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 עניינים:תוכן 
 
 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א' 
 

          ;כלליתיאור  - פרק א'
     

          ;תנאי המכרז - פרק ב'
    

 נספחים למכרז:

      ;במכרז מציעהצהרת הטופס  - למכרז 1נספח מס' 
   

   ;הצהרה על מעמד משפטי - למכרז 2נספח מס' 
 

      ;מציעלהוכחת ניסיון התצהיר  - למכרז 3נספח מס' 
  

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - למכרז 4נספח מס' 
 

  ;נוסח ערבות מכרז – למכרז 5נספח מס' 
 

  ;בדבר הון עצמיתצהיר  - למכרז 6נספח מס' 
 

 ;דיווח רואה חשבון - למכרז 7נספח מס' 
 

  ;תצהיר בדבר מחזור הכנסות - למכרז 8נספח מס' 
 

 ;תזרים מזומנים שנתי משוקלל - למכרז 9נספח מס' 
 

 ;הצהרת בעל שליטה - למכרז 10נספח מס' 
 

 ;מכתב כוונות - למכרז 11נספח מס' 
 

 ;מדד אלטמן לחברות ציבוריות – למכרז)א(  12נספח מס' 
 

 ;מדד אלטמן לחברות פרטיות – למכרז)ב(  12נספח מס' 
 

 ;ההצעה הכספית - למכרז 13נספח מס' 
 

  (;מכרזומט) בנארית בתוכנת( + כתב כמויות DISK ON KEY) אכסון נייד התקן  -למכרז  14מס'  נספח
 

       רשימת מסמכים: - למכרז 15נספח מס' 
  

מצ"ב על גבי מדיה מגנטית  –)נספח א' לחוזה(  ותוכניות רשימת מסמכים  - א15נספח 

 )דיסק און קי(;

    )נספח ב' לחוזה(;ומחירים כמויות  יחוברת כתב  - ב15נספח 

 ומפרטים )נספח ג' לחוזה(; מוקדמות  - ג15נספח 
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 מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

 ;על נספחיוההתקשרות נוסח חוזה  - 16נספח 

  לחוזה(; 1ד'-לוח זמנים לביצוע העבודות )נספחים ד' ותקופת הביצוע ו  - 17נספח 

  )נספח ה' לחוזה(;נוסח צו התחלת עבודה   -18נספח 

  נוסח תעודת השלמה )נספח ו' לחוזה(;  - 19נספח 

  נוסח ערבות ביצוע )נספח ז' לחוזה(;  - 20נספח 

  נוסח ערבות טיב )נספח ח' לחוזה(;  -21נספח 

  נוסח הצהרת ביטול תביעות )נספח ט' לחוזה(;  - 22נספח 

  נספח אישור ביטוחים )נספח י' לחוזה(;  - 23נספח 

 ;' לחוזה(א)נספח י נוסח לדוגמא של חוזה משולש - 24נספח 

 )נספח  אביב יפו בע"מ-תל בפרויקטי בניה של הרשות לפיתוח כלכלי אוגדן בטיחות  - 25 נספח

 ;' לחוזה(בי   

 ;)נספח יג' לחוזה( ראשיאחוזי קבלן   - 26נספח 

 ;)נספח יד' לחוזה( רשימת מתכננים  - 27נספח 

 ;)נספח טו' לחוזה( פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות  - 28נספח 
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 יפו -תל אביב  כלכליהרשות לפיתוח 
 1/2017מס' פומבי  מכרז

 
שיפוץ והרחבת אצטדיון   פרויקטבמסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשי

  יפו - אביב תלב בלומפילד

 
 כללי - 'פרק א

 כללי:

ביצוע עבודות נת לקבל הצעות לימעוני"( הרשות)להלן : "בע"מ  יפו - אביב תל כלכלי לפיתוח הרשות .1

, "(העבודהלהלן: ") המכרז של' ב כחלק"ב המצ ההתקשרות בחוזה המפורטע"פ  הקבלן הראשי

 "(.פרויקטהבמסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד )להלן: "

מגדלי תאורה, הריסת מבנים  4שונות, לרבות הריסת עד כה בוצעו באתר עבודות הריסה ופירוק  .2

אי שונות, לרבות ריכוז החול ששימש וקיימים מתחת ליציעים, הריסת חלק מהיציעים ועבודות לו

 כמצע לכר הדשא.

הקמת מו את יישלבמהלך ביצוע העבודות  שיתווספוהקבלן הראשי וקבלני המשנה הממונים  .3

מקומות ישיבה לצופים, הכל בשלמות, כולל  29,000 כללוישיציעיו )המשופצים והחדשים( אצטדיון ה

מבנה מערבי מרכזי הכולל את כל הפונקציות הנדרשות לשחקנים   -כל מתקני העזר והלוואי הנדרשים 

 כל הנדרש לשימוש הקהל הרחב -( וכיו"בולכל שאר בעלי התפקידים הרלוונטיים )מלתחות, שירותים 

ונקורסים בכל ארבעת היציעים, שירותים סניטריים, מזנונים )להשלמה ע"י הזכיינים(, מועדונים, ק -

 .הרלוונטיות  UEFAהכל בהתאמה להנחיות  – תאי צפייה, קופות וכיו"ב

פרקי העבודות ובכפוף לקביעתו הסופית של המזמין,  בכפוף לשינויים עליהם יורה מנהל הפרויקט .4

 :הינם כדלקמןולשיקול דעתו( מזמין ה)כולם או חלקם בהתאם לצורכי  הז זאשר ייכללו במסגרת מכר

 אין באמור להלן על מנת לגרוע או לפגוע בזכויות המזמין על פי האמור בהסכם ההתקשרות[ :]הערה

 :עבודות שלד 4.1

 עבודות עפר לצורך ביצוע עבודות השלד; 

 כולל עבודות דריכת תקרות באתר( עבודות בטון יצוק באתר(; 

 ;עבודות בטון טרום 

 ;עבודות בנייה 

 ;עבודות איטום ובידוד 

 ;)מסגרות חרש )לא כולל מסגרות החרש והקירוי לגג ול"פשייה" ההיקפית 

 ;כלונסאות ואלמנטי סלארי 

 .עבודות פירוק, הריסה, פריצת פתחים  וסיתות באלמנטי בטון קיימים 

 

 :ת גמרועבוד 2.4

 ות אומן ומסגרות פלדה )לא כולל מעקות ביציעים והגדר ההיקפית(;נגר 

 ; עבודות טיח 
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 ;עבודות ריצוף וחיפוי 

 ;עבודות צביעה 

 ;עבודות אלומיניום 

 בבנין רכיבים מתועשים. 

 :מכניות –אלקטרו  מערכות 4.3

 מתקני תברואה; 

 ל;מתקני חשמ 

 ;מתקני מיזוג אויר 

 ;מתקני הסקה וחימום מים 

 ;מעליות 

  מובילים ותעלות בלבד(תשתיות תקשורת(; 

 ;הכנות עבור ציוד מטבחים 

 ;סידורי נגישות לנכים 

 ;מערכות גילוי אש וכיבוי אש 

 .בקרת המבנה 

 :עבודות פיתוח וסלילה 4.4

 ;פיתוח נופי 

 ה;גינון והשקי 

 ;ריהוט חוץ 

 ;סלילת כבישים ורחבות 

 קווי מים, ביוב ותיעול; 

 :עבודות שונות 4.5

  הדשא;עבודות כר 

 (ת למעברים, מתקני קבלן ראשי ועודעבודות שונות )הפרדות אש, הכנו 

במסגרת עבודות הקבלן הראשי חלק מהעבודות הנדרשות לצורך השלמת הפרויקט אינן כלולות  .5

באחת משתי הדרכים תבוצענה ככל שיוחלט על ידי המזמין(  ועבודות נוספות)עבודות אלו ; בפרויקט

 הבאות:

  :שיזכו במכרזים נפרדים שבכוונת המזמין לפרסם "משנה ממוניםקבלני "על ידי  5.1

 ובכפוף לקביעתו הסופית של המזמין( לשינויים עליהם יורה מנהל הפרויקט )בכפוף

  המעקות ומאחזי היד ביציעים; –מסגרות אומן 

  הגדר ההיקפית ושערי הכניסה והיציאה; –מסגרות אומן 

  ה"פשיה" ההיקפית ועמודים שונים;וקירוי קונסטרוקציית גג –מסגרות חרש וסיכוך , 

 ;עבודות שיקום בטונים קיימים ועבודות איטום נלוות 

 ;מושבי האצטדיון 

 ;עבודות גמר מתמחות שונות 

  על  , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,שהמזמין יחליטנוספת או אחרת כל עבודה

 .אתביצועה במסגרת ז
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אשר ייכללו במסגרת "חוזים משולשים" מסתמך על צפי  : מודגש בזאת, כי פירוט העבודותהערה

ראשוני בלבד שאינו מחייב, נתון לשינויים עליהם יורה מנהל הפרויקט וכפוף לקביעתו הסופית 

 של המזמין.

ח התקשרות עם חברה עירונית אחרת )חברת היכלי /קבלנים שונים אשר יפעלו מכעל ידי ספקים 5.2

 :הספורט בע"מ(

 יהם יורה מנהל הפרויקט ובכפוף לקביעתו הסופית של המזמין(לשינויים על )בכפוף

 ;מערכות הגברה ביציעים 

  טלפוניה ומיחשובמנ"מ, תקשורת, עבודות כבילה והתקנת מערכות; 

 ;לוחות תוצאות 

 ;מערכות כניסה, כרטוס וכיו"ב 

 ;מצלמות ומערכות בטחון 

 (4)מלבד שילוט הכרחי לקבלת טופס  שילוט; 

 ;ריהוט והצטיידות 

 ;דרגנועים 

  והרשות תחליט  ,תחפוץ בהאשר חברת היכלי הספורט או נוספת כל עבודה אחרת

באמצעות התקשרות מול חברת  על ביצועה הבלעדי והמוחלטדעתה בהתאם לשיקול 

 .היכלי הספורט

יבוצעו מכח התקשרות עם חברת היכלי : מודגש בזאת, כי פירוט העבודות אשר הערה

ראשוני בלבד שאינו מחייב, נתון לשינויים עליהם יורה מנהל  מסתמך על צפי הספורט בע"מ

 הפרויקט וכפוף לקביעתו הסופית של המזמין.

 :לעיל 5.1אופן ההתקשרות עם קבלני משנה ממונים כאמור בסעיף  .6

ח "חוזה ומכיעשה ילעיל  5.1ע"פ סעיף למען הסר ספק, יובהר, כי מינוי קבלני המשנה בפרויקט  6.1

קבלן משנה מסוים והקבלן הראשי שייבחר והן מכח התקשרות ישירה בין  משולש" בין המזמין,

ועל פי שיקול דעתו הבלעדי , והכל על פי קביעתו של המזמין המזמין לבין קבלן משנה מסוים

 והמוחלט. 

הקבלן הראשי שייבחר בהליך זה יהא מחויב לחתום על הסכם במקרה של "חוזה משולש",  6.2

( כפי שייקבעו על ידי המזמין יביםלהליך זה, בשינויים המחו 24 נספחבדוגמא משולש )המצורף כ

עם המזמין ועם כל קבלן משנה ממונה אשר ייבחר על ידי המזמין ובכלל זה לשתף פעולה עם כל 

קבלן משנה ממונה כאמור ולהיות אחראי כלפי המזמין לעבודתו של כל קבלן משנה ממונה, כאילו 

 בוצעה במישרין על ידו.

במתכונת של "חוזה  כל אחד מקבלני המשנה הממוניםל שירותיו בגיןהרי שמור, במקרה כא 6.3

יהיה הקבלן הראשי שייבחר בהליך זה זכאי  כתוצאה מכך, עליו שחלה האחריות ובגיןמשולש" 

לתמורה מלאה, סופית ומוחלטת מאת המזמין בגובה "אחוזי הקבלן הראשי" על פי )אם בכלל( 

 . ו כפי שייקבע על ידי המנהלא 26נספח ב המפורט להלן במסמכי הליך זה

מודגש בזאת, כי פירוט העבודות אשר ייכללו במסגרת "חוזים משולשים" מסתמך על צפי ראשוני  6.4

 המזמין., נתון לשינויים עליהם יורה בלבד שאינו מחייב
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במקרה של התקשרות ישירה בין המזמין לבין קבלן משנה מסוים, הקבלן הראשי שייבחר לא  6.5

זכאי לתמורה ויהא מחויב לשתף פעולה באופן מלא ולשביעות רצון המזמין עם קבלני המשנה יהא 

כאמור, והכל על פי קביעתו של מנהל הפרויקט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובהתאם 

 לאמור במסמכי המכרז.

 :לעיל 2.5כאמור בסעיף עם קבלנים/ספקים שונים  אופן ההתקשרות  .7

תל הרשות לפיתוח כלכלי  התקשרויות שהמזמין בהן הינומדובר על לעיל,  5.2כאמור בסעיף  7.1

 חברת היכלי הספורט בע"מ.ו/או יפו בע"מ  –אביב 

 לעיל. 6.5בגין עבודות אלו יחול האמור בסעיף  7.2

במבנה קיים, אשר אמנם אינו פעיל במשך ביצוע העבודות, אך מכיל כי הפרויקט יבוצע  מובהר .8

, בצמוד לכבישים  זור עירוני צפוף יאבמתקנים ומבנים קיימים האמורים להישמר ללא כל נזק, 

וליד מבנה פעיל של מרכז המוסיקה בו יערכו שיעורים והופעות במהלך ודרכים קיימות ופעילות, 

ת, ביצוע הפרויקט ידרוש הקפדה מיוחדת על בטיחות והפרדה מלאה לאור זא. תקופת ביצוע העבודות

הזוכה יידרש  מציעכל פעילות אשר ה . המתקנים והדרכים הפעילותבין שטח ביצוע הפרויקט לשטח 

גורמי עיריית תל אביב יפו וכל ו/או אשר דורשת תיאום עם   לה במסגרת העבודה, אשר עלולה להפריע

מרכז המוזיקה ו/או המבנים הסמוכים לשטח בכבישים הקיימים, עם גורם אחר בקשר עם התנועה 

ביצוע העבודה, יבוצעו באישור ובתיאום עם הגורמים האחראים לכך מטעם הרשות )להלן: 

עבודות הקמת יציעים צפון ודרום יבוצעו בתחום רצועות דרך מחוץ למגרש האצטדיון  "(.הפיקוח"

על הקבלן הראשי יהיה להחזיר טיחות הנדרשים לכך. הבאמצעי ויצריכו את כל הסדרי התנועה ו

לקדמותו )ללא כל תמורה מעבר לנקובה בכתב הכמויות של ההסכם( כל שטח שהינו מחוץ לאתר ואשר 

  נפגע במהלך ביצוע העבודות. 

במכרז לבדוק בעצמו ועל אחריותו את  מציעעל המתחם חלות מספר תכניות מפורטות. על ה .9

 יבתם ומצבם התכנוני.המקרקעין, מיקומם, סב

 (."החוזה"ההתקשרות תהיה, בין היתר, על פי תנאי החוזה המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .10

הזוכה  מציעתשומת לב המשתתפים מופנית לכך שלוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב וה .11

 ביצוע הפרויקטלהתקדם ב ,עבודההקבע בצו התחלת ייתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שי

 ממועד התחלת העבודה הנקובקלנדריים חודשים עשר( תשעה ) 19תוך ולהשלימו באופן שוטף ורצוף 

 עבודה.הצו התחלת ב

תשומת לב המציעים מופנית לכך שמדובר בפרויקט שביצועו מתוכנן בלוח זמנים קצר ביותר )ושלאור  .12

ראל בפרט, קיימת חשיבות מיוחדת לוחות הזמנים הנגזרים מעונת הכדורגל באירופה בכלל וביש

ועליונה לעמידה מלאה ומדויקת בלוח הזמנים כמתואר לעיל(. לפיכך, על הקבלן לקחת בחשבון שהוא 

באזורים שונים  צפוי לבצע עבודות במשמרת נוספת וכן לבצע עבודות במספר קבוצות במקביל

והכל החל משלב הביסוס ועד  במעטפת האצטדיון והבטחת התארגנות ונגישות לכל מרכיבי העבודות,

 לסיום ביצוע העבודות בכללותן.

כל האישורים  בקבלתמודגש בזאת כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .13

ו/או אישורו  נדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכתוככל שוההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם 

 . לצורך ביצוע הפרויקט של תקציב מתאים

 .משתתפים במכרזהכנס ב יימסר ההיתרים אוו/ האישורים של העדכני הסטטוס

 היתרים הוצאתתכנוני של הקרקע וכן  שינוי דורשות הפרויקט מעבודות חלק כי מובהר עוד .14

על כן, הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע עבודות אלו במסגרת  נוספים. אישוריםו
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בזאת כי מימוש  מובהר הפרויקט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל כמפורט בחוזה ובנספחיו.

באישורו של תקציב מתאים בהתאם  גםההתקשרות לגבי ביצוע הפרויקט, על כל חלקיו, מותנה, 

 . להוראות כל דין

קיימת אפשרות  ,לעיל לא יתקיימו 14ו/או  13 שאיזה מבין התנאים כאמור בסעיפים ככלו ,בין היתר .15

 לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או לביטול החוזה ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות
כמי שמסכימים  שתתפיםבעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המ ו/או ביטול חלק מהעבודות.

ו/או מי מטעמה  הרשותלעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ומאשרים את האמור 

ו/או מי מטעמה, בקשר  הרשותבעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

 ו/או ביטל  ו/או דחיית תחילת ביצוע העבודותו/או הזכייה במכרז ו/או ביטול החוזה עם ביטול המכרז 

 אישור תקציבי נשוא המכרז עקב אי קבלת עבודותחלק מה

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר  .16

בכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכם, יצומצם היקף , לא יוחזרו לו, למכרז

בעצם הגשת ההצעה למכרז  .עבודה מכל סיבה שהיאהעבודות ו/או לא יינתן על ידי הרשות צו התחלת 

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה  שתתפיםרואים את המ

 ו/או מי מטעמה בעניין זה. הרשותו/או תביעה כנגד 

הרשות, אשר כתובתה הינה קריית , במשרדי 05.02.2017מיום את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל  .17

 שקליםוחמש מאות  אלפים שבעת) ₪ 7,500 תמורת, תל אביב, 2, קומה 2עתידים, בניין מס' 

הרשות  שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת (,חדשים

ם עבור מסמכי המכרז . מובהר, כי התשלוושלא יוחזרו בכל מקרהלפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ 

 יהיה כנגד קבלה )ולא חשבונית(. 

, 03-6497888בטלפון עינבר פורשט לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לרשות, לגב'  .18

 . eda.co.il-inbar@taאו בדואר אלקטרוני 

 
  עיון במסמכי המכרז

 

-www.taקודם לקבלתם, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו  ,המכרזיתן לעיין במסמכי נ .19

eda.co.il  03 פוןטלבעינבר פורשט בתיאום מראש עם  ,לעילהנזכרת בכתובת  רשותבמשרדי האו-

6497888 . 

ע על הצעתו במכרז זה לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפי .20

את הצעתו גיש להבמכרז  מציעמתבקש הוקיבל את מסמכי המכרז, ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי המוסמכים כדין מטעם מיחתו םפרק ב' למכרז, כשהבשתכלול את כל המסמכים המפורטים 

 .במכרז, הכל כמפורט בפרק ב' למכרז מציעה

 

 

 יםשאלות הבהרה, תיקונים ושינוי

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או הבהרות בנוגע למסמכי המכרז, בקשות לשאלות ו .21

תתקבלנה  המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,ספק כלשהו בקשר למובן 

בלבד, וזאת עד  בכתבהמכרז או משתתפי כנס המשתתפים,  מסמכימגורמים אשר נטלו את אך ורק 

  .12:00בשעה   23.02.2017 יוםל

באמצעות מסמך חתום )בפורמט הן , עינבר פורשטיש להפנות לרשות, לגב' וההבהרות את השאלות  .22

mailto:inbar@ta-eda.co.il
http://www.ta-eda.co.il/
http://www.ta-eda.co.il/
http://www.ta-eda.co.il/
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PDF ) הדואר האלקטרוני לכתובתפתוח והן באמצעות קובץ וורד eda.co.il-inbar@ta.  על גבי

  .1/2017הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס' 

מסמכי המכרז ומשתתפי כנס המשתתפים והן יהוו חלק בלתי  בכתב בלבד לכל רוכשי תשובות תינתנה .23

מסרו בכתב, יחייבו ירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  למען הסר ספקנפרד ממסמכי המכרז. 

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות הסתמך יה רשאי לטעון כי לא יה מציע. רשותאת ה

הרשות ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים  ניתנו כאמור, בכתב.

שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי הרשות ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל 

 הבהרה. של מתן מענה בכתב לשאלות

תיקונים /או רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו רשותה .24

ו/או לשלוח למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז, 

דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין 

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הבהרהבתשובה לשאלות  וביןביוזמתה 

 ומשתתפי כנס המשתתפים. מכי המכרז מס ירוכשהמכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

תמסור את התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים בכתב באמצעות דואר  הרשות .25

 המשתפים כנס משתתפי/  מסמכי המכרז רוכשי יאלקטרוני ו/או פקסימיליה שפרטיהם יימסרו על יד

אלקטרוני או מספר  דוארעמו מט הנציגאם לא נמסר על ידי  מציע. לא תישמע כל טענה מלרשות

 .פקסימיליה נכון

צרף להצעותיהם את הודעות הרשות ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן ל שתתפיםעל המ .26

 . מציעחתומות על ידי מורשי החתימה של ה

 קבלנים יסיורומשתתפים במכרז  יכנס
הלן: ול עיל)ל בלומפילדבאצטדיון  1200 בשעה 12.02.2017ביום , ייערך קבלנים וסיורמשתתפים  כנס .27

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים כנסי משתתפים וסיורי קבלנים  "(.כנס המשתתפים במכרז"

 נוספים ככל שימצא לנכון.

על  מציעדעת כל  ולשיקול רשותהינה  אתרובסיור הקבלנים ב במכרזהשתתפות בכנס המשתתפים  .28

לצורך הכרת  הקבלנים סיורבמכרז וב כנס המשתתפיםב השתתפות על ממליצה הרשותאחריותו. 

 . כל המתקנים וסביבתם

 טענה כל על בזאת מוותר, הקבלנים סיורבכנס המשתתפים במכרז ובהמחליט שלא להשתתף  מציע

כנס המשתתפים ב השתתפותו אי עם בקשר מטעמה מי/או ו הרשות כנגד תביעה/או ו דרישה/או ו

כנס לרבות הסיור ו/או המידע שהוצג במהלכו ו/או המתקנים בהם נערך  הקבלנים סיורבמכרז ו

  .הקבלנים סיורהמשתתפים במכרז ו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי רק ההסברים ותשובות שיפורסמו בכתב בעקבות כנס  .29

 יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  המשתתפים במכרז וסיור הקבלנים

תשובה שימסרו בכנס המשתתפים במכרז וסיור הקבלנים ולא יפורסמו בכתב בעקבותיו כל הסבר או  .30

 לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.

  

 מועד הגשת ההצעותאופן ו

 להגיש יש (,1/2017 'מס) המכרז מספר את תישא אשר, המכרז מסמכיעם כל את המעטפה הסגורה  .31

המועד הקובע"( לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי )להלן: " 12:00שעה ב  13.03.2017עד ליום 

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד  .אביב , תל2, קומה 2הרשות, קריית עתידים, בניין מס' 

  האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.

mailto:inbar@ta-eda.co.il
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 יפו -תל אביב  הרשות לפיתוח כלכלי
 1/2017 מס'פומבי  ז ר כ מ

 
שיפוץ והרחבת אצטדיון   פרויקטבמסגרת  עבודות הקבלן הראשיביצוע 

  יפו - אביב תלב בלומפילד

 
 תנאי המכרז -פרק ב' 

 
 

 תנאים כלליים .1

 ביותר או הצעה כלשהי.  הזולהמתחייבת לקבל את ההצעה  הרשותאין  .1.1

, ומבלי . כמו כןלביצוע ההתקשרות רשותאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של ה .1.2

רשאית לבטל את  רשותתהיה ה לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה לפי מסמכי מכרז זה,

ולזוכה ו/או למשתתפים  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ,ובכל עת המכרז, מכל סיבה שהיא

  ין זה.יהאחרים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בענ

מסמכי המכרז תחולנה  בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות .1.3

 במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.  מציעעל ה

 את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאילהגיש במכרז  מציעעל ה .1.4

 . הלן ובתנאים המפורטים במכרז להלןל המפורטים הסף

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  .1.5

שייכות לרשות. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש כלשהו, 

למען הסר ספק למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הרשות. 

 רשות, וכי המציעגם לאחר שמולאו על ידי ה רשותה מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של

נבחר לבצע  מציעתוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם ה

 .תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך מציעובין אם לאו, מבלי של עבודותאת ה

ו/או חלקם, המשתתפים במכרז כל מ , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית לדרוש אתהרשות ה .1.6

פרטים נוספים ו/או השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או 

לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו ו/או להוכחת עמידתו בתנאי הסף, , מסמכים נוספים

במכרז ואת  מציעעל מנת לבחון את הולשביעות רצונה המלא, ועל פי שיקול דעתה והכל 

כן רשאית הרשות לבקש הבהרות ו/או מידע כאמור מכל  .ידתו בתנאי הסף, לרבות עמהצעתו

ההבהרות וההשלמות כאמור  במכרז. מציעצד שלישי לרבות מן הגורמים שפורטו על ידי ה

במכרז לרשות תוך פרק הזמן שייקבע על ידי הרשות ויהוו חלק  מציעלעיל, תימסרנה על ידי ה

 במכרז. מציעבלתי נפרד מהצעת ה
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שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה  רשותה .1.7

, יהוו  לשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור

ומשתתפי מסמכי המכרז  רוכשיחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל 

 . כנס המשתתפים

שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז זה  הרשות .1.8

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

המועד האחרון דחה את הרשות תמובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי גם במקרה שבו 

אין לבצע כל שינוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף , להגשת הצעות

 .להצעותיהם

. אי מילוי אחת או יותר כי המכרזלמילוי כל ההוראות המפורטות במסמלדאוג  מציעעל ה .1.9

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות,  .1.10

ין במכתב לוואי או בכל דרך או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים וב

, ובכל מקרה לא תחשב הרשות כמי שהסכימה לשינויים אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 .ו/או תוספות כאמור ורק הנוסח המקורי שפורסם ואושר על ידי הרשות יחייב

 :)למעט שותפות( תאגידהוא  מציעבמקרה שה .1.11

 הלן.ל 2לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף  מציעהעל  .1.11.1

לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא  מציעעל מנהליו המוסמכים של ה .1.11.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי -פרוטוקול מאושר, על

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה  תאגידות של הההתאגד

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. מציעלחייב בחתימתם את ה מוסמכים

יצורף תדפיס מרשם חברות, וכן,  מציעתצורף תעודת התאגדות של הלהצעה  .1.11.3

וכן רשימת  , הבעלויות בומציעהון המניות המונפק והנפרע של ה אתהמפרט 

 .למועד הקובע, נכון למועד הסמוך דים החלים עליוהשעבו

 :הוא שותפות רשומה מציעבמקרה שה .1.12

 הלן.ל 2לעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט בסעיף  מציעעל ה .1.12.1

על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימה של  לחתום מציעהשל  המוסמכים מנהליו על .1.12.2

 1.11.2בסעיף  כאמור פרוטוקול להמציא יש. ההצעה על מציעבכל אחד מהשותפים 

  .לעיל

, השותפויות, יצורף תדפיס מרשם וכן מציעהתעודת התאגדות של  תצורףלהצעה  .1.12.3

 מועד הקובע.נכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ

 :"מיזם משותף"הוא  מציעבמקרה שה .1.13

שהתאגד  )שכל אחד מהם הינו תאגיד רשוםהמורכב משני חברים ייקרא מיזם מיזם משותף 

אחד מחברי המיזם עומד, לבדו, בכל תנאי הסף ובלבד שכל  ,לכל היותר( ישראלב כדין םונרש
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מיזם כאמור להלן )להלן: " בכל תנאי הסף הפיננסיים ו/אוכאמור להלן  המקצועיים

 "(. משותף

שותף, אחד מבין חברי המיזם המשותף נדרש ]כלומר, ולמען הסר ספק, במקרה של מיזם מ

לעמוד בכל תנאי הסף הפיננסיים כאמור להלן בעוד שחבר המיזם המשותף האחר, אשר יבצע 

בפועל את העבודות נשוא המכרז, נדרש לעמוד בכל תנאי הסף המקצועיים כמפורט להלן; 

סיים כמפורט להלן לחילופין, כל אחד מחברי המיזם המשותף, יעמוד הן בכל תנאי הסף הפיננ

 והן בכל תנאי הסף המקצועיים כמפורט להלן[

במידה והמציע הינו מיזם משותף, יהא כל אחד מהתאגידים החברים בו, חברי המיזם  .1

המשותף, אחראי כלפי המזמינה, ביחד ולחוד, לכל התחייבויות המציע לפי הליך זה 

ולכל התחייבויות הזוכה כאמור במסמכי המכרז )לרבות הסכם ההתקשרות(. מבלי 

ביחד ולחוד בכל הסיכונים  ישאותף לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברי המיזם המשו

 . בפרויקטהכרוכים 

במידה והמציע הינו מיזם משותף, תיקראנה כל הוראות הליך זה וכל הוראות המכרז,  .2

וכל דרישה המתייחסת למציע ו/או לזוכה, כמתייחסות לכל אחד מחברי המיזם 

 המשותף, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

לחתום על ההצעה. עם  ידי המיזם המשותףכל אחד מיחעל מנהליו המוסמכים של  .3

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש -ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר, על

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי  תאגידעל פי מסמכי ההתאגדות של ה

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. מציעלחייב בחתימתם את ה מוסמכיםהמכרז וההצעה 

יצורף תדפיס מרשם וכן,  כל אחד מיחידי המציעצורף תעודת התאגדות של תלהצעה  .4

וכן רשימת  , הבעלויות בומציעחברות, המפרט מהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 .למועד הקובע, נכון למועד הסמוך השעבודים החלים עליו

הסכם במידה והמציע הינו מיזם משותף, יצרף המציע להצעתו את מסמך עקרונות  .5

המיזם המשותף )החתום בחתימה מחייבת על ידי כל אחד מחברי המיזם המשותף(, 

( חלקו של כל אחד מחברי המיזם המשותף במיזם 1אשר יגדיר, בין היתר, את: )

( אחריותם ביחד ולחוד של כל אחד מיחידי המיזם המשותף כלפי המזמינה 2המשותף, )

ש כנציג מוסמך מטעם המיזם המשותף ( פרטי אחד מחברי המיזם המשותף אשר ישמ3)

 וכל אחד משני יחידיו לצורך הליך זה והמכרז )לרבות הסכם ההתקשרות(.

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי הגורם מבין חברי המיזם המשותף אשר יבצע  .6

בפועל את העבודות נשוא המכרז יהא חבר המיזם המשותף אשר עומד בכל תנאי הסף 

לן. אין באמור לעיל, על מנת לגרוע בכל צורה שהיא מאחריותם המקצועיים כמפורט לה

המלאה, ביחד ולחוד, של כל אחד מחברי המיזם המשותף לכל התחייבויות הזוכה על 

 פי מסמכי המכרז.

המציע יציין את פרטיו של איש קשר מוסמך מטעמו לכל עניין הנוגע להזמנה זו  .7

ציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות ולמכרז, אשר יהיה מוסמך לפנות למזמין בשם המ

עבורו ובשמו. פרטי איש הקשר יכללו, לפחות: שם ומשפחה, כתובת קשר, טלפונים 
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בהם איש הקשר זמין בכל שעות הפעילות המקובלות, מספר פקס וכתובת דואר 

 אלקטרוני. 

 כל חבר במיזם משותף רשאי להשתתף במיזם משותף אחד בלבד. .8

 במכרז: תנאים מקדמיים להשתתפות  .2

 התנאים המפורטים להלן: בכל, הקובעבמועד על כל מציע לעמוד, בכפוף לאמור לעיל, 

 :תנאי סף מקצועיים .2.1

( לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות 100בענף ראשי בניה ) 5 –המציע הינו בעל סיווג ג  2.1.1

 .1988 –הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(,  התשמ"ח 

)שלושה( פרויקטים שונים  3כקבלן ראשי, לפחות בעבר, בישראל המציע ביצע  2.1.2

 2מתוכם לפחות , הקובע)שישים( החודשים שקדמו למועד  60שהושלמו במהלך 

חמישים מליון( ש"ח ) 50,000,000בהיקף כספי )לא כולל מע"מ( של לפחות )שניים( 

, ₪)שישים מליון(  60,000,000ולפחות אחד בהיקף כספי )לא כולל מע"מ( של לפחות 

 על פי חשבונות סופיים מצטברים ומאושרים )ללא שערוך(. וזאת

 ה:בסעיף ז

רט, בתי ספומבני , בתי אבות, מבני משרדים, מבני ציבור, מבני אקדמיה  -" פרויקט"

 - טק-, מבני תעשיית היימרכזי קניות/מרכזים מסחרייםונות, אכסניות/מעמלון/

מבני תעשייה )שאינם . למען הסר ספק, מבני מגורים, כקבלן ראשימציע שימש הבהם 

תעשיית הייטק( ומבני אחסנה לא ייחשבו כפרויקטים מתאימים לצורך סעיף זה. 

מובהר, כי בידי הרשות שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם מבנה מסוים 

 אכן עונה על הדרישה שלעיל ורלבנטי לצורך האמור בתנאי סף זה.

יבל ומושלם לייעודו שק הינו מבנה גמור מציענה שהוקם על ידי המבה -" הושלם"

 . אישור לאכלוס

 :תנאי סף פיננסיים .2.2

 2.2.1לצורך הצגת עמידתו בדרישות תנאי הסף המפורטות בסעיפים : הסתמכות על חברת אם

להסתמך על אישיות מציע )או חבר במיזם המשותף( , רשאי ה)כולן ולא חלקן( להלן 2.2.5 –

השולטת במציע )"חברת אם"(, ובלבד שאם בחר לעשות כן, יצרף להצעה התחייבות משפטית 

 זה.  למסמכי מכרז 10נספח מטעם חברת האם בנוסח המצורף כ

 %50אחזקה העולה על  , על הטיותיה, הינה"שליטה" -האמור בתנאי הסף הפיננסיים לעניין 

ׁ )או בחבר במיזם המשותף, לפי העניין(;  מכל אחד לצורך מאמצעי השליטה בתאגיד המציע 

 .1981 -כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות  )רישוי(, התשמ"א -שליטה" אמצעי " -סעיף זה 

 "חות הכספיים המבוקרים ליוםדוה ע"פהמציע הינו בעל הון עצמי, : הון עצמי 2.2.1

 . בלתי מוחשיים נכסיםבניכוי  ₪מיליון(  ארבעים) 40,000,000של לפחות  31/12/2015

משוקלל של לפחות שנתי : המציע הינו בעל מחזור הכנסות מחזור הכנסות 2.2.2

בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנים  ₪מיליון( )מאה וחמישים  150,000,000

. לצורך תנאי זה, הממוצע המשוקלל של מחזור ההכנסות של המציע יחושב 2013-2015

 :באופן הבא
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 (4*REVt + 2*REVt-1+1*REVt-2) / 7 

 מחזור ההכנסות –  REV כאשר:

    t –  2015שנת 

   t-1 –  2014שנת 

t-2  –  2013שנת 

המציע להציג ולהוכיח, לשביעות רצון המזמין, כי הממוצע על : תזרים מזומנים  2.2.3

על  , בהתבסס2013-2015המשוקלל של תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת בשנים 

לצורך תנאי סף זה, הממוצע המשוקלל . הדו"חות הכספיים שלו לשנים אלה הוא חיובי

 של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של המציע יחושב באופן הבא:

(4*CFt + 2*CFt-1+1*CFt-2) / 7 

 מפעילות שוטפת תזרים המזומנים  – CF כאשר:          

t –  2015שנת 

t-1 –  2014שנת 

t-2 –  2013שנת 

או על פי תקן  של לשכת רואי החשבון 51דו"ח תזרים המזומנים יוגש על פי גילוי דעת 

 .IAS-7 (International Accounting Standards)חשבונאות בינלאומי 

או החבר ו/יידרש המציע  זרים המזומנים הינו שליליהמשוקלל של תהממוצע ובמידה 

כאמור, לעמוד בדרישה הבאה: אם התזרים במיזם משותף בעל התזרים השלילי 

 הוא הנמוך ביותר )מבין השנים הנבדקות( יידרש: 2015השנתי לשנת 

ABS (CFt)/Equity < 25% 

 אחרת יידרש כי:

(ABS(4*CFt +2*CFt-1+1*CFt-2)/7)/ Equity < 15%    

 2015שנת  – tכאשר:       

t-1 –  2014שנת 

t-2 –  2013שנת 

"ABS(CF) "-  מזומנים מפעילות שוטפת בערך מוחלט.תזרים 

Equity -  2015הון עצמי לפי הדו"חות השנתיים המבוקרים לשנת. 

 : מדד אלטמן 2.2.4

 (:1999-אם המציע הוא חברה ציבורית )כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

 Z Score)אלטמן ההישרדות של בבדיקת איתנות פיננסית עפ"י מדד עומד  המציע
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Model )דו"חות הכספיים המבוקרים וזאת בהתאם ל 2015לשנת , 1.81-גבוה מיון בצ

 .2.11נספח הנוסחה לחישוב המדד מפורטת ב. 31/12/2015 ליום

 (:1999-אם המציע הוא חברה פרטית )כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

 Z' Scoreעומד בבדיקת איתנות פיננסית עפ"י מדד ההישרדות של אלטמן ) המציע

Modelדו"חות הכספיים המבוקרים וזאת בהתאם ל 2015לשנת  ,1.23-( בציון גבוה מ

 .2.21נספח מפורטת בהנוסחה לחישוב המדד . 31/12/2015 ליום

מידע על של רואה החשבון של המציע  לא בא לידיעתו )לרבות בעקבות בדיקות שערך( 2.2.5

יים האחרונים חות הכספ"מאז הדו במצבו העיסקי של המציע   לרעהמהותי שינוי 

 עבור המציע. שבוקרו/נסקרו

בנוסח הקבוע  בנקאית אוטונומית בלתי מותניתערבות על כל מציע לצרף להצעתו : מכרזערבות  2.3

שני ) 2,000,000, בסכום של יפו בע"מ' –'הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  , ערוכה לפקודת5נספח ב

תהא ערוכה  הערבות הבנקאית. 2017 ביולי 31ם ש"ח. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליו מליון(

( 1981 -בנק ישראלי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א)ידי מוסד בנקאי רשום בישראל -על

)במקרה של מציע שהינו מיזם  פי כתב הערבות-המציע יהיה המבקש על. לפי בקשתו של המציע עצמו

בנקאי רשום ניתן להמציא ערבות בנקאית בסכום כאמור לעיל הערוכה על ידי מוסד  – משותף

. לא תתקבל ערבות שהוצאה לבקשת צד ג' אחד מחברי המיזם המשותף( בישראל לפי בקשתו של

  כלשהו.

, וזאת רשותמציע המעוניין בכך רשאי להציג את טיוטת ערבות המכרז לאישורה המוקדם של ה

( ימים לפני מועד הגשת ההצעות. מובהר, כי אין בכך כדי לגרוע מאחריותו 14ר )לפחות ארבעה עש

ו/או מי מטעמה או להגביל את  רשותשל המציע לפי ההזמנה או כדי להטיל אחריות כלשהי על ה

 את נוסח טיוטת הערבות. רשותשיקול דעתה, לרבות במקרה בו אישרה ה

מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע  הבנקאית תשמש כבטוחה לקיום הצעתו שלהערבות 

פי הצעתו, -ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על

, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות רשותפי שיקול דעתה הבלעדי של ה-מכל סיבה שהיא, הכל על

תהא  הרשותלעיל, ועדת המכרזים של מבלי לגרוע מכלליות האמור פי דין. -על רשותהנתונים ל

רשאית )אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו( להורות על חילוט הערבות הבנקאית, 

כולה או חלקה, אם התקיים במציע אחד מאלה: הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות, או 

הוא חזר מהותי בלתי מדויק;  בחוסר ניקיון כפיים; הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע

בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות; אחרי שנבחר כזוכה במכרז 

  עם הזוכה במכרז. רשותהוא לא פעל לפי הוראות המכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של ה

ת תוקף הערבות הבנקאית נתונה הזכות, אך לא החובה, לדרוש בכל עת מהמציעים להאריך א לרשות

ע שלא יאריך את לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד להתקשרות עם מציע שייבחר. מצי

, מכרז, ייפסל מהמשך השתתפות ברשותמקבלת דרישה בכתב לכך מאת ה ימים בעההערבות בתוך ש

 .רשותו טענה או זכות כלשהי כלפי הבלי שתהיה ל

המועד האחרון להגשת דחה את הרשות ת, כי גם במקרה שבו מובהר בזאת, למען הסר כל ספק

 .אין לבצע כל שינוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף להצעותיהם, הצעות
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 תוקף ההצעה .3

 31.10.2017ליום  עדתוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה  .31.7.2017 ליוםעד  הינותוקף ההצעה  .3.1

מובהר, כי הארכת תוקף ההצעה יכולה להיות  .הרשותע"פ דרישת "( המוארך התוקף מועד)"

לא יהיה מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף  מציעלשיעורין ובלבד שה

 המוארך. 

