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 ענייניםתוכן 

 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל

 המכרז -חלק א' 

           ;כלליתיאור  - פרק א'

           ;תנאי המכרז - פרק ב'

 נספחים למכרז

        ;במכרז מציעהצהרת הטופס  - 1נספח מס' 

   ;ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי - 2 נספח מס'

  ;ניסיוןהתצהיר להוכחת  - 3נספח מס' 

  ;כרזנוסח ערבות מ - 4נספח מס' 
 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 5נספח מס' 

 ;חשבון רואה דיווחמסמך  - 6מס'  נספח

  ;[Disk On Key -]כולל כתב כמויות על גבי התקן אכסון נייד  צעת המחירה - 7נספח מס' 

 תכולת העבודות -חלק ב' 

  ;הטכני המפרט - 'א פרק

 לוחות זמנים; -' בפרק 

 ;ותחזוקה שירות, אחריות -' גפרק 

 כתב כמויות; - 'ד פרק

 ;[Disk On Key -התקן אכסון נייד התכניות על גבי ]כולל  תכניות - 'ה פרק

 מסמכי ההתקשרות -' גחלק 

 :על נספחיו ,ההתקשרותנוסח חוזה  - 8מס'  נספח

 ;[למסמכי המכרז תכולת העבודות ]חלק ב' -נספח א' לחוזה 

 ;[ההצעהכפי שהוגש במסגרת למכרז,  7נספח מס' ]הצעת המחיר  -נספח ב' לחוזה 

  (;השלמתו לאחר 1'גנספח  כולל)זמנים לביצוע העבודות הלוח  -' לחוזה גנספח 

 וסח צו התחלת עבודה;נ -' לחוזה דנספח 

 נוסח תעודת השלמה; - ' לחוזההנספח 

  נוסח ערבות ביצוע; -' לחוזה ונספח 

  נוסח ערבות טיב; - ' לחוזהזנספח 

  נוסח הצהרת ביטול תביעות; -' לחוזה חפח נס

  ;ביטוחים אישור נספח נוסח -' לחוזה טנספח 

 ; העתק הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות - נספח י' לחוזה

 ;בניה של הרשות בפרויקטיאוגדן בטיחות  - ' לחוזהאנספח י

 .משולשהחוזה הנוסח  -נספח יב' לחוזה 
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 יפו -תל אביב  כליכלהרשות לפיתוח 

  3/2018 מס'פומבי  מכרז

 של התקנה, שירות ותחזוקה  ,ספקההל
  , שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתסאונדת וכרמע

  יפו - אביב תלב שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד פרויקטבמסגרת 

 כללי - 'פרק א

 כללי:

, התקנה ,ספקההלנת לקבל הצעות ימעוני"( הרשות: ")להלןבע"מ  יפו - אביב תל כלכלי לפיתוח הרשות .1
במסגרת  "(ותהעבודלהלן: ") , שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתסאונד תומערכשל  שירות ותחזוקה

 (."הפרויקטלהלן: ") פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד

מקומות ישיבה לצופים,  29,000יציעיו )המשופצים והחדשים( בבמסגרת הפרויקט יוקם אצטדיון ש .2
מבנה מערבי מרכזי הכולל את כל הפונקציות הנדרשות  -לול את כל מתקני העזר והלוואי הנדרשים יכשו

כל הנדרש לשימוש הקהל , ולשחקנים ולכל שאר בעלי התפקידים הרלוונטיים )מלתחות, שירותים וכו'(
, קופות קונקורסים בכל ארבעת היציעים, שירותים סניטריים, מזנונים, מועדונים, תאי צפייה -הרחב 
 .ותקנותיו ובכפוף לחוק התכנון והבניה הרלוונטיות UEFAהכל בהתאמה להנחיות  -וכו' 

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

מספר נות למהרשות , בכוונת מונו על ידו לעסוק בפרויקטולקבלני המשנה שי הראשיבנוסף לקבלן  .4
, חלקם כ"קבלני משנה ממונים" העוסקים בפרויקט תחת בפרויקטייעודיות  לביצוע עבודותקבלני משנה 

, וחלקם כקבלני משנה מטעם "(ממוניםקבלני משנה להלן: ") הקבלן הראשי במסגרת "חוזה משולש"
 ."(ישירה בהתקשרות קבלני משנה)להלן: " הרשות במסגרת חוזה ישיר עמה )בלבד(

ממונה", תחת הקבלן הראשי, במסגרת קבלן משנה "תבוצענה במתכונת של נשוא מכרז זה  ודותהעב .5
 .לחוזה( 'יב כנספח)בנוסח המצורף  "הסכם משולש"

, והן למסמכי המכרז (תכולת העבודות) 'בחלק בכמתואר  ןהינ הבמסגרת מכרז ז ותהכלולהעבודות  .6
 :הפרקים הבאים-תתכוללות את 

 מערכת סאונד; .6.1

 שליטה ובקרה;מערכת  .6.2

 מערכת כריזה תפעולית.  .6.3

 .למסמכי המכרז העבודות(תכולת ) לחלק ב' 'בבפרק כמפורט  םהינ העבודות לביצוע הזמנים לוחות .7

כי  ,מופנית לכך שמדובר בפרויקט שביצועו מתוכנן בלוח זמנים קצר ביותרשתתפים תשומת לב המ .8
שלאור לוחות הזמנים הנגזרים מעונת וכן  ,העבודות נשוא מכרז זה נמצאות בנתיב הקריטי של הפרויקט

הכדורגל באירופה בכלל ובישראל בפרט, קיימת חשיבות מיוחדת ועליונה לעמידה מלאה ומדויקת בלוח 
 .הזמנים

, גלוי בטון, צבע גמרלאחר  שנמצאים ואזורים בשטחיםציוד  ולניידלעבוד  יצטרך הקבלןמודגש, כי  .9
הדרושים  האמצעים, ועליו לנקוט בכל נוספים ובאזורים נותהטריבו בפני ורגיש יקר איטום טיפול

 שיגרם להם.  נזק בכל ויישא, השוניםלשמור על האלמנטים 
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כל האישורים וההיתרים הנדרשים  בקבלת הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה, לרבות העבודותביצוע  .10
      .על פי כל דין

 .מתאים תקציב של ובאישורנה גם ביצוע העבודות, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מות .11

קיימת אפשרות לביטול  ,יתקיימו לעיל לא 10-11 בסעיפיםוככל שאיזה מבין התנאים כאמור  ,בין היתר .12
 ל חלק מהעבודותביטולאו ו/ במועד תחילת ביצוע העבודותאו לדחייה או החוזה,  הזכייה במכרז, המכרז

כמי שמסכימים  שתתפיםבעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המ .)לרבות ביצוען במסגרת אחרת(
ומי מטעמה בעניין  הרשותתביעה כנגד או ל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ומאשרים את האמור לעי

קשר עם ביטול ומי מטעמה, ב הרשותאו תביעה כנגד יבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ומתחי ,זה
נשוא  ל חלק מהעבודותוו/או ביט או דחיית תחילת ביצוע העבודות, החוזהאו הזכייה במכרז , המכרז
 .)לרבות ביצוען במסגרת אחרת( המכרז

 מסמכי המכרזעיון ורכישת 

שכתובתו  ,באתר האינטרנט של הרשות ,17.04.2018 מיום החל ללא תשלום, ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .13
www.ta-eda.co.il,  בתיאום מראש  , תל אביב,2, קומה 2קריית עתידים, בניין מס' ב רשותבמשרדי האו

        או בדואר אלקטרוני  6497888-03 פוןטלבוהתקשרויות  רכזת חוזיםגב' עינבר פורשט עם 
eda.co.il-ainbar@t , '15:00-8:00ה', בין השעות -בימים א . 

בכתובת המצוינת  הרשותבמשרדי ה', -בימים א' ,23.04.2018מיום את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, החל  .14
 רכישת יוםב חל, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה ש"ח (מאות חמש) 500 תמורת, ללעי

. מקרה בכל יוחזרזה לא  סכום ."מבע יפו אביב תל לכליכ לפיתוח הרשות לפקודת, המכרז מסמכי
 )ולא חשבונית(. מובהר, כי התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה כנגד קבלה 

, לפי פרטי הקשר ברשותכוהתקשרויות  לרכזת חוזיםלברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות  .15
 לעיל.  13שבסעיף 

 .והגשת ההצעות שתתפות בהליך המכרזימסמכי המכרז נדרשת לצורך הרכישת  .16

 שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים

התאמה -המציעים נדרשים לבחון בקפידה את מסמכי המכרז, ולהציג לרשות כל טעות, סתירה או אי .17
התאמה -במסמכים. למציע לא תהא כל טענה או תביעה כנגד הרשות בקשר לכל טעות, סתירה או אי

 .שלא הוצגה לבחינת הרשות

 חלופותללרשות לצורך קבלת אישורה  לפנותהאפשרות  מציעיםקיימת לוכאמור במפרט הטכני, , בנוסף .18
לא  כי, דגשמושאלות הבהרה. זה של במסגרת שלב  וזאת, במפרט הטכניהמצוינים לרכיבים ערך -שוות
 .זה שלב במסגרת מראשת אושרו על ידי הרשו שלאכאמור  חלופותעל הצעה למכרז לבסס ניתן 

אך ורק תתקבלנה , כאמור לעיל חלופותלו/או בקשות  הבהרות בנוגע למסמכי המכרזבקשות לשאלות ו .19
 יוםלבלבד, וזאת עד  בכתב, סיור הקבלניםאו משתתפי  המכרז מסמכית ארכשו מגורמים אשר 

  .12:00בשעה  ,13.05.2018

רכזת גב' עינבר פורשט, ליש להפנות לרשות, יל, חלופות כאמור לעלוהבקשות וההבהרות את השאלות  .20
 (WORD)והן באמצעות קובץ וורד ( PDFבאמצעות מסמך חתום )בפורמט הן  ,והתקשרויות חוזים
על הגעת הפנייה. ריות המציע לוודא את באח .eda.co.il-inbar@ta הדואר האלקטרוני לכתובת ,פתוח

