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  עייים:תוכן 

  :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל

  

  חלק א' 

                      ;כלליתיאור  - פרק א'

                      ;תאי המכרז - פרק ב'

  ספחים למכרז:

                ;במכרז מציעהצהרת הטופס  - 1ספח מס' 

      ;הצהרה על מעמד משפטי -  2ספח מס'

            ;מציעתצהיר להוכחת יסיון ה - 3ספח מס' 

  ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 4ספח מס' 

    ;וסח ערבות מכרז - 5ספח מס' 

  ;חשבון רואה דיווח - 6מס'  ספח

   ]טליםומב[ - 7-12מס'  ספחים

  ;ההצעה הכספית - 13ספח מס' 

על גבי התקן אכסון ייד [ )מכרזומט( בארית בתוכתכמויות הכתב + חוברת כתב כמויות  - 14 מס' ספח
(DISK ON KEY)[;   

                  מסמכים: - 15מס'  ספח

 DISK ON)התקן אכסון ייד המסמכים והתוכיות [על גבי  + תוכיותו רשימת מסמכים - א15ספח 

KEY)[ (ספח א' לחוזה);  

    ;הצעה הזוכה]בהתאם ל[יושלם  לחוזה) 'ב(ספח  ומחיריםת כמויו יכתבחוברת  - ב15ספח 

  .ומפרטים (ספח ג' לחוזה) מוקדמות - ג15ספח 

      

  מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

  ;על ספחיוההתקשרות וסח חוזה  -  16ספח

   לחוזה); 1ד'-לוח זמים לביצוע העבודות (ספחים ד' ותקופת הביצוע ו -  17ספח

   וסח צו התחלת עבודה (ספח ה' לחוזה); 18- ספח

   וסח תעודת השלמה (ספח ו' לחוזה); - 19ספח 

   וסח ערבות ביצוע (ספח ז' לחוזה); -  20ספח

   (ספח ח' לחוזה);וסח ערבות טיב  - 21ספח

   וסח הצהרת ביטול תביעות (ספח ט' לחוזה); -  22ספח
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    );לחוזה' י(ספח  ביטוחים אישור ספח וסח -  23ספח

  ;' לחוזה)א(ספח י משולשהחוזה הוסח  -  24ספח

  ;המשולש) לחוזה 'ג(ספח ביה של הרשות  יבפרויקטאוגדן בטיחות  -  25ספח

  .לחוזה) יב'(ספח  וליסה לביטוח עבודות קבליות שערכה הרשותפהעתק ה - 26ספח 
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  יפו -תל אביב  כלכליהרשות לפיתוח 

   3/2017מס' פומבי  מכרז

  

שיפוץ והרחבת אצטדיון  פרויקטבמסגרת  מסגרות אומןביצוע עבודות 
  יפו - אביב תלב בלומפילד

  

  כללי - 'פרק א

  כללי:

 לביצוע עבודותת לקבל הצעות ימעוי") הרשות: "(להלןבע"מ  יפו - אביב תל כליכל לפיתוח הרשות .1
להלן: ( פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדבמסגרת  ")העבודהלהלן: "(מסגרות אומן 

 )."הפרויקט"

מקומות ישיבה לצופים,  29,000יציעיו (המשופצים והחדשים) בבמסגרת הפרויקט יוקם אצטדיון ש .2
מבה מערבי מרכזי הכולל את כל הפוקציות  -את כל מתקי העזר והלוואי הדרשים  יכלולשו

כל הדרש , והדרשות לשחקים ולכל שאר בעלי התפקידים הרלווטיים (מלתחות, שירותים וכו')
קוקורסים בכל ארבעת היציעים, שירותים סיטריים, מזוים, מועדוים,  -לשימוש הקהל הרחב 

 ובכפוף לחוק התכון והביה הרלווטיות  UEFAהכל בהתאמה להחיות  -ופות וכו' תאי צפייה, ק
 .ותקותיו

החל בביצוע העבודות כבר , ")הקבלן הראשי(להלן: " ההקמהביצוע עבודות לבחר הקבלן הראשי ש .3
 . בפרויקט

מספר ת למוהרשות , בכוות מוו על ידו לעסוק בפרויקטולקבלי המשה שי הראשיבוסף לקבלן  .4
, חלקם כ"קבלי משה ממוים" העוסקים בפרויקט בפרויקטייעודיות  לביצוע עבודותקבלי משה 

, וחלקם כקבלי משה ")ממויםקבלי משה להלן: "( תחת הקבלן הראשי במסגרת "חוזה משולש"
 .מטעם הרשות במסגרת חוזה ישיר עמה (בלבד)

במסגרת  ,ממוה", תחת הקבלן הראשיקבלן משה "תבוצעה במתכות של שוא מכרז זה  העבודות .5
 ."הסכם משולש"

 הים: הבמסגרת מכרז זהכלולים פרקי העבודות  .6

על פי הטריבוות הקיימות  ,לפרטים המצורפיםלתכיות ובהתאם לרשימות  ,מעקות חדשים :עקותמ
חדש בשטחי ואוחסו ע"י אחרים ויותקו משפורקו קיימים שיפוץ והתקת מעקות וכן  ,והחדשות

  . הזוכה הקבלן ידי על הטריבוות המשופצות

  .מעל הכיסות לאצטדיוןבהיקף קו הגדר שיותקו  :גגוים

דהייו  ,חוץלבין ה אצטדיון ("אחרי הכרטיס")בין פים ה הגדר מפרידהבהיקף האצטדיון  :גדרות
  השטח הציבורי ("לפי הכרטיס")

   .המשולבות בתחומי הטריבוות ם, פלטפורמות כיבמות צילום :בודות שוותע

 מסגרת לוחות הזמים לביצוע העבודות היה: .7

 - ההתקות בשטח האצטדיון הקייםייצור כלל הרכיבים, וכן השלמת כלל השלמת  - 1חבילת עבודות 
  .חודשים ממועד צו התחלת עבודה(שמוה)  8תוך 

5



  

  

זמים של הלוח , ובהתאם ל9/2018סוף  -השלמת כלל ההתקות בשטח ההרחבה  - 2חבילת עבודות 
 . הפרויקט

, וכן מופית לכך שמדובר בפרויקט שביצועו מתוכן בלוח זמים קצר ביותרשתתפים תשומת לב המ .8
שלאור לוחות הזמים הגזרים מעות הכדורגל באירופה בכלל ובישראל בפרט, קיימת חשיבות 

מלא עם הקבלן הראשי האחראי  ובתאום ,מיוחדת ועליוה לעמידה מלאה ומדויקת בלוח הזמים
 . העבודות הרבות בתחומים השויםכלל לתאם את 

לבצע שיידרש וכן  ,תות וספובצע עבודות במשמרהתל ותצפוישבחשבון הביא מציע לפיכך, על ה .9
 .באתרבאזורים שוים  במקבילקבוצות עבודה עבודות במספר 

כל האישורים וההיתרים הדרשים  קבלתב, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותה העבודותביצוע  .10
לרבות היתר בייה לפי התב"ע להרחבת האצטדיון. היתר הבייה צפוי להתקבל במקביל  על פי כל דין,

למכרז זה ולהתארגות הקבלן לתחילת העבודות. עדכון לגבי סטטוס היתר הבייה יימסר בכס 
    .   במכרז שתתפיםהמ

מתאים לביצוע  תקציב]של  ובאישורהתחלת העבודה, מותה גם ביצוע העבודות, לרבות הוצאת צו  .11
 הפרויקט.

 טיפול, גלוי בטון, צבע גמרלאחר  שמצאים ואזורים בשטחיםציוד  וליידלעבוד  יצטרך קבלןהש .12
הדרושים לשמור  האמצעיםועליו לקוט בכל  ,וספים ובאזורים הטריבוות בפי ורגיש יקר איטום

 . שיגרם להם זק בכל ישאוי, השויםעל האלמטים 

המותקים ואלה  אלההמצאים באתר, רכיבי מסגרות האומן  אתלבחון מוזמים  המציעים .13
 .במועד המסירה As-Isהמפורקים. מובהר, כי הרכיבים יימסרו לקבלן במצבם 

קיימת אפשרות  ,יתקיימו לעיל לא 10-11 בסעיפיםוככל שאיזה מבין התאים כאמור  ,בין היתר .14
ביטול חלק לאו ו/ במועד תחילת ביצוע העבודותאו לדחייה או החוזה,  הזכייה במכרז, לביטול המכרז

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  שתתפיםבעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המ מהעבודות.
יבים שלא ומתחי ,ומי מטעמה בעיין זה הרשותתביעה כגד או ל, וכמוותרים על כל טעה, דרישה עיל

הזכייה במכרז , ומי מטעמה, בקשר עם ביטול המכרז הרשותאו תביעה כגד להעלות כל טעה, דרישה 
 .שוא המכרז ל חלק מהעבודותוו/או ביט או דחיית תחילת ביצוע העבודות, החוזהאו 

  מסמכי המכרזרכישת עיון ו

1. ט של הרשות ,25.9.2017 מיום החל ללא תשלום, ,יתן לעיין במסמכי המכרזטרבאתר האי, 
 , תל אביב,2, קומה 2קריית עתידים, ביין מס' ב רשותבמשרדי האו  ,www.ta-eda.co.ilשכתובתו 

inbar@ta-או בדואר אלקטרוי  6497888-03 פוןטלב חוזיםרכזת התקשרויות ובתיאום מראש עם 

eda.co.il'15:00-8:00ה', בין השעות -, בימים א . 

בכתובת  הרשותבמשרדי ה', -בימים א', 25.9.2017מיום את מסמכי המכרז יתן לרכוש, החל  .2
שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעוה  ),חדשים יםשקל אלף(₪  1,000 תמורתהמצוית לעיל, 

יוחזר ם זה לא סכו .הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ מסמכי המכרז, לפקודת יום רכישתחל ב
 . מובהר, כי התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה כגד קבלה (ולא חשבוית). בכל מקרה

, לפי פרטי ברשות זת התקשרויות וחוזיםלרכלברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז יתן לפות  .3
 הקשר שלעיל. 

 .והגשת ההצעות שתתפות בהליך המכרזירכישת מסמכי המכרז דרשת לצורך ה .4

  שאלות הבהרה, תיקוים ושיויים

התאמה -המציעים דרשים לבחון בקפידה את מסמכי המכרז, ולהציג לרשות כל טעות, סתירה או אי .5
גד הרשות בקשר לכל טעות, סתירה או איבמסמכים. למציע לא תהא כל טעהתאמה -ה או תביעה כ

 .שלא הוצגה לבחית הרשות

בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או  הבהרות בוגע למסמכי המכרז, לרבותבקשות לשאלות ו .6
תתקבלה  המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,ספק כלשהו בקשר למובן 
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בלבד,  בכתב, שתתפים במכרזאו משתתפי כס המ המכרז מסמכית ארכשו ים אשר מגורמאך ורק 
  .12:00בשעה  ,19.10.2017 יוםלוזאת עד 

באמצעות מסמך חתום הן  לרכזת התקשרויות וחוזיםיש להפות לרשות, וההבהרות את השאלות  .7
 .eda.co.il-inbar@ta הדואר האלקטרוי לכתובת ,פתוחוהן באמצעות קובץ וורד ) PDF(בפורמט 

על גבי הפיות יש לציין כי הפייה היה בקשר עם מכרז מס' הגעת הפייה. ריות המציע לוודא את באח
3/2017.  

מסרו בכתב, יחייבו את ישתשובות רק  הר בזאת כילמען הסר ספק מוב. בכתב בלבד תשובות תיתה .8
בהצעתו על תשובות שיתו לו, אלא אם התשובות הסתמך יהיה רשאי לטעון כי  לא מציע. רשותה

יתו יאו הסברים ש, פרשות הרשות ומי מטעמה אים אחראים למידע יתו כאמור, בכתב.
עובדי הרשות או מי מטעמה) שלא במסגרת המתוארת לעיל של ל ידי למשתתפים במכרז (לרבות ע

  מתן מעה בכתב לשאלות הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכיס שיויים ותיקוים  רשותה .9
מסמך הבהרות או מידע וסף או דרישות משתתפים או לשלוח למכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז, 

 ןוביביוזמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין  ,או הוראות וספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז
 . . הבהרהבתשובה לשאלות 

בדרך של פרסום , בכתבכאמור לעיל התיקוים והשיויים , ההבהרות ,תמסור את התשובות הרשות .10
במקביל, תישלחה ההודעות לכל  .www.ta-eda.co.ilשכתובתו הודעה באתר האיטרט של הרשות, 

שיימסרו על  לפי פרטי זיהוי ויצירת קשר תקייםשתתפים, המ כס פימשתתו מסמכי המכרז רוכשי
בהודעות המתפרסמות באתר האיטרט של הרשות, באחריות כל מציע להתעדכן ידם. בכל מקרה, 

, וזאת גם אם לא קיבל את ההודעה ישירות, בין משום שלא סיפק פרטי והוא יהיה מחויב לאמור בהן
על  ואם לא מסר מציעלא תישמע כל טעה מ בכל מקרה, .יבה אחרתיצירת קשר תקיים ובין מכל ס

פרטי יצירת קשר תקיים, וכן למציע לא תהא כל טעה כגד הרשות הובעת מחוסר תשומת לב  ויד
  .להודעות שפורסמו באתר האיטרט של הרשות

 יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז. הרשות ודעות ה .11

תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות ום את הודעות הרשות צרף להצעותיהלשתתפים על המ .12
 . מציעעל ידי מורשי החתימה של ה

  קבלים יסיורומשתתפים במכרז  יכס

 עיל(ל באצטדיון בלומפילד ,12:00 בשעה, 16.10.2017ביום , ייערך קבלים וסיורמשתתפים  כס .13
כות לקיים כסי משתתפים וסיורי את הז הלעצמ תשומרהרשות  ").כס המשתתפים במכרזהלן: "ול

 מצא לכון.תקבלים וספים ככל ש

 הרשותעל אחריותו. ו מציעדעת כל  לשיקול ,רשותהיה  במכרזשתתפות בכס המשתתפים הה .14
 . לצורך הכרת כל המתקים וסביבתםכס המשתתפים במכרז ב השתתפות על ממליצה

, טעה כל על בזאת מוותר, הקבלים ורסיבכס המשתתפים במכרז ובהמחליט שלא להשתתף  מציע .15
המידע ו כס המשתתפים במכרזב השתתפותו אי עם בקשר מטעמה ימו הרשות כגד תביעהאו  דרישה

  .כס המשתתפים במכרזשהוצג במהלכו ו/או המתקים בהם ערך 

יחשבו חלק יכי רק ההסברים ותשובות שיפורסמו בכתב בעקבות כס המשתתפים במכרז  ,מובהר .16
 תי פרד ממסמכי המכרז. בל

לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא  ,כל הסבר או תשובה שימסרו בכס ולא יפורסמו בכתב בעקבותיו .17
  יהיה להם כל תוקף מחייב.

  מועד הגשת ההצעותאופן ו 

את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ואסף  לאחר שעיין בכל המסמכים .18
את הצעתו גיש להבמכרז  מציעמתבקש הוקיבל את מסמכי המכרז, בויות על פיו, ועל מילוי ההתחיי

מטעם מורשי החתימה ם על ידי מיחתו םפרק ב' למכרז, כשהבשתכלול את כל המסמכים המפורטים 
 .מכרז, הכל כמפורט בפרק ב' למכרזל מציעה
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 להגיש יש ),3/2017 'מס( המכרז מספר את תישא אשר, ההצעה מסמכיעם כל את המעטפה הסגורה  .19
המצאת במשרדי  1מס' המועד הקובע") לתיבת המכרזים (להלן: " 12:00שעה ב, 1.11.2017עד ליום 

  .אביב , תל2, קומה 2הרשות, קריית עתידים, ביין מס' 

 תתקבל.לא  -דלעיל הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור או תוגש לאחר המועד  .20
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  יפו -ביב תל א הרשות לפיתוח כלכלי

   3/2017 מס'פומבי  ז ר כ מ

  

שיפוץ והרחבת אצטדיון  פרויקטבמסגרת  מסגרות אומןביצוע עבודות 
  יפו - אביב תלב בלומפילד

  

  תאי המכרז -פרק ב' 

  תאים כלליים .1

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

, ומבלי . כמו כןלביצוע ההתקשרות רשותל האין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי ש .1.2
רשאית לבטל את  רשותתהיה ה לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה לפי מסמכי מכרז זה,

ולזוכה ולמשתתפים האחרים  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ,ובכל עת המכרז, מכל סיבה שהיא
ה או תביעה בעין זה.יבמכרז לא תהיה כל טע   

בהגשת ההצעה למכרז ובהכת מסמכי המכרז תחולה  וג הכרוכותכל ההוצאות מכל מין וס .1.3
  במכרז ולא תוחזרה לו בשום מקרה.  מציעעל ה

 הסף את כל האישורים והמסמכים הדרשים להוכחת עמידתו בתאילהגיש במכרז  מציעעל ה .1.4
 . הלן ובתאים המפורטים במכרז להלןל המפורטים

יות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכו .1.5
שייכות לרשות. המשתתפים במכרז אים רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש כלשהו, 

למען הסר ספק למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הרשות. 
 רשותי ה, וכמציעגם לאחר שמולאו על ידי ה רשותמובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של ה

בחר לבצע  מציעתוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם ה
  .תהא כל טעה או תביעה בקשר לכך מציעובין אם לאו, מבלי של עבודותאת ה

או חלקם, המשתתפים במכרז כל מ , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית לדרוש אתהרשות ה .1.6
, מסמכים וספיםפרטים וספים ו/או , אישורים, תהמלצו, מידע חסר, השלמת מסמכים

על ו/או להוכחת עמידתו בתאי הסף, והכל של המציע לרבות בכל הקשור ליסיוו וליכולתו 
, לרבות במכרז ואת הצעתו מציעעל מת לבחון את הולשביעות רצוה המלא, ופי שיקול דעתה 

לרבות  ,ע כאמור מכל צד שלישימידוכן רשאית הרשות לבקש הבהרות  .עמידתו בתאי הסף
ההבהרות וההשלמות כאמור לעיל,  מכרז.הצעתו לב מציעמן הגורמים שפורטו על ידי ה

במכרז לרשות תוך פרק הזמן שייקבע על ידי הרשות ויהוו חלק בלתי  מציעתימסרה על ידי ה
 במכרז. מציעפרד מהצעת ה

כי המכרז, ביוזמתה או בתשובה שומרת על זכותה להכיס שיויים ותיקוים במסמהרשות  .1.7
, יהוו  לשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השיויים והתיקוים כאמור

ומשתתפי מסמכי המכרז  רוכשיחלק בלתי פרד מתאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל 
 .כס המשתתפים

 ,הקובים במכרז זה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים 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 שיוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף , להגשת הצעות

  .להצעותיהם
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. אי מילוי אחת או יותר כי המכרזמסמלמילוי כל ההוראות המפורטות בלדאוג  מציעעל ה .1.9
  מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתאי חוזה  , השמטהכל שיוי .1.10
ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

, ובכל מקרה לא תחשב הרשות כמי לת ההצעהאו בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסי
ורק הוסח המקורי שפורסם ואושר על  ,או תוספות כאמור/ו , השמטותשהסכימה לשיויים

 .ידי הרשות יחייב

  :(למעט שותפות) תאגידהוא  מציעבמקרה שה .1.11

  לן.הל 2בסעיף לעמוד בתאים המקדמיים כמפורט  מציעהעל  .1.11.1

לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא  מציעהמוסמכים של ה על מהליו .1.11.2
ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הדרש על פי מסמכי -פרוטוקול מאושר, על

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה  תאגידההתאגדות של ה
  ת מחייבות בשמו.ולהגיש הצעו מציעלחייב בחתימתם את ה מוסמכים

יצורף תדפיס מרשם חברות, וכן  ,מציעתצורף תעודת התאגדות של הלהצעה  .1.11.3
וכן רשימת  , הבעלויות בומציעהון המיות המופק והפרע של ה אתהמפרט 

 .למועד הקובע, כון למועד הסמוך השעבודים החלים עליו

  :הוא שותפות רשומה מציעבמקרה שה .1.12

  .הלןל 2בסעיף ים כמפורט לעמוד בתאים המקדמי מציעעל ה .1.12.1

על ההצעה ובוסף לכך דרשת חתימה של  לחתום מציעהשל  המוסמכים מהליו על .1.12.2
 1.11.2בסעיף  כאמור פרוטוקול להמציא יש. ההצעה על מציעבכל אחד מהשותפים 

   .עילל

, השותפויותיצורף תדפיס מרשם  וכן ,מציעהתעודת התאגדות של  תצורףלהצעה  .1.12.3
 מועד הקובע.כון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ

 של במתכות גורמים בוצתקידי  על ולאמורשה  עוסקהגשת הצעות על ידי  תתאפשר לא .1.13
 ".משותף"מיזם 

 

 תאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2

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

 :תאי סף .2.1

עבודות מסגרות אומן במבים שלוש) ( 3המציע ביצע לפחות   יסיון מקצועי: 2.1.1
ציבוריים, הדומות במורכבותן ובמהותן לעבודות שוא המכרז, ואשר ביצוען 

בהיקף  ,(לא שים קלדריות) עהקוב למועד שקדמו(חמש) השים  5 הסתיים במהלך
 (מיליון) ש"ח כל אחת.  1,000,000כספי (לא כולל מע"מ) של לפחות 

מבים המיועדים או המשמשים בעיקרם לצורכי "מבים ציבוריים":  ,זה בסעיף
, מבי בתי אבות, מבי משרדיםחיוך, מבי ציבור רחב, כולל סוגי המבים הבאים: 

 מלון בתיומרפאות,  חוליםרט, בתי מבי ספודת, רווחה, מבי תרבות, מבי 
 ותחות רכבת תחות, , מרכזי קיות/מרכזים מסחרייםוותוהארחה/אכסיות/מע

" ציבוריים מבים"כייחשבו  לאמגורים הסר ספק, מבי  למען. מרכזיות היסעים
 לצורך סעיף זה. 

ציגם לבחיה המציעים מוזמים לה -בי ציבור מסוגים שאים מפורטים לעיל מ
הצגתם לבחיה מוקדמת כאמור לא תגרע -כי אי ,אולם מובהרת. הרשומוקדמת של 
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  מהאפשרות שהרשות תאשרם כ"מבים ציבוריים". 

כאמור יכלול מספר אגפים או מספר מבים המצויים בקרבה  "מבה"ין מיעה שא
ידי זה לזה, ובלבד שהם מהווים חלק מפרויקט אחד באותו מתחם. מובהר, כי ב

הרשות שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם מבה מסוים אכן עוה על 
  שלעיל ורלבטי לצורך האמור בתאי סף זה. ותהדריש

  לרבות במעמד הקבלן הראשי בפרויקט. - "ביצע"בסעיף זה 

  .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולעמוד בכל הדרישות על המציע  2.1.2

 בקאית אוטוומית בלתי מותיתערבות יע לצרף להצעתו מצעל ה: מכרזערבות  2.1.3
, יפו בע"מ' -'הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  , ערוכה לפקודת5ספח בבוסח הקבוע 

 ש"ח.  )שלוש מאות וחמישים אלף( 350,000בסכום של 

   .1.2.2018 םעד ליו יהיההערבות הבקאית  תוקף

  , לפי דרישת הרשות. 1.5.2018ליום  המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות עד

תוה הזכות, אך לא החובה, לדרוש בכל עת מהמציעים להאריך את  כמו כן, לרשות
תוקף הערבות הבקאית לתקופה או לתקופות וספות ככל שיידרש עד להתקשרות 

  עם מציע שייבחר. 

מאת מקבלת דרישה בכתב לכך  ימים) 7( בעהע שלא יאריך את הערבות בתוך שמצי
ו טעה או זכות כלשהי כלפי , בלי שתהיה למכרז, ייפסל מהמשך השתתפות ברשותה
  .רשותה

המועד דחה את הרשות תמובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי גם במקרה שבו 
אין לבצע כל שיוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על , האחרון להגשת הצעות

  .המציעים לצרף להצעותיהם

בק ישראלי (ידי מוסד בקאי רשום בישראל -הא ערוכה עלת הערבות הבקאית
, כך לפי בקשתו של המציע עצמו) 1981 -כהגדרתו בחוק הבקאות (רישוי), התשמ"א

פי כתב הערבות. לא תתקבל ערבות שהוצאה לבקשת צד -מציע יהיה המבקש עלשה
   ג' כלשהו.

על אף פגם בוסח בכפוף לכל דין, הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה 
הערבות, וזאת אם שוכעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם שפל בוסח הערבות 
עשה בתום לב וכי אין בו כדי להקות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין 

 המשתתפים.

מציע המעויין בכך רשאי להציג את טיוטת ערבות המכרז לאישורה המוקדם של 
) ימים לפי מועד הגשת ההצעות. מובהר, כי 14לפחות ארבעה עשר (הרשות, וזאת 

או כדי להטיל אחריות כלשהי  מכרזהאין בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לפי 
מטעמה או להגביל את שיקול דעתה, לרבות במקרה בו אישרה הרשות  ומיעל הרשות 

 את וסח טיוטת הערבות.

המציע יעמוד בהוראות מסמכי המכרז, לכך שהבקאית תשמש כבטוחה  הערבות
לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, כולל 

יחזור המציע מהצעתו או המציע לא יעמוד בהוראות מסמכי המכרז או במקרה בו 
פי שיקול דעתה -פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכל על-בכל התחייבויותיו עללא יעמוד 
  פי דין.-על רשות, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות התוים לותרשל ההבלעדי ש

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרשות תהא רשאית (אחרי שתה למציע  מבלי 
הזדמות להשמיע את טעותיו) להורות על חילוט הערבות הבקאית, אם התקיים 

ו בחוסר יקיון במציע אחד מאלה: הוא הג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסות, א
 בו חזר הואמידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; לרשות כפיים; הוא מסר 

 שבחר אחרי; ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה
 ההתקשרות ליצירת מוקדם תאי שהן המכרז הוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה

   .במכרז הזוכה עם הרשות של
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תוחזר לו ערבות המכרז שצירף תוך ארבעה עשר  -ז שהצעתו לא זכתה מציע במכר
  ) יום ממועד חתימת חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה.14(

  

  תוקף ההצעה .3

  .1.2.2018 ליוםעד תהיה בתוקף ההצעה  .3.1

 התוקף מועד(" 1.5.2018ליום  עדתוקף ההצעה  תהארכהרשות תהיה רשאית לדרוש את  .3.2
  .")המוארך

לא יהיה  מציעובלבד שה ,הארכת תוקף ההצעה יכולה להיות לשיעוריןישה להדרמובהר, כי  .3.3
 מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף המוארך. 

  מחויבות להצעה .4

במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן  מציעכל  .4.1
  בהתאם לכך.חיה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בב

 למכרז. 1כספח המצורף  מציעההצהרה תיתן על גבי טופס הצהרת ה .4.2

  

 וכתב הכמויות DOK-אופן הכת ה .5

 התקןלמכרז, על גבי  14ספח בלהקליד את מחירי כל יחידה בכתבי הכמויות  מציעעל ה .5.1
-ה(להלן: " (מכרזומט) תוכת באריתבבפורמט האלקטרוי ו )Disk On Key( אכסון ייד

DOKלהוציא תדפיס של כתב הכמויות, אשר הוקלד על גבי ה ,("-DOK  ולחתום על כל עמוד
של העותק המודפס. את התדפיס המוקלד של כתב הכמויות יש להכיס למעטפה סגורה 

 עצמו.  DOK-וה )ההצעה הכספית(  13ספחיחד עם  ,פרדתו

, לבין DOK-ל גבי הע מציעבכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על ידי ה .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 .ועד לגיבוי בלבד 

וים לכתבי הכמויות, במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו/או בעדכ .5.3
אזי ייחשב הדבר כאילו כלול ביצוע העבודה בסעיף הדון במחירי סעיפים אחרים של כתבי 

 יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום. מציעוה ,הכמויות

בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה  .5.4
 סתירה. המוך שבין המחירים העומדים ב

אפילו אם במקרה זה או  ,פי מהות העבודה עצמה על תיקבע עבודותזהות המובהר בזאת כי  .5.5
 אחר היסוח בכתבי הכמויות איו זהה לחלוטין.

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

  

 אופן הגשת ההצעה  .6

תושם במעטפה סגורה אשר צורפה ו אחד מקורי בעותקתוגש ההצעה על כל ספחיה ומסמכיה  .6.1
 למסמכי המכרז.

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא מציעה .6.2
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את כל האישורים והמסמכים הדרשים, ובכלל  מציע, יצרף התאי הסףהעמידה בלהוכחת  .6.3
  :זה יצרף את המסמכים הבאים

, לרבות כל המסמכים, רזלמכ 3 כספח המצורף, מציעהלהוכחת יסיון  תצהיר .6.3.1
 האישורים והאסמכתאות שיש לצרף לתצהיר זה לצורך הוכחת האמור בו;

 ,דרישות הסףלצורך  רלבטיותאשר  עבודות וספות ישן מציעמובהר כי ככל של
  וצג בטבלה פרדת. ת עבודהשכל  ובלבד , 3ספחבמסגרת  ומוזמן להציגןיכול  הוא

 3קטו, ביוזמתו או שלא ביוזמתו, במהלך  לצרף תצהיר ולפיו לא מציעכל  על .6.3.2
פירעון מכל סוג שהוא ולרבות  חדלות הליכי, הקובעשקדמו למועד השים (שלוש) 

 במכרזפירוק, הקפאת הליכים או כיוס כסים. מובהר כי לא תתאפשר השתתפות 
 .זה תאי אחר) ימלא לא(או  ממלא איולמציע אשר  הז

כאשר כל  להלןם המפורטים מסמכיכל האת  הצעתו גםיצרף לבמכרז  מציעכל בוסף,  .6.4
  פרטיהם מלאים כדרש וחתומים כדרש:

כדין על יהול ספרים ויכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים אישורים  .6.4.1
ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2וכן תצהיר לפי סעיף  1976 –התשל"ו  ,ציבוריים

  למכרז. 4 כספחבוסח המצורף 

, מציעלמכרז) חתום בידי מורשי החתימה מטעם ה  31ספח( המחירצעת סמך המ .6.4.2
 )מכרזומטבארית ( בתוכתכתב כמויות ועליו ) Disk On Keyאכסון ייד ( התקן

בידי מורשי החתימה מטעם  הכמויות חתום תדפיס של כתב+ למכרז)  14ספח (
 .מציעה

  למכרז. 1כספח במכרז, המצורף  מציעמסמך הצהרת ה .6.4.3

 העתק יצורףכמו כן, למכרז.  2כספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  סטופ .6.4.4
מרשם המתהל המ עדכי תדפיס וכן ההתאגדות תעודת של דין עורך ידי על מאומת

 -ו 1.11.2לסעיפים  בהתאםחתימה זכויות כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול 
  .עילל 1.12.2

 למכרז. 6 כספחרואה חשבון, המצורף דיווח מסמך  .6.4.5

 . למכרז 15כספח  רשימת המסמכים המצ"ב .6.4.6

חוברת כתב כמויות  - ב 15ספחיחתום על העמוד הראשון של  מציעכמו כן, ה .6.4.7
 מוקדמות ומפרטים.  - ג 15ספחהעמוד הראשון של וומחירים, 

 המוסמכים ידי על חתום, למכרז 16 כספחהמצורף  וזה ההתקשרות וספחיו,ח .6.4.8
 .ועמוד עמוד בכל מציעה של מטעמו כדין

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. .6.4.9

שמסרו לשאלות  התשובותבמכרז, פרוטוקול כס המשתתפים מ חתום עותק .6.4.10
 .)שמסרו(ככל והודעות הרשות ההבהרה 

בכל  מציעל ידי המוסמכים כדין מטעמו של הע חתומים כשהם המכרז מסמכי כל .6.4.11
דפים אשר לא צוין  .(למעט אם צוין אחרת) עמוד ועמודמקום המיועד לכך, וכן בכל 
חתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום יי ,בהם בדפוס מקום החתימה

יחתמו בשם מלא ובמידת  , לרבות בהסכם ההתקשרות,החתימה המיועד בדפוס
מקום שדרש אישור עו"ד ו/או  .מציע) בליווי חותמת ועל פי הלי ההצורך (תאגיד

 כולל חתימה בעמוד של המפרט הטכי רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

 .)(ככל שרלבטיעידוד שים בעסקים האישורים הדרשים במסגרת התיקון לעיין  .6.4.12
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בלתי פרד מהחוזה שיחתם  הוו חלקי מציעמסמכי המכרז וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת ה
   .רשותבין הזוכה במכרז לבין ה

 ,ממו הדרשים מסמכים איזה צירף לאאו  ,במכרז להשתתפות םתאיהלא קיים המציע את כל 
 הסתייגויותאו ו/ הערות, מסמכים צירףו א ,כאמור מהמסמכים איזה שלם לא באופן צירףו א

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את , מטעם זה בלבד ולפי הרשותרשאית , לצרפם שאין
, אך למעט ככל פגם (לרבות מהותי כלאו, לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן הצעתו של המציע, 

או הפרטים ו/או העייים /ו) ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים שמדובר בערבות המכרז
 בזאת מוותרים המציעיםעל ידה. ובתוך פרק זמן שיקבע  הרשותשתקבע שבהצעתו בתאים כפי 

 הכרוך, הקשור כל על זה בעייןהרשות  כגד דרישהאו /ו תביעה או/ו טעה כל על חוזר יבלת באורח
  .הימו והובע

  בחית ההצעות .7

 .לא תפתחה הקובע המועדהצעות שיוגשו לאחר  .7.1

כפי  , אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחיםהרשותההצעות תיבדקה על ידי  .7.2
 שתמצא לכון. 

בלתי סבירה בשל תאיה  , לפי שיקול דעתה,רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא רשותה .7.3
מוע הערכת ההצעה כדבעי.  רשותאו בשל חוסר התייחסות לתאי המכרז באופן שלדעת ה

 מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ן מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעו .7.4
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיוי או תוספת בגוף המסמכים 

וההחלטה בעיין זה  ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 .תוה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות

המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממול דעתה הבלעדי, לדרוש, לפי שיק רשאית רשותה .7.5
ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות

וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות  ,מציעדקלרטיביים, לרבות בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של ה
, לרבות עמידתו בתאי הצעתוי ו, חוסו הכלכלי, יסיוו המקצועמציעעל מת לבחון את ה

במכרז, הן מהגורמים שפורטו על  מציעוזאת הן מה ,הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל
ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת  אשר צורף למכרז זה 3ספח שבידו בתצהיר להוכחת היסיון 

 הצעתו והן מצדדים שלישיים.

הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את  הרשות .7.6
את יסיוה של  ,לבצע את החוזה המוצע מציעוכושרו של ה ו, את אמיותמציעהעבודה של ה

בעבודות  מציעסיוו של היאת בעבר וכן  מציעעם ה יפו -רשות ו/או של עיריית תל אביבה
העבודות שוא מבלי לגרוע מהאמור, הרשות תהייה רשאית שלא למסור את קודמות דומות. 

 הרשות שלהרע יסיוה שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב  מציעמכרז זה ל
עם היחידים והגופים השולטים בו הרע  יסיוהעקב או במידה שמדובר בתאגיד,  ,מציעהעם 

 . והפועלים מטעמו

היא הטובה שהצעתו  מציעכן תהיה רשאית הרשות שלא למסור את העבודות שוא מכרז זה ל
ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לעיריית 

הו  מציעובמקרה שה מציעיפו ו/או גופים ציבוריים אחרים יש יסיון רע עם ה –תל אביב 
  .היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמותאגיד, לרבות עם 

הצעת מחיר, כולה או חלקה, שחזית בעייה כהצעה לא  לרשות שמורה הזכות לפסול .7.7
לגיטימית ו/או כהצעה תכסיסית ו/או כהצעה באמצעותה מבקש המציע להשיג יתרון לא 

") (כך למשל, הצעה לא הוגתהוגן על פי יתר המציעים באופן שיביא לזכייתו (להלן ביחד: "
ם שוא ההצעה, סבסוד צולב מחירי אפס או קרוב לאפס לכל ו/או לכל חלק מן הפריטי

והעמסות מחירים בין סוגי פריטים שוים העשויים לשקף החת עבודה של המציע לפיה הוא 
יידרש לספק בתדירות גבוהה יותר מן ההערכות המוקדמות את סעיפי ההצעה בהם קב 
במחירים גבוהים ואילו את סעיפי ההצעה בהם קב במחירים מוכים במיוחד הוא יידרש 

 ק בתדירות מוכה יותר מן ההערכות המוקדמות וכו').לספ

תהיה רשאית, בכפוף לזכות השימוע, לפסול או לדחות הצעות שוות כמו כן, הרשות  .7.8
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 בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שערכו  .7.8.1
ו הליך וזאת בשלוש השים , לאחר שהוכרז כזוכה באותהרשותעל ידי 

 האחרוות שקדמו למועד פרסום המכרז.

 וטרם פרע. 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 בתאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שים האחרוות 

 שקדמו למועד פרסום המכרז. 

מידע מטעה, או שהג במהלך מכרז בעורמה, וזאת  רשותציע שמסר למ .7.8.4
 בשלוש השים האחרוות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

היה עימו יסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון,  רשותמציע אשר ל .7.8.5
חשד למרמה, היעדר שביעות רצון יכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי 

 מטעמו וכיו"ב.

על פי חוזה התקשרות עימו,  הרשותהתחייבויות המציע כלפי  הפרת .7.8.6
 התהלות בלתי הגוה וראויה מצידו וכיו"ב.

ומי  הרשותהמשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .7.9
אם  תהא רשאית שלא לבחור הצעה רשותה מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצויות לעיל.

 הרשות ומי מטעמה.ו משתף פעולה באופן מלא עם אי מציעה הלדעת

והיא רשאית לעשות כן,  מציעאיה מתחייבת לברר פרטים אודות הומי מטעמה,  הרשות, .7.10
 .במידה שתראה לחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

הזכות למחול על קיום דרישה או תאי מתאי מכרז זה  עלשומרת  רשותהבכפוף לכל דין  .7.11
 .הרשותשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת אשר אים מהותיים וא

כמו כן, הרשות רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכית בהצעה, ככל שאין בהם 
 לדעתה כדי לפגוע בעקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 סטייה מאומדן העבודות .7.12

באופן בלתי סביר  או יפחת , יעלההמכרז איהעומדת בת מוכהמחיר ההצעה הככל ו
שלא  הבלעדי והמוחלט, ה, לפי שיקול דעתהרשות ת, רשאיהרשותהאומדן שערך על ידי מ

  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ולבטל את המכרז.

 זהותכספיות הצעות  הגשת .7.13

המהוות את ההצעה הזולה  במקרה שבו הוגשו על ידי שי מציעים או יותר הצעות מחיר זהות,
וכן בכפוף לכל דין (לרבות התקות  ביותר, ובכפוף לכך שמדובר בהצעה סבירה לדעת הרשות

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי אז תהא רשאית הרשות לבחור לעיין עידוד שים בעסקים)
  הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים הבאות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי: ההצעהאת 

 .כפי שיוחלט על ידי הרשותאיכותיים על יסוד שיקולים   .א

 בדרך של הגרלה בין בעלי ההצעות הזהות.    .ב

  העבודותאומדן עלות  .8

  יופקד בתיבת המכרזים לפי היום הקובע. - העבודותאומדן עלות  .8.1

שוו תאי המכרז והחוזה בעקבות קבלת הערות המשתתפים במכרז או שוה אומדן  .8.2
או בעקבות שיויים בשוק, או שיויים אחרים משתתפים במכרז, כס היות בעקבות והעל

לעדכן את הרשות אחרי מועד הפקדת האומדן בתיבת המכרזים, רשאית לרשות שודעו 
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  האומדן, לא יאוחר מהיום הקובע.

עדכון כאמור יופקד בתיבת המכרזים בסמוך למועד העדכון ובכל מקרה לא יאוחר מהיום    .8.3
  הקובע.

 עה הכספיתבדיקת טופס ההצ .9

עם זאת, הרשות תהיה רשאית היה מחיר ההצעה.  לבחית ההצעותהעיקרית  המידה אמת .9.1
לדחות את ההצעה הזולה ביותר ו/או להעדיף על פיה הצעה יקרה יותר, מטעמים הקשורים 

 בכושרובאמיותו, באיתותו הפיסית,  שהצעתו דחית או מועדפת כאמור, המציע ביסיון
  בצע את ההתקשרות מושא ההזמה.ל ביכולתואו /ו

הרשות תהא רשאית להביא בחשבון, לצורך בחית ההצעות, את כל המרכיבים והתוים  .9.2
שבמסמכי ההזמה על ספחיה, את כל המסמכים והתוים שהומצאו על ידי המציע, את 

ביחס למציע ולהצעתו  -עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים  –ממצאי בדיקותיה של הרשות 
 וכן כל מידע רלווטי אחר שיהיה בידי הרשות לגבי המציע ו/או לגבי הצעתו.

הרשות תהיה רשאית לפסול הצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה או פרטי מחירים שבה.  .9.3
כמו כן, תהא הרשות רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסותה לתאי ההזמה ו/או לדרך 

 שות מוע את הערכת ההצעה כדרש.הקבועה להגשת ההצעות, באופן שלדעת הר

מבלי לגרוע מהוראות דלעיל ומזכויותיה של הרשות על פי הוראות כל דין ומסמכי ההזמה,  .9.4
אם לדעת הרשות המציע מצוי במצב של חשש ליגוד לפסול הצעה  תרשאירשות תהיה ה

 .העבודותעייים המוע מן המציע לבצע את 

 

  בחוזה הרשות קשרותלהת ותאים הודעה על תוצאות המכרז .10

 .הרשותכתב בדבר החלטת מסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .10.1

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לרשות הזכות להל עם הזוכה מו"מ על  .10.2
    פי כל דין.

בשיויים המחויבים, לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, שזכה במכרז מתחייב  מציע .10.3
רשות, על פי הצעתו במכרז או חלטות של הגופים המוסמכים באם יהיו כאלה, כתוצאה מה

ימי עסקים מיום  )5( חמישהעל פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך 
  .קבלת ההודעה על זכייתו

בוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא לרשות, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את  .10.4
לחוזה  'י ספח( וחהביט אישור את וכן ההתקשרותוזה ח' לספח חערבות הביצוע כמפורט ב

 חתום בידי חברת הביטוח. כשהואההתקשרות) 

עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  לא .10.5
 זכייתו או ליתן לו ארכה וספת למלא אחר התחייבויותיו. 

ובעצם הגשת הצעתו הוא  רשותה כלפי השזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טע מציעל .10.6
 .ובקשר עם ביטול זכיית רשותדרישה כלפי הומוותר על כל טעה, תביעה 

במכרז, או לבטל  מציע, לא לקבל הצעה של רשאית רשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ה .10.7
 באים: הבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעהאת ההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו תן או  זוכההוכחות, להחת דעתה, כי ה ותרשיש בידי ה .10.7.1
 .ה במכרז.יהציע מעק, דורון או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכי

שיתה במכרז איה כוה, או  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה רשותהתברר ל .10.7.2
, היה בה כדי להשפיע רשותעובדה מהותית אשר, לדעת הרשות לא גילה ל זוכהשה
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למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו וו כזוכה במכרזעל קביעת
 מציעה מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע ידו, התרחש 

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

 וי הגורם לאי עמידת המציע במי מתאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. שיכל  .10.7.3

 הליכיםהמציע  גד מתהלים בו במקרה או, פלילית בעבירה של המציע הרשעה .10.7.4
 שביצע לכאורה. פלילית עבירה עם בקשר חקירות או פליליים

 השלכה, הרשות של דעתה שיקול לפי, בו יש אשר דופן יוצא אירוע של התרחשות .10.7.5
 .עבודותה את לבצע המציע של יכולתו על מהותית שלילית

אשר לדעת הרשות יש בו/הם , כולם או חלקם, זוכהה כסיעל  ים/עיקול ו/הוטל .10.7.6
כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םימים ממועד  30לחלוטין תוך  ו/לא הוסר ים/האמור ים/והעיקול

כוס כסים זמי או אמן או מהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהוה לכסי המ .10.7.7
 .ממועד קביעתו יום 14והמיוי כאמור, לא בוטל תוך  זמי או קבוע קבוע או מפרק

זוכה ללא הסכמה מראש מההחזקות ביותר  או 25%כי הועבר  רשותהתברר ל .10.7.8
  .רשותובכתב של ה

מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על חוזה ההתקשרות לא  .10.8
 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

וע מכל זכות העומדת לרשות, ובוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תאי מבלי לגר .10.9
הזוכה מכל סיבה  מציעהמכרז, במקרה שבו ביטלה הרשות את הסכם ההתקשרות עם ה

שהצעתו דורגה במקום שלאחר  מציעשהיא, תהייה רשאית הרשות, אך לא חייבת, לפות ל
הסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי תאי שזכה, ולהציע לו להתקשר עמה ב מציעה

כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת הרשות  מציעהצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. 
להצעת הרשות או שלא יתה מטעמו כל תגובה, תהייה רשאית  מציעימים. סרב ה 7בתוך 

כן הלאה. למען הסר שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, ו מציעהרשות לפות בהצעה דומה ל
ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

שהסכם ההתקשרות עמו  מציעשהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת ה מציעהרשות, וכי ל
אחר אין ולא תהייה כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה שעייה הכרזת  מציעבוטל ו/או לכל 

 הזוכה. מציעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם ההצעתו כהצע
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 מסמכי המכרז .11

, ומסרים בהשאלה ובאמות לצרכי הגשת ההצעה בלבד רשותהים רכוש ה מכרזמסמכי ה .11.1
המציע איו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמה (כולם או חלקם) ולא לשום מטרה אחרת. 

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

הרשות ומי מטעמה לא ישיאו באחריות כלשהי בגין הפסד, זק או פגיעה כלשהם שגרמו  .11.2
למציעים או מי מטעמם או כל אדם אחר אשר לגביהם ושאים הם באחריות מכוח הדין או 

 מכוח הסכם, וזאת כתוצאה משימוש או הסתמכות על התוים הכלולים במסמכי המכרז. 

