבלתהמתקן3.8
בסיוםהעבודה



אישורבודקמוסמךלמערכתהגזים3.9
הרפואים.



אישורמהנדסאינסטלציהלאספקתמים3.10
נפרדתלצנרתכיבויאשותקינותעמדות

הכיבוי



אישורמתכנןמיזוגאווירלקבלתהמתקן3.11
בסיוםהעבודהלרבותאישורעלקבלתכמות

החלפותהאווירע"פהמתוכנןלפידרישות
משרדהבריאות.



אישוריועץתקשורתלקבלתהמתקןבסיום3.12
העבודות
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 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

אישוריועץהמעליותעלקבלתהמעליות3.13
מסירהלחברתוהפעלתן+פרטוקול

השירות.



אישוריועץאיטוםלקבלתהמתקןבסיום3.14
העבודות



אישוריועץבטיחותלאיכלוס3.15

אישורממונהביטחוןלאיכלוס3.16

 אישור נגישות .2
דוחנגישות+אישורטיפולבליקויים+ 4.1

אישורסופייועץנגישות


 מדידה סופית לצורכי שכירות .2
תכניתמדידהע"פעקרונותההסכםחתומה5.1

ומאושרתע"ימנהלהפרויקט.


 תכניות עדות .2
תכניותעדותאדריכלות6.1
תכניותעדותחשמל 6.2

תכניותעדותלוחותחשמל6.2

תכניותעדותמיזוגאוויר6.3

תכניותעדותאינסטלציה6.4

ע"ירשותהכיבויתכניתבטיחותאשחתומה6.5

תכניותעדותמערכתפריצה 6.6

תכניותעדותמערכתמתחנמוך 6.7

  תכניותעדותמערכתתקשורת 6.8

תכניותעדותגזיםרפואים 6.9

תכניותקונסטרוקציה 6.10

 קווי טלפון .2

רשימהשלקוויהטלפוןשהוזמנולטובת7.1
המחוברתלקוהמערכות+ציוןהמערכת

ולאלופונקציות.



 שלטי חוץ .2

אישורבודקחשמלוקונסטרוקטורעל 8.1
התקנתהשלט



 יומני עבודה .9

דפייומניעבודהחתומיםע"יהפיקוח9.1
וסרוקים



 חשבון סופי  .2/

חשבוןסופימאושרסרוק10.1

 

 

 ריכוז הסכמי שירות ואחריות .2
והאחריותיצורפוכנסחהסכמיהשירותופירוטתכולתהשירותלפייחדעםטבלתהסכמיהשירות
תקופההמוגדרתע"פהחוזה.

 
פרטי  הערות נספח

 הקבלן1ספק
 

תאריך סיום 
תקופת השירות 

 החוזית

תאריך סיום תקופת 
 האחריות החוזית

 תיאור המערכת

 מיזוג אוויר ./
     מערכתמיזוגאוויר 1.1

מערכתדמפרים      1.2 

מערכתמפוחיעשן      1.3 

מערכתאוורור      1.4 
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פרטי  הערות נספח
 הקבלן1ספק

 

תאריך סיום 
תקופת השירות 

 החוזית

תאריך סיום תקופת 
 האחריות החוזית

 תיאור המערכת

מערכתמשאבות     
למערכתמיזוג

1.5 

מערכתבקרתמיזוג      1.6 

מערכתסינוןאב"כ      1.7 

 חשמל .0
מערכתחשמל      2.1 

מערכתמתח     
גבוה/שנאים

2.2 

מערכתגילויוכיבויאש      2.3 

גנראטור      2.4 

 גזים רפואים .3
מערכתגזיםרפואים      3.1 

 אינסטלציה .2
מערכתאינסטלציה      4.1 

דודיחשמלוקולטישמש      4.2 

מערכתמשאבותסחרור      4.3 

משאבותביוב      4.4 

 תקשורת ומתח נמוך .2
מערכתבקרתכניסה      5.1 

מערכתבקרתמבנה      5.2 

מערכתתקשורת      5.3 

קריאתאחותמערכת      5.4 

מערכתפריצה      5.5 

 מעליות .2
מעליות      6.1 

 בינוי .2
דלתותאשודלתותאש     

מבוקרות
7.1 

דלתותאלומיניום      7.2 

דלתותנגרות      7.3 

דלתותמסגרות      7.4 

תריסיאלומיניום      7.5 

תריססורג      7.6 

איטום      7.7 

ברזים      7.8 

מכליהדחהסמויים      7.9 
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 בהסכםתנאים מיוחדים  – 0ב' נספח




   

55 

 

 1חוזה מההליך לקבלת הצעותתנאים  מיוחדים לחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 
 

  העבודה אורית ./


.3נדרשלבצעעבודותבניהושיפוציםבקומה,הרחבתביתמרקחתבקניוןכפרסבאהירוקהבמסגרת


 בטוןמזויןשמעליומצויהגגהטכניתקרת,ויטרינותזכוכית,בטוןובלוקיםהמבנההינובעלקירות
למיקוםמערכות.