  .3/2018 בי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס'ג

מסרו בכתב, יחייבו את ישתשובות רק  הר בזאת כילמען הסר ספק מוב. בכתב בלבד תשובות תינתנה .21
בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם התשובות ניתנו הסתמך יהיה רשאי לטעון כי  לא מציע. רשותה

ינתנו למשתתפים יאו הסברים ש, פרשנות מטעמה אינם אחראים למידע הרשות ומי כאמור, בכתב.
עובדי הרשות או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב ל ידי במכרז )לרבות ע
  לשאלות הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  רשותה .22
מסמך הבהרות או מידע נוסף או דרישות משתתפים או לשלוח למכל מין וסוג שהוא,  במסמכי המכרז,

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

http://www.ta-eda.co.il/
mailto:inbar@ta-eda.co.il
mailto:inbar@ta-eda.co.il


 

 

5 

 

 . פניות המציעיםבתשובה ל

דרך של פרסום ב, בכתבכאמור לעיל התיקונים והשינויים , ההבהרות ,תמסור את התשובות הרשות .23
במקביל, תישלחנה ההודעות לכל  .eda.co.il-www.taשכתובתו הודעה באתר האינטרנט של הרשות, 

שיימסרו על ידם.  לפי פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים, סיור הקבלנים משתתפיו מסמכי המכרז רוכשי
והוא יהיה בהודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של הרשות, דכן באחריות כל מציע להתעבכל מקרה, 

, וזאת גם אם לא קיבל את ההודעה ישירות, בין משום שלא סיפק פרטי יצירת קשר מחויב לאמור בהן
פרטי יצירת  ועל יד ואם לא נמסר מציעלא תישמע כל טענה מ בכל מקרה, .תקינים ובין מכל סיבה אחרת

א תהא כל טענה כנגד הרשות הנובעת מחוסר תשומת לב להודעות שפורסמו קשר תקינים, וכן למציע ל
  .באתר האינטרנט של הרשות

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הרשות ודעות ה .24

 . מציעצרף להצעותיהם את הודעות הרשות כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה של הלשתתפים על המ .25

 קבלניםסיור 

 "(.סיור קבלניםהלן: "ול עיל)ל באצטדיון בלומפילד ,16:00 בשעה, 29.04.2018ביום ייערך  קבלנים סיור .26
 מצא לנכון.תנוספים ככל שו/או כנסי משתתפים את הזכות לקיים סיורי קבלנים  הלעצמ תשומרהרשות 

 על ממליצה הרשותעל אחריותו. ו מציעדעת כל  לשיקול ,רשותהינה סיור הקבלנים שתתפות בהה .27
 . לצורך הכרת כל המתקנים וסביבתםקבלנים סיור הב השתתפות

 הרשות כנגד תביעהאו  דרישה, טענה כל על בזאת מוותר, סיור הקבלניםבהמחליט שלא להשתתף  מציע .28
המידע שהוצג במהלכו ו/או המתקנים בהם נערך וסיור הקבלנים ב השתתפותו אי עם בקשר מטעמה ימו

  .סיור הקבלנים

יחשבו חלק בלתי נפרד יסיור הקבלנים שיפורסמו בכתב בעקבות כי רק ההסברים ותשובות  ,מובהר .29
 ממסמכי המכרז. 

לא יהיו חלק ממסמכי  ,ולא יפורסמו בכתב בעקבותיוסיור הקבלנים כל הסבר או תשובה שימסרו ב .30
 המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.

 מועד הגשת ההצעותאופן ו 

ש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל את כל המידע הדרוואסף  לאחר שעיין בכל המסמכים .31
את הצעתו שתכלול גיש להבמכרז  מציעמתבקש הוקיבל את מסמכי המכרז, מילוי ההתחייבויות על פיו, 

מטעם מורשי החתימה ם על ידי מיחתו םלמכרז, כשה 'א לחלק פרק ב'באת כל המסמכים המפורטים 
 .מכרזל 'א לחלק 'ב בפרקמכרז, הכל כמפורט ל מציעה

עד  להגיש יש (,3/2018 'מס) המכרז מספר את תישא אשר, ההצעה מסמכיעם כל את המעטפה הסגורה  .32
 ,1מס' לתיבת המכרזים  ("האחרון להגשת ההצעותהמועד )להלן: " 12:00שעה ב, 22.05.2018ליום 

  .אביב , תל2, קומה 2הנמצאת במשרדי הרשות, קריית עתידים, בניין מס' 

 תתקבל.לא  -דלעיל בתיבת המכרזים במועד האמור או תוגש לאחר המועד הצעה שלא תמצא  .33
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 יפו -תל אביב  הרשות לפיתוח כלכלי

  3/2018 מס'פומבי  מכרז

 של , שירות ותחזוקה התקנה ,ספקההל
  , שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתסאונדת ומערכ

  ויפ - אביב תלב שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד פרויקטבמסגרת 

 תנאי המכרז -פרק ב' 

 תנאים כלליים .1

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

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

ולזוכה ולמשתתפים  על פי שיקול דעתה הבלעדי, ,ובכל עת מכל סיבה שהיאאת המכרז, 
  ין זה.יהאחרים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בענ

בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה  כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות .1.3
 במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.  מציעעל ה

 כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי אתלהגיש במכרז  מציעעל ה .1.4
 . המפורטים במכרז להלןהנוספים הלן ובתנאים ל המפורטים הסף

 ,זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז .1.5
ו, שייכות לרשות. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש כלשה

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

נבחר  מציעתוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם ה רשותה
 .תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך מציעבלי שלובין אם לאו, מ עבודותלבצע את ה

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

על י הסף, והכל ו/או להוכחת עמידתו בתנאשל המציע לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו 
, במכרז ואת הצעתו מציעעל מנת לבחון את הולשביעות רצונה המלא, ופי שיקול דעתה 

 ,מידע כאמור מכל צד שלישיוכן רשאית הרשות לבקש הבהרות  .לרבות עמידתו בתנאי הסף
ההבהרות וההשלמות כאמור  מכרז.הצעתו לב מציעלרבות מן הגורמים שפורטו על ידי ה

במכרז לרשות תוך פרק הזמן שייקבע על ידי הרשות ויהוו  מציעל ידי הלעיל, תימסרנה ע
 במכרז. מציעחלק בלתי נפרד מהצעת ה

שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה הרשות  .1.7
לשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו 

מסמכי המכרז  רוכשיויובאו, בכתב, לידיעתם של כל  ,לתי נפרד מתנאי המכרזחלק ב
 .סיור הקבלניםומשתתפי 

 ,שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז זה הרשות .1.8
 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

המועד האחרון את דחה הרשות תמובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי גם במקרה שבו 
אין לבצע כל שינוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף , הצעותהלהגשת 

 .להצעותיהם

. אי מילוי אחת או יותר כי המכרזלמילוי כל ההוראות המפורטות במסמלדאוג  מציעעל ה .1.9
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 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

הו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה או תוספת שייעשו במסמך כלש , השמטהכל שינוי .1.10
ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

, ובכל מקרה לא תחשב הרשות כמי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה
ר על ורק הנוסח המקורי שפורסם ואוש ,/או תוספות כאמורו , השמטותשהסכימה לשינויים

 .ידי הרשות יחייב

  יםהמציע .2

 החברה בע"מ או שותפות רשומה, הרשומשהינם  יםמציערשאים להשתתף בהליך זה רק  .2.1
 כדין בישראל.

 -לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה יגיש המציע 

 -; וכן של המציע העתק תעודת ההתאגדות .2.1.1

ודש מרשם החברות, שהופק לאחר תחילת חנסח עדכני  -מציע שהוא חברה בע"מ  .2.1.2
 השעבודים.רשימת בעלי המניות והרכב ההון, , ובו פירוט 1/2018

נסח עדכני מרשם השותפויות, שהופק לאחר תחילת  -מציע שהוא שותפות רשומה 
 , ובו פירוט השותפים. 1/2018חודש 

על ידי גורם שאינו חברה בע"מ או שותפות רשומה, הגשת הצעות  תתאפשר לאמובהר, כי  .2.2
 בוצתידי ק על ולאתאגיד,  שאינומורשה  קעוספשר הגשת הצעות על ידי לא תתא - זהובכלל 
 ".משותף"מיזם  של במתכונת גורמים

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .3

אשר רק מציעים  הליך, רשאים להשתתף בה והפרויקטז הליךותכליתו של  אופיונוכח 
 התנאים הבאים: במועד האחרון להגשת ההצעות מתקיים בהם

בישראל, קבע של מערכת סאונד, -ספקה והתקנתה שלפרויקטים  (2) שניצע המציע בי .3.1
 בתנאים המצטברים הבאים: העומדים

 ומעלה )לא כולל מע"מ(. ש"חאלף  950בהיקף כספי של  -אחד הפרויקט ה .3.1.1

 ומעלה )לא כולל מע"מ(. ש"חאלף  450בהיקף כספי של  -שני הפרויקט ה .3.1.2

קודם למועד ו 2013-2018ך השנים במהלקטים הסתיים ביצוע כל אחד מהפרוי .3.1.3
  האחרון להגשת ההצעות.

, PAהרכיבים הבאים: מערכת רמקולי כל לכל הפחות את  כללהמערכת הסאונד  .3.1.4
 וחיווט. קבע-ת, התקנDSPמערכת 

התקנה של מערכת סאונד שאיננה ניידת ואיננה לתפעול  -" משמעה התקנת קבע" .3.1.5
 אירוע זמני.