את , המבההאתר ואת עצמו ובאופן עצמאי את על חשבוו ואחריותו, בבדוק מציע לכל ל ע .11.3
 באתר(העיליות והתת קרקעיות) הקיימות ת ו, את התוכיות השוות, את התשתיםסביבת

לרבות  מכרזהגישה כמו גם את מסמכי הודרכי ובסביבתו, את אפשרויות האצטדיון 
ות הקשורות באתר ברשויות בדיק ,דרישותיהם ותיאוריהם הטכיים והמקצועיים

אחר רלווטי כל תון ועסקי  , הדסי, ביצועי, תפעוליכל תון משפטי, תכויהרלבטיות, וכן 
. המציע מוותר בזאת על כל טעה בדבר אי התאמה, מכרזהעל פי  מציעלמכלול התחייבויות ה

 מכל מין וסוג, ביחס לאתר האצטדיון ומסמכי המכרז וביחס לכל הובע מהם.

שערכו את כל הבדיקות המחקרים, היתוחים הדרשים בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי  .11.4
וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי  (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכוי, הדסי, מימוי, לשם הגשת הצעה 

או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, בי כל דבר ועיין הקשור בפרויקט לוגיסטי וכו') לג-תפעולי
המציע לא ייחשב כמי  אחר המתאים ו/או הדרש לצורך השתתפות במכרז. וכל ייעוץ

 שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר כלל במסמכי המכרז.

כל הבדיקות בוגע לאתר  בלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, המציעים מוזמים לערוך את .11.5
תוים המויים לפי שיקול דעתם, ככל שדרש לדעתם, כדי לבדוק את כוות ה ולמבה

ספק, כי הסתמכות על  במסגרת מסמכי המכרז ו/או כדי להשלימם. מובהר, למען הסר כל
 או חלקם, תעשה על אחריות המציע המסתמך בלבד. מסמכים אלה 

הרשות (לרבות ושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .11.6
והמציע לא יהיה רשאי לתבוע או לעלות כל  לא תישא באחריותוכן כל מי מטעם הרשות) 

טעה גד הרשות בגין זקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות העשויות לבוע 
זיקי 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 וכל מי

הרשות (לרבות ושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .11.7
איה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי כל מידע שהועבר כאמור מהווה וכן כל מי מטעם הרשות) 

את כל המידע אשר ברשותה ו/או בסמכותה, הרלבטי או המהותי לפרויקט ו/או 
 כרז זה. להתחייבויותיו של הזוכה במ

, 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 יתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי מכרזבמסמכי ה

כמו כן ובלי  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועיין.מכרזלפגוע בשאר חלקי מסמכי ה
מור, במקרה של העדר תוקף, בטלות או העדר יכולת אכיפה של הוראה מהוראות לגרוע מהא

מסמכי המכרז, יפעל המציע על פי דרישת הרשות באופן שיביא ככל היתן לביצוע בקירוב של 
 אותה ההוראה.  

 (לרבות ושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה רשותעל ה .11.9
שהוא בכל וסוג כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין  ו/או) ומי מטעמה

ו/או בכל הקשור למסמכי  מכרזהוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי ה
ו/או בכל הוגע למידע שמסר ו/או יימסר ו/או שהיה גיש למציעים בכתב ו/או בעל המכרז 

 פה במסגרת הליך המכרז.
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 כלליים תאים

 דין חל .11.10

הליך זה כפוף לדיי מדית ישראל, בוסחם מעת לעת. ההצעות תערכה ותוגשה בהתאם 
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  שתתפיםלכל דין, והמ

  והגשת ההצעות.

 תיית שיפוט .11.11

  יפו.-כל עיין הוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב

 עיון .11.12

הרשות מודיעה בזאת במפורש כי איה רואה במידע הדרש על ידיה במסגרת מכרז זה משום 
סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוותה להעמיד לעיון 
המשתתפים שהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן הרשות בכתב במהלך תקופה 

הרשות מים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת י )30( שלושיםשלא תעלה על 
  אשר יוכרז כזוכה במכרז. מציעואת ההצעה של ה

הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו,  מציעעל היחד עם זאת, 
לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם התוים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, 

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לתוים כאמור מידע סודילדעתו, 
  רשות.ו/או מסמכים כאמור תון ל

  דרישות ביטוח .11.13

שיזכה במכרז.  מציעה ידי על ביטוחים לקיום הרשות רישותדל ופיתלב המציעים מ שומתת
ובתוך המועד שקבע כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פיה להבהרות 

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

 הוצאות ההשתתפות בהליך .11.14

בגין  מהרשותיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  מציעה
, כולל במקרה של ביטול המכרז בכל שלב ומכל סיבה שהיא, צמצום היקף הוצאות אלה

  .מתן צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא, וכו'-ת, איהעבודו

 ביטול המכרז .11.15

לא תוגש  -של הרשות הבלעדי  הקול דעתישלפי  -אם  המכרזאת הרשות תהא רשאית לבטל 
הצעה הרשות או אם תיוותר בפי  ,מתאימה מבחיה איכותית או מבחיה כספיתאף הצעה 

או מסיבות תקציביות,  ,הפרויקטאו העבודות או אם ישתו צרכי הרשות בקשר עם  ,יחידה
  לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.  ,ארגויות או מכל סיבה אחרת

 הצעה בודדת .11.16

, או השלט מציעברשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט  מציעכל 
המוח "שליטה" מוגדר  לעיין זה בלבדעל ידו, או השלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. 

-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למות יותר מ 50%-כאחזקה של למעלה מ
 מהדירקטורים. 50%

 שוות .11.17

לרשות שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת שיבחר, להסב את המכרז ו/או את 
ירוית ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה ולהעביר את מלוא הטיפול בפרויקט לחברה ע

אחרת ו/או לידי כל גורם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקבלן לא תהא כל טעה ו/או תביעה 
  בשל הסבת המכרז ו/או ההסכם כאמור.

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

19



  

  

להחליף את  תרשאי רשותה , לרבות פיקוח עליון על ידם. למען הסר ספק, יובהר, כירשותה
 הפרויקט ולפי שיקול דעתהביצוע   כל אחד מבעלי התפקידים לעיל, בכל שלב משלבי 

  הבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהא כל טעה /או דרישה בעיין זה.

פי דין וכן עם עבודות עם כל הגורמים המוסמכים על ההמציע הזוכה יהיה אחראי לתיאום 
שתתף בכל עלות ישא או תתלא רשות ה  מובהר ומוסכם כי  תרשוורה כל גורם אחר עליו ת

ועלויות אלו יחולו  מכל סוג תהכרוכה בתיאום ו/או השגת אישורים, היתרים או רישיוו
  במלואן על המציע הזוכה.  

  בכבוד רב,

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

  טופס הצהרת המציע במכרז
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21



  

  

  1ספח מס' 

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

  במכרז מציעהצהרת ה

  יפו - אביב תלבשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד  פרויקטבמסגרת  מסגרות אומןביצוע עבודות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ______________________  _________________________  

  תחתימה וחותמ  תאריך  

 או החתומים מטה, לאחר שקראו בעיון ובחו בחיה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

כי למדו, הבו ובדקו בקפידה או מצהירים בזה, כי הבו את כל האמור במסמכי המכרז והגשו את הצעתו בהתאם,  .1

את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקו את כל הדרישות, התאים והסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על 

את כל הייעוץ המקצועי הדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות,  הצעתו או על ביצוע העבודה שוא המכרז, וכן קיבלו

כי או מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא ציג תביעות או  התאים והסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתו,

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבה, ואו מוותרים מראש על טעות כאמור.

ו עומדים בכל התאים הדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתו זו עוה על כל הדרישות שבמסמכי או מצהירים, כי א .2

לבצע את העבודה שבדון, בהתאם לתאים  , במידה והצעתו תבחר כהצעה הזוכה,המכרז וכי או מקבלים על עצמו

 המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכי המצורף אליו.

, והיה הצעתו היחידה, על פי או מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .3

 הקבוע במסמכי המכרז.

או לתקופה וספת בהתאם  1.2.2018 עד ליוםלשיוי ותהא תקפה הצעתו זו היא בלתי חוזרת ואיה יתת לביטול או  .4

 .מכרזה לדרישת הרשות על פי תאי

את מיום הודעתכם חתום על מסמכי החוזה ופקיד בידכם עסקים ימי  5אם תתקבל הצעתו או מתחייבים, כי בתוך .    5

 .וכן את אישורי הביטוח הדרשים כשהם חתומים כדרש בשיעור הקוב בחוזה הביצועערבות 

תאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי או זכאים , כי הצעתו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המצהיריםאו  .6

 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מיעה על פי כל דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.

 .או מצרפים להצעתו את המסמכים והאישורים הדרשים על פי מסמכי המכרז .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,  אי
__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

מוסמכים לעשות כן , מציעשלעיל בפי, בשם ה מציע___________________ אשר חתמו על הצהרת ה
החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז  מציע, וכי תקבלה על ידי המציעמטעם ה

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

  

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת  תאריך  
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  2ספח מס' 

  ופרטי מציע על מעמד משפטיהצהרה 
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2' מס ספח  

  מציעופרטי  הצהרה על מעמד משפטי

  בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  במדויק את מעמדו המשפטיבמכרז לציין  מציעעל ה

 מעמד משפטי  .א

  

  

  

      

  פרטים כלליים  .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  )רשומה(שותפות ד. שמות השותפים   

  

  

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 שם המציע במכרז

(יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם  

 המציע במכרז)

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוי

  ותפקיד קשר איש שם

  טל' ייד איש קשר

    פקספקספקספקס

    

    

 

     מס' עוסק מורשהמס' עוסק מורשהמס' עוסק מורשהמס' עוסק מורשה

     מספר התאגידמספר התאגידמספר התאגידמספר התאגיד

 פות רשומהשות ����   חברה בע"מ ����

 (יש למלא טבלאות ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן מרשם החברות

 (יש למלא טבלאות ב' ג' ד')  

 ולצרף דו"ח מעודכן מרשם השותפויות

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 תאריךתאריךתאריךתאריך             רואה חשבון/ עורך דיןרואה חשבון/ עורך דיןרואה חשבון/ עורך דיןרואה חשבון/ עורך דין    

  

.מעמדו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכיים על או, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרו
    

  _______________  _________________  

  שם משפחה  שם פרטי  

  _______________  _________________  

  חתימה  תאריך  

  

  

  

 

 אישור

החתימה של את חתימות מורשי בזאת מאמת/ת ______________________, עו"ד / רו"ח, הח"מ, _אי  ����
חברה / השותפות) ה__________________ ( מתם מחייבת אתיומאשר/ת כי חתחברה/ השותפות ה"ל ה

 לכל דבר ועיין.

  

  

___________________                 _______________        
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 '3ספח מס   

   סיון המציעיוסח תצהיר להוכחת 

  בפרק ב' למכרז) 2.1.2(סעיף 
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  3ספח מס' 

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

  

אי הח"מ, ____________________________ מס' זיהוי _____________________, לאחר 
מר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק, מצהיר/ה שהוזהרתי, כי עלי לו

  בזה כדלקמן: 

ומוסמך מטעם ") מציעאי מכהן בתפקיד ____________ ב ____________________ ("ה . 1
  .3/2017במסגרת מכרז מס'  מהצעתוליתן תצהיר זה כחלק  מציעה

(שלוש) עבודות מסגרות  3לפחות קבלן ראשי) (לרבות במעמדו כהמציע ביצע  יסיון מקצועי: . 2
אומן במבים ציבוריים, הדומות במורכבותן ובמהותן לעבודות שוא המכרז, ואשר ביצוען 

כספי (לא  בהיקף, שקדמו למועד הקובע (לא שים קלדריות) השים(חמש)  5הסתיים במהלך 
 (מיליון) ש"ח כל אחת.  1,000,000כולל מע"מ) של לפחות 

מבים המיועדים או המשמשים בעיקרם לצורכי ציבור רחב, זה, "מבים ציבוריים":  בסעיף
, מבי רווחה, מבי תרבות, בתי אבות, מבי משרדיםחיוך, מבי כולל סוגי המבים הבאים: 

, מרכזי וותוהארחה/אכסיות/מע מלון בתיומרפאות,  חוליםרט, בתי מבי ספומבי דת, 
הסר ספק, מבי  למען. מרכזיות היסעים ותחות רכבת תחות ,קיות/מרכזים מסחריים

" לצורך סעיף זה. מבי ציבור מסוגים שאים מפורטים ציבוריים מבים"כייחשבו  לאמגורים 
הצגתם -כי אי ,, אולם מובהרהרשותמוקדמת של המציעים מוזמים להציגם לבחיה  -לעיל 

ת תאשרם כ"מבים ציבוריים". אין לבחיה מוקדמת כאמור לא תגרע מהאפשרות שהרשו
מיעה ש"מבה" כאמור יכלול מספר אגפים או מספר מבים המצויים בקרבה זה לזה, ובלבד 
שהם מהווים חלק מפרויקט אחד באותו מתחם. מובהר, כי בידי הרשות שיקול הדעת המוחלט 

האמור בתאי  שלעיל ורלבטי לצורך ותוהבלעדי בשאלה האם מבה מסוים אכן עוה על הדריש
  סף זה.

  לרבות במעמד הקבלן הראשי בפרויקט. - "ביצע"בסעיף זה 

 הפירוט פי על לעיל) 2(סעיף  למכרז 2.1.1 ףסעי דרישות על עבודות העוות ביצע מציעה כי מצהיר הי. 3
  :שלהלן
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  :1מס'  עבודה

  מיקום העבודה:

  מועד קבלת צו התחלת עבודה:

  :תעודת השלמה)קבלת סיום העבודה (מועד 

  :תכולת העבודה

  

  יעוד עיקרי של המבה: 

    שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

  המזמין/לקוח        

  העבודהמהל         

  אדריכל        

  :אשי קשר

  תחום  +תפקיד שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

          

          

  הערות:

  

  

  

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש [ )וללא שערוך (ללא מע"מ העבודותשל  כספית מצרפיתעלות 
  :עו"ד/רו"ח]

  :העבודותזמן שהוקצב בחוזה לביצוע   בפועל: העבודותמשך ביצוע 

  

על פרטי  אישור גם יכלול אשר, מטעם המזמין) העבודההמזמין (או מהל מ המלצה מכתביש לצרף  הערה:
  העבודה.
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  :2מס'  עבודה

  מיקום העבודה:

  ת עבודה:מועד קבלת צו התחל

  :תעודת השלמה)קבלת סיום העבודה (מועד 

  :העבודה תכולת

  

   המבה:עיקרי של  יעוד

    שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

  המזמין/לקוח        

  העבודהמהל         

  אדריכל        

  :אשי קשר

  תחום  +תפקיד שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

          

          

  הערות:

  

  

  

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש [ )וללא שערוך (ללא מע"מ עבודותהשל  כספית מצרפיתעלות 
  :עו"ד/רו"ח]

  :העבודותזמן שהוקצב בחוזה לביצוע   בפועל: העבודותמשך ביצוע 

  

על פרטי  אישור גם יכול אשר, מטעם המזמין) העבודההמזמין (או מהל מ המלצה מכתביש לצרף  הערה:
  העבודה.
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  :3מס'  עבודה

  מיקום העבודה:

  מועד קבלת צו התחלת עבודה:

  :תעודת השלמה)קבלת סיום העבודה (מועד 

  :העבודה תכולת

  

  עיקרי של המבה :  יעוד

    שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

  המזמין/לקוח        

  העבודהמהל         

  אדריכל        

  :אשי קשר

  תחום  +תפקיד שם  כתובת  טלפון ופקס  הערות

          

          

  הערות:

  

  

  

או אישור מצטבר ומאושר  חשבון סופילצרף יש [ )וללא שערוך (ללא מע"מ העבודותשל  כספית מצרפיתעלות 
  :עו"ד/רו"ח]

  :העבודותזמן שהוקצב בחוזה לביצוע   בפועל: העבודותמשך ביצוע 

על פרטי  ר, אשר יכלול גם אישומטעם המזמין) העבודה(או מהל  המזמיןמכתב המלצה מיש לצרף  הערה:
  .העבודה

  

וצג בטבלה עבודה ת, יכול למלא עוד טבלאות בוסח שלעיל, ובלבד שכל 3-שברצוו להציג יותר מ מציע *
  פרדת. 
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 יים של -עם עיריית תל אביביסיון קודם של המציעיפו ו/או תאגידים עירו
 חובה לציין - יפו-עיריית תל אביב

     

  זמין העבודהשם מ פרטים על העבודה מועד סיום

 יפו/תאגיד עירוי)-(עיריית ת"א

  שם הפרויקט

   

  

 

   

 

1. 

   

  

 

   

 

2. 

  

  .להוכחת היסיון ** יש לצרף מסמכים

  

  

ו/או מי  רשותוכן מסכים שהזה  3בספח  המפורטות העבודותהי מאשר כוות ומהימות התוים לגבי 
זה  .זה 3בספח  תהמפורט עבודהרור ביחס לכל וכן תערוך בי תפה לבקשת המלצות מהלקוחות ה"למטעמה 

  שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת.

                        
  ___________________ 

  חתימת המצהיר                  

  אישור עו"ד :

  

בפי  ה/הופיע ____________כי ביום , בזה ת/, מאשר"דעו "מ _______________,אי הח
מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי היו/היה מורשה/ית חתימה  ___________________

לעושים  ה/היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתיב___________, 
  עליה בפי.  ם/מהדלעיל וחת ו/הכוות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישריעשה/תהקבועים בחוק אם לא 

________________________  

  חתימת וחותמת עו"ד
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  4ספח מס' 

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר לפי 
  1976-תשל"ו
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  4ספח מס' 

  תצהיר

  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 

  

הרתי כי עלי אי הח"מ, מר/גב' ______________, ושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוז
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

  כדלקמן:

  

הי ותן תצהיר זה בשם המציע (שם המציע) __________________________ (מס' רישום) 
  ").המציע(להלן: "הרשות _____________ שהוא המבקש להתקשר עם 

לתת תצהיר זה בשם   _______________________במציע, כי הי מוסמך -מכהן כ איאי מצהיר כי 
  המציע ולחייבו וכי אין כל מיעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על תצהיר זה.

  

  זה יהיו למוחים הבאים המשמעויות שלצידם: בתצהיר .1

  ב(א) לחוק.2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים),  עבירה לפי חוק –" עבירה"

  .1987-, או עבירה לפי חוק שכר מיימום, התשמ"ז1991-התש"א
  

 כוה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיהאת החלופה  למחוקהך דרש  - קיום דיי העבודה .2
 

ה אליו לא האחרון להגשת ההצעות להזמה שבכותרת, המציע ובעל זיק המועדעד   �
  .31.10.2002הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שעברו לאחר יום 

  

  או  

  

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שעברו לאחר   �
, אולם במועד  האחרון להגשת ההצעות להזמה שבכותרת חלפה 31.10.2002יום 

  וה.שה לפחות ממועד ההרשעה האחר
  

  
  

כוה מתוך  שאיהאת החלופה  למחוקהך דרש  - ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות .3
 האפשרויות הבאות: 

 
(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח 9הוראות סעיף   �

  ."חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע

  או  

  

  חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכןלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף   �
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפות למהל הכללי של משרד  100אם המציע מעסיק 

לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף 
  לשם קבלת החיות בקשר ליישומן; וכן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
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ב בעבר כלפי המפעל לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה אם המציע התחיי
לחוק שוויון זכויות,  9והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף 

ועשתה אתו התקשרות  – לשם קבלת החיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
ות ליישום הוא פה כדרש ממו, ואם קיבל החי -שלגביה הוא מתחייב כאמור 

  לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; וכן 9חובותיו לפי סעיף 
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

ימים ממועד ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע  30והשירותים החברתיים, בתוך 
  תיבחר כהצעה הזוכה בהליך).

  
  

  

  אמת. –תימתי ותוכן תצהירי דלעיל זהו שמי, להלן ח

  

  

______________  

  חתימת המצהיר/ה

  

  אישור

  

אי הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות 

____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ת.ז. שמספרה
  לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.

  

  

________________  

  חתימה וחותמת עו"ד
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  5ספח מס' 

  וסח ערבות מכרז
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5  מס' ספח   

  וסח ערבות מכרז

  

  

    לכבוד
  יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

  

  ערבות מס' ________________הדון: 

") או ערבים בזה המבקשלבקשת ___________________________________________ (להלן: "
 מאת המבקש, עד לסכום של כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם 

מסגרות ביצוע עבודות ל 3/2017 מס' פומבימכרז וזאת בקשר עם , ₪) שלוש מאות וחמישים אלף( 350,000
  שפורסם על ידיכם. ,יפו – אביב תלשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ב פרויקטבמסגרת אומן 

(שבעה) ימים מתאריך קבלת  7תוך  או שלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום בגבול סכום הערבות
דרישתכם הראשוה בכתב בסיפו, ומבלי שתהיו חייבים למק את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו 

  מהמבקש. 

  .ועד בכלל 1.2.2018זו תישאר בתוקפה עד תאריך ערבות 

מאשר התאריך ___________________לא יאוחר  -דרישה על פי ערבות זו יש להפות בכתב לסיפו ב 
  ה"ל. דרישה שתגיע לאחר המועד ה"ל לא תיעה.

  ערבות זו איה יתת להעברה ו/או להסבה. 

  

 תאריך  שמות החותמים  חתימות וחותמת הבק
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  6ספח מס' 

  דיווח רואה חשבון
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 ספח מס' 6

  ן)(ספח זה יודפס על ייר לוגו של רואה החשבו

 לכבוד 

  יפו –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

  

,..א.ג  

  

 תלשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ב פרויקטבמסגרת  מסגרות אומןביצוע עבודות ל מכרז בעייןהדון: 
  (להלן "המכרז")  יפו - אביב

  דיווח רואה חשבון

  

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

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרוים של המציע הים ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי 
  חתמה בתאריך _____.

  לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרוים של המציע הים ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 
  ____.בון האחרים חתמה בתאריך __וחוות הדעת של רואי החש

הדוחות הכספיים המבוקרים ה"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שערכו לאחר מכן,   .ב
שסקרו על ידי, אים 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".

ווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מההלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות לצרכי די  .ג
 הכספיים האחרוים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בושא העסק החי עם ההלת המציע (**).

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים ה"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות   .ד
דיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שיוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע בהתבסס על הב

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

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

חודשים כי אז אין דרישה  3-רים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבק  (**) 
  לסעיפים ג', ד'.

        

  בכבוד רב,      

  

________________________  

  רואי חשבון         

 
 
 

39



  

  

 
 

  

  

  

  

  13ספח מס' 

  ההצעה הכספית
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  13 מס' ספח

  ההצעה הכספית

  

  :למעטפה פרדת להכיס א*

   ;ספח זה עותק מקורי אחד של) 1(

(ספח  )מכרזומטבארית ( בתוכתכתב כמויות  ועליו) Disk On Keyאכסון ייד ( התקן) 2(
   וכן; מלא כשהוא, למכרז) ב 14

  .חתום, כשהוא המלאתדפיס של כתב הכמויות ) 3(

  

  

  תאריך: ________________________

  

  _______________במכרז: _____ מציעחתימה וחותמת של ה

  

  

  

  אישור עו"ד

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

לכל  מציעמחייבת את ה מציעירוף חותמת ה, וכי חתימתם בצמציע, מוסמכים לעשות כן מטעם המציעבשם ה
  דבר ועיין.

  

   

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת          תאריך        

  

  

 

 

  

41



  

  

  

  

  

  

  14ספח מס' 

  חוברת כתב כמויות

  Disk On Keyכתב הכמויות בתכת בארית (מכרזומט) על גבי התקן אכסון ייד 
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  14ספח מס' 

  

  

בארית  בתוכתכתב כמויות  ועליו) Disk On Keyאכסון ייד ( התקן
  )מכרזומט(
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  15ספח מס' 

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר לפי 
  1976-תשל"ו

 

 ספח מס' 15

   צרופות

יות המסמכים והתוכ +(ספח א' לחוזה)  א15ספח  –רשימת מסמכים ותוכיות  -
 (דיסק און קי); התקן פלאש יידעל המצורפים 

 ;[תושלם לפי ההצעה הזוכה] (ספח ב' לחוזה) ב15ספח  –חוברת כתב כמויות  -
  .(ספח ג' לחוזה) ג15ספח  -מוקדמות ומפרט טכי מיוחד  -

  

ם קראו ובדקו את כל התוכיות, כתב הכמויות, מוקדמות ומפרטים והמסמכיאו מצהירים בזה, כי   
והגשו את הצעתו בהתאם, כי או  תוכםהבו את ), כי "המסמכים"המפורטים לעיל (להלן: 

ולא ציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבה, ם מסכימים לכל האמור במסמכי
  ואו מוותרים מראש על טעות כאמור.

מצהירים בזאת כי רשימת התוכיות  מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובוסף לאמור לעיל, או
והתוכיות מצורפות למכרז על גבי מדיה מגטית (דיסק און קי) ואין לו כל טעה ו/או דרישה בקשר 
לכך. או מתחייבים שלא לבצע כל שיוי בתוכיות ומצהירים ומסכימים כי בכל מקרה התוכיות של 

  הין התוכיות המחייבות.  ,הרשותהמכרז שצורפו על גבי המדיה המגטית על ידי 

אם תתקבל הצעתו, או מתחייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרז, על כל ספחיהם, לרבות   
  חוזה ההתקשרות והמסמכים.

ידוע לו, כי התוכיות שצורפו למכרז הן תוכיות "למכרז", וכי לפי הביצוע ו/או במהלכו תופקה   
מת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שיויים והשלמות ביחס לזוכה תכיות אשר תשאה את החות

לתוכיות "למכרז". אין ולא תהיה לו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שיוי במחירי היחידה 
  או הארכת זמן ביצוע עקב עדכוים שיחולו בין התוכיות "למכרז" לתוכיות "לביצוע".

  

  

  תאריך: ________________________

  

  במכרז: ____________________ מציעחתימה וחותמת של ה
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  א15ספח 

  רשימת מסמכים ותכיות
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 ספח מס' 15א

 רשימת תכיות
  אדריכלות

A  1062-A-M01- ית מסגרות יציעים  חלק תכA 

B 1062-A-M01- ית מסגרות יציעים  תחלק כB  

C 1062-A-M01- ית מסגרות יציעים  חלק תכC  

D 1062-A-M01- ית מסגרות יציעים  חלק תכD  

A 1062-A-M30- שימת מסגרות יציעיםר  

A 1062-A-M50- ית גדר היקפיתתחלק   כA 

A  1062-A-M50- ית גדר היקפית  חלק תכB  

A 1062-A-M50- ית גדר היקפית  חלק תכC  

A 1062-A-M51- ית גדר היקפית  תיות ופרטים- כתכ  

A 1062-A-M52- ית גדר היקפית  תיות ופרטים- כתכ 

A 1062-A-M53- ית גדר היקפית  תחזיתות גדר- כ  

A 1062-A-M54- ים  גיות ופרטים- גותכ  

  

  קוסטרוקציה

 2R- 1000W  -   2יציע מערבי גגוןR  

  פרט יסוד בודד לעמודי גדר

  

 אחר

  שדחמ הקתהל םימייק תוקעמ תמישר

 
תכיות ה )Hard copy( רייב תוקפוסמש תויכתל ףסוב *
  )DOKמגטית (המדיה העל גבי מסופקות מ
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  )רז' למכא)15ספח ופרטים  תכיות

  

  

  

 זרכמה יכמסממ קלחכ )דיסק און קי( דיי אחסון ןקתה יבג לעמו רייב םיקפוסמ
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  ב'15ספח 

  חוברת כתבי כמויות ומחירים

  (ספח ב' לחוזה) 
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***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט

18/09/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
0.91 ק ר פ  ת ת  00.91 ק ר פ  ת ת       
יללכ      
טרופמה לכ תא ריחמב םיללוכ םיטירפה לכ      
יחפ, הדלפ תייצקורטסנוק תוברלו םיטרפב      
םיביכרה לכו ןוגיעהו רוביחה ירזיבאו הדלפ      
.םיוולינה      
תויומכה בתכב םייוניכ לש  תורהבה      
    North,East&South = NES  
    West, North,East&South = WNES  
    PUE= ןוילע חרזמ עיצי  
תונובירטל םירבעמה=זירוטימוו      

0.91 קרפ תת 00.91 כ"הס            
ת ו ק ע מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
רבעמ לש ןותחתה וקלחב הקעמ -3 סופיט      
גרודמ      
    =========================  
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,A3 סופיט     19.01.0010

.מ"ס 011 הבוג ,גרודמ ןותחת הצק רטמ      45                     
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,B3 סופיט     19.01.0020

.מ"ס 011 הבוג ,םידדצ - ירוטימוו ןותחת קלח 'חי      50                     
קלח - E םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,1B3 סופיט     19.01.0030

.מ"ס 011 הבוג ,םידדצ - ירוטימוו ןותחת 'חי      50                     
קלח - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,2B3 סופיט     19.01.0040

.מ"ס 011 הבוג ,םידדצ - ירוטימוו ןותחת 'חי      50                     
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,C3 סופיט     19.01.0050

.מ"ס 011 הבוג ,זכרמ - ירוטימוו ןותחת קלח 'חי      30                     
קלח - WSN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,D3 סופיט     19.01.0060

.מ"ס 011 הבוג ,ירוטימוו ןוילע רטמ      60                     
רבעמ - SN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,E3 סופיט     19.01.0070
הבוג ,םידדצ - השדחל תמייק הנובירט ןיב      

.מ"ס 011 'חי      30                     
רבעמ - SN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,F3 סופיט     19.01.0080
הבוג ,זכרמ - השדחל תמייק הנובירט ןיב      

.מ"ס 011 'חי      15                     
הצק - puE םיעיצי ,גרודמ רבעמ,H3 סופיט     19.01.0090

.מ"ס 511 הבוג ,הנושאר הרוש ןותחת 'חי      10                     
קלח - puE םיעיצי ,גרודמ רבעמ,J3 סופיט     19.01.0100

.מ"ס 011 הבוג ,ירוטימוו ןותחת 'חי      20                     
קלח - puE םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,K3 סופיט     19.01.0110

.מ"ס 011 הבוג ,ירוטימוו ןוילע 'חי      10                     
גרודמ רבעמ דצל די זחאמ +הקעמ -4 סופיט      
    =========================  
הבוג ,WSN  ירוטימוו דצ תוריק ,A4 סופיט     19.01.0120

.מ"ס 09 רטמ      180                    
09 הבוג ,SLENNUT - דצ תוריק ,B4 סופיט     19.01.0130

.מ"ס רטמ      70                     
09 הבוג ,puE ירוטימוו דצ תוריק ,C4 סופיט     19.01.0140

.מ"ס רטמ      50                     
10.91 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2679-200   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/09/2017
דף מס':     002 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הבוג ,PIV גרודמ רבעמ דצ תוריק ,D4 סופיט     19.01.0150

.מ"ס 09 רטמ      70                     
םיבשומ תרוש הצקב הקעמ -5 סופיט      
    =========================  
הבוג ,SLENNUT - דצ תוריק ,A5 סופיט     19.01.0160

.מ"ס 501 רטמ      65                     
.מ"ס 501 הבוג ,puE -  דצ תוריק ,B5 סופיט רטמ      15                    19.01.0170

םיבשומ תרוש לומ ימדק הקעמ -7 סופיט      
    =========================  
- WSEN םיעיצי ,הנושאר הרוש ,A7 סופיט     19.01.0180

.מ"ס 58 הבוג ,מ"ס 06 < םיסלפמ ןיב שרפה רטמ      220                    
- WSEN םיעיצי  ,הנושאר הרוש ,B7 סופיט     19.01.0190

.מ"ס 58 הבוג ,מ"ס 06 > םיסלפמ ןיב שרפה רטמ      160                    
, puE יחרזמ עיצי ,הנושאר הרוש ,C7 סופיט     19.01.0200

.מ"ס 58 הבוג רטמ      130                    
58 הבוג ,PIV עיצי ,הנושאר הרוש ,D7 סופיט     19.01.0210

.מ"ס רטמ      40                     
- WSEN םיעיצי - םיבשומ לומ ,E7 סופיט     19.01.0220

.מ"ס 08 הבוג ,ירוטימוו ןוילע קלח 'חי      70                     
ןוילע קלח - W עיצי - םיבשומ לומ ,F7 סופיט     19.01.0230

.מ"ס 011 הבוג ,ירוטימוו 'חי      10                     
קלח - puE עיצי - םיבשומ לומ ,G7 סופיט     19.01.0240

.מ"ס 011 הבוג ,ירוטימוו ןוילע 'חי      20                     
םיבשומ - WSEN םיעיצי תוניפ,H7 סופיט     19.01.0250
הבוג ,מ"ס 06 > םיסלפמ ןיב שרפה - םישיגנ      

.מ"ס 27 רטמ      80                     
- םישיגנ םיבשומ - WE םיעיצי ,J7 סופיט     19.01.0260

.מ"ס 27 הבוג , הדלפ תומב רטמ      190                    
הבוג ,עובק - PIV עיצי ,תספרמ,K7 סופיט     19.01.0270

.מ"ס 501 רטמ      50                     
,לפקתמ - PIV עיצי ,תספרמ,1K7 סופיט     19.01.0280

.מ"ס 501 הבוג רטמ      7                      
ירוטימוו תוגרדמ יעצמא די זחאמ -8 סופיט      
    =========================  
- ירוטימוו תוגרדמ יעצמא די זחאמ ,A8 סופיט     19.01.0290

.מ"ס 09 הבוג ,WSEN םיעיצי רטמ      60                     
- ירוטימוו תוגרדמ יעצמא די זחאמ ,B8 סופיט     19.01.0300

.מ"ס 09 הבוג ,puE םיעיצי רטמ      20                     
ירוטימוו  תוגרדמ ריקה לע די זחאמ -9 סופיט      
תופמרו      
    =========================  
םיעיצי - ירוטימוו תוגרדמ די זחאמ ,A9 סופיט     19.01.0310

.מ"ס 09 הבוג ,WSEN רטמ      100                    
,SN תוניפ - םיכנ תפמר די זחאמ,B9 סופיט     19.01.0320

.מ"ס 09 הבוג רטמ      30                     
םיעיצי - ירוטימוו תוגרדמ די זחאמ ,C9 סופיט     19.01.0330

.מ"ס 09 הבוג ,puE רטמ      60                     
דדוב די זחאמ -21 סופיט      

10.91 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
קובץ: 2679-200   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/09/2017
דף מס':     003 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
    =========================  
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,A21 סופיט     19.01.0340
09 הבוג ,מ"ס 08 בחור הרוש - םייק עיצי      

.מ"ס 'חי      1050                    
-   WSN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,B21 סופיט     19.01.0350
09 הבוג .מ"ס 48 בחור הרוש - שדח עיצי      

.מ"ס 'חי      700                    
עיצי -  puE עיצי ,גרודמ רבעמ ,C21 סופיט     19.01.0360

.מ"ס 09 הבוג ,מ"ס 48 בחור הרוש - שדח 'חי      500                    
-   PIV םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,D21 סופיט     19.01.0370
09 הבוג ,מ"ס 001 בחור הרוש - שדח עיצי      

.מ"ס 'חי      70                     
הגרדמ - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ,E21 סופיט     19.01.0380

.מ"ס 09 הבוג ,מ"ס 08 בחור הרוש - העוקש 'חי      50                     
הגרדמ - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ,F21 סופיט     19.01.0390

.מ"ס 09 הבוג ,מ"ס 08 בחור הרוש - העוקש 'חי      40                     
הגרדמ - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ,1F21 סופיט     19.01.0400

.מ"ס 09 הבוג ,מ"ס 08 בחור הרוש - העוקש 'חי      2                      
הגרדמ - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ,G21 סופיט     19.01.0410

.מ"ס 09 הבוג ,מ"ס 08 בחור הרוש - העוקש 'חי      20                     
תומלצמו תומב ביבס תוקעמ -31 סופיט      
    =========================  
המב - תומלצמ תמבל הקעמ ,A31 סופיט     19.01.0420

.מ"ס 08 הבוג ,W תיזכרמ רטמ      10                     
תומב - תומלצמ תמבל הקעמ ,B31 סופיט     19.01.0430

.מ"ס 08 הבוג ,SEN הדלפ רטמ      50                     
תומב - תומלצמ תמבל הקעמ ,C31 סופיט     19.01.0440

.מ"ס 08 הבוג ,החיתפל - SEN הדלפ רטמ      50                     
יעצמא די זחאמ -41 סופיט      
    =========================  
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,A41 סופיט     19.01.0450

.מ"ס 09 הבוג ,תחא הרוש - םייק עיצי 'חי      35                     
- WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,B41 סופיט     19.01.0460

.מ"ס 09 הבוג ,תורוש יתש - םייק עיצי 'חי      70                     
עיצי - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,D41 סופיט     19.01.0470

.מ"ס 09 הבוג ,תחא הרוש - שדח 'חי      6                      
עיצי - W םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,E41 סופיט     19.01.0480

.מ"ס 09 הבוג ,תורוש יתש - שדח 'חי      20                     
- שדח עיצי - puE ,גרודמ רבעמ ,G41 סופיט     19.01.0490

.מ"ס 09 הבוג ,תחא הרוש 'חי      15                     
- שדח עיצי - puE ,גרודמ רבעמ ,H41 סופיט     19.01.0500

.מ"ס 09 הבוג ,תורוש יתש 'חי      50                     
י"ע רוקמב וקרופש( םימייק תוקעמב שומיש      
.רתאב םיאצמנו )םירחא םינלבק      

10.91 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
 
 
 
 

קובץ: 2679-200   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/09/2017
דף מס':     004 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
םימייק תוקעמ לש תונובירטב דבלב הבכרה      
םוקממ עוניש ללוכ ריחמה ,םינוש םיגוסמ      
,םינוגיעו תוטלפ תמלשה ,רתאב ןוסחיאה      
תווצקו תודח תוניפ ףויש , ןווליג ינוקית      
.םלשומ עוביקל שורדה לכו  םידחו םיטלוב      
    =========================  

.A סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה 'חי      250                   19.01.0520
.C סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה 'חי      13                    19.01.0530
.F סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה 'חי      16                    19.01.0540
.G סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה רטמ      30                    19.01.0550
.J סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה 'חי      72                    19.01.0560
.O סופיטמ הקעמ לש דבלב הבכרה 'חי      120                   19.01.0570
תוקעמ 10.91 כ"הס            

ה ד ר פ ה  ר ד ג  20.91 ק ר פ  ת ת       
002 הבוגב A51 סופיטמ םילהק תדרפה רדג     19.02.0010

מ"ס רטמ      100                    
הבוגב B51 סופיטמ םילהק תדרפה רדג     19.02.0020

מ"ס 711-78 רטמ      26                     
501 הבוגב C51 סופיטמ םילהק תדרפה רדג     19.02.0030

מ"ס רטמ      10                     
501 הבוגב D51 סופיטמ םילהק תדרפה רדג     19.02.0040

מ"ס 'חי      2                      
הדרפה רדג 20.91 כ"הס            

ה א י צ י  י ר ע ש  30.91 ק ר פ  ת ת       
האיצי ירעש -GE סופיט      
    ===========================  
-WSEN םיעיצי ,גרודמ רבעמ ,1GE סופיט     19.03.0010

.מ"ס 08 הבוג ,גרודמ ןותחת הצק 'חי      25                     
,SN  םישיגנ םיבשומ תוניפ ,2GE סופיט     19.03.0020

.מ"ס 08 הבוג 'חי      2                      
-EW -ל SN םיעיצי ןיב רבעמ ,3GE סופיט     19.03.0030

.מ"ס 081 הבוג.תוניפ 'חי      4                      
האיצי ירעש 30.91 כ"הס            

ת ו מ ב  40.91 ק ר פ  ת ת       
םיכנ תומב -PH סופיט      
    ==========================  

'פמוק     4                     W עיצי -1PH סופיט 19.04.0010
'פמוק     8                     E עיצי -2PH סופיט 19.04.0020
'פמוק     8                     תוניפ E עיצי -3PH סופיט 19.04.0030

תומלצמ תומב -PC סופיט      
    ==========================  

'פמוק     6                     SN עיצי -1PC סופיט 19.04.0040
'פמוק     6                     W עיצי -2PC סופיט 19.04.0050
'פמוק     5                     E עיצי -3PC סופיט 19.04.0060
'פמוק     2                     PIV עיצי -4PC סופיט 19.04.0070

םיאנותיע תומב -PJ סופיט      
    ==========================  

40.91 קרפ תתב הרבעהל          
0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***

 
קובץ: 2679-200   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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18/09/2017
דף מס':     005 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
'פמוק     10                    םיאנותיע עיצי -1PJ סופיט 19.04.0080
תומב 40.91 כ"הס            

ת ו נ ו ש  50.91 ק ר פ  ת ת       
'פמוק     1                     תומלצמ תשר - 1NC סופיט 19.05.0010
'פמוק     2                     תומלצמ תשר - 2NC סופיט 19.05.0020
'פמוק     2                     םינקחש ןוגג -CBT סופיט 19.05.0030
תונוש 50.91 כ"הס            

ת י פ ק י ה  ר ד ג  60.91 ק ר פ  ת ת       
,'מ 5.3-כ לש ללוכ הבוגב תיפקיה רדג     19.06.0010
,הדלפ תכבסב יולימו SHR יליפורפמ תבכרומ      
סוסיב ללוכו תורוקלו םידומעל ןוגיע ללוכ      
טרפ יפל, םיעצמו הריפח תודובעו עקרקב      
,םיעטקב עוציב ללוכ ריחמה ,רוטקורטסנוקה      

.םיטרפה יפל םלשומ לכה רטמ      220                    
.'מ 3 הבוגב ךא ל"נכ רדג רטמ      10                    19.06.0020
.'מ 4.2 הבוגב ךא ל"נכ רדג רטמ      90                    19.06.0030
.'מ 1.2 הבוגב ךא ל"נכ רדג רטמ      40                    19.06.0040

תודימב יפנכ וד רעש רובע רדגל ריחמ תפסות     19.06.0050
לוזריפ ללוכ ,רדגה תמגודכ,מ"ס 042/052      

.הלהב תוידיו 'חי      38                     
תודימב יפנכ וד רעש רובע רדגל ריחמ תפסות     19.06.0060
לוזריפ ללוכ ,רדגה תמגודכ,מ"ס 012/052      

.הלהב תוידיו 'חי      4                      
יפנכ דח רעש רובע רדגל ריחמ תפסות     19.06.0070
ללוכ ,רדגה תמגודכ,מ"ס 012/021 תודימב      

.הלהב תידיו לוזריפ 'חי      2                      
יפנכ דח רעש רובע רדגל ריחמ תפסות     19.06.0080
ללוכ ,רדגה תמגודכ,מ"ס 042/021 תודימב      

.הלהב תידיו לוזריפ 'חי      2                      
.6W-FP  סופיטמ רעש 'חי      2                     19.06.0090
.6E-FP  סופיטמ רעש 'חי      1                     19.06.0100

ןוולוגמ רוניצ -ל"נה רדגה לעמ הנוילע הרוק     19.06.0110
רטוקב  לכירדאה תריחב יפל ןווגב עובצו      
,מ"מ 65.5 םומינימ ןפוד יבועבו מ"מ 6.553      
חקלחל הדלפ תוחול/תויחפב רוביח ללוכ      
,25M,15M ןויליגבש םיטרפה יפל ,רדגה      
תכתורמה םילבכל הלעת םג ללוכ ריחמה      

.רוניצל רטמ      250                    
תיפקיה רדג 60.91 כ"הס            
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18/09/2017
דף מס':     006 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ג ג  70.91 ק ר פ  ת ת       
ןוגיעה תוטלפ תא ריחמב םיללוכ םינוגג      
תנוולוגמה הדלפה תייצקורטסנוק ,רוביחהו      
,תוגמוא ישרמ תיתשת ג"ע יזפרט חפ יופיח,      
חפ יופיצ ,םיג"מצ + גגה הצקב חפ תלחזמ      
ג"ע גניפוקבו ףקיהב תיתחתב םוינימולא      
תומלשב לכה ,'דכו תוגמוא ישרמ תיתשת      
טרפו תולכירדא תוינכותל םאתהב      
.הייצקורטסנוק      

1R סופיטמ חרזמ דצ ןוגג ר"מ      140                   19.07.0010
2R סופיטמ חרזמ דצ ןוגג ר"מ      238                   19.07.0020
3R סופיטמ ברעמ דצ ןוגג ר"מ      161                   19.07.0030
4R  סופיטמ ברעמ דצ ןוגג ר"מ      154                   19.07.0040
5R, '5R סופיטמ ברעמ דצ ןוגג ר"מ      91                    19.07.0050
םינוגג 70.91 כ"הס            

ת ו ג ר ד מ  80.91 ק ר פ  ת ת       
'פמוק     20                    אשדל הדירי תוגרדמ -1TS סופיט 19.08.0010
'פמוק     2                     אשדל הדירי תוגרדמ -2TS סופיט 19.08.0020
'פמוק     5                     אשדל הדירי תוגרדמ -3TS סופיט 19.08.0030
תוגרדמ 80.91 כ"הס            

י ל ל כ  90.91 ק ר פ  ת ת       
,םייעוצקמ םיליפורפמ םינוש הדלפ יטנמלא     19.09.0010
םיגרבו םינגוע , קוזיחו רוביח יחפ ,תורוניצ      

.תובכש יתשב דוסי עבצ ללוכו ןוט      10                     
.ןווליג רובע ריחמ תפסות ןוט      10                    19.09.0020
יללכ 90.91 כ"הס            
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס            
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18/09/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     007 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

  
כ"הס  

שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
0.91 קרפ תת 00.91 קרפ תת    
תוקעמ 10.91 קרפ תת    
הדרפה רדג 20.91 קרפ תת    
האיצי ירעש 30.91 קרפ תת    
תומב 40.91 קרפ תת    
תונוש 50.91 קרפ תת    
תיפקיה רדג 60.91 קרפ תת    
םינוגג 70.91 קרפ תת    
תוגרדמ 80.91 קרפ תת    
יללכ 90.91 קרפ תת    
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס   
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18/09/2017
דף מס':     008 שרח תורגסמ תודובע - דליפמולב ןוידטצא

  
כ"הס  

שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

0682338-40:סקפ 4992338-40:לט  הפיח 53 יקסבוחינרשט   ***  ן ו נ כ ת        ן ד י ק  ***
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  ג'15ספח 

  מוקדמות ומפרטים (ספח ג' לחוזה)
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  'ג ספח

  

  

   ומפרטים מוקדמות
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  'ג ספח

  

  רשימת המפרטים

  

  

  המפרט הכללי •

  תאים כללים לביצוע העבודות ע"י הקבלן –מוקדמות  •

  מסגרות חרש    – 19פרק  •
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  המפרט הכללי

  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משהב"ט ומשרד 

  הביוי והשיכון  או בהוצאת ועדות משותפות למשהב"ט ולצה"ל. 