 לצרכימכביתעשנהבמלואןע"ימכבישרותיבריאות.שיפוציםעבודותהבניהו
 בניהיפוי,ריצוףוח,מים,חשמלמתחנמוך,מיזוגאויר,עבודותוניקוזהעבודהכוללת:תשתיותביוב

,תקרותאקוסטיותועוד.בגבסובחומריםמתועשים
 יוצגולאישורעםאישוריתקןלפי-הבניהתעשהעפ"ימפרטמכביוהחומריםמסוגמשובח,האביזרים

הנדרש.
 לאחרסיוםמושלםשלעבודותהבניהכוללריהוט.האכלוס
 .העבודהתתבצעעפ"יתכניות,ובתאוםמלאעםהמפקחומכבי
 בתכניות שמופיעים כפי ואקוסטיים קונסטרוקטיביים לפתרונות התייחסות דורש המבנה אופי

 ובמפרטים.

 העבודותיבוצעובמספרשלבים


 תנאי העבודה .0


תנאיהמקוםא.
הקבלןילמדאתמיקוםותנאיהמקוםוכןאתדרכיהגישהאליווממנו.

ימצאוחומריבנין,ציודופסולתמחוץלשטחהקבלןידאגויקפידעלניקיוןהבנייןוסביבתוושלא
עבודתו.


 הנהלתהקניוןב.הנהלת

עבודה, שעות העבודה, בביצוע הבקשות בכל המפקח, מול תתבצענה הקבלן עבודת כי מודגש
עבודותמרעישות,פינויהפסולתמהאתראוכלדבראחרשיידרש.מובהרכיהפסקתעבודהתיעשה

הוראות  ורקלפי המזמיןאך   המפקחאו הנהלת מהםהקניוןאו פעולהעםמי ישתף והקבלן ,
וייענהלדרישתםבאופןמיידיוללאכלדרישהאותביעהכספיתאואחרת.


 אזוריהעבודהג.

עובדיהקבלןמכלסוגשהוא,לרבותמנהליםוקבלנימשנה,יעבדולפידרכיגישהשיפורטובסיור
קבלנים.

 
 רהעבודהגידוראזוד.

עלהקבלןלדאוגלגידורו/אוחסימתהגישהסביבהאתרבומתבצעתהעבודהלפישלביהביצוע,
באופןשתימנעכניסתאנשיםבלתימורשיםלרבותעובדיהמזמין,ולמעטאנשיםהמורשיםמטעם

המזמיןלפיהוראותההסכם.
החסימהיועברממקוםלמקוםהקבלןיקיםגדרחסימהבמקוםעבודתועםדלתכניסהעםנעילה.

לפיהתקדמותהעבודה.
מובהרכיכלהוצאההגידוראתרהעבודהכלולהבמחיריכתבהכמויותולאישולםבעבורהבנפרד.




 תוכניתהתארגנותה.
מיום שבוע בתוך והמפקח המזמין לאישור יגיש הקבלן בפועל, העבודות ביצוע לתחילת כתנאי

 העבודה, התחלת צו הציודקבלת של ההחסנה מיקום את הכוללת מפורטת התארגנות תוכנית
וחומריבנין,.

בסיוםהעבודהיפנההקבלןאתהמחסניםומבניעזרוימסוראתהמקוםנקיומסודר.

:תכולתהמבנהלשימושהמפקחו.

160/80שולחנותעבודה2במקוםשיאושרעלידיהנהלתהסניףיהיהמשרדמפקח.הקבלןיספק
ו 10-ס"מ לתוכניות, ננעל פח ארון  אינטרנטכ2מזגןכסאות, התחברות ונקודת מדפסת  "ס
פעילה.

אחזקתהמבנהוהציוד,שמירתווניקיונויתבצעוע"יהקבלןבמשךכלתקופתביצועהעבודות.

פינויפסולתבניהז.
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פינויפסולתתעשהלפיחוקיהעזרהעירוניים,בתאוםעםהרשויות.
מודגששהקבלןמתחייבלסילוקפסולתהבנייןבתוךיומייםמיוםהיווצרותהפסולת.


:ניקיוןהבנייןוסביבתוח.

בנהיישמרבמשךמודגשכיניקיוןאתרהמבנה,ניקיוןאתרהעבודותגופא,ונקיוןדרכיהגישהלמ
 כלשעותהיוםוהואתנאיחשובמבחינתהמזמין.

לאניקההקבלןאתאתרוסביבתו,דרכיגישהלשביעותרצוןהמפקח,ינקההמזמיןאתהמקום
שח'.2,000והקבלןיחויבבקנסיומישל

הכללפישיקולדעתוופסיקתושלהמפקחבענייןזה.