 מחויבות להצעה .4

במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן  מציעכל  .4.1

 המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך.חינה זהירה את כל מסמכי בב

 למכרז. 1כנספח המצורף  מציעההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת ה .4.2

 וכתב הכמויות DOK-אופן הכנת ה .5

אכסון  התקןלמכרז, על גבי  15להקליד את מחירי כל יחידה בכתבי הכמויות נספח  מציעעל ה .5.1

"(, DOK-ה)להלן: " )מכרזומט( תוכנת בנאריתבבפורמט האלקטרוני ו (Disk On Key) נייד

ולחתום על כל עמוד של העותק  DOK-להוציא תדפיס של כתב הכמויות, אשר הוקלד על גבי ה

המודפס. את התדפיס המוקלד של כתב הכמויות יש להכניס למעטפה סגורה ונפרדת יחד עם 

 עצמו.  DOK-ההצעה הכספית וה

, לבין DOK-על גבי ה מציעל ידי הבכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע .5.2

מחיר היחידה בתדפיס החתום, יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום. למען הסר ספק, 

-על גבי תדפיס כתב הכמויות כשהיא חתומה על ידו, היא ההצעה המחייבת. ה מציעהצעת ה

DOK .נועד לגיבוי בלבד 

הכמויות ו/או בעדכונים לכתבי הכמויות, במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי  .5.3

אזי ייחשב הדבר כאילו כלול ביצוע העבודה בסעיף הנדון במחירי סעיפים אחרים של כתבי 

 יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום. מציעהכמויות וה

בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה  .5.4

 מחירים העומדים בסתירה. הנמוך שבין ה

מובהר בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו, על פי מהות העבודה עצמה אפילו אם במקרה  .5.5

 זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין.

 המחירים בכתב הכמויות ינקבו בשקלים חדשים בלבד לא כולל מע"מ. .5.6

 אופן הגשת ההצעה  .6

ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה  בעותק מקורי אחדגש ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תו .6.1

 .למסמכי המכרז

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא מציעה .6.2

את כל האישורים והמסמכים  מציע, יצרף התנאי הסף המקצועייםהעמידה בלהוכחת  .6.3

 :הנדרשים, ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים
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 ; מציעשל רישיון הקבלן של ה העתק נאמן למקור .6.3.1

, לרבות כל המסמכים, למכרז 3 כנספח המצורף, מציעהלהוכחת ניסיון  תצהיר .6.3.2

 האישורים והאסמכתאות שיש לצרף לתצהיר זה לצורך הוכחת האמור בו;

דרישות רלבנטיים לצורך ישנם פרויקטים נוספים אשר  מציעמובהר כי ככל של

שכל פרויקט יוצג בטבלה  ובלבד 3 נספחומוזמן להציגם במסגרת יכול  הוא ,הסף

 נפרדת. 

את כל האישורים והמסמכים  מציע, יצרף התנאי הסף הפיננסייםהעמידה בלהוכחת  .6.4

 :הנדרשים, ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים

 למסמכי המכרז. 6נספח המצורף כבנוסח  תצהיר בדבר הון עצמי .6.4.1

 למסמכי המכרז. 8נספח המצורף כבנוסח תצהיר בדבר מחזור הכנסות  .6.4.2

 למסמכי המכרז. 9נספח המצורף כבנוסח תזרים מזומנים שנתי משוקלל  .6.4.3

באמצעות תאגיד המחזיק  זהאם בחר המציע להציג את עמידתו בתנאי הסף למכרז  .6.4.4

בנוסח הצהרת בעל שליטה : מאמצעי השליטה בחבר במציע %50 -בלמעלה מ

 למסמכי המכרז. 10נספח המצורף כ

מכתב כוונות מגורם פיננסי מאושר להעמדת מימון חיצוני לפרויקט, בנוסח  .6.4.5

( בנק i) –"גורם פיננסי מאושר"  -. בסעיף זה מכרזלמסמכי ה 11 נספחהמצורף כ

( מבטח ישראלי ii; או  )1981 -ישראלי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

. מודגש, כי 1981-כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

המצאת מכתב הכוונות כאמור לא תחייב את המציע להתקשר עם הגורם הפיננסי 

 המאושר )או גורם אחר כלשהו( לצורך העמדת מימון חיצוני לפרויקט בפועל.  

עבור חברה ציבורית או בנוסח המצורף  )א( 12נספח בנוסח המצורף ב –מדד אלטמן  .6.4.6

 עבור חברה פרטית. ב()12נספח ב

 . מכרזלמסמכי ה 7 נספחכ, בנוסח המצורף דיווח רואה חשבון .6.4.7

לגבי כל  –מציע לצרף תצהיר ולפיו לא ננקטו נגדו )ובמקרה של מיזם משותף על כל  .6.4.8

אחד מחברי המיזם(, ביוזמתו או שלא ביוזמתו, במהלך השלוש השנים האחרונות 

הליכי חדלות פירעון מכל סוג שהוא ולרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס 

)לרבות לגבי מי למציע ה ז במכרזמובהר כי לא תתאפשר השתתפות נכסים. 

 .ו לא ימלא( אחר תנאי זהאינו ממלא )אאשר מיחידיו, במקרה של מיזם משותף( 

כאשר כל  להלןם המפורטים מסמכיכל האת  יצרף להצעתו גםבמכרז  מציעכל בנוסף,  .6.5

 פרטיהם מלאים כנדרש וחתומים כנדרש:

כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים אישורים  .6.5.1

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2וכן תצהיר לפי סעיף  1976 –התשל"ו  ,ציבוריים

על כל אחד  –במקרה שהמציע הינו מיזם משותף  למכרז. 4 כנספחבנוסח המצורף 

 כאמור. ים ותצהירמיחידי המציע לצרף אישור
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, מציעלמכרז( חתום בידי מורשי החתימה מטעם ה 15סמך הצעת המחיר )נספח מ .6.5.2

)נספח  (מכרזומטבנארית ) בתוכנת( + כתב כמויות Disk On Keyאכסון נייד ) התקן

 .מציעבידי מורשי החתימה מטעם ה א למכרז( ותדפיס של כתב הכמויות חתום15

במקרה שהמציע הינו  למכרז. 1כנספח במכרז, המצורף  מציעמסמך הצהרת ה .6.5.3

 .כאמורהצהרה על כל אחד מיחידי המציע לצרף  –מיזם משותף 

למכרז. במקרה של תאגיד  2כנספח המצורף  הצהרה על מעמד משפטי, טופס .6.5.4

 תעודת של דין עורך ידי על מאומת העתק יצורף)לרבות שותפות רשומה( 

מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול המ עדכני תדפיס וכן ההתאגדות

שהמציע הינו במקרה  .עילל 1.12.2 -ו 1.11.2לסעיפים  בהתאםזכויות חתימה 

 המסמכים כאמור לעיל.את כל על כל אחד מיחידי המציע לצרף  –מיזם משותף 

 . למכרז 15כנספח  רשימת המסמכים המצ"ב .6.5.5

חוברת כתב כמויות  - ב15 נספחיחתום על העמוד הראשון של  מציעכמו כן, ה .6.5.6

 מוקדמות ומפרטים.  - ג15 נספחהעמוד הראשון של וומחירים, 

 המוסמכים ידי על חתום, למכרז 16 כנספחחוזה ההתקשרות ונספחיו, המצורף  .6.5.7

 .ועמוד עמוד בכל מציעה של מטעמו כדין

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. .6.5.8

שנמסרו לשאלות  התשובותפרוטוקול כנס המשתתפים ו/או מ חתום עותק .6.5.9

 .(שנמסרו)ככל ו/או הודעות הרשות ההבהרה 

בכל  מציעעל ידי המוסמכים כדין מטעמו של ה חתומים כשהם המכרז מסמכי כל .6.5.10

 ,דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה .)למעט אם צוין אחרת( עמוד ועמוד

, לרבות חתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוסיי

יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל  בהסכם ההתקשרות,

מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או  .מציעפי נהלי ה

 "ח.רו

הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם י מציעמסמכי המכרז וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת ה

  .רשותבין הזוכה במכרז לבין ה

 ממנו הנדרשים מסמכים איזה צירף לא/או ו במכרז להשתתפות םתנאיהלא קיים המציע את כל 

/או ו הערות/או ו מסמכים צירף/או ו כאמור מהמסמכים איזה שלם לא באופן צירף/או ו

רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי , לצרפם שאין הסתייגויות

פגם )לרבות  כלאו, לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע, 

/או ו( ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים , אך למעט ככל שמדובר בערבות המכרזמהותי

הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו בתנאים כפי שתקבע ועדת המכרזים ובתוך פרק זמן שיקבע על 

 המזמין כנגד דרישה/או ו תביעה/או ו טענה כל על חוזר בלתי באורח בזאת מוותרים המציעיםידה. 

 .הימנו והנובע הכרוך, הקשור כל על זה בעניין
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 בחינת ההצעות .7

 .הקובע לא תפתחנה המועדהצעות שיוגשו לאחר  .7.1

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי הרשותההצעות תיבדקנה על ידי  .7.2

 שתמצא לנכון. 

בלתי סבירה בשל תנאיה  , לפי שיקול דעתה,רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא רשותה .7.3

מונע הערכת ההצעה כדבעי.  רשותאו בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

 מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .7.4

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

וההחלטה בעניין זה  אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ובין במכתב לוואי או בכל דרך

 .נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות

המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממלדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית רשותה .7.5

ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות  ,מציעל הקשור לניסיונו ויכולתו של הדקלרטיביים, לרבות בכ

, לרבות עמידתו בתנאי הצעתו, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ומציעעל מנת לבחון את ה

במכרז, הן מהגורמים שפורטו על ידו  מציעהסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל וזאת הן מה

ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת  ורף למכרז זהאשר צ 3שבנספח בתצהיר להוכחת הניסיון 

 הצעתו והן מצדדים שלישיים.

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב  הרשות .7.6

את ניסיונה של  ,לבצע את החוזה המוצע מציעוכושרו של ה ו, את אמינותמציעהעבודה של ה

בעבודות  מציעסיונו של הינאת בעבר וכן  מציעעם ה יפו -רשות ו/או של עיריית תל אביבה

מבלי לגרוע מהאמור, הרשות תהייה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא קודמות דומות. 

הרע של הרשות ניסיונה שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב  מציעמכרז זה ל

היחידים והגופים השולטים בו עם הרע  ניסיונהעקב או במידה שמדובר בתאגיד,  ,מציעהעם 

 . והפועלים מטעמו

שהצעתו היא הטובה  מציעכן תהיה רשאית הרשות שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה ל

ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לעיריית 

הנו  מציעובמקרה שה מציעע עם היפו ו/או גופים ציבוריים אחרים יש ניסיון ר –תל אביב 

 .היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמותאגיד, לרבות עם 

לרשות שמורה הזכות לפסול הצעת מחיר, כולה או חלקה, שנחזית בעיניה כהצעה לא  .7.7

לגיטימית ו/או כהצעה תכסיסנית ו/או כהצעה באמצעותה מבקש המציע להשיג יתרון לא 

"( )כך למשל, הצעה לא הוגנתים באופן שיביא לזכייתו )להלן ביחד: "הוגן על פני יתר המציע

מחירי אפס או קרוב לאפס לכל ו/או לכל חלק מן הפריטים נשוא ההצעה, סבסוד צולב 

והעמסות מחירים בין סוגי פריטים שונים העשויים לשקף הנחת עבודה של המציע לפיה הוא 

המוקדמות את סעיפי ההצעה בהם נקב יידרש לספק בתדירות גבוהה יותר מן ההערכות 

במחירים גבוהים ואילו את סעיפי ההצעה בהם נקב במחירים נמוכים במיוחד הוא יידרש 

 לספק בתדירות נמוכה יותר מן ההערכות המוקדמות וכו'(.



20 

 

תהיה רשאית, בכפוף לזכות השימוע, לפסול או לדחות הצעות שונות כמו כן, הרשות  .7.8

 רים הבאים: בהתקיים אחד או יותר מהמק

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שנערכו  .7.8.1

, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש השנים הרשותעל ידי 

 האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

 וטרם נפרע. הרשותקיים חוב כלשהו של המציע כלפי  .7.8.2

עקב אי  הרשותוהחוזה עימו בוטל על ידי  רשותמציע אשר סיפק שירותים ל .7.8.3

עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות 

 שקדמו למועד פרסום המכרז. 

מידע מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת  רשותמציע שמסר ל .7.8.4

 בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

יסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, היה עימו נ רשותמציע אשר ל .7.8.5

חשד למרמה, היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי 

 מטעמו וכיו"ב.

על פי חוזה ההתקשרות עימו,  הרשותהפרת התחייבויות המציע כלפי  .7.8.6

 התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב.

ו/או  הרשותייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לס .7.9

 תהא רשאית שלא לבחור הצעה רשותה עם מי מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.

 הרשות ו/או עם מי מטעמה.אינו משתף פעולה באופן מלא עם  מציעה הלדעתאם 

ות כן, והיא רשאית לעש מציעאינה מתחייבת לברר פרטים אודות הו/או מי מטעמה,  הרשות, .7.10

 .במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה  עלשומרת  רשותהבכפוף לכל דין  .7.11

 .הרשותאשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת 

כמו כן, הרשות רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהם 

 לדעתה כדי לפגוע בעקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 זהותכספיות הצעות  הגשת .7.12

במקרה שבו הוגשו על ידי שני מציעים או יותר הצעות מחיר זהות, המהוות את ההצעה הזולה 

ף לכך שמדובר בהצעה סבירה לדעת הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי אז ביותר, ובכפו

הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים הבאות, הכל לפי  ההצעהתהא רשאית הרשות לבחור את 

 שיקול דעתה הבלעדי:

 .כפי שיוחלט על ידי הרשותאיכותיים על יסוד שיקולים  .א

 בדרך של הגרלה בין בעלי ההצעות הזהות.   .ב
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 יקת טופס ההצעה הכספיתבד .8

עם זאת, הרשות תהיה רשאית הינה מחיר ההצעה.  לבחינת ההצעותהעיקרית  המידה אמת .8.1

לדחות את ההצעה הזולה ביותר ו/או להעדיף על פניה הצעה יקרה יותר, מטעמים הקשורים 

 בכושרובאמינותו, באיתנותו הפיננסית,  שהצעתו נדחית או מועדפת כאמור, המציע בניסיון

 לבצע את ההתקשרות מושא ההזמנה. ביכולתו/או ו

הרשות תהא רשאית להביא בחשבון, לצורך בחינת ההצעות, את כל המרכיבים והנתונים  .8.2

שבמסמכי ההזמנה על נספחיה, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע, את 

ציע ולהצעתו ביחס למ -עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים  –ממצאי בדיקותיה של הרשות 

 וכן כל מידע רלוונטי אחר שיהיה בידי הרשות לגבי המציע ו/או לגבי הצעתו.

הרשות תהיה רשאית לפסול הצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה או פרטי מחירים שבה.  .8.3

כמו כן, תהא הרשות רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסותה לתנאי ההזמנה ו/או לדרך 

 ופן שלדעת הרשות מונע את הערכת ההצעה כנדרש.הקבועה להגשת ההצעות, בא

מבלי לגרוע מהוראות דלעיל ומזכויותיה של הרשות על פי הוראות כל דין ומסמכי ההזמנה,  .8.4

אם לדעת הרשות המציע מצוי במצב של חשש לניגוד לפסול הצעה  תרשאירשות תהיה ה

 עניינים המונע מן המציע לבצע את הפרויקט.

 בחוזה הרשות להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .9

 .כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםמסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .9.1

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לרשות הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על  .9.2

  פי כל דין.

בשינויים המחויבים, לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, שזכה במכרז מתחייב  מציע .9.3

רשות, על פי הצעתו במכרז או יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים באם 

ימי עסקים מיום  (5) חמישהעל פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך 

  .קבלת ההודעה על זכייתו

שם בנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא לרשות, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו,  .9.4

להלן, את ערבות הביצוע כמפורט  10כאמור בסעיף  של ממונה בטיחותכה ותעודות הסמ

 וח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח.חוזה ההתקשרות וכן את אישור הביטנספח ח' לב

עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  לא .9.5

 ן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. זכייתו או לית

ובעצם הגשת הצעתו הוא  רשותשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי ה מציעל .9.6

 .ובקשר עם ביטול זכיית רשותמוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

מובהר בזאת, : תנאי מתלה לכניסת ההתקשרות בין המציע הזוכה לבין הרשות לתוקף .9.7

לכניסתה לתוקף של ההתקשרות בין הרשות לבין הזוכה  תנאי מתלהלמען הסר ספק, כי 

מציע יוכיח להנחת דעתה המלאה של הרשות כי התאגיד שעליו נסמך הבמכרז, הינו כי 

ננסיים עומד בתנאי הסף הפיהמציע לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הפיננסיים, 

גם לעיל  2.2.5וכמפורט בסעיף לעיל  2.2.4כמפורט בסעיף לעיל,  2.2.1כמפורט בסעיף 
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 . 2016וזאת בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של שנת  2016בשנת הכספים 

( ימים ממועד פרסום תוצאות וחמישה םארבעי) 45ככל שהתנאי המתלה לא יתקיים בתוך 

"(, המועד האחרון"המכרז או בתוך כל מועד נדחה אחר ככל שיאושר על ידי הרשות )להלן: 

יהיה הסכם ההתקשרות נשוא המכרז בטל ומבוטל מבלי שלמי מהצדדים תהיה טענה כלשהי 

כלפי משנהו בקשר עימו. במקרה כאמור, הזוכה לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו, מכל מין 

וסוג ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מאת הרשות וכל מי מטעמה בקשר עם 

 ההסכם כאמור לעיל.  ביטול

שבסעיף זה מהווה תנאי מוקדם לסיום הליכי המכרז וליצירת יחסים חוזיים  התנאימילוי 

בין הרשות לבין  , ואין בהודעה על הזוכה במכרז כדי ליצור יחסים חוזייםזוכה לרשותבין ה

 .התנאי כאמור לעיל )ככל שיתמלא( עד למילויוהכל , הזוכה במכרז

בשל אי עמידתו בתנאי הצעתו,  מציעור, ביטלה הרשות את זכיית הלגרוע מן האמ מבלי .9.8

שזכייתו  מציעשהצעתו דורגה במקום שלאחר ה מציעתהא רשאית הרשות להכריז על ה

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  הכלהזוכה או לבטל את המכרז,  מציעבוטלה כעל ה

שזכייתו בוטלה אין ולא תהייה כל טענה ו/או  מציעשהצעתו דורגה לאחר הצעת ה מציעול

 דרישה ו/או תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.

במכרז, או לבטל  מציע, לא לקבל הצעה של רשאית רשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ה .9.9

 ם: באיהבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעהאת ההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו נתן או  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה רשותיש בידי ה .9.9.1

 ה במכרז.יהציע מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

שניתנה במכרז אינה נכונה, או  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה רשותהתברר ל .9.9.2

להשפיע , היה בה כדי רשותעובדה מהותית אשר, לדעת הרשות לא גילה ל זוכהשה

למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ועל קביעתו כזוכה במכרז

 מציעה מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע ידו, התרחש 

 .במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה

 נוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. שיכל  .9.9.3

 הליכיםהמציע  נגד מתנהלים בו במקרה או, פלילית בעבירה של המציע הרשעה .9.9.4

 שביצע לכאורה. פלילית עבירה עם בקשר חקירות או פליליים

 השלכההמזמין,  של דעתה שיקול לפי, בו יש אשר דופן יוצא אירוע של התרחשות .9.9.5

 .הפרויקט את לבצע המציע של יכולתו על מהותית ליתשלי

אשר לדעת הרשות יש בו/הם , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  /יםעיקול /והוטל .9.9.6

כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םימים ממועד  30לחלוטין תוך  /ולא הוסר /יםהאמור /יםוהעיקול

כונס נכסים זמני או נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .9.9.7

 .ממועד קביעתו יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  קבוע או מפרק זמני או קבוע
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זוכה ה ון המניות הנפרע והמונפק שלמהאו יותר  25% כי הועבררשות התברר ל .9.9.8

 .רשותללא הסכמה מראש ובכתב של ה

לחתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על חוזה ההתקשרות לא  מובהר, כי בכל מקרה עד .9.10

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי  .9.11

הזוכה מכל סיבה  מציעהמכרז, במקרה שבו ביטלה הרשות את הסכם ההתקשרות עם ה

שהצעתו דורגה במקום שלאחר  מציעית הרשות, אך לא חייבת, לפנות לשהיא, תהייה רשא

שזכה, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי תנאי  מציעה

כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת הרשות  מציעהצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. 

להצעת הרשות או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה, תהייה רשאית  מציעימים. סרב ה 7בתוך 

שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. למען הסר  מציעהרשות לפנות בהצעה דומה ל

ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

שהסכם ההתקשרות עמו  ציעמשהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת ה מציעהרשות, וכי ל

אחר אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת  מציעבוטל ו/או לכל 

 הזוכה. מציעהצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם ה

 ממונה בטיחות בפרויקט .10

ותעודות שם , יהיה עליו לצרף לחוזה החתום על ידו, הזוכה מציעכתנאי לחתימת חוזה עם ה .10.1

תעודת הסמכה יעבוד בפרויקט מטעמו, ואשר הינו בעל  , אשרשל ממונה בטיחותהסמכה 

, בהתאם להנחיות ]או כל משרד אחר שיבוא תחתיו[ (כשיר בטיחות) הכלכלה משרדמ

בפרויקט לא יוכל  מנהל העבודהלמכרז זה. יובהר כי  ג15והוראות הבטיחות המצ"ב כנספח 

 להיות גם ממונה הבטיחות. 

את ממונה  וכתנאי למתן צו התחלת עבודה,הרשות ו/או מי מטעמה תאשר מראש ובכתב,  .10.2

הזוכה. יובהר כי יאושר כממונה בטיחות  מציעהבטיחות אשר יעבוד בפרויקט מטעמו של ה

למכרז זה  ג15רק ממונה בטיחות אשר עומד בהנחיות והוראות הבטיחות המצ"ב כנספח 

 ובהתאם לשיקול דעתה ולשביעות רצונה של הרשות.

פוטר את  הזוכה אינו מציעיובהר בזאת כי אישור הרשות את ממונה הבטיחות מטעמו של ה .10.3

הנחיות והוראות הבטיחות המצ"ב על פי לפעול מאחריותו ומהתחייבויותיו  הזוכה מציעה

 .ורשות מוסמכתכל דין הוראות ו חוזהלמכרז זה וע"פ ה ג15כנספח 

 מסמכי המכרז .11

, ונמסרים בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד רשותהינם רכוש ה מכרזמסמכי ה .11.1

המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה )כולם או חלקם( ולא לשום מטרה אחרת. 

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו זו.

חריות כלשהי בגין הפסד, נזק או פגיעה כלשהם שנגרמו הרשות ו/או מי מטעמה לא ישיאו בא .11.2

למציעים או מי מטעמם או כל אדם אחר אשר לגביהם נושאים הם באחריות מכוח הדין או 

 מכוח הסכם, וזאת כתוצאה משימוש או הסתמכות על הנתונים הכלולים במסמכי המכרז. 
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האתר ואת המקרקעין, עצמו ובאופן עצמאי את על חשבונו ואחריותו, במציע לבדוק כל ל ע .11.3

 באתר)העיליות והתת קרקעיות( הקיימות ת ו, את התוכניות השונות, את התשתיםאת סביבת

לרבות  מכרזהגישה כמו גם את מסמכי הודרכי ובסביבתו, את אפשרויות האצטדיון 

 בדיקות הקשורות באתר ברשויות ,דרישותיהם ותיאוריהם הטכניים והמקצועיים

רלוונטי ו/או כל נתון עסקי  , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניהרלבנטיות, וכן 

. המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי מכרזהעל פי  מציעלמכלול התחייבויות האחר 

 התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לאתר האצטדיון ו/או מסמכי המכרז  וביחס לכל הנובע מהם.

שערכו את כל הבדיקות המחקרים, הניתוחים הנדרשים בו המציעים כמי בכל מקרה ייחש .11.4

וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי  )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, לשם הגשת הצעה 

לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו, במישרין או -תפעולי

המציע לא ייחשב  ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז.בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים 

 כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.

בלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, המציעים מוזמנים לערוך את כל הבדיקות בנוגע לאתר  .11.5

נויים ולמקרקעין לפי שיקול דעתם, ככל שנדרש לדעתם, כדי לבדוק את נכונות הנתונים המ

במסגרת מסמכי המכרז ו/או כדי להשלימם. מובהר, למען הסר כל ספק, כי הסתמכות על 

 מסמכים אלה ו/או חלקם, תעשה על אחריות המציע המסתמך בלבד. 

הרשות )לרבות נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .11.6

לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לעלות כל  לא תישא באחריות והמציעוכן כל מי מטעם הרשות( 

טענה נגד הרשות בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע 

נזיקי או אחר( מאימוץ, שימוש או יישום של מידע שהועבר י, או להיגרם )בין אם על רקע חוז

 מטעמה.או הועמד לרשות המציע, ככל שהועבר, על ידי הרשות ו/או כל מי 

הרשות )לרבות נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .11.7

אינה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי כל מידע שהועבר כאמור מהווה וכן כל מי מטעם הרשות( 

את כל המידע אשר ברשותה ו/או בסמכותה, הרלבנטי או המהותי לפרויקט ו/או 

 רז זה. להתחייבויותיו של הזוכה במכ

, או חלקי סעיף או סעיפים מכרזאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי ה .11.8

, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי מכרזבמסמכי ה

כמו כן ובלי  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.מכרזלפגוע בשאר חלקי מסמכי ה

ור, במקרה של העדר תוקף, בטלות או העדר יכולת אכיפה של הוראה מהוראות לגרוע מהאמ

מסמכי המכרז, יפעל המציע על פי דרישת הרשות באופן שיביא ככל הניתן לביצוע בקירוב של 

 אותה ההוראה.  

 )לרבות נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה רשותעל ה .11.9

ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין ו/או ( ומי מטעמה

ו/או בכל  מכרזשהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי הוסוג 

ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים המכרז הקשור למסמכי 

 בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
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 כלליים תנאים .12

 דין חל .12.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  שתתפיםלכל דין, והמ

 והגשת ההצעות.

 תניית שיפוט .12.2

 יפו.-המוסמכים של העיר תל אביבכל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט 

 עיון .12.3

הרשות מודיעה בזאת במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידיה במסגרת מכרז זה משום 

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוונתה להעמיד לעיון 

המשתתפים שהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן הרשות בכתב במהלך תקופה 

ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת  (30) שלושיםלא תעלה על ש

 אשר יוכרז כזוכה במכרז. מציעהמכרזים ואת ההצעה של ה

הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו,  מציעעל היחד עם זאת, 

והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים 

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים כאמור לדעתו, מידע סודי

 רשות.ו/או מסמכים כאמור נתון ל

  דרישות ביטוח .12.4

שיזכה במכרז.  מציערישות הרשות לקיום ביטוחים על ידי הדופנית למשומת לב המציעים ת

הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע כל הסתייגות לגבי דרישות 

 לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 הוצאות ההשתתפות בהליך .12.5

בגין  מהרשותיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  מציעה

 הוצאות אלה.

 ביטול המכרז .12.6

לא תוגש  -של הרשות הבלעדי  הקול דעתישלפי  –אם  המכרזאת הרשות תהא רשאית לבטל 

מתאימה מבחינה איכותית או מבחינה כספית או אם תיוותר בפני ועדת המכרזים אף הצעה 

הצעה יחידה או אם ישתנו צרכי הרשות בקשר עם הפרויקט או מסיבות תקציביות, ארגוניות 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. או מכל סיבה אחרת לשיקול 

 הצעה בודדת .12.7

, או הנשלט מציעברשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט  מציעכל 

מוגדר המונח "שליטה"  לעניין זה בלבדעל ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. 

-ו הזכות למנות יותר ממזכויות ההצבעה באסיפה הכללית א 50%-כאחזקה של למעלה מ

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מציע אינו יכול לשמש מהדירקטורים.  50%

 כחבר ביותר ממיזם משותף אחד.
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 שונות .12.8

לרשות שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת שיבחר, להסב את המכרז ו/או את 

מלוא הטיפול בפרויקט לחברה עירונית ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה ולהעביר את 

אחרת ו/או לידי כל גורם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

 בשל הסבת המכרז ו/או ההסכם כאמור ו/או בשל שינוי הרכב ועדת המכרזים בשל כך.

ן מטעם מתכנוכן עם כל יועץ או  הרשותהמציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם 

להחליף את  תרשאי רשות, לרבות פיקוח עליון על ידם. למען הסר ספק, יובהר, כי הרשותה

 הפרויקט ולפי שיקול דעתהביצוע  כל אחד מבעלי התפקידים לעיל, בכל שלב משלבי 

 הבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה /או דרישה בעניין זה.

פי דין וכן עם ת עם כל הגורמים המוסמכים על עבודוההמציע הזוכה יהיה אחראי לתיאום 

שתתף בכל עלות ישא או תתלא רשות ה מובהר ומוסכם כי  רשותורה כל גורם אחר עליו ת

ועלויות אלו יחולו  מכל סוג תהכרוכה בתיאום ו/או השגת אישורים, היתרים או רישיונו

 במלואן על המציע הזוכה.  

 

  

 בכבוד רב,

 בע"מ יפו - אביב תל כלכלי לפיתוח הרשות
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 1נספח מס' 

 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  :אל

 במכרז מציעהצהרת ה

 יפו - אביב תלבשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד  פרויקטבמסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 

המכרז, מצהירים ומתחייבים  אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 

 בזה כדלקמן:

כי למדנו, הבנו  אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,  .1

ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים  

ל ביצוע העבודה נשוא המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ  והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או ע

המקצועי הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת  

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי   הצעתנו,

  על טענות כאמור. ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל   .2

לבצע   , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו

צועיות ו/או המפרט  את העבודה שבנדון, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המק

 הטכני המצורף אליו.

, והינה הצעתנו  אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .3

 היחידה, על פי הקבוע במסמכי המכרז.  

או לתקופה   20177.31. עד ליוםלשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .4

 מכרז.ה לדרישת הרשות על פי תנאיוספת בהתאם נ

מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  עסקים ימי  5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך .    5

ההסמכה של ממונה   ותעודותשם ה את ,בשיעור הנקוב בחוזה הביצועערבות את ונפקיד בידכם 

 .דרשים כשהם חתומים כנדרש. המוצע מטעמנו וכן את אישורי הביטוח הנבטיחות

, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  מצהיריםאנו  .6

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו.

 .והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרזאנו מצרפים להצעתנו את המסמכים  .7

 

 שם איש הקשר טלפון כתובת שם המציע/ החברה
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 אישור עו"ד

"(, מאשר מציעה_________________ )"_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של הח"מ,  אני

__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

, מוסמכים לעשות כן מציעשלעיל בפני, בשם ה מציע___________________ אשר חתמו על הצהרת ה

החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז  מציע, וכי נתקבלה על ידי המציעמטעם ה

 . מציעולהסמיך את ה"ה הנ"ל לחתום בשם ה

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 
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 2נספח מס' 

 מציעופרטי  הצהרה על מעמד משפטי

 בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי מציעעל ה

 מעמד משפטי .א

 

 

 

   

 

 פרטים כלליים .ב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חברה בע"מ / שותפות רשומה(ג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 (רשומה)שותפות ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

.מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים על אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

0
 

03
07

4
  

0
9
/0

2
 

 במכרז מציעשם ה

 במכרז( מציע)יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם ה  

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  אלקטרונידואר 

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד

 חברה בע"מ  עמותה  אגודה שיתופית    שותפות

 רשומה

)יש למלא  

 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

  למלא)יש 

 '(ג' ב טבלאות

דו"ח מעודכן  ולצרף

 העמותות מרשם

  טבלאות למלא)יש 

 '(ג' ב

דו"ח מעודכן   ולצרף

  האגודות מרשם

 השיתופיות

)יש למלא  

 טבלאות ב' ג' ד'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם השותפויות
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 תאריך    רואה חשבון/ עורך דין 

 _______________ _________________ 
 שם משפחה שם פרטי 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

 

 אישור

  חברה/ ההחתימה של את חתימות מורשי בזאת מאמת/ת הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, אני
 חברה / השותפות( לכל דבר ועניין.ה__________________ ) מתם מחייבת אתיומאשר/ת כי חתהשותפות הנ"ל 

___________________                 _______________      
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 3נספח מס' 

 בפרק ב' למכרז( 2.1.2 )סעיף מציעסיון היננוסח תצהיר להוכחת 

 

אני הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, לאחר 
כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה 

 בזה כדלקמן: 

ומוסמך מטעם "( מציעאני מכהן בתפקיד ____________ ב ____________________ )"ה .1

 .1/2017במסגרת מכרז מס'  מהצעתוליתן תצהיר זה כחלק  מציעה

)שלושה( פרויקטים שונים שהושלמו במהלך  3ביצע בישראל בעבר, כקבלן ראשי, לפחות המציע  .2

)שניים( בהיקף כספי )לא כולל  2, מתוכם לפחות הקובע)שישים( החודשים שקדמו למועד  60

)חמישים מליון( ש"ח ולפחות אחד בהיקף כספי )לא כולל מע"מ(  50,000,000מע"מ( של לפחות 

סופיים מצטברים ומאושרים על פי חשבונות  וזאת, ₪)שישים מליון(  60,000,000של לפחות 

 )ללא שערוך(.

 ה:בסעיף ז

רט, בתי ספומבני , בתי אבות, מבני משרדים, מבני ציבור, מבני אקדמיה  -" פרויקט"

מציע שימש הבהם  - טק-, מבני תעשיית היימרכזי קניות/מרכזים מסחרייםונות, אכסניות/מעמלון/

מבני תעשייה )שאינם תעשיית הייטק( ומבני אחסנה לא  . למען הסר ספק, מבני מגורים, כקבלן ראשי

ייחשבו כפרויקטים מתאימים לצורך סעיף זה. מובהר, כי בידי הרשות שיקול הדעת המוחלט והבלעדי 

 בשאלה האם מבנה מסוים אכן עונה על הדרישה שלעיל ורלבנטי לצורך האמור בתנאי סף זה.

 . אכלוסיבל אישור ומושלם לייעודו שק בנה גמורהינו מ מציעמבנה שהוקם על ידי הה -" הושלם"

 פי על לעיל( 2)סעיף  למכרז 2.1.2 ףסעי דרישות על העונים פרויקטים ביצע מציעה כי מצהיר הנני. 3

 :שלהלן הפירוט

 

 :1פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד קבלת צו התחלת עבודה:

 :איכלוסאישור לקבלת מועד 

 :תכולת העבודה 

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין/לקוח    

 יועץ קונסטרוקציה    

 מנהל הפרויקט    

 אדריכל    

 :בביצוע הפרויקטעיקריים קבלני משנה 

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות
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 ממליצים :

 תחום +תפקיד שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 הערות:

 

 

 

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש ] (וללא שערוך )ללא מע"מ של הפרויקט כספית מצרפיתעלות 

 :עו"ד/רו"ח[

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: משך ביצוע הפרויקט בפועל:

 

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

המלצות , היתרי בניה, 4כגון: צו התחלת עבודה, טופס מים, יש לצרף אישורים מתאי הערה:

 , חשבון סופיעל פרטי העבודה )או מנהל הפרויקט מטעם המזמין( בכתב ואישור המזמין

 , חשבונות ביניים.מצטבר ומאושר

 

 :2פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד קבלת צו התחלת עבודה:

 :אישור לאיכלוסקבלת מועד 

 :תכולת העבודה 

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין/לקוח    

 יועץ קונסטרוקציה    

 מנהל הפרויקט    

 אדריכל    

 :בביצוע הפרויקטעיקריים קבלני משנה 



33 

 

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 ממליצים :

 תחום +תפקיד שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 הערות:

 

 

 

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש ] (וללא שערוך )ללא מע"מ של הפרויקט כספית מצרפיתעלות 

 :עו"ד/רו"ח[

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: משך ביצוע הפרויקט בפועל:

 

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

המלצות , היתרי בניה, 4כגון: צו התחלת עבודה, טופס יש לצרף אישורים מתאימים,  הערה:

 , חשבון סופיעל פרטי העבודה )או מנהל הפרויקט מטעם המזמין( בכתב ואישור המזמין

 , חשבונות ביניים.מצטבר ומאושר

 

 

 

 :3פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד קבלת צו התחלת עבודה:

 :אישור לאיכלוסקבלת מועד 

 :תכולת העבודה 

 

 יעוד עיקרי של המבנה : 

  שם כתובת טלפון ופקס הערות

 המזמין/לקוח    
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 יועץ קונסטרוקציה    

 מנהל הפרויקט    

 אדריכל    

 :בביצוע הפרויקטעיקריים קבלני משנה 

 תחום שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 ממליצים :

 תחום +תפקיד שם כתובת טלפון ופקס הערות

     

     

 הערות:

 

 

 

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש ] (וללא שערוך )ללא מע"מ של הפרויקט כספית מצרפיתעלות 

 :עו"ד/רו"ח[

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: משך ביצוע הפרויקט בפועל:

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

המלצות , היתרי בניה, 4כגון: צו התחלת עבודה, טופס יש לצרף אישורים מתאימים,  הערה:

 , חשבון סופיעל פרטי העבודה מנהל הפרויקט מטעם המזמין()או  בכתב ואישור המזמין

 , חשבונות ביניים.מצטבר ומאושר

 

פרויקטים, יכול למלא עוד טבלאות  3-שברצונו להציג יותר מ  מציע*
 בנוסח שלעיל, ובלבד שכל פרויקט יוצג בטבלה נפרדת. 
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יפו ו/או תאגידים עירוניים של -עם עיריית תל אביביסיון קודם של המציע נ
 חובה לציין –יפו -עיריית תל אביב

     

 שם מזמין העבודה פרטים על העבודה מועד סיום
 יפו/תאגיד עירוני(-)עיריית ת"א

  שם הפרויקט

  
 
 

  
 

1. 

  
 
 

  
 

2. 

  
 
 

  
 

3. 

  
 
 

  
 

4. 

  
 
 

  
 

5. 

 
 .להוכחת הניסיון ** יש לצרף מסמכים

 

 

ו/או מי  רשותוכן מסכים שהזה  3המפורטים בנספח הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי הפרויקטים 

.זה 3וכן תערוך בירור ביחס לכל פרויקט המפורט בנספח  תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"למטעמה 

  

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.

 

 

            
 ___________________ 

 חתימת המצהיר                  

 

 

 

 אישור עו"ד :

 
בפני  /ההופיע ____________כי ביום , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח

מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה/ית חתימה  ___________________
לעונשים  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה שהזהרתי ולאחרב___________, 

 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/תהקבועים בחוק אם לא 
________________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד
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 4נספח מס' 

 תצהיר
 1976-תשל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, לפי 

 
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 כדלקמן:
 

___ )מס' רישום( הנני נותן תצהיר זה בשם המציע )שם המציע( _______________________

 "(.המציע_____________ שהוא המבקש להתקשר עם המזמין )להלן: "

לתת תצהיר זה בשם   _______________________במציע, כי הנני מוסמך -מכהן כ אני מצהיר כי אני

 המציע ולחייבו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על תצהיר זה.

 

 זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: בתצהיר .1

 ב)א( לחוק.2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" עבירה"

 .1987-, או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-התשנ"א

 

 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהופה את החל למחוקהנך נדרש  - קיום דיני העבודה .2

 

האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת, המציע ובעל זיקה אליו לא  המועדעד  1
 .31.10.2002הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 

 

 
 או

 

שנעברו לאחר המציע ובעל זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות  2
, אולם במועד  האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת חלפה 31.10.2002יום 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 

 

נכונה מתוך האפשרויות  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .3
 הבאות: 

 

)להלן:  1998-מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף  1
 ."חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע

 
 או

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן 9הוראות סעיף  2

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100אם המציע מעסיק 

לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 



37 

 

אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

לחוק שוויון זכויות,  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ונעשתה אתו התקשרות  – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 

ואם קיבל הנחיות ליישום  הוא פנה כנדרש ממנו, -שלגביה הוא מתחייב כאמור 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן 9חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל שהצעת המציע  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 תיבחר כהצעה הזוכה בהליך(.

 
 

 

 אמת. –זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל 

 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 

באמצעות הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה 
ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
 
 

________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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  5  מס' נספח
 נוסח ערבות מכרז

 
 
  לכבוד

 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

 ערבות מס' ________________הנדון: 

"( אנו ערבים בזה המבקשלבקשת ___________________________________________ )להלן: "

 כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש, עד לסכום של 

במסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשיל 1/2017מס'  פומבימכרז , וזאת בקשר עם ( ₪מליוןשני ) 2,000,000

 שפורסם על ידיכם. יפו - אביב תלשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ב פרויקט

)שבעה( ימים מתאריך קבלת  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום בגבול סכום הערבות תוך 

תכם הראשונה בכתב בסניפנו, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו דריש

 מהמבקש. 

 .ועד בכלל 31.7.2017זו תישאר בתוקפה עד תאריך  ערבות 

___________________לא יאוחר מאשר התאריך  -דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב 

 ר המועד הנ"ל לא תיענה.הנ"ל. דרישה שתגיע לאח

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 

 

 תאריך  שמות החותמים  חתימות וחותמת הבנק
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  6 מס' נספח
 

 1תצהיר בדבר הון עצמי

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 

אני מנהלה/תה של  כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: אעשה

-הרשום כדין ב( "התאגיד"_______________________ מספר תאגיד ______________ )להלן: 

לביצוע עבודות הקבלן מכרז ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת ________________ 

 יפו. –הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב 

הינו  ,נכסים בלתי מוחשייםבניכוי , 31.12.2015ההון העצמי של ____________________  ליום 

 .2015_____________ ש"ח, על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים )המאוחדים, ככל שרלוונטי( לשנת 

הנתונים בדוחות הכספיים מוצגים במטבע שאינו ש"ח, ימיר המצהיר את הנתונים בהתאם לשער החליפין אם ]

 , ויציינו למטה. 2015הממוצע של המטבע הרלוונטי לש"ח בשנת 

השער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית עבור המטבע הרלוונטי כפי שמתפרסם על  – "שער חליפין ממוצע"

במקרה ובנק ישראל אינו מפורסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים, ייקבע הערך האמור  ידי בנק ישראל.