יקטים של ציוד ה בתנאי סף זה באמצעות פרוח עמידלהוכיניתן לא כי  ,ובהרמ .3.1.6
 .בים ו/או ציוד תאורה ו/או ציוד בטחון ו/או כריזת חירוםשתקשורת ו/או ציוד מח

עם זאת, במידה וציוד כאמור נכלל בפרויקט כחלק ממערכת הסאונד או לצורך 
 .ניתן להביאו בחשבון בבחינת ההיקף הכספי של הפרויקט -התמיכה בה 

במעמד של בין כ"קבלן מבצע" ובין  -על ידי המציע  יםהפרויקטכל אחד מביצוע  .3.1.7
 "קבלן ראשי".

 .למכרז 3' מס נספחאת  ויגישימלא המציע זה  בתנאיעמידה הלצורך הוכחת 
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 : 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים התנאים במציע מתקיימים .3.2

]נוסח חדש[ וחוק מס ערך המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה  .3.2.1
, או שהוא פטור מלנהלם, נוהג לדווח לפקיד שומה על 1975-מוסף, תשל"ו

הכנסותיו, וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק 
 מס ערך מוסף.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה יגיש המציע אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או 
 על האמור. יועץ מס, המעיד

לעניין תשלום שכר  ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2עומד בדרישות סעיף  .3.2.2
 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

 . למכרז 5נספח מס' לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה ימלא המציע ויגיש את 

לעניין קיום הוראות סעיף  לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2עומד בדרישות סעיף  .3.2.3
 .1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק 9

 למכרז.  5נספח מס' לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה ימלא המציע ויגיש את 

 להלן. 4צירוף ערבות בנקאית, כאמור בסעיף  .3.3

 מכרז ערבות  .4

מס'  בנספחהקבוע ח בנוס בנקאית אוטונומית בלתי מותניתערבות לצרף להצעתו  מציעהעל  .4.1
 150,000, בסכום של יפו בע"מ' -'הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  ה לפקודת, ערוכלמכרז 4
 ( ש"ח.אלף וחמישים מאה)

  20.09.2018 םעד ליו יהיההערבות הבנקאית  תוקף .4.2

  , לפי דרישת הרשות. 20.11.2018המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות עד ליום 

נתונה הזכות, אך לא החובה, לדרוש בכל עת מהמציעים להאריך את תוקף  כמו כן, לרשות
הערבות הבנקאית לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד להתקשרות עם מציע 

 שייבחר. 

, רשותמקבלת דרישה בכתב לכך מאת ה ימים( 7) בעהע שלא יאריך את הערבות בתוך שמצי
 .רשותו טענה או זכות כלשהי כלפי הל , בלי שתהיהמכרזייפסל מהמשך השתתפות ב

המועד האחרון דחה את הרשות תמובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי גם במקרה שבו 
אין לבצע כל שינוי שהוא בתוקף ערבות המכרז אותה על המציעים לצרף , הצעותהלהגשת 

 .להצעותיהם

ראלי כהגדרתו בנק יש)ידי מוסד בנקאי רשום בישראל -תהא ערוכה על הערבות הבנקאית .4.3
מציע יהיה , כך שהלפי בקשתו של המציע עצמו( 1981 -בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

  פי כתב הערבות. לא תתקבל ערבות שהוצאה לבקשת צד ג' כלשהו.-המבקש על

בכפוף לכל דין, הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות,  .4.4
טב שיקול דעתה, כי הפגם שנפל בנוסח הערבות נעשה בתום לב וכי וזאת אם שוכנעה, לפי מי

 אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המשתתפים.

מציע המעוניין בכך רשאי להציג את טיוטת ערבות המכרז לאישורה המוקדם של הרשות,  .4.5
ת. מובהר, כי אין בכך כדי לגרוע ( ימים לפני מועד הגשת ההצעו14וזאת לפחות ארבעה עשר )
מטעמה או  ומיאו כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות  מכרזהמאחריותו של המציע לפי 

 להגביל את שיקול דעתה, לרבות במקרה בו אישרה הרשות את נוסח טיוטת הערבות.

לכך שהמציע יעמוד בהוראות מסמכי המכרז, כולל הבנקאית תשמש כבטוחה  הערבות .4.6
עתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה בו לקיום הצ
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בכל יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד המציע לא יעמוד בהוראות מסמכי המכרז או 
, ותרשפי שיקול דעתה הבלעדי של ה-פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכל על-התחייבויותיו על

 פי דין.-על רשותם לוזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתוני

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרשות תהא רשאית )אחרי שנתנה למציע הזדמנות  מבלי 
להשמיע את טענותיו( להורות על חילוט הערבות הבנקאית, אם התקיים במציע אחד 
מאלה: הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות, או בחוסר ניקיון כפיים; הוא מסר 

 לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הואאו מידע מהותי בלתי מדויק; מידע מטעה לרשות 
 הוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי; ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף

  .במכרז הזוכה עם הרשות של ההתקשרות ליצירת מוקדם תנאי שהן המכרז

( יום 14תוך ארבעה עשר )תוחזר לו ערבות המכרז שצירף  -מציע במכרז שהצעתו לא זכתה  .4.7
 ממועד חתימת חוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה.

 תוקף ההצעה .5

 20.09.2018 ליוםעד תהיה בתוקף ההצעה  .5.1

 התוקף מועד)" 20.11.2018ליום  עדתוקף ההצעה  תהארכ הרשות תהיה רשאית לדרוש את .5.2
  ."(המוארך

לא יהיה  מציעבלבד שהו ,הארכת תוקף ההצעה יכולה להיות לשיעוריןהדרישה למובהר, כי  .5.3
 מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף המוארך. 

 הצעת המחיר  .6

 נספחבהמצורף הכמויות בכתב והנתונים הנוספים שלהקליד את מחירי כל יחידה  מציעעל ה .6.1
 , להוציא תדפיס של כתב הכמויות(Disk On Key) אכסון נייד התקן, על גבי למכרז 7מס' 

 העותק המודפס. ולחתום על כל עמוד של  ,DOK-על גבי ה אשר הוקלד המלא

 DOK-ה למכרז, יחד עם 7מס'  נספחל יצורף של כתב הכמויותהמלא והחתום התדפיס  .6.2
  .עצמו

תדפיס החתום, ה, לבין DOK-על גבי ה מציעבכל מקרה של אי התאמה בין המוקלד על ידי ה .6.3
על גבי תדפיס כתב הכמויות  יעמציקבע המופיע בתדפיס החתום. למען הסר ספק, הצעת ה

 נועד לגיבוי בלבד. DOK-כשהיא חתומה על ידו, היא ההצעה המחייבת. ה

התאמה ביחס -התאמה בין נתונים שונים שמולאו בכתב הכמויות, כגון אי-במקרה של אי .6.4
התאמה ביחס -לפריט מסוים בין מכפלת מחיר היחידה בכמות לבין המחיר לסעיף, או אי

התאמה -ין סכום המחירים בסעיפים לבין המחיר הכולל למערכת, או אילמערכת מסוימת ב
הנתון הקובע יהיה מחיר היחידה, והנתונים  -בין הטבלאות המפורטות לבין טבלת הסיכום 

 האחרים יתוקנו בהתאם לו. 

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו/או בעדכונים לכתבי  .6.5
הדבר כאילו כלול ביצוע העבודה בסעיף הנדון במחירי סעיפים אחרים הכמויות, אזי ייחשב 

 יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום. מציעוה ,של כתבי הכמויות

בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה  .6.6
 הנמוך שבין המחירים העומדים בסתירה. 

אפילו אם במקרה זה או  ,על פי מהות העבודה עצמה תיקבע ודותעבזהות המובהר בזאת כי  .6.7
 אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין.

 לא כולל מע"מ. ,בכתב הכמויות ינקבו בשקלים חדשים בלבד המחירים .6.8
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 מסמכי ההצעה .7

, כשהם מלאים וחתומים במסגרת הצעתו למכרז, יגיש המציע את כל המסמכים המפורטים להלן
 :כנדרש

 .ת המציעטופס הצהר -למכרז  1נספח מס'  .7.1

 . ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי -למכרז  2נספח מס'  .7.2

 לעיל. 2.1.1כאמור בסעיף  -של המציע  ההתאגדות תעודת העתק .7.3

 לעיל. 2.1.12.1.2כאמור בסעיף  -מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד המ עדכני תדפיס .7.4

כל המסמכים, האישורים כולל תצהיר להוכחת הניסיון,  -למכרז  3נספח מס'  .7.5
 .והאסמכתאות שיש לצרף לו

 ערבות המכרז. -ז למכר 4נספח מס'  .7.6

 .1976-, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -למכרז  5נספח מס'  .7.7

  גופים ציבוריים. בהתאם לחוק עסקאות כדין על ניהול ספריםאישורים  .7.8

 .במקור מס ניכוי אישור .7.9

 מסמך דיווח רואה חשבון.  -למכרז  6מס'  נספח .7.10

 לעיל. 6ערוכה בהתאם להוראות סעיף , צעת המחירה -למכרז  7 נספח מס' .7.11

 ., על נספחיותחוזה ההתקשרו -למכרז  8נספח מס'  .7.12

 .לעיללמכרז  לחלק א' 16ר בסעיף כאמו - קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז .7.13

  . המכרז מסמכי כלעותק של  .7.14

 סיור הקבלנים.פרוטוקול עותק של  .7.15

 .(שנמסרו)ככל עותק של כל הודעות הרשות שנמסרו במהלך המכרז  .7.16

( לתקנות 1)ה22)תקנה  האישורים הנדרשים במסגרת התיקון לעניין עידוד נשים בעסקים .7.17
 .)ככל שרלבנטי(( 1987-ות )מכרזים(, תשמ"חהעירי

 אופן הגשת ההצעה  .8

  .אחד מקורי בעותקתוגש  ,ומסמכיה נספחיהעל כל  ,ההצעה .8.1

  .פה סגורהתושם במעטההצעה  .8.2

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא מציעה .8.3

 של המציע, בראשי תיבות.כל אחד מעמודי ההצעה ייחתם על ידי המוסמכים כדין מטעמו  .8.4

בכל מקום ייעודי בו נדרשת חתימת המציע או גורם אחר, תופיע חתימה מלאה של  .8.5
המוסמכים כדין מטעמו של המציע או הגורם האחר, בצירוף חותמת )במידת הצורך(, ועל פי 

 נהלי המציע או הגורם האחר. 