שימושבשירותיםט.
תאישירותיםלעובדיובאישורהמזמין.במתחם


ניקויציודבניהי.

במקוםשיורהעליו וסגור, ורקבאזורמוגדר בניהיעשהאך וציוד חומרי מברשותצבעאו ניקוי
המפקח.


 תקנותואישוריםיא.

בכלהעבודותאשרלגביהןקיימותדרישותותקנותשלרשותמוסמכת,לרבותחב'חשמל,משרד
בודקיםמוסמכיםמכון בזק, וחב' הרשותהמקומית, רשותכיבויאש, משרדהעבודה, הבריאות,
התקנים,וכו',יהאעלהקבלןלעבודבתאוםרצוףעםכלהרשויותהנ"ל,ולתאםאיתםאתהעבודה

ביצו ימציאואת הקבלן המזמין. וע"י בחוק כנדרש המתאימים האישורים וקבלת הבדיקות ע
למפקחאתכלהאישוריםהנדרשיםבטרםהתחלתביצועהעבודהנשואהאישור.


 בטיחותאשיב.

הקבלןימציאלמפקחלפניתחילתביצועהעבודהבפועלהסכםלפיקוחמטעמועלעבודותבאש.
צ באתר יחזיק שירותיהקבלן במכבי הבטיחות ממונה אישור ולפי בחוק כנדרש אש כיבוי יוד

בריאות.


הגנהבפניהשפעותאקלימיותיג.
השפעות בפני החומריםוהעבודותשבוצעו האמצעיםהדרושיםלשםהגנהעל ינקוטבכל הקבלן

אקלימיות.


גישהלאזורהעבודהיד.
ובהתאםלאישורמכבי.הפרויקטמנהלהקניוןהנהלתהגישהלאזורהעבודהתהיהבתאוםעם



חתימתהקבלןתאריך
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 ביטוחיםאישור עריכת  – 3ב' נספח
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  ביטוחי הקבלןאישור עריכת 

ו1או חברות בנות ו1או חברות נכדות ו1או  קרן מכבי ו1או מכבי מגן  שירותי בריאות ו1או  מכבי:לכבוד
כלחברות קשורות ו1או תאגידים שלובים ו1או כל תאגיד אחר מקבוצת מכבי שירותי בריאות  ו/או

"(המזמין)להלןביחדולחוד:"חברהמשורשרתו/אוחברההנשלטתע"יאילומהתאגידיםהנ"ל

 

 ביטוח עריכת אישור: הנדון

מ____________________בע"עלשםלהלןמאשריםבזאתכיערכנואתהביטוחיםהמפורטיםהננו
עבורהמזמיןעבודות__________________________________ביצוע"(בקשרעםהקבלן":)להלן

במסגרתפרויקט"(העבודות___)להלן"______כמפורטבחוזהמיום____
ביוםומסתיימתוזאתלתקופההמתחילהביום___________________________________

."(תקופת הביטוח)להלן:"____________

שקליםחדשים(מיליון)ש"ח1,000,000אחריותשלאיפחתמסךבגבולביטוחחבותהמוצר-חבות מוצר בטוח .1
ושלהקבלןלנזקלגוףו/אולרכוששנגרםבקשרעםת,בגיןאחריותלתקופתביטוחשנתיכובסה"תביעהלכל

הפוליסהמורחבתלכסותגםנזק.,לאחרסיוםביצועהעבודותעלידיהקבלןוכלהפועליםמטעמוהעבודות,
הנובעישירותמעבודהשביצעהמבוטחואשראינה"מוצר"כהגדרתובפוליסה.

₪500,000ותוהמקצועיתשלהקבלןבגבולאחריותשלאיפחתמסךלאחריכיסוי - אחריות מקצועית ביטוח .2
מקצועי(בגיןאחריותושלהקבלןו/אומימטעמוהנובעתממעשהאומחדלחמשמאותאלףשקליםחדשים)

שלאוטעותשמקורםברשלנות,טעות,מחדלאוהשמטהו/חובהמקצועיתתהפרשלואושלמימטעמוו/או
ביצועהקבלן עקב ו/או כדי תוך ארע אשר בשליחותו, ו/או בעבורו ו/או בשמו ו/או מטעמו הפועלים וכל

העבודות.