בדצמבר של השנה  31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום  1כממוצע של השער הידוע ליום 

 (. בנק ישראלהרלוונטית )כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר 

 חושב לצורך הנתון המפורט לעיל הוא:____________________.[ שער החליפין הממוצע ש

 במידה והתצהיר ניתן ביחס לתאגיד השולט במציע, יש לציין את פרטי התאגיד והקשר שלו אל המציע כאן: ]

___________________________________________________________________________

.]_________________________________________ 

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

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 חותמת לשם זיהוי של רו"ח המציע במכרז

 

.______________ 

                                                

המציע הינו מיזם משותף, הרי שעל כל אחד מחברי המיזם המשותף למלא ולחתום בנפרד על טופס זה. אין באמור לעיל משום דרישה אם  1

 זה.מכרז שכל אחד מיחידי המיזם המשותף יעמוד לבדו בכל תנאי הסף הפיננסיים או על מנת לגרוע מכל האמור במסמכי 
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 לדוחות הכספיים המבוקריםעצמי ההון בגין ה התאמת תצהיר אישור רו"ח בגין

הצעה למכרז ביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט כרואי חשבון של ____________ ובמסגרת 

ליום נתוני ההון העצמי  כיאנו מתכבדים לאשר  יפו -שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב 

החתום ע"י הנהלת החברה תואמים את הנתונים בדוחות הכספיים  כמפורט בתצהיר זה 31.12.2015

 . המבוקרים שנחתמו ביום __________

 בכבוד רב,

 חותמת וחתימת רו"ח  תאריך
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 נספח מס' 7

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 לכבוד 

 יפו –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

 א.ג.נ.,

 

שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד  פרויקטבמסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשיל מכרז בענייןהנדון: 

 )להלן "המכרז"(  יפו - אביב תלב

 דיווח רואה חשבון

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני מדווח כדלקמן: .א
 

הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע 

 נחתמה בתאריך _____.

 לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______..

 

ספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכ .ב
שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" 

 )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".
 

צאות פעילויותיו מאז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תו .ג
 הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**(.

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ד
י לרעה במצבו העסקי של המציע בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהות

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 

 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

אז אין דרישה  חודשים כי 3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 

 לסעיפים ג', ד'.

    

 בכבוד רב,   

 

________________________ 

 

 רואי חשבון         
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 8 מס' נספח

 2מחזור הכנסותתצהיר בדבר 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת  .1
אני  הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים 

מנהלה/תה של _______________________ מספר תאגיד ______________ )להלן: 
ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה _________________ -הרשום כדין ב( "התאגיד"
אצטדיון בלומפילד  לביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת מכרזבמסגרת 
 .יפו -בתל אביב 

 החבר/ים בכל מציע מתבקשים למלא את הטבלה הבאה: .2

 

 האחרונות. בשנתייםמבוסס על הצהרות רו"ח  *

של תאגיד המחזיק  מחזור ההכנסותחבר במציע טוען לעמידה בתנאי הסף בעזרת אם יש למלא טור זה  **

 מאמצעי השליטה בחבר במציע. 50% -בלמעלה מ

                                                

המציע הינו מיזם משותף, הרי שעל כל אחד מחברי המיזם המשותף למלא ולחתום בנפרד על טופס זה. אין באמור לעיל משום דרישה אם  2

 זה. מכרזשכל אחד מיחידי המיזם המשותף יעמוד לבדו בכל תנאי הסף הפיננסיים או על מנת לגרוע מכל האמור במסמכי 

 

מחזור ההכנסות השנתי של החבר  

 50%-במציע/תאגיד המחזיק בלמעלה מ

 מאמצעי השליטה במציע*

  

הממוצע 

המשוקלל של 

מחזור 

ההכנסות של 

החבר 

 במציע***

2013 

(1/7) 

2014 

(2/7) 

2015 

(4/7) 

 שם  התאגיד
המחזיק 
 -בלמעלה מ
50% 

מאמצעי 
השליטה 
בחבר 
 במציע**

אחוז 
ההחזקות 
באמצעי 

השליטה של 
 המציע

שם החבר 
 במציע

   שם:    

החזקות 
בחבר 
 במציע:

 

   שם:    

החזקות  
 בחבר במציע:
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הנתונים בדוחות הכספיים מוצגים במטבע שאינו ש"ח, ימיר המצהיר את הנתונים בהתאם לשער אם ] ***

 טה. , ויציינו למ2015החליפין הממוצע של המטבע הרלוונטי לש"ח בשנת 

השער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית עבור המטבע הרלוונטי כפי  – "שער חליפין ממוצע" 

שמתפרסם על ידי בנק ישראל. במקרה ובנק ישראל אינו מפורסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע 

 בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע 1מסוים, ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום 

בנק בדצמבר של השנה הרלוונטית )כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של  31ביום 

 (.ישראל

 שער החליפין הממוצע שחושב לצורך הנתון המפורט לעיל הוא:____________________.[ 

 

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

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 ימת המצהיר/ה חת  תאריך

 

  התאמת התצהיר למחזור הכנסותאישור רו"ח בגין 

הצעה למכרז ביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט כרואי חשבון של ____________ ובמסגרת 

כמפורט  מחזור ההכנסותנתוני  כיאנו מתכבדים לאשר  יפו -שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב 

, 2013החתום ע"י הנהלת החברה תואמים את הנתונים בדוחות הכספיים המבוקרים לשנים  בתצהיר זה

 . נחתם ביום __________ 2015אשר האחרון שבהם לשנת  2015, 2014

 בכבוד רב,

 חותמת וחתימת רו"ח  תאריך
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 9 מס' נספח

 3תזרים מזומנים שנתי משוקלל

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת  .1
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: אני 
מנהלה/תה של _______________________ מספר תאגיד ______________ )להלן: 

לביצוע עבודות הקבלן  מכרזתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת ( ומוסמך מטעמו לי"התאגיד"
 יפו. –הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב 

 החבר/ים בכל מציע מתבקשים למלא את הטבלה הבאה: .2

 האחרונות. בשנתייםמבוסס על הצהרות רו"ח  *

חבר במציע טוען לעמידה בתנאי הסף בעזרת תזרים המזומנים של תאגיד אם יש למלא טור זה  **

 מאמצעי השליטה בחבר במציע. 50% -המחזיק בלמעלה מ

                                                

המציע הינו מיזם משותף, הרי שעל כל אחד מחברי המיזם המשותף למלא ולחתום בנפרד על טופס זה. אין באמור לעיל משום דרישה אם  3

 זה.מכרז שכל אחד מיחידי המיזם המשותף יעמוד לבדו בכל תנאי הסף הפיננסיים או על מנת לגרוע מכל האמור במסמכי 

 

של החבר מפעילות שוטפת תזרים המזומנים השנתי  

מאמצעי  -50%במציע/תאגיד המחזיק בלמעלה מ

 השליטה במציע*

  

הממוצע 

המשוקלל של 

תזרים 

המזומנים 

מפעילות 

של שוטפת 

החבר 

 במציע***

2013 

(1/7) 

2014 

(2/7) 

2015 

(4/7) 

שם  התאגיד 

המחזיק 

 -בלמעלה מ

מאמצעי  50%

השליטה בחבר 

 במציע**

אחוז 

ההחזקות 

באמצעי 

השליטה של 

 המציע

שם החבר 

 במציע

   שם:    

החזקות בחבר 

 במציע:

 

   שם:    

החזקות בחבר  

 במציע:
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טבע שאינו ש"ח, ימיר המצהיר את הנתונים בהתאם לשער הנתונים בדוחות הכספיים מוצגים במאם ] ***

 , ויציינו למטה. 2015החליפין הממוצע של המטבע הרלוונטי לש"ח בשנת 

השער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית עבור המטבע הרלוונטי כפי  – "שער חליפין ממוצע" 

פין ממוצע עבור מטבע שמתפרסם על ידי בנק ישראל. במקרה ובנק ישראל אינו מפורסם שער חלי

בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע  1מסוים, ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום 

בנק בדצמבר של השנה הרלוונטית )כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של  31ביום 

 (.ישראל

 הוא:____________________.[שער החליפין הממוצע שחושב לצורך הנתון המפורט לעיל  

 

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

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור רו"ח בגין תזרים מזומנים 

הצעה למכרז ביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט כרואי חשבון של ____________ ובמסגרת 

 תזרים המזומניםנתוני  כיאנו מתכבדים לאשר  יפו -והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב שיפוץ 

החתום ע"י הנהלת החברה תואמים את הנתונים בדוחות הכספיים המבוקרים  כמפורט בתצהיר זה

 .נחתם ביום __________ 2015אשר האחרון שבהם לשנת  2015, 2014, 2013לשנים 

 

 בכבוד רב,

 וחתימת רו"חחותמת   תאריך
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 10מס'  נספח

 הצהרת בעל שליטה

מאמצעי  50% -תאגיד המחזיק בלמעלה מבאמצעות  זההסף למכרז אם בחר המציע להציג את עמידתו בתנאי 

 השליטה בחבר במציע, מתבקש התאגיד כאמור למלא ולחתום על ההצהרה הבאה:

 .במכרז זהאני מסכים להגשת הבקשה להשתתף 

בעיון את טופס ההזמנה והמסמכים הנלווים לו ואני מוכן לקבל על עצמי את כל התנאים והמחויבויות, קראתי 

 ככל שהן נוגעות לחתום מטה.

הובהר לי, כי כל הפרה מהותית של התנאים בטופס הזמנה, כולל הגשה של מידע שגוי ו/או חלקי לועדת 

  זה. להוביל לפסילת המציע בכל שלב של מכרז ההמכרזים, עלול

בגלל אירוע המצדיק לדעתה   זה מכרזכמו כן, הובהר לי, כי ועדת המכרזים רשאית לפסול מציע בכל שלב ב

 פסילה שכזו.

 תי.כלול או מוצמד לבקשה הינו שלם, נכון ואמאני מאשר בזאת כי ככל הידוע לי כל המידע ה

 

 לראיה באנו על החתום:

זיק שם התאגיד המח שם מורשה החתימה חתימה תאריך

 50% -בלמעלה מ

מאמצעי השליטה 

 בחבר במציע

    

    

    

 

 

 

 אישור עו"ד

 -אני ___________ עו"ד, מאשר כי ביום _______ הופיעו בפני ___________, ח.פ. ________ ו 

___________, ח.פ. ___________ וחתמו בפני על הצהרה זו וכי חתימתם בתוספת חותמת המציע/החבר 

ר )מחק את המיותר(_________________, מחייבת את המציע/החבר במציע)מחק את המיותר( לכל דב

 ועניין. 
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 נספח מס' 11

 מכתב כוונות 

 לכבוד 

 "()"המזמין יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

לעבודות הקבלן בנוגע נו כדי לקבל מכתב ( פנה אלי"הקבלן"הננו לאשר כי _______________ ) .1

 "(.הפרויקט)להלן: "יפו  -במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב הראשי 

כל אחד מיחידי המיזם המשותף(,  -הקבלן )וככל שהקבלן הינו מיזם משותף  במסגרת זו הננו לאשר כי .2 

 ;בתחום הקמת מבנים ציבוריים/משרדים הציג בפנינו את מצבו הכספי ואת יכולות הביצוע שלו 

של תנאים מוקדמים על בסיס ההצהרה לעיל ולאור היכרותנו עם הקבלן/הפרויקט ובכפוף לקיומם  .3

 שיקבעו על ידינו, איננו רואים מניעה להעמיד לקבלן את מסגרת האשראי הדרושה לביצוע הפרויקט. 

מובהר, כי אין בפירוט התנאים המוקדמים בסעיף זה בכדי לחייב ו/או להגביל את שיקול דעתנו, ואנו  

וספים על אלו המפורטים בסעיף רשאים לקבוע תנאים שונים ו/או לגרוע תנאים ו/או להוסיף תנאים נ

 זה, הכל על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

מכתב כוונות זה אינו מהווה כל התחייבות מצדנו להעמדת המימון, כולו או חלקו, בתנאים המפורטים  .4

 במכתב כוונות זה או בכל תנאי אחר.

  .31/07/2017 יוםמכתב כוונות זה אושר על ידי הגורמים המתאימים אצל המלווה ותוקפו עד ל .5

 

 בכבוד רב,

 חתימת מורשי חתימה  תאריך
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 )א( 12 מס' נספח

 4מדד אלטמן לחברות ציבוריות

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 

 31.12.2015שנסתיימה ביום  2015אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לשנת הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  .2

 לחילופין:

 ן אחרים. בוקרו על ידי רואי חשבו 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום 

אינה  31.12.2015ליום של החברה הינה שניתנה לדוחות כספיים האחרונה חוות הדעת/דוח הסקירה  .3

 כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

 לחילופין:

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד, אולם  31.12.2015חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום 

 להלן. 4אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 : (Z score model -של אלטמןבדיקת איתנות פיננסית )ע"פ מדד ההישרדות  .4

 המציע ח"רו י"ע ימולאו - החברה של הפרמטרים אלטמן למדד נטייםווהרל הפרמטרים

 = P1 (P1) במאזן נכסים כ"סה

 = P2 (P2) שוטפים נכסים

 = P3 (P3) שוטפות התחייבויות

 = P4 (P4) רווח יתרת

 = P5 (P5) מימון והוצאות מס לפני רווח

 = P6 *(P6) שווי שוק

 = P7 (P7) במאזן התחייבויות כ"סה

 = P8 (P8) הכנסות כ"סה

 

 הנתון לגבי שווי שוק תואם את הנתון המופיע בדיווחי הבורסה לניירות ערך בתל אביב –* שווי שוק 

                                                

ל כל אחד מחברי המיזם המשותף למלא ולחתום בנפרד על טופס זה. אין באמור לעיל משום במידה והמציע הינו מיזם משותף, הרי שע 4

 זה.מכרז דרישה שכל אחד מיחידי המיזם המשותף יעמוד לבדו בכל תנאי הסף הפיננסיים או על מנת לגרוע מכל האמור במסמכי 
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 בכבוד רב,

 

 חותמת וחתימת רו"ח  תאריך

 

 

 

 

 

  

 
 31.12.2015ליום  אלטמן של הפרמטרים

 
 הפרמטרים על הסבר            

P2-P3 

= 

 הון חוזר נטו

= A1 A1 - החברה של הפיננסית הנזילות את המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P4 

= 

 יתרת רווח במאזן

= A2 A2 - החברה של המינוף יכולת את המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P5 

= 

 רווח לפני מס והוצ' מימון

= A3 A3 - החברה של תפעוליתה רווחיותאת ה המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P6 

= 

 שווי שוק

= A4 A4 - החברה של הפירעון כושר את המודד יחס 
P7 סה"כ התחייבויות במאזן 

P8 

 

 הכנסותסה"כ 

= A5 A5 – יחס המודד את כושר הייצור של החברה 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

Z = (A1 * 1.2) +  (A2 * 1.4) +  (A3 * 3.3) + (A4 * 0.6) + (A5 * 0.999)                :  אלטמן מדד חישוב

 =Zמדד אלטמן עבור המציע: __________________
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 )ב( 12 מס' נספח

 5מדד אלטמן לחברות פרטיות

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 

 31.12.2015ביום שנסתיימה  2015אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לשנת הנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  .2

 לחילופין:

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.  31.12.2015 הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום

 31.12.2015 ליום של החברה הינהשניתנה לדוחות כספיים האחרונה חוות הדעת/דוח הסקירה  .3

_____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח 

 האחיד.

 לחילופין:

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד, אולם  31.12.2015 ליוםחוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים 

 להלן. 4אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 : (Z' score model -של אלטמןבדיקת איתנות פיננסית )ע"פ מדד ההישרדות  .4

 31.12.2015ליום  אלטמן של הפרמטרים
 המציע ח"רו י"ע ימולאו - החברה של הפרמטרים 

 = P1 (P1) במאזן נכסים כ"סה

 = P2 (P2) שוטפים נכסים

 = P3 (P3) שוטפות התחייבויות

 = P4 (P4) רווח יתרת

 = P5 (P5) מימון והוצאות מס לפני רווח

 = P6 (P6) הון עצמי

 = P7 (P7) במאזן התחייבויות כ"סה

 = P8 (P8)הכנסות  כ"סה

 

                                                

מלא ולחתום בנפרד על טופס זה. אין באמור לעיל משום במידה והמציע הינו מיזם משותף, הרי שעל כל אחד מחברי המיזם המשותף ל 5

 זה.מכרז דרישה שכל אחד מיחידי המיזם המשותף יעמוד לבדו בכל תנאי הסף הפיננסיים או על מנת לגרוע מכל האמור במסמכי 
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 בכבוד רב,

 

 וחתימת רו"חחותמת   תאריך

 

 

 

 

 

 

 
 אלטמן של הפרמטרים

 
 הפרמטרים על הסבר            

P2-P3 

= 

 הון חוזר נטו

= A1 A1 - החברה של הפיננסית הנזילות את המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P4 

= 

 יתרת רווח במאזן

= A2 A2 - החברה של המינוף יכולת את המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P5 

= 

 רווח לפני מס והוצ' מימון

= A3 A3 - החברה של תפעוליתה רווחיותאת ה המודד יחס 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

P6 

= 

 הון עצמי

= A4 A4 - החברה של הפירעון כושר את המודד יחס 
P7 סה"כ התחייבויות במאזן 

P8 

 

 הכנסותסה"כ 

= A5 A5 – יחס המודד את כושר הייצור של החברה 

P1 סה"כ נכסים במאזן 

Z' = (A1 * 0.71) +  (A2 * 0.847) +  (A3 * 3.107) + (A4 * 4.20) + (A5 * 0.998)                :  אלטמן מדד חישוב

 ='Zמדד אלטמן עבור המציע: __________________



52 

 

 13 מס' נספח

 ההצעה הכספית

 

נספח עותק מקורי אחד של *נא למלא את ההצעה הכספית בהתאם להוראות המכרז ולהכניס 

 בתוכנתכתב כמויות  ועליו( Disk On Keyאכסון נייד ) התקןיחד עם ההצעה הכספית זה 

למעטפת  , הכלחתוםא למכרז( ותדפיס של כתב הכמויות 15)נספח  (מכרזומטבנארית )

 .ההצעה

 

 

 תאריך: ________________________

 

 במכרז: ____________________ מציעחתימה וחותמת של ה

 

 

 

 אישור עו"ד

"(, מאשר מציעה_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )"הח"מ,  אני
שלעיל בפני,  מציע__________________אשר חתמו על הצעת ה -בזאת כי ה"ה __________________ו

לכל  מציעמחייבת את ה מציע, וכי חתימתם בצירוף חותמת המציע, מוסמכים לעשות כן מטעם המציעבשם ה
 דבר ועניין.

 
  

 ______________________ _________________________ 

        תאריך    

 חתימה וחותמת  
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 14נספח מס' 

 

 

בנארית  בתוכנתכתב כמויות  ועליו( Disk On Keyאכסון נייד ) התקן

  (מכרזומט)
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 נספח מס' 15 

 רשימת המסמכים 

על מדיה מגנטית )דיסק און  –)נספח א' לחוזה(  א15נספח  –רשימת מסמכים ותוכניות  -

 קי(;

 )נספח ב' לחוזה( ב15נספח  –חוברת כתב כמויות  -

 )נספח ג' לחוזה(; ג15נספח  -מוקדמות ומפרט טכני מיוחד  -

 

קראנו ובדקנו את כל התוכניות, כתב הכמויות, מוקדמות ומפרטים והמסמכים אנו מצהירים בזה, כי  

והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  תוכנםהבנו את (, כי "המסמכים"המפורטים לעיל )להלן: 

ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ם מסכימים לכל האמור במסמכי

 ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור לעיל, אנו מצהירים בזאת כי רשימת התוכניות 

מכרז על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי( ואין לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר והתוכניות מצורפות ל

לכך. אנו מתחייבים שלא לבצע כל שינוי בתוכניות ומצהירים ומסכימים כי בכל מקרה התוכניות של 

 , הינן התוכניות המחייבות. הרשותהמכרז שצורפו על גבי המדיה המגנטית על ידי 

ייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, לרבות אם תתקבל הצעתנו, אנו מתח 

 חוזה ההתקשרות והמסמכים.

ידוע לנו, כי התוכניות שצורפו למכרז הן תוכניות "למכרז", וכי לפני הביצוע ו/או במהלכו תופקנה  

לזוכה תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס 

לתוכניות "למכרז". אין ולא תהיה לנו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי היחידה 

 או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

 

 

 תאריך: ________________________

 

 במכרז: ____________________ מציעחתימה וחותמת של ה
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 נספח מס' 15א

 רשימת תכניות

 
 

  
 (DOKעל גבי מדיה מגנטית )מתכניות מסופקות ה *
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 נספח מס' 15ב

 
 חוברת כתב כמויות
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 נספח מס' 15ג

 
 מוקדמות ומפרטים
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 מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

 

 

 ;על נספחיוההתקשרות נוסח חוזה  - 16נספח 

  לחוזה(; 1ד'-לוח זמנים לביצוע העבודות )נספחים ד' ו  - 17נספח 

  נוסח צו התחלת עבודה )נספח ה' לחוזה(;  -18נספח 

  נוסח תעודת השלמה )נספח ו' לחוזה(;  - 19נספח 

  נוסח ערבות ביצוע )נספח ז' לחוזה(;  - 20נספח 

  נוסח ערבות טיב )נספח ח' לחוזה(;  -21נספח 

  נוסח הצהרת ביטול תביעות )נספח ט' לחוזה(; - 22נספח 

  נספח אישור ביטוחים )נספח י' לחוזה(;  - 23נספח 

 ' לחוזה(;א)נספח י נוסח לדוגמא של חוזה משולש - 24נספח 

 )נספח  אביב יפו בע"מ-תל בפרויקטי בניה של הרשות לפיתוח כלכלי אוגדן בטיחות  - 25 נספח

 ' לחוזה(;בי   

 ;אחוזי הקבלן הראשי  - 26נספח 

 ;רשימת מתכננים  - 27נספח 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות; - 28נספח 
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 יפו בע"מ –לפיתוח כלכלי תל אביב  רשותה
 
 

 
 1/2017מכרז מס' ל חוזה

 
 
 
 

במסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשי

שיפוץ והרחבת אצטדיון   פרויקט

 בלומפילד

 יפו - אביב תלב

 
 
 
 
 

 2017ינואר 
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 נספח מס' 16

 חוזה התקשרות
במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת  ביצוע עבודות הקבלן הראשיל 

 בתל אביב יפו אצטדיון בלומפילד

 
 2017שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 

 
 -בין  -

 
 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  

   (או "המזמין" "רשותה" -) להלן  
 מצד אחד;

 
 -לבין  -

 
 

________________________ 
 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני;
 
 
 
 
 

במסגרת  ביצוע עבודות הקבלן הראשיל "(המכרז)להלן: " 1/2017ס' מפומבי מכרז את  מהפרסוהרשות   :הואיל
כמפורט (, "העבודות"או  "העבודה"" או הפרויקט")להלן:  פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד

 ;ונספחיובמסמכי המכרז, לרבות בתכניות, במפרטים וביתר מסמכי חוזה זה 

מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע והקבלן  והואיל:
ציוד הדרושים לצורך הו , הכליםהמקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם, האמצעים

וח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי ל
 ת בהתאם להצעתו במכרז;העבודו

הנם מלאים, שלמים  במסגרת הצעתו למכרז ויד-מצהיר ומתחייב, כי כל הפרטים שנמסרו עלוהקבלן  והואיל:
יתר ההתחייבויות בהתאם לכל ו לתנאי המכרז על נספחיולפעול בהתאם מתחייב  הואומדויקים וכי 

 לרבות חוזה זה; נספחיוובמכרז הכלולות במסמכי ה

קבלן למכרז וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את מערכת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו של ה והואיל:
 , יחולו בין הצדדים הוראות חוזה זה;תבחר על ידי הרשות

 

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

 

 :ונספחים הגדרות ,מבוא .1

 .החוזה לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מןהמבוא  .1.1

 .הימנו לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרדהנספחים  .1.2

 .הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  .1.3

 הגדרות .1.4

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

 
 ","אתר העבודות .1.4.1

 "מקום ביצוע העבודות"או 

עליהם ייבנה הפרויקט אשר בהם, המקרקעין   - או "מקום המבנה"
דרכם, מתחתם ו/או מעליהם ו/או בסביבתם 
יבוצעו הפרויקט והעבודות, לרבות כל מקרקעין 
אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע 

מקום אחר בו התחייבויותיו על פי החוזה וכן, כל 
  לחוזה; תבוצענה עבודות בהתאם

מי שימונה על ידי המזמין כאדריכל הפרויקט  - "האדריכל" .1.4.2
ואשר הודעה על מינויו נמסרה לקבלן. כל עוד לא 

משרד  הודיע המזמין לקבלן אחרת יהיה
קהת אדריכלים בע"מ,  –האדריכלים מנספלד 

 הפרויקט. אדריכלי
 

 ;כל נספחיו ומסמכי המכרז זה עלחוזה  "ההסכםאו " "החוזה" .1.4.3

 
 "מדד תשומות .1.4.4

מחירי תשומות הבנייה למגורים המתפרסם מדד  בניה למגורים"
מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 
יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל 
מדד תשומות בנייה למגורים רשמי שיבוא 

 ; מקומו, אם יבואב

בגין חודש ינואר  תשומות הבניה למגורים מדד  - "המדד הבסיסי" .1.4.5
 .15/02/17, אשר יתפרסם ביום 2017

בגין חודש ביצוע תשומות הבנייה למגורים מדד  "המדד החדש" .1.4.6
 העבודה;

 
יפו בע"מ ו/או  –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  "הרשות" או"המזמין"  .1.4.7

 מי מטעמה;
 
המזמין על כל שפורסם ע"י  1/2017מס' מכרז  "המכרז" .1.4.8

, לרבות מכתבי הבהרה תנאיו, מסמכיו ונספחיו
  אם וככל שיפורסמו מסגרתו;

לנהל מטעם  הרשות מי שימונה מעת לעת על ידי - מנהל הפרויקט" /"המנהל  .1.4.9
את הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר  הרשות

 ;יוסמך לכך על ידי המזמין בכתב
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שימונה מעת לעת ובכתב על ידי המזמין או מי  "המפקח" .1.4.10
המנהל, לפקח על ביצוע הפרויקט ו/או העבודות 

כל עוד לא הודיע המזמין  .ו/או כל חלק מהם
 –המפקח חברת "קידן לקבלן בכתב אחרת יהיה 

תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך, הנדסה אזרחית 
 ועבודות ציבוריות בע"מ".

 "המפרט" או .1.4.11
הטכניים לביצוע העבודות. מפרטים אלו  המפרטים "המפרטים"

כוללים מחד, את הפרקים הרלוונטיים של 
"המפרט הכללי לעבודות בנין", אשר אינם 
מצורפים לחוזה זה ואשר הוכן על ידי הועדה הבין 
משרדית של משרד הביטחון, משרד העבודה 
ומשרד השיכון )במהדורתו העדכנית האחרונה 

במועד ביצוע  הידועה במועד חתימת החוזה או
העבודות הרלוונטיות או עדכונים במקרה של 

מוקדמות, וכולל אופני  00, לרבות פרק שינויים(
. מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה
הקבלן מצהיר בזה כי עותק "המפרט הכללי 
לעבודות בנין" נמצא ברשותו, הוא עיין בו והוא 

ף בכל מוכר לו היטב וכי הינו מתעדכן באופן שוט
הפרסומים והעדכונים הנוגעים למפרט זה ומאידך, 

 כנספח המצורפיםהמפרטים הטכניים את כוללים 
 ; לחוזה

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

 ;קרים אלובמ

 "העבודות" .1.4.12
נשוא חוזה זה, כמפורט בחוזה זה,   עבודותה "הפרויקט"או 

במפרטים, בתכניות וביתר המסמכים המצורפים 
 ;לחוזה

 יפו;-עיריית תל אביב "העירייה" .1.4.13

 
לרבות נציגיו של הקבלן, המציע הזוכה במכרז  " "הקבלן .1.4.14

שלוחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן 
משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע 
העבודות או כל חלק מהן, אם המזמין התיר 

בחוזה  לקבלן להעסיק קבלני משנה כאמורואישר 
 להלן; 28זה וע"פ האמור בסעיף 

 

התכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף  כל "התוכניות" .1.4.15
לביצוע העבודות ואשר מהוות חלק בלתי נפרד 

ולרבות, כל שינוי בתכניות אלה שיאושר  מהחוזה
על ידי המנהל או המפקח וכן, כל תוכנית אחרת 

די המנהל, או על ידי המפקח, שתאושר בכתב על י
 לביצוע. לרבות תכניות לעניין חוזה זה, מזמן לזמן

 15התכניות כמפורט בנספח א' לחוזה )נספח 
 למכרז על גבי דיסק און קי(;

 "כתב כמויות" או .1.4.16
על המפרט את כתב הכמויות והמחירים, מסמך  "מחירי כמויות"

כתב את המחירים ב הכולללחוזה ) בנספח  בסיס
שנתן הקבלן במסגרת הצעת המחיר הכמויות 
 (;במכרז ועל יד השהוגש
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מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על בכל  "על חשבון" .1.4.17
חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא 

או העבודה, ו/או הציוד, /בתשלום עבור החומר, ו
ו/או המבנה הכרוכים בנושא אליו מתייחס 

ום יכלול את כל ההוצאות המושג, כאשר התשל
רות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום יהיש
למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי בכל ; הנ"ל

מקום שמצוינת בחוזה זה ונספחיו  התחייבות 
כלשהי מצדו של הקבלן, גם אם הדבר לא נאמר 
במפורש )למעט, אם נכתב בחוזה ו/או בנספחיו 

חייבות, במפורש אחרת(, ייראו את אותה הת
כאילו נאמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על 

 חשבון הקבלן.
 

"  קבלני משנה ממונים בחוזה משולש וקבלני המזמין "קבלני משנה הממונים על ידי .1.4.18
מינוי קבלני משנה ממונים בהתקשרות ישירה; 

המשנה בפרויקט יעשה על ידי הרשות הן מכח 
חוזה משולש בין הרשות, קבלן המשנה והקבלן 

מכח התקשרות ישירה בין הרשות לבין קבלן  והן
המשנה, והכל על פי קביעתו של המנהל ועל פי 

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 
 

קבלני משנה שימונו על ידי הרשות; קבלנים  –" קבלני משנה ממונים בחוזה משולש" .1.4.19
 אלה יהיו לכל דבר ועניין קבלני משנה של הקבלן

וערבויות אשר למעט לעניין תשלומים –הראשי
יבוצעו ישירות מול המזמין, והכל כמפורט בחוזה 
המשולש. הקבלן יהיה מחויב לחתום עם כל קבלן 
משנה ממונה בחוזה משולש על חוזה משולש, 
בנוסח המצורף לחוזה זה ובשינויים המחויבים 
כפי שייקבעו על ידי המנהל. הקבלן ישתף פעולה 

חראי עם כל קבלן משנה ממונה כאמור ויהיה א
כלפי הרשות לעבודתו של כל קבלן משנה ממונה 
כאמור, כאילו בוצעה במישרין על ידו. תמורת 
שירותי הקבלן הראשי שיספק הקבלן לקבלני 

 האחריות ובגין משנה ממונים בחוזה משולש
בהתאם כתוצאה מכך, ישולם לקבלן  עליו שחלה

לחוזה שנספח יג' לשיעורים הנקובים בטבלה 
על ידי המפקח לקבלן שיאושר מערך כל חשבון 
 המשנה הממונה.

 
קבלני משנה וגורמים אחרים אשר  -" קבלני משנה ממונים בהתקשרות ישירה" .1.4.20

ימונו ע"י המזמין ו/או ע"י עיריית תל אביב יפו 
ו/או ע"י תאגיד עירוני אחר מטעמה. הקבלן 
יאפשר לקבלני המשנה הממונים בהתקשרות 

ל הפרעה ישירה לבצע את עבודותיהם ללא כ
וישתף עימם פעולה ויסייע להם ללא כל תמורה 

והכל בכפוף ובהתאם להנחיות והוראות  –שהיא 
המפקח. למען הסר ספק, לגבי קבלני משנה 
ממונים בהתקשרות ישירה, הקבלן לא יהיה זכאי 

 לאחוזי קבלן ראשי מכל מין וסוג שהוא.
 

ע שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוהסכום  "שכר החוזה" .1.4.21
התחייבויותיו על פי הוראות החוזה במלואן 
ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל בהתאם 

 ;להוראות החוזה

תכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע", על ידי   "תכניות לביצוע" .1.4.22
 המנהל, או המפקח.
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המקרקעין בהם ת בניין העיר החלות על ותוכני ת בניין העיר"ו"תוכני .1.4.23
 ;הפרויקטמבוצע 

להלן כמשך הזמן  16 שנקבעה בסעיףהתקופה  "תקופת הביצוע" .1.4.24
את במלואן אשר במהלכו על הקבלן להשלים 

ביצוע העבודות או כל חלק מהן, לשביעות רצונם 
והמנהל. התקופה תחל במועד  המלא של המזמין

שייקבע בצו התחלת העבודה ותסתיים במועד בו 
כשהיא בלתי  הקבלן יקבל את תעודת ההשלמה

 .מותנית

 נספחים .1.5

 :הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן .1.5.1
 רשימת מסמכים ותוכניות ;  - נספח א' .1.5.1.1

 ;כתב כמויות ומחירים - נספח ב' .1.5.1.2

 מוקדמות ומפרטים; - נספח ג' .1.5.1.3

 תקופת הביצוע ולוח הזמנים;  - נספח ד' .1.5.1.4

  לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות - 1נספח ד' .1.5.1.5

 ]יצורף על ידי הקבלן[

 נוסח צו התחלת עבודה; - נספח ה' .1.5.1.6

 נוסח תעודת השלמה; - נספח ו' .1.5.1.7

 נוסח ערבות ביצוע; - נספח ז' .1.5.1.8

 נוסח ערבות טיב; - נספח ח' .1.5.1.9

 נוסח הצהרת ביטול תביעות; - נספח ט'  .1.5.1.10

 אישור ביטוחים;נספח  - נספח י' .1.5.1.11

 נוסח לדוגמא של חוזה משולש;  - נספח יא'  .1.5.1.12

פיתוח לבפרויקטי בניה של הרשות  אוגדן בטיחות - נספח יב' .1.5.1.13

 ;אביב יפו בע"מ-תל כלכלי

 ;אחוזי הקבלן הראשי           -          'גנספח י .1.5.1.14

 ;רשימת מתכננים          -          'דנספח י .1.5.1.15

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות;           -         'טונספח  .1.5.1.16

 

למען הסר ספק, מסמכי המכרז על כל צרופותיהם והצעת הקבלן ) )להלן בס"ק זה:  .1.5.2
"( מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. עניינים, תנאים המסמכים המשלימים"

והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים, גם אם לא נכללו בגוף החוזה, הנם 
תי נפרד ומחייב מן החוזה. כל נושא או עניין הנזכר בחוזה זה, וכן נזכר חלק בל

במסמכים המשלימים )או איזה מהם(, ואשר מוסדר בחוזה זה באופן שונה מהאופן 
בו הוא מוסדר במסמכים המשלימים, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת 

על פי  הרשות. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף תכריע הרשות,
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 
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מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה, אף אם לא צורף בכל  .1.5.3
אליו בפועל, יהווה המסמך הנ"ל נספח לחוזה, אף אם לא צורף לחוזה בפועל ולא 

 לעיל.  נכלל ברשימת הנספחים

 מהות החוזה .2

למען הסר ספק, מובהר . וכל העבודות הכרוכות בכךבשלמות זה הינו לביצוע הפרויקט וזה ח .2.1
כל העבודות הדרושות להקמת והשלמת  תבזאת כי התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות א

לחוזה זה, לרבות כל האלמנטים  ג'נספח ובמפרטים  א'נספח הפרויקט כמפורט בתכניות 
 .אינם מתוארים ומפורטים בתכניותהדרושים לשם כך, גם אם 

בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות, או התאמה תוספת או שינוי כל  .2.2
הדרושים להשלמת הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכנונית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה 

חוזה זה ולא הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי 
יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו/או שינוי 

. כל משכר החוזה, למעט שינויים כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה
שינוי בעבודות אשר נובע מגילוי תשתית נסתרת )לרבות צינורות מים, קווי חשמל וכיוצ"ב( 

 מכשול אחר יעשה על חשבון הקבלן ובאישור המפקח. ו/או כל

החוזה בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו כמפורט בחוזה זה, במלואן ובמועדן, שכר  .2.3
יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית של כל יחידה 

 .לחוזה זה וביתר הוראות החוזה 'בנספח בבכתב הכמויות ש ויחידה, כמפורט

מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, בהתבסס הקבלן  .2.4
להקמת ולהשלמת העבודות על כל  דרושובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל ה

הכרוך בכך, בתמורה לשכר החוזה, שהינו קבוע ומוסכם מראש, אשר לא ישתנה מכל סיבה 
 .א, למעט במקרים המפורטים במפורש בחוזה זהשהי

 תנאים לחתימת החוזה, תנאים מתלים ותנאים להוצאת צו התחלת עבודה  .3

 ממונה בטיחות .3.1

ותעודות שם כתנאי לחתימת חוזה זה, ולאורך כל תקופת החוזה, על הקבלן להציג  .3.1.1
תעודת עובד בפרויקט מטעמו, ואשר הינו בעל  , אשרשל ממונה בטיחותהסמכה 
( בוגר השתלמות ענפית בבניה כשיר בטיחותהכלכלה והתעשייה ) משרדהסמכה מ

בפרויקט לא  מנהל העבודהיובהר כי  ובניה הנדסית, בהתאם להנחיות חוזה זה.
 יוכל להיות גם ממונה הבטיחות.

, את עבודה התחלת צו למתן וכתנאי, ובכתב מראש תאשרהרשות ו/או מי מטעמה  .3.1.2
בפרויקט מטעמו של הקבלן. יובהר כי יאושר כממונה  ממונה הבטיחות אשר יעבוד

בטיחות רק ממונה בטיחות אשר עומד בהנחיות והוראות הבטיחות על פי כל דין 
 וחוזה זה ובהתאם לשיקול דעתה ולשביעות רצונה של הרשות.

הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את ממונה הבטיחות לאחר שאושר על ידי הרשות,  .3.1.3
ישורה להחלפתו כאמור בממונה בטיחות שזהותו תאושר אלא לאחר שיקבל את א

 על ידי הרשות מראש ובכתב. 

פוטר  יובהר בזאת כי אישור הרשות את ממונה הבטיחות מטעמו של הקבלן אינו .3.1.4
 .חוזהלפעול לפי כל דין ובהתאם למכרז זה וע"פ האת הקבלן מאחריותו 

 מתלים  תנאים .3.2

לעיל, מודגש בזאת כי ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו  3.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי
 :הבאים בתנאים גםהתחלת העבודה, יהיו מותנים 

ל פי כל דין, אם כל האישורים וההיתרים הנדרשים ע של המזמין אצל קבלתם .3.2.1
היתר בניה  לרבותנדרשים, מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע הפרויקט, 

 לביצוע הפרויקט. 

הפרויקט בהתאם  לביצועמתאים מלא ותקציב לאישור  של המזמין אצל קבלתו .3.2.2
 אביב תל העיר מועצת באישור מותנה התקציב אישור כי, מובהרלהוראות כל דין. 

 . הפנים ומשרד יפו

המזמין רשאי להוציא צווי התחלת עבודה חלקיים בהתאם ללו"ז הפעילויות  .3.2.3
  המאושר ע"י המנהל ומבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובתקופת הביצוע.
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, יתקיימו לא 3.2.2ו/או  3.2.1בסעיפים  כאמור המתליםשאיזה מבין התנאים  ככל .3.2.4
( חודשים מהמועד שבו חתמה הרשות על חוזה זה 6שה )יש בתוך, שהיא סיבה מכל

מהצדדים להסכם להודיע כי ברצונו להביא לביטול החוזה.  יהיה רשאי כל אחד
בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה מוחלט ו יתורובוהקבלן מוותר בזאת 

כלפי הרשות, העירייה ו/או מי מטעמן בקשר עם אי התקיימות התנאים המתלים 
 האמורים ו/או ביטול החוזה על ידי הרשות בשל אי התקיימות התנאים המתלים

 .כאמורומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 תהוראות החוזה ואתר העבודובדיקת  .4

מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל הקבלן  .4.1
התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות את אתר העבודות 

 הציוד והכלים ,הגישה אליו, טיב הקרקע ואת כמויותיהם וטיבם של החומריםוסביבתו, דרכי 
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר בזה כי קרא את כל הדרושים לביצוע העבודות.

  התנאים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה כמפורט בנספחים המצ"ב לחוזה זה.

 , לרבות תוך הסתמכות על מומחים מטעמו,בדיקותיוכן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד 
כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי 
החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות 

ל תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או פת ביצוע העבודות עקב אי ידיעה שוהארכת לוח זמנים ותק
ו/או שינוי  בגין אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו

ככל שיחול בהוראות הדין ממועד חתימת חוזה זה על ידי הקבלן ועד להשלמת ביצוע 
 העבודות.