 ם בידי עו"ד ו/או רו"ח. ימולא וייחת ,נדרש אישור עו"ד ו/או רו"חבכל מקום ייעודי בו  .8.6
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הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה י ,וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המציע ,מסמכי המכרז .8.7
  .רשותשיחתם בין הזוכה במכרז לבין ה

 העבודותאומדן עלות  .9

 .המועד האחרון להגשת ההצעותיופקד בתיבת המכרזים לפני  - העבודותאומדן עלות  .9.1

לת הערות המשתתפים במכרז או שונה אומדן שונו תנאי המכרז והחוזה בעקבות קב .9.2
או בעקבות שינויים בשוק, או שינויים אחרים שנודעו סיור הקבלנים, יות בעקבות והעל

לעדכן את האומדן, הרשות אחרי מועד הפקדת האומדן בתיבת המכרזים, רשאית לרשות 
 .מהמועד האחרון להגשת ההצעותלא יאוחר 

המועד ם בסמוך למועד העדכון ובכל מקרה לא יאוחר עדכון כאמור יופקד בתיבת המכרזי  .9.3
 .האחרון להגשת ההצעות

באופן בלתי סביר  או יפחת , יעלההמכרז העומדת בתנאי נמוכהמחיר ההצעה הככל ו .9.4
שלא  הבלעדי והמוחלט, ה, לפי שיקול דעתהרשות ת, רשאיהרשות ידיהאומדן שנערך על מ

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

 בחירת ההצעה הזוכה .10

 הינה מחיר ההצעה.  לבחינת ההצעותהעיקרית  המידה אמת .10.1

עם זאת, הרשות תהיה רשאית לדחות את ההצעה הזולה ביותר ו/או להעדיף על פניה  .10.2
שהצעתו נדחית או מועדפת  המציע בניסיוןמטעמים הקשורים לרבות הצעה יקרה יותר, 

לבצע את ההתקשרות  ביכולתו/או ו בכושרוו הפיננסית, באמינותו, באיתנות כאמור,
  מושא ההזמנה.

במקרה שבו הוגשו על ידי שני מציעים או יותר הצעות מחיר זהות, המהוות את ההצעה  .10.3
וכן בכפוף לכל דין )לרבות  הזולה ביותר, ובכפוף לכך שמדובר בהצעה סבירה לדעת הרשות

שיקול דעתה הבלעדי, כי אז תהא רשאית  , על פיהתקנות לעניין עידוד נשים בעסקים(
הזוכה במכרז על פי אחת מהדרכים הבאות, הכל לפי שיקול  ההצעההרשות לבחור את 

 דעתה הבלעדי:

 .כפי שיוחלט על ידי הרשותאיכותיים על יסוד שיקולים  .א

 בדרך של הגרלה בין בעלי ההצעות הזהות.   .ב

 בחינת ההצעותסמכויות הרשות ב .11

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי הרשותידי ההצעות תיבדקנה על  .11.1
 שתמצא לנכון. 

בלתי סבירה בשל תנאיה  , לפי שיקול דעתה,רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא רשותה .11.2
מונע הערכת ההצעה כדבעי.  רשותאו בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

 ילת ההצעה.מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפס

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל -אי .11.3
הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

וההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתה  בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה
 .תהבלעדי של הרשו

 הנדרשים מסמכים איזה צירף לאאו  במכרז, להשתתפות םתנאיהלא קיים המציע את כל  .11.4
או ו/ הערות, מסמכים צירףו א ,כאמור מהמסמכים איזה שלם לא באופן צירףו א ,ממנו

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי הרשותרשאית , לצרפם שאין הסתייגויות
פגם  כלאו, לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן , והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע

/או הפרטים ו/או העניינים ו)לרבות מהותי( ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 
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 מוותרים המציעיםובתוך פרק זמן שיקבע על ידה.  הרשותשבהצעתו בתנאים כפי שתקבע 
 כל על זה בענייןהרשות  כנגד דרישה/או ו תביעה/או ו טענה כל על חוזר בלתי באורח בזאת

 .הימנו והנובע הכרוך, הקשור

המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממלדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית רשותה .11.5
ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים  מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

לרבות מסמכים ו/או  ,יעמצניסיונו ויכולתו של הכל מידע הדרוש לבחון את דקלרטיביים, 
על וזאת  ,גם לאחר פתיחת ההצעות, סף למכרזהנתונים הנוגעים לעמידתו של המציע בתנאי 

, לרבות עמידתו בתנאי הסף הצעתו, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ומציעמנת לבחון את ה
ו במכרז, הן מהגורמים שפורטו על יד מציעוזאת הן מה ,להשתתפות במכרז שפורטו לעיל

ו/או בהמלצות שהגיש  למכרז זה ףאשר צור 3מס'  שבנספחבתצהיר להוכחת הניסיון 
 במסגרת הצעתו והן מצדדים שלישיים.

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית  הרשות .11.6
את  ,לבצע את החוזה המוצע מציעוכושרו של ה ו, את אמינותמציעוטיב העבודה של ה

 מציעסיונו של הינאת בעבר וכן  מציעעם ה יפו -רשות ו/או של עיריית תל אביבסיונה של הני
מבלי לגרוע מהאמור, הרשות תהייה רשאית שלא למסור את בעבודות קודמות דומות. 
ניסיונה שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב  מציעהעבודות נשוא מכרז זה ל

עם היחידים הרע  ניסיונהעקב ו במידה שמדובר בתאגיד, א ,מציעהעם  הרשות שלהרע 
 . והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו

שהצעתו היא  מציעכן תהיה רשאית הרשות שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה ל .11.7
הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, 

ובמקרה  מציעיפו ו/או גופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם ה –כי לעיריית תל אביב 
 .היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמוהנו תאגיד, לרבות עם  מציעשה

, כולה או חלקה, שנחזית בעיניה כהצעה לא לגיטימית הצעהלרשות שמורה הזכות לפסול  .11.8
להשיג יתרון לא הוגן על פני  ו/או כהצעה תכסיסנית ו/או כהצעה באמצעותה מבקש המציע

"( )כך למשל, מחירי הצעה לא הוגנתיתר המציעים באופן שיביא לזכייתו )להלן ביחד: "
אפס או קרוב לאפס לכל ו/או לכל חלק מן הפריטים נשוא ההצעה, סבסוד צולב והעמסות 
ש מחירים בין סוגי פריטים שונים העשויים לשקף הנחת עבודה של המציע לפיה הוא יידר

לספק בתדירות גבוהה יותר מן ההערכות המוקדמות את סעיפי ההצעה בהם נקב במחירים 
גבוהים ואילו את סעיפי ההצעה בהם נקב במחירים נמוכים במיוחד הוא יידרש לספק 

 בתדירות נמוכה יותר מן ההערכות המוקדמות וכו'(.

יבים והנתונים הרשות תהא רשאית להביא בחשבון, לצורך בחינת ההצעות, את כל המרכ .11.9
שבמסמכי ההזמנה על נספחיה, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע, את 

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

בשל מחירה או פרטי  , לרבותל הצעה שתהיה בלתי סבירההרשות תהיה רשאית לפסו .11.10
מחירים שבה. כמו כן, תהא הרשות רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסותה לתנאי 
ההזמנה ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות, באופן שלדעת הרשות מונע את הערכת 

 ההצעה כנדרש.

וראות כל דין ומסמכי מבלי לגרוע מהוראות דלעיל ומזכויותיה של הרשות על פי ה .11.11
אם לדעת הרשות המציע מצוי במצב של לפסול הצעה  תרשאירשות תהיה הההזמנה, 

 .העבודותחשש לניגוד עניינים המונע מן המציע לבצע את 

תהיה רשאית, בכפוף לזכות השימוע, לפסול או לדחות הצעות שונות כמו כן, הרשות  .11.12
 בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

ר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שנערכו על מציע אש .11.12.1
, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בשלוש השנים האחרונות הרשותידי 

 שקדמו למועד פרסום המכרז.

 וטרם נפרע. הרשותכלשהו של המציע כלפי  חובקיים  .11.12.2

ב אי עק הרשותוהחוזה עימו בוטל על ידי  רשותמציע אשר סיפק שירותים ל .11.12.3
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ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות  בתנאיעמידתו 
 שקדמו למועד פרסום המכרז. 

מידע מטעה, או שנהג במהלך מכרז בעורמה, וזאת בשלוש  רשותל שמסרמציע  .11.12.4
 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

וסר אמון, היה עימו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות ח רשותל אשרמציע  .11.12.5
חשד למרמה, היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי 

 מטעמו וכיו"ב.

על פי חוזה התקשרות עימו, התנהלות  הרשותהמציע כלפי  התחייבויותהפרת  .11.12.6
 בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב.

ומי  הרשותהמשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .11.13
אם  תהא רשאית שלא לבחור הצעה רשותה מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.

 הרשות ומי מטעמה.אינו משתף פעולה באופן מלא עם  מציעה הלדעת

והיא רשאית לעשות כן,  מציעאינה מתחייבת לברר פרטים אודות הומי מטעמה,  הרשות, .11.14
 .במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה  עלשומרת  רשותהף לכל דין בכפו .11.15
אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת 

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

 בחוזה הרשות להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .12

 .הרשותכתב בדבר החלטת מסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .12.1

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לרשות הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על  .12.2
  פי כל דין.

בשינויים המחויבים, , למכרז( 8נספח מס' )על החוזה לחתום שזכה במכרז מתחייב  מציע .12.3
רשות, על פי הצעתו במכרז אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים ב

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

שות, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את בנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא לר .12.4
כשהוא חתום בידי ( לחוזה 'ט נספח) וחהביט אישור את וכן (חוזהל 'ונספח )ערבות הביצוע 
 חברת הביטוח.

עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  לא .12.5
 ותיו. זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבוי

ובעצם הגשת הצעתו הוא  רשותשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי ה מציעל .12.6
 .ובקשר עם ביטול זכיית רשותדרישה כלפי הומוותר על כל טענה, תביעה 

במכרז, או  מציע, לא לקבל הצעה של רשאית רשותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ה .12.7
 באים: ההצעה הזוכה במכרז, גם במקרים במכרז כ מציעשל  הצעהלבטל את ההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו נתן או  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי ה רשותיש בידי ה .12.7.1
 .ה במכרזיהציע מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

שניתנה במכרז אינה נכונה, או  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה רשותהתברר ל .12.7.2
, היה בה כדי רשותית אשר, לדעת העובדה מהותרשות לא גילה ל זוכהשה

למועד חתימת  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ולהשפיע על קביעתו כזוכה במכרז
 מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע ידו, התרחש החוזה על 

 .במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה מציעה
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 יע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. נוי הגורם לאי עמידת המצשיכל  .12.7.3

 הליכיםהמציע  נגד מתנהלים בו במקרה או, פלילית בעבירה של המציע הרשעה .12.7.4
 שביצע לכאורה. פלילית עבירה עם בקשר חקירות או פליליים

, הרשות של דעתה שיקול לפי, בו יש אשר דופן יוצא אירוע של התרחשות .12.7.5
 .עבודותה את לבצע המציע של יכולתו על מהותית שלילית השלכה

אשר לדעת הרשות יש בו/הם , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  /יםעיקול /והוטל .12.7.6
כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

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

כונס נכסים זמני מנהל מיוחד או  נאמן או, כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .12.7.7
ממועד  יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  או קבוע או מפרק זמני או קבוע

 .קביעתו

זוכה ללא הסכמה מראש מההחזקות ביותר  או 25%כי הועבר  רשותהתברר ל .12.7.8
 .רשותובכתב של ה

לא  מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על חוזה ההתקשרות .12.8
 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי  .12.9
הזוכה מכל  מציעתנאי המכרז, במקרה שבו ביטלה הרשות את הסכם ההתקשרות עם ה

במקום שהצעתו דורגה  מציעסיבה שהיא, תהייה רשאית הרשות, אך לא חייבת, לפנות ל
שזכה, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות  מציעשלאחר ה

כאמור ייתן את תגובתו בכתב  מציעעל פי תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. 
להצעת הרשות או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה,  מציעימים. סרב ה 7להצעת הרשות בתוך 

שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן  מציעצעה דומה לתהייה רשאית הרשות לפנות בה
הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה 

 מציעשהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת ה מציעהבלעדי והמוחלט של הרשות, וכי ל
ו/או דרישה אחר אין ולא תהייה כל טענה  מציעשהסכם ההתקשרות עמו בוטל ו/או לכל 

ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם 
 הזוכה. מציעה

 מסמכי המכרז .13

, ונמסרים בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד רשותהינם רכוש ה מכרזמסמכי ה .13.1
לקם( המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה )כולם או חולא לשום מטרה אחרת. 

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

הרשות ומי מטעמה לא ישיאו באחריות כלשהי בגין הפסד, נזק או פגיעה כלשהם שנגרמו  .13.2
למציעים או מי מטעמם או כל אדם אחר אשר לגביהם נושאים הם באחריות מכוח הדין או 

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

את , המבנההאתר ואת עצמו ובאופן עצמאי את על חשבונו ואחריותו, במציע לבדוק כל ל ע .13.3
 באתר)העיליות והתת קרקעיות( הקיימות ת ו, את התוכניות השונות, את התשתיםסביבת

לרבות  מכרזהגישה כמו גם את מסמכי הודרכי ובסביבתו, את אפשרויות האצטדיון 
בדיקות הקשורות באתר ברשויות  ,יהם ותיאוריהם הטכניים והמקצועייםדרישות

אחר רלוונטי כל נתון ועסקי  , הנדסי, ביצועי, תפעוליכל נתון משפטי, תכנוניהרלבנטיות, וכן 
. המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי מכרזהעל פי  מציעלמכלול התחייבויות ה

 דיון ומסמכי המכרז וביחס לכל הנובע מהם.התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לאתר האצט

שערכו את כל הבדיקות המחקרים, הניתוחים הנדרשים בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי  .13.4
)ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי לשם הגשת הצעה 

רוך בו, במישרין או או הכבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט לוגיסטי וכו'( לג-מימוני, תפעולי
המציע לא ייחשב  בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז.

 כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.
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כל הבדיקות בנוגע לאתר  בלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, המציעים מוזמנים לערוך את .13.5
כל שנדרש לדעתם, כדי לבדוק את נכונות הנתונים המנויים לפי שיקול דעתם, כ ולמבנה

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 נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .13.6
לא תישא באחריות והמציע לא יהיה רשאי לתבוע או לעלות כל וכן כל מי מטעם הרשות( 

טענה נגד הרשות בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע 
נזיקי או אחר( מאימוץ, שימוש או יישום של מידע י, או להיגרם )בין אם על רקע חוז

 מציע, ככל שהועבר, על ידי הרשות וכל מי מטעמה.שהועבר או הועמד לרשות ה

הרשות )לרבות נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עימה  .13.7
אינה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי כל מידע שהועבר כאמור וכן כל מי מטעם הרשות( 

פרויקט ו/או מהווה את כל המידע אשר ברשותה ו/או בסמכותה, הרלבנטי או המהותי ל
 להתחייבויותיו של הזוכה במכרז זה. 

, או חלקי סעיף או מכרזאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי ה .13.8
, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא מכרזסעיפים במסמכי ה

 לכל דבר ועניין., אשר יוותרו תקפים ומחייבים מכרזבכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי ה
כמו כן ובלי לגרוע מהאמור, במקרה של העדר תוקף, בטלות או העדר יכולת אכיפה של 
הוראה מהוראות מסמכי המכרז, יפעל המציע על פי דרישת הרשות באופן שיביא ככל הניתן 

 לביצוע בקירוב של אותה ההוראה.  

פטית אחרת הקשורה )לרבות נושאי המשרה ברשות ובכל תאגיד או ישות מש רשותעל ה .13.9
שהוא וסוג ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין ( ומי מטעמה עימה

ו/או בכל הקשור  מכרזבכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי ה
ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב המכרז למסמכי 

 ה במסגרת הליך המכרז.ו/או בעל פ

 תנאים כלליים .14

 דין חל .14.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  שתתפיםלכל דין, והמ

 והגשת ההצעות.

 תניית שיפוט .14.2

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

 עיון .14.3

הרשות מודיעה בזאת במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידיה במסגרת מכרז זה 
משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוונתה להעמיד לעיון 

לך תקופה המשתתפים שהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן הרשות בכתב במה
הרשות ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת  (30) שלושיםשלא תעלה על 

 אשר יוכרז כזוכה במכרז. מציעואת ההצעה של ה

הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין  מציעעל היחד עם זאת, 
סמכים הכלולים בה לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמלגלותו, 

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי כאמור והמהווים, לדעתו, מידע סודי
 רשות.ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון ל

  דרישות ביטוח .14.4

שיזכה במכרז.  מציעה ידי על ביטוחים לקיום הרשות רישותדל ופניתלב המציעים מ שומתת
טוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד כל הסתייגות לגבי דרישות הבי

 שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.
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 הוצאות ההשתתפות בהליך .14.5

בגין  מהרשותיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  מציעה
ומכל סיבה שהיא, צמצום היקף  , כולל במקרה של ביטול המכרז בכל שלבהוצאות אלה
 .מתן צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא, וכו'-העבודות, אי

 ביטול המכרז .14.6

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

או מסיבות תקציביות,  ,הפרויקטהעבודות או ישתנו צרכי הרשות בקשר עם  או אם ,יחידה
 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.  ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת

 הצעה בודדת .14.7

או מציע, בהאמור חל גם על מי ששולט הצעה אחת בלבד. במכרז זה רשאי להגיש  מציעכל 
מוגדר המונח  לעניין זה בלבדישי השולט גם בו. הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם של

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

 שונות .14.8

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

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

ן מטעם וכן עם כל יועץ או מתכנ הרשותהמציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם 
להחליף את  תרשאי רשותעליון על ידם. למען הסר ספק, יובהר, כי ה , לרבות פיקוחרשותה

 הפרויקט ולפי שיקול דעתהביצוע  כל אחד מבעלי התפקידים לעיל, בכל שלב משלבי 
 /או דרישה בעניין זה.והבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה 

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  רשותורה כל גורם אחר עליו ת

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

 

 בכבוד רב,

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

 ופס הצהרת המציע במכרזט
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 1נספח מס' 

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

 במכרז מציעהצהרת ה

  , שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתסאונדשל מערכת להספקה, התקנה, שירות ותחזוקה 
 יפו - אביב תלבשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד  פרויקטבמסגרת 

 

אחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים אנו החתומים מטה, ל
 בזה כדלקמן:

, ובדקנו את כל הבנו את כל האמור במסמכי המכרזלמדנו, בדקנו בקפידה ואנו מצהירים בזה, כי  .1
הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע 

בודה נשוא המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, הע
כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי  התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתנו,

לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או כי והגשנו את הצעתנו בהתאם, , כי המכרז
 ה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.אי הבנ

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
לבצע  , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו
ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט  את העבודה שבנדון, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה

 הטכני המצורף אליו.

, והינה הצעתנו אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .3
 היחידה, על פי הקבוע במסמכי המכרז.