אנומוותריםעלכלזכותתחלוף1-2בסעיפיםהמפורטיםהביטוחים .3 מפורשעלפיו כלפילעילכולליםתנאי
הבאיםמטעמ כל ו/או עובדיוהמזמין לרבות מנהליו, שלו, גוף או אדם מזמיןוכל שהמזמיןאליוזיקה או

.והתחייבבכתבלשפות

לסעיףבכפוףלשלהמזמיןלשםהמבוטחבפוליסההנ"ולעיליתווסףשמ3-4בסעיפיםהמפורטיםבביטוחים .4
.בביטוחיםהמפורטיםהמבוטחאחריותצולבת,לפיוייחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחדמיחידי

מיוםתחילתפעילותהקבלןבקשרעםהחוזהרטרואקטיביתותיהיובעלותתחולהדלעילהפוליס-בסעיפיםג
 החלה זאת פעילות אם גם החוזה.בטרםשבנדון, נחתם כן, לאאויבוטלבחברתנושהביטוחבמקרהכמו

מוארכתותביעותנזקיםגילויתקופתנהתחולותבפוליסכימוסכם,כלשהימסיבהיחודש חודשים6למשך,
הודעהתימסרושעליוהביטוחבתקופתשיארעאירועוכלבחברתנוהביטוחתוקףפגפומהמועדנוספים
הביטוחתקופתבמהלךההודעהנמסרהעליוכאירועוענייןנושאלכלייחשב,המוארכתהגילויתקופתבמהלך

.לעילוחהמפורטותאחראילתשלוםהפרמיותוההשתתפויותהעצמיותהנקובותבפוליסותהביטלבדוהקבלן .5

ע"המפורטיםבביטוחים .6 הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי במפורש מצוין ילעיל /אווהמזמין
והפועליםמטעמ שיתוף טענהבדבר ו/או דרישה כל מוותריםעל אנו ו/אוביטוחיוכי הבאים ו/או המזמין
.והפועליםמטעמ

דלעילהביטוחיםכימסמךזהמתקבלעלידכםכאישורלקיוםתנאיהביטוחולפיכךאנומאשרים,כילנוידוע .7
הודעהעלכךבדוארמזמיןלשניתנהלאיבוטלוו/אויצומצמומכלסיבהשהיאבמשךכלתקופתהביטוחמבלי

יוםמראש.30רשום

זכותםשלהמבוטחיםע"מאשריםהננו .8 לאתפגעעקבלקבללהביטוחיםהנ"פכי ו/אוהעדרתשיפוי רישוי
 אישוריםמתאימיםמאתהרשויותאוהגופיםהמתאימים.

,אךלרבותבזאתכיבביטוחיהקבלןהמפורטיםלעילאיקיוםהחובותהמוטלותעלהמבוטח,מאשריםהננו .7
איתשלוםפרמיהלרבותהפוליסותלאמוגבלאימתןהודעהו/אואיהגשתתביעהו/אוהפרהשלתנאימתנאי

 לאיפגעבזכויותיושלהמזמיןלקבלתשיפוי.

נחותיםמהנוסחבזאתמוסכם .10 לאיהיו )למעטאחריותמקצועית( פוליסותהקבלן נוסחי כי הידועבמפורש,
אוכלנוסחאחרשיחליףאותו,בכפוףלשינוייםהנקוביםלעיל.הרלוונטילמועדעריכתהביטוחכביט

.לעילייגויותשלהפוליסותהמקוריותעדכמהשלאשונובמפורשעלידיהאמורולהסתלתנאיםבכפוף

רבבכבוד

_________________________

מבע"לביטוחחברה___________



ידי______________________על



   

59 

 

)שםהחותםותפקידו(  

 
 

 
 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע העבודות – 2ב' נספח
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 העבודות לביצוע אוטונומית ערבות כתב נוסח


לכבוד
בריאותשירותימכבי
27המרד'רח
 אביב - תל
.ג.נ,א

 .................מספר ערבות:הנדון
 

"המבקש"(,אנוערביםבזהכלפיכםבערבותמלאה,מוחלטתובלתי–____________)להלןלבקשת.1
"סכום )להלן: ______________ש"ח( סכוםעדלסך__________)במילים: תלויהלסילוקכל
"הערבות _)להלן:  קיץ( שעון עיקור ללא ) הבניה תשומות מדד לעליית שיוצמד  הערבות"(

תדרשואשר(,__________בסיסבגיןחודש:______________שפורסםביוםהמוגדלת"(.)מדד
המבקשמאת מסהצעותלקבלתלבקשהבהתאםהמבקששלהצעתולקיוםבקשר,  233/2017'

הרחבתביתמרקחתבקניוןכפרסבאבבינויעבודותלביצועקבלןשרותילמתן________מתאריך
הירוקה



המוגדלתהינוסכוםהערבותכשהואמוכפלבמדדתשומותהבניהשיפורסםלאחרונהסכוםהערבות.2

חודש בגין  בסיס מדד , הבניה תשומות במדד ומחולק להלן כמפורט הדרישה קבלת לפני
_________)כאמורלעייל(.אםיתבררמהמדדשיתפרסםלאחרונהלפניהתשלוםעלפיערבותזו

המדדהחדשעלהלעומתמדדהבסיס,אזי,יחושבסכוםהערבותכשהוא"המדדהחדש"(כי–)להלן
מוגדלבשיעורזההלשיעורעלייתהמדדהחדשלעומתמדדהבסיס.