ים הקשורים לביצוע לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאבנוסף  .4.2
התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת 

ויתר  מינוי קבלני משנה לעניין, זכויות הרשות התכניות, החומרים, הציוד, כוח האדם
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו, והוא 

ותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת מו
כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו 

 .להשיגם מבעוד מועד

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .4.3
 .הפרה יסודית של החוזה

 ח והמפק וסמכויותיהם של המנהלתפקידיהם  .5

המפקח ו/או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען המנהל ו/או  .5.1
וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות. כן רשאים הם 

 ., המפקח ואת הוראותיו הואהמנהלת לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראו

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

מוצרים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים 
 .צוע העבודותיהקשורים בב

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

הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המנהל ו/או על  .5.2
 .המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידם

קיימת הסמכות להעניק לקבלן הנחיות וליתן  מי שימונה על ידםלמפקח ו/או למנהל ו/או ל .5.3
לו הוראות כפי שימצא לנכון, ואלו יחייבו את הקבלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי 
שהמנהל ו/או המפקח ו/או מי שימונה על ידם רשאי לקבוע סדר עדיפויות בביצוע העבודות 

לן באלו צעדים עליו לנקוט על מנת להבטיח את ביצוע העבודות או כל חלק וכן להורות לקב
מהן תוך המועד הקבוע לכך והקבלן יהיה חייב להישמע להוראות אלו ולקיימן ללא כל תוספת 
תשלום. במסגרת זו אף רשאי המנהל ו/או המפקח ו/או מי שימונה על ידם לדרוש מהקבלן 

ר המכונות, הציוד והכלים המשמשים לביצוע להגדיל את מצבת כוח האדם ו/או מספ
העבודות, אם לדעתם מספרם של אלו אינו מספיק לצורך השלמת העבודות במועד וכן לדרוש 
מהקבלן לבצע את העבודות, באתר ומחוצה לו, ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב 

 הוראות כל דין.לשעון )לרבות בשעות הלילה ו/או בימי שבת ומועדי ישראל(, והכל בכפוף ל

העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע  .5.4
העבודות תבוצענה לשביעות . ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו/או המפקח
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. הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר של המנהל ו/או המפקח רצונם המלאה
בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות  לעת על ידי המנהל ו/או המפקחתינתנה לו מעת 

בחוזה. בכל מקרה בו ניתנו סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות 
 .המפקח והוראות המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין

תנה למנהל ו/או למפקח בחוזה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שנימבלי  .5.5
ם אופי ביצוע העבודות, טיבן עזה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 

ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות. 
בקשר להפעלת  שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או המפקח

מכויותיהם על פי החוזה, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע ס
הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח . העבודות שבהתאם להוראותיו

 .ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון

ו/או המפקח, חייב מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו/או שאינן מתיישבות מהמנהל בכל  .5.6
הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית, תחייב את הקבלן 

 ותגבר על הוראות המפקח.

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות, רק באמצעות המנהל ו/או  .5.7
 ו/או המנהל. המפקח, הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות המפקח

כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו/או למפקח סמכות סופית ובלתי ניתנת לערעור לצורך  .5.8
ו/או לפי שיקול דעתם המוחלט ו/או כיוצא בזה, המצביעות על שקול דעת מוחלט ו/או בלעדי 
בהחלטותיהם, הכרעותיהם, קביעותיהם, דרישותיהם וכו', תהיינה החלטותיהם של המנהל 

ייבנה את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור, אלא אם נקבע אחרת ו/או המפקח סופיות, תח
 .במפורש בחוזה זה

יזמן אליו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הקבלן לישיבת המפקח ו/או המנהל  .5.9
, וכן ו/או המנהל תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח

את התכניות, דו"חות וכל מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על ידי  העליו להביא לדיונים אל
. כמו כן, יביא הקבלן עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי ו/או המנהל המפקח

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על ו/או המנהל.  המקצוע, הכל כפי שיידרש על ידי המפקח
תיאום התכנון הדרוש לצורך ביצוע  שלמתלהפי חוזה זה, לוקח הקבלן על עצמו את האחריות 

נכון ומדויק של העבודות ובהתאם ללוח הזמנים ולצורך כך למנות מתאם תכנון. מתאם 
, קבלני המשנה ובעלי המזמין, קבלני השונים המקצועותהתכנון יהיה אחראי לתאם בין 

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

במועד על כל חריגה ו/או עיכוב כלשהם העלולים להשפיע על התקדמות הפרויקט. מובהר 
 בלבד. המנהלבזאת כי יועצי המזמין יבצעו את עבודתם לפי הוראות 

הפרויקט ו/או בזכות הפיקוח, כאמור לעיל, כדי הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בניהול למען  .5.10
להטיל על המזמין, או מי מטעמו, אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות 
אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה. המזמין אינו חייב להשתמש 

ע מזכויות המזמין ולא תהווה בזכותו למנות מנהל ו/או מפקח והימנעות כאמור, לא תגר
מניעות, או השתק, כנגד כל טענה או תביעה שלו, בקשר עם כל דבר ועניין הקשור בעבודות, 

 .טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .5.11
 .הפרה יסודית של החוזה

 מן עבודהניהול יו .6

עותקים, אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל  ינהל יומן עבודה, בשלושההקבלן  .6.1
הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות, הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על ידו ביומן 
העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות. היומן ישמש, לפי הצורך, 

ם פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן. היומן יוחזק באתר העבודות, בנוסף לרישו
במשרד המפקח, במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה 
שתיכתב ביומן על ידי המנהל בצירוף חתימת המפקח, או על ידי המפקח עצמו, בין בנוכחות 

ת הקבלן. היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן או הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב א
מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו, העתק אחד יימסר לנציג הקבלן והעתק נוסף ממנו 
יישאר בידי המפקח. המפקח או המנהל יהיו רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו 

 .ביומן על ידי הקבלן

והמזמין לביצוע רישומים ביומן,  כותם של המפקחלגרוע מכלליות האמור לעיל ומזמבלי  .6.2
 :הפרטים כדלקמן אתירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו 
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ועל ידי קבלני משנה של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן מספרם  .6.2.1
 ;בביצוע העבודותהממונים על ידי המזמין 

ו והכמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים ממנכמויות  .6.2.2
 ;שהושקעו בביצוע העבודות

 ;הנמצא באתר העבודותהציוד  .6.2.3

 ;בציוד בביצוע העבודותהשימוש  .6.2.4

 ;העבודותמזג אויר השוררים באתר תנאי  .6.2.5

 ;והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםתקלות  .6.2.6

 ;בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמניםהתקדמות  .6.2.7

לרבות הוראות לעבודות נוספות  על ידי המנהל או המפקח שניתנו לקבלןהוראות  .6.2.8
 ;ו/או לביצוע שינויים בביצוע העבודות

 ;והנחיות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודותהערות  .6.2.9

דבר אחר אשר לדעת המנהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי כל  .6.2.10
 ;במהלך ביצוע העבודות

ת שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים מלא ושוטף של כל התכניורישום  .6.2.11
 ;ומספר או סימון השינוי

פרט אחר שהמפקח או המנהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד כל  .6.2.12
 ;מסוים ובין באורח שוטף

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי הקבלן  .6.3
מן על ידי המנהל או המפקח על ידי מסירת הודעה בכתב להסתייג מכל רישום שבוצע ביו

ימים ממועד רישומו. הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו  3למפקח, תוך 
את המזמין אלא אם המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל 

 .כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המנהל ו/או המפקח ביומן העבודה תוך  לא .6.4
ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומות ביומן,  3

 .ואת הסכמתו להם

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא למען  .6.5
מפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת בושר א

כל תשלום על פי החוזה ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור 
 .ה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזהיו/או לסטי

והקבלן  הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקחדף של היומן ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי כל  .6.6
 ימסור עותק למפקח.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .6.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .7

 אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאיהקבלן  .7.1
להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, אלא בהסכמת המזמין 
מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע 
העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב 

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

המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק נתן  .7.2
חריותו ומהתחייבויותיו כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מא

על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או הגורם 
 .האחר האמורים

שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת מניות, הגדלת המקנה בבעלות שינוי  .7.3
ין סעיף זה, יות לענהון מניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת זכוי
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 1"שליטה" לעניין זה כמשמעותה בסעיף  .וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג זה
 .1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על המזמין  .7.4
יפו ולכל –לרבות ובפרט לעיריית תל אביב לאחר ) , בין אם כולן ובין אם מקצתן,פי חוזה זה

, בין אם לצד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא דתאגיד הקשור עימה(, ובלב
 .בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זהלפי העניין,  המזמין ובין אם במקומו,

הגורם אליו הועברו  כן מוסכם בזאת, כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עםכמו 
זכויותיו ו/או חובותיו של המזמין, על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל 
מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד, שתנאי החוזה החדש יהיו זהים לתנאי חוזה זה, בשינויים 

 .המחויבים

ה יקרא לכל "(, חוזה זהנמחהתמחה הסכם זה לידי תאגיד מטעמה )להלן: " שהרשות ככל .7.5
דבר ועניין כחוזה לטובת צד שלישי )כאשר הנמחה ייחשב לכל דבר ועניין כצד שלישי(. בכל 

 יותיה של הרשות על פי חוזה זה.ומקרה, אין באמור לעיל על מנת לגרוע מזכויותיה וסמכ

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .7.6
 .יסודית של החוזההפרה 

 היקף החוזה .8

לרבות המצאת כוח  ךוהנובע מכ ךהחוזה חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכהוראות  .8.1
דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כל נות ועל והאדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכ

 .ביצוען

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

, לרבות קבלני ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור לקבלנים אחרים .8.2
 ו/או לגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר לפרויקט משנה הממונים על ידי המזמין

עבודות בניה, הריסה, מערכות,  ,ת האמור לעיל, הכוללות, מבלי לגרוע מכלליובאופן כללי
מלאכות, ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה 
שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו/או לקבלנים האחרים, והקבלן מתחייב בזה לסייע 

המנהל ו/או המפקח ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר 
יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו/או 

 .הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה

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

   .אם נקבע אחרת במפורש בחוזה

 מסמכי החוזה והתוכניות .9

( העתקים של מערכות התכניות והמסמכים 3ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה )המפקח  .9.1
הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה. כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן 

תשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין. עם השלמת על חשבון הקבלן, ב
העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין 

 .שהכין אותם בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר

כניות, תקופת ביצוע העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכנת של התובכל  .9.2
 .מתוך השלוש שנמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, את כל יתר הקבלן  .9.3
המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן, מכשירי מדידה וכיו"ב. 

רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים  המזמין, המנהל, המפקח, המתכננים והיועצים, יהיו
 .אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, גם מערכת הקבלן  .9.4
תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, שנמסרו לידיו ע"י המפקח. 

 .תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודהכל זאת לשם 

ימסרו  החלקים הרלוונטיים התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד. לפני ביצוע .9.5
מכרז הלקבלן תכניות הביצוע, אשר עשויות לכלול שינויים או השלמות, לעומת תכניות 

פיצוי או שינוי במחירי היחידה מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל 
  השונים עקב עדכונים אלו.
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נן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן ימוצהר בזה כי התכניות ה .9.6
בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע 

כל מטרה אחרת, או לבכל אופן שהוא העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן 
למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או 

לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכניות ו/או  וו/או המפקח, ימציא המנהל פרויקט.ל
ה תחייבנה את הוראות ו/או הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אל

על הקבלן לשמור ולעדכן גרסאות שהתקבלו מהאדריכל ו/או היועצים השונים הקבלן. 
אין ולהפיצם לקבלני המשנה שבאחריותו )לרבות קבלני המשנה הממונים על ידי המזמין(. 

במסירת התכניות לקבלן בחלקים ובמהלך ביצוע העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין 
או שינוי במחירים ו/או לתוספת תמורה. לא תהיה לקבלן כל טענה והוא  שינוי לוח הזמנים

מוותר בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו/או בעלויות 
עקב אי אספקת תכניות בתחילת ביצוע העבודות, אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו 

 .או תביעתו מוצדקות

 מי עבודה( י14מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר )לגרוע מבלי  .9.7
לפני המועד בו דרושות לו התכניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע. 
במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכניות לקבלן )מבלי 

ו תהא סופית ומחייבת. כמו כן ומבלי כרעתוהשיגרם עיכוב בלוח הזמנים( יכריע המפקח 
לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להעביר לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמנים מפורט 
ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות התכנון 

סר ספק מובהר בזאת הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמנים. למען ה
 .כי שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמור

 זכויות היוצריםמלוא נן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל יבזה כי כל התכניות המוצהר  .9.8
לא להכין מהם העתקים, , לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד והזכויות המוסריות

או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה \ידי כל אדם וולא להעבירן ל
כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור 

או איזה חלק מהן \לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו
יצוע העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על לאחרים שאין להם קשר ישיר לב

 .או חלק מהן\זכות עכבון בקשר לתוכניות ו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .9.9
 .הפרה יסודית של החוזה

 פרשנות וסתירה בין מסמכים .10

 .מידות ומצב פני הקרקע, איזון וסימוןיבדוק את התוכניות, המפרטים, את ההקבלן  .10.1

בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים  .10.2
המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך 

 :הינו כדלקמן –לעניין הביצוע  –אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ותקנים ישראלים; לביצוע יותתוכנ .10.2.1

 מפרט מיוחד; .10.2.2

 כתבי כמויות; .10.2.3

 אופני מדידה מיוחדים; .10.2.4

  ;תנאי החוזה .10.2.5

 מפרט כללי; .10.2.6

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

 והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: אופני המדידה ענייןל .10.3

 ;כתב הכמויות והמחירים .10.3.1

 ;מפרט מיוחד .10.3.2

  החוזה; תנאי .10.3.3

 ;תכניות .10.3.4

 ;מפרט כללי .10.3.5
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 ;תקנות ותקנים .10.3.6

 תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט המיוחד.

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

או שהיה הקבלן  ,ירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוהקבלן סתגילה  .10.4
מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימנו, או שמסר המפקח 

יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך  -לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
( שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות 48ארבעים ושמונה )

 . ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין והצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפי תכניות לפי

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על  10.3והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף  במקרה .10.5
פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל 

 תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. וסתירה כאמור לעיל והחלטת פירוש הנוגע לאי התאמה או

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשנות החוזה תיעשה באופן  מבלי .10.6
 המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך המפרט ותנאי המכרז.

מין ו/או כל מי מטעמו חובה יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי או כמטיל על המזלא חוזה זה  .10.7
 כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה זה

 המזמין רצון ותלשביע העבודות ביצוע .11

יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המזמין והמנהל, וימלא  הקבלן .11.1
שאינן לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, המנהל והמפקח, בין שמפורטות בחוזה ובין 

 מפורטות בו.

מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים  הקבלן .11.2
ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, 
באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, 

דוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על פי חוזה זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של שי
 .חוזה זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .11.3
 .וזההפרה יסודית של הח

 

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים –ב'  פרק

 בדיקות והכנות מוקדמות .12

מודע לביצוע העבודות וכי הוא רר וקיבל את כל המידע הדרוש ימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  .12.1
וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים , לתנאי הגישה לאתר העבודות, לתנאי השטח

 .זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמנים כמפורט בחוזה זה ,הנובעים ו/או הקשורים בכך
יהיה רשאי, אם ברצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך המזמין 

הפרויקט. דו"חות אלה ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת 
עצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו/או בכתב, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע ב

כנדרש לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות 
 . והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור

על פי דרישה מטעם הרשות, הקבלן מתחייב להכין ולחלק לתושבי האזור הודעות מודפסות  .12.2
 יאושר מראש על ידי המזמין.בהם יתוארו העבודות ומשמעותן. נוסח ההודעה 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .12.3
 .הפרה יסודית של החוזה

  ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים תרישיונו .13

תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך להלן, לפני  22בנוסף ומבלי לפגוע בסעיף  .13.1
, לרבות רישיון שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניותילמנהל ולמפקח את כל הר
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דרשים לצורך קבלת . הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים הנלביצוע העבודות
שיונות, להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת, על חשבונו, בכל ההוצאות הנדרשות יהר

 .שיונותילצורך קבלת הר

, משרדי ממשלה, חברת ה, בסעיף זה הכוונה, בין היתר, אך לא רק, לעיריי"רשויות"במונח 
כל מחלקותיהם,  חשמל, משרד התקשורת, חברת "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על

 , אתרי פינוי פסולות ועוד. מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז

לפני תחילת ביצוע העבודות, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, בנוסף,  .13.2
ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל,  הייעירלחברת הטלוויזיה בכבלים, 

, וכן תכניות הפיתוח וובסביבת באתרטלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, 
 .שלהם, ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל

ודות, במבנה קיים, אשר אמנם אינו פעיל במשך ביצוע העבלקבלן כי הוא מבצע עבודות ידוע  .13.3
אזור עירוני צפוף וליד באך מכיל מתקנים ומבנים קיימים האמורים להישמר ללא כל נזק, 

 .מבנה פעיל של מרכז המוסיקה בו יערכו שיעורים והופעות במהלך תקופת ביצוע העבודות
, ימנע מכל הפרעה לפעילות ככל הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים

  .ותשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודן על חשבונו כל נזק ויתק שמתקיימת בהם

בו  מרכז המוסיקהעוד מודגש ומובהר כי הואיל והעבודות אמורות להתבצע ליד שטחו של  .13.4
תקוים פעילות לימודים ומופעים רגילה, על הקבלן להיערך ולדאוג לכך שלאורך כל משך 

ול תוך הפרעה מינימלית, וכן לנקוט יוכל להמשיך לפעמרכז המוסיקה תקופת ביצוע העבודות 
בכל הפעולות הנחוצות לשמירת בטיחותם של כלל האנשים והגורמים הפועלים בו, לרבות 

וכן טיפול למניעת יצירת אבק כתוצאה   צמצום עבודות הגורמות לרעש בשעות פעילותו
 מעבודות החפירה והבינוי. 

בור ובזכויותיהם של אנשים כתוצאה הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה בנוחיות הצי .13.5
מביצוע העבודות, בין אם מדובר בהפרעה פיזית ובין אם בהפרעה אקולוגית )דוג' רעש, אבק, 
עשן וכיוצ"ב(. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות עם פגיעה או 

יעה, לשביעות נזק כאמור, וכי הוא ישא בכל עלות הכרוכה בתיקון הנזק ו/או צמצום הפג
 רצונו המלאה של המזמין ו/או כל רשות מוסמכת.

או זיהום אויר ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, הקבלן  .13.6
במקרה של תקלה יחזיר הקבלן  כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו.

למבנה ביה"ס הקיים בשעות פעילותו וכן  עשכמו כן ימנע ממטרדי ר את המצב מיד לקדמותו.
 . כן יתחשב בשעות הפעילות במקוםבייחוד בשעות המנוחה, למבנים הסמוכים

מבלי לפגוע באמור לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודות, או כל חלק מהעבודות, ליד מערכות  .13.7
רותים תת שירותים, בין אם הם מסומנים בתוכניות ובין אם לא, על הקבלן לוודא מיקום שי

קרקעיים, לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים השייך לרשות/גוף 
 שבתחומיה הוא פועל כמפורט להלן:

 "מי אביבים" -תאגיד המים והביוב של העירייה  .13.7.1

על מנת לא לפגוע בקווי המים והביוב הקיימים, על הקבלן להזמין לסיור באתר 
של העירייה, לקבל ממנו את סימון קווי  העבודות הרלוונטי, נציג תאגיד המים

המים ולתאם עמו את המשך ביצוע העבודות באזור קווי המים והביוב. מובהר 
 בזאת כי עבודה כאמור תבוצע רק בנוכחות מפקח של תאגיד המים והביוב.

 מחלקת תיעול .13.7.2

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם מחלקת תיעול בעירייה וידאג 
יקוח מטעם המחלקה הנ"ל בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקני תיעול לנוכחות פ
 קיימים.

 מחלקת המאור .13.7.3

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

 בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

 מחלקת תיאום הנדסי בעירייה .13.7.4

הקבלן ידאג לקבלת רישיון לביצוע העבודות בהתאם להיתר הבניה התקף ממחלקת 
 תיאום הנדסי בעירייה טרם עבודתו באתר.

 בהתאם לצורך.-כל המחלקות האחרות של העירייה  .13.7.5
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 חברת החשמל .13.7.6

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

 חשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל או באישורו.

הקבלן מתחייב להעניק לחברת החשמל את כל הסיוע אשר יידרש על ידה לצורך 
א תהיה כל טענה ו/או תביעה במקרה ביצוע עבודות באתר הבניה. כמו כן לקבלן ל

בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי/קווי חשמל על מנת לאפשר את עבודות 
 חברת החשמל או נציגיה לצורך ביצוע רשת חשמל תת קרקעית באתר העבודות.

 חברת בזק .13.7.7

הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת בזק לביצוע עבודות ליד עמודי טלפון 
רת תת קרקעיים. מובהר בזאת כי עבודה באזור עמודי טלפון וקווי וקווי תקשו

 תקשורת באתר העבודות תבוצע רק בנוכחות מפקח מטעם חברת בזק. 

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

לצורך ביצוע עבודות כאמור ו/או במקרה בו יתבקש להפסיק את עבודתו באזור 
עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודות חברת בזק או 

 נציגיה.

 משטרה .13.7.8

לאחר שהקבלן יקבל רישיון לביצוע העבודות ממחלקת תיאום הנדסי בעירייה, 
לעבודה בשטחי כבישים ולכל עבודה  יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת אישורה

 המצריכה הסדרי תנועה זמניים/חדשים. 

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

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

לעיל הינה חלקית ועל הקבלן  13.7מובהר בזאת כי רשימת הגופים המופיעה בסעיף  .13.7.9
 לפנות לכל הרשויות ו/או הגורמים הנוספים לצורך תיאום ביצוע העבודות עמם.

לי חשמל, צינורות כבלים או צנרת כגון: כב אתרעל הקבלן לוודא כי אין בכמו כן, 
באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור  -מים, ביוב, בזק וכד', ובמידה ואכן קיימים 

עם כל הרשויות המתאימות. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל 
אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה 

רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות, הן  שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות
 .הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התיאום עם הרשויות השונות, קבלת הרישיונות  .13.7.10
הדרושים, לרבות ההמתנה למשגיחי/מפקחי הרשויות, כלולים בלוח הזמנים ולא 

 יהוו עילה להארכת תקופת הביצוע. 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  סעיף .13.7.11
 .תהווה הפרה יסודית של החוזה

 אמצעי זהירות .14

 להלן: 19מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן  .14.1
נורות, הובלת יתאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צ

 .חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'

ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע  הקבלן .14.2
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים 

 .אלו

יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הקבלן  .14.3
עלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות הציבור מתאונות ה

 .חומרים ומכשולים אחרים באתר

פסנות, מערכות תימוך ודיפון יספק וירכיב פיגומים טלעיל, הקבלן  14.3לפגוע בסעיף  מבלי .14.4
להגנת החפירות ומבנים סמוכים, דרכי עזר, מעברים רגילים ועיליים, סולמות ומתקנים 
ארעיים תקניים אחרים, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות במסגרת העומסים אשר להם 
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 נועדו.

ות על הקבלן להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם, או להחליפם, תוך התחשבות בדריש
 הבטיחות בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים, תקנים, צווים או תקנות בני תוקף.

הקבלן יבצע את הנ"ל בהתאם לתכניות המבוססות על חישובים סטטיים של מהנדס מטעמו. 
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל 

 הן הישירים והן עקיפים לרבות למבנים הקיימים.יתקן את הנזקים  -שהן 

 הסדרי תנועה זמניים .14.5

הקבלן מתחייב להכין, להגיש ולטפל על חשבונו בכל הנדרש כדי לקבל את אישור  .14.5.1
הרשויות ומשטרת ישראל לביצוע העבודה, בהתאם לתכניות חלקי ביצוע והסדרי 

רכב הנדסיים  תנועה זמניים, ככל שיידרש, על מנת לאפשר כניסת ויציאת כלי
 לשטח הפרויקט ולתאם את תנאי ומועדי ביצוע ההתחברויות לכבישים הקיימים. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן נושא באחריות לתכנון הסדרי התנועה  .14.5.2
באתר העבודות ובתוך כך עליו להבטיח כי בכל חלק של ביצוע העבודות תתאפשר 

עבודות. על הקבלן לקבל את כל תנועה ממונעת ותנועה רגלית בכל אתר ה
האישורים הנדרשים על פי דין לשינוי הסדרי התנועה מהרשויות השונות, לרבות 

 משרד התחבורה, המשטרה, העירייה וכד'. 

הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התנועה באמצעות התקנת שלטים, דגלים, פנסים,  .14.5.3
 ורך הטיית התנועה.הצבת עובדים וכד', בהתאם לצורך, לרבות בניית מעקפים לצ

על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה במספר שיידרש על ידי  .14.5.4
 הרשויות והמפקח, כולל שילוט אזהרה תקני לתקופת היום והלילה.

מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התנועה, ונקיטת כל האמצעים הדרושים לכך,  .14.5.5
 י הקבלן.בודות על ידעילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע הע

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע הסדרי  .14.5.6
 התנועה באתר העבודות, חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו.

 שילוט ותמרור זמניים .14.6

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום ובסמוך לאתר  .14.6.1
העבודות, הקבלן מתחייב להציב שילוט, סימון, תמרור ואביזרי תנועה מתאימים, 
כולל היותם מחומר המחזיר אור, במצב תחזוקה טוב, לאורך כל תקופת ביצוע 

 העבודות. 

י התנועה באתר העבודות, יבוצעו מיקום, מספר וסוג השלטים, התמרורים ואביזר .14.6.2
בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין, הוראות רישיון משטרת ישראל ועירייה, 
ובהתאם לסכימת תמרור כמפורט במדריך להצבת תמרורים באתרי עבודה בשטח 
עירוני בהוצאת משרד התחבורה, במהדורה העדכנית ביותר, כפי שתאושר על ידי 

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

המפקח רשאי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן להפסיק את  .14.6.3
עבודת הקבלן בכל מקרה בו לדעת המפקח, העבודות מבוצעות בתנאים בטיחותיים 

 לא נאותים או לא מתאימים כאמור לעיל.

העלויות הכרוכות באישור ובביצוע השילוט למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל  .14.6.4
 והתמרור הזמניים כאמור לעיל, חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבונו.

חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות,  ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתרמדי יום,  .14.7
 .ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של כל  ,גרוע מכל הוראה אחרת בחוזהלמבלי  .14.8
הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה 

 .שא באחריות כלשהי בגין נושא זהיע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא 

קרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיסעיף  .14.9
 .הפרה יסודית של החוזה
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 שילוט .15

יספק ויציב הקבלן, על הראשוני עבודה החמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת  .15.1
 :כדלהלן )להלן יםשלט, במיקומים כפי שיורה המפקח, שני חשבונו, באתר העבודה

 "(:השלטים"

על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר כוללים הדמיה  םימודולרי יםשלטשני  .15.1.1
 מ'. x 3.0 4.0במידות  ההעבוד

 ורקתן המפקח לקבלן ימחומרים, במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שי היהי יםהשלט .15.2
 . הייצור את יבצע הקבלן השלט להדמיית המפקח אישור לאחר

 ל:והשלט יכל .15.3

וסמל  שםהעירייה והרשות ושם וסמל החברה המנהלת ובמידת הנדרש  וסמלשם  .15.3.1
 .המזמין להוראת בהתאםלפרויקט,  השותפיםנוספים  גורמיםשל 

 .הפרויקט הדמית .15.3.2

 שם הקבלן, כתובתו ומספר טלפון. .15.3.3

 שם העבודה המתבצעת והדמיה של העבודה )שתסופק לקבלן על ידי המזמין(. .15.3.4

 כננים, המתאם והמפקח.שמות, כתובות ומספרי טלפון של המת .15.3.5

 טלפון של מנהל העבודה מטעם הקבלן. ומספרשם  .15.3.6

על  ויישאהקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט  .15.4
חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות לרבות הצגת אישור 

 .טרוקציה ליציבות התקנת השלטיםקונס

אם  ואו להחלפת ושל השלט, לחידוש ולניקיונו ובמהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמות .15.5
הכל לפי הנחיות  ,באתר ומהאתר או ישאירו ולסילוק ורוקיניזוק, ובתום העבודה ידאג לפ

 והוראות המתאם.

בנוסף, הקבלן ידאג, על חשבונו, להתקנתם של גופי תאורה בכמות ובעוצמה מספקת, כפי  .15.6
שיאושרו על ידי המפקח, אשר יאירו את השלט בשעות החשיכה. שעות הפעלת גופי התאורה 

 ייקבעו על ידי המפקח. הקבלן יישא בכל הוצאות החשמל בגין הפעלת גופי התאורה.

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלט האמור לעיל. שילוט  .15.7
 ייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות ש

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .15.8

 לוח זמנים לביצוע העבודות .16

"מועד מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן: הקבלן  .16.1
 (19) עשרעה תש(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף תוך תחילת ביצוע העבודות"

הנחיות בהתאם ל, ("מועד סיום ביצוע העבודות"חודשים ממועד צו התחלת עבודה )להלן: 
 -ו 16.7 כאמור בסעיףשיוכן ע"י הקבלן לוח הזמנים המפורט , ובנספח ד' המצ"ב ותהקבוע
 .ולשביעות רצון המזמין והמנהל ,להלן 16.8

צע על ידו במכרז, נלקחה על ידו מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה שהוהקבלן  .16.2
וכי יהיה  בסעיף זהכמפורט מצומצמת ולחוצה בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה זה הינה 

. הקבלן לרבות בגין הפסד רווחבנוגע לכך,  מכל סיבה שהיא מנוע מלטעון כל טענה שהיא
וציוד, לפי מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים 

 .הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה, כדי לעמוד בלוח הזמנים

יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן הקבלן  .16.3
האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד מחלקי 

או ינקוט, כדי \או יהיו הצעדים בהם נקט ו\בלן במפורט מה היו וביצוע העבודה, יציין הק
 .להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה

 .מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמניםהקבלן  .16.4

לרבות קבלני המשנה הממונים יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, הקבלן  .16.5
לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה ל ידי המזמין וע
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 .הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת

, הרצתו במחשב להלן 16.7כאמור בסעיף ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה כל  .16.6
נט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך אועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הג

למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו עבודות , עד לסיומה ולמסירת העבודותתקופת ביצוע ה
 .ככלולים במחירי היחידה שבחוזה

  מפורטלוח זמנים  .16.7

( יום ממועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן למנהל לאישור, 14תוך ארבע עשרה ) .16.7.1
. לוח MSPROJECT לוח זמנים מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת

תקופת ו בהתבסס על הנתוניםע"י איש מקצוע בקיא מטעם הקבלן הזמנים יבוצע 
עד לפרט ויבוצע  ,(נים""לוח הזמ)להלן:  המצ"ב כנספח ד' לחוזה זההביצוע 

שיידרש על ידי המזמין ולפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול את הזמנים לביצוע 
חלקי הפעולות לביצוע העבודות, כולל מועדי התחלת כל אחד מחלקי העבודות 
והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בהן, כמפורט בתוכניות ובחוזה 

ת העבודות בשטחי הפיתוח והשטחים הציבוריים זה, וכן יכלול מועדי השלמ
 בפרויקט.

כנספח לוח הזמנים יצורף  להלןעל ידי המנהל כמפורט לוח הזמנים לאחר אישור 
 .לחוזה זה 1ד'

הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע לוח  .16.7.2
פעילויות סבירים , תחולק העבודה למקטעי לוח הזמניםהפרויקט. בעת הכנת 

באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור 
כל קטגוריה של הפרויקט, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על 
ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות 

 .וכיו"ב

)כלומר, האומדן הטוב ביותר, בהתחשב בהיקף תציג את תקופת הפעילות התוכנית  .16.7.3
הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. 
הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא יפטור את 
הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף 

 .ל הפרויקט את לוח הזמניםאישורו של מנה

חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון  שבתות, .16.7.4
בהכנת לוח הזמנים ע"י הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר הפרויקט 
יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. 

וח הזמנים של הפרויקט המציג את השלמת כל העבודות נתונים אלה ייכללו בל
 .במועד שנקבע בחוזה

הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר לוח  .16.8
יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים ממוחשב, כפי שאושר על ידי המנהל, יהווה את תוכנית העבודה 

לוח נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן.  של הפרויקט ויהווה חלק בלתי
 ".Master planלא ישונה עד סוף הפרויקט, ויקרא "לו"ז בסיסי", "הזמנים המאושר 

אישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )ניר( ועותק אלקטרוני )דיסק( של לוח עם  .16.9
 .הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל

 :דמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמניםעל התקדיווח  .16.10

 :בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבאיםפעם  .16.10.1

בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר התקדמות  .16.10.1.1
 .מבוצעות

 .שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווחהפעילויות  .16.10.1.2

להשלמת כל פעילות הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש אומדן  .16.10.1.3
 .שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה

 גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול לוחפלט  .16.10.1.4
 .הזמנים הבסיסי המאושר
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בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך. מובהר  .16.10.2
אישור המנהל  הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך

 .מראש ובכתב

לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח בנוסף  .16.10.3
אור יהזמנים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. הדו"ח יכלול ת

התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך 
יל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים ביצוע, פעילויות שצפויות להתח

בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות 
 .אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע

רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי הקבלן  .16.10.4
ה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח בתוכנית הפרויקט שלו. הי

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

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

 .הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה

פעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזעריים, אולם בתיקונים  .16.10.5
הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת 
עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של 

לות לתיקון. לוח הזמנים, הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העי
המנהל בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת 

 .הקבלן לשינוי בלוח הזמנים

ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר, או תאריך זמן  .16.11
הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט. 

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

הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו ע"פ בקשה בכתב  הנדרשות על פי התנאים
המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן 
 .הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי

המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח  אישור לוח הזמנים על ידי המנהל, יחתמו עליולאחר  .16.12
 .הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה

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

 .הזמנים הכללי

חודש על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח  הזמנים יתוקן ויעודכן מדילוח  .16.13
והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה 
לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו/או 

 .את העבודות על פיהן כמשנים את לוח הזמנים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע

עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש על כל  .16.14
ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון ביניים בגין חודש מסוים 

 .בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל

המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יקבע לוח הזמנים המפורט לא  .16.15
בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח 

ינוכו מכל סכום  15%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 15%הזמנים המפורט בתוספת 
ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו 

 .ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית

ו/או המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים המזמין  .16.16
 ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן, והקבלן

 .יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן

בתקופת או חלקן העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות ביצוע  .16.17
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 .הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי

מעקב צמוד ויום יומי על  שידוע לקבלן כי בעת פיגור בעבודה לעומת לוחות הזמנים יידר .16.18
במגמה לגרום להדבקת הפיגור. במקרה כזה ישא הקבלן בכל ההוצאות  התקדמות העבודה

הנוספות שיגרמו עקב כך. המזמין יהא רשאי לקזז מכל תשלום שעליו לשלם לקבלן גם את 
 סכומי ההוצאות הנוספות כאמור לעיל.

יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או הקבלן  .16.19
ד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור נג

לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות 
בפרויקט ו/או למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי ו/או 

הקבלן  לא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו שלמביצוע העבודות ש
 .ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין

בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה עיכוב  .16.20
בו להפרת חוזה זה בידי שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחש

נסיבות אשר  ותן שלימים מהיווצר 7הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך 
 .לדעתו הינן נסיבות של כח עליון

חוזה זה "כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת לצרכי 
מדינת ישראל ככח עליון או אשר לדעת המנהל  או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי

ויר לרבות ימי ולקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג הא
גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות 

או קשיים בהשגת עובדים ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/
לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או 
מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כח עליון ולא יזכו את 

 .הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע

ון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן לבקש ארכה עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עלינגרם  .16.21
במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף 

 :לתנאים כדלקמן

יום מתום התנאים שהיוו  30לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  .16.21.1
 .את הכח העליון

ל המנהל, לרבות יומן העבודה, יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו ש הקבלן .16.21.2
 .שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון

 .בכתב ותוגש למזמין ולמנהל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהאכל  .16.21.3

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים הקבלן  .16.22
לוח הזמנים  המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת

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

בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי אם  .16.23
להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה 

יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, בלנים אחרים לרבות עבודות של קלהשלמתן, 
והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או 

, לרבות וככל שנדרש לדעת תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב
ור של היממה( וביצוע המנהל, ביצוע העבודות גם מעבר למשמרת הראשית )בכל שעות הא

העבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה( או בימי שבת 
ומועדי ישראל, והכל בכפוף להוראות כל דין. הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה לכל תוספת 
תמורה בגין ביצוע עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון )לרבות בשעות 

ילה( או בימי שבת ומועדי ישראל, וזאת ללא קשר לזהות הגוף אשר דרש את ביצוע העבודה הל
כאמור. אין בסירוב של המפקח לאשר עבודה ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון 
או בימי שבת ומועדי ישראל על מנת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לעמוד 

ו/או על מנת להוות  וללת לגמר כל שלבי העבודות נשוא חוזה זהתקופת הביצוע הכבמדויק ב
 . תקופת הביצוע הכוללת נשוא חוזה זהאישור או הצדקה לחריגה כלשהי מ

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי שכר החוזה כולל בחובו תמורה ראויה, מלאה והוגנת 
)לרבות בשעות הלילה(  בגין ביצוע העבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון

)בכפוף להוראות כל דין ולמתן כל האישורים הנדרשים לצורך או בימי שבת ומועדי ישראל 
ומשקף את תוספת העלות שתיגרם לקבלן כתוצאה מכך )לרבות מכח כך, ככל שיתקבלו( 

הוראות כל דין( בהשוואה לעבודה בשעות היום בימי חול בלבד. בכל מקרה, הקבלן לא יהיה 
י לכל תוספת תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע עבודות ללא הפסק או במשמרות זכא
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 מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה(.רצופות 

המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היו  .16.24
מהן בזמן הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק 

יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן  -הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 
 .בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים

ולדעת המפקח הקבלן מאחר בהתקדמות עפ"י לוח זמנים, יודע לקבלן כי עליו לנקוט  במידה .16.25
: כדלהלן היתר ובין, למזמין נוספת עלות כל ללא, ההתקדמות לשיפור ושיםהדר הצעדים בכל

האדם לבניה בהיקף מספיק ואת אנשי המקצוע בצורה שתסלק בהקדם  כוח את להגדיל
את מספר שעות העבודה  להגדילהאפשרי את הפיגור בהתקדמות עפ"י לוח הזמנים; 

למשמרת, את מספר המשמרות לכל יום עבודה, את מספר ימי העבודה לשבוע או את כמות 
במידה שתספיק לחיסול משמעותי  ציוד הבנייה, או כל שילוב של הפריטים הנזכרים לעיל

 פעילויות רצף עבור זמנים לוח מחדש יקבעבהתקדמות עפ"י לוח הזמנים;  הפיגורידי של ומ
 של פעילויות. מקסימאלי מקביל לביצוע להגיע כדי

מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי לא  .16.26
החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את העבודות כולן או מקצתן, 

בכל ההוצאות באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן ישא 
הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות 

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.  15%בתוספת 
 .כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות

מורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים העבודות האבביצוע 
הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו 
שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, 

 .במתקנים ובחומרים כאמור

המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף זה על סעיפי  .16.27
 .הפרה יסודית של החוזה

 סימון .17

שמטעם  לסימון הנכון והמדויק של העבודות, באמצעות מודד מוסמך יהיה אחראיהקבלן  .17.1
ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם נקודות הקבלן 

 .ם לבסס את הסימון. הוצאות הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידוהקבע עליהן חייבי

יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע, ויהא הקבלן  .17.2
חייב לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו תוך אי דיון ו/או 

אם לקביעותיו של המפקח. קביעותיו של המפקח בנושא סטיה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהת
 .זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור

לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה נמסרו  .17.3
הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע, על 

 .על חשבונו הואהקבלן לחדשן 

ין יבגמר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום פינות הבנ .17.4
הקבלן יהיה רשאי להמשיך  מטעם ועל חשבון הקבלן. על ידי מודד מוסמךומפלס כל קומה 

 בביצוע העבודה לאחר אישור המפקח, ביומן העבודה, של תוצאות המדידה.

ל חשבונו מודד מוסמך מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות המזמין יהא רשאי למנות ע .17.5
 הנערכים על ידי הקבלן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי לגרוע  .17.6
 .מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות

תנאי מתנאיו תהווה  זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרתסעיף  .17.7
 .הפרה יסודית של החוזה
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 השגחה, שמירה והוראות -ג' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .18

( "הצוות"מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי )להלן: הקבלן  .18.1
סיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

 .חוזה זהנשוא 

ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, הצוות  .18.2
 .במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה

 .מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זההקבלן  .18.3

 :לי התפקידים המפורטים להלן, את בעכדרישת מינימוםיכלול, הצוות  .18.4

מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה, מטעם מנהל פרויקט/ – פרויקט מטעם הקבלןמנהל  .18.4.1
הקבלן, במשרה מלאה. מנהל הפרויקט יהיה אחראי, במשך כל תקופת ביצוע 
העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, מהמנהל, 

הל את העבודות מטעם הקבלן. מנהל הפרויקט או מהמפקח. מנהל הפרויקט ינ
יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי מטעם הקבלן 

, אשר שימש כמנהל פרויקט מטעם קבלן בפרויקט ( שנים לפחות15) חמש עשרהשל 
ובעל ניסיון מספיק לדעת  מהיקף פרויקט זה, 75%אחד לפחות שהיקפו לפחות 

 .המנהל, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה

מצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן יימנהל הפרויקט מטעם הקבלן 
או בהתאם  מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות

 להוראות המזמין.

על הטפסים הנדרשים  יחתום ברשויות המתאימות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
לביצוע השלד כמוגדר בחוק התכנון והבניה על הביקורת וכאחראי כאחראי 
, ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו"ח ביקורת והשלמה לפי 1965 –התשכ"ה 

 דרישות הרשויות השונות.

מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה, מטעם הקבלן, במשרה מלאה.  -' א ביצוע מהנדס .18.4.2
במשך כל תקופת ביצוע סגנו של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן היה י מהנדס הביצוע

יהיה מהנדס מטעם הקבלן  מהנדס ביצוע א' . העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות
 , ( שנים לפחות10)עשר רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי של 

מהנדס  .ובעל ניסיון מספיק לדעת המנהל, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה
מצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות יימטעם הקבלן  הביצוע א' 

או בהתאם להוראות  עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות
 המזמין.

החל  מטעם הקבלן, במשרה מלאהומנוסה,  מהנדס ביצוע ותיק -מהנדס ביצוע ב'  .18.4.3
סגן נוסף של מנהל הפרויקט מטעם יהיה  מהנדס הביצוע ממחצית תקופת הביצוע.