>> מידע לספק   www.online.mod.gov.ilהמפרטים הכלליים מצאים באתר האיטרט: 

  >> מפרטי ביוי.

  

  הצהרת הקבלן

בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן, כי ברשותו מצאים המפרטים והפרטים הסטדרטיים הזכרים 

קראם והבין את תוכם,  כפי שהם במועד הגשת ההצעה וכפי שיתעדכו מעת לעת, בחוזה זה,

קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

  המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה ספח לחוזה זה, והה חלק בלתי פרד ממו.

  

  

  

_________________  

  לןחתימה וחותמת הקב
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  תאים מיוחדים לביצוע העבודות ע"י הקבלן  -מוקדמות

  

 לליכ  .1

ממסגרות פלדה כגון מעקות, מאחזי יד, במות, מכרז זה  מתייחס לביצוע עבודות . 1.1

 באצטדיון בלומפילד. גדרות, שערים ואלמטי פלדה שוים אחרים 

 .  במתחם עובד קבלן ביוי המשמש כקבלן ראשי לכל העבודות המתחם.1.2

וסף וכל האמור בתאים מיוחדים אלו היו  חלק בלתי פרד מהחוזה עם הקבלן . 1.3

 ומשלים לחוזה, למפרטים הטכיים , לתוכיות ולכל מסמכי החוזה.

  

  הוראות כלליות   .  2

) ולפרקים שבמפרט הכללי הבימשרדי 00כל העבודות תבוצעה בהתאם למוקדמות (פרק  .2.1

לעבודות בין (הספר הכחול) , המפרט המיוחד, תקים ישראליים ותקים מקצועיים אחרים 

 (במהדורתם העדכית כון למועד הרלווטי לביצוע על ידי הקבלן).  

המיוחד, התקים הישראליים, כתבי  יש לראות את המוקדמות, המפרט הכללי, והמפרט .2.2

 הכמויות והתכיות כמשלימים זה את זה. 

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאה את ביטוין גם  

 ביתר המסמכים. 

  לא ישולם עבור עבודות וספות כלשהן שתעשיה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת  .2.3

 המזמין.  

כל האמצעים כדי למוע גרימת זקים למתקים, כבישי אספלט ולבייים על הקבלן לאחוז ב .2.4

סמוכים, לגידור, לקווי חשמל, לקווי טלפון, מים ביוב וכד', ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה 

ותיאום מלאים עם המפקח ועם כל יתר הגורמים הוגעים בדבר. על הקבלן לאחוז בכל אמצעי 

זק לרכוש או לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות  הזהירות הדרושים לשם מיעת

 שתבוצעה על ידו. 

על חשבוו בהתאם  במקרה של גרימת זק, יישא הקבלן באחריות מלאה לתיקון  כל זק   

  לתאי החוזה. 

האזורים הסמוכים  באחריות הקבלן לקוט על חשבוו בכל האמצעים שידרשו לתמיכה והגת  

  מפי כל פגיעה. 

פסולת אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות ו עודפי החומרים, חומרי ההריסותסילוק  .2.5

המפקח, למקום שפך מאושר היו על חשבוו ועל אחריותו הבלעדית של הקבלן, הסילוק היו 

לכל מרחק שיידרש וכולל תשלום אגרות שפיכה מכל סוג שהוא במטמה או במקום שפך 

 מקרקעי ישראל).  מאושר , וכולל תשלומי תמלוגים לרשות

על הקבלן לוודא מראש אצל הרשויות המוסמכות, את מקומות השפיכה המותרים ואת     

  המרחקים שלהם מהאתר בטרם ייתן את הצעתו, ולוודא עמידה בדרישות כל דין. 

על הקבלן לקבל אישור בכתב על ביצוע הפיוי כאמור ועליו למסור עותקים מאישורים אלו   

  ל"מפקח". 

כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בפרד אלא   .  2.6

אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל 

העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים 

 ם לגרוע מהאמור לעיל. כהדגשה ואין בה
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כל העבודות כוללות במחיר ביצוע בתוואי קשתי, משופע ומעוגל בשטחים קטים ופרדים   .  2.7   

, הכל בהתאם ובגבהים שויםוברצועות, חיתוכים בתוואי קשתי, מעוגל ובזויות שוות 

  למתואר בתכיות ובכתב הכמויות ולא תשולם בגים כל תוספת מחיר.

העבודות יבוצעו ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים לווים וחסרים  לעבודות כל   . 2.8  

  השוות ע"י הקבלן ועל חשבוו עד לקבלת מוצר מושלם, הכל כלול במחירי היחידה השוים.

מחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של   .2.9  

במפורש, אך דרש ע"י המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  העבודה גם אם לא צוין

במחיריו, כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות את כל האמור בתכיות גם אם לא צוין 

 במפורש בסעיף כלשהו.

כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הגדרות  תקים ישראליים (במהדורתם העדכית   .2.10  

  דות)  על כל חלקיהם השוים גם אם אים רשמיים הרלווטית למועד ביצוע העבו

  

  תיאום מועדי ושלבי הביצוע    . 3

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות, את תאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי   

עבודותיו ושלבי הביצוע הדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה וכי הביא בחשבון כי עליו לבצע את 

  לוח הזמים של הפרויקט, כל ביצוע העבודות יתואם מול המפקח. עבודותיו בהתאם ל

  

  מידות .4

ועליו להודיע למפקח על אי דיוקים או סתירות הקיימים  מראשעל הקבלן לבדוק את התכיות   

ימים לפי הביצוע,  על מת לאפשר  10שעות מגילוי הסתירה ,או האי דיוק, ולפחות  24בתכיות תוך 

  זמן מספיק לבדיקה לפי הביצוע.

  

  תקים, תקות עבודה ממשלתיות ועירויות, חוקים ואישורים  .5   

ת את הוראות כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות שקבעו ע"י הקבלן ימלא בדייקו      -

  הרשויות בקשר לביצוע העבודות, לחוק התכון והביה לבטיחות הפועלים ולהוראות כל דין.

סמך טעה שלא ידע את התקות ה"ל וכן לא תיתן -לא תאושרה כל תביעות של הקבלן על  -

מילוין של ההוראות והתקות -ידו מפאת אי-עללו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שגרם 

  ה"ל.

העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקות של ממשלת ישראל, הרשות המקומית    -

  התחבורה, וכד'). משרדורשויות מוסמכות אחרות (כגון: מכבי אש, משטרת ישראל, 

  כל התקים יהיו במהדורתם המעודכת ביותר למועד ביצוע העבודה.            -

  בהעדר תקים ישראליים, יש לעמוד בתקים זרים רלווטיים, כמוגדר במפרטים המיוחדים.           -

  

  

  הוראות ביצוע  .6

הכווה היא  -בכל מקום בו כתוב במפרטים "לפי הוראות המהדס", ו/או "לפי הוראות האדריכל"   

  וראות שימסרו ע"י המפקח בלבד.לה

  

  מפקח האתר -מתכן/יועץ  –הקשר בין קבלן מבצע   .7
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לקבלן המבצע אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכן/היועצים אלא   א.  

  באמצעות המפקח באתר. 

רשאי הקבלן ליצור קשר ישיר עם המתכן/היועץ רק בתאי שיקבל את אישורו מראש של     

ושא מוגדר.המפקח ל  

החיות והוראות לביצוע אשר יועברו ישירות מהמתכן או כל גורם אחר ולא באמצעות   ב.  

  המפקח ו/או באישורו, לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג שהוא ע"י הקבלן.

  תן הוראות שיוי לקבלן.ירק המזמין בלבד באמצעות המפקח ,רשאי ל -להדגשה                           

  

  השגחה מטעם הקבלן .8

שים לפחות  10בתקופת עבודתו באופן קבוע ,מהל עבודה בעל יסיון מוכח של הקבלן יחזיק באתר   

  יאושר מראש ע"י המפקח. אשרבעבודות מסגרות חרש ,

מצא בלתי מתאים לדעתו מכל י, באם מהל העבודההמזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת   

  סיבה שהיא.

  

  וכית העבודה ותוכית ההתארגות:ת .9

  יום   מחתימת החוזה על הקבלן להגיש לאישור המפקח המסמכים כדלקמן: 14תוך   

תוכית העבודה הכוללת פירוט מלא של אופי ושלבי ביצוע העבודות שוא המכרז , בהתאמה ללוח     

 הזמים של הפרויקט ולשלבי העבודה של הקבלן הראשי.

  

   בטיחות  .  10

העבודות תתבצעה לפי התקים המחמירים ביותר באשר לבטיחות בעבודה (פקודות בטיחות   

  בעבודה, תקות בטיחות בעבודה, חוק ותקות תכון וביה וכו').

  הקבלן חייב להישמע לכל הערותיו של אחראי הבטיחות באתר ולמלא אחר דרישותיו       

  בושא הבטיחות באתר.  

  ולא ישמור על כללי הבטיחות הוא ייקס בחומרה. הובהר לקבלן כי במידה  

  

    התחשבות עם תאי ההסכם  .   11

כמשלימים  -ייראו התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט וביתר המסמכים   

אפילו אם הם  עומדים בסתירה להם. את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן 

הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו  הדגשת פרט מסוים,

  לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.

  תידודמ  . 12

כל עבודות המדידה, הסימון יבוצעו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבוו. המודד ישהה באתר   

  ככל שיידרש.

  

  אופן ומועד הגשת חשבוות  . 13

  כל החשבוות שיוגשו על ידי הקבלן יהיו ממוחשבים בתוכה שיורה המפקח.  

  חישובי הכמויות שיוגשו ע"י הקבלן בכל חשבון וחשבון יהיו ממוחשבים.               

 דרשוה כל חשבון חלקי יוגש בליווי חישובי כמויות מפורטים ומדויקים לגבי החלק המבוצע  

  ם בחשבוות.לתשלו

  לא יאושרו סעיפי חשבון שלא יהיו מלווים בחישוב כמויות.  
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  חשבון שלא יצורפו לו חישובי כמויות מפורטים, יוחזר לקבלן.   

  

  אופי מדידה מיוחדים  .14

  מדד ולא ישולם בפרד.יכלול במחירי הקבלן ולא יתאים המיוחדים כל האמור ב  
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  עבודות מסגרות חרש – 19פרק 

  

  :תיאור כללי  19.01

אלמטים דות שוא בקשה לקבלת הצעות זו מתייחסות למעקות , גגוים, במות, גדר היקפית ווהעב           

  .וספים

  

  :תקים ומפרטים  19.02

 , תקות תכון 19, 06, המפרט הכללי "הספר הכחול" פרקים 1142המעקות יעמדו בדרישות ת"י   

המעודכים  –והתקים והמסמכים הוספים הזכרים בו, וכל דין, והכל  וביה ומפרט מיוחד זה

  ביותר למועד תכון הביצוע.

כחלק מעבודתו מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות תקים אלו ואחרים. השלמת התכון על ידי הקבלן   

  הדרשת במכרז זה תבוצע על פי תקים אלו ואחרים.

 תקים הישראליים לצורך מפרט זה הם כדלקמן (כל תקן בהוצאתו האחרוהה בוסף ל"ל,  

  ): DTAWINGS SHOPהמעודכן למועד תכון הביצוע 

  בחית רתכים. -     127  

  ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת פלדה. -             918  

  ברגים ולולבים משושים וכו'. -      378עד  374  

  אומים ואומים גדיים וכו'. -      381 עד 379  

  ברגים, לולבים ואומים וכו'. -             382  

  ציורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי. -             530  

  ).1סיבולות בביה (חלק  -             789  

אלי כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקים הישראליים העדכיים, ובהעדר תקן ישר  

  יחולו עליהם דרישות התקים הזרים כדלקמן:

  לגבי חומרים ומוצרים מיובאים: התקים המתאימים של ארצות מוצאם.  א.           

לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה: התקים של הארץ שחוקתה או תקותיה שימשו   ב.   

  יסוד לתכון הקוסטרוקציה.

י לבחית רתכים , תחייבה דרישות התקן הגרמ127בוסף לת"י  באשר לדרישות ביחס לרתכים, הרי  

8560DIN  1.1:2010והתקן האמריקאי לריתוךAWS D.  

  

  :דרישות כלליות  19.03

לביצוע הפריטים ועבודות ל הקבלן לספק את כל החומרים, העבודה והציוד הדרושים ע .1

אלקטרודות, פחים, חיזוקים, רגים, ב כפי המתואר להלן: העבודה כוללת את כל המסגרות 

וית, פרופילי תעלה, ורגי עיגון, קורות, עמודים, פלטות בסיס וראש לעמודים, פרופילי זוב

וכל יתר האביזרים  , מילואות, פרזולפיות, תליות, אלמטים מקשיחים, חיבורים, ברגים

  . פריטי  המסגרותייצור והתקת הדרשים להשלמת 

יבצע הקבלן על חשבוו תכית עדות  לפי תחילת העבודה -מדידה והתאמה למצב קיים  .2

באמצעות מודד של המצב הקיים בשטח. תכית העמדת פריטי המסגרות תבוצע על רקע 

התאמתן למציאות  אתולוודא  מידות בתכיותהעל הקבלן לבדוק את  תכית מדידה זו. 

יתאים ה או אי התאמה יבדיקה זו ובמקרה של סטיבעבודה לפי לא יתחיל הקבלן   .בשטח

65



  

  

 מידותהא תשולם כל תוספת עבור אי התאמה של ל .הקבלן את תכית הביצוע למצב הקיים

 למצב הקיים בשטח.

  הפרויקט מצא בקרבה לים, המשתמע מכך שכל  מוצרי הפרזול יהיו איכותיים  .3

  לוון והצביעה.וכמו כן תעשה הקפדה על כל ושא הגי L 316  מירוסטה  

  

  ותכיות התקהתכיות יצור, השלמת תכון מפורט,  .19.04

של המפרט  0602במסגרת עבודתו, יכין הקבלן תכיות ייצור ותכיות התקה כמפורט בסעיף  .1

 הכללי, באמצעות מתכן מטעמו , לאישור המפקח.

ידרש ישדרש ע"י המפקח, יגיש הקבלן תכיות יצור ופרטים בק"מ כפי ילכל פריט שהדבר י .2

תכיות היצור הין  התכיות יפרטו הן את היצור והן את אופן ההרכבה. לאישור המפקח.

  בוסף להכת הדוגמאות.

  תכית יצרן העמדת הפריטים תבוצע על רקע תכית מדידה אותה יבצע הקבלן ועל חשבוו. .3

פרטי הקבלן יגיש לאישור המפקח את פרטי ההרכבה הן בין החלקים המובאים לאתר והן  .4

 ההרכבה והקיבוע באתר.

 הקבלן יגיש לאישור המפקח את חישובי התכן, החוזק ויציבות האלמטים ככל שיידרש. .5

, אלא קבלו תכיות חלקיות ובשלבים. כל התכון יוגש יחד בשלמות לאישור המפקחתלא י .6

 אם תקבל אישור המפקח מראש ובכתב, המורה אחרת.

יום מקבלת צו התחלת עבודה. הערות  30פקח תוך הקבלן יגיש את כל התכון לאישור המ .7

שבועות ע"י המפקח. תיקון והשלמת התכון יעשו ע"י הקבלן,  3לתכון זה ימסרו לקבלן בתוך 

 עפ"י ההערות, תוך שבוע ויקבלו אישור המפקח תוך שבוע.

באחריות הקבלן כל הטיפול בקבלת האישורים לתכון אצל המתכים במקצועות השוים (  .8

והמפקח לרבות עריכת עדכוים, השלמות ותכון חוזר  ריכלות, קוסטרוקציה, וכו' )אד

 בהתאם לדרישות המפקח.

 באחריות הקבלן ועל חשבוו הזמת בדיקה של מכון התקים לכל פריט אשר יידרש. .9

הקבלן רשאי להציע שיויים והתאמות אם לדעתו הדבר חוץ לפישוט הביצוע או לשיפור  .10

השיויים והשיפורים ה"ל כלולים במסגרת התכון המפורט ה"ל ולא יביאו  חוזק ותפקוד.

 לשיוי במחירי היחידות גם אם יאושרו ע"י המפקח.

למרות שהפריטים בתכיות מוגדרים כפריטים טיפוסיים יתכו גם באותו טיפוס מידות ייצור  .11

 שוות וזאת בהתאם למצב הבטוים בשטח. 

ו להתאים את מידות הפריט למצב בשטח. מידות יצור שוות גם באחריות הקבלן ועל חשבו    

  באותו טיפוס כלולים במחיר היחידה של הפריט ולא תשולם עבורן כל תוספת מחיר.

  

  

 דוגמאות .19.05

מ', יכין הקבלן  5יחידות, ולכל פריט שאורכו עולה על  5לכל פריט שכמותו ברשימה עולה על  .1

המפקח לפי תחילת האדריכל ולאישור  ברמת גימור סופי יחידה מושלמת או קטע לדוגמא

 היצור של כל הכמות.
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או בהתאם למפורט בתיאור הפריטים להלן, \לכל פריט אחר כפי שיקבע במפרט המיוחד ו .2

יכין הקבלן יחידה מושלמת או קטע לדוגמא לאישור המפקח לפי תחילת היצור של כל 

  הכמויות.

הרכש מוכן מספקים או  רו צבע שהיו מוצר מוגממכל מוצר, פריט פרזול, מקבע א  .3

ממפעלים, על הקבלן להגיש לאישור המפקח פריט אחד מכל סוג ללא תלות בכמות הפריטים 

 ברשימה.

הדוגמאות יסומו באופן ברור שהן דוגמאות ותשמשה לבחית שאר המוצרים והפריטים  .4

יידרש יצור או אספקה של  המסופקים, אולם תוכלה לשמש כחלק מהפריטים הדרשים ולא

 למטרת הדוגמא. רק היות ושימשו כמות וספת 

  

  :לביצועודגשים החיות כלליות  .19.06

כל חלקי הקוסטרוקציה יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכים לחיבורי שדה על  .1

מקום ב חיבורבמקרים מיוחדים כאשר יש צורך במדידה מיוחדת מקומית, יעשה . ידי ברגים

 ת המפקח בלבד.בהחיו

ככלל יובאו לאתר חלקים ומקטעים שלמים ומוגמרים ככל היתן. חיבור בין האלמטים יהיה  .2

 בחיבורים יבשים בלבד. לא יותרו ריתוכים באתר. 

הקבלן אחראי על חוזק, עמידות ויציבות פרטי המסגרות. באם תתגלה סתירה או אי התאמה   

בין גודלי האלמטים המצויים בתכיות לבין גודלי האלמטים הדרשים על פי התקים 

תבוצע הדרישה המחמירה מבין השתיים וזאת על  -  1142ועמידות בעומסים כדרש בת"י 

  חשבון הקבלן. 

למרות האמור לעיל, באם תתגלה סתירה או אי התאמה בין גודלי האלמטים המצויים  .3

בתכיות של טיפוסי המעקות המהווים אמצעי גד פילה לקהל רב לרבות בקצות מעברים 

תבוצע  - 3.0kN/mלבין הדרישה לעמידות בעומס של , ) 3מדורגים (כדוגמת מעקות מטיפוס 

  וזאת על חשבון הקבלן. הדרישה המחמירה מבין השתיים 

  למציאות ןעל הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכיות ולהתאימ .4

ימות אורק לאחר אלמטי בטון קיימים וכן לבדוק את אפשרויות ביצוע המחברים השוים ל

המפקח יוכל להתחיל בחיתוך  של כל המידות ובדיקת אפשרות ביצוע המחברים ובאישור

  להכין.ודה שעליו החומר, בהתאם לתכיות עב

יהיו ישרים לחלוטין  או בהדבקה\ו טחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגיםש .5

לבין משטחי הבטון. לצורך עמידה מלאה בדרישה זו על הקבלן הם ילשם הבטחת מגע מלא בי

להכין לעצמו מתקים ואמצעי עזר שיאפשרו חיבור יצבי המעקות לפחיות הבסיס באופן 

 ת בפחית.שימע עיוו

באזורים בהם יתן לגעת בפריטי פלדה כדוגמת מעקות, גדר היקפית וכו' יהיה גימור אלמטי  .6

  הפלדה חלק ואחיד ללא פיות וקצוות חדים ובליטות.

לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים ך ריתוהשטחי  .7

של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יעו על  בהשחזה, ויתאימו בדיוק מרץ לצורה הדרשת

הדרישות האלה יתוקו על ידי עיבוד וסף. יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה 

באמצעות מברשת פלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מכל חלודה, גילוון/צביעה ולקותם לפי 
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  ליפה מתקפלת, לכלוך, שמן וכדומה, עד לקבלת שטחים ק

  לוטין. מתכתיים קיים לח

מצאים במקומם הכון והמדויק, תוך המיועדים ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים  לפי .8

קומיות אחרות. האלקטרודות והחלקים מבדפורמציות ופרים התהתחשבות בהתכווצות 

  מיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין. ה

את גודל  מוםיעד למייש להקפיד על סגר כון של הריתוך אשר יהיה בו כדי לצמצם  .9

עו באופן אשר יאפשר תודות בלתי יקבהדפורמציות והמאמצים. החלקים המרותכים 

תפרים ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הדרש של המופרעות עקב התכווצותם של 

 מוכים. מקומות הריתוך ילוטשו לחלק.ה םהאלמטי

טעים שוים ויורכבו באתר יהיו חיבור בין ציורות של מעקות ומאחזי יד שיובאו במק .10

רכיבי מתאים -בחיבורים יבשים סמויים באמצעות תותב פימי סמוי, דבק אפוקסי דו

 שיאושר ע"י המפקח ובורג ראש שקוע מתאים בתחתית ציור המאחז.

 או המאחז.\יפגום בחוזק, עמידות ויציבות המעקה ו החיבור לא

מ"מ גם אם ה"ל לא צוין  15ו מעובדות ברדיוס כל פיות פחיות החיבור לבטון (פלטקות) יהי .11

 בתכיות.

תוקפד הקפדה יתרה על קידוחי החורים בבטוים ועיגון פרטי המסגרות כך שבורגי העיגון  .12

 יהיו ישרים ולא בולטים.

 ברגים ואביזרי העיגון של כל פרטי המסגרות יאושרו ע"י הקוסטרוקטור.   .13

ות קידוח, החדרת עוגן המאחז לקדח ודבק כימי עיגון מאחזי יד לקיר בטון יהיה באמצע .14

 מתאים. פרט העיגון וחומרי ההדבקה לאישור המפקח.

כל קצות מאחזי היד החופשיים יהיו בכיפוף ברדיוס אכי כלפי הרצפה  עם פקק כדורי  .15

 גם אם ה"ל לא צויין בתכיות., בקצהממתכת מרותך 

ס כבד. באחריות הקבלן התאמת אביזרי כל אביזרי הפרזול לרבות צירים יהיו עמידים לעומ .16

 הפרזול למשקלי השערים ועומס השימוש גם אם ה"ל לא צויין בתכיות.

כל הזכוכיות יהיו מסוג זכוכית סטרי גלאס רבודה (טריפלקס) בעובי שלא יפחת מהמצוין  .17

ל בתכיות ובכפוף לתקים עם עיבוד קצוות בפאזה וליטוש יהלום בפאות. הזכוכיות יעמדו בכ

 התקים הרלווטיים.

בעובי מתאים עם ראש עגול   316Lכל אביזרי החיבור של הזכוכיות יהיו מבורג ירוסטה .18

יסגר הבורג באמצעות אום כיפה מירוסטה כ"ל. ימ"מ לפחות. בצידו השי  25בקוטר 

הברגים יחברו את הזכוכית מבעד לחורים שיוכו מראש בזכוכית. שטח המגע בין הזכוכית 

הברגים והאומים יופרד באמצעות דיסקיות אופרן מתאימות. אביזר החיבור לא יפגום לבין 

 בחוזק, עמידות ויציבות המעקה.

ללא קשר לתוצאת החישוב ובכל מקום שלא הוגדר אחרת, יהיה עובי פחי החיבור של  .19

המעקות למבה הבטון בחיבור אכי כגון חיבור לרום הספסל או המדרגה ובחיבור אופקי 

  ן חיבור לרצפה או שלח, עפ"י חישובים ותוכיות יצרן מאושרות.כגו

גודל הפחיות המצויות בתכיות האדריכל היו הגודל הרצוי. גודל זה יתן לשיוי, באישור  .20

  המתכן. במקרה שדרישות החישוב המפורט יראו צורך כזה.

ידי קידוח כוס  במקומות בהם יבוצע חיבור של עמוד המעקה/מאחז היד  לאלמטי הבטון על .21

ועיגון עמוד המעקה בגראוט יכלול התכון הגדרות מדויקות של קוטר הקדח, עומקו, סוג 

68



  

  

הגראוט ותכון הרוזטה שתסתיר את המחבר. פרטים אלו יאושרו על ידי האדריכל והמהדס 

  לפי ביצוע.

 SCREWברגי העיגון המחברים את המעקות /מאחזי היד לאלמטי הבטון יהיו מסוג  -עיגון  .22

ANCHOR  שלHILTI    45או שוו"ע, בגילוון חם UM   לכל הפחות,  (לא ברגי "ג'מבו") או

  שיאושר על ידי המפקח. ברגים  כימיים איכותיים מסוג

  .12M-קוטר ברגי העיגון יהיה על פי צרכי החישוב אך לא פחות מ

  אורך ברגי העיגון יהיה על פי צרכי החישוב ולפי החיות קוסטרוקטור.

קידוחים בבטון יבוצעו בקוטר ועומק מתאימים לברגי העיגון ולפי החיות 

  קוסטרוקטור.

שימוש בברגים כימיים מחייב הקפדה מרבית על יקיון ולכן חובה למוע זילת דבק 

  מחוץ לקדח.

  מ"מ. 4.85 -עובי ציור האופקי במעקות יהיה  .23

 מ"מ.  25-מאחזים יהיה \עובי השטוח של עמודי המעקות .24

לכל טיפוס אשר עליו יורה  10פרק  1142יסוי העמסה כמופיע בת"י על חשבוו בצע יהקבלן  .25

  המפקח.

  

  :פלדהסוגי ה  7.019

המעקות, המדרגות ושאר חלקי הקוסטרוקציה יבוצעו מפחים ופרופילים שוים על פי   .1  

לגילוון  . הפלדה תהיה בהרכב כימי המתאיםFe 360התכיות. הפלדות יהיו בדרגת חוזק של 

  חם.

הריתוכים  , האלקטרודות יתאימו לסוג הפלדה המרותכת.ורציפים הריתוכים יהיו מלאים  .2  

  יותאמו לעובי הדופן של הפרופילים.

  בכל חלקי הקוסטרוקציה יבוצעו ההכות הדרושות (פתחים) לגילוון.  .3  

  ברגי החיבור וברגי העיגון לבטון של המעקות יהיו  ברגי חץ מסוג הילטי בגילוון חם     .   4 

  מיקרון לפחות. 45בעובי             

. הברגים יהיו מגולווים באבץ חם 8.8ברגי החיבור במדרגות הפימיות יהיו בדרגת חוזק של   . 5  

   מיקרון. 45בעובי 

  

  מעקות ומאחזי יד  19.08

  :המעקות והמאחזי ידגמר   . 1  

גמר המעקות ומאחזי היד יהיה בגילוון באבץ חם עם אופציה לצביעה. יש להתייחס למעקות     

ולמאחזי היד, מבחית הגמר, כרהיט ולכן ההקפדה על איכות הגימורים             צריכה להיות 

  בהתאם.

  .הגילוון צריך להתבצע באמבטיות קיות על מת לקבל פי גילוון חלקים

  יש להכין דוגמא של סגמט ולשלוח אותה לגילוון ו/או גילוון וצביעה לפי תחילת העבודה.
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  :גילוון  .  2  

  :כללי  2.1    

. מעודכן ביותר 918הגילוון יבוצע על פי ת"י . הגילוון הדרש יבוצע בטבילה באבץ חם      

לעבודות בין ב"מפרט הכללי  1904סעיף  19כמו כן, יתאים הגילוון לדרישות פרק 

  .1461ISOולתקן  כללי"

יש להשלים עבודות ריתוך, קדיחת חורים ופתחים לפי מסירה לגילוון חם. חורים       

  וקדחים יוכו באופן מכאי בלבד ולא בחיתוך להבה.

  :חומר הציפוי (האבץ)   2.2    

פחות ) ויכיל לא B.O.G  )Good Ordinary Brandבץ הציפוי יהיה באיכות לפחות א      

  .0.03%אבץ טהור. תכולת האלומייום באמבט לא תעלה על  98.5%-מ

  :הפלדה המיועדת לגילוון חם  2.3    

הפלדה  17100DINהפלדה המיועדת לגילוון תהיה בעלת הרכב כימי מתאים לפי תקן       

ורגעת באלומייום מאו פלדה  RIMMED STEEL (37USTתהיה בלתי מורגעת (

)ALUMINUM KILLED (37RST פלדה  .באישור המפקח שוות ערך האו פלד

. 1Table ,10025-2ENלפי התקן,  Class 3או   Class 1מתאימה לגילוון חם תהיה 

  . Class 1עבור גילוון וצבע עדיפות לפלדה 

  :ההרכב הכימי האופיי לפלדות המתאימות לגילוון יכילו                          

  0.25%-פחות מ -    Cפחמן                       

  0.02%-פחות מ -)   Pזרחן (                               

  1.35%-פחות מ -) Mnמגן (                               

     0.03%-פחות מ -)   Siן (צור                               

מוכיחות שסוג הפלדה בה עשה על הקבלן המבצע להציג בפי המפקח תעודות ה                               

שימוש מתאים לדרישות ה"ל. במקרה שאין תעודות כאלו ובתאי שהמפקח יאשר 

זאת יש לשלוח דוגמאות של הפרופילים המיועדים למפעל הגילוון לשם בדיקה 

וביצוע יסוי גילוון. רק לאחר שיאושרו הדוגמאות אפשר יהיה להשתמש בחומר גלם 

גי יוס, צבע ששלחים לגילוון יהיו קיים משומן, זפת, בטון זה. חלקי הקוסטרוקציה

   ריתוך ("שלקה").

בריתוך חלקים לאחר גילוון יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מתאים       

  וטמפרטורת ריתוך מוכה. 

הריתוך בעזרת מברשת פלדה ולכסות בשתי  לאחר הריתוך יש לקות את אזור                               

צבע לתיקוי גילוון חם יהיה צבע יסוד אפוקסי פולי עשיר אבץ. יסוד כבות צבע ש

 ZRCחד רכיבי עשיר אבץ "גלווציק" של חב' "טמבור" (או אחד מהמותגים הזרים 

Zinga 302, דיימקוט .(  

  לחליפין, יתן להשתמש בצבע דו רכיבי לתיקוי גילוון חם אפיטמרין       

) של חב' "טמבור" או אפוקסי                           843-464(אפוקסי סולקוט אלומייום 

                           ידאג לסמן את חלקי  קבלןאמרון". ה-של חב' "ירלט AL400אמרלוק 

  קיימא.-הקוסטרוקציה בסימון בר
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  :תהליך הגילוון  2.4    

המוצר יעבור יקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים ("פלקס") וטבילה       

  צלסיוס.   °450באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של 

  :איכות ומראה הציפוי  2.5    

              מראה הציפוי יהיה חלק ורציף וללא פגמים במשטח העיקרי.    2.5.1      

  פגמים שלא קיבלו  פגמים קטים מותר לתקן בצבע עשיר אבץ.        

  גילוון חוזר של אותו החלק.ע"י ישור מפקח לתיקון צבע יתוקו א              

  בדיקת הגילוון תתבצע במפעל לפי הוצאת המוצרים מהמפעל.   2.5.2      

  על הקבלן להודיע שלושה ימים מראש למפקח על המועד         

  בדיקת  יהיה לבדקם.המתאים לבדיקת המוצרים על מת שאפשר                

  י המפקח במפעל הגילוון איה משחררת את הקבלן "מוצרים עה               

  יב המוצר. המפקח רשאי בכל עת, גם לאחר  טמאחריות על                

  וו תיקשהמוצרים סופקו לאתר, לפסול חלק מגולוון ולדרוש את                

  או החלפתו.              

  

 תיקוים, גילוון והתקת המעקות קייימים. .19.09

  במקום מרוכז באתר, קיימים  מעקות ומאחזי יד שוים שפורקו ע"י אחרים .  

  מעקות ומאחזי יד אלו מיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן , בטריבוות הקיימות שלא הרסו. 

הציפוי "זיגא" יבוצע רק באזורים מקומיים שהחלידו מקומית לחלודה אדומה, היכן שאין גלוון   

  ישן. 

 ).מפרט לתיקוי גלוון מקומיים במעקות בעזרת ציפוי זיגא (גלוון קר

 : הכת שטח

שטיפה במים מתוקים בלחץ  -יש לשטוף את כל שטח החלקים כולל בסיסים מכל הצדדים  .1

תוך כדי הברשה במברשת יילון  2230רות לפחות ויקוי עם סבון אקוקלין אטמוספי 350גבוה 

ייטרלי. יש להסיר  pHקשה, ולאחריה שטיפה במים מתוקים להסרת כול הסבון עד קבלת 

  כול לכלוך, תחמוצות לבות, ושומן מפי שטח הגלוון. 

ת לבה ללא מקומות בהם פגע הגלוון עד לפלדה יש לחספס באופן מכאי עד קבלת מתכ .2

  שאריות חלודה ומחוספסת לפי ציפוי זיגא.

 Bristle Blasterיתן לבצע הכה מכאית בקודות התיקון של הגלוון עם ציוד יקוי מכאי 

 Wireהיוצר חספוס ללא יקוי חול או באמצעים מכאיים אחרים כמו מברשת מסתובבת 

brush.   

  א שמן, ויקוי במדלל לפי צביעה.לבסוף הסרת אבק בשוב אוויר קי, יבש ולל

,  Ltd M.B.L -(יבואן: מב"ל בע"מ    ,ZINGA   /רכיבי "זיגא"-: עם ציפוי אבץ חדצביעה

  או מוצר שו"ע שיאושר מראש ע"י המפקח )0544-844889ייד: 

הצביעה תבוצע בכל מקום שחסר בו גלוון לאחר הסרת חלודה אדומה וגילוי שטח הפלדה 

מיקרון. זמן המתה  60-70באזור התיקון. הציפוי יבוצע בשתי שכבות זיגא, עובי כל שכבה 

 שעות לפחות.  1.5 -בין השכבות כ

צביעה תבוצע במברשת או התזה (לא תרסיס / לא ארוסול). יש לערבב היטב את  .1

  רכיבי זיגא לפי שימוש.-הצבע החד
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 :הערות

טיפוס על מספר מעקות בודדים על מת לאשר את איכות הכת -לבצע יסוי אב יש  .1

 השטח, ואת המראה החזותי המתקבל.

הציפוי יבוצע רק באזורים מקומיים שהחלידו עד חלודה אדומה, היכן שאין גלוון  .2

  ישן. 

  תיו.החיויש לעבוד לפי הוראות יצרן הצבע ו .3

  

  בקרת איכות הריתוך    .19.10
  בדיקה חזותית

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך בבדיקה חזותית יהיו לפי  19037בהמשך לאמור בסעיף 

  , כמפורט להלן :    BSבדרגה ת 1טבלה   DIN  8563תקן  

 מ"מ . X .01  +1< רוחב הריתוך        a1גודל קימור התפר  .1

 מ"מ . X   0.02  +0.2< עובי הפח         a2גודל קיעור התפר  .2

  גודל התזוזה בין מישורי הפחים : .3

 מקסימום .  =eמ"מ  X 0.15   3    <עובי הפח   eכשהריתוך משי צידי הפחים  -

 .מקסימום  =eמ"מ  X 0.10   2    <עובי הפח   eכשהריתוך משי צידי הפחים  -

 .מקסימום  e=    מ"מ X   2 <  עובי הפח  eגודל התזוזה בין דפות הפחים  -

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך. –סדקים בריתוך  .4

  קריטריוים לפסילת הריתוך 

  יתוקו יפסלו החיות המפקח. DIN 8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן 

  גודל המדגם לבדיקת הריתוך 

  בבדיקה חזותית יבדקו כל הריתוכים בקוסטרוקציה.

  בדיקות ללא הרס

 במפרט הכללי. 190372בדיקות ללא הרס יעשו בקוסטרוקציות מרותכות כמפורט בסעיף  .1

טון או לפי  2גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה לפחות בדיקה אחת של ריתוך לכל  .2

 החלטת המפקח בהתאם לתוצאות הביין.

  הברגים 

  . 8.8הברגים לחבורים הקוסטרוקטיביים יהיו מפלדה 

  ברגים יהיו ללא הברגה.שטחי הגזירה של ה

מיקרון  8יקל מעל -יקל בשיטה אלקטרוליטית בעובי ציפוי אבץ-הברגים יהיו מצופים  באבץ

מיקרון  8-12יקל -יקל שחור בעובי ציפוי אבץ-לפחות. מפעל הציפוי "מיברג". ברגים מצופים אבץ

) תבוצע Sealerטום (.  שכבת אי Fe/Zn-Ni 8E/F Acc. ASTM F 1941עם סילר יהיו לפי התקן: 

  מיקרון. 8-12שעות לעוביים בהתאמה  1,500-2,000 על הפסיבציה. עמידות לקורוזיה אדומה:

בעובי ציפוי אבץ  IS0 10684בצטריפוגה לפי תקן מגולווים בחם לחלופין, יתן להשתמש בברגים 

+ סילר, לפי  מיקרון 45ברגים עם ציפוי אבץ תרמודיפוזי בעובי ציפוי אבץ מעל  או מיקרון 50חם 

. יש לקבל ממעבדת מפעל הציפוי אישור על עובי הגלוון EN 13811, Class 45 + Sealerהתקן: 

  התרמודיפוזי, וכן אישור פרד וסף עבור יישום הסילר.
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יצרן יגיש תעודות בחיה מהמפעל המייצר עבור כול החומרים, פלדות, ברגים , ציפויים וצבעים ה

  .Inspection Documents to EN 10204: 2004, Type 3.1והמצפה לפי התקן:  

דסקיות ( האחת מתחת לראש והשייה בתחם לאום) ועם שי אומים  2כל אחד מהברגים יסופקו עם 

  (גם אם השרטוט מראה אחרת).

  חד שיהיה מאובטח כגד פתיחה בשיטה מאושרת.דסקיות ועם אום א 2במרישים הברגים יהיו עם 

סגירת הברגים תעשה בצורה פאומטית או בצורה ידית ע"י מפתח המאפשר מדידה מבוקרת של 

  מומט הסגירה.

  להלן: מומט הסגירה של הברגים יהיה מפורט 

  מומט ( ק"ג/מטר)  קוטר

1/2  10  

5/8  20  

3/4  40  

7/8  60  

1.0  100  

  

  

             איפיון אדריכלי לגדר היקפית וגגוי כיסה   19.11

כל העבודות יהיו בכפוף למפרט הכללי במהדורתו האחרוה ובכפוף לתקים הישראליים   

  הרלווטיים.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל העבודות יבוצעו גם בכפוף להערות הבאות :  

  כללי : .1

דרש, יגיש הקבלן ייפריט שהדבר לכל  - ותכיות התקהתכיות יצור, תכון מפורט,  1.1

מתכים לאישור ה -ידרש יכפי שוחישובי חוזק תכיות יצור ופרטים בק"מ 

והמפקח. התכיות יקיפו את כל הפריטים בכל המודולים ולא יותר הגשת פריט 

עקרוי בלבד. באחריות הקבלן שהתכיות יכללו גם את האביזרים של בעלי מקצועות 

אביזרי חשמל, תאורה ובקרה ואביזרי יקוז וזאת לאחר  אחרים כדוגמת כבילה,

 EN10204, Type 3.1תאום איתם. יש להגיש למהדס תעודות בחיה מהיצרן מסוג 

 לכול החומרים, ברגים, עוגים, צבעים וציפויים לצורך אישורם.

 HDG afterכל הפריטים  ייוצרו בחלקים שלמים, יגולווו אחרי ריתוך ואחרי ייצור   

fabrication  ו ויצבעו במפעל לפי מפרטי יועץ הצבע ויורכבו באתר רקאו יגלוו

בחיבורים יבשים. כל הברגים ואביזרי החיבור והעיגון יהיו לפי החיות 

קוסטרוקטור. לא יותרו ריתוכים באתר. צביעה תהייה במפעל צביעה מאושר 

 מראש..

ל גגון מושלם טיפוסי הכולל את הקבלן יכין דוגמאות ברמת גימור סופי ש - דוגמאות 1.2

כל האלמטים ומודול שלם של גדר היקפית טיפוסית הכוללת דלתות מילוט ואת כל 

 האלמטים לאישור לפי הזמת החומר של יתר הפריטים.

טרם הכת דוגמת גגון מושלם יספק הקבלן בפרד עד עשר דוגמאות צביעה בגווים   

של הגגוים. כל דוגמת גוון תבוצע על לוח  לבחירת האדריכל של ציפוי האלומייום

  ס"מ. 60/200אלומייום צבוע בגודל 

  דוגמאות גווים לצביעת הפלדה. 10כמו כן יספק הקבלן עד       
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לפי תחילת הגשת תכיות היצרן, ייצור האלמטים וביצוע העבודות יבצע  - מידות 1.3

מת התכון. תכיות חשבוו מדידה ע"י מודד מוסמך של המצב בשטח לעו-הקבלן ועל

היצרן יותאמו למדידה. באחריות הקבלן התאמת מידות הפריטים גם לכל עבודה 

של בעלי מקצוע אחרים, התאמה למידות הקרוסלות שיבחרו ושמירה על מידות 

פתחים טו כמצויין בתכיות. מערכת הציור, הגגון הביתן והגדרות יהיו מפולסים 

 וציריים לעמודים.

   - ות ובעלי מקצוע אחריםהתאמה עם עבוד 1.4

באחריות הקבלן התאמת קוסטרוקציית מבה ביתן הכיסה מבחיה  1.4.1

  קוסטרוקטיבית לעומסי הקרוסלות ואביזריהן אשר יבחרו.

באחריות הקבלן תאום מול קבלי חשמל, בקרה ואיסטלציה וביצוע כל  1.4.2

י ההכות, פיויים, קדחים וכו' לצורך התקת ארון חשמל ותקשורת, מעבר

כבילה, גופי תאורה ושלטי יציאה, מצלמות אבטחה והתקת אביזרים 

שוים. תעלות למעבר כבילה יבוצעו ע"י הקבלן כך שהצרות והכבילה יהיו 

 סתרים ולא יראו כלפי חוץ. הקבלן יכין קדחי יקוז לאורך תעלות הכבילה.

 ה.באחריות הקבלן התאמת מיקום ציורות יקוז כך שיתאימו להכה ברצפ 1.4.3

באחריות הקבלן תאום עם קבלן הריצוף לגבי המפלסים שיהיו אחידים  1.4.4

לאורך כל הגדר ההיקפית וביתי הכיסה ולגבי פירטי גמר הריצוף סביב 

העיגוים לרצפה ופלטקות לגדיים של בריחי ידיות הבהלה. הפלטקה תהיה 

 צמודה לריצוף, מעוגת לבטון ומתאימה לגדי הבריח.

 

  -קורה עגולה וגדר היקפית  .2

הקבלן יגיש לאישור תכיות יצור מפורטות  -תכיות יצרן, דוגמאות וביצוע העבודות  2.1

וחישובי תכן לאישור לרבות התאמה עם בעלי מקצוע אחרים ויציג דוגמאות הכל 

  .1כמפורט בסעיף 

גוון בכל המודולים יהיו הקורה העגולה, תעלת ח' המרותכת אליה צבועות ב - גימור 2.2

גלוון). צביעת הגלוון של  – 19.08(פרק  918לבחירת האדריכל. גלוון חם לפי ת"י 

הסרת שומים בקיטור  -כדלקמן: הכת שטח  19.08.02הקורה העגולה לפי פרק 

מיקרון  25לרמת חספוס זוויתי  Sweep Blastingויקוי גרגירים לא מתכתיים עדין 

+ עליון  ZeroZinc Degassingוקסי שתי שכבות אבקת אפ -לפחות. חלופה א' 

לקבלת חספוס  Sweep Blastingהסרת שומים ולכלוך +  –. חלופה ב' 20סופרדור 

(יסוד אפוגל,  19.08.02מיקרון לפחות ומערכת צבע ברטוב במפעל מאושר לפי פרק  25

מיקרון מעל  200, בעובי צבע יבש כולל PEמיו, עליון טמגלס  80בייים אקופוקסי 

ון החם). הצביעה לאוירה ימית בגוון לבחירת האדריכל ולפי מפרטי יועץ הצבע. הגלו

בגדר ההיקפית יהיו המסגרות, המילואות ודלתות המילוט מגלווות לאחר ייצור לפי 

מיקרון כל  60. תיקוי גלוון חם יבוצעו עם צבע זיגה בשתי שכבות בעובי 918ת"י 

 316כל החיבורים באמצעות ברגי פלב"מ שעות..  2שכבה. זמן המתה בין השכבות 

(A4) .סטרוקטור ויועץ הצבעחיות חוזק של הקולפי ה  

באחריות הקבלן תפקוד מלא של דלתות המילוט,  - דלתות מילוט בגדר היקפית 2.3

חוזקן, יציבותן, פתיחה חלקה ושקטה ועילתן בעת סגירה. המרווח בין הכפיים 
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יחה של כל כף בפרד ושל שתי כפיים בו במצב סגור יהיה מימלי אך תתאפשר פת

כפית. באחריות הקבלן שהפתח החופשי בין ידיות -זמית. כל כף תתפקד כדלת חד

ס"מ מי'.  באחריות הקבלן ביצוע כל ההכות הדרשות, הקדחים  200הבהלה יהיה 

  :והפיויים  להתקת הפרזול וחיווט בקרה. להל"ן רשימת פרזול לכל כף

   עם ידית בהלה -מכאית  -כפית  חדדלת  : 01-03ול  קבוצת פרז

 כמות גימור פריט יצרן מוצע מוצר

 Mckinney TA2314 6"X6" US32D 4  * צירים

 YALE 7210 US32D 1 ** ידית בהלה

  *  באחריות הקבלן התאמת הצירים למשקל הדלת.        

  עם בריח עליון ותחתון כולל גדיים** ידית בהלה מכאית, חיצוית מצידה הפימי של הדלת     

  במשקוף   עליון וברצפה.

  באחריות הקבלן התאמת הידית והבריחים לרוחב וגובה הכף.    