שינוי כל יחול לא , הימנו נמוך או הבסיסי למדד החדששווה המדד כי אםיתברר למניעתספק,
בסכוםהערבות.


נשלםלכםאתהסכוםהנ"ל,צמוד.3 ובכלמקרהלאאנו כאמור,מידעםדרישתכםהראשונהבכתב,

ימים,מבלישתהיוחייביםלנמקאתדרישתכםומבלילטעוןכלפיכםטענתהגנהכל7יאוחרמחלוף
שהיאשיכולהלעמודלמבקשכלפיכםאולדרושתחילהאתסילוקהסכוםהאמורמאתהמבקש.


יך___________ועדבכלל..ערבותזותישארבתוקפהעדלתאר4

)שניםעשר(חודשים12ערבותזותוארךעלידנומפעםלפעםעלפיבקשתכםלתקופהנוספתשלעד.5

עד מאשר יאוחר לא אלינו שתגיע בהודעה בכתב מאתנו הארכתה את שתבקשו בתנאי פעם, בכל
זה.5לעילאוכלתאריךנדחהעלפיסעיף4למועדהאמורבס'



רישהעלפיערבותזוישלהפנותלסניףהבנקשכתובתו:ד




_____________________________________________
הבנקכתובתהבנקשםסניףמספר


.להעברהניתנתאינהזוערבות




_____________________________________________
 וחתימהחותמתמלאשםתאריך
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 ערבות בנקאית אוטונומית לתקופת הבדק – 2ב'נספח 
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 בדק לנוסח כתב ערבות אוטונומית 
 


לכבוד
בריאותשירותימכבי
27המרד'רח
 אביב - תל
.ג.נ,א

 .................מספר ערבות:הנדון
 

"המבקש"(,אנוערביםבזהכלפיכםבערבותמלאה,מוחלטתובלתי–לבקשת____________)להלן.1
"סכום )להלן: ______________ש"ח( סכוםעדלסך__________)במילים: תלויהלסילוקכל
"הערבות _)להלן:  קיץ( שעון עיקור ללא ) הבניה תשומות מדד לעליית שיוצמד  הערבות"(

(,אשרתדרשו__________)מדדבסיסבגיןחודש:______________שפורסםביוםהמוגדלת"(.
  מס' הצעות לקבלת לבקשה בהתאם המבקש של הצעתו לקיום בקשר המבקש, 233/2017מאת

הרחבתביתמרקחתבקניוןכפרסבאברותיקבלןלביצועעבודותבינוימתאריך________למתןש
הירוקה




הערבותהמוגדלתהינוסכוםהערבותכשהואמוכפלבמדדתשומותהבניהשיפורסםלאחרונהסכום.2

חודש בגין  בסיס מדד , הבניה תשומות במדד ומחולק להלן כמפורט הדרישה קבלת לפני
_________)כאמורלעייל(.אםיתבררמהמדדשיתפרסםלאחרונהלפניהתשלוםעלפיערבותזו

ש"(כיהמדדהחדשעלהלעומתמדדהבסיס,אזי,יחושבסכוםהערבותכשהוא"המדדהחד–)להלן
מוגדלבשיעורזההלשיעורעלייתהמדדהחדשלעומתמדדהבסיס.

שינוי כל יחול לא , הימנו נמוך או הבסיסי למדד החדששווה המדד כי אםיתברר למניעתספק,
בסכוםהערבות.


נשלםלכםאתהסכוםהנ"ל,.3 ובכלמקרהלאאנו צמודכאמור,מידעםדרישתכםהראשונהבכתב,

ימים,מבלישתהיוחייביםלנמקאתדרישתכםומבלילטעוןכלפיכםטענתהגנהכל7יאוחרמחלוף
שהיאשיכולהלעמודלמבקשכלפיכםאולדרושתחילהאתסילוקהסכוםהאמורמאתהמבקש.


דלתאריך___________ועדבכלל..ערבותזותישארבתוקפהע4

חודשים(עשר)שנים12עדשלנוספתלתקופהבקשתכםפיעללפעםמפעםידנועלתוארךזוערבות.5

פעםבכל עדמאשריאוחרלאאלינושתגיעבהודעהבכתבמאתנוהארכתהאתשתבקשובתנאי,
.זה5סעיףפיעלנדחהתאריךכלאולעיל4'בסהאמורלמועד




:שכתובתוהבנקלסניףלהפנותישזוערבותפיעלדרישה




_____________________________________________
הבנקכתובתהבנקשםסניףמספר


.להעברהניתנתאינהזוערבות




_____________________________________________
 וחתימהחותמתמלאשםתאריך
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 לוח זמנים לביצוע העבודה – 2ב'נספח 
 מצורף, יצורף בהמשך()לא 
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 922/-תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבוריים על פי תצהיר – 2ב'נספח 
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 ת  צ  ה  י  ר




לאחר שהוזהרתי כי עלי  , ת.ז. __________________,_________________________ , אני הח"מ
 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  את האמת מרול

 

           לתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהסכם  ./

"(.ההסכם" )להלן:
 
בחברתהננימשמשבתפקיד.2

 )להלן:"החברה"(ומוסמךליתןתצהירזהבשמה.
 