מהנדס ביצוע  . במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל העבודותהקבלן 
יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מטעם הקבלן  ב'

ובעל ניסיון מספיק לדעת המנהל, בביצוע  , לפחות ( שנים5)חמש מקצועי של 
מצא באתר יימטעם הקבלן  מהנדס הביצוע ב'  .עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה

ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות 
יש להדגיש כי איש מהמהנדסים  או בהתאם להוראות המזמין. העבודה המקובלות

בכך יעסוק כמאי/ם נפרדים מטעם  –לעיל לא יעסקו בחישובי כמויות  הנקובים
 הקבלן.

מנהל עבודה ראשי מוסמך ומנוסה, במשרה מלאה, אחראי על  -עבודה ראשי מנהל  .18.4.4
אתר העבודות, במשך כל תקופת ביצוע העבודות. מנהל העבודה יהיה בעל ותק 

לפחות ויהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע  שנים( 15)חמש עשרה מקצועי של 
מנהל העבודה יהיה בעל נסיון מוכח בתחום עבודות שלד בטון ובתחום  .והפעלתם

ניהול עבודה של שיפוץ מבנים קיימים, לרבות פירוקים חלקיים, תימוכים זמניים 
 וכיו"ב.

יהיה עם רישוי מתאים מטעם משרד העבודה, בין היתר, הראשי העבודה מנהל 
. מנהל העבודה 1988 -כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 
או בהתאם להוראות  ישהה באתר העבודות בכל עת בה יבצע הקבלן את העבודות

 .המזמין
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במהלך הביצוע יתוגבר מנהל העבודה הראשי במנהלי עבודה נוספים ישירים מטעם 
העבודה מטעם קבלני  הקבלן הראשי בתחום השלד והגמר )בנוסף למנהלי

מנהלי עבודה נוספים במחצית השנייה של  3 –עד ל  –המערכות, הפיתוח  והספקים 
 תקופת הביצוע.

לצורך תכנון כל העבודות שתכנונן מוטל על הקבלן במסגרת מסמכי חוזה זה,  18.4.3
ובעיקר תכנון מפורט )לאישור המפקח ויועץ הקונסטרוקציה מטעם המזמין( של כל 

התמיכות והפיגומים הזמניים מכל הסוגים, יעסיק הקבלן יועץ מערכת 
קונסטרוקציה שהינו מהנדס רשוי בעל מוניטין בתחום הנדסת מבנים, בעל ניסיון 

בטון ופלדה בכלל, ונסיון מוכח שנה בתכנון קונסטרוקציות  15מוכח של לפחות 
 ציפי בתכנון תמיכות כאמור.ספ

שור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב אי ןטעו היהימינוי הצוות   18.4.4
למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת, מבלי 

תיפסק העסקתו של חבר הצוות  ,לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של חבר צוות
 שהחלפתו נדרשה באופן מיידי והקבלן ידאג לקבלת אישור למינויו של איש צוות

. למען הסר ספק, הוראות של הדרישה כאמור יום ממועד קבלתה 7תוך חלופי ב
סעיף זה, יחולו גם על חבר צוות מבין המנויים בו, אשר מונה בעקבות דרישה 

 .להחלפה כאמור

הנזכרים לעיל מבלי חברי הצוות הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את  .18.5
 .בהתאם למנגנון המפורט לעיללמנות תחילה אחרים תחתם 

בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מובהר  .18.6
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי 

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

קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מהמפקח, דין כל בא כוח מוסמך של לצורך  .18.7
 .הקבלן כדין הקבלן

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .18.8
 .הפרה יסודית של החוזה

  חומרים וסילוק משרד, בעבודה גיהות ,זהירות אמצעי, בטיחות, שמירה, גידור .19

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי  .19.1
אדם באתר העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה. הקבלן יספק ויתקין שמירה, גידור, 
אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות 

והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה  לביטחונם ולנוחיותם של עובדיו
מבלי  מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בנפרד.

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ידאג, על חשבונו המלא ועל אחריותו, להציב באתר 
העבודות בכל יום ועד למועד  שמירה מספקת, להנחת דעתו של המנהל, החל ממועד סיום

עד להתחלת העבודות ביום  –ככל שמדובר בסופי שבוע ובחגים  –תחילתן ביום שלמחרת )או 
העבודה הראשון שלאחר מכן(. למען הסר ספק, כל אימת שלא מבוצעות עבודות באתר )למשל 

 בסופי שבוע ובחגים(, הקבלן יחויב בהצבת שמירה כמתואר לעיל. –

כלכלה )או כל משרד המשרד "י הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך עלעיל,  3.1כאמור בסעיף  .19.2
והרשויות הרלוונטיות לצוות עובדיו הנמצאים בכל מקום המהווה אתר אחר שיבוא תחתיו( 

בודה ובכלל זה שטח אתר העבודה עליו מוקם הפרויקט ו/או בית מלאכה שבו מתבצעת ע
העבודה או כל חלק ממנה, לה אחראי הקבלן, שישמש כנאמן בטיחות, ותפקידו יהיה לטפל 
בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן ולרבות קבלני משנה מטעם הקבלן בכל מקום 

 "(. הבטיחותממונה המהווה אתר עבודה )להלן: "

את האחריות הכוללת לביצוע  ,הקבלן נוטל על עצמומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .19.3
"( לגבי התקנות" -)להלן  1988 -הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

)ג( לתקנות 6והקבלן הינו "מבצע הבניה" לעניין התקנות בכלל ולעניין תקנה העבודות באתר 
)ד( 6וחתימת הקבלן על חוזה זה מהווה את אישורו בכתב לכך, הכל כאמור בתקנה בפרט 

לתקנות. כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ארגון הפיקוח 
בנוסף על האמור לעיל, על הקבלן להגיש  .1996-על העבודה )ממונים על בטיחות(, התשנ"ו

בטיחות. הדו"ח הת באתר. הדו"ח יוכן ויוגש על ידי ממונה בכל חודש דו"ח בטיחו נהללמ
 יצביע על ליקויי הבטיחות באתר, במידה וישנם, ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח הקודם.

תהיה הזכות המלאה לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות כמפורט לעיל  רשותל
 ו/או לא תוקנו הליקויים.

עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות  ינהגו הקבלן וממונה הבטיחות מטעמו .19.4
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, 1954בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
, תקנות הבניה, תקנות העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, 1970פקודת הבטיחות בעבודה 

 עש ועוד.עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה בר

ויוודא את ביצוע הנהלים ולרבות קבלני המשנה שלו, ממונה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן  .19.5
בנוסף יהיה ממונה הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל ראות הבטיחות. ווה

הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבלניו השונים. מובהר כי על ממונה הבטיחות לבצע 
 העבודות לפחות פעם בשבוע ולהוציא למפקח דוח בטיחות מקיף.סיור באתר 

לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע אי רהקבלן יהיה אח .19.6
עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן על 

ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי חשבונו ואחריותו אביזרי הבטיחות, כלי בטיחות, 
 מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף כפי שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן.

ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד הקבלן  .19.7
מתקני רציפות הארקה שבשימושו כולל: מנופים, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, 

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

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה  .19.8
שישמש לפינוי נפגעים מטעם מגן דוד אדום להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב 

 למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

אזהרה -ד מגןהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציו .19.9
עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או 

 ידי ממונה הבטיחות של הקבלן. אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים,  .19.10
מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור 

אותתים לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם נלווה, כגון: מ
לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים 

 עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

"י הנהלים המחייבים הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ .19.11
ן. כמו כן, ידאג להצבת באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכו

 ציוד כיבוי אש באתר העבודה.

לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר  19.11בסעיף הכנסת חומרים, כאמור  .19.12
 כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן.

ות מטפים "י הדין והוראות מכבי האש, לרבהקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כנדרש עפ .19.13
שיהיו באתר העבודה, ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון 

 מאת מכבי האש.

הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש  .19.14
ו לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבל 19.13כאמור בסעיף 

 והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר,  .19.15
 הרשויות הרלוונטיות וממונה הבטיחות של הקבלן.

מתקני מי שתייה ורחצה הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים,  .19.16
ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי 

 "ל.הסכם ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל  .19.17
ל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות ברשת החשמל או בכ

 "י הנדרש בחוק החשמל.הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל עפ

ממנהל הפרויקט / מפקח גילויו, או עם קבלת הוראה  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם .19.18
 מנהל הפרויקט / מפקח.או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם 

ווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הבטיחות הקבלן יד .19.19
מטעמו, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תידרוך, המשך או עצירת 

ממונה הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למנהל הפרויקט / מפקח על כל אירוע העבודה וכו'. 
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 ת תאונה.תאונתי ויעביר לו דו"ח חקיר

הקבלן ו/או ממונה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל  .19.20
 של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למנהל הפרויקט / מפקח.התרחשות 

הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו,  .19.21
 סול או לתיקונו לפי הצורך.וידאג להחלפתו של הציוד הפ

לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  אחריות לביצוע בדיקות רפואיות .19.22
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים קיימים עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג  .19.23
הפרויקט / מפקח, כאשר במהלך לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מנהל 

 ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של ממונה הבטיחות של הקבלן.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים  .19.24
 נלווים הקיימים באתר העבודה. לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים

מך ורשאי לבקר באתר/י סהבטיחות של הקבלן מוו/או ממונה מנהל הפרויקט / מפקח  .19.25
ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות,  העבודות

ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה, זה, או כל 
באתר/ים עפ"י הנדרש נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות 

 על פי דין.

מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתינתן מפעם  .19.26
לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרויקט / מפקח או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי 

חות עובדיו על מנהל הפרויקט / מפקח ו/או המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטי
 באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מנהל הפרויקט / מפקח לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .19.27
ו/או על מנהל הפרויקט/מפקח אשר מוטלת על הקבלן מהקבלן, או להטיל אחריות על המזמין 

 על פי כל דין. ע"פ החוזה ו/או

 גדר ארעיתהאתר על הקבלן להקים בגבולות  באתר העבודותהתחלת ביצוע העבודות לפני  .19.28
, אשר תהיה ושערים בהתאם לדרישות הדין, דרישות היתר הבנייה, הרשות והנחיות המפקח

בהתאם להנחיית  ששיידרמגולוון וצבוע, לגובה  חדשיםעשויה ברמה של לפחות לוחות פח 
בהתאם למפורט בנספח ג' מוקדמות  עם ביסוס מתאים ת מטעם המזמיןממונה בטיחו

 . ומפרטים

, במהלך כל תקופת לעיל 19.28כאמור בסעיף  הקבלן לתחזק ולתקן על חשבונו, את הגדרעל  .19.29
והכל לשביעות רצון המפקח, ולסלק את הגדר לאחר סיום  ,העבודות, לרבות השעריםביצוע 

ת הצורך יעתיק, יזיז ו/או יחליף הקבלן את הגדר על פי . במידביצוע העבודות, על חשבונו
חלקי העבודה השונים. יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להציב פרסום ע"ג גדר 

לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום ואתר העבודות באמצעות מי מטעמה 
הגדר בעצמו ו/או  הצבת הפרסום ע"ג הגדר ו/או להציב פרסום ע"גכלשהו בקשר עם 

 באמצעות מי מטעמו.

 .להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדראין  .19.30

שתי מצלמות לתיעוד פעילות הבנייה באתר העבודות.  , באחריותו ועל חשבונו,הקבלן יתקין .19.31
מיקום המצלמות יקבע בתיאום עם המפקח ובאישורו. מובהר כי המצלמות יהיו מסוג וטיב 

 ר יכולת צפייה ומעקב אחר התקדמות העבודות באתר העבודות.אשר מאפש

כהשלמה לכל דרישות הדין, מינהל ההנדסה, מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל, הינן  .19.32
 .חברת הביטוח וכד', בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה

הקבלן נדרש להציב  חשבונודרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן, ועל מובהר בזאת כי יישום  .19.33
 .24/7שמירה באתר 

לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה מבלי  .19.34
באתר העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומם והכל, 

 הנובעות מהאמור.. הקבלן יישא בכל העלויות לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו

 יםמשרד , לרבות תשלומים לרשויות בגין תפעולו,הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו .19.35
 םוידאג לחיבור יםמנהל והמפקח. הקבלן יבטיח שמירה על המשרדרשות, הלשימוש ה

 .הםהשוטף ולתקינות הציוד והריהוט ב םונקיילמערכות חשמל, מים, ביוב, טלפון, לנ
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 בדיוק נמרץ בכפוף למפורט בנספח ג'. ומנהל והמפקח יבוצע הרשות, שלשימו יםהמשרד

סילוק עודפי החומרים, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות  .19.36
המפקח, למקום שיאושר על ידי הרשויות הרלוונטיות, ויבוצע על חשבון הקבלן, לכל מרחק 

מכך. על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת,  שיידרש, כולל תשלום האגרות המתחייבות
את מקומות השפיכה המותרים. סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים 

והקבלן ימציא , מאושרים שפיכה לאתרי רק ו/או לפי דרישות המפקח. פינוי פסולת יבוצע
  מתאימים להנחת דעתו לעניין זה. אישורים למנהל

צעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מטעם מובהר בזאת כי כל אמ .19.37
 הקבלן. 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .19.38
 .הפרה יסודית של החוזה

 מניעת פגיעה בציבור .20

 :כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמןתוך  .20.1

בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת לא תהא פגיעה כי  .20.1.1
ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, ובמידת 
הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של 

 .המפקח

בכביש, דרך, שביל  לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישיכי  .20.1.2
ו/או פרטי כלשהו המצוי בתחומי  וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי

אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו 
 .רשות ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש

 .יהן יורה המפקח מעת לעתימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עלכי  .20.1.3

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או כי  .20.1.4
 .מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר

דרש מעת ייתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיכי  .20.1.5
ת הגורמים האחרים לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבו

 .המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו

לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך הובלתם כי  .20.1.6
של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת. כמו 
 .ןכן, ידאג הקבלן לקבל רשיון לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל די

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם ביצוע כל עבודה  .20.1.7
ו/או צדדים  מרכז המוסיקהאשר דורשת תיאום עם ו/או עלולה להשפיע על 

שלישיים הנמצאים בסמוך לאתר העבודות הוא יקבל אישור לכך מראש מהמנהל 
ו/או הצדדים ה מרכז המוסיקו/או המפקח, וכי כל התיאומים הנדרשים מול 

 השלישיים כאמור, בקשר לעבודה זו, יתבצעו על ידי המנהל ו/או המפקח בלבד.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .20.2
 .הפרה יסודית של החוזה

 מציאת עתיקות, אוצרות טבע וכדומה .21

דין ( או בכל "חוק העתיקות")להלן:  1978 -כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח עתיקות  .21.1
בדבר עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או  אחר

נכסי מדינה  -גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 
הם, והקבלן ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך 

 .על ידי כל אדם שהוא

פקח על התגלית ויפעל בקשר לכך מלאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן ל מיד .21.2
 .בדבר עתיקות הדיןלפי הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות 

בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי לעשות  .21.3
ן הנמצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו/או אב

המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלתי ניתן לערעור 
לסרב ליתן את הסכמתו ו/או להתנותו בתנאים ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן 
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 ישלם לו בגין החומרים האמורים את הסכום שיקבע על ידי המזמין.

יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה הדרושה לביצוע הקבלן לא  .21.4
 מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין.

רתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפסעיף  .21.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 מיסיםציות להוראות החוק, סיווג קבלני ותשלום  .22

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות הקבלן  .22.1
 מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה.

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר מבלי  .22.2
סוג העבודות המבוצעות על ידו על ולעמוד בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על 

 .פי החוזה

יהיה אחראי לביצוע הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם ו/או לתשלומם  הקבלן .22.3
לשלטונות ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסכמים, הכל לפי הענין ולפי כל הוראה הנובעת 

 .מהחוזה ו/או מכל הוראות דין

י המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים, יהיה האחראי הבלעדי כלפהקבלן  .22.4
העירוניים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן 

שיונות הדרושים ו/או שידרשו יביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הר
שיוטלו על ידי הרשויות  שיון הבניה, וכן למילוי כל החובות המוטלות ו/אוילביצוען, למעט ר

 .יתר פעולות הקבלן על פי החוזהו/או האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע העבודות 

רשום בפנקס רשם הקבלנים במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה, הקבלן יהיה  .22.5
קבלן מוכר לביצוע  יהיהו לפחותהמתאים להיקף העבודות סיווג וב 100בישראל בענף הבניה 

 עבודות ממשלתיות בסיווג זה. 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .22.6
 .הפרה יסודית של החוזה

 עובדים –פרק ד' 

 כח אדם .23

ביצוע העבודות, את ההשגחה למתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש הקבלן  .23.1
צעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם. למזמין לא תהיה עליהם, אמ

 .מחויבות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלן

 .בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודותמובהר  .23.2

ובעלי כל ההכשרות ו/או  מנוסים ,מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועייםהקבלן  .23.3
עבודות באיכות הגבוהה ביותר. הלביצוע  רישיונות ו/או האישורים הנדרשים, ככל שנדרש,ה

על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המנהל ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי 
 .מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת

וזאת,  מעובדי הקבלןשל מי ו/או סילוקו לדרוש את החלפתו  םרשאיו/או המפקח יהיו המנהל  .23.4
תיפסק  מי מעובדי הקבלן,של  ו/או סילוקו . נדרשה החלפתוםמבלי לנמק את החלטת

 העסקתו של העובד שהחלפתו / סילוקו נדרש באופן מיידי.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .23.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 תנאי עבודה .24

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  הקבלן .24.1
 .תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו/או על פי הוראות המנהל ו/או המפקח

העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר קבלת  .24.2
בנוגע לתנאי העבודה,  כל דיןהוראות  עבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים

לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי 
האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה 
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 .דומה באותו אזור

והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא  מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומיהקבלן  .24.3
למנהל, להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו כמפורט 

 .בסעיף זה

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

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל הקבלן  .24.4
דין ועל ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור 

 .להזנתם ולהלנתם של העובדים

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

 מצבת כח האדם .25

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

 רווחת העובדים .26

א לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוהקבלן  .26.1
של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודות לשביעות 

 .רצונו של המפקח

 .ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונההקבלן  .26.2

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .27

מזמין ואין ולא יהיו יחסי  -עצמאי  קבלןמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .27.1
 או מי מהם.הקבלן  לבין עובדי רשותהו/או בין  הקבלןלבין  רשותהמעביד בין  -עובד 

 הקבלןבלבד.  הקבלןשל  וואחריות וביקורת, והשגחת, ויימצאו תחת פיקוח הקבלן עובדי .27.2
לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או  וטלת עלישא בכל האחריות המויי

ושל כל תשלום נוסף שיש לשלם לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג בקשר  ועובדיתקבוליהם של 
, הבראה, ביטוח לאומי, מס ם)לרבות הפרשות לגמל, פיצויי פיטורי ועם העסקתם על יד

כר ותקבול כאמור במועדים הקבועים לכך א מתחייב לשאת בכל תשלום, שוהכנסה וכו'( וה
 בדין, בהסכם או בנוהג, לפי הענין.

, אינם זכאים להטבות ו/או ומעובדי אחד כל לרבות, וו/או מי מטעמ הקבלןמובהר כי  .27.3
עבור ביצוע הסכם  קבלןל המשולמת, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם זה, םתשלומים כלשה

 וראות שניתנו על פיו.הזה וה

בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם  בהסכם זהלקבוע  בהתאםאת התמורה  קבלןל שלםת רשותה .27.4
, לא יהיו כל ו, ובכלל זה עובדיוו/או המועסק על יד וו/או למי מטעמ קבלןבין הצדדים, כי ל

זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות או שתוענקנה מעת לעת 
 .רשותהלעובדי 

עלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי יטען ולא ימתחייב בזאת כי לא  הקבלן .27.5
 .רשותהעצמאי כלפי  כקבלן ולשנות את מעמד

מתחייב לשפות ולפצות את  הקבלןעל פי הסכם זה,  הקבלןמבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות  .27.6
, תאגידים רשותב, לדירקטורים ונושאי משרה רשותלבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  רשותה

, עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על הומי מטעמ רשותה, עובדי העירייה, הבשליטת
 –שררו יחסי עובד  הקבלןלבין מי מעובדי  רשותהו/או בין  הקבלןלבין  רשותההטענה כי בין 

 לעשות כן.  רשותההראשונה של  הימים מדרישת 7מעביד, וזאת בתוך 

ות בהתאם להוראות כל דין בכל מקרה של פציעה, פגיעה, נכות, ישא באחריימצהיר כי  הקבלן .27.7
תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע  וו/או למי מטעמ ולעובדימוות או נזק אחר שיגרמו 

 .עבודותה

, תשלומי מיסים וכל ו, לרבות תשלום לעובדיעבודותבקשר לביצוע ה הקבלןשל  וכל הוצאותי .27.8
 רשותוה ובלבד, ישולמו על יד וועלי הקבלןהוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על 

 חוב בכל דרך שהיא בגינם.תלא 
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 משנה קבלני  -פרק ה' 

  קבלני משנה  .28

 הקבלן טעםמ משנה קבלני

הקבלן יהיה רשאי לבצע ובכפוף לכל התנאים כמפורט להלן, לעיל,  18לפגוע בסעיף מבלי  .28.1
)בכפוף לכל שזהותם של קבלני המשנה  על חשבונו עבודות שונות באמצעות קבלני המשנה
לעבודות  קבלני המשנה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין(

יהיו חייבים, ביום מתן צו התחלת עבודה להיות רשומים בפנקס הקבלנים  המפורטות להלן 
ט ומסווגים בענפים ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"

( והתוספת לתקנות ""התקנות(, התקנות שהותקנו מכוחו )להלן: "החוק")להלן:  -1968
בעל סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי, כפי שנקבע ולהיות  ("התוספת לתקנות")להלן: 

עבודות שקבלן המשנה הבתוספת לתקנות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי 
 אמור לבצע: 

 לפרק א' בחלק א'. 4.3מכניות, כמפורט בסעיף -מערכות אלקטרו  

 יוב ותיעול במסגרת עבודות הפיתוח והסלילה.וי מים, בוק 

  ה, עב' עפר בית הגידול ועב' דשא טבעי וסינתטי. עבודות ניקוז, השקי –עבודות כר הדשא 

  כל עבודה נוספת אם וככל שתאושר מראש ובכתב על ידי המזמין )שיפעל בעניין זה בהתאם
 לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט(.

שנים  5 לפחות סיון מוכח שליבעלי נ יהיוקבלני המשנה יל, כל מבלי לגרוע מכלליות האמור לע
 בביצוע עבודות דומות. 

)והכל בכפוף להוראות כל  יורשה הקבלן למנות קבלני משנה זריםלעבודות המפורטות להלן 
דין ולקבלת האישורים, ההיתרים והרישיונות הצריכים לכך בהתאם להוראות כל דין ורשות 

 :מוסמכת(

  לפרק א' בחלק א'. 4.1השלד כאמור בסעיף עבודות 

  לפרק א' בחלק א'. 4.2עבודות הגמר כאמור בסעיף 

  כל עבודה נוספת אם וככל שתאושר מראש ובכתב על ידי המזמין )שיפעל בעניין זה
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט(.

ה יחול גם על קבלני המשנה הזרים. בנוסף, לגבי אישור קבלני משנ עיל ולהלןכל האמור ל
הקבלן יידרש להמציא בגין כל קבלן זר שאת זהותו ואת העסקתו בפרויקט הוא מבקש לאשר, 

סיון מוכח לביצוע העבודות ילנמתאימות להנחת דעתו המלאה של המנהל אסמכתאות 
ם בלפחות שלושה פרויקטים ציבוריים דומים בהיקפם ומורכבותהרלבנטי שבתחום 

 חמש השנים האחרונות.שהושלמו במהלך 

, ימציא הקבלן לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה במועדים שייקבעו ע"י המפקח .28.2
כל מקרה, לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בשהינו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות. 

ין זה, יהא כאמור, אלא לאחר שהמנהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את העסקתם, ולעני
הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, 

 . כושרם וניסיונם של קבלני המשנה

קבלני המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מ .28.3
, ימלא הקבלן כלשהו הקבלן משנוזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של  המשנה

קבלן יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה, יחולו גם על  7אחר הדרישה תוך 
 ., אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמורמשנה

הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, כולה או חלקה לאחר, אלא למען  .28.4
 .לכך בכתב ומראש מזמיןאם קבל אישור ה

מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק לעיל, הקבלן  28.3מבלי לפגוע בסעיף  .28.5
, אחרולהחליפו ב מהעבודות באמצעות קבלן משנה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודות

מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל, ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא 
בכל תביעה או טענה כלפי המזמין כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר, 
או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשנה כאמור. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי 

מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול דעתו המנהל יהא רשאי לדרוש 
 .המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו
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, כדי לשחרר את הקבלן קבלני המשנהבזאת כי לא יהא בהעסקתו של למען הסר ספק, מובהר  .28.6
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי 

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

כל התייחסות בהסכם זה לקבלן מחייבת גם את כל הפועל מטעמו, או עבורו, לרבות כל קבלני  .28.7
המשנה איתם התקשר או יתקשר הקבלן לביצוע העבודות או חלקן. הקבלן מתחייב כי בכל 

רויקט, יכללו ההוראות הרלוונטיות מתוך התקשרות בינו לבין קבלן משנה בקשר עם הפ
הסכם זה, באופן שכל התחייבויות הקבלן, ככל שהן נוגעות לאותו קבלן משנה, יחולו ללא 
יוצא מן הכלל על כל מי שיבצע עבודות כלשהן בקשר עם הפרויקט. מובהר כי אין בהוראות 

 אלו בכדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה.

 המזמין על ידי ממונים משנה קבלני

מצהיר בזאת כי הוא מכיר באורח בלתי חוזר בסמכותו של המזמין להתקשר קבלני  הקבלן .28.8
משנה ממונים לצורך ביצוע חלקים מן הפרויקט )בין אם במתכונת של "חוזה משולש" ובין 

 אם בהתקשרות ישירה(, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המנהל. 

מתחייב בזאת לשתף פעולה באופן מלא עם כל קבלן ממונה אשר יבחר כאמור,  הקבלן .28.9
להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל וכן לחתום על פי דרישת המזמין על הסכם משולש, 

"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו, המצבינו לבין המזמין ולבין הקבלן הממונה, בנוסח 
 .מנהלהידי בשינויים המחויבים כפי שייקבע על 

 המזמין כלפי ולחוד ביחד אחראים יהיוהמזמין  הממונים על ידיהמשנה  וקבלני הקבלן .28.10
, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי, העבודות של הזמנים לוח ובמסגרת מושלם לביצוע
 ולתיקוני האחריות לתקופת הנוגעות ההתחייבויות כל של ובמועד מושלם באופן למילוי
 .ובהסכם המשולש הממונה הקבלן בהסכם כמפורט הבדק

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .28.11
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 ציוד, מתקנים וחומרים .29

מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים הקבלן  .29.1
 .הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המנהל

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של הקבלן  .29.2
העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו/או 

ם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מה
על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על 
ידי המנהל ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות 

 .ובלתי ניתנות לערעור

שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא יחול כל עיכוב  מתחייב להבטיח אספקההקבלן  .29.3
בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של המנהל. בכפוף לאמור להלן במפורש, 
אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות 

א יאשרו סטייה מלוח הזמנים העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המנהל ו/או המפקח ל
 .כתוצאה מחוסר חומרים באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .29.4
 .הפרה יסודית של החוזה

 חומרים וציוד באתר העבודות .30

פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות,  "חומרים"פרק זה לעניין  .30.1
לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים וציוד העתידים 

 .להיות חלק מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע העבודות  רוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתחומרים  .30.2
ו הקמתם כאמור, לבעלות המזמין, ואין הקבלן רשאי והשלמתן, יעברו בעת הבאתם א

להוציאם ו/או להוציא ציוד ו/או מתקנים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות 
ללא הסכמת המפקח בכתב. המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר 
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 .העבודות לכל המאוחר במועד בו תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן

אימת שנפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי המנהל ו/או כל  .30.3
המפקח ו/או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים 
האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות, חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות. 

הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע עם פסילתם ו/או מתן 
בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, חייב הקבלן להוציאם עד אותו 

ימים,  7רשאי המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  -נמנע הקבלן מלעשות כן  .מועד
כות במכירתם, כולל הוצאות טיפול, למכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרו

 .יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר

אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש הקבלן  .30.4
 .בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה

לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל מבלי  .30.5
/או הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או הפגמים ו

בטיבם ו/או בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, 
המוצרים, המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי 

ם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי המנהל ו/או האדריכל ו/או המפקח וה
אינם מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת. החלטת המנהל ו/או האדריכל ו/או המפקח 

 .כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, מוסכם  .30.6
ים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה, אלא כדי להוסיף ציוד ומלאכה, המפורט

 .עליהם

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .30.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .31

ויות מספיקות והוא ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמהקבלן  .31.1
 .מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שנבדקו ולא נמצאו מתאימים על הקבלן  .31.2
 .ידי המנהל ו/או המפקח

יתאימו בתכונותיהם  -שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי חומרים  .31.3
לתקן אחר  םחייב הקבלן להתאימ -ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי ים הישראלילתקנים 

שיקבע על ידי המנהל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי 
תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת 

 .תקן הגבוהה ביותרבמפרטים ובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת ה

מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים ומהמלאכה הקבלן  .31.4
שנעשתה ו/או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים 

באתר העבודות או להעברתם של החומרים  ת החומרים והמלאכה כאמורלביצוע בדיק
פי שיורה המנהל ו/או המפקח. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע כל הכ ,לבדיקת מעבדה

שתאושרנה מראש ע"י במעבדות מוסמכות רק על חשבון הקבלן המנהל. הבדיקות תבוצענה 
הבדיקות למכון התקנים או כל התשלום עבור  .בהתאם להנחיות המנהל או המפקחהמפקח ו
המעבדה תאושר מראש ע"י המפקח, וחוזה . אחרת יהיה על חשבון הקבלןמאושרת למעבדה 

ההתקשרות עם המעבדה יועבר לאישור המפקח. בחוזה ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה 
יהיה רשום שכל תוצאות הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח. במקרה של תוצאות לא 
תקינות המעבדה תתקשר טלפונית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח. דגימות או דוגמאות 

קשורות לטיב גמר או צבע יובאו לאתר ויאושרו בכתב ע"י המנהל ו/או האדריכל, כאשר ה
 הדוגמאות, האחת תישאר עם הקבלן לצורך השוואה וביצוע העבודה והשניי 2הקבלן יביא 

תישמר אצל המנהל. על הקבלן להיערך מראש להביא דוגמאות לאתר בפרקי זמן סבירים 
 לפני ביצוע העבודה. 

תופעל לפי הוראת המפקח והוא רשאי להורות על היקף הבדיקות, גם אם הן מעל המעבדה 
הקבלן אחראי על זימון נציגי המכון במועדים הנדרשים  הנדרש בתקנים ו/או במפרטים.

לו על ידי המפקח מעת  רלביצוע הבדיקות. הבדיקות יבוצעו בהתאם לתכנית בדיקות שתימס
 מדגמים וביצוע כל הבדיקות, בהיקף וכמות כלשהיאהכרוכות בנטילת ה כל ההוצאות לעת. 

על הקבלן. על גם הן בדיקות חוזרות יחולו ישולמו ע"ח הקבלן. תקופת הביצוע,  משך כל ב
עקב בדיקות המעבדה  עבודהל םלהיגרלקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים  הקבלן 

 ה בחשבון.לל הנ"ל לא תובאנבגתביעות לפיצויים  ועקב המתנה לתוצאותיהן.
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לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות בנוסף  .31.5
לדעת המנהל, כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצון מבדיקות  ,חוזרות שיהיה צורך לבצע

 .קודמות

קבע המנהל את זהות  .המעבדה שתבצע את הבדיקותזהות לקבוע את  רשאייהיה המנהל  .31.6
המעבדה מחויב הקבלן להתקשר עם מעבדה זו בחוזה התקשרות וההוראות הקבועות לעניין 

 לעיל יחולו.  31.4זה בסעיף 

ביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  ן באימוסכם ומוצהר בזאת כי אי .31.7
 הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודות. 

אך לא  ,חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, יהיה המזמין רשאילא ישלם הקבלן את  .31.8
לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן. שולם על ידי המזמין, במקום הקבלן, תשלום  ,חייב

חלקי הראשון שיגיש הלמעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, ינוכה סכום התשלום, מן החשבון 
 .פי, לפי שיקול דעת המזמיןהקבלן למזמין לאחר מכן, או מן החשבון הסו

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או  .31.9
 ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים.

מבלי לפגוע באמור בחוזה זה, המונח "שווה ערך ואיכות", ככל שנזכר במפרט ו/או בכתב  .31.10
חרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המס

המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת התפקוד והתקן ושווה ערך 
מבחינת האיכות והמראה למוצר הנקוב, וזאת ע"פ שיקול דעת והחלטת המנהל/המפקח. על 
ת הקבלן להביא לאישור המנהל/המפקח את החומרים המוצעים כ"שווה ערך" ולקבל א

 אישורם בכתב.

מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם 
 של המנהל/המפקח. 

 פסולה חומרים פסולים והריסת מלאכהסילוק  .32

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע המפקח  .32.1
 :ב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדברהעבודות הוראות, והקבלן מתחיי

חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח סילוק  .32.2
 .אין החומרים מתאימים לייעודם

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  .32.2.1

מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו סילוקו,  .32.2.2
בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה ו/או 

 .הוראות כל דין

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה למען  .32.3
ידו ו/או גם מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על 

 .במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם

מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר לא  .32.4
על חשבון הקבלן והקבלן את הוראות המפקח זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לבצע 

בביצוע ההוראה. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות ישא בכל ההוצאות הכרוכות 
לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  15%אלו בתוספת 

 .וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו על  .32.5
בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר  שלא

 .החוזה שיגיע לקבלן

 .והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעורקביעות  .32.6

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .32.7
 .החוזההפרה יסודית של 

 חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .33

מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה הקבלן  .33.1
 .או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח
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חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק הושלם  .33.2
ויעזור למפקח לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק  האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר

 .האמור לפני כיסויו או הסתרתו

והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדוק, לבחון במקרה  .33.3
ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבונו, לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות 

מהעבודות לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו חורים ולבצע חציבות בכל חלק 
ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו 

 .של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלןמובהר בזאת כי ההוצאות  .33.4

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ז' 

 ביצוע העבודות .34

יחל, כאמור, בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר נוסחו מצורף הקבלן  .34.1
 .לחוזה זה ה'כנספח 

תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח  ןביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתימשיך בהקבלן  .34.2
כפי שפורטו בחוזה זה, פרט אם קיבל מאת המנהל  לחלקיםהזמנים לחוזה זה ובהתאם 

 .רת בכתבהוראה מפורשת אח

המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה, יהיה ברשותו היתר בניה המאפשר התחלת  .34.3
 ביצוע העבודות.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .34.4
 .וזההפרה יסודית של הח

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .35

העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך ביצוע קבלת צו התחלת עם  .35.1
העבודות, בלבד. לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד 
של בר רשות בלבד מאת המזמין והמזמין יהיה רשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמנוע את 

 .כניסתו של הקבלן לאתר

ובנוסף למערכת תכניות מדידה של המצב הקיים ת הקבלן, העמדת אתר העבודות לרשובעת  .35.2
 לגבי מצבו של האתר.תמציתי ירשום המפקח פרטיכל ותיעוד צילומי, 

הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות התכניות, התיעוד הצילומי והקבלן לבדוק את נכונות על  .35.3
דת אתר העבודות ימים ממועד העמ 7ביחס לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את הערותיו בכתב, תוך 

 .לרשותו

הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים, גדרות, עמודי  .35.4
תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, ולטיפול 

קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם -במטרדים התת
 בדבר ובאישורן. באתר יהיה בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות יימצאו(

 מועד השלמת העבודות .36

מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים ובלבד שאם הקבלן  .36.1
ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד להשלמת 

 .העבודות כקבוע להלן

די לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של באמור לעיל כאין  .36.2
 .כל חלק מסוים מהעבודות

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים .37

ו/או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו/או לקבלנים האחרים על ביצוע כל המזמין  .37.1
אופיים, , מכלליות האמור לעיל, בצורתםשינוי בפרויקט ו/או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע 

סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבנים, מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם, הכל 
כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן: 
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( והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים "השינויים"
ובין אם לא,  נספח ב'שיקבעו המזמין ו/או המפקח, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות 

)בין אם הגדלה של כתב הכמויות, לרבות הוספת תתי פרקים ובלבד שערך כל השינויים 
לא יגדל ת מחיקה של תתי פרקים בשלמות( חדשים ובין אם הקטנה של כתב הכמויות, לרבו

למען הסר ספק, הגדלה או הקטנה  מסכום החוזה. 50%על  שעולהבשיעור  או יקטן בסך הכל
ללא שינוי כלשהו  במחירי היחידה של כל אחת מהיחידות שבכתב תבוצע  לעילכאמור 

בכל שיעור  ההקטנה או ההגדלה בסעיפים שונים הםגם הכמויות והמחירים. מודגש בזאת כי 
לקבלן שהוא כולל ביטול סעיפים במלואם, וזאת מבלי שתינתן תוספת או פיצוי כספי כלשהו  

 מסכום החוזה(. 50%, והכל עד למגבלת השינוי כמתואר לעיל )תקרה ורצפה של בגין כך

המפקח, כי מגיעה לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים,  קבע .37.2
לחוזה. במקרה שמחיר  בנספח ב'של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט ייקבע ערכו 

, הוא ישולם על פי ניתוח נספח ב'יחידה, אשר לגביו נדרש שינוי, אינו נכלל בכתב הכמויות 
מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח ובתנאי שיאושר ע"י המפקח. ניתוח מחיר כנ"ל יוגש 

ן הדרכים הבאות )כאשר הדרך הראשונה המפורטת בסעיף על ידי הקבלן למפקח, באחת מ
 37.2.2, דרך החישוב המפורטת בסעיף 37.2.2 עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף 37.2.1

 :וכן הלאה( 37.2.3עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף 

מחיר קיים בחוזה. במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות פרורטה  .37.2.1
 .לעבודות זהות/דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם

 .10%רון דקל )לא דקל שיפוצים( בהפחתה של המבוסס על מחיניתוח  .37.2.2

תשומות, על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר ניתוח  .37.2.3
לשביעות רצון המפקח(. מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים 
המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע 

 .שקיבל הקבלן בפועל לרבות ההנחיות

 .ים המפרטות חומרים, עבודה וכמויותרשל קבלני משנה אחהצעות  .37.2.4

מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד ניתוח  .37.2.5
, וגם אז לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין )מראש ובכתב(

 פי קביעת המפקח.תילקח בחשבון ההנחה המקובלת על כל מחירון כאמור ל

ויכלול את כל הוצאות  12%קבלני )במקרה של עבודת קבלן משנה( יהיה רווח  .37.2.6
הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות 

 12%מובהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 
 .בין קבלני המשנה לפי ראות עיניולקבלן והוא יתחלק עימו פעם אחת בלבד, בלבד 

מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם ניתוח  .37.2.7
בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של 

 .המזמין

ג קביעת המפקח בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהצילפני  .37.3
בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קביעת המפקח בדבר ערך השינויים תהיה 

 .סופית ובלתי ניתנת לערעור

הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של למען  .37.4
 .המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיל

ותינתן בכתב.  "פקודת שינויים"המזמין ו/או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא הוראות  .37.5
די ואין באפשרותם יאולם במקרה והמזמין ו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשינוי מי

להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו המזמין ו/או המפקח פקודת שינויים בע"פ 
נתה כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, ודין פקודה זו משעת נתי

ימים ממועד  7יאשרו המזמין ו/או המפקח בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך 
 .נתינתה

הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת השינויים על קיבל  .37.6
דעה כי השינוי מחייב תשלום או תשלום גבוה יותר, לפי ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן ב

העניין, יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו. לא 
רואים  ,יום מיום מתן פקודת השינויים 20השיג הקבלן על האמור בפקודת השינויים, תוך 

 .ערך השינויאותו כאילו הסכים לאמור בפקודת השינויים, לרבות 

לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השינויים ו/או לחדול מביצועם ו/או הקבלן  .37.7
הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או 
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אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המפקח ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת 
לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך המפקח בקשר 

 .ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות, השינויים  .37.8
חוזה. היה הקבלן סבור כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה ב

כי כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי 
לפנות למזמין ולמפקח ולבקש ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה 

יום מהמועד בו ניתנה לקבלן  20מפקודת שינויים, תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 
 .ודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכהפק

לגרוע מהאמור לעיל, באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע מבלי  .37.9
העבודות ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו 

את ביצוע העבודות, לקבלן באתר העבודות ו/או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו/או לייעל 
יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה של חילוקי דעות, 
המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה את הקבלן 

 .בתמורה נוספת כאמור, וקביעות המפקח תהיינה סופיות ולבתי ניתנות לערעור

המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל פקודת שינויים ניתנה  .37.10
הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת 
ביצוע העבודות הנקובה בחוזה. קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת 

 .לערעור

ים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה נקבע לאמור במפורש בחוזה זה, הצדדים מצהירבכפוף  .37.11
, נספח ב'על סמך הבנה והסכמה של הצדדים, כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 

הינם כוללים וסופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא. לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש 
 .תוספת סכום כלשהו בקשר עם מחירי היחידה הנ"ל

 

 ותיקוניםהשלמה, בדק  -פרק ט' 

 תעודת השלמה לעבודות  .38

 (AS MADEתוכניות עדות לאחר ביצוע ) .38.1

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

 DWGעל מדיה מגנטית לכל המקצועות, בקובץ , (AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) .38.1.1
לרבות כל הסטיות מהמתוכנן, המותרות  G.I.Sובהתאם למפרט הכללי, לפי פורמט 

 לפי החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות.