  

  -גגוים  .3

הקבלן יגיש לאישור תכיות יצור מפורטות  -תכיות יצרן, דוגמאות וביצוע העבודות  3.1

ויציג דוגמאות וחישובי תכן וחוזר לאישור לרבות התאמה עם בעלי מקצוע אחרים 

 .1הכל כמפורט בסעיף 

הגגוים בויים מהאלמטים העיקריים הבאים : קוסטרוקציית פלדה  -תיאור  3.2

מגולוות בחום המעוגת או תלויה לאלמטי הבטון, ציפוי פח טרפזי מגולוון וצבוע 

בחלק הגגון העליון ע"ג תשתית מפלסת, ציפוי מגשי פח אלומייום ימי צבוע בתחתית 

 די הגגון כולל קופיגים ע"ג תשתית מפלסת, תעלת פח וצמ"ג ליקוז המים.ובצי

באחריות הקבלן השלמת התכון  - 918קוסטרוקציית פלדה מגולוות בחום לפי ת"י  3.3

והגשת תכיות יצור מפורטות וחישובי תכן לאישור לרבות פרטי החיבור והעיגון 

 חם לפי המפרט המיוחד.בהתאם למדידה בשטח. כל אלמטי הפלדה והגילוון ה

כל אביזרי העיגון והתליה הגלויים לעין יהיו  -אביזרי עיגון ותליה גלויים לעין  3.4

 -מטר מ' מהים  600צבועים במערכת צבע במפעל מאושר המתאים לאווירה ימית 

 לפי מפרט יועץ הצבע ובגוון לבחירת האדריכל. מערכת הצבע תוגש לאישור הפיקוח.

יקוי משומים ולכלוך, שטיפת גרגירים עדיים  ושרת:לדוגמא מערכת צבע מא

(יסוד אפוגל,  19.07.03מיקרון, וצבע ברטוב במפעל מאושר לפי פרק  25לחספוס 

מיקרון מעל  200, בעובי צבע יבש כולל PEמיו, עליון טמגלס  80בייים אקופוקסי 

 הגלוון החם.

 יה פח פלדה מגולוות פח טרפזי בחלקו העליון של הגגון יה -ציפוי פח טרפזי  3.5

Z275 מ"מ  150מ"מ ומרחק בין מרכזי הגל  53מ"מ לפחות גובה גל  0.75לפחות בעובי

מ"מ מסופק ע"י אגן מפעלי מתכת בע"מ או שו"ע מאושר. הפח  53כדוגמת טרפזאגן 

מ'  600מיקרון המתאים לאווירה ימית  32בעובי צבע מיPVDF3  'שכבות  3צבוע 

 7אדריכל. בצד הפימי של הפח המגולוון יהיה עם צבע יסוד מהים בגוון לבחירת ה

.. הגלוון ומערכת הצבע יוגשו לאישור הפיקוח. הפח הטרפזי מחובר RSLמיקרון 

לפחות בעובי  Z275לתשתית מפולסת של מרישי פלדה מגולוות כדוגמת אומגות 

מצעות ס"מ. הפח יחובר לתשתית בא 60מ"מ לפחות. מרחק מקס' בין מרישים  1.25
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אלומייום בעובי -מגולווים בדיפוזיה אבץ Self drilling or self tappingפח ברגי  

פוליאסטר -מיקרון וצבועים מעל הגלוון בצבע אבקתי סופר 20-15תך אבץ 

מיקרון בגוון לפי האדריכל. קבלן מאושר  20-15) בעובי 20סופרדור  -(אויברקול 

 .לברגים וצביעתם: פרופימאט ש.ר בע"מ

 Z275בקצה הפח הטרפזי תעלת יקוז מפח פלדה מגולוות  -תעלת יקוז וצמ"גים  3.6

מ'  600לפחות צבועה במערכת צבע רטוב במפעל מאושר המתאים לאווירה ימית 

לפי מפרט יועץ הצבע ובגוון לבחירת האדריכל. מערכת הצבע תוגש לאישור  -מהים 

 918הפיקוח. התעלה דו שיפועית לכוון זוג צמ"גים מפלדה מגולוות בחום לפי ת"י 

 צבועים כ"ל בגוון תואם 4בקוטר "

הגגון מצופה בתחתית, מכל צדדיו ובקופיג במגשי פח  -לומייום ציפוי פח א 3.7

 42ורמת קשיות  5052מ"מ. סגסוגת החומר היה  2אלומייום מכופף בעובי 

 PVDF 70%עם צבע AlMg3, EN AW 5754 H46/44המתאימים לאווירה ימית או 

 בשלוש שכבות בגוון לפי בחירה ואישור האדריכל.

 PVDF (primer + basecoat + clear coat) 32 +/- 5 70%צד עליון: מערכת 

microns.  

. כל מגש יהיה לאחר כיפוף RSL :Protection lacquer 5 +/-2 micronsצד תחתון 

המגשים  ס"מ ובאורך מלא כאורך הגגון ללא חפיות אורכיות. 60ברוחב טו של 

שי מ"מ. מג 20/20צדדים, החיבור בין מגשים באמצעות שקע  4-מכופפים ב

מיקרון המתאים לאווירה  32בעובי מיPVDF3  ' שכבות  3האלומייום צבועים 

מ' מהים בגוון לבחירת האדריכל . הצד הפימי של האלומייום יצבע  6001000ימית 

מיקרון לפחות.. הפח אלומייום מחובר לתשתית מפולסת 5בעובי  RSLבצבע יסוד 

מ"מ לפחות.  1.25לפחות בעובי   Z275של מרישי פלדה מגולוות כדוגמת אומגות 

ס"מ. הפח יחובר לתשתית באמצעות ברגים מפלב"מ  60מרחק מקס' בין מרישים 

(A4)   ׂ◌316מטאל או בורג פלב"מ עם חור מקדים.. גם ברגי הפלב"מ יהיו צבועים -בי

מיקרון בגוון  15-20) בעובי 20דור -פוליאסטר (אויברקול: סופר-בצבע אבקתי סופר

האדריכל. לדוגמא, בשיטת פרופימאט ש.ר בע"מ.. בין מגשי האלומייום  לפי בחירת

מ"מ לפחות  3לתשתית מרישי הפלדה תהיה הפרדה מלאה באמצעות סרטי פלציב 

שיודבקו למרישים.  מגשי האלומייום כוללים קדחים למיקום גופי תאורה 

רכת הצבע ואביזרים. הקבלן יספק תעודות לאישור עבור סגסוגת האלומייום ומע

 והברגים.

בלבד. עבור שימוש בעוגים מגולווים בחום   A4, 316עוגים יהיו מפלב"מ  –עוגים  .3.8

מיקרון לפחות דרש אישור מיוחד בכתב מהמהדס. אין להשתמש בברגים  45בעובי 

  ועוגים עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי בפרויקט האיצטדיון. 

  

  אופי מדידה מיוחדים ותכולת המחירים  .19.14

כל המחירים שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את מדידות המצב הקיים, השלמת התכון והתאמתו   

למצב הקיים וכן תכיות יצרן,  קבלת אישור האדריכל והמהדס להשלמת התכון, דוגמאות, 

העיגוים והחיבורים לבטוים, המחברים השוים,  תיקוי הגילוון, כל המופיע בפרטים כולל התקה 

  להשלמת הפריטים  ולייצובם ואת כל האמור במפרט המיוחד.  והדרוש
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פרק  1142המעקות ומאחזי היד כוללים במחיר ביצוע יסוי העמסה (לאחר התקתם) כמופיע בת"י   

  וכן בדיקות שוות ככל שיידרשו ע"י המפקח כולל עובי גילוון, ריתוכים, שליפה, גיפה ועוד. 10

  לים במחיר את כל המפורט במפרט המיוחד.כל הסעיפים שבכתב הכמויות כול  

המחירים של הרכבת המעקות הקיימים כוללים בין היתר תיקון מעקות קיימים עד הגעה לאחידות   

  .שמלאה ללא פיות/ קצוות חדים ובליטות כלשהן. וכן יישור ומילוי חורים היכן שיידר

באלמטי גמר אחרים, כולל חומרים שבוצעו שיוע הציוד וכן ביצוע העבודה באופן זהיר וללא פגיעה   

קודם לכן כהכה, או איטום הטריבוות הקיימות ו/או הטריבוות החדשות, הקבלן יישא בכל זק 

  שיגרם לאלמטים שוים.
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  מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

  

  

  ;על ספחיוההתקשרות וסח חוזה   - 16ספח 

   לחוזה); 1ד'-לביצוע העבודות (ספחים ד' ולוח זמים    - 17ספח 

    וסח צו התחלת עבודה (ספח ה' לחוזה);   -18ספח 

   וסח תעודת השלמה (ספח ו' לחוזה);   - 19ספח 

    וסח ערבות ביצוע (ספח ז' לחוזה);   - 20ספח 

   ערבות טיב (ספח ח' לחוזה);וסח    -21ספח 

   תביעות (ספח ט' לחוזה);וסח הצהרת ביטול    - 22ספח 

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

  וסח לדוגמא של חוזה משולש (ספח יא' לחוזה);   - 24ספח 

   אביב יפו בע"מ (ספח-אוגדן בטיחות בפרויקטי ביה של הרשות לפיתוח כלכלי תל   -  25ספח

  );המשולש לחוזה ג'      

  עבודות קבליות שערכה הרשות. יטוחפוליסה לב  - 26ספח 
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  16ספח מס' 

  וסח חוזה ההתקשרות על ספחיו
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 ספח מס' 16

  חוזה התקשרות

במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת  מסגרות אומןביצוע עבודות ל 
 בתל אביב יפו אצטדיון בלומפילד

  

  2017שערך וחתם ביום ______ לחודש __________ שת 

  

  -בין  -

  

  יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  

     ")רשותה" -( להלן  

  מצד אחד;

  -לבין  -

________________________  

  ")הקבלן" -(להלן 

  מצד שי;

  

במסגרת  עבודות מסגרות אומןביצוע ל ")המכרז(להלן: " 3/2017ס' מפומבי מכרז את  מהפרסוהרשות    :הואיל
), בהתאמה" הפרויקט" -ו "העבודותאו  העבודה(להלן: " פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד

  ;כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בתכיות, במפרטים וביתר מסמכי חוזה זה וספחיו

י היו בעל הכישורים, המיומות, הידע מצהיר כי היו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכוהקבלן   והואיל:
ציוד הדרושים לצורך הו , הכליםהמקצועי, הטכי, הארגוי והפיסי וברשותו כוח האדם, האמצעים

ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמים וכי הוא מעויין לבצע את 
  ת בהתאם להצעתו במכרז;העבודו

הם מלאים, שלמים  במסגרת הצעתו למכרז ויד-מצהיר ומתחייב, כי כל הפרטים שמסרו עללן והקב  והואיל:
יתר ההתחייבויות בהתאם לכל ו לתאי המכרז על ספחיולפעול בהתאם מתחייב  הואומדויקים וכי 

  לרבות חוזה זה; ספחיוובהכלולות במסמכי המכרז 

קבלן למכרז היחסים בייהם באופן שאם הצעתו של הוברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את מערכת   והואיל:
  , יחולו בין הצדדים הוראות חוזה זה;תבחר על ידי הרשות

  

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:
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  מבוא –פרק א' 

  

 :וספחים הגדרות ,מבוא .1

 .החוזה לחוזה זה מהווה חלק בלתי פרד מןהמבוא  .1.1

 .הימו בלתי פרדלחוזה זה מהווים חלק הספחים  .1.2

 .הסעיפים בחוזה ועדו לוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשותוכותרות  .1.3

 הגדרות .1.4

זה ובספחיו יהיה למוחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם תוכן בחוזה 
  :הדברים והקשרם מחייב אחרת

  

  ","אתר העבודות .1.4.1

  "מקום ביצוע העבודות"או 

עליהם ייבה הפרויקט אשר בהם, המקרקעין    - או "מקום המבה"
דרכם, מתחתם ו/או מעליהם ו/או בסביבתם 
יבוצעו הפרויקט והעבודות, לרבות כל מקרקעין 
אחרים שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע 
התחייבויותיו על פי החוזה וכן, כל מקום אחר בו 

    לחוזה; תבוצעה עבודות בהתאם

כאדריכל הפרויקט הרשות י מי שימוה על יד  - "האדריכל" .1.4.2
ואשר הודעה על מיויו מסרה לקבלן. כל עוד לא 

משרד  לקבלן אחרת יהיההרשות  ההודיע
קהת אדריכלים בע"מ,  –האדריכלים מספלד 

 הפרויקט. אדריכלי

 ;זה על כל ספחיו ומסמכי המכרזחוזה   "ההסכםאו " "החוזה" .1.4.3

 "מדד תשומות .1.4.4

ייה למגורים המתפרסם מחירי תשומות הבמדד   ביה 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 בייה למגורים רשמי שיבוא 

  ; במקומו, אם יבוא

, 8/2017בגין חודש תשומות הביה למגורים  מדד   - "המדד הבסיסי" .1.4.5
 .)15.9.2017ביום פורסם (אשר 

בגין חודש ביצוע תשומות הבייה למגורים מדד   "המדד החדש" .1.4.6
 העבודה;
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יפו בע"מ ו/או  –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב   "הרשות" .1.4.7
  מי מטעמה;

על כל הרשות שפורסם ע"י  3/2017מס' מכרז   "המכרז" .1.4.8
הבהרה , לרבות מכתבי תאיו, מסמכיו וספחיו

  אם וככל שיפורסמו מסגרתו;

להל מטעם  הרשות מי שימוה מעת לעת על ידי  - מהל הפרויקט" /"המהל  .1.4.9
את הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר  הרשות

 ;יוסמך לכך על ידי המזמין בכתב

או הרשות שימוה מעת לעת ובכתב על ידי מי   "המפקח" .1.4.10
המהל, לפקח על ביצוע הפרויקט ו/או העבודות 

הרשות  הכל עוד לא הודיע .או כל חלק מהם/ו
 –המפקח חברת "קידן לקבלן בכתב אחרת יהיה 

תכון הדסי של מבי בטון דרוך, הדסה אזרחית 
  ועבודות ציבוריות בע"מ".

 "המפרט" או .1.4.11

 המצורפיםהטכיים לביצוע העבודות המפרטים   "המפרטים"
  .המפרט הטכי המיוחדו לחוזה כספח

סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו בכל מקרה של 
משמעיות בין הוראות המפרטים השוים יקבע 
המהל את ההוראה שתחול. בקביעתו יתבסס 
המהל על מיטב הוהג המקצועי ועל המקובל 

  ;במקרים אלו

שוא חוזה זה, כמפורט בחוזה זה,   עבודותה  "העבודות"
במפרטים, בתכיות וביתר המסמכים המצורפים 

  ;לחוזה

ביצוע עבודות מסגרות אומן במסגרת פרויקט   "הפרויקט" .1.4.12
 יפו; -שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב

 יפו;-עיריית תל אביב  "העירייה" .1.4.13

לרבות ציגיו של הקבלן, המציע הזוכה במכרז   "הקבלן" .1.4.14
שלוחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן 
משה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע 

 ההתירהרשות או כל חלק מהן, אם  העבודות
 לקבלן להעסיק קבלי משה כאמור הואישר

 להלן; 28בחוזה זה וע"פ האמור בסעיף 

ו/או עקיף התכיות הקשורות באופן ישיר  כל  "התוכיות" .1.4.15
לביצוע העבודות ואשר מהוות חלק בלתי פרד 

ולרבות, כל שיוי בתכיות אלה שיאושר  מהחוזה
על ידי המהל או המפקח וכן, כל תוכית אחרת 
שתאושר בכתב על ידי המהל, או על ידי המפקח, 

  לביצוע. לרבות תכיות לעיין חוזה זה, מזמן לזמן

 לחוזה' א בספח כמפורטוהמפרטים  התכיות
  );קי און דיסק גבי על למכרזא )15ספח 

 "כתב כמויות" או .1.4.16

על המפרט את כתב הכמויות והמחירים, מסמך   "מחירי כמויות"
כתב את המחירים ב הכולללחוזה ( בספח  בסיס
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שתן הקבלן במסגרת הצעת המחיר הכמויות 
  );במכרז ועל יד השהוגש

המושג "על מקום במסמכי החוזה בו רשם בכל   "על חשבון" .1.4.17
חשבון" ו/או "על חשבוו" פירושו כי הקבלן ישא 

או העבודה, ו/או הציוד, /בתשלום עבור החומר, ו
ו/או המבה הכרוכים בושא אליו מתייחס 
המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות 

רות והעקיפות של הקבלן בושא התשלום יהיש
למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי בכל ; ה"ל

מקום שמצוית בחוזה זה וספחיו  התחייבות 
כלשהי מצדו של הקבלן, גם אם הדבר לא אמר 
במפורש (למעט, אם כתב בחוזה ו/או בספחיו 
במפורש אחרת), ייראו את אותה התחייבות, 
כאילו אמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על 

 חשבון הקבלן.

בין  ממוים בחוזה משולש משה"  קבלי הרשות "קבלי משה הממוים על ידי .1.4.18
   .הרשות, קבלן המשה והקבלן

קבלי משה הקבלן הזוכה במכרז זה ויתר  -" קבלי משה ממוים בחוזה משולש" .1.4.19
שימוו על ידי הרשות; קבלים אלה יהיו לכל דבר 

במסגרת הראשי  ועיין קבלי משה של הקבלן
למעט לעיין תשלומים וערבויות אשר  -פרויקט ה

, והכל כמפורט בחוזה הרשותישירות מול  יבוצעו
המשולש. הקבלן ישתף פעולה עם כל קבלן משה 

 .ממוה כאמור

קבלי משה וגורמים אחרים אשר  -" קבלי משה ממוים בהתקשרות ישירה" .1.4.20
ו/או ע"י עיריית תל אביב יפו הרשות ימוו ע"י 

ו/או ע"י תאגיד עירוי אחר מטעמה. הקבלן 
המשה הממוים בהתקשרות יאפשר לקבלי 

ישירה לבצע את עבודותיהם ללא כל הפרעה 
וישתף עימם פעולה והכל בכפוף ובהתאם להחיות 

 . ו/או מהל העבודה והוראות המפקח

 לביצוע עבודות 01/2017הקבלן הזוכה במכרז מס'                           "  ראשי קבלן" .1.4.21
הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת 

לרבות ציגיו של אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו, 
 .הקבלן

בתמורה לביצוע מהרשות שיגיע לקבלן הסכום   "שכר החוזה" .1.4.22
התחייבויותיו על פי הוראות החוזה במלואן 

והמהל בהתאם הרשות ובמועדן ולשביעות רצון 
 ;להוראות החוזה

תכיות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע", על ידי    "תכיות לביצוע" .1.4.23
 המהל, או המפקח.

המקרקעין בהם ת ביין העיר החלות על ותוכי  ת ביין העיר"ו"תוכי .1.4.24
 ;הפרויקטמבוצע 

להלן כמשך הזמן  16 שקבעה בסעיףהתקופה   "תקופת הביצוע" .1.4.25
את במלואן אשר במהלכו על הקבלן להשלים 

ביצוע העבודות או כל חלק מהן, לשביעות רצום 
והמהל. התקופה תחל במועד הרשות המלא של 

שייקבע בצו התחלת העבודה ותסתיים במועד בו 
כשהיא בלתי  תעודת ההשלמההקבלן יקבל את 

 .מותית
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 ספחים .1.5

  :הספחים לחוזה זה הים כמפורט להלן .1.5.1

 רשימת מסמכים ותוכיות;   -  ספח א' .1.5.1.1

 [יצורף לפי הצעת הקבלן] ;כתב כמויות ומחירים  -  ספח ב' .1.5.1.2

 מוקדמות ומפרטים;  -  ספח ג' .1.5.1.3

 תקופת הביצוע ולוח הזמים;   -  ספח ד' .1.5.1.4

  ,וע העבודותלוח זמים מפורט לביצ  -  1ספח ד' .1.5.1.5

 וסח צו התחלת עבודה;  -  ספח ה' .1.5.1.6

 וסח תעודת השלמה;  -  ספח ו' .1.5.1.7

 וסח ערבות ביצוע;  -  ספח ז' .1.5.1.8

 וסח ערבות טיב;  -  ספח ח' .1.5.1.9

 וסח הצהרת ביטול תביעות;  -  ספח ט'  .1.5.1.10

 ספח אישור ביטוחים;  -  ספח י' .1.5.1.11

 משולש;החוזה הוסח של    -  ספח יא'  .1.5.1.12

בפרויקטי ביה של הרשות לפיתוח אוגדן בטיחות   -  'יב ספח .1.5.1.13
 ;לחוזה המשולש) ספח ג'( אביב יפו בע"מ-כלכלי תל

למען הסר ספק, מסמכי המכרז על כל צרופותיהם והצעת הקבלן (להלן בס"ק זה:  .1.5.2
") מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה. עייים, תאים המסמכים המשלימים"

לא כללו בגוף החוזה, הם  והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים, גם אם
חלק בלתי פרד ומחייב מן החוזה. כל ושא או עיין הזכר בחוזה זה, וכן זכר 
במסמכים המשלימים (או איזה מהם), ואשר מוסדר בחוזה זה באופן שוה מהאופן 
בו הוא מוסדר במסמכים המשלימים, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחית 

אלה מהו ההסדר העדיף תכריע הרשות, על פי הרשות. במקרה של מחלוקת בש
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והחלטתה תהיה סופית ובלתי יתת לערעור. 

מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה ספח לחוזה, אף אם לא צורף בכל  .1.5.3
אליו בפועל, יהווה המסמך ה"ל ספח לחוזה, אף אם לא צורף לחוזה בפועל ולא 

 לעיל.  שימת הספחיםכלל בר

 מהות החוזה .2

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בשלמות. כהגדרתן  העבודותזה היו לביצוע חוזה  .2.1
 לרבות אך לא רק, מסגרות האומןעבודות כל  תהתחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות א

כמפורט בתכיות ועוד  וגגויםצילום , במות ברחבי האצטדיון ובטריבוותוגדרות מעקות 
לחוזה זה, לרבות כל האלמטים הדרושים לשם כך, גם אם אים  'גספח ובמפרטים  'אספח 

 .מתוארים ומפורטים בתכיות

בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות וספות, או התאמה תוספת או שיוי כל  .2.2
החוצה לפי מיטב הוהג בהתאם לכל דרישה תכוית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה 

המקצועי, מהווים חלק בלתי פרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשיוי או תוספת 
לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה וספת שהיא ו/או שיוי משכר החוזה, למעט 

. כל שיוי בעבודות אשר שיויים כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה
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ע מגילוי תשתית סתרת (לרבות ציורות מים, קווי חשמל וכיוצ"ב) ו/או כל מכשול אחר וב
 יעשה על חשבון הקבלן ובאישור המפקח.

החוזה בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו כמפורט בחוזה זה, במלואן ובמועדן, שכר  .2.3
ל כל יחידה יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית ש

 .לחוזה זה וביתר הוראות החוזה 'בספח בבכתב הכמויות ש ויחידה, כמפורט

עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, בהתבסס  ההתקשרשהרשות מצהיר כי ידוע לו הקבלן  .2.4
להקמת ולהשלמת העבודות על כל  דרושובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל ה

היו קבוע ומוסכם מראש, אשר לא ישתה מכל סיבה הכרוך בכך, בתמורה לשכר החוזה, ש
 .שהיא, למעט במקרים המפורטים במפורש בחוזה זה

 תאים לחתימת החוזה, תאים מתלים ותאים להוצאת צו התחלת עבודה  .3

 מתלים  תאים .3.1

 בתאים גם, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, יהיו מותים העבודותמודגש בזאת כי ביצוע 
 :הבאים

, ובפרט כל האישורים וההיתרים הדרשים על פי כל דין שלהרשות  אצל קבלתם .3.1.1
  קבלת היתר ביה.

הפרויקט בהתאם  לביצועמתאים מלא ותקציב לאישור  שלהרשות  אצל קבלתו .3.1.2
 אביב תל העיר מועצת באישור מותה התקציב אישור כי, מובהרלהוראות כל דין. 

 . הפים ומשרד יפו

, יתקיימו לא 3.1.2ו/או  3.1.1בסעיפים  כאמור המתליםשאיזה מבין התאים  ככל .3.1.3
) חודשים מהמועד שבו חתמה הרשות על חוזה זה 6שה (יש בתוך, שהיא סיבה מכל

להודיע כי ברצוו להביא לביטול החוזה.  יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להסכם
בלתי חוזר על כל טעה, דרישה או תביעה מוחלט ו יתורובוהקבלן מוותר בזאת 

ר עם אי התקיימות התאים המתלים כלפי הרשות, העירייה ו/או מי מטעמן בקש
האמורים ו/או ביטול החוזה על ידי הרשות בשל אי התקיימות התאים המתלים 

 .כאמורומתחייב שלא להעלות כל טעה, דרישה ו/או תביעה 

 תהוראות החוזה ואתר העבודובדיקת  .4

כל  מצהיר בזה כי הירים לו כל תאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן אתהקבלן  .4.1
התאים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הובעים מהם, לרבות את אתר העבודות 

הדרושים  הציוד והכלים ,וסביבתו, דרכי הגישה אליו ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר בזה כי קרא את כל התאים  לביצוע העבודות.

  ות שוא חוזה זה כמפורט בספחים המצ"ב לחוזה זה.הדרשים לביצוע העבוד

 , לרבות תוך הסתמכות על מומחים מטעמו,כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכע על יסוד בדיקותיו
כי שכר החוזה מיח את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגת לביצוע כל התחייבויותיו על פי 

ם תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שו
פת ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של תאי כלשהו מתאי החוזה, או והארכת לוח זמים ותק

ו/או שיוי  בגין אי ידיעה או אי הכרת תאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הובע ממו
להשלמת ביצוע  ככל שיחול בהוראות הדין ממועד חתימת חוזה זה על ידי הקבלן ועד

 העבודות.

לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התאים הקשורים לביצוע בוסף  .4.2
התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בוגע לאספקת 

ויתר התוים אשר יהיו דרושים לביצוע , התכיות, החומרים, הציוד, כוח האדם
ויותיו על פי החוזה ובמועדים הקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טעה התחייב

בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע 
 .התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד

עיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיפי המשה שבו היו מסעיף  .4.3
 .הפרה יסודית של החוזה
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 ח והמפק וסמכויותיהם של המהלתפקידיהם  .5

המפקח ו/או מי שימוה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען המהל ו/או  .5.1
אים הם וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות. כן רש

 ., המפקח ואת הוראותיו הואהמהללבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראות 

ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום  יאפשר למהלהקבלן 
אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכן לכל מקום שממו מובאים 

ם כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכיים מוצרים חומרים, מכוות וחפצי
  .צוע העבודותיהקשורים בב

להשתמש בכל המיתקים והשירותים  םיאפשר למהל ולמפקח ולכל הבא מטעמהקבלן 
  .שהותקו באתר

הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המהל ו/או על  .5.2
 .לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידםהמפקח בכל הוגע 

קיימת הסמכות להעיק לקבלן החיות וליתן  מי שימוה על ידםלמפקח ו/או למהל ו/או ל .5.3
לו הוראות כפי שימצא לכון, ואלו יחייבו את הקבלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי 
שהמהל ו/או המפקח ו/או מי שימוה על ידם רשאי לקבוע סדר עדיפויות בביצוע העבודות 

את ביצוע העבודות או כל חלק וכן להורות לקבלן באלו צעדים עליו לקוט על מת להבטיח 
מהן תוך המועד הקבוע לכך והקבלן יהיה חייב להישמע להוראות אלו ולקיימן ללא כל תוספת 
תשלום. במסגרת זו אף רשאי המהל ו/או המפקח ו/או מי שימוה על ידם לדרוש מהקבלן 
להגדיל את מצבת כוח האדם ו/או מספר המכוות, הציוד והכלים המשמשים לביצוע 
העבודות, אם לדעתם מספרם של אלו איו מספיק לצורך השלמת העבודות במועד וכן לדרוש 
מהקבלן לבצע את העבודות, באתר ומחוצה לו, ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב 

  לשעון (לרבות בשעות הלילה), והכל בכפוף להוראות כל דין.

שר בו מבוצעות פעולות לצורך העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אביצוע  .5.4
העבודות תבוצעה לשביעות . ביצוע העבודות, יהיה תון לפיקוחם של המהל ו/או המפקח

. הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר של המהל ו/או המפקח רצום המלאה
 בין שהן כלולות בחוזה ובין שאין כלולות תיתה לו מעת לעת על ידי המהל ו/או המפקח

בחוזה. בכל מקרה בו יתו סמכויות למהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות 
 .המפקח והוראות המפקח בעיין זה תחייבה את הקבלן לכל דבר ועיין

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שיתה למהל ו/או למפקח בחוזה מבלי  .5.5
ם אופי ביצוע העבודות, טיבן עתעורר בקשר זה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שת

ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות. 
בקשר להפעלת  שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המהל ו/או המפקח

זה ולביצוע  סמכויותיהם על פי החוזה, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תאי חוזה
הקבלן לא יוכל לבוא בטעה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח . העבודות שבהתאם להוראותיו

 .ו/או יהול כושל ו/או לא משביע רצון

מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו/או שאין מתיישבות מהמהל ו/או המפקח, חייב בכל  .5.6
היה סופית, תחייב את הקבלן הקבלן להודיע על כך למהל אשר יכריע בדבר והחלטתו ת

 ותגבר על הוראות המפקח.

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכיות בקשר עם ביצוע העבודות, רק באמצעות המהל ו/או  .5.7
 ו/או המהל. רק באמצעות המפקחלרשות המפקח, הערות הקבלן יועברו 

תת לערעור כל הוראה בחוזה זה המקה למהל ו/או למפקח סמכות סופית ובלתי ילצורך  .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', תהייה החלטותיהם של המהל 
ו/או המפקח סופיות, תחייבה את הקבלן ולא תהייה יתות לערעור, אלא אם קבע אחרת 

 .וזה זהבמפורש בח

יזמן אליו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הקבלן לישיבת המפקח ו/או המהל  .5.9
, וכן ו/או המהל תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמים שייקבעו על ידי המפקח

את התכיות, דו"חות וכל מסמך רלבטי אחר אשר יידרש על ידי  האלעליו להביא לדיוים 
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. כמו כן, יביא הקבלן עימו לדיוים אלה את קבלי המשה ובעלי המהל ו/או המפקח
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על ו/או המהל.  המקצוע, הכל כפי שיידרש על ידי המפקח

תיאום התכון הדרוש לצורך ביצוע  להשלמתעל עצמו את האחריות  פי חוזה זה, לוקח הקבלן
  כון ומדויק של העבודות ובהתאם ללוח הזמים 

הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין ביהול הפרויקט ו/או בזכות הפיקוח, כאמור לעיל, כדי למען  .5.10
, אחריות בזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות ה, או מי מטעמהרשותלהטיל על 

 תחייב האיהרשות הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה. אחרת, או לשחרר את 
ולא הרשות למות מהל ו/או מפקח והימעות כאמור, לא תגרע מזכויות  הלהשתמש בזכות

בקשר עם כל דבר ועיין הקשור  התהווה מיעות, או השתק, כגד כל טעה או תביעה שלו
 .בעבודות, טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה וספחיו

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .5.11
 .הפרה יסודית של החוזה

  יהול יומן עבודה .6

היומן ישמש, לפי הצורך, בוסף . יומי ביחס לעבודות באתר יהל יומן עבודההראשי הקבלן  .6.1

 היומן יוחזק .המהל או המפקח על ידי לרישום פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן
באתר העבודות, במשרד המפקח, במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה 
המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המהל בצירוף חתימת המפקח, או על ידי 

 . ו, תחייב את הקבלןהמפקח עצמו, בין בוכחות הקבלן ובין שלא בוכחות

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי הקבלן  .6.2
ימים ממועד  3להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, תוך 

אלא אם המהל הרשות רישומו. הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את 
תייגויות. החלטת המהל כאמור תהיה סופית ובלתי יחליט לקבל את אותן הערות או הס

 .יתת לערעור

העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המהל ו/או המפקח ביומן העבודה תוך  לא .6.3
ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר את כוות הפרטים וההערות הרשומות ביומן,  3

 .ואת הסכמתו להם

מוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא הסר ספק מוצהר ולמען  .6.4
מפורש ובכתב על ידי המהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת באושר 

כל תשלום על פי החוזה ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור 
 .מהוראות החוזה ה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהייו/או לסטי

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .6.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .7

איו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימו וכן אין הוא רשאי הקבלן  .7.1
הרשות להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, אלא בהסכמת 

מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר לרבות לקבלן משה מטעמו את ביצוע 
לסרב  תהא רשאיהרשות תמראש ובכתב. הרשות בהסכמת העבודות, כולן או מקצתן, אלא 

, או להסכים בתאים הכאמור מכל סיבה שהיא ומבלי למק את החלטת הליתן את הסכמת
 .הרשותשימצא לכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את 

ם אחר בביצוע חלק להעסקת קבלן משה מטעם הקבלן ו/או גור האת הסכמתהרשות  הת .7.2
כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשה ו/או יעל פי החוזה והקבלן י
 .הגורם האחר האמורים

מיות, הגדלת שליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן בין באמצעות העברת המקה בבעלות שיוי  .7.3
יות ו/או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת זכויות לעיות ו/או הקצאת מין סעיף זה, יהון מ

 1"שליטה" לעיין זה כמשמעותה בסעיף  .וההוראות דלעיל תחולה גם על שיויים מסוג זה
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 .1968-בחוק יירות ערך, תשכ"ח

 הו/או חובותי האת זכויותי המוחלט להעביר הבכל עת ועל פי שיקול דעת תהא רשאיתהרשות  .7.4
יפו –לאחר (לרבות ובפרט לעיריית תל אביב  , בין אם כולן ובין אם מקצתן,על פי חוזה זה

, בין אם שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא דולכל תאגיד הקשור עימה), ובלב
על פי חוזה  כלפי הקבלןהרשות בכל התחייבויות לפי העיין,  ,הובין אם במקומהרשות לצד 

 .זה

יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו הרשות כן מוסכם בזאת, כי לבקשת כמו 
, על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות שוא חוזה זה ועל כל הרשות של הו/או חובותי הזכויותי

מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד, שתאי החוזה החדש יהיו זהים לתאי חוזה זה, בשיויים 
 .יביםהמחו

"), חוזה זה יקרא לכל המחהתמחה הסכם זה לידי תאגיד מטעמה (להלן: " שהרשות ככל .7.5
דבר ועיין כחוזה לטובת צד שלישי (כאשר המחה ייחשב לכל דבר ועיין כצד שלישי). בכל 

 יותיה של הרשות על פי חוזה זה.ומקרה, אין באמור לעיל על מת לגרוע מזכויותיה וסמכ

סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיף  .7.6
 .הפרה יסודית של החוזה

 היקף החוזה .8

לרבות המצאת כוח  ךוהובע מכ ךהחוזה חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכהוראות  .8.1
וץ לשם דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי החכל ות ועל והאדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכ

 .ביצוען

בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכיות לרבות שיויים בהן מוצהר 
 בהתאם להוראות הסכם זה יהוו את שוא החוזה. 

הקבלן , לרבות למסור לקבלים אחרים תמסור ו/או רשאיתו/או  המסרהרשות ידוע לקבלן כי  .8.2
ו/או לגורמים הרשות הממוים על ידי  קבלי משההראשי, כולל קבלי המשה מטעמו, 

, הכוללות, מבלי לגרוע מכלליות באופן כללי שוים ביצוע עבודות שוות בקשר לפרויקט
עבודות ביה, הריסה, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה  ,האמור לעיל

מים ו/או לקבלים לאותם הגורהרשות ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה שיחתם בין 
האחרים, והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור ולקיים את 
כל ההוראות אשר המהל ו/או המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות 

 .אחרות כאמור ועם הקבלים האחרים ו/או הגורמים האחרים כאמור בסעיף זה

תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם, או עבור, כיר בכל תלא הרשות 
ו/או עבורו על ידי קבלים אחרים ו/או ספקים הרשות עבודות אחרות כ"ל המבוצעות על ידי 

   .אלא אם קבע אחרת במפורש בחוזה

 בחר על ידי , הפרויקטידוע לקבלן, והוא מסכים באורח בלתי חוזר ובלתי מותה, שבמסגרת  .8.3
הקבלן הראשי פרויקט (להלן: "ה של כללעבודות הביוי ע ויצאמון על בהרשות קבלן ראשי, ש

שה קבלן מבהתאם לכך, הקבלן הזוכה בהליך זה, היו  )."הקבלן הראשיו/או " "בפרויקט
 .לקבלן הראשי בפרויקט וכפוף )בחוזה משולש(הרשות הממוה על ידי 

 הקבלן מתחייב כי יפעל כדלקמן: .8.4

בתיאום ובשיתוף הרשות הוא יבצע את העבודות במלואן ובמועד על פי קביעת  .8.4.1
ויישמע לכל הוראות הרשות פרויקט ועם בפעולה מלא עם הקבלן הראשי 

 והחיות המהל.

 מבלי ותהעבוד את לבצע קבלן מתחייבהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .8.4.2
ועל פי דרישות  עבודותיו בביצועשהוא  עיכובכל לפרויקט בהראשי  לקבלן לגרום

 ין זה. ילעהראשי בפרויקט הקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב , והואהרשות
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הוא יעבוד כקבלן משה של הקבלן הראשי בפרויקט, ישמע להוראות הקבלן  .8.4.3
פרויקט ויפעל על פי החיותיו ויאפשר לו לבדוק את איכות וטיב של ההראשי 

פגם ו/או זק ועבודה לקויה ו/או שאיה  העבודות ויתקן כל הטעון תיקון וכל
 מתאימה.

הוא מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכווה שיקבעו על ידי הקבלן הראשי  .8.4.4
בפרויקט ו/או על ידי המפקח ויפעל תוך התחשבות בקבלן הראשי בפרויקט, 

 בקבלי משה אחרים ובגורמים האחרים הפועלים באתר.

עם  ביצוען ואופן מועדייתאם את הוא  מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם .8.4.5
 וידווח על כך (לפי מעשה וכתאי לביצועו) למפקח.בפרויקט  הראשי הקבלן

הרשות איה מתחייבת להיקף עבודות כלשהו, לרבות היקף העבודות העולה ממסמכי  .8.5
למסור לאחר ו/או תהא רשאית הרשות הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למען המכרז. 

הרשות של  הם את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את שוא חוזה זה ומזכותלאחרי
 .להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות שוא חוזה זה

 מסמכי החוזה והתוכיות .9

 ) העתקים של מערכות התכיות והמסמכים3ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה (המפקח  .9.1
. כל העתק וסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן הלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה

. עם השלמת הרשותעל חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי 
את כל התכיות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין לרשות העבודות יחזיר הקבלן 

 .שהכין אותם בעצמו או הוכו על ידי אדם אחר

העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכת של התוכיות,  תקופת ביצועבכל  .9.2
 .מתוך השלוש שמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, את כל יתר הקבלן  .9.3
וכיו"ב.  המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן, מכשירי מדידה

, המהל, המפקח, המתכים והיועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הרשות
 .אלה ו/או בתכיות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, גם מערכת הקבלן  .9.4
יות של יתר המלאכות, המערכות והמתקמסרו לידיו ע"י המפקח. תכן כאלה, שים באם יש

 .כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מיעת טעויות בביצוע העבודה

ימסרו  החלקים הרלווטיים התכיות המצורפות לחוזה זה הן תכיות מכרז בלבד. לפי ביצוע .9.5
 מכרזהלקבלן תכיות הביצוע, אשר עשויות לכלול שיויים או השלמות, לעומת תכיות 

מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצוי או שיוי במחירי היחידה 
   השוים עקב עדכוים אלו.

והקבלן מתחייב לשמור על תוכן הרשות, הבלעדי של  הן רכושימוצהר בזה כי התכיות ה .9.6
וע בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצ

כל מטרה אחרת, או להעבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא 
למסור את תוכן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או 

לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכיות ו/או  וימציאו/או המפקח,  המהל פרויקט.ל
חיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכיות אלה תחייבה את הוראות ו/או ה

על הקבלן לשמור ולעדכן גרסאות שהתקבלו מהאדריכל ו/או היועצים השוים הקבלן. 
אין במסירת התכיות לקבלן בחלקים ובמהלך ביצוע . שבאחריותו המשה לקבליולהפיצם 

וח הזמים או שיוי במחירים ו/או לתוספת העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין שיוי ל
תמורה. לא תהיה לקבלן כל טעה והוא מוותר בזה מראש על כל טעה ו/או תביעה כל שהיא 
בגין שיוי בלוח הזמים ו/או בעלויות עקב אי אספקת תכיות בתחילת ביצוע העבודות, אלא 

 .אם כן קבע המפקח במפורש כי טעתו או תביעתו מוצדקות

 מי עבודה) י14לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר (מבלי  .9.7
לפי המועד בו דרושות לו התכיות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע. 
במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכיות לקבלן (מבלי 

ו תהא סופית ומחייבת. כמו כן ומבלי כרעתהמפקח והשיגרם עיכוב בלוח הזמים) יכריע 
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לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להעביר לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמים מפורט 
ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע הדחופים ורשימת התכיות הדרושות או השלמות התכון 

למען הסר ספק מובהר בזאת הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמים. 
 .כי שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכון על ידי הקבלן כאמור

 זכויות היוצריםמלוא  תא בעליוההרשות הבלעדי של  הן רכושיבזה כי כל התכיות המוצהר  .9.8
לא להכין מהם העתקים, , לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכן בסוד והזכויות המוסריות

או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה /בירן לידי כל אדם וולא להע
כי הוא מקבל את התכיות לידיו כאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור 

או איזה חלק /לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכן ו
שיר לביצוע העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט מהן לאחרים שאין להם קשר י

 .או חלק מהן/על זכות עכבון בקשר לתוכיות ו

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .9.9
 .הפרה יסודית של החוזה

 פרשות וסתירה בין מסמכים .10

 וכיוצא בזה, את המידות יבדוק את התוכיות, המפרטיםהקבלן  .10.1

בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי במסמכים השוים  .10.2
המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך 

 :היו כדלקמן –לעיין הביצוע  –אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ותקים ישראלים; לביצוע תוכיות .10.2.1

 מפרט מיוחד; .10.2.2

 כתבי כמויות; .10.2.3

 אופי מדידה מיוחדים; .10.2.4

  ;תאי החוזה .10.2.5

 מפרט כללי; .10.2.6

  לעיל, עדיפה על פי ההוראה שבמסמך הבא אחריה.ברשימה כל הוראה במסמך קודם 

  והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: אופי המדידה עייןל .10.3

  ;כתב הכמויות והמחירים .10.3.1

  ;מפרט מיוחד .10.3.2

  תאי החוזה; .10.3.3

  ;תכיות .10.3.4

  ;מפרט כללי .10.3.5

  ;תקות ותקים .10.3.6

  תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט המיוחד.

אופי המדידה והתשלום המצויים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים (במקרה של 
  סתירה) על אופי המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי.
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או שהיה הקבלן  ,הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוהקבלן סתירה בין גילה  .10.4
מסופק בפירושו הכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימו, או שמסר המפקח 

יפה הקבלן בכתב למהל תוך  -לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
מהל ייתן הוראות בכתב, לרבות ) שעות ממועד בו התגלה לו הדבר וה48ארבעים ושמוה (

 . ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועיין ותכיות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש להוג לפי

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על  10.3והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף  במקרה .10.5
המהל יכריע בכל פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. 

 תהיה סופית ובלתי יתת לערעור. ופירוש הוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטת

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשות החוזה תיעשה באופן  מבלי .10.6
 המקיים בצורה המלאה ביותר את הכווה המשתמעת מתוך המפרט ותאי המכרז.

 הו/או כל מי מטעמהרשות כמעיק לקבלן זכות כלשהי או כמטיל על  יתפרשלא חוזה זה  .10.7
 חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בחוזה זה

 הרשות רצון ותלשביע העבודות ביצוע .11

והמהל, וימלא הרשות יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצום המוחלטת של  הקבלן .11.1
המהל והמפקח, בין שמפורטות בחוזה ובין , הרשותשל  הםלצורך זה אחרי כל הוראותי

 שאין מפורטות בו.

מתחייב לבצע את כל העבודות שוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים  הקבלן .11.2
ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכוות וכל אמצעי אחר ברמה, 

אות כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הור
שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על פי חוזה זה, הים עיקרו, בסיסו ויסודו של 

 .עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל תה מתקשרתלא היהרשות חוזה זה וכי 

פרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הסעיף  .11.3
 .הפרה יסודית של החוזה

  

  הכה לביצוע ולוח זמים –ב'  פרק

 בדיקות והכות מוקדמות .12

מודע לביצוע העבודות וכי הוא רר וקיבל את כל המידע הדרוש ימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  .12.1
וכי הוא וטל בזה מראש את כל הסיכוים , לתאי הגישה לאתר העבודות, לתאי השטח

 .זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמים כמפורט בחוזה זה ,הובעים ו/או הקשורים בכך
לצורך  הבכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שעשו מטעמ ה, אם ברצותהיה רשאיהרשות ת

ודיע הרשות ת. דוחות אלה ישמשו לאיפורמציה בלבד אלא אם העבודות ו/או הפרויקט
את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות  לקבלן אחרת בכתב, ולא יפטרו

מכל חבות או  תהיה משוחררוהרשות תכדרש בחוזה ו/או כדרש לצורך ביצוע העבודות 
 . אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .12.2
 .ה יסודית של החוזההפר

  ואישורים ואחריות למבים ולמתקים תרישיוו .13

תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך להלן, לפי  22בוסף ומבלי לפגוע בסעיף  .13.1
, לרבות לביצוע העבודותהדרשים לפי דין שיוות והאישורים ילמהל ולמפקח את כל הר

התשלומים הדרשים לצורך הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל . רישיון לביצוע העבודות
שיוות, להמציא את כל הערבויות הדרשות ולשאת, על חשבוו, בכל ההוצאות יקבלת הר

 .שיוותיהדרשות לצורך קבלת הר

במבה קיים, אשר אמם איו פעיל במשך ביצוע העבודות, לקבלן כי הוא מבצע עבודות ידוע  .13.2
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אזור עירוי צפוף וליד בא כל זק, אך מכיל מתקים ומבים קיימים האמורים להישמר לל
 .מבה פעיל של מרכז המוסיקה בו יערכו שיעורים והופעות במהלך תקופת ביצוע העבודות

, ימע מכל הפרעה לפעילות ככל שלמות המבים והמתקים הקיימיםב לא יפגעהקבלן 
  .ותשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודויתקן על חשבוו כל זק  שמתקיימת בהם

קבלן יהיה אחראי לכל זק ו/או פגיעה בוחיות הציבור ובזכויותיהם של אשים כתוצאה ה .13.3
מביצוע העבודות, בין אם מדובר בהפרעה פיזית ובין אם בהפרעה אקולוגית (דוג' רעש, אבק, 

מכל אחריות עם פגיעה או זק הרשות עשן וכיוצ"ב). הקבלן מצהיר בזאת כי הוא משחרר את 
 הישא בכל עלות הכרוכה בתיקון הזק ו/או צמצום הפגיעה, לשביעות רצויכאמור, וכי הוא 

 ו/או כל רשות מוסמכת.הרשות המלאה של 

או זיהום אויר ימע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בין, הקבלן  .13.4
בלן במקרה של תקלה יחזיר הק כל דבר אחר וימע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו.