ציבוריים.3 גופים עסקאות חוק להוראות עד1776-התשל"ו,בהתאם כי בזאת מצהיר הנני למועד,

חוק עפ"י  עבירות משתי ביותר אליה, זיקה בעל ו/או החברה הורשעה לא זה, תצהיר על חתימתי
הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים שכר1771-התשנ"א,(עובדים חוק ו/או

התשמ"ז ממועד,1787-מינימום, לפחות אחת שנה שחלפה הרי , עבירות משתי ביותר הורשעו ואם
 הרשעההאחרונה)להלן:"העבירות"(.ה

 
 החברהמתחייבתכיתדווחלמכבישירותיבריאותעלכלהרשעהשתורשעבגיןהעבירותהאמורות..4
 
.הננימצהירכיזהשמי,זוחתימתיותוכןתצהירילעילאמת.5



______________________
חתימה





 אישור


הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות מספר _________ ואחרי  ידי תעודת עצמו על ________ שזהה ________________________, מר 

אישראתנכונותשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 הצהרתוהנ"לוחתםעליה.




______________________
חתימהוחותמת

 



 ו'נספח 

 
 
 
 
 

 פרוטוקול סיור קבלנים – 2ב' נספח
 )יצורף בהמשך(
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 מבוטל –' ג נספח
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 ומחיריםכתב כמויות  – /ג'נספח 
 )בחוברת נפרדת(
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 והתכניות תכניות רשימת – 0ג'נספח 
 (מתכננים)כולל רשימת יועצים1
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 רשימת תכניות


מס' 

 תוכנית

 סטטוס מעדורה תאריך שם קובץ ק.מ. שם תכנית

  תכניות אדריכלות

 למכרז03NPHR-W1 24.13.19-6191:51תכנית בניה ותכנית תקרות1

תכנית פריסות מעל ארונות ומשטחי 2

אבן קייסר
  NPHR-ELEV-6191:21

24.13.19
13  

R-116191:51רשימת נגרות, אלומיניום ומסגרות-R1 24.13.1911  

R-126191:51רשימת נגרות רטובה-R-FK 24.13.19 11  

R-136191:51רשימת פרטי ריהוט-R-F 24.13.1911  

תכניות אינסטלציה

 למכרז 2work ac 24.13.19 19091:51תכנית ניקוזים מיזוג אויר1

 work 19091:51תכנית ניקוזים, מפלס רצפה2

plumling 

 למכרז 224.13.19

 work 19091:51תכנית מערכת ספרינקלרים3

sprinklers 

למכרז114.13.19

 work 19091:51תכנית אספקות4

supplies 

 למכרז 114.13.19

 
  

 למכרז

 למכרז

 למכרז

 למכרז
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 רשימת יועצים


 פקס טלפון שם תחום

  efrats.arch@gmail.com152-2869751אפרת זילברמןאדריכל

 מוטי מיטרני חשמל

ילון בולטינסקי

18-9584614 

152-7967655

moti@meterani.com  

yalon@meterani.com  

  Fanny.markovsky@gmail.com154-4671961פאני מרקובסקיתברואה

 מיכאל ליבנהמיזוג אויר

ר.ס.ל. מהנדסים

152-6541117 

13-3555711

rasal@netvision.net.il  

 יוסי שחר בטיחות

(שיינפלד דניאל)

19-7666213

054-7736173

  daniel@yssafety.co.il

 יוסי שחר נגישות

בסן פולי

19-7666213

050-4504103



polly@yssafety.co.il 

  romanki@bezeqint.net154-2182812רומן קיפניסניהול פרויקט
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 טופס פרטי המציע –ד' נספח 
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 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 

  פרטי המציע .1

 שם

 

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 

 טלפון נייד:

 

 טלפון נייח:

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

 

 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 

 במנהלה  7.1.4על פי סעיף פירוט ממליצים  .3

 

 שם הלקוח, שם הפרויקט, יעוד המבנה וכתובתו:

 

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 

 בשטח ובעלות כספית: –היקף הפרויקט 
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 יעוד המבנה וכתובתו:שם הלקוח, שם הפרויקט, 

 

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 

 בשטח ובעלות כספית: –היקף הפרויקט 

 

 

 

 שם הלקוח, שם הפרויקט, יעוד המבנה וכתובתו:

 

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון נייד ונייח:

 

 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 

 בשטח ובעלות כספית: –היקף הפרויקט 

 

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        
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 מבוטל –ה' נספח 
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 תצהיר המציע –ו' נספח 
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 ת  צ  ה  י  ר