 .1:250עותקים צבעוניים בקנה מידה  3 -תכנית לאחר ביצוע ב .38.1.2

מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תנאי  .38.1.3
 כאמור להלן.מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה 

 המפקחביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן בכתב, למפקח. בכפוף לאמור להלן, הושלם  .38.2
את המפקח ימים ממועד קבלת ההודעה. מצא  10ק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך ויבד

תינתן  ,העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון
( ומועד "תעודת ההשלמה"תעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן:  המנהללקבלן על ידי 

ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה 
שהעבודות המפקח לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו. מצא  ו'בנספח תהיה בנוסח הרצוף 

מסר לקבלן בכתב על ידי המפקח יתו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, 
 (. "הפרטיכל המשלים"רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: 

 :התנאים דלהלןבמצטבר כל  לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו

)במידה  ןחלקיהן, מתקניהן והציוד המנוי בהכל מצא כי העבודות כולן על המפקח  .38.2.1
והותקנו על ידי הקבלן( הופעל ונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי 

 .התכניות והמפרטים

 קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט להלן. .38.2.2

את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  .38.2.3
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 המשלים. בפרטיכל

הדרושים על פי החוזה והתקבלו כל האישורים  מילא את כל התחייבויותיוהקבלן  .38.2.4
 . על פי הנוהג על פי דין ו/או

הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרטיכל למען 
לא  ,המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח

 המפקח.או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי  ,נחשף

באמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק אין  .38.3
בעבודות ו/או להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים 

 .אמור לעיל כי הן הושלמוו/או ההשלמה ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כ

לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, לפני התאריך אם  .38.4
הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או 
להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, והמנהל 

בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן לערוך קבע לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי אם י
לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה  38.3 עד 38.1תעודת השלמה חלקית. הוראות סעיפים 

לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את 
ודות נוספות הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו ולרבות ביצוע עב

באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית הנובע ו/או קשור לדעת 
המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של 

 .העבודות

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה מפקח הקבע  .38.5
מועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים להשלימו ב

מהן שהושלמו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק 
מסוים מהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או 

 .ם אחרהמנהל ו/או כלפי כל אד פיכל

ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שנקבעה על לא  .38.6
פי אין והמוחלט והס םועל פי שיקול דעת והמפקח , או בכל מקרה בו לדעת המנהלהמפקחידי 

ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או 
באיכות ו/או בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי 
החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או 

. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן באמצעות כל גורם אחר
מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר החוזה  15%והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת 

אשר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש 
 .ערבות הביצוע

ן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה הקבלן את השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלעם  .38.7
אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את כל החומרים, האשפה, 
המבנים הארעיים והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי 

ם. כל ליקויים ו/או הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיה
פגמים שיתגלו בניקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי 

 .הקבלן בטרם יקבל תעודת השלמה

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .38.8
 .הפרה יסודית של החוזה

 בדק ותיקונים .39

ביחס לכל העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן תהא למשך זה, "תקופת הבדק"  חוזהלעניין  .39.1
, 1973 –בחוק המכר )דירות( התשל"ג שנתיים, ולאחר מכן תמשיך ותהא בהתאם לקבוע 
למעט תקופת הבדק בגין סדקים ו שנים 5למעט תקופת הבדק בגין עבודות איטום שתהא בת 

  ים.עשר שנ שתהא בת באלמנטי הבטון כולםעוברים 

הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או במפרט למען  .39.2
תחול תקופת הבדק הארוכה, ובכל מקרה הטכני לחוזה, תקופות בדק שונות מהאמור לעיל 
שנים ולעניין  5 –)ולעניין עבודות איטום  לא תפחת כל תקופת בדק מתקופה של שנתיים

 .שנים( 10 –ון סדקים עוברים באלמנטי הבט

של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה. במקרה של תעודת השלמה מניינה  .39.3
 .יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית -לחלקים שונים של העבודות 
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ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או נתהוו  .39.4
כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה נזקים ו/או 

ו/או בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח, 
כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע 

חרת שאינה תלויה במזמין )להלן ביחד ולחוד: עבודה בלתי מיומנת ובין מכל סיבה א
 ."הפגמים"( חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו

הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל, ובתאום עם כל גורם אחר אשר תיקון  .39.5
 .למשתמשים בעבודות תמינימאליישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה 

הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת המזמין ו/או המנהל לתיקון, או שתיקונם עלול אם  .39.6
לגרום, לדעת המזמין ו/או המנהל, שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו/או למשתמשים 
בעבודות, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין, 

 .ם שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את הקבלןובסכ

תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופת לאחר  .39.7
הבדק )להלן: "פרטיכל הבדק"( על פי הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, 

להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל והצדדים מתחייבים הדדית 
 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמנה 30הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, שלא לפני 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .39.8
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 ליקויים וחקירת סיבותיהם .40

ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המנהל ו/או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות נתגלה 
הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היה הפגם, לדעת המנהל כזה שאין הקבלן אחראי 
לן לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם, לדעת המנהל מהסוג שהקב

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. החליט המנהל כי הליקוי אינו ניתן  -אחראי לו לפי החוזה 
 .לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין, וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל

 

 שכר החוזה -פרק י' 

 החוזה שכר .41

פי חוזה זה במלואן ובמועדן ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על עבור  .41.1
בנספח , ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה הקבוע ו/או מי מטעמו ולשביעות רצון המזמין

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

 :תשלום שכר החוזה יהיו כדלקמן .41.2

בכל חודש קלנדרי, עבור  5-לן עד ליוגשו על ידי הקבחלקיים החשבונות ככל שה .41.2.1
לחודש של החודש  1-מהיום 45החשבונות בתוך ישולמו החודש הקלנדרי הקודם, 

שבו הוגש החשבון ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לחוזה זה עם כל 
 5האינפורמציה הנלווית המתאימה. )לדוגמא: חשבון בגין חודש ינואר שהוגש עד 

 בפברואר(. 1יום מיום  45בפברואר, ישולם בתוך 

בכל חודש קלנדרי, עבור  5-הקבלן לאחר היוגשו על ידי חלקיים החשבונות ככל שה .41.2.2
ממועד הגשתם,  45+ שוטףהחשבונות בתנאי ישולמו החודש הקלנדרי הקודם, 

ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לחוזה זה עם כל האינפורמציה הנלווית 
בפברואר, ישולם  10המתאימה. )לדוגמא: חשבון בגין חודש ינואר שהוגש ביום 

 (.45+  שוטףבתנאי 

יום ממועד הגשתו למפקח, ובלבד שהקבלן  70+  שוטףחשבון סופי ישולם בתנאי  .41.2.3
 זה עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה.הגישו בהתאם לחוזה 

והקבלן לא יהיה זכאי לשום  החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיושכר  .41.3
תוספות מכל מין ו/או סוג שהוא למעט תשלום בגין שינויים בהתאם להוראות החוזה על כל 

 .נספחיו
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על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות, במפרטים ובלוח מחירי היחידות מוסכם  .41.4
הינו לצורכי נוחות בלבד ולא יחייבו לעניין חישוב שכר החוזה. מובהר ומוסכם בזאת, כי 

במדידה  בנספח ב'חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי הכפלת מחירי היחידה הנקובים 
 .וכניות ושאר מסמכי החוזהסופית של העבודות, לפי הת

מהיקף החוזה  5%המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להעניק לקבלן מקדמה בסך של עד  .41.5
 .להלן 49.12"(, בכפוף להמצאת ערבות המקדמה כהגדרתה בסעיף המקדמה)להלן: "

המקדמה תקוזז בהתאם להחלטת  אם יחליט המזמין להעניק לקבלן את המקדמה כאמור,
 המזמין, בכפוף לשני התנאים הבאים:

החלקי האחרון לפני החשבון המקדמה תקוזז לכל המאוחר במועד תשלום החשבון  .41.5.1
 הסופי.

צפויה בסבירות גבוהה חריגה של הקבלן מלוח הזמנים כי בו יסבור המפקח  במקרה .41.5.2
 הכולל של הפרויקט, תקוזז המקדמה מהחשבון הבא לאחר הודעת המפקח כאמור.

 מדידות .42

לחוזה זה, אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות  נספח ב'הנקובות בכתב הכמויות הכמויות  .42.1
  .בצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזהואין לראותן בהכרח, ככמויות שעל הקבלן ל

מנהל על סמך מדידות, בהתאם לאמור השיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י הכמויות  .42.2
מנהל תיחשב כמדידה המחייבת את המזמין. הלעיל. רק מדידה שבצידה חתימת  41.4בסעיף 

מובהר . נספח ב'אור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות ילצידה של כל מדידה יירשמו ת
לחוזה זה, תבוצענה רק  פח ב'נסבזאת כי חריגות מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות 

 .מנהלי הבאישור מראש ובכתב על יד

מנהל הודעה מראש לקבלן על כוונתו הבואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן לפני  .42.3
לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב לצורך זה ולעזור 

והבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח האדם למנהל או למי מטעמו, לבצע את המדידות 
את כל הפרטים  נהלוהציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבלן ולהמציא למ

 .הדרושים בקשר לכך

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

מנהל בחותמת הלמדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי כלל ישמשו בסיס בדרך  .42.4
על גבי התכניות או ו/או המפקח מנהל ה"לביצוע", בתוספת השינויים המאושרים על ידי 

ביומן העבודה. בוצעה עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על ידי 
ה בפועל. בוצעה עבודה כלשהי , תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעו/או המפקח מנהלה

לא תימדדנה לצורך  –ו/או המפקח מנהל הבמידות אחרות מאשר בתכנית שאושרה על ידי 
תשלום הכמויות העודפות על המתוכננות. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מכל זכות 

 .אחרת שבידי המזמין לפי חוזה זה, אלא להוסיף עליה בלבד

מנהל, או מי הע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות, רשאי נכח הקבלן במועד שנקבלא  .42.5
ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של  ומטעמו, לבצע את בדיקות המדידות בהעדר
 .הכמויות והקבלן לא יהא רשאי לערער אליהן

ימים על כל כמות שנמדדה  7הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך  נכח .42.6
מדידה שבוצעה מחדש, כאמור, . יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדשמנהל הו

 .אין מערערים עליה

 נספח ב' -מחירים הנקובים בכתב הכמויות .43

שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו/או בעדכונים לכתבי הכמויות, במקרה  .43.1
במחירי סעיפים אחרים של כתבי אזי ייחשב הדבר כאילו כלולה ביצוע העבודה בסעיף הנדון 

 .יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום הקבלןהכמויות ו

מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה בכל  .43.2
 ה. הנמוך שבין המחירים העומדים בסתיר

אפילו אם במקרה בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו, על פי מהות העבודה עצמה מובהר  .43.3
 .זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין

, יישארו קבועים והקבלן לא יהיה זכאי לכל נספח ב'הנקובים בכתב הכמויות המחירים  .43.4
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תוספת עליהם כתוצאה מעליית שכר עבודה, עליה בשערי מטבעות חוץ, הוצאות ייצור, 
במחירי חומרים ו/או מכל סיבה אחרת  תשלום תוספת יוקר, עליה במסים והיטלים ועליה

 .שלא פורטה לעיל

ככוללים את כל ההוצאות, לרבות אלו  נספח ב'את מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואים  .43.5
הנובעות מאחריות הקבלן וכן את כל הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן עד לגמר העבודה 

 .וכן במשך תקופת הבדק ומסירת העבודה

או הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי  כוללים ומכסים גם סיכוני איחורהנ"ל המחירים 
 .)להוציא מקרים של כוח עליון( במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן

בזאת בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זה, כוללים המחירים בכתב מוצהר  .43.6
להרכבה, לרבות כל המיסים את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר  נספח ב'הכמויות 

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

 .למעט מס ערך מוסף זה,

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .43.7
 .הפרה יסודית של החוזה

תימדד לפי שעות. מחיר עבודות רג'י כולל את כל הוצאות הקבלן לרבות הוצאות  רג'יעבודות  .43.8
חומרים מיוחדים לאתר שאינם כלליות, ניהול העבודה, תקורה ורווח. התבקש הקבלן להביא 

רווח  %12, יקבל הקבלן את תמורתם )עלות( בצירוף נספח ב'מפורטים בכתב הכמויות 
  .והוצאות. בעקרון ישולם עבור עבודות לפי רג'י רק במקרה שלא ניתן להעריכן

 עבודות שלא תימדדנה .44

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

 :שאינן מפורטות
 .פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויותפינוי  .44.1

הרשויות בכלל זה משרדי הממשלה, קבלני המזמין ועם כל עבודות הקבלן עם כל תיאום  .44.2
 ., חברת חשמל וכד', מכבי אשהעירייה

 .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיום  .44.3

 .ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .44.4

 .זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לואמצעי  .44.5

 .בודותגדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העהתקנת  .44.6

 .שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור ותאורההוצאות  .44.7

ומשרד  ,קיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, משרדי הקבלןיאחזקה ונהקמה,  .44.8
לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם לעיל,  19.35המפקח כמפורט בסעיף 

 . השוטפת, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע

 .סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרשמדידה,  .44.9

 , לרבות התקנתהעבודותהתקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הוצאות  .44.10
 .מונים ופירוקם בתום הביצוע

האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, ניהול  .44.11
חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול יומני עבודה, , השתתפות 

 .בישיבות עבודה עם המפקח והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח

הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש, הוצאות  .44.12
 .אחת לחודש

 .חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומםסילוק  .44.13

ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום וניקוי לקראת המסירה, כולל פוליש ברצפות  .44.14
 ק ולכלוך.המבנה וניקוי מוחלט של אב
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החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים כל  .44.15
 .לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם

העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, כל  .44.16
פרטים הטכניים ו/או בכל לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במ

 .מסמך אחר ממסמכי המכרז

בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים שימוש  .44.17
 .וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות

אתר, ובכלל זה העמסתם כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי בהובלת  .44.18
 .ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו

טוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן יהגנה ובהוצאות  .44.19
הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע, הן על 

 .שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהואעבודות 

 .תשלומי בדיקות מעבדההוצאות  .44.20

 ., החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריהתיקונים .44.21

 בחוזה.הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין אחריות לתקינות העבודות  .44.22

השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש בכתב  העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזהכל  .44.23
 .הכמויות

 רווח קבלן. .44.24

 לעיל. 31.9אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  .44.25

 עבודות במקומות צרים , צפופים או גבוהים. .44.26

בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל מובהר 
ת בחשבון בנוסף לנ"ל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקח

את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו 
ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות 

י התנאים השונים הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילו
 .המוזכרים במסמכים השונים של החוזה

 עבודה ביומית .45

שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי שעות הביצוע מדידת 
שרו על ידי המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת גם בגין ובפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה וא

ובכלל זה תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות  ,ושאר תשלומי החובהכל ההטבות הסוציאליות 
לאתר העבודות וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל, כלי העבודה, הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח 

 .הוצאות האחרות של הקבלן וכיו"ב ,הקבלן, הוצאות המימון

 חשבונות חלקיים .46

למנהל הפרויקט חשבונות חלקיים על ת כל חודש יגיש בתחילחשבון שכר החוזה הקבלן על  .46.1
סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי היחידות הנקובים בכתב 

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

בינארית )בפורמט  החלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנחשבונות  .46.2
SKN  ) :את החשבונות החלקיים והחשבון הסופי יש . ("התכנה"על פי החלטת המזמין )להלן

מנהל. המסר לקבלן על ידי ילשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני אשר ת
עתקים יחד ( ה3חשבונות החלקיים והחשבון הסופי בשלושה )הת אבנוסף יגיש הקבלן למנהל 

 .און קי עם דיסק

לכל חשבון ביניים את כל דפי המדידות, התכניות, חישובי הכמויות וההסברים יצרף הקבלן  .46.3
 .הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון

 קלנדריהחודש הלכל חודש קלנדרי, עבור  5 -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבונות החלקיים  .46.4
 . החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי שבגינו הוגשהקודם

החשבון. המזמין, באמצעות מנהל הפרויקט, יבדוק את החשבונות, יתקנם במידת הצורך 
 .ויאשרם
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הסכום שיאושר על ידי מנהל הפרויקט, לתשלום בגין החשבון החלקי, ינכה המזמין כל מתוך  .46.5
( 5%סכום המגיע לו מהקבלן, לרבות מקדמה, ככל שניתנה, וכן דמי עכבון בסך חמישה אחוז )

  .("דמי עכבון" –אושר לתשלום )להלן מכל סכום שי

לדחיית מועד תביא בחודש  5 -הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך האי  .46.6
 .ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן לעיל, 41.2.2כאמור בסעיף  התשלום,

 חשבון סופי .47

ע"י המזמין  ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  .47.1
שת התוכניות כמפורט ולרבות הג והמזמין המנהל)לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י 

(. בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי 38.1בסעיף 
שכר החוזה בין במסגרת החשבונות החלקיים בין  כל התשלומים ששולמו לו על חשבון

ון הסופי את כל דפי המדידות, בנוסף, יצרף הקבלן לחשבכמקדמה ובין בכל דרך אחרת. 
חישובי הכמויות, ריכוזי היומנים, תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן 
להגיש לפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי המזמין, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר 

למנהל  יבדוק את החשבון הסופי, יתקנו במידת הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י הקבלן
 .הפרויקט כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצונו

 

החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט, יופחתו כל הסכומים שהמזמין מסכום  .47.2
זכאי להפחיתם, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. היתרה, אם תיוותר כזו, בתוספת דמי העכבון 

נאי, שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תשולם לקבלן בת בניכוי כל סכום שהופחת מהם,
ובתנאי נוסף, שהקבלן ימסור למזמין קודם לביצוע התשלום את  'טנספח תביעות בנוסח 
 .ערבות הטיב

יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום שיגיע לו על פי אם  .47.3
ן למזמין, כל סכום ששולם החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט, ישיב הקבל

 .לו ביתר, כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה למדד הבנייה

 תנודות במחירים .48

   .למדד הבסיסהמחירים כמפורט בהצעת הקבלן יהיו צמודים  .48.1

, שום תנודות ו/או בנספח "ב"בזאת כי פרט להפרשי ההצמדה ולאמור במפורש מוסכם  .48.2
ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים הפרשי הצמדה בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים 

על ביצוע העבודות ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא 
ישנו ו/או ישפיעו על שכר החוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר 

ל ביצוע העבודות החוזה ככולל את כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים ע
ולרבות על החומרים, הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. 
כל שינוי בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או 
תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום 

 .סף בגינםנו

פרט  ,לגרוע מהוראות חוזה זה על נספחיו, נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודותמבלי  .48.3
למקרה בו ניתנה לו על ידי המנהל ארכה לביצוע לפי הוראות החוזה, לא יהיה הקבלן זכאי 

 .להפרשי הצמדה כלשהם מעבר לתקופת הביצוע שנקבעה בחוזה

עבודות על פי לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט מבלי עיכוב על ידי הקבלן בביצוע הנגרם 
שעיכוב זה אושר בכתב על ידי המנהל, ישולמו הפרשי הצמדה רק עד לתקופה שנקבעה בלוח 
הזמנים כאמור לביצוע אותו חלק מהעבודות בגינו מבקש הקבלן תשלום ולא עד למועד ביצוע 

 .אותו חלק מהעבודות בפועל

 

 בטחונות –פרק יא' 

 ביצוע וערבות המקדמהערבות  .49

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן להבטחת  .49.1
, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים על ידו למזמין במעמד חתימת החוזה

)להלן:  ז'בנספח הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים 
 .(. המצאת הערבות הינה תנאי לחתימת חוזה זה"ערבות הביצוע"
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תהא צמודה למדד ו "מ(,מע)בתוספת  החוזה משכר 4%-ל השווהעל סך  תהאהביצוע  ערבות .49.2
  תשומות הבניה למגורים.

הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק הסופי של ערבות  .49.3
ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד, על פי החשבון הסופי שכר החוזה 

 .כהגדרתה להלן טיבימציא הקבלן למזמין את ערבות ה

לעיל, במקרה שבו תינתן תעודת השלמה לפני  49.3מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף  .49.4
סילוקו הסופי של שכר החוזה, ולמרות שתקופת הבדק לפי חוזה זה החלה עם מתן תעודת 
ההשלמה, תיוותר ערבות הביצוע בתוקף למשך כל התקופה שעד לסילוקו המלא של שכר 

יחול על ערבות  50החוזה והיא תהווה בחינת ערבות טיב לכל דבר ועניין, והאמור בסעיף 
 הביצוע בשינוים המחויבים. 

הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות במקרה  .49.5
צוע העבודות בפועל. וכן מתחייב הקבלן יתקופת בהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל 

להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין או המנהל וזאת בכל מקרה 
בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, 

 .םלרבות במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויי

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת כל  .49.6
 .היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן אין  .49.7
ל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כלפי המזמין על פי החוזה ו/או על פי הוראות כ

 .כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין

של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות במקרה  .49.8
לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות  ,או משלימה ביצוע חדשה

 .הביצוע

זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי המזמין  .49.9
 .החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע

לגרוע מכלליות האמור, במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה, יהא המזמין רשאי מבלי  .49.10
הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום  מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על פי

ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט 
 .האמור

מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי שיקול דעתו  .49.11
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 מהיקף החוזה, 5%בגובה של עד  נתן המקדמהין להעניק לקבלן מקדמה, תאם יבחר המזמי .49.12
בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים בכפוף לכך שהקבלן ימציא למזמין ערבות 

הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח ערבות הביצוע ובגובה 
ין את גובה ערבות המקדמה (. הקבלן רשאי להקט"ערבות המקדמה"המקדמה )להלן: 
המקדמה על ידי המזמין מהתשלומים השוטפים לקבלן, כך שגובה הערבות בהתאמה לקיזוז 

יהא לא פחות מגובה יתרת המקדמה לאחר הקיזוז. בכפוף לאמור בסעיף זה, הוראות סעיפים 
 לעיל יחולו על ערבות המקדמה בשינויים המחויבים. 49.11עד  49.2

ו הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/אסעיף  .49.13
 .הפרה יסודית של החוזה

 ערבות טיב .50

מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, במשך תקופת הבדק כהגדרתה להבטחת  .50.1
ימציא הקבלן למזמין ולאחר סילוקו הסופי של שכר החוזה על פי החשבון הסופי לעיל, 

ולפקודתו ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, אוטונומית 
"ערבות )להלן:  שנתייםלתקופה של  ח'בנספח ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים 

 (."הטיב

 חשבון הסופי המאושר ע"י המזמיןה מערך4% השווה בסכוםיהיה  טיבערבות ה סכום .50.2
חודשים מתחילת תקופת הבדק, יהיה רשאי הקבלן  12בחלוף תקופה של  מע"מ(. בתוספת)

 מערך 2%-לפנות למזמין בבקשה להפחית את סכום ערבות הבדק לסכום אשר יהיה שווה ל
, כי למזמין שיקול הדעת מובהרמע"מ(.  בתוספת) חשבון הסופי המאושר ע"י המזמיןה

 צורך כל ללא לה לסרב רשאי יהיה והוא הקבלן לבקשת להיענות באםהבלעדי והמוחלט 
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 .בנימוק

, יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע, בתנאי שיתמלאו כל טיבהמצאת ערבות הכנגד  .50.3
 :התנאים שלהלן

 .ט'כנספח המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב הקבלן  .50.3.1

הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים ויחולו לגביה כל ההוראות ערבות  .50.4
 .לעיל, בשינויים המחויבים 49.10 – 49.5המפורטות בסעיפים 

בזאת כי במקרה של חילוט ערבות הטיב על ידי המזמין, יקבע המזמין על פי שיקול מובהר  .50.5
 דעתו הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או סעיף  .50.6
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 נזיקין -פרק יב' 

  והקבלן לנזק לעבודות, לאתר העבודות ולתכולת אחריות .51

תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות  מיום .51.1
למטרת ביצוע העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות 

העבודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק 
לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הנזק על 
חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות מתאימות בכל 

 ה ונספחיו.פרטיהן להוראות החוז

/או מי מטעמו תוך כדי ולעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן  51.1סעיף  הוראות .51.2
 בתקופת הבדק./או על ידי מי מטעמו וביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו 

 לרכוש או לגוף נזיקין .51.3

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין  הקבלן .51.3.1
ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם, ו/או 
לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר 

באתר העבודות ו/או מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או  המצוי
לרכושם של כל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי 
הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן 
 ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק.

ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל  הקבלן .51.3.2
שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 

חר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת יהיה הקבלן אחראי לכל נזק א
הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל 

 צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק.

 לעובדים נזיקין .51.4

אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  הקבלן .51.4.1
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי 
כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו, לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך 

 בדק.במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הביצוע העבודות ו/או 

 ציבורי לרכוש נזקים .51.5

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים,  .51.5.1
ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים 
אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין 

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע שהנזק ו/או הקלקול 
העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל 
ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 
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הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות 
 אתרקרקעיים העוברים ב-ת תכניות עדכניות על כל הקווים התתהמוסמכו
 .העבודות

 הקבלן ידי על ושיפוי פיצוי .51.6

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  הקבלן .51.6.1
פי כל -האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

 דין.

/או המנהל ו/או המפקח ו/או ו הרשות/או ו העירייהלי מתחייב לבוא בנע הקבלן .51.6.2
עובדיהם ו/או שלוחיהם, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי 
להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על 

פניה על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן ב
 חשבונו.

מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  הקבלן .51.6.3
העירייה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בגין כל נזק  אתו/או  רשותה

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי 
ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם 

שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק להם אחראי הקבלן על פי חוזה 
זה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו/או 

במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם  רשותל
בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם 
קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן 

 עת צד ג' באותה תביעה.כנגדם וכנגד תביעה כאמור על חשבונו, או נשלחה אליו הוד

לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של  מבלי .51.6.4
/או המנהל ו/או המפקח, צו והקבלן בניגוד לחוזה ו/או לכל דין, יוצא כנגד המזמין 

מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק בין ישיר 
י לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ובין עקיף וזאת, מבל

ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי 
לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה 

 מצו כנ"ל.

רשאי לתקן בעצמו ו/או  לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, יהיה המזמין מבלי .51.6.5
באמצעות אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על 
חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 

 10ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן, על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך  15%
 והכל בכפוף להוראות חוזה זה. ימים ממועד קבלת הודעת המזמין

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  סעיף .51.7
 הפרה יסודית של החוזה.

  ביטוח .52

הוראות הביטוח אשר יחולו פי דין, -פי החוזה ו/או על-לגרוע מאחריותו של הקבלן על מבלי .52.1
 .המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 'י בנספחעל הצדדים מפורטות 

 

 הפרות ותרופות -פרק יג' 

 הפרות יסודיות ופיצויים .53

 .יחול על הוראות החוזה 1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק  .53.1

בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה, בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מוסכם  .53.2
היה ין אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה, כמפורט בחוזה, מהתחייבויות הקבל

זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על המזמין 
 .פי החוזה ו/או על פי הדין

, פיצויים מוסכמים בסך של מזמיןפיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם הקבלן לבגין  .53.3
( ימים בביצוע 14( לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה עשר )2,000$"ב )ארה דולר אלפיים
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פיצויים מוסכמים  מזמין( לפיגור ישלם הקבלן ל15העבודות. החל מן היום החמישה עשר )
( לכל יום של פיגור. מוסכם בזאת, כי למרות 5,000$"ב )ארה דולר אלפים חמשתבסך של 

יום במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן  (7האמור לעיל, בגין איחור של עד שבעה )
חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת 

 . הימים הנ"ל

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים למען  .53.4
ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן בגין כל נזק ממשי שנגרם לו עקב הפרת החוזה על 

 .רווחים

יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן המזמין  .53.5
יהיה חייב למזמין, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, 

על ידי מימוש הערבויות. למען וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות 
הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים 
מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת 

 .המוטלת על הקבלן על פי החוזה

 סילוק יד הקבלן .54

במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה  כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אובקרות  .54.1
לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים  -רשאי המזמין 

את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד 
ורים והמתקנים שבאתר העבודות וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמ

ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי 
 :החוזה, ואלה המקרים

פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידור עם או כשהקבלן  .54.1.1
לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק, או במקרה שיוטל עיקול על כספים 

ביכולת הקבלן  , לדעת הרשות,ם של הקבלן ויהא בכך כדי לפגועו/או נכסים מהותיי
 .להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלןבמקרה  .54.1.2

ו/או לא עמד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה  מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  .54.1.3
 זה.

לבצע את העבודות בעצמו ו/או מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה בכל  .54.1.4
 .על ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

 שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש  .54.1.5
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או 

 .לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או העבודות

הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא תיקן את מקרה שהקבלן בכל  .54.1.6
 .ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה

יום  14לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך כשהקבלן  .54.1.7
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק 

 .אחרת מביצוע העבודות בכל דרך

 כשרישיון הקבלן בוטל או הותלה מכל סיבה שהיא. .54.1.8

ין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, אין בהם מאתר העבודות על ידי המזתפיסת  .54.2
 .משום ביטול החוזה על ידי המזמין, אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכתב

המזמין חייב לשלם סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא יהיה משעת  .54.3
לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד 

ו/או  תין רשאי לקזז ו/או לנכומלוט כל סכום שהמזילפינויו, ולאחר קיזוז ו/או ניכוי ו/או ח
דמי נזק לחלט על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים למזמין כ

בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו/או הוצאות שנגרמו 
למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה משכר החוזה וכן פיצויים 

 .אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין

אה אחרת בחוזה ולא לגרוע סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הורהוראות  .54.4
 .מהן
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בא החוזה לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות ומקרה בו הבכל  .54.5
 .והשלמתן לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתו המוחלט

 

 כללי –פרק יד' 

 ויתור על סעדים .55

 .או על פי החוזה כלפי המזמיןמוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין הקבלן  .55.1

ין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה ימצהיר ומתחייב בזה כי לענהקבלן  .55.2
לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע 

עד או תרופה, בין העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל ס
זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת 

 .שתכליתה אכיפת החוזה

של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע במקרה  .55.3
 .העבודות לאחר

הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין  .55.4
העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות העבודה הנדרשת, והקבלן 
מצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע העבודה עד להשלמתה הסופית בהתאם ללוח הזמנים 

צור ו/או להאט ולהכרעת המפקח בכל נושא של חילוקי דעות. יובהר כי הקבלן אינו רשאי לע
 את קצב ביצוע המבנה בגין מחלוקות בינו ובין המזמין ו/או מי מטעמו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן שממועד תחילת ביצוע  .55.5
העבודות ועד ליום מסירת תעודת ההשלמה לא יבוא בפני בית המשפט בתביעה כספית ו/או 

 הצהרתית כנגד המזמין. 

מין מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעתו של הקבלן ו/או בדבר שיהוי המז .55.6
בו נקט הקבלן, מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה. למען 
הסר ספק, מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביעותיו של הקבלן כלפי המזמין 

גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהיינה, תחל מניין תקופת בפני בית המשפט ו/או כל 
 ההתיישנות ביום מסירת תעודת ההשלמה.

בגין הפרת התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה יהיה המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב מהסכומים  .55.7
אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט מתוך כל ערבות שהמציא הקבלן, סכומים 

יקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו לו כתוצאה מההפרה, כפי שאלו בשיעור זהה לה
 מוערכים על ידו.  

בכל מקרה, ואף לאחר מסירת תעודת ההשלמה ובכל עת שהיא, הקבלן מתחייב בזאת, באורח  .55.8
בלתי חוזר, כי לא יבוא בפני בית המשפט )או בפני כל סמכות שיפוטית אחרת( בכל תביעה 

ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עם ושאי משרה במזמין אישית שהיא כנגד נ
. בהגשת הצעתו במסגרת המכרז יראו את הקבלן כמסכים מראש לאמור לעיל וכמי המזמין

יתר, באורח סופי, מלא ובלתי מוחלט, על כל זכות תביעה אישית שהיא, אם וככל שתעמוד ושו
ובכל תאגיד או ישות משפטית משרה במזמין לו בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט, כנגד נושאי 

 .אחרת הקשורה עם המזמין

 סמכות שיפוט .56

מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל 
 .וסיומו , הפרתוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, ביצועו

 הדין החל .57

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין 

 האחר במקום הצדתשלום  .58

צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר, כל  .58.1
ימים  7וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך 

 .מיום שנדרש לעשות כן

צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי שילם  .58.1.1
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צד. הצד  לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו
המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, 

בפועל, ריבית  כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו
 .מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ

 ויתור או שינוי .59

של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה  .59.1
בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה  םגזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדי

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 
 .כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות שום  .59.2
 .רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון מזכויותיו והוא יהיה

 חתימה על מסמכים .60

וכיוצא באלו מסמכים  שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה
שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל 

 .הצדדיםהתחייבויות 

 תיקון לחוזה .61

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם 
 כל תוקף.

 קיזוז .62

 .מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד המזמיןהקבלן  .62.1

ו/או לגבות כל סכום מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו הקבלן  .62.2
 .שמגיע ו/או שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה

 הודעות .63

חשב כמתקבלת בעת ית -לנמען המצוין להלן  -הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל  .63.1
 .מסירתה

 -הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן כל  .63.2
שלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות יהשני בעת התחשב כמתקבלת על ידי הצד 
תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות  -העסקים המקובלות ואם לא 

 .השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן

צוינת להלן ותוך ציון הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המכל  .63.3
שלחה ישעות ממועד ה 72תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  -הנמען המצוין להלן 
 .מבית דואר בישראל

 כתובות הצדדים .64

. אביב, תל 2 קומה, 2' מס בניין, עתידים קרייתיפו,  -לפיתוח כלכלי תל אביב  הרשות: המזמין .64.1
 . 03-6498444פקס: 

: הקבלן .64.2
________________________________________________________________

 פקס: ___________________

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 המזמין  הקבלן
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 אישור
 

_________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי  אני הח"מ, עו"ד 
____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על -___________ ו_________________ ת.ז. 

חוזה זה בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם 
 למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.

 
_____________________ 

 , עו"ד                        

 

 

 לגבי מציע שהינו מיזם משותף, על כל אחד מחברי המיזם המשותף לחתום על מסמך זה ****** 

        

              ________________________ 

 הקבלןחתימת וחותמת                                                                                 

       ______________________ 
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 'א נספח

 

 (רזלמכ 'א15)נספח  התוכניות רשימת

 

 

 

ומצורף על גבי  מפרטים טכניים וכתב כמויותמוקדמות, בחוברת  מופיע הנספח

 דיסק און קי. –מדיה מגנטית 
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 'ב נספח

 

 ומחירים ותכמוי יכתב

 

 

 הכמויות המודפסוכתב מסמך הצעת המחיר  וכןזה יצורף כתב הכמויות,  כנספח

  למכרז.

 

 

 .לחוזה זה 'בנספח המהווה את  כתב הכמויות והמחירים

 

 .מפרטים טכניים וכתב כמויותמוקדמות, בחוברת  גם מופיע הנספחמובהר כי 

  



109 

 

 

 'ג נספח

 

   מפרטיםו מוקדמות

 

 

   .מפרטים טכניים וכתב כמויותמוקדמות, בחוברת  מופיע הנספח
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 17נספח 

ולוח הזמנים לביצוע תקופת הביצוע 
 העבודות
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 'ד נספח

 

 עבודותה יצועבל םזמניהלוח ותקופת הביצוע 

 

 

נקוב במספר החודשים הקלנדאריים שיעברו ממועד , בתום תקופת הביצוע, מועד הסיום הנדרש .1

כל "( ועד לסיום צ.ה.ע: "ולהלן לעילעבודה )צו התחלת עבודה ההעבודות לפי צו התחלת  התחלת

 העבודות נשוא מכרז/חוזה זה. 

, בהתאמה לתקופת הביצוע, ולהבטחת ביצוע לוח זמנים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה .2

 . הכל ע"פ קביעתו הבלעדית של המנהל או המפקח -העבודות ביעילות המרבית 

, לוח זמנים מפורט שורלאיחוזה, ימציא הקבלן למנהל ה( יום ממועד חתימת 14) עשרה ארבע תוך .3

. לוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים, MSPROJECTערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת 

 לחוזה.  16.7.1 "פ הקבוע בסעיףעהזמנים הנ"ל יעשה  לוח. והנחיות המנהלתקופת הביצוע 

 ימי עבודה בשבוע. 6מובהר בזה כי רשימת הזמנים לביצוע העבודות מתבססת על  .4
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 1נספח ד'

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוח

 

 

 .לחוזה 16.7.1לוח הזמנים יצורף במועדים הקבועים בסעיף  *
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 18נספח 

 צו התחלת העבודה נוסח
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 נספח ה'

 ודהבעת תחלצו ה חנוס
 
 
 
 ________ :תאריך       דובכל

___________________ 
__________________ 

 
 ג. א. נ.,

 
 עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו :הנדון

 ________ םמיו חוזה
 
 

 _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ נכםה .1

 וךת בודות יסתייםעהוע צבי. עילל 1 עיףסב נקובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד .2
, דהיינו ביום ספחיונו וזהחב בודות, כאמורעה צועיב ילתחת מועדמ דשיםוח( _____)_______

_________. 

 ספחיו.נוה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הרינו .3

 

 
 
 

 ד רב,ובכב
 
 

  בע"מ ויפ –אביב ל ת הרשות לפיתוח כלכלי
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 91נספח 

 תעודת ההשלמה נוסח
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 נספח ו'

 הלמשהה דתעוח תסונ
 

 
 דובכל

________________ 
________________ 

 ("הקבלן"ן: לה)ל
 
 .,נ.א.ג

 
 למההש תעודת: הנדון

 
ה, וזחה פיל ע מנהלכ מכותיס ובתוקף( "החוזה": ןללה_____, ) ביניכם מיוםל ינונבים נחת רשאה וזהח פי על
 .ות הושלמודכי העבו שראמ ינירה
 
 אמורכ הדהעבו תא תיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ
צוין מכ, ביעות רצונישל םלטרם הוש דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפני םתתחייבהש אחרלו

 .וה זעודתל ב"צמה בנספח
 
 
 

 רב, בכבוד
 
 

_______________ 
 מנהל
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 20נספח 

 נוסח ערבות ביצוע
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 נספח ז'

 
 יצועהבת בוער נוסח

 
 
 

 ______ תאריך:        לכבוד
 יפו-ו/או עיריית תל אביב בע"מ יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 

 כתב ערבות מס'___________

 ____________מכרז מס' 

ש"ח  ____________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
(, המגיע או עשוי להגיע לכם "סכום הערבות"( )להלן: שקלים חדשים)במילים ________________ 
עמידתו של החייב בהתחייבויותיו על פי החוזה  ( בקשר עם"חייב"המאת _____________ )להלן: 

שנחתם ביניכם  בלומפילד אצטדיון והרחבת שיפוץ פרויקט במסגרת ביצוע עבודות הקבלן הראשיל
  .לבין החייב

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעך שאנו נשלם לכם, תו .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על חייבהאת סילוק הסכום האמור מאת 
 להלן. 3הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף סכום הערבות בצירוף 

 בערבות זו: .3

 "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה   -הבניה למגורים" 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 

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

, אשר יתפרסם ביום 2017חודש ינואר בגין  מדד תשומות הבניה למגורים  -"המדד הבסיס" 
15/02/17. 

אשר התפרסם לאחרונה לפני מועד התשלום תשומות הבנייה למגורים מדד  - "המדד החדש"
 .לפי כתב ערבות זה

 "הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, לפני הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית  -למדד הבנייה" 
מדד הבסיס, ישולם מ שונה חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

 המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן סכום הערבות כשהוא מוגדל 
 לעומת מדד הבסיס. החדש

 ועד בכלל.________בות זה עד לתאריך ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ער .4

, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .5
 כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .6
להגיע לסניף זה עד יום _____ _______________________________________, וצריכה 

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

  
 

 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 21נספח 

 ערבות טיב נוסח
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 נספח ח'

 טיב ותערב נוסח
 

 ______ תאריך:        לכבוד
-ו/או עיריית תל אביביפו בע"מ -ו/או היכלי הספורט תל אביבבע"מ  יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 

 יפו
 כתב ערבות מס'___________

 ____________מכרז מס' 

ש"ח ________הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  _________)

בקשר עם עמידתו של החייב בהתחייבויותיו בכל הקשור לתקופת ( "חייב"ה_____________ )להלן: 
 במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ביצוע עבודות הקבלן הראשיהבדק על פי החוזה ל

  .שנחתם ביניכם לבין החייב

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על ייבהחאת סילוק הסכום האמור מאת 
 להלן. 3ההצמדה למדד הנקובים בסעיף סכום הערבות בצירוף הפרשי 

 בערבות זו: .3

 "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה   -הבניה למגורים" 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 

נייה יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות לב
 למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

, אשר יתפרסם ביום 2017בגין חודש ינואר  מדד תשומות הבניה למגורים  -"המדד הבסיס" 
15/02/17. 