או  09.2018.20 עד ליוםלשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .4
 מכרז.ה לדרישת הרשות על פי תנאילתקופה נוספת בהתאם 

מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה עסקים ימי  5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך .    5
וכן את אישורי הביטוח הנדרשים כשהם  בשיעור הנקוב בחוזה הביצועערבות את ונפקיד בידכם 
 .חתומים כנדרש

, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת היריםמצאנו  .6
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 .אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז .7

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 אישור עו"ד

"(, מאשר מציעה_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )"הח"מ,  אני
__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

, מוסמכים לעשות כן מציעשלעיל בפני, בשם ה מציע_______________ אשר חתמו על הצהרת ה____
החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז  מציע, וכי נתקבלה על ידי המציעמטעם ה

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

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 
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 2נספח מס' 

 ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי
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 2' מס ספחנ

 מציעופרטי  הצהרה על מעמד משפטי
 

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

 מעמד משפטי .א

 חברה בע"מ   שותפות רשומה 

 רטים כללייםפ .ב

  ציע שם המ

  תאגיד המספר 

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  טל' נייד איש קשר

 במציעשמות בעלי זכות החתימה  .ג

 דוגמת חתימה מספר זהות שם פרטי שם משפחה

    

    

    

 : צרופות .ד
 . העתק תעודת ההתאגדות של המציע.1
 .1/2018, שהופק לאחר תחילת חודש שותפויות/הנסח עדכני מרשם החברות. 2
 
 .מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים על מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו "מאנו הח

 

 שם משפחה  שם פרטי  שם משפחה  שם פרטי 

 

 

  חתימה  תאריך  המחתי  תאריך 

 
 

 אישור
 

החתימה של י ה/ות מורשת/את חתימבזאת ת/ת מאמהח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, אני 
 לכל דבר ועניין.המציע  ם מחייבת אתו/מתיומאשר/ת כי חתהמציע, 

 
 

  חתימה וחותמת  תאריך 
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  3נספח מס' 

 סיון ינהתצהיר להוכחת 

 פרק ב' למכרז(ל 13.)סעיף 
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 3נספח מס' 

 סיוןינהתצהיר להוכחת 
 

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

 בזה כדלקמן: 

ליתן  מציעומוסמך מטעם ה"( מציע____________ ב ____________________ )"ה מכהן אני  .1
 . 3/2018 במסגרת מכרז מס'הצעה מהיר זה כחלק תצה

בתנאים  העומדיםקבע של מערכת סאונד, בישראל, -ספקה והתקנתה של( פרויקטים 2) שניהמציע ביצע  .2
 המצטברים הבאים:

 ומעלה )לא כולל מע"מ(. ש"חאלף  950בהיקף כספי של  -אחד הפרויקט ה .2.1

 )לא כולל מע"מ(.ומעלה  ש"חאלף  450בהיקף כספי של  -השני פרויקט ה .2.2

קודם למועד האחרון להגשת ו 2013-2018במהלך השנים קטים הסתיים ביצוע כל אחד מהפרוי .2.3
  ההצעות.

, DSP, מערכת PA הבאים: מערכת רמקוליהרכיבים כל לכל הפחות את  כללהמערכת הסאונד  .2.4
 וחיווט. קבע-תהתקנ

 נה לתפעול אירוע זמני.התקנה של מערכת סאונד שאיננה ניידת ואינ -" משמעה התקנת קבע" .2.5

יקטים של ציוד תקשורת ו/או עמידה בתנאי סף זה באמצעות פרו להוכיח ניתן, כי לא מובהר .2.6
. עם זאת, במידה וציוד ם ו/או ציוד תאורה ו/או ציוד בטחון ו/או כריזת חירוםחשביציוד מ

חשבון ניתן להביאו ב -כאמור נכלל בפרויקט כחלק ממערכת הסאונד או לצורך התמיכה בה 
 .בבחינת ההיקף הכספי של הפרויקט

  .במעמד של "קבלן ראשי"בין כ"קבלן מבצע" ובין  -על ידי המציע  יםהפרויקטכל אחד מביצוע  .2.7

 :לעיל 222ף סעי דרישות עלעונים המפורטים להלן הפרויקטים  כי מצהיר הנני .3

 1ס' מ פרויקט

 תשובת המציע 
של הספקה  בוצע הפרויקט עבורו שם הגוף
 בישראל: ,קבע של מערכת סאונד-והתקנת

_________________________________________ 

  :תקופת הפרויקט
וסיום  תיש לציין חודש ושנה של תחיל]

 :[הפרויקט

  _____/  _____תחילת הפרויקט: 
 _____/  _____ :ום הפרויקטסי

 (לא כולל מע"מ) ש"ח __________________________  :קף הכספי של הפרויקטההי

קבע של מערכת סאונד, -הפרויקט כלל הספקה והתקנת  תיאור הפרויקט:
  הרכיבים הבאים:כל הכוללת לפחות את 

  PAמערכת רמקולי 
  DSPמערכת 

 התקנה וחיווט 
 _______ _______________________: _______שם :קשר איש פרטי

 __________________________________: _תפקיד
  _______________' נייד: ___________________טל
 ________________"ל: ___________________דוא

החשבון הסופי המפורט המלא של  צרופות:
הפרויקט, הכולל את תיאור הסעיפים 

המפורט והמלא בכתבי הכמויות לכל סעיפי 
 שוניםהעבודות ה

יש לצרף את החשבון הסופי, ולסמן על גביו בצורה ברורה ]
 הסעיפים הרלבנטיים לניסיון המוצג[מהם 

  

מכתב המלצה מהמזמין )או מנהל צרופות: 
 מטעם המזמין(הפרויקט 

 [יש לצרף מכתב המלצה]
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 2מס'  פרויקט

 תשובת המציע 
של הספקה  בוצע הפרויקט עבורו שם הגוף

 בישראל: ,רכת סאונדקבע של מע-והתקנת

_________________________________________ 

  :תקופת הפרויקט

וסיום  תיש לציין חודש ושנה של תחיל]

 :[הפרויקט

  _____/  _____תחילת הפרויקט: 

 _____/  _____ :ום הפרויקטסי

 (לא כולל מע"מ) ש"ח __________________________  :ההיקף הכספי של הפרויקט

קבע של מערכת סאונד, -הפרויקט כלל הספקה והתקנת  אור הפרויקט:תי

 הכוללת לפחות את כל הרכיבים הבאים: 

  PAמערכת רמקולי 

  DSPמערכת 

 התקנה וחיווט 

 __________ ____________________: _______שם :קשר איש פרטי

 __________________________________: _תפקיד

  _________________________' נייד: _________טל

 ________________"ל: ___________________דוא

החשבון הסופי המפורט המלא של  צרופות:
הפרויקט, הכולל את תיאור הסעיפים 

המפורט והמלא בכתבי הכמויות לכל סעיפי 
 העבודות השונים

]יש לצרף את החשבון הסופי, ולסמן על גביו בצורה ברורה 
 רלבנטיים לניסיון המוצג[מהם הסעיפים ה

  

מכתב המלצה מהמזמין )או מנהל צרופות: 
 מטעם המזמין(הפרויקט 

 ]יש לצרף מכתב המלצה[

 ובלבדלניסיון,  דרישות הסףהעמידה בהוכחת פרויקטים נוספים שהינם רלבנטיים לצורך להציג ניתן הערה: 
 בטבלה נפרדת.פרויקט יוצג שכל 

 
ו/או  רשותוכן מסכים שהזה  3מס' בנספח  המפורטות העבודותהנתונים לגבי הנני מאשר נכונות ומהימנות 

 3 מס' בנספח תהמפורט עבודהוכן תערוך בירור ביחס לכל  תפנה לבקש המלצות מהלקוחות הנ"למי מטעמה 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת. .זה

            ___________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                                                       

 

 אישור עו"ד

בפני  /ההופיע ____________כי ביום , בזה /ת, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח
הינו/הינה מורשה/ית חתימה ב___________, ש______, מס' זיהוי ________ ___________________

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  /ההיה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתי
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /העשה כן, אישריעשה/ת

________________________ 
 "דעו וחותמת חתימת
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 4נספח מס' 

 נוסח ערבות מכרז
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  4 מס' נספח

 נוסח ערבות מכרז

 

 

  לכבוד
 יפו בע"מ -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

 ערבות מס' ________________הנדון: 

"( אנו המבקש)להלן: "]המציע[ לבקשת ___________________________________________ 
ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש, בערבות מלאה ערבים בזה כלפיכם 

להספקה,  3/2018 מס' פומבימכרז וזאת בקשר עם  ,ש"ח( מאה וחמישים אלף) 150,000עד לסכום של 
שיפוץ  פרויקטבמסגרת  סאונד, שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתת ושל מערכהתקנה, שירות ותחזוקה 

 שפורסם על ידיכם. ,יפו - אביב תלבלומפילד בוהרחבת אצטדיון 

)שבעה( ימים מתאריך קבלת  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום בגבול סכום הערבות תוך 
דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

 תשלומו מהמבקש. 