אניהח"מ,_____________________,ת.ז.מס'_________________,לאחרשהוזהרתיכיעלילומראת
 וכיאהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאאעשהכן,מצהירבזהבכתבכדלקמן: האמת

 .1 "הקבלן"( )להלן: ________________________ חברת מהצעת נפרד כחלקבלתי ניתן זה לתצהירי
במרכזרפואיירוחם.והתאמהץלעבודותשיפו102/2016

 הננימשמשבתפקיד_________________אצלהקבלן,ומוסמךליתןתצהירזהבשמו. .2

 .3 )להלן מטה החתום -אני בכל ועיינתי קראתי המסמכים"הקבלן"( ברשימת המפורטים המסמכים
 המהוויםכולםיחדאתמסמכיהגשתההצעות.

פרטיו, .4  כל על בחוזה האמור כל את הבנתי מטעמי, מומחים וע"י בעצמי בדקתי כי בזה מצהיר הנני
ושתכנוןהמבנה/העבודהוכןכלהגורמיםהאחריםהמשפיעיםעלהקמתהמבנה/העבודהידועיםומוכרים

ובהתאםלכךביססתיאתהצעתי.וזאתמבלישהסתמכתיעלמצגכלשהואמטעםמכבישירותיליהיטב,
 בריאות.

,וכיהקבלן,עומדהיוםויכוללעמודלהליךקבלתההצעותהננימצהירכיהנני/הקבלןעומדבכלתנאיהסף .5
 ובנספחיו.ההסכםבכלההצהרותוההתחייבותהמופיעותבמסמכי

אחדכלההיקףהכספיאוהכמותישלש(2013-2015)השניםהאחרונות3ם,במהלךפרויקטי3בנהלפחות .6
.כמפורטבטבלההמופיעהבמסגרתזההסכםנשואהמציעהצעתמחציתההיקףשלללפחותשווהמהם

 .ד'נספח-הצעתהקבלן

חייבלשלםלעיל,אהיה5במקרהולאאשליםאתהעבודות,אושלבכלשהומהן,במועדיםכמפורטבסעיף .7
 סךשל אךלאפחותמ0.4%למכבי אםהוצאכזה, הסופי, החשבון פיצויים2,000–מערך בתור ש"ח,

מוסכמיםוקבועיםמראש,בעדכליוםשלאיחורבהשלמתהעבודותלפיהגבוהמביןהשניים,וזאתמבלי
כל עפ"י ו/או החוזה עפ"י למכבי העומדת נוספת ו/או אחרת זכות מכל הפיצוייםלגרוע סכום דין.

המוסכמיםיהיהצמודלמדדתשומותהבניהלמגורים)להלן:"המדד"(.המדדהבסיסייהיהמדדהחודש
שלפניהגשתההצעהאשריפורסםאופורסםבחודשהגשתההצעה.

הננימאשרבזהכיידועלישהחוזהעלכלמסמכיווהוארכושמכביועלילהחזירולמכבימידעםהשלמת .8
בכלמועדאחרבואדרשה או לביצועהמבנה/העבודה, אועםקבלתהודעהשלאנבחרתי מבנה/העבודה,

לעשותזאת.

בהשתתפות .7 המיוחדת משרדית הבין הועדה בהוצאת הכללי המפרט ברשותי נמצא כי בזה מצהיר הנני
העבודותבהתאםמשרדהביטחון,משרדהבינויוהשיכון)להלן:"המפרטהכללי"(ואנימתחייבלבצעאת

לדרישותהמפרטהכללי,ככלשאינוסותרהאמורבחוזהזה,ורואהאתהמפרטהכלליכחלקבלתינפרד
 מהחוזה,אףאםלאצורףאליו.

ז'לחוזה,היינו:חוזהמכבישירותיבריאותולוחהזמנים,הננימתחייבלהמציא-בהתאםלנספחיםב'ו .10
 בתוך 7לכם התחלת צו ממועד מלוחימים כנגזר מפורט זמנים ולוח מפורטת עבודה תוכנית עבודה,

הזמניםהבסיסילביצוע,מסמךז',עלבסיסהמועדיםהנ"ל,ולעדכנובצורהשוטפת.