אשר התפרסם לאחרונה לפני מועד התשלום תשומות הבנייה למגורים מדד  - "המדד החדש"
 לפי כתב ערבות זה

   ""הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, לפני הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית  -למדד הבנייה" 
מדד הבסיס, ישולם שונה מ חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

 המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן סכום הערבות כשהוא מוגדל 
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות  לעומת מדד הבסיס החדש

 ועד בכלל.________ זה עד לתאריך

, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .4
 כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5
יום _____ _______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד 

 בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

           
 בכבוד רב,         
  ___________ בנק:        

 _________ סניף:
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 22נספח 

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח
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 נספח ט'

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח
 

 
 ______ תאריך:        לכבוד

 ע"מב יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 
 נ.,.א.ג
 

 עותיהעדר תבעל  הצהרה :הנדון
 

 רועב ופיס שבוןחכ( לא כולל מע"מ  שיםדם חיקל)_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם
 נינויב וזהחל בהתאם"( הפרויקט": ןללה) פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדעבודות הקבלן הראשי ב

 :כים ודיעכהל ביניכם, הרינוו
ו א להמנהלרבות , מטעמכםכלפי מי  וא יכםפכלספות נו ו/אות וראח אוו/ תויפסכ תוביעת לנו כל אין .1

 או/ו פרויקטהע עם ביצו שרקב , ו/או כלפי העירייה ו/או מי מטעמהמםעיג מטצנ כלהמפקח ו/או 
וככל שהיו לנו תביעות כאמור במהלך ביצוע הפרויקט כלפי מי מהגורמים האמורים  זר עם המכרשבק

 .לעיל אנו מוותרים בזאת בויתור בלתי חוזר על כל תביעות כאמור

 .וזהחבע בוקה פי על טיבות הבער ב"מצ .2

 פי עלו נינויבה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי לנ"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה אנו .3
 שרקב מםעמט גינצ כללוח קפלמ או/ו פרויקטהל הנלמ ו/או לכםו רנסידע שממ כל יכו המכרז יסמכמ

 .דויקמוא מל שנו, הינומהשת בהם ומריםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעהע עם ביצו

ה וזחה יפ לנו על שישת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שנקבלבו כםידיב ותבקבל, בנו זהתמכב יןא כילנו  ידוע
 .כרזמהי מכסמי על פ אוו/ נינויב
 

________________ 
 תאריך 

 רב, בכבוד
 

_______________ 
 (ותמתחו ימהן )חתלבקה

 
 ר:ושיא

 סמכימוה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר אנו
 .מכרזה
 

________________     __________________________ 
  

 
 הפרויקט מנהל       תאריך
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 23נספח 

 נספח אישור ביטוחים
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 'י נספח

 

 עבודות קבלניות )המזמין(ביטוח 
כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי כלפי על פי הסכם זה או על פי קבלן המבלי לגרוע  מאחריות  .1

ביטוח עבודות ": פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןלערוך המזמין  עלקבלן, ה
"( מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בכפוף קבלניות

עבודות הלתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 
 , יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:הקבלניות

 ן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופתאבד :נזק רכוש -( 1פרק ) .א
 . הביטוח

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו : אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) .ב
  במשך תקופת הביצוע

ופת חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תק: אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג
  הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות

בדמי הביטוח של  ףשתתהקבלן ועל הקבלן לההמבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את שם  .2
 ביטוח זה.

( ממנו. האחוז מאיות 55) %0.55 -של סכום השווה ל השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם
 הזכות את לעצמו שומר המזמין.  הקבלן ידי על למזמיןגש ואחר שיהניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או 

 העשויים שינויים בשל, יחסי באופן, האמור לשיעור מעבר מהקבלן שידרוש ההשתתפות שיעור את להגדיל
 הביטוח תקופת הארכת/או ו העבודות היקף הגדלת עקב, המזמין ידי על שתשולם הפרמיה בגובה לחול
  .לצפוי מעבר

( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא 1ל פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי פרק )ע .3
כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם  לקבלןהמזמין להעביר על הסכם זה, 

על מבוצעות העד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות  יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן
הקבלן ללמוד על , ולעיון הקבלן פוליסות ביטוח העבודות הקבלניותלדרישת הקבלן, תועבר  קבלן.הידי 

תחילת ביצוע , טרם )לרבות הסקר לפוליסה ותנאי המיגון( כל תנאיועל ביטוח העבודות הקבלניות  את תוכן
  העבודות הקבלניות.

טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות  לא תהיה כלקבלן ל .4
 הקבלניות.

העבודות העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  עאירומיד על כל ולמבטח הקבלן להודיע למזמין על  .5
עבודות דרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח ההנלשתף פעולה עם המזמין ככל וכן , הקבלניות
  כאמור. הקבלניות

 הפרהתגמולי ביטוח שנמנעו עקב כל בגין  ם המזמיןכלפי המזמין ו/או מי מטע חלה האחריות הקבלןעל  .6
ם הקבלן לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע

וכל זאת  הפרה כאמור מזמיןכל נזק שייגרם ל לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא הזכותמזמין כאמור לעיל. ל
 .מזמיןההבלעדי של  ובהתאם לשיקול דעת

תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  , מוסכם בזאת במפורש כי,למען הסר ספק .7
על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה  הקבלן ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על

ח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או טוישהב
בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה  הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.

     לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(.ם המזמין והבאים מטע המזמיןכלפי 

ול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם המזמין הורה אחרת( וכן הזכות לניה למזמין .8
בגין אובדן או נזק לעבודה. שיקם הקבלן את  העבודותעל פי ביטוח  שיפויתהא הזכות הבלעדית לקבלת 
תעודה חתומה על ידי המפקח או מנהל העבודות כי הנזק שוקם המזמין האובדן או הנזק והציג בפני 

 . את הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו נזק לרשות הקבלןהמזמין עמיד ילשביעות רצונם, אזי 

הוראה  תיכלללא על הקבלן לוודא כי , ם הקבלןמטעעם קבלני משנה שיבצעו עבודות הקבלן בהתקשרות  .9
ביטוח העבודות  פוליסת, בשם המזמין, או בשם המבטח שיערוך לןם הקבבשמוותר ) קבלןהעל פיה 

 אותם מאחריותם על פי דין ו/או פוטרהקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או 
לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח  תנאימהווה  ,אי ויתור על זכויות כאמורמובהר כי הסכם. 

 .בגין הפרת דרישה זו ,ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמיןהעבודות הקבלניות, 

, הקבלן באישור צורך ללא לבטלו או הקבלניות העבודות בביטוח שינויים לבצע נשמרת הזכות למזמין .10
 זמן בתוך בכתב לידיעת הקבלן יובא ן,לקבל הניתן הכיסוי היקף את לצמצם כדי בו שיש שינוי כל אולם
 . ביצועו קודם סביר
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 הקבלןביטוחי 

קבלן לבצע ולקיים אצל חברת ביטוח ה עלפי הסכם זה או על פי כל דין, -קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .11
 כל למשך או/לרבות תקופת האחריות ובדק ו למשך תוקפו של הסכם זה ,ובעלת מוניטיןבישראל מורשית 
וכן להלן הביטוחים המפורטים את  דין, על חשבון הקבלן פי על אחראי להימצא עשוי בה נוספת תקופה

 1נספח י'את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כ
 (:קבלןהביטוחי "" או אישור ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "

ביטוח אחריות בגין פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה .א
 . בגין נזק אחד ₪ 400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  רכוש של צד שלישי

, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. ביטוח מקיף .ב
ל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, על אף האמור לעי

 להלן; 21ובלבד שיחול האמור בסעיף 

מיום החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה  ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ ,להמציא לידי המזמין הקבלןעל  .12
חתום על ידי המבטח. לא יאוחר ממועד תום  את אישור ביטוחי הקבלןלאתר העבודה,  הקבלן טרם כניסת
בגין הארכת תוקפו ביטוחי הקבלן אישור את  המזמיןלהפקיד בידי על הקבלן  ,הקבלןטוחי תקופת בי

)או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,נוספת תקופהל
 לעיל(. 11

המזמין ו/או  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .13
 , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. מי מטעם המזמין, המפקח ו/או מנהל הפרויקט

 
 הוראות כלליות –ביטוחים 

בסכומי ההשתתפות העצמית ודמי הביטוח לשאת בתשלומי קבלן כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש  .14
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנקובים בפוליסות הביטוח

  על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

להאריך את פוליסות  כאמור, נספח הביטוחקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי על ה .15
מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון כמתחייב לפי נספח זה, הביטוח 

סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה 
 .(לעיל 11 בסעיף כמפורט נוספת תקופה למשך או) בהסכם

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .16
פי הסכם -עלהקבלן צמצם את אחריות /או לוהמזמין על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

 פי כל דין.-ו עלאזה 
וחי הקבלן לבין האמור בהסכם ביטבאישורי הביטוח ו/או בהעתקי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 

 הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.על זה, 

 בבחינת הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .17
. זה ו/או לפי הדין הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה

 האחריות לגבולות הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו
 ידי הקבלן. על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים

ו/או היקף ביטוחי הקבלן בלניות להרחיב את היקף ביטוח העבודות הק ,קבלן קיים צורךהככל שלדעת 
כאמור, ו/או המשלים הביטוח הנוסף את על הקבלן לערוך , ו/או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםו/או 

יכלל סעיף מפורש בדבר בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, י .הקבלן ןעל חשבו
ו/או מי מטעם המזמין, המפקח ו/או מנהל הפרויקט, המזמין  כלפילתחלוף של המבטח ויתור על זכותו 

 למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 של הקבלן.  יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנהפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות על הקבלן  .18

לני , במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבהסבת ההסכם לעניןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .19
משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים 

וזאת למשך כל בשינויים המחוייבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, , נספח זההמפורטים בבביטוחים 
ספק מובהר  למען הסר זה. התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח  תקופת

על פי הסכם זה לרבות עבודות  ותביחס לביצוע העבוד מזמיןהבאחריות כלפי  ושאבזאת כי הקבלן הוא הנ
 . שיבוצעו על ידי קבלן משנה

פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .20
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי או גוף שהוא בקשר עם ביצוע אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר  .עבודה לעבודות בחום
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, 

בעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ו
   .בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

וכן את כל הקבלנים ם ואת כל הבאים מטעמ, המפקח, מנהל הפרויקט הקבלן פוטר במפורש את המזמין .21
לאבדן  , מכל אחריות)ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן( פרויקטהקשורים לביצוע ה

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו )לרבות כלי רכב כלים לנזק אשר  או
, או שהיה שהינו עורך ביטוח רכוש ע"פזכאי לשיפוי בגינו  ומנופים( לאתר העבודות וכן לנזק אשר הקבלן

בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי  זכאי לשיפוי
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה , אולםמי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
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לאישור עריכת  4-3שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים מובהר בזאת כי לקבלן הזכות 
 , במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. הביטוח

. על אף האמור לעיל, אי של ההסכםיסודית הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה נספח הביטוח  .22
יום ממועד בקשת המזמין בכתב  10המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 נספח י'1 - אישור ביטוחי הקבלן
  | |  תאריך :

 לכבוד
 יפו ו/או תאגידים עירוניים  -יפו בע"מ ו/או עיריית תל אביב -לפיתוח כלכלי תל אביב הרשות

 שלובות חברות/או ו קשורות חברות/או ו בנות חברות/או ו
 /או "המזמין"( ו" הרשות: "ולחוד ביחד)להלן תל אביב  2עתידים  מקרית

 

 א.ג.נ.,

: להלןערכנו את הביטוחים המפורטים להן ע"ש ___________________ )הננו מאשרים כי  הנדון:
עבודות לביצוע עבודות שיפוץ שיקום והשלמת יציעים באצטדיון בקשר עם ביצוע  "(הקבלן"

החל "( וזאת העבודותכמפורט בהסכם ביניכם לקבלן )להלן: " בלומפילד, לרבות כל עבודה נלווית
 : "(תקופת הביטוח)להלן: "  _______________ מיום _______________ ועד יום

חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך המבטח ביטוח אחריות מקצועית  .1
י מהבאים תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או של כל מ

שקלים חדשים( מיליון מונה ש) ₪ 8,000,000מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות, בגבול אחריות בסך 
עקב מקרה וכן  בדן השימוש ועיכובוהגבלה בדבר א כוללהביטוח לא  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

כולל הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט 
בגין חבות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת 

חודשים לאחר תום תוקף  6וי של מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גיל
הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור 

 זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

בקשר עם ו/או  שייגרמוכל נזק ו/או אובדן בגין  דיןעל פי כל  הקבלןאחריות  כיסויל ביטוח חבות המוצר .2
"(, המוצריםעקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן )להלן: "

מיליון שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב  עשרה ) ₪ 10,000,000בסך 
עלולה להיות מוטלת עליהם עקב  לשפות את המזמין ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט בגין חבות אשר

בדבר סעיף מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ו/או עקב המוצרים, בכפוף ל
תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך  חודשים לאחר תום 12אחריות צולבת. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

האמור באישור זה.  הביטוח כאמור יכלול על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מ
  תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

נוסח הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח הידוע כביט מהדורה ____________, בכפוף לשינויים הנקובים 
 לעיל.

ציוד על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש,  ביטוח "אש מורחב" .3
 . ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על  ביטוח "ציוד מכני הנדסי" .4
כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח  "בסיס "כל הסיכונים

בגין כל כלי הנדסי  ₪ 750,000כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
ות כבד, המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף "אחרי

 . צולבת
 כללי
המפקח ו/או מנהל  ,מטעם המזמין והבאים המזמין כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים .א

 .בזדון לנזק שגרם לטובת מי יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור ובלבד הפרויקט

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .ב
 המפורטות לעיל. 

וכי אנו  המפקח ו/או מנהל הפרויקט ,המזמיןביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ה .ג
 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי

מבלי שניתנה לכם  הביטוחלא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל ם, כי הביטוחים מאשרי אנו .ד
  .יום מראש 60הודעה על כך בדואר רשום, 

 .על פי הפוליסות לקבלת שיפויהמזמין פגע בזכויות ימוטלות על המבוטח לא בתום לב החובות האי קיום  .ה
לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם 

 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 

 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  מבטח(ה חתימת 
 החותם(
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 נספח 24
 

 נוסח לדוגמא של חוזה משולש 
 )נספח יא' לחוזה(
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 נספח יא'

 נוסח לדוגמא של הסכם משולש 
 

 

 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי נוסח ההסכם המשולש להלן הינו נוסח לדוגמא בלבד, המובא לצרכי 

התרשמות והערכה. המנהל יהא רשאי להכניס שינויים בנוסח החוזה המשולש כפי המתחייב, לפי שיקול דעתו 

כל מקרה ומקרה והמציע הזוכה במכרז יהא מחויב לחתום על ההסכם  הבלעדי והמוחלט, מנסיבותיו של

 המשולש, בנוסח לדוגמא המפורט להלן אך בשינויים המחויבים לדעת המנהל.
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 הסכם משולש

 שנת ______ב ______ בחודש _ביום  יפו-ם בתל אביבונחת ךשנער

 

 ___________________________       בין:

 "(המזמין)להלן: "   

 ;מצד אחד

 

 _________________________      לבין:

 ח.פ. / ח.צ. _________________  

 מ________________________  

 באמצעות מורשי החתימה המורשים לחתום מטעמו  

 ה"ה _________________________________  

 "(המשנה הממונה בלןק)להלן: "  

 

 ;מצד שני

 _________________________  לבין:

 ח.פ. / ח.צ. _________________  

 מ________________________  

 באמצעות מורשי החתימה המורשים לחתום מטעמו  

 ה"ה _________________________________  

 "(הקבלן הראשי)להלן: "  

 ;לישימצד ש

 

וקבלן המשנה הממונה חתמו ביום ________ על הסכם מכוחו נמסרו לביצועו של והמזמין  :הואיל

" או העבודות________________________ )להלן: "-קבלן המשנה הממונה עבודות ה

"(, פרויקט ה)להלן: " "( והכל במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדהפרויקט"

הסכם מור על כל צרופותיו )להלן במקובץ: "והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם כא

 "(;קבלן המשנה הממונה

להסכם משולש זה ומהווה חלק בלתי  נספח א'הסכם קבלן המשנה הממונה מצורף כ  ---

 נפרד הימנו.

ובגדרי הסכם קבלן המשנה הממונה התחייב קבלן המשנה הממונה, בין היתר, לשתף פעולה  :הואילו

להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל ולחתום על הסכם באופן מלא עם הקבלן הראשי 

 משולש זה בנוסחו להלן;

עבודות הקבלן וביום ________, הוכרז הקבלן הראשי על ידי המזמין כזוכה במכרז שעניינו  :הואילו

 "(; המכרז)להלן: " הראשי בפרויקט
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הסכם הקבלן להלן: "ובגדרי המכרז )לרבות מכח ההסכם שהינו חלק בלתי נפרד הימנו;  :הואילו

"( ומעצם הגשת הצעה במסגרתו, הכיר הקבלן הראשי באורח בלתי חוזר בסמכותו הראשי

של המזמין להתקשר ישירות עם קבלני משנה ממונים לצורך ביצוע חלקים מן הפרויקט 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המנהל, והתחייב, בין היתר, לשתף פעולה באופן 

בלן ממונה, להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל ולחתום על הסכם משולש זה מלא עם כל ק

בנוסחו להלן ובשינויים המחויבים עליהם יחליט המנהל )שהינו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 המכרז(;

 להסכם משולש זה ומהווה חלק  נספח ב'הסכם הקבלן הראשי מצורף כ  ---  

 בלתי נפרד הימנו. 

 להסכם משולש זה ומהווים  נספח ג'המכרז מצורפים ככל יתר מסמכי   --- 

 חלק בלתי נפרד הימנו. 

 והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של הקבלן הראשי כלפי המזמין ושל   והואיל:

 בחוזים ובמסמכים שנחתמו     יםמפורטקבלן המשנה הממונה כלפי המזמין,   

 ביניהם;  

בלוח  כהגדרתן להלןעבודות הוקבלן המשנה הממונה הצהיר במפורש כי ביכולתו לבצע את   :הואילו

אשר נקבע על ידי המזמין לצורך זה ובאופן שלא יהיה בו על מנת לגרום, לא במישרין הזמנים 

ולא בעקיפין, לעיכוב ו/או לייקור ו/או להפרעה כלשהם בעבודות הקבלן הראשי בפרויקט / 

 ;)בין אם ממונים ובין אם לאו( אחריםו/או קבלני משנה 

 הקבלן של משנה כקבלן ותהעבוד את לבצעמסכים באורח בלתי חוזר  וקבלן המשנה הממונה :הואילו

 ;הסכם קבלן המשנה הממונההוראות  פי ועל זה משולש הסכם הוראות פי על הראשי

 משנה כקבלן הממונהקבלן המשנה  את להעסיקמסכים באורח בלתי חוזר  הראשי והקבלן  הואילו

, הסכם הקבלן קבלן המשנה הממונה הסכם הוראות פי ועל זה משולש הסכם פי על מטעמו

 ;הראשי ומסמכי המכרז

לעבודתו של קבלן המשנה הממונה, לפי המזמין אחראי כהראשי מסכים להיות  והקבלן  הואילו

מין וכל מי מטעמו על כאילו בוצעה במישרין על ידו והוא מוותר באורח בלתי חוזר כלפי המז

 כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה המבוססת על ביצוע העבודות בידי קבלן המשנה הממונה; 

וברצון הצדדים לשתף פעולה ולהסדיר את מערכות היחסים ביניהם לצורך ובמסגרת הקמת  :הואילו

הפרויקט, הכל לשביעות רצונו המלא של המזמין ובאופן שלצורך ביצוע  העבודות, כמו גם 

לכל צורך אחר, יראו לכל דבר ועניין את קבלן המשנה הממונה כקבלן משנה מטעמו של הקבלן 

ות וחובות המזמין וקבלן המשנה הממונה בכל הנוגע לערבויות הראשי, הכל למעט זכוי

 ולתשלומים כמפורט בהסכם משולש זה להלן; 

המתאם והאחראי מטעם המזמין ומסכימים בזה, שהקבלן הראשי יהא  םוהצדדים מעונייני והואיל 

 ומטעם המנהל, לעניין ביצוע העבודות השונות בפרויקט; 

במגמה  המזמין ועם ביניהם פעולה לשתף וקבלן המשנה הממונהוברצון הקבלן הראשי  :הואילו

שנקבעו  התקציבית הביצוע ובמסגרת בתקופת , והכלמעולה בטיב הפרויקט את להשלים

 לצורך זה על ידי המזמין;
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים, פרשנות והגדרות

 מנו.מהמבוא והנספחים להסכם משולש זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1

הסכם הפרשנות  ךרוולא תהיה להם משמעות לצהוספו לשם נוחות הקריאה בלבד, כותרות הסעיפים  .2

 .משולש זה

ולא  ,נעשתה אך ורק לנוחות המעיין ,משנה-סעיפילו סעיפיםלפרקים, לההסכם למסמכים,  תחלוק .3

 .י כלשהוהיה לחלוקה זו ערך פרשני

 הוראות הסכם משולש זה ייחשבו כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו. .4

אלא אם נאמר במפורש למונחים בהסכם משולש זה תהא המשמעות הנתונה להם במסמכי המכרז,  .5

 .אחרת

מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם משולש זה. עניינים, תנאים והתחייבויות המופיעים  .6

י המכרז, גם אם לא נכללו בגוף הסכם משולש זה, הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מהסכם משולש במסמכ

 זה. 

כל נושא או עניין הנזכר בהסכם משולש זה, וכן נזכר במסמכי המכרז ו/או בהסכם הקבלן הראשי ו/או  .7

בהסכם קבלן המשנה הממונה ואשר מוסדר בהסכם משולש זה באופן שונה מהאופן בו הוא מוסדר 

במסמכים כאמור, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת המזמין. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו 

העדיף יכריע המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת ההסדר 

 לערעור. 

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיו הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה מחויבים  .8

 להוראה המחמירה מביניהן. 

כל נספחיו, התחייבות כלשהי מצדם של מובהר בזאת, כי בכל מקום שמצוינת בהסכם משולש זה על  .9

הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה, גם אם הדבר לא נאמר במפורש )למעט, אם נכתב במפורש 

ידי הקבלן הראשי -אחרת(, ייראו את אותה התחייבות, כאילו נאמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על

 נו בלבד.חשבו-ו/או קבלן המשנה הממונה, לפי העניין, במימונו ו/או על

 לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.הסכם משולש זה  .10

יתפרש כמעניק לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשנה זכות כלשהי או כמטיל על לא הסכם משולש זה  .11

 המזמין ו/או כל מי מטעמו חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם משולש זה.

 

 המשנה הממונהקבלן  התחייבויות

 קבלן המשנה הממונה מצהיר ומתחייב בזאת כי:

ההיתרים, הרישיונות, כל את  ידויש בכי , והעבודותע וצילב והמיומנות הידע המקצועי, הניסיוןעל בהוא  .12

המקצועי הדרושים  כוח האדםו (וכל אמצעי אחר )לרבות כספיים, ארגונייםהכלים, הציוד, האמצעים 
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ויותיו לפי הסכם משולש זה ולפי הסכם קבלן המשנה הממונה במלואן, ולרבות צורך מילוי כל התחייבל

באיכות וטיב הכל במסגרת לוח הזמנים אשר נקבע על ידי המזמין ובאיכות הנדרשת, ועבודות ביצוע ה

 .מזמיןשל ה ו המלאלשביעות רצונמעולים, ו

משנה הממונה בנאמנות, יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם משולש זה ונשוא הסכם קבלן ההוא  .13

במומחיות ובאיכות מעולה, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע 

ידי המזמין -הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנ"ל, כל זאת תוך מילוי דווקני של ההוראות שתינתנה לו על

 ועל ידי המנהל בקשר עם ביצוע העבודות. 

שיתוף פעולה מלא עם הקבלן ות במלואן ובמועד על פי קביעת המזמין בתיאום ובהוא יבצע את העבוד .14

 ועם המזמין ויישמע לכל הוראות והנחיות המנהל.הראשי 

 לגרום מבלי ותהעבוד את לבצע מתחייב קבלן המשנה הממונהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .15

 , והואהם כלפי ועל פי דרישות המזמיןוהתחייבויותי הםעבודותי בביצועשהוא  עיכובכל להראשי  לקבלן

קבלן המשנה הממונה מתחייב להימנע כמו כן, ין זה. ילענהראשי הקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב

, והכל במסגרת הפרויקט או בסביבתומכל הפרעה לקבלנים אחרים העובדים  ותבמהלך ביצוע העבוד

 בהתאם להוראות המנהל.

כקבלן משנה של הקבלן הראשי בפרויקט, כי ישמע להוראות הקבלן הראשי ויפעל הוא מסכים לעבוד  .16

על פי הנחיותיהם ויאפשר להם לבדוק את איכות וטיב העבודות ויתקן כל הטעון תיקון וכל פגם ו/או 

 נזק ועבודה לקויה ו/או שאינה מתאימה.

ויפעל  אשי ו/או על ידי המפקחהוא מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכוונה שיקבעו על ידי הקבלן הר .17

 בקבלני משנה אחרים ובגורמים האחרים הפועלים באתר.תוך התחשבות בקבלן הראשי 

הראשי וידווח על  עם הקבלן ביצוען ואופן מועדייתאם את הוא  מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם .18

 כך )לפני מעשה וכתנאי לביצועו( למפקח.

ידוע לו והוא מסכים כי המזמין מחזיק ביטוח עבודות קבלניות. קבלן המשנה הממונה ישתתף בעלות  .19

קבלן המשנה הממונה . למסמכי המכרז( 15כמפורט בנספח י' לחוזה )נספח הביטוח הנ"ל בדמי ביטוח 

ל מכ חיוב חשבונו בהתאם.למתוך התמורה המגיעה לו ו דמי הביטוחמביע בזה את הסכמתו לתשלום 

בשיעור כמתואר בנספח י' לחוזה בגין כל חשבון וחשבון ינוכה הסך המשנה הממונה תשלום לקבלן 

 מסכום החשבון שאושר לתשלום.למסמכי המכרז( 15)נספח 

על חשבונו את לערוך ולקיים המשנה הממונה  קבלןמתחייב כמו כן, לפני תחילת ביצוע עבודות על ידו,  .20

למסמכי  15לחוזה )נספח  1, והכל כמפורט בנספח י'יטוח של המזמיןכל הביטוחים להנחת דעת יועץ הב

 .המכרז(

הועמד לרשותו ציוד כלשהו על ידי הקבלן הראשי, הוא יעשה בציוד זה שימוש זהיר וסביר ובגמר  .21

 השימוש יודיע על כך לקבלן הראשי ויקבל הוראותיו לשם החזרת הציוד.

ת, אלא שתמש במעלית לצרכי הובלת משאוילא ו לשתמש בדרכי הגישה בהתאם להוראות המנההוא י .22

 בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המנהל.

ו המלאה ועל חשבונו, והכל בכפוף יהיו באחריות האתרשינוע והעמסות של ציוד וחומרים אל ובתוך  .23

 הראשי ולדיווח מוקדם למפקח. הקבלן לתיאום מלא
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שהו כלפי המזמין וכל מי מטעמו בכל לתשלום כלא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או  .24

)ככל שיתעורר(, ו/או שהוא  מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר בינו לבין הקבלן הראשי

 והקבלן הראשי, לפי העניין, הינם צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

הפרויקט, את תכולת הפרויקט, כל  אתראת  , בעיני מומחה,היטב ניתנה לו האפשרות לראות ולבדוק .25

הנתונים, כל הוראות הדין הרלוונטיות לפרויקט, על כל היבטיהן, כל מידע לגבי הסיכונים, טכניים או 

עקבות הבחינה באחרים, האפשרויות וכל סוג אחר של נסיבות העלולות להשפיע על הקמת הפרויקט וכי 

למטרותיו ולמילוי כל התחייבויותיו וחובותיו  והבדיקה האמורה הוא מצא את הפרויקט מתאים וראוי

 במסגרתו. 

ל מידע אשר יתכן וניתן על ידי המזמין ו/או בשמו, אם אכן ניתן, יחשב כמידע בלבד ללא התחייבות כ .26

פיכך, קבלן ל ו/או אחריות ו/או מצג מסוג כלשהו באשר לדייקנותו, אמינותו ושלמותו של המידע הנ"ל.

ת באורח בלתי חוזר על כל  טענה של פגם ו/או אי התאמה ביחס לכל האמור המשנה הממונה מוותר בזא

לעיל. קבלן המשנה הממונה לא יהיה משוחרר מכל התחייבות על פי הסכם משולש זה ו/או על פי הסכם 

קבלן המשנה הממונה ולא יהיה רשאי לתבוע פיצוי או ארכה או תשלום נוסף כלשהם או כל סעד אחר, 

נזיקית או אחרת, בקשר למידע שהועבר או הועמד לרשותו, בין אם על ידי  ,תה חוזיבין אם מתוך עיל

המזמין ובין אם לא, בין היתר, מחמת הסיבות הבאות: אי הבנה או הבנה לקויה של המידע, אי דיוק או 

 טעות במידע או העדר מידע מספק והסתמכות על המידע.

 

 התחייבויות הקבלן הראשי

 :מתחייב בזאת כין הראשי מצהיר והקבל

 והואות העבוד לביצוע מטעמו משנה כקבלן קבלן המשנה הממונה אתלכל דבר ועניין  מקבלהוא  .27

 עוד כל , וזאתותהעבוד בביצוע דבר ועניין שלו, לכל משנה כקבלן ממונהה קבלן את להעסיק מתחייב

 זה. משולש ם בהסכםהמפורטי לתנאים כפוףבו אחרת המזמין לו הורה לא

ממונה ואחראי מטעם המזמין, בין היתר, על פיקוח ותאום העבודה באתר כל קבלני המשנה הוא  .28

והגורמים האחרים המצויים בו וכן על מסירת העבודות של קבלני המשנה ובהן של קבלן המשנה 

 הממונה למזמין.

 פי עלהראשי  הקבלן של משנה לקבלן קבלן המשנה הממונה יהיה זה משולש הסכם חתימת עם .29

ן והמצויות ילעני הנוגעות היחסים ביניהם ההוראות על ויחולו הראשי הקבלן להסכם  הכלליים התנאים

  הראשי.הקבלן  הסכםב

שהו כלפי המזמין וכל מי מטעמו בכל ללא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או תשלום כ .30

המשנה הממונה )ככל שיתעורר( ו/או מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר בינו לבין קבלן 

 שהוא וקבלן המשנה הממונה הינם צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

הוא ערב בערבות מוחלטת, מתמדת ובלתי מותנית כלפי המזמין לביצוע מושלם ובמועד של כל  .31

 התחייבויות קבלן המשנה הממונה על פי הסכם זה. 

לשתף פעולה באופן מלא עם בודות על ידי קבלן המשנה הממונה, הוא מתחייב שלא להפריע לביצוע הע .32

 ופעילותו כניסתו את ולאפשרקבלן המשנה הממונה ועם המזמין, להישמע לכל הוראות והנחיות המנהל 

 הוא. עבודותיו של לוח הזמנים שיפגע מבלי של קבלן המשנה הממונה באתר
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לביצוע כל הפעולות המנויות  האחראי, בין היתר,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי יהא  .33

 :להלן

העבודות,  את לבצע לו ולאפשר ותהעבוד לביצוע המועדים את קבלן המשנה הממונה עם לתאם .א

 ספק, כ"תיאום הסר למען והסכם משולש זה. קבלן המשנה הממונה הסכם  להוראות בכפוףהכל 

אתר  לכניסה קבלן המשנה הממונה לבקשתהראשי  הקבלן אישור כאמור לעיל ייחשב העבודות"

דיווח על כל באתר, הראשי  ןעבודות עם עבודות הקבלההעבודות, תיאום ושילוב  לצורך ביצוע

 .של הפרויקט בלוח הזמנים הכלליבפועל של קבלן המשנה הממונה ושילובו האמור למפקח 

 ודות.העב ביצוע במהלך פסולת לפינוי מכולות ושרוולים הממונה לקבלן לספק .ב

 אספקת מים, תאורה כללית זמנית, חשמל וכח עד קרבת מקום הביצוע ואפשרות שימוש בהם. .ג

 מתן אינפורמציה והנחיות על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של עובדיו. .ד

 שמירה כללית על האתר. .ה

 מתן אפשרות אחסון באתר. .ו

 תאום תוכניות עבודה מול כלל הקבלנים בפרויקט. .ז

ביצוע כל העבודות הזמניות והקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק, ההפעלה,  תאום והכוונת .ח

 ההרצה והויסות.

 באתר. םסניטאריי םאפשרות שימוש בשירותי .ט

 מסירת נקודות מדידה, צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות. .י

גמר מושלם עד ל 1988 -בניה(  תשמ"ח בעבודה )עבודות הבטיחות תקנות עפ"י עבודה מינוי מנהל .יא

 ומסירה של העבודות לשביעות רצון המזמין. 

 ולחומרים לציוד קבועות ומסודרות גישה דרכי של קיומן לצורך הצורך במידת הנחיות קביעת .יב

 העבודות. ביצוע השונים, לשם

עזרה בשינוע חומרים אל תוך האתר ובאתר תוך שימוש בעגורן ו/או בכל אמצעי הרמה אחר המצוי  .יג

 באתר.

בטיחותית בכל אמצעי אשר יקבע ע"י המנהל על עובדי ועבודות קבלן המשנה הממונה בתחומי  הגנה .יד

 האתר או בתוואי התחברות לתשתיות חיצוניות.

 .הראשי הקבלן להסכם הכלליים התנאים של םפים הרלבנטייסעיכל הפעולות המנויות ב .טו

מימוש שיתוף הפעולה הנדרש כל פעולה נוספת ו/או אחרת הנדרשת לדעת המנהל לצורך יישום ו/או  .טז

 להשליםבין הקבלן הראשי לקבלן הממונה ו/או לצורך הבטחת יכולתו של קבלן המשנה הממונה 

 במלואן ובמועדן על פי קביעת המזמין. ותהעבוד את

 

 

 



136 

 

 תמורה וערבויות

כלפי חרף כל האמור לעיל, ובכפוף לעמידת קבלן המשנה הממונה במלוא התחייבויותיו כלפי המזמין,  .34

הקבלן הראשי )בין אם מכח האמור בהסכם משולש זה ובין אם מכח האמור בהסכם קבלן המשנה 

הממונה(, "שכר ההסכם" כהגדרתו בהסכם קבלן המשנה הממונה ישולם לקבלן הממונה ישירות על ידי 

 המזמין, והכל בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה בהסכם קבלן המשנה הממונה.

 ובהסכםהראשי  הסכם הקבלןב האמור פי על עליו שחלה האחריות ובגין הממונה לןלקב שירותיו בגין .35

בהסכם הקבלן הראשי ובמסמכי יהיה הקבלן הראשי זכאי לתמורה קבועה וסופית כקבוע  ,זה משולש

במלוא תמורה זו תשולם לקבלן הראשי על ידי המזמין, בכפוף לעמידת הקבלן הראשי  .המכרז

מין וכלפי קבלן המשנה הממונה )בין אם מכח האמור בהסכם משולש זה ובין התחייבויותיו כלפי המז

 בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בהסכם הקבלן הראשי.אם מכח האמור בהסכם הקבלן הראשי( 

בהסכם קבלן המשנה הממונה נקבעו השלבים והמועדים בהם יגיש קבלן המשנה הממונה את חשבונותיו  .36

המשנה הממונה יוגשו על פי הוראות הסכם קבלן המשנה הממונה ויועברו  בגין העבודות. חשבונות קבלן

 לאישור המפקח. 

לדרישת המפקח יבדוק הקבלן הראשי את החשבון ויעיר את הערותיו ו/או הסתייגותו לחשבון והכל  .37

במועדים שיקבעו על ידי המפקח. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו 

הבלעדי והבלתי מסויג לשלם כל חשבון של קבלן המשנה הממונה גם בלי שאושר לתשלום על ידי הקבלן 

הראשי ו/או חרף הסתייגותו של קבלן המשנה הממונה, אם יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי 

גרוע מסויג כי מן הראוי לעשות כן וזאת בלי שיהא בכך כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או כדי ל

מאחריותו של הקבלן הראשי על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם הקבלן הראשי. הקבלן הראשי מסכים 

כי החלטת המזמין לשלם חשבון כאמור לקבלן משנה למרות הסתייגותו הינה סופית ומחייבת את 

 הקבלן הראשי. כמו כן, המזמין יהא רשאי לשלם לקבלן הממונה אף פחות ממה שאישר הקבלן הראשי

לגבי כל חשבון שהוגש על ידי קבלן המשנה הממונה, אם יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג 

 כי מן הראוי לעשות כן. קבלן המשנה הממונה לא ישמע בכל טענה או דרישה בקשר לכך.

לאחר גמר העבודות ומסירתן למזמין לשביעות רצונו המלא יחייב המזמין את קבלן המשנה הממונה  .38

הוצאות שוטפות על פי קביעת המנהל כדוגמת: אספקת חשמל ומים, הוצאות ניקיון שוטף של  בגין

האתר וסביבתו, הוצאות תגבור שמירה, אטימות אש, שימוש ואחזקת מעלית זמנית וכד' באופן יחסי 

בכפוף לעמידתו והקבלן הראשי, יזוכה בסכום זה  העבודות ובהתאם לקביעתו של המנהללהיקף ואופי 

וא התחייבויותיו כלפי המזמין וכלפי קבלן המשנה הממונה )בין אם מכח האמור בהסכם משולש במל

 זה ובין אם מכח האמור בהסכם הקבלן הראשי(.

הוא לא יהיה זכאי למעט ככל שקבוע בהסכם הקבלן הראשי ובמסמכי המכרז, ובהתאם לאמור שם,  .39

שר ישא לבדו באחריות כלפי קבלן המשנה לכל תוספת תמורה בגין העסקת קבלן המשנה הממונה והוא א

הממונה בגין תמורת עבודתו ככל שהמדובר בדרישות לתשלום תמורה העולה על התמורה כקבוע 

 בהסכם הקבלן המשנה ולמעט ככל שניתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי המנהל.

ן המשנה הסכם קבל פי על להמציא חייב קבלן המשנה הממונה אשר הערבויות כי מוסכם בזאת .40

 המזמין ולטובת שם על ויערכו למזמין יומצאוכל ערבות אחרת,  וכן הביצוע ערבות ולרבות הממונה

 בלבד.
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 ביטול ההסכם 

 מפרהראשי  הקבלן כי ,המוחלטהבלעדי ו דעתו שיקול פי סבור, על יהיה בו עת בכלהמזמין יהא רשאי  .41

 הסכם זה, לבטל משולש הסכם פי על או/ו הראשיהסכם הקבלן  פי על התחייבויותיו את באופן יסודי

ובלבד שההפרה לא תוקנה  הממונה ולקבלן הראשי לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש

 .יום ממועד מתן ההודעה 14בתוך ולא יאוחר מחלוף 

, הראשי הקבלן של משנה קבלן היותלמ קבלן המשנה הממונה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .42

 אתן ובמועד ןבמלוא ולבצע להמשיך חייב יהיה וקבלן המשנה הממונה זה משולשפקע הסכם י

 . הסכם קבלן המשנה פי על התחייבויותיו

להכפיף את קבלן המשנה הממונה לקבלן בוטל הסכם משולש זה על פי האמור לעיל, המזמין יהא רשאי  .43

הממונה יחתום בתוך פרק זמן סביר על  הראשי החדש בפרויקט, לפי העניין, ככל שייקבע וקבלן המשנה

 הסכם משולש חדש כדוגמת הסכם זה, בשינויים המחויבים.

 קבלן המשנה הממונה כי ,המוחלטהבלעדי ו דעתו שיקול פי סבור, על יהיה בו עת בכלהמזמין יהא רשאי  .44

זה,  משולש הסכם פי על או/ו הסכם קבלן המשנה הממונה פי על התחייבויותיו אתבאופן יסודי  מפר

ובלבד שההפרה  הממונה ולקבלן הראשי לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש הסכם לבטל

 .יום ממועד מתן ההודעה 14לא תוקנה בתוך ולא יאוחר מחלוף 

, הראשי הקבלן של משנה קבלן היותלמ קבלן המשנה הממונה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .45

קבלן  של מקומו את ימלא אחר, אשר ממונה קבלן לבחור רשאי יהיה והמזמין זה משולשפקע הסכם י

 כאמור.  התחייבויותיו את הפר המשנה הממונה, אשר

 משולש הסכם  על האחר קבלן המשנה הממונה עם לחתום חייב הראשי הקבלן יהיה כאמור במקרה .46

 הקבלן לבין האחר הממונהקבלן המשנה  שבין היחסים על זה, ויחולו משולש הסכם  כדוגמת חדש

 המחויבים. בשינויים הראשי סכם הקבלןה הוראותהראשי 

הסכם  פי  על המזמין של האחרות מזכויותיועל מנת לגרוע בכל צורה שהיא  לעיל בפרק זה אמוראין ב .47

 דין. כל או/ו הקבלן הראשי ו/או על פי הסכם קבלן המשנה הממונה

בפרק  כאמור המזמין ידי על זה משולש הסכם ביטול מועדמ כי בזאת ומוסכם מוצהר, ספק הסר למען .48

 בקשר או/ו כלפי התחייבויותיו או/ו שירותיו בגין כלשהיא לתמורה זכאיהראשי  הקבלן יהיה , לאזה

 תמורה אחר גורם מכל או/ו מהמזמין לדרוש זכאיהראשי  הקבלן יהיה לא ,כן כמו לקבלן הממונה.

 שנתן השירותים בגין כלשהם הוצאות החזר או/ו בהתאם כלשהו אחר לדרוש תשלום או/ו כלשהי

 כאמור. הממונה לקבלן בקשר או/ו כלפי התחייבויותיו בגין או/ו הממונה לקבלן

 מחלוקות בין הצדדים והכרעה בסכסוכים

זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע  הסכם משולשדעות בין הצדדים להמוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי  .49

, והקבלן ות הנדרשת על ידואיכות העבודלושנקבע על ידי המזמין העבודות ובפרט בהתאם ללוח הזמנים 

הסופית  םעד להשלמת ותבביצוע העבוד כוכי ימשי יםומתחייב יםמצהירהראשי וקבלן המשנה הממונה 

  בכל נושא של חילוקי דעות. נהלהמ הכרעתול שנקבע על ידי המזמין בהתאם ללוח הזמנים

יובהר, כי הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה אינם רשאים לעצור ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות  .50

 בגין מחלוקות בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו.
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הזמן שממועד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים הקבלן הראשי וקבלן המשנה כי בפרק  .51

תחילת ביצוע העבודות ועד ליום סיומם המלא לשביעות רצון המזמין, לא יבואו בפני בית המשפט 

 בתביעה כספית ו/או הצהרתית כנגד המזמין ו/או בתביעה מכל מין וסוג האחד כלפי משנהו. 