וכן למבה ביה"ס הקיים בשעות פעילותו  כמו כן ימע ממטרדי רעש את המצב מיד לקדמותו.
 . בייחוד בשעות המוחה, למבים הסמוכים

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה  סעיף .13.5
 הפרה יסודית של החוזה.

 אמצעי זהירות .14

 להלן: 19מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

והעובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת  העבודותאחראי לבטיחות הקבלן  .14.1
ורות, הובלת יעבודות חפירה, החת קווי צתאוות עבודה, לרבות תאוות הקשורות ב

 .חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'

יקוט בכל אמצעי הזהירות למיעת זק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע הקבלן  .14.2
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקות וההוראות העירויות והממשלתיות בעייים 

 .אלו

  שילוט .15

. הרשותשל  הללא אישור שילוט איו רשאי להעמיד כלאו מי מטעמו  שלו הקבלן, קבלי משה .15.1
  יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.שיועמד ללא אישור כאמור, שילוט 

 לוח זמים לביצוע העבודות .16

"מועד מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שקבע בצו התחלת עבודה (להלן: הקבלן  .16.1
 :כאשר ,באופן שוטף ורצוף הן), להתקדם בוע העבודות"תחילת ביצ

השלמת ייצור כלל הרכיבים, וכן השלמת כלל ההתקות בשטח  – 1חבילת עבודה  .16.1.1
"מועד (להלן:  חודשים ממועד צו התחלת עבודה )שמוה( 8תוך  -האצטדיון הקיים 

 ;)"בשטח הקיים סיום העבודות

בהתאם , ו9/2018סוף  -בשטח ההרחבה השלמת כלל ההתקות  - 2חבילת עבודה  .16.1.2
  .)"בשטחי ההרחבה "מועד סיום העבודות(להלן:  .ללוח הזמים של הפרויקט

ע"י הקבלן  שיוכןלוח הזמים המפורט ו, "בהמצ' ד בספחהקבועות  החיותבהתאם לו
 .והמהלהרשות ולשביעות רצון להלן,  16.8 -ו 16.7כאמור בסעיף 

מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז, לקחה על ידו הקבלן  .16.2
וכי יהיה  בסעיף זהכמפורט מצומצמת ולחוצה בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה זה היה 

. הקבלן לרבות בגין הפסד רווחבוגע לכך,  מכל סיבה שהיא מוע מלטעון כל טעה שהיא
ל עבודה במשמרות וספות ותגבור עובדים וציוד, לפי מתחייב לקוט בכל האמצעים, כול

 .הוראות המפקח וללא תמורה וספת לשכר החוזה, כדי לעמוד בלוח הזמים

יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמים המעודכן הקבלן  .16.3
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בכל אחד מחלקי  האחרון, אשר קיבל את אישורו של המהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמים,
או יקוט, כדי /או יהיו הצעדים בהם קט ו/ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו

 .להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה

 .מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הדרשים לעמידה בלוח הזמיםהקבלן  .16.4

לרבות עבודתו שלו יובאו ו בלי המשהיהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קהקבלן  .16.5
 .בחשבון בלוח הזמים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוי ויביא בחשבון תוכית עבודה מתואמת

שגיאה! מקור ההפיה לא כאמור בסעיף ההוצאות להכת לוח הזמים המפורט בתוכה כל  .16.6
ט א, הרצתו במחשב ועדכוו כלעיל, לרבות קבלת תוי התיב הקריטי, לוח הגלהלן מצא.

עבודות , עד לסיומה ולמסירת העבודותוכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע ה
 ., יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזהלרשות

) יום ממועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן למהל לאישור, 14תוך ארבע עשרה ( .16.6.1
. לוח MSPROJECT לוח זמים מפורט ערוך לפי שיטת התיב הקריטי בתוכת

תקופת ו בהתבסס על התויםע"י איש מקצוע בקיא מטעם הקבלן הזמים יבוצע 
עד לפרט ויבוצע  ,)"לוח הזמים"(להלן:  המצ"ב כספח ד' לחוזה זההביצוע 

הסופי והבלעדי ויכלול את הזמים לביצוע  הולפי שיקול דעתהרשות ידרש על ידי שי
חלקי הפעולות לביצוע העבודות, כולל מועדי התחלת כל אחד מחלקי העבודות 
והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בהן, כמפורט בתוכיות ובחוזה 

 זה, וכן יכלול מועדי השלמת העבודות.

 כספחלוח הזמים יצורף על ידי המהל כמפורט להלן הזמים  לוחלאחר אישור 
  .לחוזה זה 1ד'

  לוח הזמים שיוכן ע"י הקבלן יהיה מתואם עם לוח הזמים של הפרויקט. .16.7

הזמים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המהל, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר לוח  .16.8
יוחזר אל הקבלן. לוח הזמים ממוחשב, כפי שאושר על ידי המהל, יהווה את תוכית העבודה 

לוח ויהווה חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן.  לביצוע העבודות
 ".Master plan, ויקרא "לו"ז בסיסי", "לסיום העבודותשוה עד לא יהזמים המאושר 

, עותק רגיל (יר) ועותק אלקטרוי (דיסק) של לוח הזמים העבודותאישור לוח הזמים של עם  .16.9
 .ובסיסי התוים של המחשב יסופקו למהל

 :על התקדמות ובקשות של הקבלן לשיויים בלוח הזמיםדיווח  .16.10

 :הקבלן את לוח הזמים ויכלול בו את העדכוים הבאיםבכל חודש יעדכן פעם  .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

הזמן שותר באשר לתאריך שדרש להשלמת כל פעילות אומדן  .16.10.1.3
 .שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה

 ול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול לוחגט תכון מפלט  .16.10.1.4
 .הזמים הבסיסי המאושר

בזאת לקבלן כי תאי להכסת שיוי בלוח הזמים היו אישור המהל לכך. מובהר  .16.10.2
הקבלן איו מוסמך להכיס שיויים בלוח הזמים מבלי שיתקבל לכך אישור המהל 

 .מראש ובכתב

דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח לאמר לעיל, הקבלן יגיש למהל בוסף  .16.10.3
אור יהזמים המעודכן, בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמהל. הדו"ח יכלול ת

התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך 
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ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים 
כוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות בעייתיים בהווה וגורמי עי

 .אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע

רשאי ליזום תיקוים ברצף הלוגי ובתוכית לוח הזמים במקרה של שיוי הקבלן  .16.10.4
. היה והקבלן יבקש לבצע שיויים משמעותיים בלוח הזמים העבודותבתוכית 

, כדי שישקפו שיויים בשיטות התפעול ולוח הזמים שלו, ותהעבודהמאושר של 
הוא יודיע למהל בכתב, ויציין את הסיבות לשיויים המוצעים. היה והמהל יראה 
שיויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור, 

אומדן הזמן את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב כעיקרי אם 
הדרש או שדרש בפועל לפעילות, או הלוגיקה או רצף הפעילויות שוה מהתוכית 
המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על התיב הקריטי ומכאן 

 .על מועדי ההשלמה המצויים בחוזה

בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקוים מזעריים, אולם תיקוים  .16.10.5
ברות תיקוים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת הצט

עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ושקל תיקון ברצף הלוגי של 
לוח הזמים, הקבלן ידווח למהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות לתיקון. 

לאשר את בקשת  מוסמך באופן בלעדי לאשר או לאהרשות, בתיאום עם  ,המהל
 .הקבלן לשיוי בלוח הזמים

הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר, או  "ציפהזמן " .16.11
תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמים של 

לויות, לפי הפרויקט. זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות תוה, או סידרת פעי
שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של הפרויקט. זמן הציפה איו זמן לשימוש בלעדי של 

או הקבלן, אלא יש להשתמש בו למען האיטרס של השלמת הפרויקט בזמן. הארכות הרשות 
זמן לביצוע הדרשות על פי התאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יועקו ע"פ בקשה 

ת לו"ז והתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות בכתב המתחת א
על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע 

 .לשיוי

והקבלן וממועד זה יהווה לוח הרשות אישור לוח הזמים על ידי המהל, יחתמו עליו לאחר  .16.12
 .הזמים חלק בלתי פרד מהחוזה

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמים כאמור לעיל, איו פוטר את למען 
הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח 

  .הזמים הכללי

הזמים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח לוח  .16.13
האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשים ו/או מאריכים את התקופה הקובה והעדכוים 

לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו/או 
 .כמשים את לוח הזמים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן

לתשלום חשבון בייים כלשהו אשר יוגש על עוד לא הוגש ואושר לוח הזמים, לא יאושר כל  .16.14
חשבון בייים בגין חודש מסוים הרשות . כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי לרשותידי הקבלן 

 .בטרם הגיש הקבלן למהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמים כאמור לעיל

ם המפורט המציא הקבלן לוח זמים מפורט תוך התקופה הקובה לעיל, יקבע לוח הזמילא  .16.15
בידי המהל ולוח זמים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למהל בתכון לוח 

יוכו מכל סכום  15%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 15%הזמים המפורט בתוספת 
שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור 

 .ע על ידי המהל וקביעתו תהיה סופיתההוצאות ייקב

ו/או המהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שיוים בלוח הזמים הרשות  .16.16
ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות בייהן וזאת בתיאום עם הקבלן, והקבלן 

 .יפעל על פי לוח הזמים המתוקן

בתקופת או חלקן שו בוסף להשלמת העבודות העבודות בהתאם ללוח הזמים פירוביצוע  .16.17
 .הביצוע גם עמידה בשלבי הבייים הקובים בלוח הזמים הכללי
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מעקב צמוד ויום יומי על  שידוע לקבלן כי בעת פיגור בעבודה לעומת לוחות הזמים יידר .16.18
שא הקבלן בכל ההוצאות יהתקדמות העבודה במגמה לגרום להדבקת הפיגור. במקרה כזה י

לשלם לקבלן גם את  הלקזז מכל תשלום שעלי תהא רשאיהרשות תת שיגרמו עקב כך. הוספו
 סכומי ההוצאות הוספות כאמור לעיל.

ו/או גד המהל ו/או הרשות יהא אחראי לכל זק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש גד הקבלן  .16.19
מכלליות האמור גד המפקח ו/או גד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע 

לעיל, הקבלים האחרים, לרבות קבלי המשה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות 
בפרויקט ו/או למי מהם, בגין זקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור מביצוע העבודות שלא על 

על הרשות הקבלן ו/או מזכויות  פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של
 .וראות החוזה ו/או על פי כל דיןפי ה

בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב סיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה עיכוב  .16.20
שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמען, לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי 

סיבות אשר  ותן שלימים מהיווצר 7הקבלן, ובתאי שהקבלן תן למהל הודעה על כך תוך 
 .לדעתו הין סיבות של כח עליון

חוזה זה "כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדיה אויבת לצרכי 
או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדית ישראל ככח עליון או אשר לדעת המהל 

לרבות  ,וירוובלבד שתאי מזג הא ;לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למעה
ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, 
שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת 

בשטחי ו/או מהומות ו/או עובדים זרים עובדים לעבודות ביה מיהודה שומרון וחבל עזה 
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

עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן לבקש ארכה גרם  .16.21
ל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שיויים בכפוף במועד הקבוע להשלמת העבודות והמה

 :לתאים כדלקמן

יום מתום התאים שהיוו  30לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  .16.21.1
 .את הכח העליון

יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצוו של המהל, לרבות יומן העבודה,  הקבלן .16.21.2
 .שאמם קרו התאים המהווים כח עליון

 .ולמהללרשות בכתב ותוגש  של הקבלן כאמור לעיל, תהא בקשהכל  .16.21.3

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים הקבלן  .16.22
המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמים 

 .ל ידוולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמים ובביצוע העבודות ע

בכל זמן שהוא, המהל 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 שיתה 

יודיעו המהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, לרבות עבודות של קבלים אחרים להשלמתן, 
ם הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או והקבלן יקוט מיד באמצעי

, לרבות וככל שדרש לדעת תוך הארכה שקבעה להשלמה ויודיע עליהם למהל ולמפקח בכתב
המהל, ביצוע העבודות גם מעבר למשמרת הראשית (בכל שעות האור של היממה) וביצוע 

(לרבות בשעות הלילה), והכל בכפוף העבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון 
להוראות כל דין. הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה לכל תוספת תמורה בגין ביצוע עבודות ללא 
הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון (לרבות בשעות הלילה), וזאת ללא קשר לזהות 

ללא הפסק הגוף אשר דרש את ביצוע העבודה כאמור. אין בסירוב של המפקח לאשר עבודה 
או במשמרות רצופות מסביב לשעון על מת לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

ו/או על מת  תקופת הביצוע הכוללת לגמר כל שלבי העבודות שוא חוזה זהלעמוד במדויק ב
 . תקופת הביצוע הכוללת שוא חוזה זהלהוות אישור או הצדקה לחריגה כלשהי מ

כל ספק, כי שכר החוזה כולל בחובו תמורה ראויה, מלאה והוגת מובהר בזאת, למען הסר 
בגין ביצוע העבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון (לרבות בשעות הלילה) 
ומשקף את תוספת העלות שתיגרם לקבלן כתוצאה מכך (לרבות מכח הוראות כל דין) 
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הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  בהשוואה לעבודה בשעות היום בימי חול בלבד. בכל מקרה,
תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון 

 (לרבות בשעות הלילה) 

המהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שקט בהם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היו  .16.24
דות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבלן כאמור אים מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבו

יורו המהל ו/או המפקח לקבלן  -הקבוע על פי לוח הזמים או תוך הארכה שיתה להשלמתן 
  .בכתב על האמצעים שלדעתם יש לקוט והקבלן מתחייב לקוט מיד באמצעים האמורים

ט ולדעת המפקח הקבלן מאחר בהתקדמות עפ"י לוח זמים, יודע לקבלן כי עליו לקו במידה .16.25
: כדלהלן היתר ובין, לרשות וספת עלות כל ללא, ההתקדמות לשיפור הדרושים הצעדים בכל

האדם לביה בהיקף מספיק ואת אשי המקצוע בצורה שתסלק בהקדם  כוח את להגדיל
את מספר שעות העבודה  להגדילהאפשרי את הפיגור בהתקדמות עפ"י לוח הזמים; 

ודה, את מספר ימי העבודה לשבוע או את כמות למשמרת, את מספר המשמרות לכל יום עב
במידה שתספיק לחיסול משמעותי  ציוד הבייה, או כל שילוב של הפריטים הזכרים לעיל

 פעילויות רצף עבור זמים לוח מחדש יקבעבהתקדמות עפ"י לוח הזמים;  הפיגורידי של ומ
 של פעילויות. מקסימאלי מקביל לביצוע להגיע כדי

על פי  המבלי לגרוע מיתר זכויותיהרשות,  תאחר התחייבותו כאמור, רשאי מילא הקבלןלא  .16.26
החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את העבודות כולן או מקצתן, 

שא בכל ההוצאות יבאמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן י
ן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות לגבות מהקבל תהיה רשאיהרשות תהכרוכות בכך. 

הכלליות, ולכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.  הלכיסוי הוצאותי 15%בתוספת 
 .לממש את ערבות הביצוע על מת לגבות את ההוצאות האמורותהרשות  תהא רשאיתכן 

להשתמש בכל הציוד, המתקים  תאף זכאיהרשות היה תהעבודות האמורות בביצוע 
מהרשות החומרים המצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למוע ו

באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, לבצע את העבודות על ידי אחר 
  .ולהשתמש בציוד, במתקים ובחומרים כאמור

יו תהווה סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתא .16.27
 .הפרה יסודית של החוזה

 סימון .17

שמטעם  לסימון הכון והמדויק של העבודות, באמצעות מודד מוסמך יהיה אחראיהקבלן  .17.1
ולכוותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם קודות הקבלן 

 .וישולמו על ידוהקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון. הוצאות הסימון, יחולו על הקבלן 

יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימוים שהוא חייב לבצע, ויהא הקבלן  .17.2
חייב לתקם ו/או לתקן על חשבוו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או בו תוך אי דיון ו/או 
סטיה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המפקח. קביעותיו של המפקח בושא 

 .ה תהייה סופיות ובלתי יתות לערעורז

לקבלן קודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של קודות אלה מסרו  .17.3
הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, פגעו, טושטשו או שוו קודות הקבע, על 

 .הקבלן לחדשן על חשבוו הוא

דה, תבוצע בדיקת מיקום על ידי מודד מוסמך מטעם בגמר התקת כל מפלס או חלק של העבו .17.4
אישור המפקח, ביומן ועל חשבון הקבלן. הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה לאחר 

  העבודה, של תוצאות המדידה.

מודד מוסמך מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות  הלמות על חשבו תהא רשאיהרשות ת .17.5
 הערכים על ידי הקבלן.

כאמור כדי לגרוע הרשות ק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי למען הסר ספ .17.6
  .מאחריות הקבלן על פי החוזה בוגע לסימון ולמדידות

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .17.7
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 .הפרה יסודית של החוזה

 

  השגחה, שמירה והוראות -ג' פרק 

 הקבלןהשגחה מטעם  .18

) בעל רמה "הצוות"מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות יהול מקצועי (להלן: הקבלן  .18.1
שוא חוזה זה עבודות דומות במהותן והיקפןסיון מוכח בביצוע ימקצועית גבוהה ו. 

יהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, הצוות  .18.2
 .הבדקו שורים, הביצוע, התפעולך שלבי האיבמהל

 .מתחייב כי הצוות יהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זההקבלן  .18.3

בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מובהר  .18.4
רך כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בד

 .מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע כון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

ו/או מהמהל ו/או מהמפקח, דין כל בא כוח מוסמך של הקבלן מהרשות קבלת הוראות לצורך  .18.5
 .כדין הקבלן

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .18.6
 .ודית של החוזההפרה יס

  חומרים וסילוק משרד, בעבודה גיהות ,זהירות אמצעי, בטיחות, שמירה, גידור .19

 וחיי רכוש להבטחת הדרשים הזהירות אמצעי בכל, חשבוו ועל באחריותו, יקוט הקבלן .19.1
, גידור, שמירה ויתקין יספק הקבלן. העבודה ביצוע בעת ובסביבתו העבודות באתר אדם

 זהירות אמצעי ושאר זמיות גדרות, בטיחות מעקות, פיגומים, אזהרה שלטי, אורות
 הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה מקום בכל, והציבור עובדיו של ולוחיותם לביטחום

 בפרד תשולם ולא החוזה בשכר כלולה אלו של ועלותם, כלשהי מוסמכת רשות מצד

לביצוע הוראות  לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן וטל על עצמו, את האחריות מבלי .19.2
 העבודות") לגבי התקות" -(להלן  1988 -תקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה), התשמ"ח 

(ג) 6והקבלן היו "מבצע הביה" לעיין התקות בכלל ולעיין תקה על ידו  המבוצעותבאתר 
קבלן על חוזה זה מהווה את אישורו בכתב לכך, הכל כאמור בתקה לתקות בפרט וחתימת ה

(ד) לתקות. כן וטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקות ארגון 6
  1996-הפיקוח על העבודה (ממוים על בטיחות), התש"ו

הידועים  הקבלן יהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגים בחוקים, ובתקות בטיחות בעבודה .19.3
, פקודת הבטיחות בעבודה 1954וההוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

, תקות הביה, תקות העגורים, תקות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה 1970
  במקום מוקף, עבודה ברעש ועוד.

קבלי המשה שלו,  ולרבותיפקח על עובדי הקבלן הראשי  הקבלןמטעם  ממוה הבטיחות .19.4
 לתיקון אחראי הבטיחות ממוה יהיה בוסףראות הבטיחות. וויוודא את ביצוע ההלים וה

 על כי מובהר. השוים וקבליו הקבלן עובדי וגיהות לבטיחות הקשור בכל ושיפורים ליקויים
 בטיחות דוח למפקח ולהוציא בשבוע פעם לפחות העבודות באתר סיור לבצע הבטיחות ממוה
  .מקיף

 ביצוע לשם שיידרש כפי לעובדיו והגיהות הבטיחות ציוד כל את לספקאי רהקבלן יהיה אח .19.5
 על הקבלן יספק, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי. דין כל"י עפ שדרש כפי או, עבודתו
 כובעי, עליים, ביגוד, לעובדים מגן ציוד, בטיחות כלי, הבטיחות אביזרי ואחריותו חשבוו

  .הקבלן של הבטיחות ממוה"י ע שיומלץ כפי בוסף אחר ציוד וכל, מגן אוזיות, מגן
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ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד הקבלן  .19.6
 ייד לציוד הארקה רציפות מתקי, קיטור דודי, קולטים, מיכלים, מדחסיםשבשימושו כולל: 

 בודק"י ע בדיקה חובת חלה שלגביו העבודה באתר שיהיה וסף או אחר ציוד וכל, וקבוע
 .מוסמך

אזהרה -מגן דהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציו .19.7
 או ציוד כל או, ומילוט גישה דרכי סימון, מעבר גשרי, זהרוים, מחסומים: כגון, דין כל"י עפ

  .הראשי הקבלן של הבטיחות ממוה ידי על שיידרשו כפי אחרים בטיחות אביזרי

או כל  מלגזותבאתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הדסי מכי כבד,  היגה .19.8
ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדית ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג 

 לאחור כבד רכב כווימאדם לווה, כגון:  כחהקבלן לכך כי הפעלת הציוד ה"ל תעשה בעזרת 
 תקפים הסמכה רישיוות עימם וושאים לכך והוכשרו שהוסמכו אשים"י ע זאת וכל', וכד

  .בהתאם

הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכים מכל הסוגים עפ"י ההלים המחייבים  .19.9
להצבת כמו כן, ידאג באתר העבודה, כולל סימום והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. 

 ציוד כיבוי אש באתר העבודה.

לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן,  19.9 בסעיףהכסת חומרים, כאמור  .19.10
  .הראשי ר בכתב ומראש ממוה הבטיחות של הקבלןרעיל או פיץ תעשה לאחר קבלת אישו

 מטפים לרבות, האש מכבי והוראות הדיןהקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש, כדרש עפ"י  .19.11
 רישיון וקבלת ושתית תקופתית בדיקה כולל, תקיותם את ויוודא, העבודה באתר שיהיו
  .האש מכבי מאת

ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש  הקבלן .19.12
לעיל וטיפול בו. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו  19.13כאמור בסעיף 

  והביו את האמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

 עם בתיאום יהיה, ממושך זמן למשך המוצב ציוד כל או מיקום מבים זמיים, מתקי עזר, .19.13
  .הראשי הקבלן של הבטיחות וממוה הרלווטיות הרשויות

קבלן שאיו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל  .19.14
ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות 

  .החשמל בחוק הדרשהקשורות לחיבור או יתוק חשמל, והכל עפ"י 

הפרויקט / מפקח  ממהלם קבלת הוראה הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או ע .19.15
  .מפקח/  הפרויקט מהלאו מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם 

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאוה, או כמעט תאוה, באופן מיידי לממוה הבטיחות,  .19.16
ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להחיות בטיפול, תידרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. 

למהל הפרויקט / מפקח על כל אירוע תאותי  מיידיתשל הקבלן ידווח בטיחות ה ממוה
  ויעביר לו דו"ח חקירת תאוה.

 בטופס, עבודה תאות שלהקבלן ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל התרחשות  .19.17
  .מפקח/  הפרויקט למהל עותק ויעביר, מתאים

האביזרים והציוד הלווה אשר משמשים את עובדיו, הקבלן יוודא את תקיות כלי העבודה,  .19.18
  וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקוו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .19.19
  תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

ברות למתקים קיימים קשים ו/או עבודות התח אווירעבודות בשעות הלילה ו/או בתאי מזג  .19.20
לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מהל הפרויקט / מפקח, כאשר במהלך 

  .הבטיחות ממוהביצוע העבודות ה"ל דרשת וכחותו של 
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הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בושאי בטיחות וגיהות הקשורים  .19.21
  הקיימים באתר העבודה.לווים  לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכוים

מך ורשאי לבקר באתר/י סמוהראשי הפרויקט / מפקח ו/או ממוה הבטיחות של הקבלן  מהל .19.22
העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר עשית ביגוד לחוקים, תקות, 

ו כל ווהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות וההלים המפורטים בחוזה, זה, א
והל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר/ים עפ"י הדרש 

  על פי דין.

 מפעם שתיתן והגיהות הבטיחות בתחום תיאוםאו /ו החיהאו /ו דרישה שום כי בזאת מובהר .19.23
 כלשהי אחריות תטיל לא, מטעמו מי ידי על או מפקח/  הפרויקט מהל ידי על לקבלן לפעם

 עובדיו לבטיחות מאחריותו הקבלן את תפטור ולאהרשות או /ו מפקח/  הפרויקט מהל על
  .בטיחות והגאו /ו דין פי על עליו המוטלת חובה כל על תוסיף אלא, העבודה באתר

הפרויקט / מפקח או מי מטעמו כדי להסיר אחריות  מהללא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .19.24
 הקבלן על מוטלת אשרמפקח /הפרויקט מהל עלאו /והרשות מהקבלן, או להטיל אחריות על 

  .דין כל פי עלאו /ו החוזה"פ ע

 להיח חומרי הבייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. אין .19.25

, הרלווטיות הרשויות ידי על שיאושר למקום, המפקח הוראות פיעודפי החומרים,  סילוק .19.26
 על. מכך המתחייבות האגרות תשלום כולל, שיידרש מרחק לכל, הקבלן חשבון על ויבוצע
 הפסולת סילוק. המותרים השפיכה מקומות את, המוסמכת הרשות אצל לוודא הקבלן

 רק יבוצע פסולת פיוי. המפקח דרישות לפיאו /ו ימים מספר כל שוטף באופן יעשה מהאתר
 . זה לעיין דעתו להחת מתאימים אישורים למהל ימציא והקבלן, מאושרים שפיכה לאתרי

 מטעםבזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות  מובהר .19.27
 . הקבלן

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה  סעיף .19.28
 הפרה יסודית של החוזה.

 מיעת פגיעה בציבור .20

 :ת כדלקמןכדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאתוך  .20.1

לא תהא פגיעה בוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת כי  .20.1.1
ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, ובמידת 
הצורך ובלית ברירה ידאג להקטת אי וחות כאמור ככל היתן לשביעות רצוו של 

 .המפקח

השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש, דרך, שביל לא תהיה הפרעה בזכות כי  .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 יתן לכך אישור המפקח מראש וכן יתו 
 .רשות ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הדרש

 .עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעתימע מביצוע כי  .20.1.3

לא ייע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או כי  .20.1.4
 .מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתאי ההיתר

דרש מעת ייתקין מורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיכי  .20.1.5
ם הגה מספקת על הציבור, לרבות הגורמים האחרים לעת על ידי המהל לש

 .המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו

לא תהיה הפרעה לתועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך הובלתם כי  .20.1.6
 של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת. 
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בוסף 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 המצאים בסמוך לאתר העבודות הוא יקבל אישור לכך מראש מהמהל 
או הצדדים /ומרכז המוסיקה ו/או המפקח, וכי כל התיאומים הדרשים מול 

 השלישיים כאמור, בקשר לעבודה זו, יתבצעו על ידי המהל ו/או המפקח בלבד.

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו 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

כסי מדיה  -גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 
זתם שלא לצורך הם, והקבלן יקוט באמצעי הזהירות המתאימים למיעת הפגיעה בהם או הז

 .על ידי כל אדם שהוא

פקח על התגלית ויפעל בקשר לכך מלאחר גילוי החפץ ולפי הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למיד  .21.2
 .בדבר עתיקות הדיןלפי הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות 

בכפוף לאמור בתאים המיוחדים ומפרט הטכי במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי לעשות  .21.3
שימוש בחומרים טבעיים כמו חול ו/או אבן המצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת 

המוחלט והבלתי יתן לערעור  הלפי שיקול דעת תהא רשאיהרשות תמראש ובכתב. הרשות 
כפוף לכך שהקבלן  התאים ולרבות לתת הסכמתב הו/או להתות הלסרב ליתן את הסכמת

  .הרשותישלם לו בגין החומרים האמורים את הסכום שיקבע על ידי 

הקבלן לא יבצע כל חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה הדרושה לביצוע  .21.4
  מטרת החוזה וזאת גם אם כל חפירה מותרת על פי דין.

רתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה רי החוזה והפזה על סעיפי המשה שבו היו מעיקסעיף  .21.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 ציות להוראות החוק, סיווג קבלי ותשלום מיסים .22

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות הקבלן  .22.1
 מוסמכת ותוך שמירה קפדית על דיי התכון והביה.

עיל, מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או לגרוע מכלליות האמור למבלי  .22.2
 .תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה

יהיה אחראי לביצוע היכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם ו/או לתשלומם  הקבלן .22.3
לשלטוות ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסכמים, הכל לפי העין ולפי כל הוראה הובעת 

 .מהחוזה ו/או מכל הוראות דין

וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים, הרשות יהיה האחראי הבלעדי כלפי הקבלן  .22.4
ויים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן העיר

שיוות הדרושים ו/או שידרשו יביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הר
שיון הביה, וכן למילוי כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו על ידי הרשויות ילביצוען, למעט ר

 .יתר פעולות הקבלן על פי החוזהו/או האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע העבודות 

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .22.5
 .הפרה יסודית של החוזה
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  עובדים –פרק ד' 

 כח אדם .23

ביצוע העבודות, את ההשגחה למתחייב לספק על חשבוו הוא את כוח האדם הדרוש הקבלן  .23.1
לא תהיה לרשות עליהם, אמצעי התחבורה, ליה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם. 

 .מחויבות כל שהיא כלפי המועסקים על ידי הקבלן

 .הקבלן באתר העבודות בזאת כי חל איסור על הלת כוח האדם מטעםמובהר  .23.2

ובעלי כל ההכשרות ו/או  מוסים ,מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועייםהקבלן  .23.3
עבודות באיכות הגבוהה ביותר. הלביצוע  הרישיוות ו/או האישורים הדרשים, ככל שדרש,

על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המהל ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי 
 .שר לעבודה מקצועית מסוימתמוכ

וזאת,  מעובדי הקבלןשל מי ו/או סילוקו לדרוש את החלפתו  םרשאיו/או המפקח יהיו המהל  .23.4
תיפסק  מי מעובדי הקבלן,של  ו/או סילוקו . דרשה החלפתוםמבלי למק את החלטת

 העסקתו של העובד שהחלפתו / סילוקו דרש באופן מיידי.

היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה  זה על סעיפי המשה שבוסעיף  .23.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 תאי 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 המהל ו/או המפקח

תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר  העובדים לעבודה על ידי הקבלןקבלת  .24.2
בוגע לתאי העבודה,  כל דיןעבודה לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים הוראות 

לרבות תשלום מיסים הדרשים על פי דין, לקרות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי 
במדיה באותו עף עבור עבודה  האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים

 .דומה באותו אזור

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקות שהותקו על פיו ולהמציא הקבלן  .24.3
למהל, להחת 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 האמר 
  .כלפי האשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהיהרשות כמטיל על 

מתחייב להבטיח תאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרש על פי כל הקבלן  .24.4
ים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור דין ועל ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימ

 .להזתם ולהלתם של העובדים

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .24.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 מצבת כח האדם .25

של כל מתחייב להל לשביעות רצוו של המפקח, פקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו ומקצועו הקבלן 
  .עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו

 רווחת העובדים .26

מתחייב שיוסדרו על חשבוו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם הקבלן  .26.1
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של הקבלים האחרים סידורי וחיות ומקומות אכילה אותים באתר העבודות לשביעות 
 .המפקחרצוו של 

 .ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשוההקבלן  .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 והג לתשלום שכרם ו/או  ושא בכל האחריות המוטלת עלייי

ושל כל תשלום וסף שיש לשלם לפי כל דין ו/או הסכם ו/או והג בקשר  ועובדיתקבוליהם של 
, הבראה, ביטוח לאומי, מס ם(לרבות הפרשות לגמל, פיצויי פיטורי ום על ידעם העסקת

א מתחייב לשאת בכל תשלום, שכר ותקבול כאמור במועדים הקבועים לכך והכסה וכו') וה
  בדין, בהסכם או בוהג, לפי העין.

, אים 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 שיתו על פיו.הזה וה

בלבד ולמען הסר ספק, מוסכם  בהסכם זהלקבוע  בהתאםאת התמורה  קבלןלשלם ת רשותה .27.4
כל  , לא יהיוו, ובכלל זה עובדיוו/או המועסק על יד וו/או למי מטעמ קבלןבין הצדדים, כי ל

זכויות לפיצויים, פסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המועקות או שתועקה מעת לעת 
  .רשותהלעובדי 

עלה טעות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי יטען ולא ימתחייב בזאת כי לא  הקבלן .27.5
  .רשותהעצמאי כלפי  כקבלן ולשות את מעמד

מתחייב לשפות ולפצות את  הקבלןעל פי הסכם זה,  הקבלןמבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויות  .27.6
, תאגידים רשותב, לדירקטורים וושאי משרה רשותלבגין כל זק 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  רשותההטעה כי בין 

  לעשות כן.  רשותההראשוה של  הימים מדרישת 7מעביד, וזאת בתוך 

ישא באחריות בהתאם להוראות כל דין בכל מקרה של פציעה, פגיעה, כות, ימצהיר כי  הקבלן .27.7
ע תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצו וו/או למי מטעמ ולעובדימוות או זק 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 בגים.תלא 

   משהקבלי  -פרק ה' 

  קבלי משה  .28

 הקבלן טעםמ משה קבלי

 לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שוות באמצעות קבלי המשה 18לפגוע בסעיף מבלי  .28.1
מתן צו התחלת  המשה, יהיו חייבים, ביוםקבלי מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  על חשבוו.

עבודה להיות רשומים בפקס הקבלים ומסווגים בעפים ובעפי משה על פי חוק רישום 
), התקות שהותקו מכוחו "החוק"(להלן:  -1968ט קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"

 סיון מוכח שלי) ובעלי "התוספת לתקות") והתוספת לתקות (להלן: "התקות"(להלן: 
ים בביצוע עבודות דומות. כמו כן, יהיה כל קבלן משה כאמור חייב להיות במועד ש 5 לפחות

ה"ל, בעל סיווג על ידי רשם הקבלים בהיקף כספי, כפי שקבע בתוספת לתקות בסכום זהה 
  .משתתף או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן המשה
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לבין הקבלן, ימציא הקבלן הרשות בין  חוזהחתימת הימים מיום  )14( עשר ארבעהתוך  .28.2
כל בלאישור המהל רשימה של כל קבלי המשה שהיו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות. 

מקרה, לא יועסקו על ידי הקבלן קבלי משה כאמור, אלא לאחר שהמהל או המפקח יאשרו 
מציא כל מראש ובכתב את העסקתם, ולעיין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח לה
 . מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם ויסיום של קבלי המשה

קבלי המהל יהא רשאי לסרב למיוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מ .28.3
, ימלא הקבלן כלשהו קבלן משהוזאת, מבלי למק את החלטתו. דרשה החלפתו של  המשה

קבלן ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה, יחולו גם על יום  7אחר הדרישה תוך 
 ., אשר מוה בעקבות דרישה להחלפה כאמורמשה

הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, כולה או חלקה לאחר, אלא למען  .28.4
 .לכך בכתב ומראשהרשות בל אישור יאם ק

מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק לעיל, הקבלן  28.3מבלי לפגוע בסעיף  .28.5
, ולהחליפו באחר מהעבודות באמצעות קבלן משה פלוי שהועסק על ידו בביצוע העבודות

רש לכך בכתב על ידי המהל, ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא מיד לאחר שייד
כתוצאה מכל זק או הוצאה או הפסד שגרמו לו בקשר, הרשות בכל תביעה או טעה כלפי 

או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשה כאמור. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי 
ודות קבלן המשה האמור לפי שיקול דעתו המהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עב

 .המוחלט ומבלי צורך למק את החלטתו

, כדי לשחרר את הקבלן קבלי המשהבזאת 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 

  .ביצוע כון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זהמאחריותו הבלעדית של הקבלן ל

כל התייחסות בהסכם זה לקבלן מחייבת גם את כל הפועל מטעמו, או עבורו, לרבות כל קבלי  .28.7
המשה איתם התקשר או יתקשר הקבלן לביצוע העבודות או חלקן. הקבלן מתחייב כי בכל 

ת הרלווטיות מתוך התקשרות ביו לבין קבלן משה בקשר עם הפרויקט, יכללו ההוראו
הסכם זה, באופן שכל התחייבויות הקבלן, ככל שהן וגעות לאותו קבלן משה, 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.

  ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 מתקים וחומריםציוד,  .29

מתחייב לספק על חשבוו את הציוד, הכלים, המתקים, החומרים וכל האמצעים הקבלן  .29.1
 .הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המהל

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקים הדרושים לביצוען היעיל של הקבלן  .29.2
פי לוח הזמים. במקרה ולפי שיקול דעתו של המהל, הציוד ו/או  העבודות בקצב הדרוש ועל

הכלים ו/או המתקים ו/או חלק מהם איו מספיק ו/או איו מתאים לביצוע העבודות, יהיה 
על הקבלן להחליפם על חשבוו, לשביעות רצוו של המהל, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על 

ח הזמים. החלטות המהל כאמור תהייה סופיות ידי המהל ומבלי שהדבר יצדיק שיוי בלו
 .ובלתי יתות לערעור

מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא יחול כל עיכוב הקבלן  .29.3
בביצוע העבודות לפי לוח הזמים, הכל להחת דעתו של המהל. בכפוף לאמור להלן במפורש, 

ם אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משו
העבודות ומיעת עיכובים בביצוען. המהל ו/או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמים 

 .כתוצאה מחוסר חומרים באתר העבודות הובע מדחייה בלתי סבירה בהזמתם

הווה זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תסעיף  .29.4
 .הפרה יסודית של החוזה

 חומרים וציוד באתר העבודות .30
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פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות,  "חומרים"פרק זה לעיין  .30.1
לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקים וציוד העתידים 

 .להיות חלק מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע העבודות  רמו על ידי הקבלן באתוכן מבים ארעיים שהוקחומרים  .30.2
, ואין הקבלן רשאי הרשותוהשלמתן, יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות 

להוציאם ו/או להוציא ציוד ו/או מתקים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות 
קים מאתר ללא הסכמת המפקח בכתב. המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמת

 .העבודות לכל המאוחר במועד בו תיתן לקבלן תעודת ההשלמה הזכרת להלן

אימת שפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקים על פי הוראות חוזה זה בידי המהל ו/או כל  .30.3
המפקח ו/או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו/או החומרים ו/או המתקים 

עוד לביצוע העובדות, חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות.  האמורים לעיל אים חוצים
. קבע הרשותעם פסילתם ו/או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות 

בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או החומרים ו/או המתקים, חייב הקבלן להוציאם עד אותו 
ימים,  7הודעה מוקדמת בכתב של  לאחר מתןהרשות,  תרשאי -מע הקבלן מלעשות כן  .מועד

כה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, כולל הוצאות טיפול, תלמכרם, ולאחר ש
 .את חשבון הקבלן בעודף הותרהרשות זכה ת

אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקים, הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש הקבלן  .30.4
 .בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה

ע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל לגרומבלי  .30.5
הפגמים ו/או הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או 
בטיבם ו/או בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, 

מדו בתאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי המוצרים, המלאכה והמתקים האמורים ע
המהל ו/או האדריכל ו/או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי 
אים מתאימים לביצוע העבודות ברמה הדרשת. החלטת המהל ו/או האדריכל ו/או המפקח 

 .כאמור תהיה סופית ובלתי יתת לערעור

בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, בזאת כי אין באמור מוסכם  .30.6
ציוד ומלאכה, המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה, אלא כדי להוסיף 

 .עליהם

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .30.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 והמלאכה ובדיקת דגמיםטיב החומרים  .31

ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא הקבלן  .31.1
 .מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שבדקו ולא מצאו מתאימים על הקבלן  .31.2
 .ידי המהל ו/או המפקח

יתאימו בתכוותיהם  -ביהם קיימים תקים מטעם מכון התקים הישראלי שלגחומרים  .31.3
לתקן אחר  םחייב הקבלן להתאימ -ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי הישראליים לתקים 

שיקבע על ידי המהל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי 
מה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכ

 .במפרטים ובתוכיות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר

מתחייב לספק, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים ומהמלאכה שעשתה ו/או הקבלן  .31.4
ת שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיק

הכל  ,באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מלאכה כאמורהחומרים וה
פי שיורה המהל ו/או המפקח. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המהל. הבדיקות כ

בהתאם להחיות המהל שתאושרה מראש ע"י המפקח ובמעבדות מוסמכות רק תבוצעה 
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ההתקשרות עם המעבדה יועבר המעבדה תאושר מראש ע"י המפקח, וחוזה  .או המפקח
לאישור המפקח. בחוזה ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה רשום שכל תוצאות 
הבדיקות יועברו באופן אוטומטי למפקח. במקרה של תוצאות לא תקיות המעבדה תתקשר 
טלפוית למפקח ותוודא קבלת הדו"ח. דגימות או דוגמאות הקשורות לטיב גמר או צבע יובאו 

דוגמאות, האחת  2יאושרו בכתב ע"י המהל ו/או האדריכל, כאשר הקבלן יביא לאתר ו
תישמר אצל המהל. על הקבלן  התישאר עם הקבלן לצורך השוואה וביצוע העבודה והשיי

 להיערך מראש להביא דוגמאות לאתר בפרקי זמן סבירים לפי ביצוע העבודה. 

ת על היקף הבדיקות, גם אם הן מעל המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח והוא רשאי להורו
הקבלן אחראי על זימון ציגי המכון במועדים הדרשים  הדרש בתקים ו/או במפרטים.

לו על ידי המפקח מעת  רלביצוע הבדיקות. הבדיקות יבוצעו בהתאם לתכית בדיקות שתימס
לקחת בחשבון את  על הקבלן. על הקבלן גם הן בדיקות חוזרות יחולו אחריות לביצוע לעת. 

 עקב בדיקות המעבדה ועקב המתה לתוצאותיהן. עבודהל םלהיגרכל העיכובים העלולים 
  לל ה"ל לא תובאה בחשבון.בגתביעות לפיצויים 

קבע המהל את זהות  .המעבדה שתבצע את הבדיקותזהות לקבוע את  רשאייהיה המהל  .31.5
ות וההוראות הקבועות לעיין המעבדה מחויב הקבלן להתקשר עם מעבדה זו בחוזה התקשר

 לעיל יחולו.  31.4זה בסעיף 

ביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  ן באימוסכם ומוצהר בזאת כי אי .31.6
 הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודות. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או  .31.7
 אישור המפקח כדרש במפרטים.ציוד ל

בגין דמי אזי הרשות, וההתקשרות עם מעבדה תעשה ישירות מול הרשות חליט תבאם  .31.8
המשה, בהתאם לבדיקות שבוצעו החשבוות השוטפים של קבלן כל מ 1% עד יוכהבדיקות, ה

לפי הוראות המפקח ועל פי פרוגרמת בדיקות ההוגה לסוג זה של עבודות מסגרות (גלוון, 
 גיפה, ריתוכים, שליפה וכו').

ככל שזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות מוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן  .31.9
יתן להציע מוצר "שווה ערך", גם אם הדבר איו מצוין ו/או בשם המפעל המשווק אותו, 

תקן ושווה פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחית התפקוד וה -במפורש. "שווה ערך" 
ערך מבחית האיכות והמראה למוצר הקוב, וזאת ע"פ שיקול דעת והחלטת המהל/המפקח. 
על הקבלן להביא לאישור המהל/המפקח את החומרים המוצעים כ"שווה ערך" ולקבל את 

 אישורם בכתב.

מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעוים אישורו המוקדם  .31.10
  המהל/המפקח.  של

 פסולה חומרים פסולים והריסת מלאכהסילוק  .32

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע המפקח  .32.1
 :העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר

בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין סילוק  .32.2
 .אין החומרים מתאימים לייעודם

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  .32.2.1

הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש סילוקו,  .32.2.2
בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או ביגוד לתאי החוזה ו/או 

 .הוראות כל דין

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה למען  .32.3
מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות בדקו כבר על ידו ו/או גם 

 .במקרה שהקבלן קיבל בגים ו/או בקשר אליהם תשלומי בייים כלשהם
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, מבלי לגרוע מיתר תרשאיהרשות הא תמפקח כאמור לעיל, מילא הקבלן אחר הוראות הלא  .32.4
על חשבון הקבלן והקבלן את הוראות המפקח על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לבצע  הזכויותי

לגבות או לכות הוצאות  תהא רשאיהרשות תשא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. יי
 ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהואהרשות לכיסוי הוצאות כלליות של  15%אלו בתוספת 

 .לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת תהא רשאיתוכן 

אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו על  .32.5
שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולכות את סכום ההפחתה משכר 

 .החוזה שיגיע לקבלן

 .והוראות המפקח כאמור לעיל תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור קביעות .32.6

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .32.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 חלקי העבודות שועדו להיות מכוסים .33

שועד להיות מכוסה  מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודותהקבלן  .33.1
 .או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח

חלק מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק הושלם  .33.2
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק 

 .האמור לפי כיסויו או הסתרתו

על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדוק, לבחון והחלק המוסתר יכוסה במקרה  .33.3
ולמדוד את החלק הדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבוו, לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות 
חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחיתו 

ב לקדמותו לשביעות רצוו ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצ
 .של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולה 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 וסחו מצורף הקבלן  .34.1
 .לחוזה זה ה'כספח 

יצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע שקבעה בלוח ימשיך בבהקבלן  .34.2
כפי שפורטו בחוזה זה, פרט אם קיבל מאת המהל  לחלקיםהזמים לחוזה זה ובהתאם 
 .הוראה מפורשת אחרת בכתב

היתר ביה המאפשר  הכי במועד מתן צו התחלת עבודה, יהיה ברשות תמתחייבהרשות  .34.3
  .הרלבטיות התחלת ביצוע העבודות

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .34.4
 .וזההפרה יסודית של הח

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .35

קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כיסה לאתר העבודות לצורך ביצוע עם  .35.1
ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד העבודות, בלבד. לקבלן לא תימסר החזקה באתר 

בכל עת להפסיק את הרשות ולמוע  תהיה רשאיהרשות, והרשות תשל בר רשות בלבד מאת 
 .את כיסתו של הקבלן לאתר

ובוסף למערכת תכיות מדידה של המצב הקיים העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן, בעת  .35.2
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 מצבו של האתר. לגביתמציתי ירשום המפקח פרטיכל ותיעוד צילומי, 

הרישומים ה"ל, ובמידה ויש סטיות התכיות, התיעוד הצילומי והקבלן לבדוק את כוות על  .35.3
ימים ממועד העמדת אתר העבודות  7ביחס לפרוטוקול ה"ל, להעיר את הערותיו בכתב, תוך 

  .לרשותו

 מועד השלמת העבודות .36

ה בלוח הזמים ובלבד שאם מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שקבעהקבלן  .36.1
יתה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד להשלמת 

 .העבודות כקבוע להלן

באמור לעיל כדי לגרוע מכל תאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של אין  .36.2
 .כל חלק מסוים מהעבודות

  שיויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שיויים .37

ו/או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו/או לקבלים האחרים על ביצוע כל שיוי הרשות  .37.1
אופיים, סגום, , בפרויקט ו/או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בצורתם

איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבים, מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם, הכל כפי 
כל תוספת אשר איה כללת במפורש או מכללא בעבודות (להלן: שימצאו לכון וכן 

) והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקות ותוך המועדים "השיויים"
ובין אם לא, ובלבד  ספח ב'ו/או המפקח, בין אם הם מופיעים בכתב הכמויות הרשות שיקבעו 

 50%על  שעולהכתב הכמויות בשיעור  של קיימיםתי פרקים תשערך כל השיויים לא יגדל ב
 תגדל לאלכתב הכמויות  חדשים פריטים של הוספה, או שפרק תת לכל ביחסמסכום החוזה 

 מסכום החוזה. 25% על שעולהשיעור ב

המפקח, כי מגיעה לקבלן תמורה וספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שיויים,  קבע .37.2
לחוזה. במקרה שמחיר  בספח ב'ייקבע ערכו של השיוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט 
, הוא ישולם על פי יתוח ספח ב'יחידה, אשר לגביו דרש שיוי, איו כלל בכתב הכמויות 

הקבלן למפקח ובתאי שיאושר ע"י המפקח. יתוח מחיר כ"ל יוגש  מחירים שיוכן ויוגש ע"י
על ידי הקבלן למפקח, באחת מן הדרכים הבאות (כאשר הדרך הראשוה המפורטת בסעיף 

 37.2.2, דרך החישוב המפורטת בסעיף 37.2.2 ל דרך החישוב המפורטת בסעיףעדיפה ע 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%המבוסס על מחירון דקל (לא דקל שיפוצים) בהפחתה של יתוח  .37.2.2

תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבויות מס או פירוט אחר יתוח  .37.2.3
לשביעות רצון המפקח). מובהר שחשבוית המס חייבת לכלול את כל הפרטים 
המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלווטיות ומשקפת את התשלום שבוצע 

 .בפועל לרבות ההחיות שקיבל הקבלן

 .ים המפרטות חומרים, עבודה וכמויותרשל קבלי משה אחהצעות  .37.2.4

מחיר המבוסס על מחירוי ספקים/יצרים או על פי הצעת קבלן משה יחיד יתוח  .37.2.5
, וגם אז (מראש ובכתב)הרשות לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או 

 תילקח בחשבון ההחה המקובלת על כל מחירון כאמור לפי קביעת המפקח.

ויכלול את כל הוצאות  12%עבודת קבלן משה) יהיה קבלי (במקרה של רווח  .37.2.6
הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשה. למען הסר ספיקות 

 12%מובהר שבמקרה של שרשרת קבלים וקבלי משה ישולם רווח קבלי של 
 .והוא יתחלק עימו בין קבלי המשה לפי ראות עייו ,לקבלןפעם אחת בלבד, בלבד 
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וסיכומים בושא עם המפקח הים הרשות של  המחיר כ"ל מחייב אישוריתוח  .37.2.7
בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של לרשות בגדר של סיכומי בייים והמלצות 

 .הרשות

קביעת המפקח בדבר ערך השיויים, תיתן לקבלן הזדמות להשמיע טעותיו ולהציג לפי  .37.3
מהשיויים. קביעת המפקח בדבר ערך השיויים תהיה  בפיו את ההוצאות שגרמו לו כתוצאה

 .סופית ובלתי יתת לערעור

הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של למען  .37.4
 .המפקח לקבוע את ערך השיויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיל

ותיתן בכתב.  "פקודת שיויים"ים כאמור תקרא ו/או המפקח בדבר שיויהרשות הוראות  .37.5
די ואין באפשרותם יו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשיוי מיוהרשות אולם במקרה 

ו/או המפקח פקודת שיויים בע"פ ודין הרשות להכין פקודת שיויים בכתב מבעוד מועד, יתו 
לי לפגוע באמור לעיל, יאשרו פקודה זו משעת תיתה כדין פקודת שיויים שיתה בכתב. מב

 .ימים ממועד תיתה 7ו/או המפקח בכתב כל פקודה שיתה על ידם בעל פה תוך הרשות 

הקבלן פקודת שיויים שלא קבע בה ערכו של השיוי או שקבע בפקודת השיויים על קיבל  .37.6
יותר, לפי  ידי המפקח ערכו של השיוי והקבלן בדעה כי השיוי מחייב תשלום או תשלום גבוה

העיין, יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על כוותו לבקש תשלום וסף בגין ביצועו. לא 
רואים  ,יום מיום מתן פקודת השיויים 20השיג הקבלן על האמור בפקודת השיויים, תוך 

 .אותו כאילו הסכים לאמור בפקודת השיויים, לרבות ערך השיוי

ביצוע העבודות, לרבות השיויים ו/או לחדול מביצועם ו/או לא יהיה רשאי לעכב את הקבלן  .37.7
הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השיוי ו/או 

אי הסכמתו לערך השיויים כפי שקבעו על ידי המפקח ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת 
חייב בכל מקרה להמשיך המפקח בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה 
 .ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות, השיויים  .37.8
כפי ששוו בפקודת השיויים במלואן תוך תקופת הביצוע הקובה בחוזה. היה הקבלן סבור 

שיויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי כי כתוצאה מביצוע ה
ולמפקח ולבקש ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה לרשות לפות 

יום מהמועד בו יתה לקבלן  20ולמפקח תוך לרשות מפקודת שיויים, תהא בכתב ותימסר 
 .פקודת השיויים בגיה ברצוו לבקש ארכה

לגרוע מהאמור לעיל, באם דרש הקבלן לבצע שיויים החוצים מחמת פגם בביצוע מבלי  .37.9
העבודות ו/או הובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתאים שתגלו 
לקבלן באתר העבודות ו/או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות, 

ל ידי הקבלן ללא תמורה וספת כלשהי. במקרה של חילוקי דעות, יבוצעו שיויים אלה ע
המפקח יקבע אם השיויים שהקבלן דרש לבצע הים מהסוג אשר לא מזכה את הקבלן 

 .בתמורה וספת כאמור, וקביעות המפקח תהייה סופיות ולבתי יתות לערעור

ום היקף העבודות שעל פקודת שיויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמציתה  .37.10
הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת 
ביצוע העבודות הקובה בחוזה. קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי יתת 

 .לערעור

לאמור במפורש בחוזה זה, הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה קבע בכפוף  .37.11
, ספח ב'מך הבה והסכמה של הצדדים, כי מחירי היחידה הקובים בכתב הכמויות על ס

הים כוללים וסופיים ולא ישתו מכל סיבה שהיא. לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש 
 .תוספת סכום כלשהו בקשר עם מחירי היחידה ה"ל
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  בדק ותיקויםהשלמה,  -פרק ט' 

 תעודת השלמה לעבודות  .38

 )AS MADE( עדות לאחר ביצועתוכיות  .38.1

על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים  ביצוע העבודותהושלם 
  המפורטים להלן: 

ובהתאם  DWG, בקובץ התקן פלאש יידעל , )AS MADEתוכיות לאחר ביצוע ( .38.1.1
לרבות כל הסטיות מהמתוכן, המותרות לפי  G.I.Sלמפרט הכללי, לפי פורמט 

 החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות.

 .1:250צבעויים בקה מידה מודפסים עותקים  3 -תכית לאחר ביצוע ב .38.1.2

מובהר בזאת כי הכת התוכיות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תאי  .38.1.3
 ההשלמה כאמור להלן. מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות

ביצוע העבודות, יודיע להלן, הושלם  שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.בכפוף לאמור בסעיף  .38.2
ימים ממועד  10ק בוכחות הקבלן את העבודות תוך ויבד המפקחעל כך הקבלן בכתב, למפקח. 

את העבודות מתאימות לתאי החוזה על כל מסמכיו, ספחיו המפקח קבלת ההודעה. מצא 
תעודת השלמה עם תום הבדיקה  המהלתיתן לקבלן על ידי  ,והוראותיו ומשביעות רצון

השלמת ביצוע  ) ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על"תעודת ההשלמה"(להלן: 
לחוזה זה כחלק בלתי פרד  ו'בספח העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה תהיה בוסח הרצוף 

מסר ישהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם לחוזה, תהמפקח הימו. מצא 
"הפרטיכל לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקוים, שיויים והשלמות (להלן: 

 ). המשלים"

  :התאים דלהלןבמצטבר כל  יתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימולא ת

חלקיהן, מתקיהן והציוד המוי בהם (במידה כל מצא כי העבודות כולן על המפקח  .38.2.1
והותקו על ידי הקבלן) הופעל ומצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי 

 .התכיות והמפרטים

 השוים כמפורט להלן.קבלת העבודות על ידי הגופים  .38.2.2

את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  .38.2.3
 המשלים. בפרטיכל

הדרושים מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורים הקבלן  .38.2.4
 . על פי הוהג על פי דין ו/או

למה ו/או בעריכת הפרטיכל הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמען 
לא  ,המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי ששכח

  המפקח.או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי  ,חשף

להחזיק הרשות של  הבאמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותאין  .38.3
או להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקוים /בעבודות ו

  .ו/או ההשלמה ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו

לפי תאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, לפי התאריך אם  .38.4
להחזיק  תבו או עומד האו השתמש ההחזיקוהרשות הסופי שקבע להשלמת העבודות כולן, 

או להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, 
בדיקת אותו חלק במגמה לתת לערוך והמהל יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי אם 

לעיל תחולה על מתן תעודת  38.3 עד 38.1לקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות סעיפים 
עודת השלמה חלקית איו משחרר השלמה לגבי חלק מהעבודות בשיויים המחויבים. מתן ת

את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תאי מתאי החוזה על ספחיו ולרבות ביצוע עבודות 
וספות באותו חלק מהעבודות בגין קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית הובע ו/או קשור 
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 לדעת המהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקוים והשלמות הדרושים בחלקים
 .אחרים של העבודות

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה מפקח הקבע  .38.5
את העבודות או את אותו חלק מסוים לרשות להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 

מהן שהושלמו כאמור, הכל לפי העיין, והקבלן איו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק 
ו/או הרשות עבודות, מחמת דרישות ו/או טעות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי מסוים מה

 .המהל ו/או כלפי כל אדם אחר פיכל

ביצע הקבלן את התיקוים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שקבעה על לא  .38.6
אין פי והמוחלט והס םועל פי שיקול דעת והמפקח , או בכל מקרה בו לדעת המהלהמפקחידי 

ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקוים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או 
על פי  ה, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיתרשאיהרשות היה תבאיכות ו/או בטיב משביעי רצון, 

ו/או  ההחוזה ו/או כל דין לבצע את התיקוים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמ
וצאות ביצוע התיקוים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן באמצעות כל גורם אחר. ה

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר החוזה  15%והמזמין יכה הוצאות אלה בתוספת 
אשר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש 

 .ערבות הביצוע

ועוד בטרם הודיע על השלמתם, יקה הקבלן את השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן עם  .38.7
אתר העבודות ויסלק ממו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמהל, את כל החומרים, האשפה, 
המבים הארעיים והמתקים אשר אים מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי 

כל ליקויים ו/או  הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות קיים ומתאימים למטרותיהם.
פגמים שיתגלו ביקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצויו אף הם בפרטיכל ויתוקו על ידי 

 .הקבלן בטרם יקבל תעודת השלמה

סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיף  .38.8
 .הפרה יסודית של החוזה

 בדק ותיקוים .39

ו על ידי הקבלן תהא למשך ביחס לכל העבודות שיבוצעחוזה זה, "תקופת הבדק" לעיין  .39.1
  –לקבוע בחוק המכר (דירות) התשל"ג  בהתאםו/או לפי תקופת בדק ארוכה יותר  שתיים

 שים עבור גילוון (קורוזיה) , ריתוכים וצבע. 5תקופת אחריות בת  .1973

ורש בתאים המיוחדים ו/או במפרט הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה שיקבעו במפלמען  .39.2
תחול תקופת הבדק הארוכה, ובכל מקרה הטכי לחוזה, תקופות בדק שוות מהאמור לעיל 

 .לא תפחת כל תקופת בדק מתקופה של שתיים

של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה. במקרה של תעודת השלמה מייה  .39.3
 .הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית יחל מין תקופת - לחלקים שוים של העבודות

ו/או תגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או תהוו  .39.4
זקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הובעים, לדעת המהל כתוצאה מעבודה לקויה 
ו/או בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות המהל ו/או המפקח, 

מים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע כתוצאה משימוש בחומרים פגו
(להלן ביחד ולחוד: ברשות עבודה בלתי מיומת ובין מכל סיבה אחרת שאיה תלויה 

 ."הפגמים") חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבוו לפי הוראות המהל ולשביעות רצוו

תאום עם כל גורם אחר אשר הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המהל, ובתיקון  .39.5
 .למשתמשים בעבודות תמיימאליישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה 

ו/או המהל לתיקון, או שתיקום עלול הרשות הפגמים או חלק מהם, לא יתים לדעת אם  .39.6
ו/או למשתמשים לרשות ו/או המהל, שיבושים או זקים יכרים הרשות לגרום, לדעת 

, לרשותעל כך המהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים בעבודות, יודיע 
 .ם שייקבע על ידי המהל, וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מומקת, תחייב את הקבלןובסכ

תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות שוא תקופת לאחר  .39.7
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ה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, הבדק (להלן: "פרטיכל הבדק") על פי הזמ
והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל 

 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמה 30הבדק, בכל מועד שייקבע בהזמה כאמור, שלא לפי 

אי מתאיו תהווה זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תסעיף  .39.8
 .הפרה יסודית של החוזה

 ליקויים וחקירת סיבותיהם .40

ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המהל ו/או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות תגלה 
הליקוי ולתקו לפי שיטה שתאושר על ידי המהל. היה הפגם, לדעת המהל כזה שאין הקבלן אחראי 

. היה הפגם, לדעת המהל מהסוג שהקבלן הרשותצאות החקירה והתיקון על לו לפי החוזה, יחולו הו
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. החליט המהל כי הליקוי איו יתן  -אחראי לו לפי החוזה 

  ., וזאת בשיעור שייקבע על ידי המהללרשותלתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

  

  שכר החוזה -פרק י' 

 החוזה שכר .41

ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן ובמועדן עבור  .41.1
בספח לקבלן את שכר החוזה הקבוע הרשות שלם ת, הו/או מי מטעמהרשות ולשביעות רצון 

לחוזה זה. שכר החוזה ישולם בשיעורים, במועדים ועל פי התאים המפורטים בפרק זה  'ב
 .להלן

 :החוזה יהיו כדלקמן תשלום שכר .41.2

בכל חודש קלדרי, עבור  5-יוגשו על ידי הקבלן עד לחלקיים החשבוות ככל שה .41.2.1
לחודש של החודש  1-מהיום  60החשבוות בתוך ישולמו החודש הקלדרי הקודם, 

שבו הוגש החשבון ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לחוזה זה עם כל 
 5(לדוגמא: חשבון בגין חודש יואר שהוגש עד האיפורמציה הלווית המתאימה. 

 בפברואר). 1יום מיום  60בפברואר, ישולם בתוך 

בכל חודש קלדרי, עבור  5-יוגשו על ידי הקבלן לאחר החלקיים החשבוות ככל שה .41.2.2
ממועד הגשתם,  60החשבוות בתאי שוטף+ ישולמו החודש הקלדרי הקודם, 

וזה זה עם כל האיפורמציה הלווית ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לח
בפברואר, ישולם  10המתאימה. (לדוגמא: חשבון בגין חודש יואר שהוגש ביום 

 ).60בתאי שוטף + 

יום ממועד הגשתו למפקח, ובלבד שהקבלן  60חשבון סופי ישולם בתאי שוטף +  .41.2.3
 הגישו בהתאם לחוזה זה עם כל האיפורמציה הלווית המתאימה.

יו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על ספחיו והקבלן לא יהיה זכאי לשום החוזה השכר  .41.3
תוספות מכל מין ו/או סוג שהוא למעט תשלום בגין שיויים בהתאם להוראות החוזה על כל 

 .ספחיו

על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכיות, במפרטים ובלוח מחירי היחידות מוסכם  .41.4
ד ולא יחייבו לעיין חישוב שכר החוזה. מובהר ומוסכם בזאת, כי היו לצורכי וחות בלב

במדידה  בספח ב'חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי הכפלת מחירי היחידה הקובים 
 .סופית של העבודות, לפי התוכיות ושאר מסמכי החוזה

יקף מה 5%להעיק לקבלן מקדמה בסך של עד  ,הבלעדי הלפי שיקול דעת תרשאיהרשות  .41.5
 .להלן 49.12"), בכפוף להמצאת ערבות המקדמה כהגדרתה בסעיף המקדמההחוזה (להלן: "

המקדמה תקוזז בהתאם להחלטת  להעיק לקבלן את המקדמה כאמור,הרשות חליט תאם 
  המזמין, בכפוף לשי התאים הבאים:
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החלקי האחרון לפי החשבון המקדמה תקוזז לכל המאוחר במועד תשלום החשבון  .41.5.1
  הסופי.

צפויה בסבירות גבוהה חריגה של הקבלן מלוח הזמים כי בו יסבור המפקח במקרה  .41.5.2
 , תקוזז המקדמה מהחשבון הבא לאחר הודעת המפקח כאמור.העבודותהכולל של 

 מדידות .42

לחוזה זה, אין אלא אומדן בלבד של הכמויות  ספח ב'הקובות בכתב הכמויות הכמויות  .42.1
  .ואין לראותן בהכרח, ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה

מהל על סמך מדידות, בהתאם לאמור השיבוצעו למעשה לפי החוזה ייקבעו ע"י הכמויות  .42.2
. הרשותמהל תיחשב כמדידה המחייבת את הלעיל. רק מדידה שבצידה חתימת  41.4בסעיף 

מובהר . ספח ב'אור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות ילצידה של כל מדידה יירשמו ת
לחוזה זה, תבוצעה רק  ח ב'ספבזאת כי חריגות מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות 

 .מהלי הבאישור מראש ובכתב על יד

מהל הודעה מראש לקבלן על כוותו הבואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן לפי  .42.3
לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות וכח במועד הקוב לצורך זה ולעזור 

הבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח האדם למהל או למי מטעמו, לבצע את המדידות ו
את כל הפרטים  הלוהציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבוו של הקבלן ולהמציא למ

 .הדרושים בקשר לכך

 כל עבודה תימדד תמיד "טו" אלא אם כן אמר במפורש אחרת ב"כתב הכמויות והמחירים"
  או המפרט או הספר הכחול.

מהל בחותמת המדידה תכיות העבודה המאושרות על ידי כלל ישמשו בסיס לבדרך  .42.4
על גבי התכיות או ו/או המפקח מהל ה"לביצוע", בתוספת השיויים המאושרים על ידי 

ביומן העבודה. בוצעה עבודה כלשהי במידות קטות מאשר בתכיות ואושרה בדיעבד על ידי 
, תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעה בפועל. בוצעה עבודה כלשהי ו/או המפקח מהלה

לא תימדדה לצורך  –ו/או המפקח מהל הבמידות אחרות מאשר בתכית שאושרה על ידי 
תשלום הכמויות העודפות על המתוכות. האמור בסעיף קטן זה איו בא לגרוע מכל זכות 

 .ליה בלבדלפי חוזה זה, אלא להוסיף עהרשות אחרת שבידי 

מהל, או מי הכח הקבלן במועד שקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות, רשאי לא  .42.5
ויראו את המדידות כמדידותיהם הכוות של  ומטעמו, לבצע את בדיקות המדידות בהעדר

 .הכמויות והקבלן לא יהא רשאי לערער אליהן

ימים על כל כמות שמדדה  7הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך  כח .42.6
מדידה שבוצעה מחדש, כאמור, . מהל יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדשהו

 .אין מערערים עליה

 ספח ב' -מחירים הקובים בכתב הכמויות .43

שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו/או בעדכוים לכתבי הכמויות, במקרה  .43.1
כלולה ביצוע העבודה בסעיף הדון במחירי סעיפים אחרים של כתבי אזי ייחשב הדבר כאילו 

 .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. המוך שבין המחירים העומדים בסתיר

על פי מהות העבודה עצמה אפילו אם במקרה זה או יקבע תעבודות זהות הבזאת כי מובהר  .43.3
 .אחר היסוח בכתבי הכמויות איו זהה לחלוטין

, יישארו קבועים והקבלן לא יהיה זכאי לכל ספח ב'הקובים בכתב הכמויות המחירים  .43.4
תוספת עליהם כתוצאה מעליית שכר עבודה, עליה בשערי מטבעות חוץ, הוצאות ייצור, 

עליה במסים והיטלים ועליה במחירי חומרים ו/או מכל סיבה אחרת תשלום תוספת יוקר, 
 .שלא פורטה לעיל
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ככוללים את כל ההוצאות, לרבות אלו  ספח ב'את מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואים  .43.5
הובעות מאחריות הקבלן וכן את כל הסיכוים אשר עלולים להיגרם לקבלן עד לגמר העבודה 

 .רת העבודהוכן במשך תקופת הבדק ומסי

או הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי  ה"ל כוללים ומכסים גם סיכוי איחורהמחירים 
 .(להוציא מקרים של כוח עליון) במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן

בזאת בין הצדדים כי אם לא אמר במפורש אחרת בחוזה זה, כוללים המחירים בכתב מוצהר  .43.6
דה, החומרים וחומרי העזר להרכבה, לרבות כל המיסים את כל העבו ספח 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, 

ודות לפי הוראות חוזה הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר הדרש כדי להשלים ביצוע העב
 .זה, למעט מס ערך מוסף

סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיף  .43.7
 .הפרה יסודית של החוזה

לפי שעות. מחיר עבודות רג'י כולל את כל הוצאות הקבלן לרבות  התימדד רג'יעבודות  .43.8
הוצאות כלליות, יהול העבודה, תקורה ורווח. התבקש הקבלן להביא חומרים מיוחדים 

, יקבל הקבלן את תמורתם (עלות) בצירוף ספח ב'לאתר שאים מפורטים בכתב הכמויות 
  .רג'י רק במקרה שלא יתן להעריכןרווח והוצאות. בעקרון ישולם עבור עבודות לפי  12%

 עבודות שלא תימדדה .44

העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדה, לא ישולם  לאמור בכל מקום אחר בחוזה,בוסף 
בעדן תשלום וסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות 

  :שאין מפורטות

 .לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויותפסולת שבאתר פיוי  .44.1

 הרשותקבלי עבודות הקבלן עם כל תיאום  .44.2

 .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיום  .44.3

 .יקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .44.4

 .וזהירות למיעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הביה וסביב לאמצעי  .44.5

 .גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודותהתקת  .44.6

 .שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הביה, שמירה על שלמות גידור ותאורההוצאות  .44.7

לרבות  .משרדי הקבלןו קיון מבי עזר, סידורי וחיות לעובדים, מחסיםיאחזקה והקמה,  .44.8
ת פירוק המבים והמתקים בתום הריהוט, המתקים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבו

 . הביצוע

 .סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרשמדידה,  .44.9

, לרבות התקת העבודותהתקה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הוצאות  .44.10
 .מוים ופירוקם בתום הביצוע

חשבוות, האתר לרבות מהדסים, מהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכת יהול  .44.11
חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכיות יצור ואישורם כדרש, יהול יומי עבודה, , השתתפות 

 .בישיבות עבודה עם המפקח והמתכים בתדירות שתקבע ע"י המפקח

הכת לוח הזמים המפורט, הרצתו במחשב, עדכוו וקבלת תוים ודיווחים כדרש, הוצאות  .44.12
 .אחת לחודש
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 .חלקי מבה שפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומםחומרים וסילוק  .44.13

יקוי שוטף של המבה וסביבתו אחת ליום ויקוי לקראת המסירה, כולל פוליש ברצפות  .44.14
  המבה ויקוי מוחלט של אבק ולכלוך.

החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הכללים בעבודה ו/או המשמשים כל  .44.15
 .פחת שלהם והמיסים החלים עליהםלביצועה), ה

העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתאי החוזה, כל  .44.16
לרבות כל העבודות המתוארות בתכיות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכיים ו/או בכל 

 .מסמך אחר ממסמכי המכרז

רים, מכוות, פיגומים וכל ציוד , כלי עבודה, מכשיהרמה, מעלית בציוד מכי, אמצעישימוש  .44.17
 .אחר שדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות

כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם הובלת  .44.18
 .ופריקתם, אחסתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממו

החומרים, העבודות, המבים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן  טוח שליהגה ובהוצאות  .44.19
בביצוע, , הן ביחס לעבודות הוצאות ההגה מפי השפעות מזג אויר וזקים אחרים מכל סוג

 .והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא ,הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם מסרו

 .תשלומי בדיקות מעבדההוצאות  .44.20

 .ת, שיפוצים וכד' תוך כדי הביה או לאחריה, החלפותיקוים .44.21

 בחוזה.הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין אחריות לתקיות העבודות  .44.22

העבודות הדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השוים אם לא מצא לכך סעיף מפורש בכתב כל  .44.23
 .הכמויות

 רווח קבלן. .44.24

 לעיל. 31.7אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  .44.25

 עבודות במקומות צרים , צפופים או גבוהים. .44.26

 .השתתפות בישיבות .44.27

 .הכת לו"ז לעבודות שוא המכרז בשילוב לו"ז של הקבלן הראשי .44.28

את כל  בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלולמובהר 
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בוסף ל"ל 
את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו 

אות ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצ
הובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום וסף עבור מילוי התאים השוים 

  .המוזכרים במסמכים השוים 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 שרשמו ביומן העבודה וא

ובכלל זה תשלומי המיסים, הביטוח וכיו"ב, ההסעות  ,כל ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה
לאתר העבודות וממו, זמי הסיעה, האש"ל, כלי העבודה, ההלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח 

  .האחרות של הקבלן וכיו"בהוצאות  ,הקבלן, הוצאות המימון

 חשבוות חלקיים .46
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למהל הפרויקט חשבוות חלקיים על יגיש בתחילת כל חודש חשבון שכר החוזה הקבלן על  .46.1
סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי עבודה גמורים ועל בסיס מחירי היחידות הקובים בכתב 

 ע"פ החלוקה שבכתב הכמויות. לחוזה זה ספח ב'הכמויות 

ביארית (בפורמט  החלקיים וחשבון סופי יוכו בפורמט אלקטרוי באמצעות תכחשבוות  .46.2
SKN  ( להלן: הרשות על פי החלטת)"הות החלקיים והחשבון הסופי יש . )"התכאת החשבו

מהל. המסר לקבלן על ידי ילשלוח ישירות מתפריט התכה לכתובת דואר אלקטרוי אשר ת
) העתקים יחד 3ות החלקיים והחשבון הסופי בשלושה (חשבוהת אבוסף יגיש הקבלן למהל 

 .עם דיסקט

יצרף לכל חשבון בייים את כל דפי המדידות, התכיות, חישובי הכמויות וההסברים הקבלן  .46.3
 .הדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון

 קלדריהחודש הלכל חודש קלדרי, עבור  5 -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבוות החלקיים  .46.4
. החשבוות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלדרי שבגיו הוגש הקודם

תקם במידת הצורך תבדוק את החשבוות, ת, באמצעות מהל הפרויקט, הרשותהחשבון. 
 .אשרםתו

כל הרשות כה תהסכום שיאושר על ידי מהל הפרויקט, לתשלום בגין החשבון החלקי, מתוך  .46.5
) 5%בות מקדמה, ככל שיתה, וכן דמי עכבון בסך חמישה אחוז (מהקבלן, לרסכום המגיע לו 

  .)"דמי עכבון" –מכל סכום שיאושר לתשלום (להלן 

לדחיית מועד תביא בחודש  5 -הגשת החשבון על ידי הקבלן למהל הפרויקט עד לתאריך האי  .46.6
 .ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן לעיל, 41.2.2כאמור בסעיף  התשלום,

 חשבון סופי .47

הרשות ע"י  ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  .47.1
ולרבות הגשת התוכיות כמפורט והרשות,  המהל(לרבות ביצוע כל התיקוים שיידרשו ע"י 

). בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות ביכוי 38.1בסעיף 
וזה בין במסגרת החשבוות החלקיים בין שכר הח כל התשלומים ששולמו לו על חשבון

בוסף, יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, כמקדמה ובין בכל דרך אחרת. 
חישובי הכמויות, ריכוזי היומים, תכיות העדות וכל מסמך או אישור וסף שעל הקבלן 

פרויקט, אשר , באמצעות מהל ההרשותלהגיש לפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי 
הצורך ויאשרו ובתאי שהוגשו ע"י הקבלן למהל יבדוק את החשבון הסופי, יתקו במידת 

 .הפרויקט כל המסמכים כאמור לעיל לשביעות רצוו

שהרשות החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מהל הפרויקט, יופחתו כל הסכומים מסכום  .47.2
להפחיתם, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. היתרה, אם תיוותר כזו, בתוספת דמי  תזכאי

תשולם לקבלן בתאי, שהקבלן יחתום על הצהרת  העכבון ביכוי כל סכום שהופחת מהם,
קודם לביצוע התשלום לרשות ובתאי וסף, שהקבלן ימסור  'טספח ביטול תביעות בוסח 

 .את ערבות הטיב

הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום שיגיע לו על פי יתברר כי אם  .47.3
, כל סכום ששולם לו לרשות, ישיב הקבלן החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מהל הפרויקט
 .ביתר, כאמור, בצירוף הפרשי הצמדה למדד הבייה

 תודות במחירים .48

אשר (המדד  8/2017בגין חודש  ה למגוריםצמוד למדד תשומות הביי ה, יהישכר החוזה .48.1
  . )15.9.2017פורסם ביום 

, שום תודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר בספח "ב"בזאת כי פרט לאמור במפורש מוסכם  .48.2
עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות 

פי החוזה לא ישו ו/או ישפיעו על ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על 
שכר החוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה ככולל את כל 
המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על 

י החומרים, הציוד והמתקים אשר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. כל שיו
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בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי 
 .חובה וספים לא ישפיעו על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום וסף בגים

  

  

  

  

  בטחוות –פרק יא' 

 ערבות ביצוע וערבות המקדמה .49

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן להבטחת  .49.1
, ערבות בקאית צמודה, של אחד הבקים המסחריים על ידו במעמד חתימת החוזהלרשות 

(להלן:  ז'בספח הגדולים בישראל, אוטוומית ובלתי מותית, בתאים ובוסח הקבועים 
 .ה תאי לחתימת חוזה זה). המצאת הערבות הי"ערבות הביצוע"

תהא צמודה למדד ו"מ), מע(בתוספת  החוזה משכר 10%-ל השווהעל סך  תהאהביצוע  ערבות .49.2
  תשומות הביה 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 טיבאת ערבות הלרשות ימציא הקבלן 

לעיל, במקרה שבו תיתן תעודת השלמה לפי  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 בחית ערבות טיב לכל דבר ועיין, והאמור בסעיף 
 הביצוע בשיוים המחויבים. 

מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות לרשות הצורך, מתחייב הקבלן להמציא במקרה  .49.5
צוע העבודות בפועל. וכן מתחייב הקבלן יפת בהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקו

או המהל וזאת בכל מקרה בו  הרשותלהגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת 
היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, לרבות 

 .במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שיויים

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת ל כ .49.6
 .היקפה לפי העיין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן הרשות במתן ערבות הביצוע ה"ל ו/או במימושה על ידי אין  .49.7
לתבוע הרשות ו/או בכדי לגרוע מזכויות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין הרשות כלפי 

 .על פי החוזה ו/או על פי כל דין הכל סעד המגיע ו/או שיגיע ל

ערבות לרשות של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד במקרה  .49.8
לתקופה ובתאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות  ,או משלימה ביצוע חדשה

 .הביצוע

מהקבלן על פי  הלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל תזכאיות הרש .49.9
 .החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע

 תרשאיהרשות הא תלגרוע מכלליות האמור, במקרה והקבלן יפר תאי מתאי החוזה, מבלי  .49.10
על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום  המבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי

הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתגד לחילוט  הערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעת
 .האמור
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 העל פי שיקול דעתהרשות קבע ת, הרשות מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי .49.11
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 מהיקף החוזה, 5%בגובה של עד  תן המקדמהילהעיק לקבלן מקדמה, תרשות הבחר תאם  .49.12
בקאית צמודה, של אחד הבקים המסחריים ערבות לרשות בכפוף לכך שהקבלן ימציא 

הגדולים בישראל, אוטוומית ובלתי מותית, בתאים ובוסח ערבות הביצוע ובגובה 
קטין את גובה ערבות המקדמה ). הקבלן רשאי לה"ערבות המקדמה"המקדמה (להלן: 
מהתשלומים השוטפים לקבלן, כך שגובה הערבות הרשות המקדמה על ידי בהתאמה לקיזוז 

יהא לא פחות מגובה יתרת המקדמה לאחר הקיזוז. בכפוף לאמור בסעיף זה, הוראות סעיפים 
 לעיל יחולו על ערבות המקדמה בשיויים המחויבים. 49.11עד  49.2

היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה זה על סעיפי המשה שבו סעיף  .49.13
 .הפרה יסודית של החוזה

 ערבות טיב .50

מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, במשך תקופת הבדק כהגדרתה להבטחת  .50.1
לרשות ימציא הקבלן ולאחר סילוקו הסופי של שכר החוזה על פי החשבון הסופי לעיל, 

אית צמודה, של אחד הבקים המסחריים הגדולים בישראל, ערבות בק הולפקודת
(להלן:  שתייםלתקופה של  ח'בספח אוטוומית ובלתי מותית בוסח ובתאים הקבועים 

 )."הטיב"ערבות 

הרשות חשבון הסופי המאושר ע"י ה מערך 5% - ל השווה בסכוםיהיה  טיבערבות ה סכום .50.2
ממועד מתן תעודת (עשרים וארבעה) חודשים  24ותוקפה יהיה למשך  מע"מ) בתוספת(

  .השלמה

לקבלן את ערבות הביצוע, בתאי שיתמלאו כל הרשות חזיר ת, טיבהמצאת ערבות הכגד  .50.3
 :התאים שלהלן

 .ט'כספח הצהרה על ביטול כל תביעותיו בוסח המצ"ב לרשות המציא הקבלן  .50.3.1

הטיב תהיה צמודה למדד תשומות הביה למגורים ויחולו לגביה כל ההוראות ערבות  .50.4
 .לעיל, בשיויים המחויבים 49.10 – 49.5המפורטות בסעיפים 

על פי שיקול הרשות קבע ת, רשותהבזאת כי במקרה של חילוט ערבות הטיב על ידי מובהר  .50.5
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים. הדעת

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה סעיף  .50.6
 .הפרה יסודית של החוזה

  

  זיקין וביטוח -פרק יב' 

  והקבלן לזק לעבודות, לאתר העבודות ולתכולת אחריות .51

העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות  תחילת ביצוע מיום .51.1
העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע 
העבודות, לרבות המבים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם. בכל מקרה של זק 

שהי יהא על הקבלן לתקן את הזק על לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כל
חשבוו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהייה העבודות מתאימות בכל 

 פרטיהן להוראות החוזה וספחיו.

או מי מטעמו תוך כדי /ולעיל, תחולה גם על כל זק שיגרם על ידי הקבלן  51.1סעיף  הוראות .51.2
 או על ידי מי מטעמו בתקופת הבדק./וביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו 

 לרכוש או לגוף זיקין .51.3
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הוא האחראי הבלעדי לכל זק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאוה מכל מין  הקבלן .51.3.1
ו/או סוג שהוא לרבות זק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם, ו/או 
לכל רשות עירוית או ממשלתית ו/או לקבלי המשה ו/או לכל מבה ורכוש אחר 

ו לכל צד שלישי אחר ו/או המצוי באתר העבודות ו/או מחוץ לאתר העבודות ו/א
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 קבלי המשה ו/או המועסקים על ידו 
ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו 

 שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק. ו/או קבלי המשה

ישא בתשלום כל קס 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 
יהיה הקבלן אחראי לכל זק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת 

ו/או לכל לרשות הזיקין (וסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לזקים שייגרמו כאמור 
 צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקוים בתקופת הבדק.

 לעובדים זיקין .51.4

אחראי לשלומם ולביטחום של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  הקבלן .51.4.1
פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי  המצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי זק או

כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר המצא בשרותו, לרבות קבלי משה 
ועובדיהם, כתוצאה מכל זק ו/או אובדן ו/או תאוה ו/או חבלה כל שהם במהלך 

 במהלך ביצוע התיקוים בתקופת הבדק.ביצוע העבודות ו/או 

 ציבורי לרכוש זקים .51.5

זק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת מים, הקבלן אחראי לכל  .51.5.1
ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים 
אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין 

ש לביצוע שהזק ו/או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מרא
העבודות. הקבלן יתקן את הזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוו, באופן יעיל 
ביותר ולשביעות רצוו של המהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 
הטיפול ברכוש שיזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות 

 אתרעוברים בקרקעיים ה-המוסמכות תכיות עדכיות על כל הקווים התת
 .העבודות

 הקבלן ידי על ושיפוי פיצוי .51.6

מתחייב לקוט על חשבוו בכל האמצעים הדרושים כדי למוע את הזקים,  הקבלן .51.6.1
פי כל -האובדן, החבלות והתאוות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

 דין.

או המהל ו/או המפקח ו/או /ו הרשותאו /ו העירייהמתחייב לבוא בעלי  הקבלן .51.6.2
עובדיהם ו/או שלוחיהם, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין זקים שהקבלן אחראי 

להודיע לקבלן על  תמתחייבהרשות להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. 
כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה בגיה, ולאפשר לקבלן להתגון בפיה על 

 חשבוו.

תחייב לשפות ולפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את מ הקבלן .51.6.3
העירייה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בגין כל זק  אתו/או  רשותה

וכגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי 
גד מי מהם ו/או כ גדם ו/או ,גד כל מי מעובדיהם, כל אדם, בלי יוצא מן הכלל

שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאוה, חבלה או זק להם אחראי הקבלן על פי חוזה 
ו/או לרשות זה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו 

במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם  רשותל
לקבלן, מיד עם  ההודיעשהרשות ובתאי  ,ן אחראי להםבקשר לזקים, אשר הקבל

לקבלן הזדמות להתגון  הקבלת הודעה על כך, על המקרים המויים מעלה, ות
 כגדם וכגד תביעה כאמור על חשבוו, או שלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

ל לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי ש מבלי .51.6.4
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או המהל ו/או המפקח, צו /והרשות הקבלן ביגוד לחוזה ו/או לכל דין, יוצא כגד 
מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים ה"ל, על כל זק בין ישיר 
ובין עקיף וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולקוט בכל 

שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי 
לפצות את הקבלן בגין הצו ה"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה 

 מצו כ"ל.

 הלתקן בעצמ תרשאיהרשות היה תלגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה,  מבלי .51.6.5
ו/או באמצעות אחרים, את הזקים שהקבלן אחראי לתקם לפי הוראות פרק זה 
על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת 

לקבלן, על הזקים והקבלן לא תיקן זקים אלו  ההודיעשהרשות ובלבד  15%של 
 ות חוזה זה.והכל בכפוף להורא הרשותימים ממועד קבלת הודעת  10תוך 

זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו 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 פרד הימו 'י בספחעל 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 תופרה אחת ו/או יותר מוסכם  .53.2
היה תמהתחייבויות הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה, כמפורט בחוזה, 

לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על  תזכאיהרשות 
 .פי החוזה ו/או על פי הדין

 3,000, פיצויים מוסכמים בסך של לרשותהקבלן יגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם פבגין  .53.3
) ימים בביצוע העבודות. החל מן היום 14לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה עשר ( ש"ח

לכל  ש"ח 6,000פיצויים מוסכמים בסך של לרשות ) לפיגור ישלם הקבלן 15החמישה עשר (
) יום במועד 7בזאת, כי למרות האמור לעיל, בגין איחור של עד שבעה (יום של פיגור. מוסכם 

סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית 
 . ה"ל ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת הימים

יצויים לפהרשות של  ההסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותלמען  .53.4
עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן  הבגין כל זק ממשי שגרם ל

 .רווחים

לכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן  תהיה רשאיהרשות ת .53.5
בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, מהרשות , מכל סכום שיגיע לקבלן לרשותיהיה חייב 

לרבות על ידי מימוש הערבויות.  ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת תרשאיהרשות הא תוכן 
למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או ביכויים 
מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת 

 .המוטלת על הקבלן על פי החוזה

 

 סילוק יד הקבלן .54

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה בקרות  .54.1
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לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים  -הרשות  תרשאי
את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד 

עבודות וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקים האמורים והמתקים שבאתר ה
מהקבלן לפי לרשות ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים 

 :החוזה, ואלה המקרים

פושט רגל או יתן גדו צו קבלת כסים או כשהקבלן עושה סידור עם או כשהקבלן  .54.1.1
רוק, או במקרה שיוטל עיקול על כספים לטובת ושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפי

ביכולת הקבלן  , לדעת הרשות,ו/או כסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי לפגוע
 .להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כגד הקבלןבמקרה  .54.1.2

חוזה ו/או לא עמד בלוחות הזמים הקבועים ב מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  .54.1.3
 זה.

ו/או  העל פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמ תרשאיהרשות מקרה בו בכל  .54.1.4
 .על ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

 שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,בידי המהל הוכחות להחת דעתו כשיש  .54.1.5
תן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מעק, או טובת האה כלשהי בקשר לחוזה או 

 .לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או העבודות

מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל ספחיו ולא תיקן את בכל  .54.1.6
 .ההפרה תוך התקופה שקבעה על ידי המהל לתיקון ההפרה

יום  14העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך לא התחיל בביצוע כשהקבלן  .54.1.7
להוראה בכתב מהמהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק 

 .מביצוע העבודות בכל דרך אחרת

 כשרישיון הקבלן בוטל או הותלה מכל סיבה שהיא. .54.1.8

בהם משום וסילוק ידו של הקבלן ממו, כאמור לעיל, אין הרשות אתר העבודות על ידי תפיסת  .54.2
 ., אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכתבהרשותביטול החוזה על ידי 

לשלם  תחייבהרשות היה תסילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא משעת  .54.3
לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד 

ו/או  תלקזז ו/או לכו תרשאישהרשות לוט כל סכום יוי ו/או חלפיויו, ולאחר קיזוז ו/או יכ
כדמי זק לרשות לחלט על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים 

בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן זקים ו/או הוצאות שגרמו 
דות בסכום גבוה משכר החוזה וכן פיצויים על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבולרשות 

 .לרשותאחרים שהקבלן חייב בתשלומם 

על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע הרשות סעיף זה באות להוסיף על זכויות הוראות  .54.4
 .מהן

למסור את המשך ביצוע העבודות  תזכאיהרשות הא תבא החוזה לידי גמר, ומקרה בו הבכל  .54.5
 .המוחלט הן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתוהשלמתן לכל אדם ו/או קבל

  כללי –פרק יד' 

 ויתור על סעדים .55

 .הרשות מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפיהקבלן  .55.1

ין כל טעה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהייה ימצהיר ומתחייב בזה כי לעהקבלן  .55.2
או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע לו לפי חוזה זה או מכוחו 
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העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין 
זמיים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מיעה או כל תרופה אחרת 

 .שתכליתה אכיפת החוזה

לוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למוע מסירת ביצוע של סיבמקרה  .55.3
 .העבודות לאחר

מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע  .55.4
העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמים ולאיכות העבודה הדרשת, והקבלן 

ך בביצוע העבודה עד להשלמתה הסופית בהתאם ללוח הזמים מצהיר ומתחייב כי ימשי
ולהכרעת המפקח בכל ושא של חילוקי דעות. יובהר כי הקבלן איו רשאי לעצור ו/או להאט 

 .הו/או מי מטעמהרשות את קצב ביצוע המבה בגין מחלוקות ביו ובין 

שממועד תחילת ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן  .55.5
העבודות ועד ליום מסירת תעודת ההשלמה לא יבוא בפי בית המשפט בתביעה כספית ו/או 

 . רשותהצהרתית כגד ה

שלא להעלות כל טעה בדבר התיישות תביעתו של הקבלן ו/או בדבר שיהוי הרשות מתחייבת  .55.6
לפי סעיף זה. למען  בו קט הקבלן, מקום שאלו בעו כתוצאה מקיום התחייבותו של הקבלן

הרשות הסר ספק, מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביעותיו של הקבלן כלפי 
בפי בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהייה, תחל מיין תקופת 

 ההתיישות ביום מסירת תעודת ההשלמה.

לקזז ו/או לעכב  תשאירהרשות היה תבגין הפרת התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה  .55.7
מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט מתוך כל ערבות שהמציא הקבלן, 
סכומים בשיעור זהה להיקף הזקים וההוצאות הכספיות אשר גרמו לו כתוצאה מההפרה, 

 כפי שאלו מוערכים על ידו.  