 .ועד בכלל 20.09.2018תאריך זו תישאר בתוקפה עד ערבות 

___________________לא יאוחר מאשר התאריך  -דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב 
 הנ"ל. דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

  

 

 תאריך  שמות החותמים  חתימות וחותמת הבנק
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 5נספח מס' 

וריים, חוק עסקאות גופים ציבתצהיר לפי 
 1976-תשל"ו
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 5נספח מס' 

 תצהיר
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 

 
אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

ר/ה בזאת בכתב להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי
 כדלקמן:

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

_______________________במציע, כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם  -מכהן כ אני מצהיר כי אני
 בו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על תצהיר זה.המציע ולחיי

 זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: בתצהיר .1
 ב)א( לחוק.2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" עבירה"

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז , או עבירה לפי חוק1991-התשנ"א
 נכונה מתוך האפשרויות הבאות: האת החלופה  לסמןהנך נדרש  - קיום דיני העבודה .2

 
  האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת, המציע ובעל זיקה אליו לא  המועדעד

 .31.10.2002הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 
 

 או 

 אחר על זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו להמציע וב
האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת חלפה , אולם במועד 31.10.2002יום 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 
 
נכונה מתוך האפשרויות האת החלופה  לסמןהנך נדרש  - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .3

 הבאות: 
 
 להלן: "חוק  1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות(

 .המציע על חלות לא"( זכויות שוויון
 או 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן 9הוראות סעיף 
 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד 100אם המציע מעסיק 

לחוק  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
לחוק שוויון זכויות,  9סעיף  והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי

ונעשתה אתו התקשרות  – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  -שלגביה הוא מתחייב כאמור 

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

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

 
 אמת. -זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל 

 
                                                                                  ______________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                 
 אישור

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

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

 
________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 6ספח מס' נ

 דיווח רואה חשבוןמסמך 
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 6 מס' נספח

 דפס על נייר לוגו של רואה החשבון[נספח זה יו]

 לכבוד 

 בע"מ יפו –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב 

 

 א.ג.נ.,

 

, שליטה ובקרה וכריזה ת סאונדומערכ לש, התקנה, שירות ותחזוקה ספקהלה מכרז בענייןהנדון: 
 )להלן "המכרז"(  יפו - אביב תלשיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד ב פרויקטבמסגרת  תפעולית

 דיווח רואה חשבוןמסמך 

 

 הנני מדווח כדלקמן: ,)להלן: "המציע"( ____________________החשבון של  הוכרוא ,לבקשתכם

ידי וחוות בוקרו על ו, __________הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום  .א
 .__________דעתי נחתמה בתאריך 

 לחילופין:

ובוקרו על ידי רואי  __________,הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום 
 .__________בון האחרים נחתמה בתאריך חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החש

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

 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

מאז הדוחות לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו  .ג
 המציע.עם הנהלת  "העסק החי"הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא 

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

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

 בישראל. עסק חישל לשכת  58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  -"עסק חי"  ,)*( לעניין מכתבי זה

 

 בכבוד רב,

 

  תאריך  רואה החשבון 
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 7נספח מס' 

 הצעת המחיר 
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 7 מס' נספח

 צעת המחיר ה

 

 :ה וכחלק בלתי נפרד ממנומצורפים במסגרת נספח זא. 

  וכןכתב כמויות;  ועליו( Disk On Keyאכסון נייד ) התקן( 1)

 .[( למסמכי המכרז)תכולת העבודות לחלק ב' פרק ד'] תדפיס של כתב הכמויות( 2)

 

 :פים הבאיםאת המסמכים הנוס במסגרת נספח זה יצרף המציע בהצעתוב. 

  וכן; בו כל המחיריםמולאו לאחר שכתב כמויות,  ועליו( Disk On Keyנייד )האכסון ה התקןאת ( 1)

 בכל עמוד.על ידי המציע  חתום, כשהוא לאחר שמולאו בו כל המחיריםתדפיס של כתב הכמויות ( 2)

 

 

 תאריך: ________________________

 

 ________: ____________מציעחתימה וחותמת של ה

 

 

 

 אישור עו"ד

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

 מציעמחייבת את ה מציעתמת ה, וכי חתימתם בצירוף חומציע, מוסמכים לעשות כן מטעם המציעבשם ה
 לכל דבר ועניין.

 

  

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך  
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 תכולת העבודות -חלק ב' 

 הטכני המפרט -א'  פרק

 לוחות זמנים - 'ב פרק

 אחריות, שירות ותחזוקה - 'ג פרק

 כתב כמויות -פרק ד' 

 [DOK -]כולל התכניות על גבי התקן אכסון נייד  תתכניו - 'ה פרק
 

 

 

 תכולת העבודות -חלק ב' 

 -)להלןבלומפילד אצטדיון פרויקט שדרוג והרחבת עבור  הנדרשות המערכותבפירוט  עניינוזה פרק 
ותחזוקה של מערכת סאונד,  שירותהתקנה, ספקה, הל 3/2018מכרז פומבי מס'  במסגרת"( אצטדיוןה"

  ."(המכרז" -)להלן האצטדיוןכריזה תפעולית עבור  ומערכתובקרה מערכת שליטה 
 

 : הנדרשותלהלן רשימת המערכות 
 לאצטדיון.  סאונד מערכת .1

 .("הבקרה"מערכת או  "והבקרה השליטה"מערכת ) ובקרה שליטה מערכת .2

 מערכת כריזה תפעולית )לאזורי התכנסות קהל בלבד, כמפורט להלן(.  .3
 
 מצורפים לו:ומהמסמכים הי זה זה מורכב ממסמך ראשפרק 

 המפרט הטכני; -פרק א' 
 לוחות זמנים; -פרק ב' 
 אחריות, שירות ותחזוקה; -פרק ג' 
  ;כתב כמויות -פרק ד' 
  .תכניות -' פרק ה

 
שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משהב"ט ומשרד הבינוי , תחולנה הוראות המפרטים הכלליים בנוסף

באתר האינטרנט:  המפרטים הכלליים נמצאיםמשותפות למשהב"ט ולצה"ל.  והשיכון או בהוצאת ועדות
www.online.mod.gov.il .מידע לספק << מפרטי בינוי >> 

 
 
 

  



 

 

33 

 

 הטכניהמפרט  -א'  פרק
 

 הסאונד מערכת .1
 
 - מוסיקליים פלייבקים השמעתלכרוז/מנחה,  סאונדהם  הסאונדממערכת  הנדרשים עיקרייםה יישומיםה

  .והופעות עצרות ,לכנסים סאונדו, גם לפרסומות יםהמשמש הווידיאו כילמס קול הגברת ,גבוהה באיכות
 

  הסאונד ממערכת הנדרש כללי אפיון
 

 המובילים בעולם.באצטדיונים איכותית אשר תספק איכות סאונד גבוהה, כמקובל  סאונד מערכת .1
 .אצטדיוןתספק פיזור שווה ואחיד לכל מקומות הישיבה ב הסאונד מערכת .2
 .  הקהל רעשי על תתגבר (היתר בין)תספק עוצמת קול אשר  הסאונד מערכת .3
 מערכת, באמצעות ההפעלה צוות"י ע המערכת של פשוטה הפעלה המאפשר" למשתמש"ידידותי  תכנון .4

, האצטדיוןיופעלו המערכות ע"י אנשי התפעול של  ,האצטדיוןהפעילות השוטפת של  במהלך. בקרהה
האצטדיון מארח  ,בנוסף .לתת מענה מהיר ומקצועי לדרישות המקוםים להיות מסוגלצריכים  אשר

 /ולכן יש לשים דגש על נגישות המערכת על מנת שטכנאיםואירועים של צדדים שלישיים, עצרות  ,כנסים
 חיצוניים יוכלו לגשת ולהתחבר למערכות במהירות ובפשטות. סאונדחברות 

 

 סאונד הנדרשתה מערכת שלמפרט טכני  .2
 

 המערכת פריסת
 

  .)אגדים( שמצדי המגרש האגדי הקונסטרוקצי 2הרמקולים יותקנו ע"ג כל 
 

 חלוקת אשכולות הרמקולים:

זווית סימטרית( ראשיים  1זווית צרה,  2רמקולים ) 3 -כל אשכול מורכב מ -בכל אגד(  11) אשכולות 22 .א
 (. 8בתוכנית מס'   A)מסומנים

רמקולים )זווית סימטרית( ראשיים  2 -כל אשכול מורכב מ -( בכל אגד 4אשכולות ליציעים הפינתיים ) 8 .ב
 (.8בתוכנית מס'   B)מסומנים

רמקולים )זווית צרה( ראשיים  4-כל אשכול מורכב מ -בכל אגד(  2אשכולות ליציעים הדרומי והצפוני ) 4 .ג
 (.8בתוכנית מס'   C)מסומנים

 
 מסדים ותקשורת: יריכוז

 .5ס שבמפל  DJימוקם בחדר - 1מסד מס'  .א
 .5ימוקם בחדר תקשורת שבמפלס  - 2מסד מס'  .ב
 (.3-6יח' מסדי מגברים אשר ימוקמו בכל עמוד של הקונס' )מסדים מס'  4 .ג
 בכר הדשא. -( WPיח' פנלי חיבור ) 2 .ד
 . 5בחדרי התקשורת שבמפלס  -)חיבור לעיתונים(  PRSיח' פנלי  4 .ה

 
  פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים 2.1

 
 הבאים.  הריכוזים 8-ב ימוקמו הפרוססור' יח

  .החיבור בין הריכוזים יתבצע באמצעות כבילה / רשת אופטית )שתשתמש גם למערכת הבקרה(
 להלן המיקומים ופירוט הכניסות /יציאות: 

 
 : 1' מס . מסד ראשי1
 16  כניסותLINE\MIC +48V phantom 
 8 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  הרחבה!הכולל יחידות  - יציאותבין כל הכניסות ל מלאהמטריציה 

  תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים המערכת 
  יציאות:  4מינימוםLOGIC\GPIO-  

  דרך נשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאהוכיו-דו.   