זהשמי,זוחתימתיותוכןתצהירילעילאמת. .11

______________________

 חתימה

 אישור

הופיעבפני_________________,עו"ד,במשרדיברחוב____________________הננימאשרבזה,כיביום
זהותמספר ידיתעודת עצמועל _________________,גב'/מר_______________,שזיהה

______________,ואחרישהזהרתיוכיעליולהצהיראתהאמתוכייהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלא
ותהצהרתוהנ"לוחתםעליהבפני.אישראתנכונ-יעשהכן


______________________

 חתימהוחותמת  
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 הנדסאיתצהיר מהנדס / 
 ( לחוק רישום קבלנים6)א()7לצורך סעיף 

 המועסק במתן שירותים 1161 -לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
 

 יש למלא המסמך, לחתום עליו ולאשר החתימה כדין בפני עו"ד וכן לצרף למסמך, תצלום תעודת רישום של המצהיר.
 ויוגשו ביחד עימה.המסמך והתצלום יצורפו להצעת המציע 

לאחר שהוזהרתי כי עלי       אשר כתובתי      אני הח"מ 
 לומר את האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק, מצהיר ואומר כדלקמן:

 
לוטה בזה     אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי, ומס' רישיוני  .1

 ., המהווה חלק בלתי נפרד מתצהיריתוקףב שלי הרישיוןתצלום 
פרויקטים ותאום  ביצוע עבודות גמר, ביצוע עבודות אלקטרומכניות, ניהולשנות ניסיון בתחום הבניה,  11אני בעל  .2

 פיקוח.
 בכל העבודות המבוצעות ע"י הקבלן.      אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי  .3
 כמפורט בהסכם ההעסקה הרצ"ב.     תנאי העסקתי: .4
 להלן רשימת חלק מהפרויקטים שטופלו על ידי בשנים האחרונות. .5

           .א
           .ב
           .ג
           .ד
           .ה

 
 תפקידי במסגרת העסקתי הם: .6

 האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה. .א
הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע החלק הקונסטרוקטיבי של  .ב

 .וכל הקשור לתאומים הדרושים עם הרשויות לצרכי ביצוע הפרויקטהמבנה
בפרויקט בהתאם לתכניות, מפרטים, הוראות , עבודות הגמר והמערכות האלקטרומכניות ביצוע הקונסטרוקציה .ג

 ננים והיועצים השונים והמפקח באתר.והנחיות המתכ
 סימון הפרויקט באתר בשלושת מימדיו. .ד
קרקעיות ועיליות של שירותים ציבוריים כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, כבישים, -מניעת פגיעות ברשתות תת .ה

 מדרכות, נטיעות וכד'.
 ות עפר אחרות.הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבוד .ו
 יציבות טפסות, פיגומים ומבנים זמניים אחרים. .ז
אפשרות הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרויקט )פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של  .ח

 מומחה כגון: מעליות, מנופים וכו'(.
ים או למפרטים התאמתם של כל חומרי הבניין, המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט, לתקנים הישראלי .ט

  שנקבעו: ובהעדרם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
בהתאם למפרטים, לתקנים ולהוראות המתכננים והיוצרים  -ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצועי  .י

 השונים והמפקח באתר, ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.
תאם לסעיפים אלו. נושאים  אשר אינם במסגרת הכשרתי אנקוט בכל האמצעים כדי למלא את כל חובותי בה .7

מקצועית ולשם יישומם אזדקק לשירותי יועץ או מתכנן נוסף, אודיע על כך לקבלן, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, ה
 על חשבונו, לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן הנדרש.

 אני נוטל על עצמי אחריות אישית ככל הנובע מתפקידי הנ"ל. .8
 

 , כי זו הינה חתימתי וכי כל הכתוב לעיל אמת.__________________________אני מצהיר כי שמי הוא 
 

 ____________________ חתימה:                             תאריך: 
 

המוכר לי באופן אישי,   מר _____    , הופיע ביום     בפני עו"ד 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות תצהירו 

 דלעיל וחתם עליו בפני.
______________________________ 

  עו"ד
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 אמות מידה
              

              
בשקלול הסופי ע"י הפירוט  21%בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים מהווים  81%המחיר מהווה 

 הבא:
    

              

 פירוט מדדים   

 -שקלול ב
)מתוך  %

 11עד  1-מ  ציון * ( 111%
 

1 
חוסן כלכלי ויכולתו הכספית של המציע. ע"ב דוחות 

            20 כספיים.

2 

רמת איכות הקבלן: נסיון מוצלח בבינוי ושיפוץ מבנים 
הליך ציבוריים בדגש על עבודות פנים ובהתאמה לנשוא 

            35 לקבלת הצעות זה

3 
דעת ממליצים: אמינות ועמידה בלו"ז ובתקציב, ניהול  חוות

            45 אתר הבניה, הגשת חשבונות וחריגים.

            100 סה"כ  

              *
 , באחד הקריטריונים , הצעתו תפסל.6קבלן שאינו מקבל ציון איכות מזערי של לפחות   

 

              

 

 :בצוות הבדיקה חתימת המשתתפים
 

            

              

 
______________________ 

_______
_______

_ ______________________ 

 
 שם                

            
 תפקיד                חתימה

   

              

 
______________________ 

_______
_______

_ ______________________ 

 
 שם                

            
 תפקיד                 חתימה

   

              

 
______________________ 

_______
_______

_ ______________________ 

 
 שם                

            
 תפקיד                 חתימה
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