בלן מתחייב בזאת, באורח בכל מקרה, ואף לאחר מסירת תעודת ההשלמה ובכל עת שהיא, הק .55.8
בלתי חוזר, כי לא יבוא בפי בית המשפט (או בפי כל סמכות שיפוטית אחרת) בכל תביעה 

ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עם ברשות אישית שהיא כגד ושאי משרה 
. בהגשת הצעתו במסגרת המכרז יראו את הקבלן כמסכים מראש לאמור לעיל וכמי הרשות

, באורח סופי, מלא ובלתי מוחלט, על כל זכות תביעה אישית שהיא, אם וככל שתעמוד יתרושו
ובכל תאגיד או ישות משפטית רשות לו בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט, כגד ושאי משרה ב

 .הרשותאחרת הקשורה עם 

 סמכות שיפוט .56

חודית לדון בכל תל אביב סמכות השיפוט הייעיר מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך ב
  .וסיומו , הפרתוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשותו, ביצועו

 הדין החל .57

  .החל על חוזה זה היו דין מדית 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 שדרש לעשות כן

צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש  שילם .58.2
צד. הצד המשלם יהיה זכאי  את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו

לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשוה, כשסכום זה ישא, החל מיום 
אשראי בחשבוות חח"ד בבק  למתןל, ריבית מקובלת תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפוע

 הפועלים בע"מ.

 ויתור או שיוי .59
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של צד לסטות מתאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממה הסכמה  .59.1
בזכויות שיתו 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 מהתהגות זו ויתור 
 .כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

ויתור, או הימעות מפעולה במועדה, או ארכה שתיתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות שום  .59.2
 .רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לכון מזכויותיו והוא יהיה

  

 

 חתימה על מסמכים .60

וכיוצא באלו מסמכים  שי הצדדים וכל אחד מהם, לפי העיין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה
שיידרשו על פי כל דין או והל כדי לתת פקות להוראות חוזה זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל 

  .צדדיםהתחייבויות ה

 תיקון לחוזה .61

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שי הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם 
  כל תוקף.

 קיזוז .62

 .הרשותמוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא התוה לו על פי כל דין כגד הקבלן  .62.1

ו/או לגבות כל סכום  הלקזז ו/או לעכב תחת ידרשות תהא זכאית מסכים בזאת כי ההקבלן  .62.2
 .מהקבלן על פי חוזה זה השמגיע ו/או שיגיע ל

 הודעות .63

חשב כמתקבלת בעת ית -למען המצוין להלן  -הודעה שמסרה ביד על ידי צד למשהו כל  .63.1
 .מסירתה

 -הודעה על ידי צד למשהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון המען המצוין להלן כל  .63.2
שלחה, אם ההודעה שלחה ביום עסקים ובשעות יהשי בעת ה תחשב כמתקבלת על ידי הצד
תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתאי שברשות  -העסקים המקובלות ואם לא 

 .השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן

מצוית להלן ותוך ציון הודעה שתשלח על ידי צד למשהו בדואר רשום, על פי הכתובת הכל  .63.3
שלחה ישעות ממועד ה 72תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השי  -המען המצוין להלן 
 .מבית דואר בישראל

 כתובות הצדדים .64

. אביב, תל 2 קומה, 2' מס ביין, עתידים קרייתיפו,  -לפיתוח כלכלי תל אביב  הרשות: הרשות .64.1
 . 03-6498444פקס: 

: הקבלן .64.2
________________________________________________________________

  פקס: ___________________
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  

           

  

  אישור

  

_________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי   אי הח"מ, עו"ד 
____________ ת.ז. ______________ אשר חתמו על -___________ ו_________________ ת.ז. 

חוזה זה בפי, בשם הקבלן הים מוסמכים לחתום מטעמו וכי תקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם 
  למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את ה"ל לחתום על החוזה וספחיו.

  

_____________________  

  , עו"ד                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רשותה    הקבלן
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  17ספח 

תקופת הביצוע ולוח הזמים לביצוע 
  העבודות
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  'ד ספח

  

  עבודותה יצועבל םזמיהלוח ותקופת הביצוע 

  

קוב במספר החודשים הקלדאריים שיעברו ממועד , בתום תקופת הביצוע, מועד הסיום הדרש .1
כל ") ועד לסיום צ.ה.ע: "ולהלן לעילעבודה (צו התחלת עבודה ההעבודות לפי צו התחלת  התחלת

 העבודות שוא מכרז/חוזה זה. 

, בהתאמה לתקופת הביצוע, ולהבטחת ביצוע לוח זמים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה .2
 . המפקחהכל ע"פ קביעתו הבלעדית של המהל או  -העבודות ביעילות המרבית 

, לוח זמים מפורט לאישורחוזה, ימציא הקבלן למהל ה) יום ממועד חתימת 14( עשרה ארבע תוך .3
. לוח הזמים יבוצע בהתבסס על התוים, MSPROJECTערוך לפי שיטת התיב הקריטי בתוכת 

  לחוזה.  16.7.1 "פ הקבוע בסעיףעהזמים ה"ל יעשה  לוח. והחיות המהלתקופת הביצוע 

 ימי עבודה בשבוע. 6הר בזה כי רשימת הזמים לביצוע העבודות מתבססת על מוב .4
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  1ספח ד'

  

  עבודותה יצועבל םזמי לוח

  

  

  .לחוזה 16.6.1לוח הזמים יצורף במועדים הקבועים בסעיף   *
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  18ספח 

  צו התחלת העבודה וסח
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  ספח ה'

  ודהבעת תחלצו ה חוס

  

  

  

  ________  :תאריך              דובכל

___________________  

__________________  

  

,. .ג. א  

  

  עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו  :הדון

  ________ םמיו חוזה

  

  

  _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ כםה  .1

 וךת בודות יסתייםעהוע צבי. עילל 1 עיףסב קובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד  .2
, דהייו ביום ספחיוו וזהחב בודות, כאמורעה צועיב ילתחת מועדמ דשיםוח) _____(_______

_________.  

  ספחיו.וה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הריו  .3

  

  

  

  

  ד רב,ובכב

  

  

   בע"מ ויפ –אביב ל ת הרשות לפיתוח כלכלי
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  91ספח 

  תעודת ההשלמה וסח
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  ספח ו'

הלמשהה דתעוח תסו  

  

  

  דובכל

________________  

________________  

  )"הקבלן"ן: לה(ל

  

  .,.א.ג

  

  למההש תעודת: הדון

  

ה, וזחה פיל ע מהלכ מכותיס ובתוקף) "החוזה": ןללה_____, ( בייכם מיוםל יובים חת רשאה וזהח פי על
  .ות הושלמודכי העבו שראמ יירה

  

 אמורכ הדהעבו תא תיקדשב חרלא, רצוית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ
צוין מכ, ביעות רצוישל םלטרם הוש דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפי םתתחייבהש אחרלו

  .וה זעודתל ב"צמה בספח

  

  

  

  רב, בכבוד

  

  

_______________  

  מהל
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  20ספח 

  וסח ערבות ביצוע
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  ספח ז'

  יצועהבת בוער וסח

_____תאריך:                                                                                                                                                     
    יפו-יפו בע"מ ו/או עיריית תל אביב -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב   :לכבוד  
                                                   

  כתב ערבות מס'___________

  __03/2017__  מכרז מס'                                                                 

ש"ח  ____________הו 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: 
שחתם בייכם  בלומפילד אצטדיון והרחבת שיפוץ פרויקט במסגרת מסגרות אומןביצוע עבודות ל

   .לבין החייב

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעאו שלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

, בתאי שהסכום הכולל ששלם על פי ערבותו זו, לא יעלה על חייבהאת סילוק הסכום האמור מאת 
  להלן. 3סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הקובים בסעיף 

  בערבות זו: .3

  "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבייה למגורים, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה    -הביה למגורים" 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 

אחר וכן, כל מדד תשומות לבייה יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי 
  למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

ביום פורסם , אשר 2017אוגוסט חודש בגין  מדד תשומות הביה למגורים   -"המדד הבסיס" 
15.9.2017.  

אשר התפרסם לאחרוה לפי מועד התשלום תשומות הבייה למגורים מדד   - "המדד החדש"
  .לפי כתב ערבות זה

  הצמדה "הפרשי

מדד הבסיס. אם יתברר, לפי הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית   -למדד הבייה" 
מדד הבסיס, ישולם מ שוה חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

 המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן סכום הערבות כשהוא מוגדל 
  לעומת מדד הבסיס. החדש

  ועד בכלל.________כתב ערבות זה עד לתאריך  ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך .4

, או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .5
  כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסיפו על פי הכתובת הרשומה  .6
וצריכה להגיע לסיף זה עד יום _____ _______________________________________, 

  בשעה_______.

  התחייבותו על פי כתב זה איה יתת להעברה או להסבה. .7

  בכבוד רב,                  

  סיף : ________  ___________  בק:              
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  21ספח 

  ערבות טיב וסח
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  ספח ח'

  טיב ותערב וסח

  ______  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 ________הו 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 מסגרות אומןביצוע עבודות הבדק על פי החוזה ל

   .בייכם לבין החייב שחתם

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעאו שלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

ערבותו זו, לא יעלה על , בתאי שהסכום הכולל ששלם על פי ייבהחאת סילוק הסכום האמור מאת 
  להלן. 3סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הקובים בסעיף 

  בערבות זו: .3

  "מדד תשומות

מדד מחירי תשומות הבייה למגורים, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה    -הביה למגורים" 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם 

ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד תשומות לבייה יפורסם על 
  למגורים רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

ביום פורסם , אשר 2017אוגוסט בגין חודש  מדד תשומות הביה למגורים   -"המדד הבסיס" 
15.9.2017.  

אשר התפרסם לאחרוה לפי מועד התשלום תשומות הבייה למגורים מדד   - "המדד החדש"
  לפי כתב ערבות זה

     ""הפרשי הצמדה

מדד הבסיס. אם יתברר, לפי הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית   -למדד הבייה" 
מדד הבסיס, ישולם שוה מ חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה

 המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן סכום הערבות כשהוא מוגדל 
ות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות ערב לעומת מדד הבסיס החדש

  ועד בכלל.________זה עד לתאריך 

, או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .4
  כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסיפו על פי הכתובת הרשומה  .5
  , וצריכה להגיע לסיף זה עד יום _____ בשעה_______.____________________________

          התחייבותו על פי כתב זה איה יתת להעברה או להסבה. .6
    בכבוד רב,                  
    ___________  בק:                

  _________  סיף:
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  22ספח 

  יעותבת טוליב רתהצה וסח
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  ספח ט'

  יעותבת טוליב רתהצה וסח

  

  ______  תאריך:                לכבוד

  ע"מב יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 

  .,.א.ג

  

  עותיהעדר תבעל  הצהרה  :הדון

  

 רועב ופיס שבוןחכ) לא כולל מע"מ  שיםדם חיקל(_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם
בייכם, ו יויב וזהחל בהתאם") העבודות": ןללה( שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדבמסגרת  מסגרות אומןעבודות 

  :כים ודיעכהל הריו

ו א להמהלרבות , מטעמכםכלפי מי  וא יכםפכלספות ו ו/אות וראח אוו/ תויפסכ תוביעת לו כל אין  .1
 או/ו העבודותע עם ביצו שרקב , ו/או כלפי העירייה ו/או מי מטעמהמםעיג מטצ כלהמפקח ו/או 

כלפי מי מהגורמים האמורים  העבודותוככל שהיו לו תביעות כאמור במהלך ביצוע  זר עם המכרשבק
  .לעיל או מוותרים בזאת בויתור בלתי חוזר על כל תביעות כאמור

  .וזהחבע בוקה פי על טיבות הבער ב"מצ  .2

 פי עלו יויבה וזחה פי על ותיויבויחיתה כל תו אאלמי ל"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה או  .3
 שרקב מםעמט גיצ כללוח קפלמ או/ו פרויקטהל הלמ ו/או לכםו רסידע שממ כל יכו המכרז יסמכמ

  .דויקמוא מל שו, היומהשת ומרים בהםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעהע עם ביצו

ה וזחה יפ לו על שישת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שקבלבו כםידיב ותבקבל, בו זהתמכב יןא כילו  ידוע
  .כרזמהי מכסמי על פ אוו/ יויב

  

________________  

  תאריך  

  רב, בכבוד

_______________  

  )ותמתחו ימהן (חתלבקה

  

  ר:ושיא

 סמכימוה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר או
  .מכרזה

________________          __________________________  

  הפרויקט מהל              תאריך
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  23ספח 

  ספח אישור ביטוחים
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  'י ספח

  ספח אישור ביטוחים

 )רשותביטוח עבודות קבליות (ה

אחריות  תוטלרשות כל דין, ומבלי שהעל פי הסכם זה או על פי קבלן המבלי לגרוע  מאחריות  .1
: כמפורט בהמשך (להלןפוליסת ביטוח עבודות קבליות לערוך הרשות  עלקבלן, הכלשהי כלפי 

") מפי אבדן, זק או אחריות הקשורים או הובעים מביצוע העבודות ביטוח עבודות קבליות"
שוא הסכם זה. בכפוף לתאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית 

וח , יכלול ביטוח העבודות הקבליות את פרקי הביטהקבליותעבודות ההכלולים בביטוח 
 המפורטים להלן:

אבדן או זק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות  :זק רכוש -) 1פרק (  .א
 . הביטוח במשך תקופת

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופית או זק לרכוש : אחריות כלפי צד ג' -) 2פרק (  .ב
  שייגרמו במשך תקופת הביצוע

עובדים בגין פגיעה גופית הגרמת באתר חבות כלפי : אחריות מעבידים -) 3פרק (  .ג
  במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות

בדמי  ףשתתהקבלן ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבליות יכלול גם את  .2
 הביטוח של ביטוח זה.

) חוזהא מאיות 55( %0.55 -של סכום השווה ל השתתפות הקבלן תהיה על ידי יכוי משכר ההסכם
רשות שומרת לעצמה ה.  הקבלן ידי עלרשות לגש וממו. היכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר שי

 בשל, יחסי באופן, האמור לשיעור מעבר מהקבלן שידרוש ההשתתפות שיעור את להגדיל הזכות את
או /ו העבודות היקף הגדלת עקב, רשותה ידי על שתשולם הפרמיה בגובה לחול העשויים שיויים
  .לצפוי מעבר הביטוח תקופת הארכת

) של ביטוח העבודות הקבליות 1ל פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי פרק (ע .3
כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר  לקבלןלהעביר רשות העל לעבודות שוא הסכם זה, 

עד לסכום הדרוש לשם  יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הזק שגרם לקבלן
פוליסות לדרישת הקבלן, תועבר  קבלן.העל ידי המבוצעות קימום האובדן או הזק לעבודות 

הקבלן ללמוד את תוכן ביטוח העבודות על , ולעיון הקבלן ביטוח העבודות הקבליות
תחילת ביצוע העבודות (לרבות הסקר לפוליסה ותאי המיגון), טרם  כל תאיועל הקבליות 

  ליות.הקב

טעה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף  לא תהיה כלקבלן ל .4
 ביטוח העבודות הקבליות.

העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח  עאירומיד על כל ולמבטח רשות הקבלן להודיע לעל  .5
תביעת ביטוח דרש לשם מימוש הככל הרשות לשתף פעולה עם וכן , העבודות הקבליות

  כאמור. במסגרת ביטוח העבודות הקבליות

תגמולי ביטוח שמעו כל בגין רשות ם הו/או מי מטעהרשות כלפי  חלה האחריות הקבלןעל  .6
ם הקבלן לרבות אי דיווח על ידי של תאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטע הפרהעקב 

ע או לקזז בכל צורה שהיא כל זק לתבו הזכותרשות הקבלן ו/או מי מטעמו כאמור לעיל. ל
 .הרשותהבלעדי של  הוכל זאת בהתאם לשיקול דעת הפרה כאמוררשות שייגרם ל

תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  , מוסכם בזאת במפורש כי,למען הסר ספק .7
על פי הסכם זה או על פי כל  הקבלן המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על

טוח איו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח ידין לרבות, במקרה שהב
בכל  אים מספיקים לכסוי הפגיעה או הזק שגרם ו/או תבע ו/או פסק או כל מקרה אחר.

ה לגבי גוברשות ם הוהבאים מטעהרשות מקרה לקבלן לא תהא שום טעה ו/או תביעה כלפי 
     תגמולי הביטוח (אם יהיו).
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ה תהורהרשות הזכות ליהול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבליות (אלא אם לרשות  .8
בגין אובדן או זק  העבודותעל פי ביטוח  שיפויתהא הזכות הבלעדית לקבלת אחרת) וכן 

ידי המפקח תעודה חתומה על רשות הלעבודה. שיקם הקבלן את האובדן או הזק והציג בפי 
 האת הסכומים שקיבלהרשות עמיד תאו מהל העבודות כי הזק שוקם לשביעות רצום, אזי 

 . מאת המבטח בגין אותו זק לרשות הקבלן

לא על הקבלן לוודא כי , ם הקבלןמטעעם קבלי משה שיבצעו עבודות הקבלן בהתקשרות  .9
, או בשם המבטח שיערוך הרשות, בשם ם הקבלןבשמוותר ( קבלןההוראה על פיה  תיכלל

ביטוח העבודות הקבליות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כגד אותם קבלים או  פוליסת
מהווה  ,אי ויתור על זכויות כאמורמובהר כי הסכם.  אותם מאחריותם על פי דין ו/או פוטר
יהיה ועל הקבלן על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבליות, רשות לזכויות הקבלן וה תאי

 .בגין הפרת דרישה זו ,הרשותלשפות את 

 באישור צורך ללא לבטלו או הקבליות העבודות בביטוח שיויים לבצע שמרת הזכותלרשות  .10
 לידיעת הקבלן יובא לקבלן, היתן הכיסוי היקף את לצמצם כדי בו שיש שיוי כל אולם, הקבלן
 . ביצועו קודם סביר זמן בתוך בכתב

 ביטוחי הקבלן

על חשבון ולקיים ערוך קבלן לה עלפי הסכם זה או על פי כל דין, -קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות  .11
מיום העמדת האתר העבודות לרשות הקבלן או החל  כדין,חברת ביטוח מורשית הקבלן באמצעות 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית ולמשך  (לפי המוקדם), עבודותהביצוע מתן האישור ל
(ולעיין ביטוח אחריות מקצועית  (לפי המאוחר) העבודות אתרהעבודות ויציאתו של הקבלן משל 

הביטוחים את וחבות מוצר, למשך שלוש שים וספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות והבדק), 
וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הוסח המצורף להלן המפורטים 
" או אישור ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי פרד ממו (להלן בהתאמה: " 1ספח י'כלהסכם זה 

 "):קבלןהביטוחי "

  

 פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב;-כדרש על ביטוח "חובה" 11.1
ו/או כלי צמ"ה, החייבים  עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישיזק לביטוח אחריות בגין  11.2

 ; בגין זק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב בביטוח "חובה",
ערך  וכאמור, אולם יראו בכך כאיל שלישישלא לערוך ביטוח צד  הזכותקבלן ל, לעיל האמור אף על

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כגד המזמין או מי מהבאים ₪.  500,000ביטוח צד ג' "עצמי" בסך של 
מטעם המזמין, בגין זק אשר היה מכוסה לו ערך הביטוח כאמור, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין 

  בקשר עם התביעה כאמור; יחובואו מי מהבאים מטעם המזמין, בגין זק או הוצאה בהם 

ביטוח "מקיף" לכל כלי הרכב, המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו  11.3
במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" 

 הלן יחול כאילו ערך הביטוח במלואו. 20כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 

החתימה על הסכם זה, ובכל מועד מ(שבעה) ימים  7-לא יאוחר מ ,להמציא לידי המזמין הקבלן על .12
. לא הקבלן חתום על ידי מבטח את אישור ביטוחי הקבלן, העבודות לאתר הקבלן מקרה טרם כיסת

ביטוחי הקבלן, אישור את  המזמיןלהפקיד בידי על הקבלן  ,הקבלןיאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
(או למשך כל  וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,וספת תקופהן הארכת תוקפו לבגי

  לעיל). 11תקופה וספת כמפורט בסעיף 

 

  הוראות כלליות –ביטוחים 

במסגרת הקובים  ,בסכומי ההשתתפות העצמיתלשאת קבלן כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש  .13
. סכומים אלה יהיו תוים לקיזוז על ידי המזמין העבודות הקבליותביטוחי הקבלן ובפוליסת ביטוח 

  שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. ,מכל סכום

כדי להוות אישור בדבר  ,, בהמצאתם או בשיוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת  ,מוסכם בזה במפורש .14
פי  עלהקבלן  צמצם את אחריותהמזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו ,התאמתם
לבין האמור  באישור ביטוחי הקבלןבמקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאהסכם זה 

 על מת להתאימם להוראות הסכם זה. ,בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשיוי הביטוחים האמורים

 הה ן,בספח זה, לרבות באישור ביטוחי הקבל כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .15
זה  הסכם על פי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאיה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחית

המזמין ו/או מי מהבאים מטעם המזמין  כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טעה ו. ו/או על פי כל דין
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 הכיסוי היקף או/ו גובה בושא אחרת טעה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל
 ידי הקבלן. על שהוצא הביטוחי,

ו/או היקף ביטוחי הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבליות  ,קבלןהככל שלדעת  .16
 יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך , ו/או משלימים לערוך ביטוחים וספיםו/או 

רכוש וסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על  בכל ביטוח .הקבלן ן, על חשבוו/או משלימים פיםוס
תחלוף כלפי המזמין ומי מהבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט; אולם הוויתור 

  כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.

בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור  .17
המזמין ו/או מי  כלפילתחלוף של המבטח יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לעיל, י 17עיף בס

מטעם המזמין ו/או ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם 
 שגרם לזק בזדון.

כתאי לתחילת  במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלי משה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא .18
בשיויים המחויבים את אופי והיקף , ספח זההמפורטים בהעסקתם, כי הים אוחזים בביטוחים 

או לתקופה מאוחרת יותר ו/התקשרותם עם הקבלן  תקופתוזאת למשך כל התקשרותם עם הקבלן, 
ביטוחי אות זה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי על פי המוגדר בספח 

 לקבלי משה מוטלת, על הקבלן.

הקבלן עובדי ויובאו לידיעת מהלי ספח ביטוח זה כי הוראות  ,לגרום לכך כמו כן, על הקבלן

 . (מכל דרגה), המועסקים בביצוע העבודותוקבלי המשה 

פגיעה, לקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים לשם מיעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .19
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי אבדן או זק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר  .עבודה לעבודות בחום
יאות ממלכתי וחוק ביטוח בר 1995 –כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי (וסח משולב) תש"ה 

, וכל הצווים ותקות שהותקו על פי החוקים לעיל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 1994 –תש"ד 
האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושלוחי הקבלן וקבלי המשה, המועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל 

   .ילעת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים לע

ם הגופים ואת כל הבאים מטעו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט  הקבלן פוטר במפורש את המזמין .20
העבודות (ובלבד שבהסכמיהם כלל פטור ביצוע בוכן את כל הקבלים הקשורים הזכרים לעיל, 

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על אשר  ,לזק לאבדן ו/או , מכל אחריותמקביל לטובת הקבלן)
ידי הקבלן ו/או מטעמו (לרבות כלי עבודה, מתקי עזר, כלי רכב, כלים הדסיים ומופים) לאתר 

פטור ה ; אולם, ולא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמורהעבודות
  לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.כאמור מאחריות 

. על אף האמור לעיל, אי של ההסכםיסודית הפרתו מהווה הפרה היו מעיקרי ההסכם וספח הביטוח  .21
 10לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  לעיל 12המצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף 

 (עשרה) ימים ממועד בקשת המזמין בכתב להמצאת אישור ביטוחי הקבלן.
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 ספח י'1 – אישור עריכת ביטוחי הקבלן

    |  |   תאריך :

  לכבוד
 בות חברותאו /ו יפו ו/או תאגידים עירויים -יפו בע"מ ו/או עיריית תל אביב -לפיתוח כלכלי תל אביב הרשות

 ")המזמין" ו/או "הרשות(להלן ביחד ולחוד: " שלובות חברותאו /ו קשורות חברותאו /ו
  תל אביב  2עתידים  מקרית

  

  .,ג.א.

  ___________________ ("הקבלן")הדון: 

בקשר לביצוע עבודות מסגרות אומן במסגרת הריו לאשר, כי ערכו את הביטוחים המפורטים, בין היתר 
פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בת"א לרבות עבודות לוות מכל סוג ותיאור, בקשר עם הסכם 

החל מיום וזאת  )"הפרויקט"-ו "העבודות"", אתר העבודותלהלן ובהתאמה: "(בייכם לבין הקבלן 
  :       ")תקופת הביטוח(להלן: "  _______________ _______________ ועד יום

 

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום ______________ פוליסה מס' .1
__________________ 

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה, שתוגש לראשוה במשך  ביטוח אחריות מקצועית
ת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי מצד הקבלן או מי מהבאים מטעם הקבלן בקשר עם תקופ

(שי מיליון שקלים חדשים) למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  2,000,000העבודות, בגבול אחריות בסך 
הביטוח מורחב  .עקב מקרה ביטוח אבדן השימוש ועיכובויושר עובדים -הגבלה בדבר איכולל הביטוח לא 

את המזמין ו/או ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם לשפות 
 12עקב העבודות, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

מקביל  חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתאי כי לא ערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי, המעיק כיסוי
  ).למילוי בידי המבטחלכיסוי האמור באישור זה. הביטוח כולל תאריך למפרע: _______________ (*** 

  

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום ______________ פוליסה מס' .2
__________________ 

לכיסוי אחריות הקבלן על פי כל דין בגין אבדן ו/או זק שייגרמו בקשר עם ו/או עקב  ביטוח חבות המוצר
(ארבעה מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  4,000,000העבודות בגבול אחריות בסך 

הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח ו/או מהל הפרויקט בגין חבות אשר עלולה 
וטלת עליהם עקב העבודות, בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת". הביטוח כולל תקופת גילוי להיות מ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתאי כי לא ערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי, המעיק כיסוי  12בת 
י למילומקביל למתחייב מהאמור באישור זה.  הביטוח כולל תאריך למפרע: _______________ (*** 

 ).  בידי המבטח

  

 כללי

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ומי מהבאים מטעם המזמין ו/או  )1
 המפקח ו/או מהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך .ד' לעיל) 1המפורטים לעיל (וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף  הביטוחים )2
 .בדואר רשום יום מראש 60בת מבלי שיתה לכם הודעה על כך  הביטוח,תקופת 

פגע בזכויות ילא על פי הביטוחים המפורטים לעיל  מוטלות על המבוטחבתום לב של החובות האי קיום  )3
 על פי הביטוחים המפורטים לעיל.  לקבלת שיפויקח ו/או מהל הפרויקט המזמין ו/או המפ

 .וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל בתשלום הפרמיהעל הקבלן האחריות הבלעדית לשאת  )4

ו/או המפקח ו/או  לכל ביטוח אחר שערך על ידי המזמיןוקודמים לעיל ראשויים המפורטים הביטוחים  )5
 .תהיה לו כל טעת לשיתוף ביטוחי הגופים המפורטים לעיל מהל הפרויקט, ולא
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וסח הביטוחים המפורטים לעיל (למעט ביטוח "אחריות מקצועית") היו בהתאם לוסח הידוע כביט  )6
  ), בכפוף לשיויים הקובים לעיל.למילוי בידי המבטחמהדורה ________ (*** 

שלא שוו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשיוי בכפוף לתאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה 

  האמור, כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות.

 בכבוד רב,

  

(תפקיד   (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח)

 החותם)
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 ספח 24

 

 הסכם משולש 

 (ספח יא' לחוזה)
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  ספח יא'

  הסכם משולש

  שת ______ב ______ בחודש _ביום  יפו-ם בתל אביבוחת ךשער

  

  ___________________________       בין:

  ")רשותה(להלן: "   

  ;מצד אחד

  

  _________________________      לבין:

  ח.פ. / ח.צ. _________________  

  מ________________________  

  באמצעות מורשי החתימה המורשים לחתום מטעמו  

  ה"ה _________________________________  

  ")המשה הממוה קבלן(להלן: "  

  

  ;מצד שי

  ____________________   לבין:

  ח.פ. / ח.צ. _________________  

  מ________________________  

  באמצעות מורשי החתימה המורשים לחתום מטעמו  

  ה"ה _________________________________  

  ")הקבלן הראשי(להלן: "  

  ;לישימצד ש

  

וקבלן המשה הממוה חתמו ביום ________ על הסכם מכוחו מסרו לביצועו של רשות וה  :הואיל
") והכל הפרויקט" או "העבודות(להלן: " מסגרות אומןקבלן המשה הממוה עבודות 

"), והכל בהתאם פרויקט ה(להלן: " והרחבת אצטדיון בלומפילדבמסגרת פרויקט שיפוץ 
הסכם קבלן המשה לתאים המפורטים בהסכם כאמור על כל צרופותיו (להלן במקובץ: "

  ");הממוה

להסכם משולש זה ומהווה חלק בלתי  ספח א'הסכם קבלן המשה הממוה מצורף כ   ---
  פרד הימו.
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הממוה התחייב קבלן המשה הממוה, בין היתר, לשתף פעולה ובגדרי הסכם קבלן המשה   :הואילו
באופן מלא עם הקבלן הראשי להיעות לכל דרישות והחיות המהל ולחתום על הסכם 

  משולש זה בוסחו להלן;

(להלן:  עבודות הקבלן הראשי בפרויקטהקבלן הראשי במכרז שעייו על  הכריזה והרשות  :הואילו
  "); המכרז"

הסכם הקבלן ובגדרי המכרז (לרבות מכח ההסכם שהיו חלק בלתי פרד הימו; להלן: "  :הואילו
 ה") ומעצם הגשת הצעה במסגרתו, הכיר הקבלן הראשי באורח בלתי חוזר בסמכותהראשי

להתקשר ישירות עם קבלי משה ממוים לצורך ביצוע חלקים מן הפרויקט הרשות של 
ל המהל, והתחייב, בין היתר, לשתף פעולה באופן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ש

מלא עם כל קבלן ממוה, להיעות לכל דרישות והחיות המהל ולחתום על הסכם משולש זה 
בוסחו להלן ובשיויים המחויבים עליהם יחליט המהל (שהיו חלק בלתי פרד ממסמכי 

  המכרז);

  ולש זה ומהווה חלק להסכם מש ספח ב'הסכם הקבלן הראשי מצורף כ   ---    
  בלתי פרד הימו.  

להסכם משולש זה  'ג ספחמצורף כיקטי ביה של הרשות יבפרו אוגדן בטיחות   ---  
  ;ומהווה חלק בלתי פרד הימו

  להסכם משולש זה ומהווים  'דספח כל יתר מסמכי המכרז מצורפים כ   ---  .
  חלק בלתי פרד הימו.  

  

ושל קבלן המשה רשות כל החובות והזכויות של הקבלן הראשי כלפי הוהצדדים מסכימים כי     והואיל:
  בחוזים ובמסמכים שחתמו בייהם; יםמפורט, רשותהממוה כלפי ה

בלוח  כהגדרתן להלןעבודות הוקבלן המשה הממוה הצהיר במפורש כי ביכולתו לבצע את     :הואילו
יהיה בו על מת לגרום, לא במישרין לצורך זה ובאופן שלא הרשות אשר קבע על ידי הזמים 

ולא בעקיפין, לעיכוב ו/או לייקור ו/או להפרעה כלשהם בעבודות הקבלן הראשי בפרויקט / 
  ;ו/או קבלי משה (בין אם ממוים ובין אם לאו) אחרים

 הקבלן של משה כקבלן ותהעבוד את לבצעמסכים באורח בלתי חוזר  וקבלן המשה הממוה  :הואילו
  ;הסכם קבלן המשה הממוההוראות  פי ועל זה משולש הסכם הוראות פי לע הראשי

 משה כקבלן קבלן המשה הממוה את להעסיקמסכים באורח בלתי חוזר  הראשי והקבלן    הואילו
, הסכם הקבלן קבלן המשה הממוה הסכם הוראות פי ועל זה משולש הסכם פי על מטעמו

  ;הראשי ומסמכי המכרז

לעבודתו של קבלן המשה הממוה, כאילו הרשות לפי אחראי כהראשי מסכים להיות  והקבלן    הואילו
על כל  הוכל מי מטעמרשות בוצעה במישרין על ידו והוא מוותר באורח בלתי חוזר כלפי ה

  דרישה ו/או טעה ו/או תביעה המבוססת על ביצוע העבודות בידי קבלן המשה הממוה; 

ולה ולהסדיר את מערכות היחסים בייהם לצורך ובמסגרת הקמת וברצון הצדדים לשתף פע  :הואילו
ובאופן שלצורך ביצוע  העבודות, כמו גם הרשות המלא של  ההפרויקט, הכל לשביעות רצו

לכל צורך אחר, יראו לכל דבר ועיין את קבלן המשה הממוה כקבלן משה מטעמו של הקבלן 
המשה הממוה בכל הוגע לערבויות וקבלן הרשות הראשי, הכל למעט זכויות וחובות 

  ולתשלומים כמפורט בהסכם משולש זה להלן; 

רשות המתאם והאחראי מטעם הומסכימים בזה, שהקבלן הראשי יהא  םוהצדדים מעוייי  והואיל 
  ומטעם המהל, לעיין ביצוע העבודות השוות בפרויקט; 

במגמה רשות ה ועם בייהם פעולה לשתף וברצון הקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה  :הואילו
שקבעו  התקציבית הביצוע ובמסגרת בתקופת , והכלמעולה בטיב הפרויקט את להשלים

  ;רשותלצורך זה על ידי ה

 

  לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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  מבוא, ספחים, פרשות והגדרות

 מו.מהמבוא והספחים להסכם משולש זה מהווים חלק בלתי פרד  .1

פרשות הסכם  ךרוולא תהיה להם משמעות לצהוספו לשם וחות הקריאה בלבד, כותרות הסעיפים  .2
 .משולש זה

ולא  ,עשתה אך ורק לוחות המעיין ,משה-סעיפילו סעיפיםלפרקים, לההסכם למסמכים,  תחלוק .3
 .היה לחלוקה זו ערך פרשי כלשהוי

 ה וכבאות להוסיף אלו על אלו.הוראות הסכם משולש זה ייחשבו כמשלימות זה את ז .4

אלא אם אמר במפורש למוחים בהסכם משולש זה תהא המשמעות התוה להם במסמכי המכרז,  .5
 .אחרת

מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי פרד מהסכם משולש זה. עייים, תאים והתחייבויות המופיעים  .6
במסמכי המכרז, גם אם לא כללו בגוף הסכם משולש זה, הם חלק בלתי פרד ומחייב מהסכם משולש 

 זה. 

אשי ו/או כל ושא או עיין הזכר בהסכם משולש זה, וכן זכר במסמכי המכרז ו/או בהסכם הקבלן הר .7
בהסכם קבלן המשה הממוה ואשר מוסדר בהסכם משולש זה באופן שוה מהאופן בו הוא מוסדר 

. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו רשותבמסמכים כאמור, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחית ה
תהיה סופית ובלתי  ההבלעדי והמוחלט, והחלטת ה, על פי שיקול דעתהרשותכריע תההסדר העדיף 

ית .ת לערעור 

במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיו הקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה מחויבים  .8
 להוראה המחמירה מבייהן. 

מובהר בזאת, כי בכל מקום שמצוית בהסכם משולש זה על כל ספחיו, התחייבות כלשהי מצדם של  .9
מר במפורש (למעט, אם כתב במפורש הקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה, גם אם הדבר לא א

ידי הקבלן הראשי -אחרת), ייראו את אותה התחייבות, כאילו אמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על
 חשבוו בלבד.-ו/או קבלן המשה הממוה, לפי העיין, במימוו ו/או על

 לא יפורש כגד מסחו ויראוהו כאילו וסח על ידי כל הצדדים.הסכם משולש זה  .10

ו/או  רשותכלפי היתפרש כמעיק לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשה זכות כלשהי לא כם משולש זה הס .11
חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות  הו/או כל מי מטעמהרשות או כמטיל על , הכל מי מטעמ

 בהסכם משולש זה.

  

  קבלן המשה הממוה התחייבויות

 קבלן המשה הממוה מצהיר ומתחייב בזאת כי:

ההיתרים, הרישיוות, כל את  ידויש בכי , והעבודותע וצילב והמיומות הידע המקצועי, היסיוןעל בהוא  .12
המקצועי הדרושים  כוח האדםו )וכל אמצעי אחר (לרבות כספיים, ארגוייםהכלים, הציוד, האמצעים 

צורך מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם משולש זה ולפי הסכם קבלן המשה הממוה במלואן, ולרבות ל
באיכות וטיב הכל במסגרת לוח הזמים אשר קבע על ידי המזמין ובאיכות הדרשת, ועבודות ביצוע ה

 .הרשותשל  המלא הלשביעות רצומעולים, ו

ה ושוא הסכם קבלן המשה הממוה באמות, יבצע את התחייבויותיו שוא הסכם משולש זהוא  .13
במומחיות ובאיכות מעולה, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך יצול כל הידע 

הרשות ידי -הרלווטי לביצוע ההתחייבויות ה"ל, כל זאת תוך מילוי דווקי של ההוראות שתיתה לו על
 ועל ידי המהל בקשר עם ביצוע העבודות. 
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שיתוף פעולה מלא עם הקבלן בתיאום ובהרשות הוא יבצע את העבודות במלואן ובמועד על פי קביעת  .14
 ויישמע לכל הוראות והחיות המהל.רשות ועם ההראשי 

 לגרום מבלי ותהעבוד את לבצע מתחייב קבלן המשה הממוהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .15
 , והוארשותכלפי ועל פי דרישות ה ווהתחייבויותי ודותיעבו בביצועשהוא  עיכובכל להראשי  לקבלן

קבלן המשה הממוה מתחייב להימע כמו כן, ין זה. ילעהראשי הקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב
, והכל במסגרת הפרויקט או בסביבתומכל הפרעה לקבלים אחרים העובדים  ותבמהלך ביצוע העבוד

 בהתאם להוראות המהל.

לעבוד כקבלן משה של הקבלן הראשי בפרויקט, כי ישמע להוראות הקבלן הראשי ויפעל הוא מסכים  .16
לבדוק את איכות וטיב העבודות ויתקן כל הטעון תיקון וכל פגם ו/או זק  וויאפשר ל ועל פי החיותי

 ועבודה לקויה ו/או שאיה מתאימה.

ויפעל  ן הראשי ו/או על ידי המפקחהוא מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכווה שיקבעו על ידי הקבל .17
 ובגורמים האחרים הפועלים באתר. ,בקבלי משה אחרים ,תוך התחשבות בקבלן הראשי

הראשי וידווח על  עם הקבלן ביצוען ואופן מועדייתאם את הוא  מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם .18
 כך (לפי מעשה וכתאי לביצועו) למפקח.

ביטוח עבודות קבליות. קבלן המשה הממוה ישתתף בעלות הרשות מחזיקה ידוע לו והוא מסכים כי  .19
קבלן המשה הממוה . למסמכי המכרז) 15כמפורט בספח י' לחוזה (ספח הביטוח ה"ל בדמי ביטוח 

מכל  חיוב חשבוו בהתאם.למתוך התמורה המגיעה לו ו דמי הביטוחמביע בזה את הסכמתו לתשלום 
בשיעור כמתואר בספח י' לחוזה בגין כל חשבון וחשבון יוכה הסך מוה המשה המתשלום לקבלן 

  מסכום החשבון שאושר לתשלום. למסמכי המכרז) )15ספח 

על חשבוו את לערוך ולקיים המשה הממוה  קבלןמתחייב כמו כן, לפי תחילת ביצוע עבודות על ידו,  .20
למסמכי  15לחוזה (ספח  1מפורט בספח י', והכל כרשותכל הביטוחים להחת דעת יועץ הביטוח של ה

 .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 לצרכי הובלת משאושתמש במעלית ילא ו שתמש בדרכי הגישה בהתאם להוראות המהלהוא י .22
 בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המהל.

ו המלאה ועל חשבוו, והכל בכפוף יהיו באחריות האתרשיוע והעמסות של ציוד וחומרים אל ובתוך  .23
 הראשי ולדיווח מוקדם למפקח. הקבלן לתיאום מלא

בכל  הוכל מי מטעמות רששהו כלפי הללא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או תשלום כ .24
(ככל שיתעורר), ו/או שהוא  מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר ביו לבין הקבלן הראשי
 והקבלן הראשי, לפי העיין, הים צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

רויקט, כל אתר הפרויקט, את תכולת הפאת  , בעיי מומחה,היטב יתה לו האפשרות לראות ולבדוק .25
התוים, כל הוראות הדין הרלווטיות לפרויקט, על כל היבטיהן, כל מידע לגבי הסיכוים, טכיים או 

עקבות הבחיה באחרים, האפשרויות וכל סוג אחר של סיבות העלולות להשפיע על הקמת הפרויקט וכי 
התחייבויותיו וחובותיו והבדיקה האמורה הוא מצא את הפרויקט מתאים וראוי למטרותיו ולמילוי כל 

 במסגרתו. 

, אם אכן יתן, יחשב כמידע בלבד ללא התחייבות הו/או בשמהרשות ל מידע אשר יתכן ויתן על ידי כ .26
פיכך, קבלן ל ו/או אחריות ו/או מצג מסוג כלשהו באשר לדייקותו, אמיותו ושלמותו של המידע ה"ל.

ל  טעה של פגם ו/או אי התאמה ביחס לכל האמור המשה הממוה מוותר בזאת באורח בלתי חוזר על כ
לעיל. קבלן המשה הממוה לא יהיה משוחרר מכל התחייבות על פי הסכם משולש זה ו/או על פי הסכם 
קבלן המשה הממוה ולא יהיה רשאי לתבוע פיצוי או ארכה או תשלום וסף כלשהם או כל סעד אחר, 

ת, בקשר למידע שהועבר או הועמד לרשותו, בין אם על ידי זיקית או אחר ,תבין אם מתוך עילה חוזי
ובין אם לא, בין היתר, מחמת הסיבות הבאות: אי הבה או הבה לקויה של המידע, אי דיוק או הרשות 

 טעות במידע או העדר מידע מספק והסתמכות על המידע.

 התחייבויות הקבלן הראשי
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 :ן הראשי מצהיר ומתחייב בזאת כיהקבל

 והואות העבוד לביצוע מטעמו משה כקבלן קבלן המשה הממוה אתלכל דבר ועיין  מקבלהוא  .27
 עוד כל , וזאתותהעבוד בביצוע דבר ועיין שלו, לכל משה כקבלן ממוהה קבלן את להעסיק מתחייב

 זה. משולש ם בהסכםהמפורטי לתאים כפוףבו אחרתהרשות  לו התהור לא

כל קבלי המשה של , בין היתר, על פיקוח ותאום העבודה באתר הרשותהוא ממוה ואחראי מטעם  .28
והגורמים האחרים המצויים בו וכן על מסירת העבודות של קבלי המשה ובהן של קבלן המשה 

 .רשותהממוה ל

 פי עלהראשי  הקבלן של משה לקבלן קבלן המשה הממוה יהיה זה משולש הסכם חתימת עם .29
ן והמצויות ילעי הוגעות היחסים בייהם ההוראות על ויחולו הראשי ןהקבללהסכם  הכלליים התאים

  הראשי.הקבלן  הסכםב

בכל  הוכל מי מטעמשהו כלפי הרשות ללא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או תשלום כ .30
מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר ביו לבין קבלן המשה הממוה (ככל שיתעורר) ו/או 

 שהוא וקבלן המשה הממוה הים צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

לביצוע מושלם ובמועד של כל רשות הוא ערב בערבות מוחלטת, מתמדת ובלתי מותית כלפי ה .31
 ן המשה הממוה על פי הסכם זה. התחייבויות קבל

לשתף פעולה באופן מלא עם הוא מתחייב שלא להפריע לביצוע העבודות על ידי קבלן המשה הממוה,  .32
 ופעילותו כיסתו את ולאפשר, להישמע לכל הוראות והחיות המהל רשותקבלן המשה הממוה ועם ה

 הוא. עבודותיו של לוח הזמים שיפגע מבלי של קבלן המשה הממוה באתר

לביצוע כל הפעולות המויות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי יהא האחראי, בין היתר, .33
 :להלן

העבודות,  את לבצע לו ולאפשר ותהעבוד לביצוע המועדים את קבלן המשה הממוה עם לתאם  .א
 ספק, כ"תיאום הסר למען והסכם משולש זה. קבלן המשה הממוההסכם  להוראות בכפוףהכל 

אתר  לכיסה קבלן המשה הממוה לבקשתהראשי  הקבלן אישור כאמור לעיל ייחשב העבודות"
דיווח על כל באתר, הראשי  ןעבודות עם עבודות הקבלההעבודות, תיאום ושילוב  לצורך ביצוע

 .של הפרויקט בלוח הזמים הכלליבפועל של קבלן המשה הממוה ושילובו האמור למפקח 

 העבודות. ביצוע במהלך פסולת לפיוי מכולות ושרוולים הממוה לקבלן לספק  .ב

 אספקת מים, תאורה כללית זמית, חשמל וכח עד קרבת מקום הביצוע ואפשרות שימוש בהם.  .ג

 מתן איפורמציה והחיות על כללי העבודה הדרשים מבחית בטיחותם של עובדיו.  .ד

 שמירה כללית על האתר.  .ה

 .באתר אחסון אפשרות מתן  .ו

 תאום תוכיות עבודה מול כלל הקבלים בפרויקט.  .ז

תאום והכוות ביצוע כל העבודות הזמיות והקבועות ומועדי ההתחברות והיתוק, ההפעלה,   .ח
 ההרצה והויסות.

 באתר. םסיטאריי םאפשרות שימוש בשירותי  .ט

 מסירת קודות מדידה, צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות.  .י

גמר מושלם עד ל 1988 -ביה)  תשמ"ח בעבודה (עבודות הבטיחות תקות עפ"י עבודה מיוי מהל  .יא
 . רשותומסירה של העבודות לשביעות רצון ה
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 ולחומרים לציוד קבועות ומסודרות גישה דרכי של קיומן לצורך הצורך במידת החיות קביעת  .יב
 העבודות. ביצוע השוים, לשם

תוך שימוש בעגורן ו/או בכל אמצעי הרמה אחר המצוי  ,עזרה בשיוע חומרים אל תוך האתר ובאתר  .יג
 באתר.