המשנה המזמין מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעותיהם של הקבלן הראשי וקבלן  .52

ו/או בדבר שיהוי בו נקטו מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותם לפי פרק זה. למען הסר ספק, 

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביעותיהם של הקבלן הראשי ושל קבלן המשנה כלפי 

ההתיישנות  המזמין בפני בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהיינה, תחל מניין תקופת

 ביום מסירת תעודת ההשלמה בגין העבודות.

בגין הפרת התחייבותם של הקבלן הראשי ו/או קבלן המשנה לפי פרק זה יהיה המזמין רשאי לקזז ו/או  .53

לעכב מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשנה ו/או לחלט מתוך כל 

ה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו לו כתוצאה ערבות שהמציאו, סכומים בשיעור זה

 מההפרה, כפי שאלו מוערכים על ידו.  

זה, לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בהקשר זה, יהיו נתונים לפיקוחו, משולש ביצוע האמור בהסכם  .54

נה הצדדים לכל דבר ועניין. הקבלן הראשי וקבלן המשאת  תחייבאשר  המנהלהשגחתו והחלטתו של 

הממונה מוסרים בזאת לידי המנהל את ההכרעה בכל סכסוך ו/או פלוגתא ככל שיתעוררו ביניהם במהלך 

הכרעתו של המנהל בכל סכסוך או פלוגתא כאמור תהא סופית ומוחלטת, ללא כל זכות תקופת ההסכם. 

לן הראשי הקב השגה ו/או ערעור ותחייב את הקבלן הראשי ואת קבלן המשנה הממונה לכל דבר ועניין.

וקבלן המשנה הממונה מתחייבים ליישם את החלטת המנהל באופן מיידי ומבלי שכל מחלוקת מכל סוג 

תעכב את ביצוען הכולל של עבודות הקבלן ו/או של העבודות. הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה 

 ת ו/או תביעותהשגות ו/או דרישות ו/או טענומוותרים בזאת, באורח בלתי חוזר ובלתי מותנה, על כל 

 מכל מין וסוג שהוא כלפי המנהל וכן כלפי המזמין וכל מי מטעמו בקשר עם החלטת המנהל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה מוותרים בזאת באורח סופי,  .55

מקרה של סכסוך מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין וכל מי מטעמו ב

/או פלוגתא ככל שיתעוררו ביניהם בקשר עם הסכם משולש זה, הוראותיו, ביצועו וכל הקשור עימו. 

הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה מתחייבים שלא לתבוע פיצוי מהמזמין בגין כל נזק, הוצאה 

 ותשלום שיגרמו זה לזה.

 

 שונות

הממונה להיות גם קבלן משנה של הקבלן הראשי וכל עם חתימת הסכם משולש זה הופך קבלן המשנה  .56

אלא אם נקבע נה תעמודנה גם לטובת הקבלן הראשי, זכויות המזמין על פי הסכם קבלן המשנה הממו

אחרת בהסכם הקבלן הראשי או בהסכם משולש זה )כגון המצאת ערבויות קבלן המשנה הממונה רק 

בלן הממונה בגין חשבונות מאושרים, והחובות למזמין, תשלום "שכר ההסכם" במישרין מהמזמין לק

 והזכויות שעניינן ביטוחי הקבלן הראשי וכיו"ב(, או אם יורה המזמין או המנהל אחרת ובכתב מעת לעת.

החובה לבצע ולהשלים את העבודות חלה גם על הקבלן הראשי והקבלן הראשי מתחייב כי העבודות  .57

 ם ועל פי הסכם קבלן המשנה הממונה.תבוצענה במלואן ובמוען בטיב ובאיכות מעולי
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הקבלן והקבלן המשנה יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין לביצוע מושלם ובמסגרת לוח הזמנים  .58

של העבודות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, למילוי באופן מושלם ובמועד של כל ההתחייבויות 

 קבלן המשנה הממונה. הנוגעות לתקופת האחריות ולתיקוני הבדק כמפורט בהסכם

הקבלן הראשי וקבלן המשנה מתחייבים להישמע להוראות המנהל ולפעול עימו בשיתוף פעולה מלא,  .59

לשביעות רצונו המלאה של המזמין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הקבלן הראשי וקבלן המשנה 

ו/או מסמך הנדרשים על ידו להיות זמינים למנהל ולעמוד לרשותו ככל שיידרש וכן לספק לו כל הסבר 

 בתוך זמן סביר.

מען הסר כל ספק יובהר כי אין בסמכויות האישור והפיקוח אשר הוקנו למזמין או למי מטעמו מכוח ל .60

הסכם משולש זה כדי לגרוע מאחריותם הבלעדית של הקבלן הראשי וקבלן המשנה למילוי כל 

 .זמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהיהתחייבויותיהם על פי הסכם משולש זה ו/או להטיל על המ

הסכם משולש זה יחייב את הקבלן הראשי ואת הקבלן האחר גם אם נחתם בנפרד ע"י כל אחד מהם מול  .61

 המזמין ולא נחתם בין הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה.

ראשי כל התחייבויותיו של קבלן המשנה הממונה על פי הסכם משולש זה הינן כלפי המזמין והקבלן ה .62

ביחד ולחוד. מבלי לפגוע בכלליות התחייבויותיו של הקבלן הראשי על פי הסכם משולש זה מתחייב קבלן 

 הקבלן הראשי.רצון המזמין והמשנה הממונה לבצע את העבודות לשביעות 

המזמין רשאי להשתמש בכל אחת מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם משולש זה כלפי קבלן המשנה  .63

היא מוקנית לו לבדה ובין אם הזכות מוקנית לו ביחד עם הקבלן הראשי, ללא כל צורך  הממונה, בין אם

 בהסכמת הקבלן הראשי ומבלי שיהא עליו להודיע על כך לקבלן הראשי מראש ולאחר מעשה.

 .זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדיםמשולש לשינויים בהסכם  .64

י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו כויתור, מחדל, השהיה או ויתור ע" .65

כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו עפ"י הסכם זה בכל עת שיחפוץ מבלי 

 .שיהיה מנוע מלעשות כן

כאילו כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב  .66

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום 

רשום בבית הדואר. הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור 

 על העברתה המלאה והתקינה.

פוט הייחודית לדון בכל מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השי .67

 .וסיומו , הפרתוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, ביצועו

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין  .68

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 )קבלן המשנה הממונה(  )הקבלן הראשי(

           

              ___________________________________ 

 המזמין                 
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____________________________________________________________________ 

 

 לגבי קבלן ראשי שהינו מיזם משותף, על כל אחד מחברי המיזם המשותף לחתום *** 

 על הסכם משולש זה ***

        

              ________________________ 

 חתימת וחותמת                                                                                         
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 נספח 25
 

 בפרויקטי בניה  אוגדן בטיחות

 של הרשות לפיתוח כלכלי

 אביב יפו בע"מ-תל
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 נספח יב'

 
 אוגדן בטיחות

 בפרויקטי בניה 

 של הרשות לפיתוח כלכלי

 אביב יפו בע"מ-תל
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 יפו בע"מ –אביב -בטיחות בפרויקטי בניה של הרשות לפיתוח כלכלי תל

 מנהל העבודה של קבלן הבניה הראשי 

 מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

 

לתקנות הבטיחות  5פי החוק, עומד בחזית המשמר על הבטיחות באתר )תקנה -מנהל העבודה, על .1
 בעבודות בניה(. 

מנהל העבודה יהיה בעל תעודות מתאימות לסוג העבודה המתבצעת באתר. אם מדובר בעבודות  .2
אתר תשתית ופיתוח בלבד, יכול מנהל העבודה להיות מוסמך לעבודות עפר ותשתיות. אם מתבצעת ב
 עבודת בניה, יהיה מנהל העבודה של האתר מוסמך לשמש כמנהל עבודה בבניה ובניה הנדסית. 

הסמכתו והתאמתו של מנהל העבודה לתפקידו יבדקו ע"י יועץ הבטיחות של עבודות הבניה )או מנהל  .3
ת הפרויקט בפרויקט בו לא יועסק יועץ בטיחות( באמצעות התעודות שיציג וכן באמצעות הקלדת תעוד

 הזהות שלו במאגר נותני השירותים של משרד הכלכלה.

בימים בהם מתבצעת עבודת לילה בנוסף לעבודת היום בהתאם לחוזה ההתקשרות ו/או הדין, ימונה  .4
לאתר מנהל עבודה נוסף אשר ינהל את העבודה בלילה. אם עבודת הלילה היא על בסיס קבוע, יש צורך 

לה למפקח העבודה האזורי של אגף הפיקוח על העבודה לדווח על מינוי מנהל עבודה לשעות הלי
 . במשרד הכלכלה

אם מנהל העבודה נעדר מהעבודה חייב להימצא באתר מנהל עבודה אחר המחליף אותו. למנהל  .5
 העבודה המחליף יהיו כישורים רשמיים בדיוק כמו למנהל העבודה אותו החליף. 

תופסק העבודה באתר עד לשובו של מנהל נעדר מנהל העבודה ואין מנהל עבודה מחליף באתר,  .6
 העבודה.

ידווח הקבלן למפקח עבודה אזורי  –מנהל העבודה הקבוע מתוכנן להיעדר לפרק זמן העולה על שבוע  .7
 על מינוי זמני למנהל עבודה מחליף.

מנהל העבודה יקבל לידיו את דוחות הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן והדוחות של יועץ  .8
 ל פרויקט עבודות הבניה. הבטיחות ש

מנהל העבודה יטפל מיידית בהערות הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ו/או יועץ הבטיחות  .9
שעות למפקח האתר. אי דיווח  24של פרויקט עבודות הבניה, וידווח סטאטוס הטיפול בהערות תוך 

 על הטיפול בהערות ישמש ראיה שההערות לא טופלו.

 בכל זמן העבודה באתר, מנהל העבודה ישתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות ולכל הפחות:  .10

 כובע מגן תקני. .א

 (.S3נעלי בטיחות )תקן  .ב

 אפודה זוהרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(. .ג

 כאמור לעיל. מנהל העבודה יוודא כל העת שכל העובדים באתר מצוידים ומשתמשים בציוד מגן אישי  .11

 מנהל העבודה יהיה האחראי על ביצוע כל הרישומים הנדרשים באתר בתיקים המתאימים:  .12

 יומן העבודה. .א

 "פנקס כללי". .ב
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 תיק בטיחות. .ג

 תיק מעקב ביצוע הדרכות. .ד

על מנהל העבודה להיות בעל הסמכה בתוקף לעבודה בגובה ולתייק אותה בתיק הבטיחות של   .13
 הפרויקט.

 ת דוגמה אישית לעבודה בטיחותית באתר הבניה המונעת כל סכנה/נזק.על מנהל העבודה לת  .14

על מנהל העבודה לוודא כי כל העובדים ו/או קבלני המשנה בעלי כישורים והכשרות מתועדות,   .15
 המתאימים לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הנדרשים מכל אחד מהם. 

פרויקט על כל אירוע בטיחות באתר, בין אם גרם לנזקים ו/או מנהל העבודה ידווח מיידית למנהל ה  .16
נפגעים ובין אם לאו. בנוסף על כל אירוע בטיחות כאמור, יתעד מנהל העבודה את האירוע ביומן 

 העבודה וכן ידווח בכתב לממונה הבטיחות של הקבלן ויזמינו לבצע תחקיר והסקת מסקנות. 

 

 ממונה הבטיחות של קבלן העבודה הראשי

 מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

בתקנות  10תפקידיו, סמכויותיו וחובותיו של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן מפורטים בדין, לרבות בתקנה 

 ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(.

 ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יהיה בעל ההסמכות הבאות:

 אישור כשירות בתוקף כממונה בטיחות. .1

 תעודת השתתפות בהשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית. .2

 תעודת הסמכה כמכין תכנית בטיחות על פי דין. .3

בפרויקטי עבודות הבניה בתחום מוסדות חינוך  –בודק מוסמך למוסדות חינוך מטעם משרד החינוך  .4
 פעילים.

 תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.  .5

 

בנוסף לדרישות הכלליות המפורטות בדין, חלות על ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן החובות המפורטות 

 להלן:

הכנת תכנית בטיחות והערכת סיכונים על פי הדין, והגשתה לאישור יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות  .1
 הבניה, עד שבוע לפני תחילת העבודה. 

עד לקבלת  –ת יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה פי הערו-ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות על .2
 תכנית מספקת המאושרת על ידי יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה

ביצוע הדרכות בטיחות לקבלן וכל עובדיו המיועדים לפרויקט במהלך תקופת עבודות הבניה. הדרכה  .3
בפרויקט בטרם וכתנאי לתחילת הבטיחות הראשונה תתבצע בשלב ההכנות לקראת תחילת העבודות 

 העבודות.
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 להדרכות הבטיחות שיועברו על ידי ממונה הבטיחות, שני חלקים:  .4

 הדרכת בטיחות כללית באשר לעבודה באתר, כנדרש בדין. .א

הדרכת בטיחות על כל אחד מהסיכונים המופיעים בהערכת הסיכונים והאמצעים שיש לנקוט  .ב
 ם עד לרמת "סיכון קביל".לגבי כל אחד מהסיכונים הנ"ל לשם הפחתת

ממונה הבטיחות ינהל רשימת משתתפים בכל הדרכה שביצע וכן יחתים כל עובד שקיבל הדרכת  .5
  בשפה אותה העובד יודע לקרוא. בטיחות על טופס קבלת הדרכה

כל עובד הנמצא באתר, גם אם אינו עובד הקבלן או עובד קבוע במקום, חייב להיות חתום על קבלת 

 הדרכה.

הבטיחות יתחקר כל אירוע בטיחות, בין אם היו בו נפגעים ו/או נזקים ובין אם לאו, יסיק  ממונה .6
 מסקנות ויקבע פעולות מתקנות למניעת הישנות המקרה.

 ממונה הבטיחות יוודא באופן שוטף כי מנוהלים מסמכי ניהול הבטיחות של האתר: .7

באחריות מנהל העבודה  . רישום יום יומי של פעולות הבניה הנעשות באתר.יומן עבודה .א
 ובשיתוף מנהל הפרויקט מטעם הרשות.

. פנקס המכיל מידע בטיחותי רב הרלוונטי לפרויקט. הרישום בפנקס הכללי "פנקס כללי" .ב
הוא באחריות מנהל העבודה ובין השאר יש למלא כנדרש בו רשימת בעלי התפקידים באתר, 

 ת ועוד. מעקב בטיחות של חפירות, פיגומים, מגדלי הרמה, טפסו

. תיק זה יכיל צילומים של כל רישיונות הנהיגה של הנוהגים בכלים שונים באתר, תיק בטיחות .ג
רישיונות הרכב, תעודות הביטוח, תסקירי הבטיחות של בודקים מוסמכים, תסקירי בטיחות 
של מכשירי הרמה וציוד הרמה, אישורי חשמל, וכל תעודה נדרשת אחרת על פי החוק. תיק 

ם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר וכן תעודות הסמכה זה יכיל ג
 לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלנים בפרויקט.

. תיק זה יכיל רשימת שמות כל העובדים באתר, כולל מספרי ת"ז ופירוט תיק מעקב הדרכות .ד
 תאריכי ההדרכות שקיבלו ונושאיהן. 

 ות הבטיחות גם בנושאים הבאים:ממונה הבטיחות יוודא קיום הורא .8

 גידור ושילוט כל מקומות הסכנה באתר. .א

במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש, כנדרש  –ליטר  500אחסון דלק מעל  .ב
 בתקנות.

הגבלת תנועה של עגורני צריח ומנופים אחרים כך שלא יעבירו מטענים מעל שטחים במוסדות  .ג
בתי מגורים וכו'. תנועת המטענים תוגבל אך ורק מעל שטח חינוך פעילים, פארקים, מדרכות, 

 העבודה של הפרויקט.

קבלת אישור מיוחד של יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה לשימוש בעגורנים ובמנופים  .ד
 שנים. 10שגילם מעל 

 שמירת מרחקי בטיחות מתאימים מקווי מתח. .ה

 שימוש בכבלי חשמל תקניים. .ו

 חשמליים ידניים )כגון: שימוש במגן של מסור דיסק(.שימוש נכון בכלי עבודה  .ז

שימוש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות ולכל הפחות כובע מגן תקני, נעלי בטיחות תקניות,  .ח
 אפודה זוהרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(.
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 –, מגיני ברכים וכו שימוש בציוד מגן ייעודי לעבודות מיוחדות כגון אטמי אזניים, נשמיות .ט
 לפי הצורך.

 שמירה על איכות הסביבה בהיבטים של רעש, פסולת, אבק מזיק... .י

 

אין בפירוט ו/או בחלוקה המפורטת לעיל בין מנהל העבודה וממונה הבטיחות של קבלן הבניה  * 

 הראשי והמפקח כדי לפגוע באחריות הקבלן בהתאם לחוזה ההתקשרות ו/או הדין.

 

 חריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: מבלי לפגוע בא

 כה לעמוד בתנאים המפורטים להלן: על הקבלן הזו  .1

, בענף ובסיווג הנדרשים לביצוע סוגי העבודה המיועדות בפנקס רשם הקבלניםהקבלן רשום   .א
לחוק ולתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לביצוע בפרויקט הבניה. זאת בהתאם 

 ו/או כל דין אחר. 

הקבלן הזוכה, יציג בפני הרשות, עד שבועיים לפני תחילת העבודות, את שמו ופרטיו )כולל  .ב
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הנדרשת. מנהל העבודהמס' ת"ז ומס' טלפון( של 

יים לפני תחילת העבודות, את שמו ופרטיו )כולל הקבלן הזוכה, יציג בפני הרשות, עד שבוע .ג
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הנדרשת. ממונה הבטיחותמס' ת"ז ומס' טלפון( של 

הרשות רשאית שלא לאשר מינוי כלשהו של מנהל העבודה ו/או ממונה הבטיחות ועל הקבלן יהיה  .2
 להציג מיידית מועמד אחר לתפקיד.

מבצע הבניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע הבטיחות בעבודות בניה: ")א( לתקנות  2סעיף  .3
 של מנהל עבודה שהוא מינהו". בהנהלתו הישירה והמתמדת

 כל היום וינהל את העבודה.  –מנהל העבודה שימונה לתפקיד, יהיה נוכח באתר בכל יום 

ין השאר, בפקודות, בתקנות, פי כל כללי ודיני הבטיחות, ב-הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על .4
בתקנים ובהנחיות הבטיחות על פי דין וכן בהתאם להנחיות הבטיחות של הרשות ו/או העירייה, כפי 

 שיעודכנו מעת לעת

הקבלן הזוכה אחראי בעניין הבטיחות, גם בקשר לכל קבלן משנה או קבלן נוסף הפועלים באתר  .5
 המזמין. הממונים על ידימטעמו או 

דא כי כל העובדים ו/או קבלני המשנה בעלי כישורים והכשרות מתועדות, המתאימים על הקבלן לוו .6
 לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הנדרשים מכל אחד מהם. 

תטופל  -כל הערת בטיחות של ממונה הבטיחות של הקבלן או מטעם אחד מנציגי הרשות המוסמכים  .7
 ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. 

ן נושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר הקבל .8
 שבאחריותו או בקרבתו.

בסמכות הרשות או נציגה לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משנה שאינם עומדים בדרישות  .9
 הבטיחות בהתאם לחוק, להנחיות או לחוזה.

ת לעבודה בטיחותית באתר למניעת כל הקבלן, מנהליו והעובדים מטעמו ישמשו דוגמה אישי .10
 סכנה/נזק.
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הקבלן יכין באמצעות ממונה בטיחות המוסמך לבניה שהוסמך לכתיבת תכניות בטיחות לפי התקנות,  .11
"תכנית בטיחות והערכת סיכונים" המפרטים את אופן ההתארגנות באתר, כולל דרכי כניסה ויציאה 

 והוראות בטיחות כלליות לאתר.  לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני,

הערכת הסיכונים יסקור ויפרט את כל הסיכונים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו' ויבהיר  .12
מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד בהתייחסות לכל אחד מהסיכונים המפורטים 

 בהערכת הסיכונים. 

קידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון תכנית הבטיחות תפרט את רשימת בעלי תפ .13
 כנדרש בתקנות.  –וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום 

תכנית הבטיחות תועבר לאישור הרשות. לרשות הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות  .14
לתכנית בנקודת זמן עד להנחת דעתה, כולל תוך כדי העבודה. אישור הרשות  -ובהערכת הסיכונים 

מסוימת אינו מונע מהרשות לדרוש שינויים או תוספות בקשר לסיכונים נוספים שיתגלו בהמשך בצוע 
 הפרויקט ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

 לא יבוצעו כל עבודה / פעולה , מבלי שקיבלו התייחסות בתכנית הבטיחות / הערכת הסיכונים. .15

ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את הנ"ל,  אם לא ניתן להכין הערכת סיכונים .16
לאחר קבלת אישור הרשות לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין זה, כפרויקט נפרד. במקרה 
כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא 

סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שיועברו לאישור הרשות. אישור  על הקבלן לבצע הערכת –בעבודה 
 זה מהווה תנאי להמשך העבודה. 

רק לאחר אישור הערכת הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י הרשות רשאי יהיה הקבלן להתחיל  .17
כנדרש בחוק. לא תתחיל כל עבודה או  –בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן 

לפני קבלת אישור מהרשות על התחלת עבודה. במקרים האמורים  -בלן בשטח התארגנות של הק
 לעיל, יידרש אישור כאמור גם למעבר לשלב הביצוע הבא. 16בסעיף 

שבועות, ישלח הקבלן הזוכה, מיד עם קבלת הפרויקט מהרשות,  6-בכל עבודה הצפויה להימשך מעל ל .18
 .ולל מינוי מנהל עבודה מוסמךכהודעה למפקח העבודה של משרד הכלכלה על ביצוע עבודת בניה 

אם הקבלן הזוכה, מפעיל באתר קבלן משנה המבצע את העבודות בפועל בהתאם להוראות החוזה,  .19
עדיין הקבלן הזוכה, נחשב למבצע העבודה הראשי ולא קבלן המשנה. טופס ההודעה על עבודת בניה, 

בכל מקרה הוא באחריותו של הקבלן הזוכה ובחתימתו )גם אם  –הכולל מינוי של מנהל העבודה 
 בודה הוא שכיר של קבלן המשנה(. מנהל הע

הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה מתבצעת תחת  .20
 השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה בהתאם לדין.

 הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה כנדרש בדין. .21

 כנדרש בדין. הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי .22

הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל, , פיגומים,  .23
קונסטרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'(, צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי הצמ"ה 

ם הפועלים והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב הביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרי
קבוע באתר. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר וכן תעודות 

 הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלנים בפרויקט.

תחילת עבודת הבניה תאושר רק אחרי סיום שלב התארגנות, בהתקבל במנהלת טופס סיום  .24
 (.לןלהראה ההתארגנות חתום ע"י הקבלן )

אינו וכו', אך  מאפשר לקבלן להתחיל בהזמנת ציוד וקביעת לו"זשיקבל הקבלן  צו תחילת עבודה .25
להנחת דעתם של נציגי  מאפשר ביצוע כל עבודה בשטח, כל עוד לא נתמלאו כל דרישות הבטיחות

 הרשות וקבלת אישור בכתב להתחלת ביצוע העבודות בשטח.
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וא במצב תקין, רישיונותיו, כולל הביטוח, בתוקף ומפעילו לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן ה .26
 הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי.

הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות ועל פי דין. הקבלן יערוך שני סיורים ביום  .27
עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה, כדי  לבקרת הסדרי התנועה: סיור בוקר, עם תחילת כל יום

לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שימצאו ליקויים, יטפל 
 מיידית בתיקונם.

הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו )שיטות  .28
שי וכו'(. הקבלן יחתים את העובדים על קבלת ההדרכות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אי

וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הדרכות של האתר. לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על 
 הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך.

 אישור קבלת ההדרכה שעליו חותם העובד, יהיה כתוב בשפה שהעובד יודע לקרוא. .29

לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני וכתנאי לכניסתם לאתר,  –יספק לעובדיו ציוד מגן אישי הקבלן  .30
כולל עובדים חדשים. לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש 
בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה קסדת מגן ונעלי עבודה. אפוד זוהר בצבע כתום הוא 

 ובה בכל מקום בו קיימת תנועה של כלי רכב, כלי צמ"ה ו/או עגורן צריח. ח

 כל יתר פריטי ציוד המגן בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.  .31

 ציוד אישי פגום או מרופט יוחלף מיידית ע"י הקבלן. .32

 הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר משתמשים בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות. .33

להעסיק עובדים בגובה בהתאם לדרישות הדין, רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך קבלן רשאי  .34
מוסמך לעבודה בגובה וברשותם תעודה בתוקף מטעם משרד הכלכלה שהם כשירים לעבוד בגובה 
בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר, כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד 

 ביצוע העבודה. .

פי ההוראות שבתקנות הבטיחות בעבודה ו/או כל דין אחר רלוונטי. השימוש בכל -ו עלפיגומים ייבנ .35
 רק אחרי שאושר לשימוש ע"י מנהל העבודה אשר בדק את תקינותו וחתם בפנקס הכללי. –פיגום 

יבנה ויפורק רק תחת השגחתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי בהתאם  –מטרים  6כל פיגום מעל  .36
 לדרישות הדין.

מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר שדפנותיה  1.20לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל  .37
חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה ומנהל העבודה חתם על תקינותה בפנקס הכללי 

 בהתאם לדרישות הדין.

 הקשורים לחלל מוקף.לא ייכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים  .38

 באחריות מנהל העבודה לאשר בכתב ביומן העבודה ביצוע עבודה מסוכנת. .39

עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן הזוכה. בסמכותו של  .40
הקבלן הזוכה לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי לעובדיו, אך קבלן המשנה לא יעשה כן, על 

 לן הזוכה לספק את הציוד..הקב

באחריות הקבלן לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מנהל העבודה או עובד בכיר באתר שהוסמך לשם  .41
כך )ההסמכה נרשמה ביומן האתר(, פעמיים בכל יום בו מתבצעת עבודה באתר ולמלא טופס ביקורת 

 ולתייק את הטפסים בתיק הבטיחות. ראה להלן –בטיחות יומית 

דווח מידית למנהל הפרויקט מטעם הרשות עם העתק לרשות על כל בעיית בטיחות המתגלה הקבלן י .42
 בשטח.
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בכל מקרה של ספק ביחס לסיכון המתגלה במהלך העבודה באתר העבודות, על הקבלן ו/או מי  .43
 מטעמו, להפסיק את התהליך המסוכן עד למציאת הפתרון הנכון לביצועו בבטחה.

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר מטעם הקבלן  24הקבלן יתייחס בכתב, תוך  .44
ו/או מטעם הרשות, יועציהם ומפקחיהם, ככל שיהיו כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל ממוני 

 הבטיחות של האתר מטעם הקבלן ומטעם הרשות, המפקח מטעם חברת הניהול ואל הרשות.

מנהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית ידי הרשות או -במקרה של הפסקת עבודה יזומה על .45
תיחשב ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל  –בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי הרשות או מי מטעמה 

אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן 
 כל המשתמע מכך.ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים ובתנאי החוזה, על 

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי הרשות או נציגיה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית  .46
זה ולא יהיה בו כדי להטיל על  מסמךשות הבטיחות החוקיות וכל האמור בשל הקבלן לקיום כל דרי

את האחריות בכל הרשות ו/או מי מטעמה, לרבות מנהל הפרויקט ו/או ממונה הבטיחות מטעמה, 
 הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. 

הקבלן יעסיק באתר ממונה בטיחות מוסמך לבניה ובניה הנדסית אשר פרטיו יועברו מראש לרשות  .47
 לקבלת אישור הפעלתו באתר. 

בטיחות יוציא ממונה הבטיחות של הקבלן יקיים מבדקי בטיחות אחת לשבוע, לפחות. על כל מבדק  .48
ממונה הבטיחות דוח הערות מודפס המלווה בצילומים והנחיות לקבלן אותו יעביר לקבלן ולמפקח 

 מטעם הרשות ולממונה בטיחות מטעם הרשות.

הקבלן יתייק את דוחות מבדקי הבטיחות בחוצץ מתאים בתיק הבטיחות ויתייחס בכתב לכל הערה  .49
ייחסות הקבלן בכתב להערות הבטיחות תתויק בתיק הדורשת טיפול, תוך ציון סטטוס הטיפול. הת

 שעות מקבלת הדוח.  24עד  –הבטיחות בחוצץ מתאים 

פיקוח בטיחות: הרשות תקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  .50
 אנשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל הנחיית בטיחות שתינתן לו.

בכל סעד ו/או זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין, אי שמירה על כללי  מבלי לפגוע .51
הבטיחות או אי ציות להוראות הפיקוח מטעם הרשות עלולים בין היתר לגרור קנסות שיוטלו על 

 ראה להלן. –הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו, בנוסף לכל סעד אחר. טבלת הקנסות 

נספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים מובהר כי אין באמור ב .52
ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם, 

 בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

שרות ו/או בדין, יחשבו כהפרה אי עמידה בתנאי הבטיחות המפורטים במסמך זה ו/או בחוזה ההתק

  יסודית של החוזה מטעם הקבלן על כל המשתמע מכך.
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 )להגשה עם חשבון חלקי ראשון( אישור סיום התארגנות הקבלן בנושא הבטיחות

תחילת הבניה אפשרית רק אחרי סיום כל שלב ההתארגנות באתר כנדרש בדין, בחוזה ההתקשרות לרבות 

 ונטיות שניתנו ע"י הפיקוח בשטח. נספח הבטיחות או בהוראות רלו

 לא יוגש ולא ישולם חשבון חלקי ראשון מבלי שהתקבל אישור זה חתום כנדרש המעיד על סיום ההתארגנות.

   תאריך הבדיקה:

   האתר:

   הקבלן:

   מנהל העבודה:

   מנה"פ הקבלן:

 

 הנושא 
 תקין 

 
 הערות

אישור דואר רשום על משלוח טופס הודעה על עבודת בניה   .1

 למשרד הכלכלה 

  

   תכנית בטיחות / הערכת סיכונים מאושר  .2

   גידור ושילוט, כולל שילוט הקבלן  .3

   התקנת הסדרי תנועה לפי התכנית  .4

   ניהול יומן  .5

   ניהול פנקס כללי  .6

   ניהול מעקב הדרכות  .7

8.  
התסקירים והרישיונות קיום תיק בטיחות עם 

 הדרושים
  

   קיום עזרה ראשונה באתר  .9

   קיום כיבוי אש באתר  .10

   המצאות שירותים ופינת מנוחה ואכילה לעובדים  .11
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 הערות: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 חתימה: _____________________________ שם הבודק: ________________________
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 בטיחות יומיתטופס ביקורת 

באחריות הקבלן, מבצע העבודה הראשי, לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מנהל העבודה או עובד בכיר באתר 

 : פעמיים בכל יום בו מתבצעת עבודה באתרשהוסמך לשם כך )ההסמכה נרשמה ביומן האתר(, 

 עם תחילת יום העבודה. - בבוקר .1

 לקראת סיום יום העבודה. – אחר הצהרים .2

 פעמים:  3שלא מתקיימת בו עבודה בשל חג או מסיבה כלשהי אחרת, תבוצע הבדיקה  בשבוע

ביום ראשון בבוקר, ביום שלישי אחה"צ וביום שישי אחה"צ. במקרים מסוימים כתוצאה מתנאים של מזג 

 אויר או אחרים ייתכן שהקבלן יידרש לבצע ביקורות נוספות.

תנועה לא נפגם, כי הגידור נשאר שלם, שילוט הבטיחות מטרת הבדיקה היא, בין היתר, לוודא שהסדר ה

הטופס  במקומו וכי לא נוצר כל מפגע כתוצאה מהעבודה, שנשאר ללא השגחה מחוץ לאתר העבודה או בתוכו.

לביקורת יומית מיועד לשבוע עבודה. הטופס יתויק בתיק הבטיחות של האתר, בסמוך לדוחות הבטיחות של 

 ממונה הבטיחות.

 יש להוסיף הסבר וסטאטוס הטיפול. Xאם יש צורך בטיפול. אם נרשם  Xאם הכל תקין או  Vיש לסמן 

יום 

 בשבוע
 תאריך

הסדר 

 התנועה

גידור 

 האתר

לכלוך / 

 פסולת
 חתימה שם החותם הסבר / סטאטוס אחר

  א

        בוקר

        אחה"צ

  ב

        בוקר

        אחה"צ

  ג

        בוקר

        אחה"צ

  ד

        בוקר

        אחה"צ

  ה

        בוקר

        אחה"צ

  ו

        בוקר

        אחה"צ

 טבלת קנסות בטיחות לקבלן
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 מבלי לפגוע ובנוסף בכל סעד ו/או זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין:

 תיאור הליקוי / הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
-הניכוי ב גובה

₪  

1.  
, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך ציוד מגן אישי

 משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' )לפריט( –
500 

 500 )למי שנוהג בכלי כלשהו( אי נשיאת תעודה מזהה ע"י עובד ו/או רישיון נהיגה  .2

 1000 לא תקין / לא לפי תכנית / תמרור פגום)*( הסדר תנועה  .3

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  .4

 1000 שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום  .5

 1500 נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי )כולל מכונה ניידת(  .6

 1500 יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, אבק וכו'   .7

 1500 באתר ללא אישורהבערת אש   .8

 2500 אי הצבת שלטי קבלן ובטיחות כנדרש בתקנות  .9

 2500 עבודה בגובה בניגוד לתקנות או ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  .10

 2500 רישום לקוי או חוסר רישום ביומן / פנקס כללי / תיק הדרכות )לרישום(  .11

 2500 לשיקול דעת הפיקוח( עבודה בניגוד לתקנות מחייבות )גובה הקנס נתון  .12

 3000 ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר )ליח'(  .13

 3000 מ' בניגוד לתקנות )לעובד( 1.20עובד בחפירה ללא דיפון שעומקה מעל   .14

 3500 ב"זהירות חפירה עמוקה"מ' לא מסומנת / מגודרת / משולטת  0.5תעלה מעל   .15

 4000 לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמךביצוע עבודת יום או   .16

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   .17

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  .18

 5000 בטיחות  השארת / אי טיפול במפגע/ ליקוי  .19

 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.

 ליקוי/פגם/עבירה בנפרד.הניכוי כספי הוא עבור כל 

הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים או תירוצים כגון: "רק היום הגעתי, בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו 
 לגדר, הזמנתי את השלט" וכו'. 

 עובדים לא ממושמעים, בכל רמה ובכל תפקיד, מסתכנים בהרחקה לצמיתות מהאתר.

יופעלו  –דה. הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבו
 .בהתאם לצורך, בלי קשר ביניהם

 ינוכו מחשבון הקבלן.  –נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות 

 .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה או תקינה, תמרור לא -)*(תמרורים פגומים משמעותם 
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 נספח 26
 

 אחוזי קבלן ראשי
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 'נספח יג

 אחוזי קבלן ראשי

 מובהר בזאת, כי הרשימה להלן הינה רשימה ראשונית בלבד הנמסרת לצרכי התרשמות בלבד. 

המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה, להרחיב או לצמצם את רשימת 

אין באמור ברשימה להלן על מנת לגרוע מסמכותו הבלעדית והמוחלטת של מנהל העבודות המנויות להלן. 

ב"הסכם ם נוספים עם קבלני משנה ממוניעימו והפרויקט להורות לקבלן הראשי שייבחר בהליך זה להתקשר 

לצורך ביצוע חלקים אחרים ו/או נוספים מן הפרויקט, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, משולש" 

)או עבודות נוספות, ככל שיימצא חלק מן העבודות המפורטות להלן כל או או, למצער, להחליט על מסירת 

 . בהתקשרות ישירה עם המזמין קבלן משנה ממונהלידי לנכון( 

העבודות המנויות בטבלה להלן תימסרנה )כולן או חלקן( לידי קבלני משנה ממונים במתכונת עליה יחליט מנהל 

 הפרויקט )"חוזה משולש" או התקשרות ישירה עם המזמין(.

אין באמור ברשימה להלן על מנת לגרוע מהתחייבותו הבלתי חוזרת של הקבלן הראשי שייבחר בהליך כמו כן, 

)בין במתכונת של "הסכם משולש"  באופן מלא עם כל קבלן ממונה אשר יבחר על ידי המזמין זה לשתף פעולה

, על פי דרישת , להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל בעניין זה וכן לחתוםובין בהתקשרות ישירה עם המזמין(

ובשינויים  י ההליךעל הסכם משולש, בינו לבין המזמין ולבין הקבלן הממונה, בנוסח המצורף למסמכ המזמין,

 . המחויבים כפי שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט

בכל מקרה, אין ברשימת העבודות המנויה בטבלה להלן כדי לחייב את המזמין בכל התחייבות שהיא ו/או בכל 

צורה שהיא או על מנת למנוע ממנו להורות על שינוייה מבלי שהקבלן הראשי יהא זכאי לכל פיצוי, שיפוי, 

ו החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא. כל אחד מן המציעים במסגרת הליך זה מוותר באורח בלתי חוזר תשלום א

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או המנהל )לרבות כל מי מטעמם( בקשר עם האמור בטבלה 

להשתנות מעת לעת, בהתאם  להלן ו/או בקשר עם שינוייה, על כל הכרוך, הנובע והקשור בכך. רשימה זו עשויה

 לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של המנהל. 

 ינוכו תשלום הקבלן בגין ביטוחים, והכל כמפורט במסמכי המכרזמובהר, כי מ'אחוזי הקבלן הראשי' 

 

 סוג העבודות מס'

שם קבלן 

המשנה 

 הממונה

 כתובת

"אחוזי 

הקבלן 

 הראשי"

1. 
המעקות ומאחזי היד  –מסגרות אומן 

 ביציעים;

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

%6 

2. 
הגדר ההיקפית ושערי הכניסה  –מסגרות אומן 

 והיציאה;

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

%6 

3. 

קונסטרוקציית גג  –מסגרות חרש וסיכוך 

 וקירוי, ה"פשיה" ההיקפית ועמודים שונים;

 

 טרם נקבע.

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

%4 
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4. 
עבודות שיקום בטונים קיימים ועבודות 

 איטום נלוות;

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

%6 

 

5. 
 מושבי האצטדיון;

 

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

%4 

 עבודות גמר מתמחות שונות; .6

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 המזמיןעל ידי 

--- 

%6 

 

7. 

כל עבודה נוספת או אחרת שהמזמין יחליט, 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, על 

 ביצועה במסגרת זאת.

טרם נקבע. 

ייקבע בהמשך 

 על ידי המזמין

--- 

ל  %0בין 

ע"פ  %4 –

קביעתו 

הבלעדית 

של 

 המנהל
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 נספח 27
 

 רשימת מתכננים
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 נספח יד'

 

 רשימת מתכננים
 

 
 מנספלד קהת      אדריכלות
 04-8571115טל:     , חיפה7פל"ים 

 
 דורון שלו הנדסה בע"מ    קונסטרוקציה
 03-5322531טל:   , בני ברק23רח' בר כוכבא 

 
 יובל טיקטין      חשמל
 08-9310500טל:   , קרית המדע רחובות2ברגמן 

 
 גולדיש הנדסה     תברואה
 03-5614001טל:     , ת"א23עמינדב 

 
 שאול שמיל מהנדסים בע"מ     מיזוג אויר

 03-6474777טל:   , ת"א15רח' קהילת קובנה 
 

 אלרום מעליות     מעליות
 03-6196257טל:    , רמת גן36חיבת ציון 

 
 מ.ג.יועצים לאקוסטיקה     אקוסטיקה

 09-9553858טל:   הרצליה 24/4רח' בן גוריון 
 
 גישה טובה –אריאל גרדשטיין      ישותנג

 09-8944663טל:    , קדימה18רח' האלמוג 
 

 דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים      תנועה
 03-7554444טל:    , רמת גן2רח' בן גוריון 

 
 עידן בטיחות     בטיחות

 03-9534040טל:   , ראשל"צ11רח' משה לוי 
 

 אאורל אברהם מקלטים      מיגון
 03-5043859טל:   , חולון13שד' גולדה מאיר רח' 
 

 ביטלמן איטום   איטום ))שיקום בטונים(
 09-7741595טל:     , רעננה8עציון 

 
 לרר מהנדסים בע"מ-בלנק    קרקע וביסוס
 03-6496004טל:     , ת"א7רח' הארד 
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 גולד הנדסה יעוץ תרמי     בידוד טרמי
 03-6728095/08-8683007   , רחובות15רח' בילו 

 
 aviv-amcg      בנייה ירוקה
 03-9024004  , ראש העין27רח' העבודה 

 
 אינה ניסנבאום     תאורה

 03-6776892  ף רמת גן23רח' אהרונסון 
 

 סיסטמה הנדסת סביבה      אשפה
 03-6457991  ראשל"צ 31/1רח' ברנשטיין 

 
 TV  VIPSR IPמנ"מ/סבסבות/שידורי 

 08-9408617/08-9581335   נס ציונה 11רח' דפנה 
 

 דורון צור      דשא
 08-9340765/052-6906290טל:    , יבנה109רח' השרון 

 
 נחשון מטבחים     מטבחים

 08-9378800טל:      קיבוץ נחשון
 

 סי.טי.אול טכנולוגיות תקשורת בע"מ    תקשורת נתונים
 03-5363391טל:    , יהוד2רח' מוהליבר 

 
 ניהוליתגמזו       כמאי

 03-5363391טל:    , יהוד2רח' מוהליבר 
 

 קידן ניהול פרויקטים בע"מ    ניהול הפרויקט
 04-8847900טל:   , חיפה35רח' טשרניחובסקי 
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 נספח 28
 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה 
 הרשות
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 'נספח טו

 

 ---מצורף בקובץ נפרד  ---

 

 