הגה בטיחותית בכל אמצעי אשר יקבע ע"י המהל על עובדי ועבודות קבלן המשה הממוה בתחומי   .יד
 האתר או בתוואי התחברות לתשתיות חיצויות.

 .הראשי הקבלן להסכם הכלליים התאים של םפים הרלבטייסעיכל הפעולות המויות ב  .טו

ל פעולה וספת ו/או אחרת הדרשת לדעת המהל לצורך יישום ו/או מימוש שיתוף הפעולה הדרש כ  .טז
 להשליםבין הקבלן הראשי לקבלן הממוה ו/או לצורך הבטחת יכולתו של קבלן המשה הממוה 

  .הרשותבמלואן ובמועדן על פי קביעת  ותהעבוד את

  

 תמורה וערבויות

, כלפי הרשותדת קבלן המשה הממוה במלוא התחייבויותיו כלפי חרף כל האמור לעיל, ובכפוף לעמי .34
הקבלן הראשי (בין אם מכח האמור בהסכם משולש זה ובין אם מכח האמור בהסכם קבלן המשה 
הממוה), "שכר ההסכם" כהגדרתו בהסכם קבלן המשה הממוה ישולם לקבלן הממוה ישירות על ידי 

 לעיין זה בהסכם קבלן המשה הממוה., והכל בהתאם לתאים הקבועים רשותה

 ובהסכםהראשי  הסכם הקבלןב האמור פי על עליו שחלה האחריות ובגין הממוה לקבלן שירותיו בגין .35
בהסכם הקבלן הראשי ובמסמכי יהיה הקבלן הראשי זכאי לתמורה קבועה וסופית כקבוע  ,זה משולש
במלוא פוף לעמידת הקבלן הראשי בכהרשות, תמורה זו תשולם לקבלן הראשי על ידי  .המכרז

וכלפי קבלן המשה הממוה (בין אם מכח האמור בהסכם משולש זה ובין רשות התחייבויותיו כלפי ה
 בהתאם לתאי התשלום הקבועים בהסכם הקבלן הראשי.אם מכח האמור בהסכם הקבלן הראשי) 

ה הממוה את חשבוותיו בהסכם קבלן המשה הממוה קבעו השלבים והמועדים בהם יגיש קבלן המש .36
בגין העבודות. חשבוות קבלן המשה הממוה יוגשו על פי הוראות הסכם קבלן המשה הממוה ויועברו 

 לאישור המפקח. 

לדרישת המפקח יבדוק הקבלן הראשי את החשבון ויעיר את הערותיו ו/או הסתייגותו לחשבון והכל  .37
על פי שיקול רשות תהא רשאית מובהר בזאת כי הבמועדים שיקבעו על ידי המפקח. למען הסר ספק, 

הבלעדי והבלתי מסויג לשלם כל חשבון של קבלן המשה הממוה גם בלי שאושר לתשלום על ידי  הדעת
הקבלן הראשי ו/או חרף הסתייגותו של קבלן המשה הממוה, אם יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי 

שיהא בכך כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או כדי והבלתי מסויג כי מן הראוי לעשות כן וזאת בלי 
לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם הקבלן הראשי. הקבלן הראשי 

לשלם חשבון כאמור לקבלן משה למרות הסתייגותו היה סופית ומחייבת רשות מסכים כי החלטת ה
שלם לקבלן הממוה אף פחות ממה שאישר הקבלן לרשות תהא רשאית את הקבלן הראשי. כמו כן, ה

הבלעדי  החליט לפי שיקול דעתתהראשי לגבי כל חשבון שהוגש על ידי קבלן המשה הממוה, אם 
 והבלתי מסויג כי מן הראוי לעשות כן. קבלן המשה הממוה לא ישמע בכל טעה או דרישה בקשר לכך.

הוא לא יהיה זכאי עט ככל שקבוע בהסכם הקבלן הראשי ובמסמכי המכרז, ובהתאם לאמור שם, למ .38
שא לבדו באחריות כלפי קבלן ילכל תוספת תמורה בגין העסקת קבלן המשה הממוה והוא אשר י

רה העולה על התמורה כקבוע המשה הממוה בגין תמורת עבודתו ככל שהמדובר בדרישות לתשלום תמו
 לן המשה ולמעט ככל שיתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי המהל.קבבהסכם 

הסכם קבלן המשה  פי על להמציא חייב קבלן המשה הממוה אשר הערבויות כי מוסכם בזאת .39
הרשות  ולטובת שם על ויערכורשות ל יומצאוכל ערבות אחרת,  וכן הביצוע ערבות ולרבות הממוה

 בלבד.
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 ביטול ההסכם 

הראשי  הקבלן כי ,המוחלטהבלעדי ו הדעת שיקול פי סבור, על יהיה בו עת בכל תרשאיהא רשות תה .40
 זה, לבטל משולש הסכם פי על או/ו הראשיהסכם הקבלן  פי על התחייבויותיו את באופן יסודי מפר

ובלבד שההפרה לא  הממוה ולקבלן הראשי לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש הסכם
 .יום ממועד מתן ההודעה 14תוקה בתוך ולא יאוחר מחלוף 

, הראשי הקבלן של משה קבלן היותלמ קבלן המשה הממוה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .41
 אתן ובמועד ןבמלוא ולבצע להמשיך חייב יהיה וקבלן המשה הממוה זה משולשפקע הסכם י

 . קבלן המשה הסכם פי על התחייבויותיו

להכפיף את קבלן המשה הממוה הרשות תהא רשאית בוטל הסכם משולש זה על פי האמור לעיל,  .42
וקבלן המשה הממוה יחתום בתוך פרק זמן  ,לקבלן הראשי החדש בפרויקט, לפי העיין, ככל שייקבע

 סביר על הסכם משולש חדש כדוגמת הסכם זה, בשיויים המחויבים.

קבלן המשה  כי ,המוחלטהבלעדי ו תהדע שיקול פי , עלהסבור היהת בו עת בכל, הרשות תהא רשאית .43
 הסכם פי על או/ו הסכם קבלן המשה הממוה פי על התחייבויותיו אתבאופן יסודי  מפר הממוה
 הממוה ולקבלן הראשי לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש הסכם זה, לבטל משולש

 .יום ממועד מתן ההודעה 14ובלבד שההפרה לא תוקה בתוך ולא יאוחר מחלוף 

, הראשי הקבלן של משה קבלן היותלמ קבלן המשה הממוה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .44
קבלן  של מקומו את ימלא אחר, אשר ממוה קבלן לבחורהרשות תהיה רשאית ו זה משולשפקע הסכם י

 כאמור.  התחייבויותיו את הפר המשה הממוה, אשר

 משולש הסכם  על האחר קבלן המשה הממוה עם לחתום חייב הראשי הקבלן יהיה כאמור במקרה .45
 הקבלן לבין האחר קבלן המשה הממוה שבין היחסים על זה, ויחולו משולש הסכם  כדוגמת חדש

 המחויבים. בשיויים הראשי סכם הקבלןה הוראותהראשי 

הסכם  פי  עלהרשות  של האחרות המזכויותיעל מת לגרוע בכל צורה שהיא  לעיל בפרק זה אמוראין ב .46
 דין. כל או/ו הקבלן הראשי ו/או על פי הסכם קבלן המשה הממוה

בפרק  כאמוררשות ה ידי על זה משולש הסכם ביטול ממועד כי בזאת ומוסכם מוצהר, ספק הסר למען .47
 בקשר או/ו כלפי התחייבויותיו או/ו שירותיו בגין כלשהיא רהלתמו זכאיהראשי  הקבלן יהיה , לאזה

 תמורה אחר גורם מכל או/והרשות מ לדרוש זכאיהראשי  הקבלן יהיה לא ,כן כמו לקבלן הממוה.
 שתן השירותים בגין כלשהם הוצאות החזר או/ו בהתאם כלשהו אחר לדרוש תשלום או/ו כלשהי
 כאמור. הממוה לקבלן בקשר או/ו כלפי התחייבויותיו בגין או/ו הממוה לקבלן

  

 מחלוקות בין הצדדים והכרעה בסכסוכים

זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע  הסכם משולשדעות בין הצדדים להמוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי  .48
, והקבלן ות הדרשת על ידואיכות העבודלוהרשות שקבע על ידי העבודות ובפרט בהתאם ללוח הזמים 

הסופית  םעד להשלמת ותבביצוע העבוד כוכי ימשי יםומתחייב יםמצהירבלן המשה הממוה הראשי וק
  בכל ושא של חילוקי דעות. הלהמ הכרעתולרשות שקבע על ידי ה בהתאם ללוח הזמים

יובהר, כי הקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה אים רשאים לעצור ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות  .49
 .הו/או מי מטעמרשות בים לבין עצמם ו/או בים לבין ה בגין מחלוקות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים הקבלן הראשי וקבלן המשה כי בפרק הזמן שממועד  .50
, לא יבואו בפי בית המשפט רשותתחילת ביצוע העבודות ועד ליום סיומם המלא לשביעות רצון ה

 ו/או בתביעה מכל מין וסוג האחד כלפי משהו.  ביעה כספית ו/או הצהרתית כגד הרשותבת

שלא להעלות כל טעה בדבר התיישות תביעותיהם של הקבלן הראשי וקבלן המשה  תמתחייבהרשות  .51
ו/או בדבר שיהוי בו קטו מקום שאלו בעו כתוצאה מקיום התחייבותם לפי פרק זה. למען הסר ספק, 

ביעותיהם של הקבלן הראשי ושל קבלן המשה כלפי מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור ת
בפי בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהייה, תחל מיין תקופת ההתיישות  רשותה

 ביום מסירת תעודת ההשלמה בגין העבודות.
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לקזז  תרשאיהרשות היה תבגין הפרת התחייבותם של הקבלן הראשי ו/או קבלן המשה לפי פרק זה  .52
או לעכב מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשה ו/או לחלט מתוך ו/

כתוצאה  הכל ערבות שהמציאו, סכומים בשיעור זהה להיקף הזקים וההוצאות הכספיות אשר גרמו ל
 .  המההפרה, כפי שאלו מוערכים על יד

שתתעורר בהקשר זה, יהיו תוים לפיקוחו,  זה, לרבות הכרעה בכל שאלהמשולש ביצוע האמור בהסכם  .53
הצדדים לכל דבר ועיין. הקבלן הראשי וקבלן המשה את  תחייבאשר  המהלהשגחתו והחלטתו של 

הממוה מוסרים בזאת לידי המהל את ההכרעה בכל סכסוך ו/או פלוגתא ככל שיתעוררו בייהם במהלך 
וגתא כאמור תהא סופית ומוחלטת, ללא כל זכות הכרעתו של המהל בכל סכסוך או פלתקופת ההסכם. 

הקבלן הראשי  השגה ו/או ערעור ותחייב את הקבלן הראשי ואת קבלן המשה הממוה לכל דבר ועיין.
וקבלן המשה הממוה מתחייבים ליישם את החלטת המהל באופן מיידי ומבלי שכל מחלוקת מכל סוג 

ו של העבודות. הקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה תעכב את ביצוען הכולל של עבודות הקבלן ו/א
 השגות ו/או דרישות ו/או טעות ו/או תביעותמוותרים בזאת, באורח בלתי חוזר ובלתי מותה, על כל 

 בקשר עם החלטת המהל. הוכל מי מטעמרשות מכל מין וסוג שהוא כלפי המהל וכן כלפי ה

וקבלן המשה הממוה מוותרים בזאת באורח סופי, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי  .54
במקרה של סכסוך  הוכל מי מטעמרשות מוחלט ובלתי חוזר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד ה

או פלוגתא ככל שיתעוררו בייהם בקשר עם הסכם משולש זה, הוראותיו, ביצועו וכל הקשור עימו. /
בגין כל זק, הוצאה הרשות בים שלא לתבוע פיצוי מהקבלן הראשי וקבלן המשה הממוה מתחיי

 ותשלום שיגרמו זה לזה.

 

 שוות

עם חתימת הסכם משולש זה הופך קבלן המשה הממוה להיות גם קבלן משה של הקבלן הראשי וכל  .55
אלא אם קבע ה תעמודה גם לטובת הקבלן הראשי, על פי הסכם קבלן המשה הממורשות זכויות ה

הקבלן הראשי או בהסכם משולש זה (כגון המצאת ערבויות קבלן המשה הממוה רק אחרת בהסכם 
לקבלן הממוה בגין חשבוות מאושרים, והחובות הרשות , תשלום "שכר ההסכם" במישרין מרשותל

 או המהל אחרת ובכתב מעת לעת.הרשות  ווהזכויות שעיין ביטוחי הקבלן הראשי וכיו"ב), או אם יור

ולהשלים את העבודות חלה גם על הקבלן הראשי והקבלן הראשי מתחייב כי העבודות החובה לבצע  .56
 תבוצעה במלואן ובמוען בטיב ובאיכות מעולים ועל פי הסכם קבלן המשה הממוה.

לביצוע מושלם ובמסגרת לוח הזמים רשות הקבלן והקבלן המשה יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי ה .57
לליות האמור לעיל, למילוי באופן מושלם ובמועד של כל ההתחייבויות של העבודות, ומבלי לפגוע בכ

 הוגעות לתקופת האחריות ולתיקוי הבדק כמפורט בהסכם קבלן המשה הממוה.

הקבלן הראשי וקבלן המשה מתחייבים להישמע להוראות המהל ולפעול עימו בשיתוף פעולה מלא,  .58
ה . מבלי לגרוע הרשותהמלאה של  הלשביעות רצומהאמור לעיל, מתחייבים הקבלן הראשי וקבלן המש

להיות זמיים למהל ולעמוד לרשותו ככל שיידרש וכן לספק לו כל הסבר ו/או מסמך הדרשים על ידו 
 בתוך זמן סביר.

מכוח  האו למי מטעמרשות מען הסר כל ספק יובהר כי אין בסמכויות האישור והפיקוח אשר הוקו לל .59
גרוע מאחריותם הבלעדית של הקבלן הראשי וקבלן המשה למילוי כל הסכם משולש זה כדי ל

 .אחריות כלשהי הו/או על מי מטעמרשות התחייבויותיהם על פי הסכם משולש זה ו/או להטיל על ה

הסכם משולש זה יחייב את הקבלן הראשי ואת הקבלן האחר גם אם חתם בפרד ע"י כל אחד מהם מול  .60
 ראשי וקבלן המשה הממוה.ולא חתם בין הקבלן ההרשות 

והקבלן הראשי רשות כל התחייבויותיו של קבלן המשה הממוה על פי הסכם משולש זה הין כלפי ה .61
ביחד ולחוד. מבלי לפגוע בכלליות התחייבויותיו של הקבלן הראשי על פי הסכם משולש זה מתחייב קבלן 

 הראשי. הקבלןורשות רצון ההמשה הממוה לבצע את העבודות לשביעות 

על פי הסכם משולש זה כלפי קבלן המשה  הלהשתמש בכל אחת מהזכויות המוקות ל תרשאירשות ה .62
ביחד עם הקבלן הראשי, ללא כל  הלבדה ובין אם הזכות מוקית ל ההממוה, בין אם היא מוקית ל

 ה.צורך בהסכמת הקבלן הראשי ומבלי שיהא עליו להודיע על כך לקבלן הראשי מראש ולאחר מעש
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 *.זה לא יהיה תוקף אלא אם כן עשו בכתב וחתמו על ידי הצדדיםמשולש לשיויים בהסכם  .63

מחדל, השהיה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו כויתור,  .64
י כמיעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו עפ"י הסכם זה בכל עת שיחפוץ מבל

 .שיהיה מוע מלעשות כן

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב כאילו  .65
שעות מעת שמסרה למשלוח בדואר  72הגיעה ליעודה עם מסירתה הידית באותה הכתובת או בתום 

ברתה, אם צורף לה אישור רשום בבית הדואר. הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כתקבלה במועד הע
 על העברתה המלאה והתקיה.

מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל  .66
 .וסיומו , הפרתוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשותו, ביצועו

 .ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהחל על חוזה זה היו דין מדית הדין  .67

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  גרין מבים בע"מ          

  (הקבלן הראשי)

  

  (קבלן המשה הממוה)  

      ___________________                                                                            ___________________  

  וחותמת החתימ                                                                                                וחותמת החתימ            

  יפו-"את כלכלי לפיתוח הרשות                                                                    

  )רשותה(                 

                 ________________________  

  וחותמת  החתימ                                                               
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 ספח 25

אוגדן בטיחות בפרויקטי ביה של הרשות 
 (ספח ג' לחוזה משולש)
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  יפו בע"מ –אביב -בטיחות בפרויקטי ביה של הרשות לפיתוח כלכלי תל

  מהל העבודה של קבלן הביה הראשי 

  מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

  

לתקות הבטיחות  5פי החוק, עומד בחזית המשמר על הבטיחות באתר (תקה -מהל העבודה, על .1
  בעבודות ביה). 

מהל העבודה יהיה בעל תעודות מתאימות לסוג העבודה המתבצעת באתר. אם מדובר בעבודות  .2
אתר תשתית ופיתוח בלבד, יכול מהל העבודה להיות מוסמך לעבודות עפר ותשתיות. אם מתבצעת ב

  עבודת ביה, יהיה מהל העבודה של האתר מוסמך לשמש כמהל עבודה בביה וביה הדסית. 

הסמכתו והתאמתו של מהל העבודה לתפקידו יבדקו ע"י יועץ הבטיחות של עבודות הביה (או  .3
מהל הפרויקט בפרויקט בו לא יועסק יועץ בטיחות) באמצעות התעודות שיציג וכן באמצעות 

 תעודת הזהות שלו במאגר ותי השירותים של משרד הכלכלה.הקלדת 

בימים בהם מתבצעת עבודת לילה בוסף לעבודת היום בהתאם לחוזה ההתקשרות ו/או הדין, ימוה  .4
לאתר מהל עבודה וסף אשר יהל את העבודה בלילה. אם עבודת הלילה היא על בסיס קבוע, יש 

הלילה למפקח העבודה האזורי של אגף הפיקוח על  צורך לדווח על מיוי מהל עבודה לשעות
 . העבודה במשרד הכלכלה

אם מהל העבודה עדר מהעבודה חייב להימצא באתר מהל עבודה אחר המחליף אותו. למהל  .5
 העבודה המחליף יהיו כישורים רשמיים בדיוק כמו למהל העבודה אותו החליף. 

תר, תופסק העבודה באתר עד לשובו של מהל עדר מהל העבודה ואין מהל עבודה מחליף בא .6
 העבודה.

ידווח הקבלן למפקח עבודה  –מהל העבודה הקבוע מתוכן להיעדר לפרק זמן העולה על שבוע  .7
 אזורי על מיוי זמי למהל עבודה מחליף.

מהל העבודה יקבל לידיו את דוחות הבטיחות של ממוה הבטיחות מטעם הקבלן והדוחות של יועץ  .8
 ות של פרויקט עבודות הביה. הבטיח

מהל העבודה יטפל מיידית בהערות הבטיחות של ממוה הבטיחות מטעם הקבלן ו/או יועץ  .9
שעות למפקח האתר.  24הבטיחות של פרויקט עבודות הביה, וידווח סטאטוס הטיפול בהערות תוך 

 אי דיווח על הטיפול בהערות ישמש ראיה שההערות לא טופלו.

  דה באתר, מהל העבודה ישתמש בציוד מגן אישי כדרש בתקות ולכל הפחות:בכל זמן העבו  .10

 כובע מגן תקי.  .א

 ).S3עלי בטיחות (תקן   .ב

 אפודה זוהרת (בכל מקום שיש בו תועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן).  .ג

מהל העבודה יוודא כל העת שכל העובדים באתר מצוידים ומשתמשים בציוד מגן אישי כאמור   .11
 לעיל.

 מהל העבודה יהיה האחראי על ביצוע כל הרישומים הדרשים באתר בתיקים המתאימים:  .12

 יומן העבודה.  .א
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 "פקס כללי".  .ב

 תיק בטיחות.  .ג

 תיק מעקב ביצוע הדרכות.  .ד

על מהל העבודה להיות בעל הסמכה בתוקף לעבודה בגובה ולתייק אותה בתיק הבטיחות של   .13
 הפרויקט.

 על מהל העבודה לתת דוגמה אישית לעבודה בטיחותית באתר הביה המועת כל סכה/זק.  .14

על מהל העבודה לוודא כי כל העובדים ו/או קבלי המשה בעלי כישורים והכשרות מתועדות,   .15
 המתאימים לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הדרשים מכל אחד מהם. 

ווח מיידית למהל הפרויקט על כל אירוע בטיחות באתר, בין אם גרם לזקים ו/או מהל העבודה יד  .16
פגעים ובין אם לאו. בוסף על כל אירוע בטיחות כאמור, יתעד מהל העבודה את האירוע ביומן 

 העבודה וכן ידווח בכתב לממוה הבטיחות של הקבלן ויזמיו לבצע תחקיר והסקת מסקות. 

  

  קבלן העבודה הראשיממוה הבטיחות של 

  מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

בתקות  10תפקידיו, סמכויותיו וחובותיו של ממוה הבטיחות מטעם הקבלן מפורטים בדין, לרבות בתקה 

  ארגון הפיקוח על העבודה (ממוים על הבטיחות).

  בעל ההסמכות הבאות:ממוה הבטיחות שמטעם הקבלן יהיה 

 אישור כשירות בתוקף כממוה בטיחות. .1

 תעודת השתתפות בהשתלמות עפית בביה וביה הדסית. .2

 תעודת הסמכה כמכין תכית בטיחות על פי דין. .3

בפרויקטי עבודות הביה בתחום מוסדות חיוך  –בודק מוסמך למוסדות חיוך מטעם משרד החיוך  .4
 פעילים.

 תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.  .5

  

בוסף לדרישות הכלליות המפורטות בדין, חלות על ממוה הבטיחות שמטעם הקבלן החובות המפורטות 

  להלן:

הכת תכית בטיחות והערכת סיכוים על פי הדין, והגשתה לאישור יועץ הבטיחות של פרויקט  .1
 עבודות הביה, עד שבוע לפי תחילת העבודה. 

עד  –פי הערות יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הביה -תיקוים בתכית הבטיחות על ביצוע .2
 לקבלת תכית מספקת המאושרת על ידי יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הביה
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ביצוע הדרכות בטיחות לקבלן וכל עובדיו המיועדים לפרויקט במהלך תקופת עבודות הביה. הדרכה  .3
לב ההכות לקראת תחילת העבודות בפרויקט בטרם וכתאי הבטיחות הראשוה תתבצע בש

 לתחילת העבודות.

 להדרכות הבטיחות שיועברו על ידי ממוה הבטיחות, שי חלקים:  .4

 הדרכת בטיחות כללית באשר לעבודה באתר, כדרש בדין.  .א

הדרכת בטיחות על כל אחד מהסיכוים המופיעים בהערכת הסיכוים והאמצעים שיש   .ב
 ל אחד מהסיכוים ה"ל לשם הפחתתם עד לרמת "סיכון קביל".לקוט לגבי כ

ממוה הבטיחות יהל רשימת משתתפים בכל הדרכה שביצע וכן יחתים כל עובד שקיבל הדרכת  .5
  בשפה אותה העובד יודע לקרוא. בטיחות על טופס קבלת הדרכה

להיות חתום על קבלת כל עובד המצא באתר, גם אם איו עובד הקבלן או עובד קבוע במקום, חייב 

 הדרכה.

ממוה הבטיחות יתחקר כל אירוע בטיחות, בין אם היו בו פגעים ו/או זקים ובין אם לאו, יסיק  .6
 מסקות ויקבע פעולות מתקות למיעת הישות המקרה.

 ממוה הבטיחות יוודא באופן שוטף כי מוהלים מסמכי יהול הבטיחות של האתר: .7

מי של פעולות הביה העשות באתר. באחריות מהל העבודה . רישום יום יויומן עבודה  .א
 ובשיתוף מהל הפרויקט מטעם הרשות.

. פקס המכיל מידע בטיחותי רב הרלווטי לפרויקט. הרישום בפקס הכללי "פקס כללי"  .ב
הוא באחריות מהל העבודה ובין השאר יש למלא כדרש בו רשימת בעלי התפקידים באתר, 

 ירות, פיגומים, מגדלי הרמה, טפסות ועוד. מעקב בטיחות של חפ

. תיק זה יכיל צילומים של כל רישיוות ההיגה של הוהגים בכלים שוים תיק בטיחות  .ג
באתר, רישיוות הרכב, תעודות הביטוח, תסקירי הבטיחות של בודקים מוסמכים, תסקירי 

אחרת על פי  בטיחות של מכשירי הרמה וציוד הרמה, אישורי חשמל, וכל תעודה דרשת
החוק. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר וכן 

 תעודות הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלים בפרויקט.

. תיק זה יכיל רשימת שמות כל העובדים באתר, כולל מספרי ת"ז תיק מעקב הדרכות  .ד
  ופירוט תאריכי ההדרכות שקיבלו וושאיהן.

 ממוה הבטיחות יוודא קיום הוראות הבטיחות גם בושאים הבאים: .8

  גידור ושילוט כל מקומות הסכה באתר.  .א

במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש, כדרש  –ליטר  500אחסון דלק מעל   .ב
 בתקות.

הגבלת תועה של עגורי צריח ומופים אחרים כך שלא יעבירו מטעים מעל שטחים   .ג
חיוך פעילים, פארקים, מדרכות, בתי מגורים וכו'. תועת המטעים תוגבל אך  במוסדות

 ורק מעל שטח העבודה של הפרויקט.

קבלת אישור מיוחד של יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הביה לשימוש בעגורים   .ד
 שים. 10ובמופים שגילם מעל 

 שמירת מרחקי בטיחות מתאימים מקווי מתח.  .ה

 תקיים. שימוש בכבלי חשמל  .ו
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 שימוש כון בכלי עבודה חשמליים ידיים (כגון: שימוש במגן של מסור דיסק).  .ז

שימוש בציוד מגן אישי כדרש בתקות ולכל הפחות כובע מגן תקי, עלי בטיחות תקיות,   .ח
 אפודה זוהרת (בכל מקום שיש בו תועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן).

 –יוחדות כגון אטמי אזיים, שמיות, מגיי ברכים וכו שימוש בציוד מגן ייעודי לעבודות מ  .ט
 לפי הצורך.

 שמירה על איכות הסביבה בהיבטים של רעש, פסולת, אבק מזיק...  .י

  

אין בפירוט ו/או בחלוקה המפורטת לעיל בין מהל העבודה וממוה הבטיחות של קבלן הביה   * 

  ההתקשרות ו/או הדין.הראשי והמפקח כדי לפגוע באחריות הקבלן בהתאם לחוזה 

  

  מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

 כה לעמוד בתאים המפורטים להלן: על הקבלן הזו  .1

, בעף ובסיווג הדרשים לביצוע סוגי העבודה בפקס רשם הקבליםהקבלן רשום    .א
תקות רישום קבלים לעבודות לחוק ולהמיועדות לביצוע בפרויקט הביה. זאת בהתאם 

 ו/או כל דין אחר. הדסה באיות 

הקבלן הזוכה, יציג בפי הרשות, עד שבועיים לפי תחילת העבודות, את שמו ופרטיו (כולל   .ב
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הדרשת. מהל העבודהמס' ת"ז ומס' טלפון) של 

י תחילת העבודות, את שמו ופרטיו (כולל הקבלן הזוכה, יציג בפי הרשות, עד שבועיים לפ  .ג
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הדרשת. ממוה הבטיחותמס' ת"ז ומס' טלפון) של 

הרשות רשאית שלא לאשר מיוי כלשהו של מהל העבודה ו/או ממוה הבטיחות ועל הקבלן יהיה  .2
 להציג מיידית מועמד אחר לתפקיד.

מבצע הביה אחראי לכך כי כל עבודת ביה תתבצע ות ביה: "(א) לתקות הבטיחות בעבוד 2סעיף  .3
 של מהל עבודה שהוא מיהו". בההלתו הישירה והמתמדת

 כל היום ויהל את העבודה.  –מהל העבודה שימוה לתפקיד, יהיה וכח באתר בכל יום 

בפקודות, בתקות, פי כל כללי ודיי הבטיחות, בין השאר, -הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על .4
בתקים ובהחיות הבטיחות על פי דין וכן בהתאם להחיות הבטיחות של הרשות ו/או העירייה, 

 כפי שיעודכו מעת לעת

הקבלן הזוכה אחראי בעיין הבטיחות, גם בקשר לכל קבלן משה או קבלן וסף הפועלים באתר  .5
 המזמין. הממוים על ידימטעמו או 

על הקבלן לוודא כי כל העובדים ו/או קבלי המשה בעלי כישורים והכשרות מתועדות, המתאימים  .6
 לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הדרשים מכל אחד מהם. 

 -כל הערת בטיחות של ממוה הבטיחות של הקבלן או מטעם אחד מציגי הרשות המוסמכים  .7
 קבלתה. תטופל ללא כל דיחוי מרגע 

הקבלן ושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר  .8
 שבאחריותו או בקרבתו.
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בסמכות הרשות או ציגה לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משה שאים עומדים בדרישות  .9
 הבטיחות בהתאם לחוק, להחיות או לחוזה.

ו דוגמה אישית לעבודה בטיחותית באתר למיעת כל הקבלן, מהליו והעובדים מטעמו ישמש .10
 סכה/זק.

הקבלן יכין באמצעות ממוה בטיחות המוסמך לביה שהוסמך לכתיבת תכיות בטיחות לפי  .11
התקות, "תכית בטיחות והערכת סיכוים" המפרטים את אופן ההתארגות באתר, כולל דרכי 

המשרד הזמי, והוראות בטיחות כלליות כיסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז ו
 לאתר. 

הערכת הסיכוים יסקור ויפרט את כל הסיכוים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו'  .12
ויבהיר מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד בהתייחסות לכל אחד מהסיכוים 

 המפורטים בהערכת הסיכוים. 

שימת בעלי תפקידים (כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון תכית הבטיחות תפרט את ר .13
 כדרש בתקות.  –וכתובות דוא"ל), והלי חירום ומספרי טלפון בחירום 

תכית הבטיחות תועבר לאישור הרשות. לרשות הזכות לדרוש ביצוע תיקוים בתכית הבטיחות  .14
אישור הרשות לתכית בקודת זמן עד להחת דעתה, כולל תוך כדי העבודה.  -ובהערכת הסיכוים 

מסוימת איו מוע מהרשות לדרוש שיויים או תוספות בקשר לסיכוים וספים שיתגלו בהמשך 
 בצוע הפרויקט ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  לא יבוצעו כל עבודה / פעולה , מבלי שקיבלו התייחסות בתכית הבטיחות / הערכת הסיכוים. .15

ערכת סיכוים ותכית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את ה"ל, אם לא יתן להכין ה .16
לאחר קבלת אישור הרשות לכך, לכל שלב בפרד וכל שלב יחשב, לעיין זה, כפרויקט פרד. במקרה 
כזה, לפי כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפי מעבר לשלב הביצוע הבא 

ן לבצע הערכת סיכוים ותכית בטיחות חדשים שיועברו לאישור הרשות. על הקבל –בעבודה 
  אישור זה מהווה תאי להמשך העבודה. 

רק לאחר אישור הערכת הסיכוים ותכית הבטיחות ע"י הרשות רשאי יהיה הקבלן להתחיל  .17
כדרש בחוק. לא תתחיל כל עבודה או  –בהתארגות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן 

לפי קבלת אישור מהרשות על התחלת עבודה. במקרים האמורים  -ארגות של הקבלן בשטח הת
  לעיל, יידרש אישור כאמור גם למעבר לשלב הביצוע הבא. 16בסעיף 

שבועות, ישלח הקבלן הזוכה, מיד עם קבלת הפרויקט  6-צפויה להימשך מעל לבכל עבודה ה .18
כולל מיוי מהל עבודה מהרשות, הודעה למפקח העבודה של משרד הכלכלה על ביצוע עבודת ביה 

 .מוסמך

אם הקבלן הזוכה, מפעיל באתר קבלן משה המבצע את העבודות בפועל בהתאם להוראות החוזה,  .19
, חשב למבצע העבודה הראשי ולא קבלן המשה. טופס ההודעה על עבודת עדיין הקבלן הזוכה

בכל מקרה הוא באחריותו של הקבלן הזוכה ובחתימתו (גם  –ביה, הכולל מיוי של מהל העבודה 
  אם מהל העבודה הוא שכיר של קבלן המשה). 

מתבצעת תחת הקבלן יוודא שמהל העבודה מצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה  .20
  השגחתו הישירה והמתמדת של מהל העבודה בהתאם לדין.

  הקבלן יהל רישום מדויק ועדכי של יומן עבודה כדרש בדין. .21

 הקבלן יהל רישום מדויק ועדכי של פקס כללי כדרש בדין. .22

הקבלן יהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים (חשמל, , פיגומים,  .23
טרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'), צילומי רישיוות ההיגה של כל מפעילי קוס

הצמ"ה וההגים באתר, צילומי רישיוות הרכב הביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרים 
הפועלים קבוע באתר. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר 

  סמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלים בפרויקט.וכן תעודות ה
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תחילת עבודת הביה תאושר רק אחרי סיום שלב התארגות, בהתקבל במהלת טופס סיום  .24
 ).להלןראה ההתארגות חתום ע"י הקבלן (

איו וכו', אך  מאפשר לקבלן להתחיל בהזמת ציוד וקביעת לו"זשיקבל הקבלן  צו תחילת עבודה .25
להחת דעתם של ציגי  ביצוע כל עבודה בשטח, כל עוד לא תמלאו כל דרישות הבטיחותמאפשר 

 הרשות וקבלת אישור בכתב להתחלת ביצוע העבודות בשטח.

לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיוותיו, כולל הביטוח, בתוקף ומפעילו  .26
 דע מתאימים להפעלת הכלי.הוא בעל רישיון היגה מתאים ובעל כישורים וי

הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תועה בדיוק לפי התכיות ועל פי דין. הקבלן יערוך שי סיורים  .27
ביום לבקרת הסדרי התועה: סיור בוקר, עם תחילת כל יום עבודה וסיור וסף בתום כל יום 

מקרה שימצאו עבודה, כדי לוודא שהסדרי התועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכן, וב
  ליקויים, יטפל מיידית בתיקום.

הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל ושא הקשור לעבודה והטומן סכה בחובו (שיטות  .28
עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'). הקבלן יחתים את העובדים על קבלת 

א יעבוד באתר עובד לפי שקיבל ההדרכות ויהל רישום מסודר שישמר בתיק הדרכות של האתר. ל
 הדרכה על הסיכוים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך.

  אישור קבלת ההדרכה שעליו חותם העובד, יהיה כתוב בשפה שהעובד יודע לקרוא. .29

לפי סוג העבודה, כדרש בחוק, לפי וכתאי לכיסתם לאתר,  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .30
חדשים. לא יעבוד באתר עובד שאיו מצויד ו/או איו משתמש בציוד מגן אישי כדרש כולל עובדים 

בתקות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה קסדת מגן ועלי עבודה. אפוד זוהר בצבע כתום הוא 
 חובה בכל מקום בו קיימת תועה של כלי רכב, כלי צמ"ה ו/או עגורן צריח. 

 לסוג העבודה המבוצעת.  כל יתר פריטי ציוד המגן בהתאם .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 לתקות. .33

קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה בהתאם לדרישות הדין, רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך  .34
תעודה בתוקף מטעם משרד הכלכלה שהם כשירים לעבוד בגובה מוסמך לעבודה בגובה וברשותם 

בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר, כדרש בתקות הבטיחות לעבודה בגובה העדכיות במועד 
 ביצוע העבודה. .

פי ההוראות שבתקות הבטיחות בעבודה ו/או כל דין אחר רלווטי. השימוש בכל -פיגומים ייבו על .35
 ר לשימוש ע"י מהל העבודה אשר בדק את תקיותו וחתם בפקס הכללי.רק אחרי שאוש –פיגום 

יבה ויפורק רק תחת השגחתו הישירה של בוה פיגומים מקצועי בהתאם  –מטרים  6כל פיגום מעל  .36
  לדרישות הדין.

מ', אלא אם כן דפותיה בשיפוע טבעי או לאחר  1.20לא יוכס עובד לחפירה שעומקה מעל  .37
דיפון מתאים או שעשה שימוש בתא הגה ומהל העבודה חתם על תקיותה שדפותיה חוזקו ב

  בפקס הכללי בהתאם לדרישות הדין.

 לא ייכס עובד לחלל מוקף מבלי שיקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף. .38

  באחריות מהל העבודה לאשר בכתב ביומן העבודה ביצוע עבודה מסוכת. .39

משה המצאים בשטח יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן הזוכה. בסמכותו עובדים של קבלי ה .40
של הקבלן הזוכה לדרוש מקבלן משה לספק ציוד מגן אישי לעובדיו, אך קבלן המשה לא יעשה כן, 

  על הקבלן הזוכה לספק את הציוד..
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שהוסמך באחריות הקבלן לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מהל העבודה או עובד בכיר באתר  .41
לשם כך (ההסמכה רשמה ביומן האתר), פעמיים בכל יום בו מתבצעת עבודה באתר ולמלא טופס 

 ולתייק את הטפסים בתיק הבטיחות. ראה להלן –ביקורת בטיחות יומית 

הקבלן ידווח מידית למהל הפרויקט מטעם הרשות עם העתק לרשות על כל בעיית בטיחות  .42
 המתגלה בשטח.

יחס לסיכון המתגלה במהלך העבודה באתר העבודות, על הקבלן ו/או מי בכל מקרה של ספק ב .43
 מטעמו, להפסיק את התהליך המסוכן עד למציאת הפתרון הכון לביצועו בבטחה.

שעות, להערות הבטיחות של ממוה הבטיחות של האתר מטעם  24הקבלן יתייחס בכתב, תוך  .44
יו כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל הקבלן ו/או מטעם הרשות, יועציהם ומפקחיהם, ככל שיה

  ממוי הבטיחות של האתר מטעם הקבלן ומטעם הרשות, המפקח מטעם חברת היהול ואל הרשות.

ידי הרשות או מהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית -במקרה של הפסקת עבודה יזומה על .45
של הקבלן ועל תיחשב ההפסקה לחובתו  –בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי הרשות או מי מטעמה 

אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל זק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבוו של 
 הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמים ובתאי החוזה, על כל המשתמע מכך.

לא יהיה בכל אישור או היתר שיתן על ידי הרשות או ציגיה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה  .46
זה ולא יהיה בו כדי  מסמךשות הבטיחות החוקיות וכל האמור בדית של הקבלן לקיום כל דריוהבלע

להטיל על הרשות ו/או מי מטעמה, לרבות מהל הפרויקט ו/או ממוה הבטיחות מטעמה, את 
 האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. 

הקבלן יעסיק באתר ממוה בטיחות מוסמך לביה וביה הדסית אשר פרטיו יועברו מראש לרשות  .47
 לקבלת אישור הפעלתו באתר. 

ממוה הבטיחות של הקבלן יקיים מבדקי בטיחות אחת לשבוע, לפחות. על כל מבדק בטיחות יוציא  .48
ו יעביר לקבלן ולמפקח ממוה הבטיחות דוח הערות מודפס המלווה בצילומים והחיות לקבלן אות

 מטעם הרשות ולממוה בטיחות מטעם הרשות.

הקבלן יתייק את דוחות מבדקי הבטיחות בחוצץ מתאים בתיק הבטיחות ויתייחס בכתב לכל הערה  .49
הדורשת טיפול, תוך ציון סטטוס הטיפול. התייחסות הקבלן בכתב להערות הבטיחות תתויק בתיק 

 מקבלת הדוח.  שעות 24עד  –הבטיחות בחוצץ מתאים 

פיקוח בטיחות: הרשות תקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף פעולה  .50
 עם אשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל החיית בטיחות שתיתן לו.

מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין, אי שמירה על כללי  .51
טיחות או אי ציות להוראות הפיקוח מטעם הרשות עלולים בין היתר לגרור קסות שיוטלו על הב

 ראה להלן. –הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו, בוסף לכל סעד אחר. טבלת הקסות 

מובהר כי אין באמור בספח בטיחות זה אלא משום הפיית תשומת לבו של הקבלן לושאים  .52
יחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיי הבטיחות ולקיימם, ספציפיים בתחום הבט

 בעצמו ועל חשבוו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

אי עמידה בתאי הבטיחות המפורטים במסמך זה ו/או בחוזה ההתקשרות ו/או בדין, יחשבו כהפרה 

    יסודית של החוזה מטעם הקבלן על כל המשתמע מכך.
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  אישור סיום התארגות הקבלן בושא הבטיחות

  (להגשה עם חשבון חלקי ראשון)

תחילת הביה אפשרית רק אחרי סיום כל שלב ההתארגות באתר כדרש בדין, בחוזה ההתקשרות לרבות 

  ספח הבטיחות או בהוראות רלווטיות שיתו ע"י הפיקוח בשטח. 

  תקבל אישור זה חתום כדרש המעיד על סיום ההתארגות.לא יוגש ולא ישולם חשבון חלקי ראשון מבלי שה

      תאריך הבדיקה:

      האתר:

      הקבלן:

      מהל העבודה:

      מה"פ הקבלן:

  

  הושא  
  תקין 

  
  הערות

אישור דואר רשום על משלוח טופס הודעה על עבודת ביה  . 1

  למשרד הכלכלה 

    

      תכית בטיחות / הערכת סיכוים מאושר . 2

      ושילוט, כולל שילוט הקבלןגידור  . 3

      התקת הסדרי תועה לפי התכית . 4

      יהול יומן . 5

      יהול פקס כללי . 6

      יהול מעקב הדרכות . 7

8 . 
קיום תיק בטיחות עם התסקירים והרישיוות 

  הדרושים
    

      קיום עזרה ראשוה באתר . 9

      קיום כיבוי אש באתר . 10

      לעובדיםהמצאות שירותים ופית מוחה ואכילה  . 11

 

  

  

  

  

  

161



  

  הערות: 

_____________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________  

  

  

  חתימה: _____________________________  ________________________שם הבודק: 
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  טופס ביקורת בטיחות יומית

באחריות הקבלן, מבצע העבודה הראשי, לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מהל העבודה או עובד בכיר 

  : יום בו מתבצעת עבודה באתר פעמיים בכלבאתר שהוסמך לשם כך (ההסמכה רשמה ביומן האתר), 

 עם תחילת יום העבודה. - בבוקר .1

 לקראת סיום יום העבודה. – אחר הצהרים .2

  פעמים:  3בשבוע שלא מתקיימת בו עבודה בשל חג או מסיבה כלשהי אחרת, תבוצע הבדיקה 

מזג ביום ראשון בבוקר, ביום שלישי אחה"צ וביום שישי אחה"צ. במקרים מסוימים כתוצאה מתאים של 

  אויר או אחרים ייתכן שהקבלן יידרש לבצע ביקורות וספות.

מטרת הבדיקה היא, בין היתר, לוודא שהסדר התועה לא פגם, כי הגידור שאר שלם, שילוט הבטיחות 

 במקומו וכי לא וצר כל מפגע כתוצאה מהעבודה, ששאר ללא השגחה מחוץ לאתר העבודה או בתוכו.

עד לשבוע עבודה. הטופס יתויק בתיק הבטיחות של האתר, בסמוך לדוחות הטופס לביקורת יומית מיו

  הבטיחות של ממוה הבטיחות.

  יש להוסיף הסבר וסטאטוס הטיפול. Xאם יש צורך בטיפול. אם רשם  Xאם הכל תקין או  Vיש לסמן 

יום 

  בשבוע
  תאריך

הסדר 

  התועה

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 קסות בטיחות לקבלן
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  זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין:מבלי לפגוע ובוסף בכל סעד ו/או 

  תיאור הליקוי / הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
- גובה היכוי ב

₪   

1.  

, כולל עלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד וסף לפי הצורך ציוד מגן אישי

  משקפי מגן, שמית, מגיי אזים, כפפות, מגיי ברכיים וכו' (לפריט) –
500 

 500  (למי שוהג בכלי כלשהו) אי שיאת תעודה מזהה ע"י עובד ו/או רישיון היגה  .2

 1000  לא תקין / לא לפי תכית / תמרור פגום(*) הסדר תועה  .3

  1000  שימוש בכבל מאריך לא תקי לחשמל  .4

 1000  שימוש בכלי עבודה ידי או חשמלי פגום  .5

 1500  (כולל מכוה יידת)היגה ללא רישיון היגה מתאים לכלי   .6

  1500  יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, אבק וכו'   .7

  1500  הבערת אש באתר ללא אישור  .8

  2500  אי הצבת שלטי קבלן ובטיחות כדרש בתקות  .9

 2500  עבודה בגובה ביגוד לתקות או ע"י עובדים שאים מוסמכים לכך (לעובד)  .10

  2500  רישום ביומן / פקס כללי / תיק הדרכות (לרישום)רישום לקוי או חוסר   .11

  2500  עבודה ביגוד לתקות מחייבות (גובה הקס תון לשיקול דעת הפיקוח)  .12

  3000 ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר (ליח')  .13

 3000  מ' ביגוד לתקות (לעובד) 1.20עובד בחפירה ללא דיפון שעומקה מעל   .14

  3500 ב"זהירות חפירה עמוקה"מ' לא מסומת / מגודרת / משולטת  0.5תעלה מעל   .15

 4000  ביצוע עבודת יום או לילה ללא וכחות מהל עבודה מוסמך  .16

  4000  ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   .17

  4000  עבודה ללא היתר או חריגה מתאי היתר העבודה  .18

  5000  בטיחות  השארת / אי טיפול במפגע/ ליקוי  .19

  היכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.

  היכוי כספי הוא עבור כל ליקוי/פגם/עבירה בפרד.

הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים או תירוצים כגון: "רק היום הגעתי, בדיוק התחלו לחפור ולכן עוד לא הספקו 
  לגדר, הזמתי את השלט" וכו'. 

  ממושמעים, בכל רמה ובכל תפקיד, מסתכים בהרחקה לצמיתות מהאתר.עובדים לא 

יופעלו  –טבלה זו איה באה במקום הפסקת עבודה. היכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים 

  .בהתאם לצורך, בלי קשר בייהם
 יוכו מחשבון הקבלן.  –זקים כספיים מהפסקת עבודה הובעת מליקויי בטיחות 

  .ברור/קי צבע דהוי, הצבה לא כוה או תקיה, תמרור לא -ים פגומים משמעותם (*)תמרור
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 ספח 26

 
  פוליסה לביטוח עבודות קבליות שערכה הרשות

 (ספח יב' לחוזה)

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180