 יש לכלול בסעיף זה את הכמות של מס' המכשירים הנדרשים + כרטיסיי ההרחבה שלהם 
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 )יח' הרחבה(:  2. מסד מס' 2

 4  כניסותLINE\MIC +48V phantom 

 4 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  בין כל הכניסות ליציאות מלאהמטריציה 

  תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים המערכת 
  יציאות:  4מינימום-LOGIC\GPIO  

  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 
 )יח' הרחבה(: 3מס' . מסד 3

 8 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  בין כל הכניסות ליציאות מלאהמטריציה 
  המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 

  יציאות:   4מינימום-LOGIC\GPIO 

  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 

 )יח' הרחבה(: 4. מסד מס' 4
 8 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  בין כל הכניסות ליציאות מלאהמטריציה 
  המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 

  יציאות:  4מינימום-LOGIC\GPIO  
  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 
 )יח' הרחבה(: 5. מסד מס' 5

 8 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  בין כל הכניסות ליציאות לאהממטריציה 

  תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים המערכת 
  יציאות:  4מינימום-LOGIC\GPIO  

  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 
 )יח' הרחבה(: 6. מסד מס' 6
 8 יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  בין כל הכניסות ליציאות מלאהמטריציה 
  המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 

  יציאות:   4מינימום-LOGIC\GPIO  

  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 
 )יח' הרחבה(: W.P-1. פנל קיר )שבכר הדשא ( 7

 8  כניסותLINE\MIC +48V phantom 

 4יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  ן כל הכניסות ליציאותבי מלאהמטריציה 
  המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 
  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 
 
 )יח' הרחבה(: W.P-2. פנל קיר )שבכר הדשא ( 8
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 8  כניסותLINE\MIC +48V phantom 

 4יציאות LINE  

  ממשק דנטה 

  ות ליציאותבין כל הכניס מלאהמטריציה 
  תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים המערכת 

  דרךנשלט ע"י מערכת הבקרה -LAN\-232-RS נית מלאה  ודו כיו 
 

 : בלבד פרוססורים מהיצרנים הבאים יתקבלו

\ MEDIA MATRIX \ BSS \ Symetrix\NET-MAX BIAMP \ QSC-Q-SYS  
 

 ית צרה זוו - amp-way ,bi-Twoרמקול ראשי  2.2
 

כנקוב בכתב  - 64האם להזמינן, סה"כ:  נהלהחלטת המזמי ,יחידות רזרביות 4)ובתוספת יחידות  60 :"כסה
 הכמויות( 
 בשכיבה יותקן הרמקול

 יהיה "שופרי"  (LOW-MID/HI) הרמקול מבנה כל
 עלותמ 60 -40: אופקית כיסוי זווית
 עלותמ40  -20: אנכית כיסוי זווית
 IP55 מור ברמת גימעץ : תיבה

 EN54-24 Certified 
Low: 2x 12" or 1x 15" 

HI: 1.4 "-3"  
MAXIMUM SPL: min 138dB peak (Calculated at 1m) 

 
 :בלבד מאושרים דגמים

 
 ד'אופציה  'גאופציה  אופציה ב' אופציה א'

TW AUDIO  

T24N(60X40) 
בהצגת אישור  מותנה

EN54-24 Certified 

JBL 

PD546-WRC 

 

EV 

EVH-D15-PI(60X40) 
 

Danley Sound 

2X SH25 

בהצגת אישור  מותנה
EN54-24 Certified  

 . אחתכיחידה  הרמקוליםיח'  2 את ויתמחר יספק -' ד אופציהאת  מציע אשר מציע* 
 

 זווית סימטרית  - amp-way ,bi-Twoרמקול ראשי  3.2
 

כנקוב בכתב  - 40אם להזמינן, סה"כ: ה נהלהחלטת המזמי ,יחידות רזרביות 2)ובתוספת יחידות  38 :"כסה
 הכמויות(
 בשכיבה יותקן הרמקול

 יהיה "שופרי"  (LOW-MID/HI) הרמקול מבנה כל
 עלותמ 60-90: אופקית כיסוי זווית
 עלותמ60-50 : אנכית כיסוי זווית
  IP55ברמת גימור מעץ : תיבה

EN54-24 Certified 
Low: 2x 12" or 1x 15" 

HI: 1.4 "-3"  
MAXIMUM SPL: min 138dB peak (Calculated at 1m) 
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 :בלבד מאושרים דגמים
 

 ד'אופציה  ג'אופציה  אופציה ב' אופציה א'

TW AUDIO  

T24N(90X50) 
בהצגת אישור  מותנה

EN54-24 Certified 

JBL 

PD566-WRC 

 

EV 

EVH-D15-PI(60X60) 

 

Danley Sound 

2X SH60 

בהצגת אישור  מותנה
EN54-24 Certified  

  .אחתכיחידה  הרמקוליםיח'  2 את יתמחריספק ו - ד' אופציהאת  מציע אשר מציע* 
 

 ערוצים  4 פרוססורמגברי/ .42
 

 /I CALSS D/TD/H :מסוג מגברים
 4: ערוצים כמות

  אוהם 4 -ב 2500W :לערוץ הספק מינימום
DSP גברים בו זמנית מלא לכל יציאה, כניסת תקשורת לתוכנת ניהול המאפשרת שליטה על כלל המ 

 
 :בלבד מאושרים דגמים

 
 'דאופציה  'גאופציה  'באופציה  אופציה א'

LABGRUPPEN 

D 120:4L 

CROWN 

I-TECH 4x3500hd 

DYNACORD 

IPX10:4 

POWERSOFT 

X4 
 
 רמקוליםA  (3 )מיתקן תליה לאשכול 5.2
 

 :יכלול היחידה מחיר
"משטחי ל מתחת/או ו המבנה של /אגדקציההקונסטרו תקרת"ג ע+הרמקולים  התליה מתקן התקנת. 1

 , מסגרות,הקונסטרוקציה עבודות כל את היחידה במחיר לכלול יש .(מיקומים עם שירטוט" )מצורף הליכה
  .בינוי הנדרשות

, ע"פ מדידות באתר ע"י נההמזמי " לאישורוורקס סולידבתוכנת " מימדפרט + הדמיה בתלת  הכנת. 2
 . מהנדס קונסטרוקציה מורשה

 :יכלול המיתקן. 3
 )לכל רמקול בנפרד( מטה / למעלה - הרמקולים 3 של נעילה+  הטיה  3.1
 שמאלה  ימינה / - הרמקולים 3 של נעילהצידוד +   3.2
 שחור מט טקסטורה + צביעה בתנור שעמיד לתנאי חוץ בלבד, צבע צבע אלקטרו סטטי   3.3
בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י  מגולוונים בלבד ייוצר ממתכות )פחים( המיתקן  3.4

  .חיתוכי לייזר, כיפופים, ריתוכים ע"פ הצורך
 .(והרכבה פירוק)לצורך  זמני למנוע חיבור נקודת  3.5
 . ISO 12944 שנה 30 של לתקופה C4 ימית לסביבה יתאימו תלייה אבזרי עבור האלמנטים כל  3.6

 . (Continuous HDG pre-galvanized sheets) מראש מגולוון בפח להשתמש אין 3.7
  .מורשים לא - אלקטרוליט קר אבץ ציפוי עם ואלמנטים ברגים  3.8
 . A4 מ"מפלב הברגים כולל 316 מ"מפלב יהיו האבזרים כל
 45 מעל חם גלוון לעובי צנטריפוגלי בתהליך בחום מגולוון רק יאושר אז ,מגולוון ובורג במידה 3.9

 . לפחות מיקרון
 קדיחת ולאחר ,וריתוך ייצור לאחר 918 י"ת לפי בחום מגולוון רק אז, מגולוונת ופלדה במידה 3.10

 . חורים
 250 בעובי רטוב אפוקסי צבע במערכת או אבקה שכבות בשתי לצבוע יש כאמור מגולוונת פלדה 3.11

 . בטבילה החם לגלוון מעל מיקרון
 . רציף ךבתהלי מראש מגולוון פח - גל בפח להשתמש אין 3.12

 HDG according to I.S. 918 after וחיתוך ריתוך ולאחר ייצור לאחר בטבילה חם גלוון רק 3.13

fabrication. 
 אומים, ברגים, לחומרים COC and inspection certificates בחינה לאישור תעודות להגיש יש 3.14

 . האבזרים מיצרן וציפויים
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אשר יאושר ע"י אחר .ל.ג בע"מ" או קבלן ש"גליל  כדוגמת -. יצור המיתקן ע"י חברה מוכחת בשוק 4
   ות במכרז. הבהרובקשות לשאלות שלב הבמסגרת  נההמזמי

  .התקנהתכנון וה. לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכל שלבי ה5

 
  400 'מס שירטוט - עקרוני שירטוט מצורף -
 
 רמקוליםB (2 )תליה לאשכול  מיתקן 6.2
 

 :יכלול היחידה מחיר
"משטחי ל מתחת/או ו המבנה של /אגדהקונסטרוקציה תקרת"ג ע+הרמקולים  התליה מתקן התקנת. 1

 , מסגרות,הקונסטרוקציה עבודות כל את היחידה במחיר לכלול יש .(מיקומים עם שירטוט" )מצורף הליכה
  .בינוי הנדרשות

, ע"פ מדידות באתר ע"י נהאישור המזמי" לוורקס סולידבתוכנת " מימדפרט + הדמיה בתלת  הכנת. 2
 .מהנדס קונסטרוקציה מורשה

 :יכלול המיתקן. 3
 )לכל רמקול בנפרד( מטה / למעלה - הרמקולים 2 של נעילה+  הטיה  3.1
 שמאלה  ימינה / - הרמקולים 2 של נעילהצידוד +   3.2
 צביעה בתנורשחור מט טקסטורה + שעמיד לתנאי חוץ בלבד, צבע צבע אלקטרו סטטי   3.3
בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י  מגולוונים בלבד פחים(המיתקן ייוצר ממתכות )  3.4

  .חיתוכי לייזר, כיפופים, ריתוכים ע"פ הצורך
 .(והרכבה פירוק)לצורך  זמני למנוע חיבור נקודת  3.5

 . ISO 12944 שנה 30 של לתקופה C4 ימית לסביבה יתאימו תלייה אבזרי עבור האלמנטים כל  3.6

 . (Continuous HDG pre-galvanized sheets) מראש מגולוון בפח להשתמש אין 3.7
 .מורשים לא אלקטרוליט קר אבץ ציפוי עם ואלמנטים ברגים  3.8

 . A4 מ"מפלב הברגים כולל 316 מ"מפלב יהיו האבזרים כל
 45 מעל חם גלוון לעובי צנטריפוגלי יךבתהל בחום מגולוון רק יאושר אז מגולוון ובורג במידה 3.9

 . לפחות מיקרון
 קדיחת ולאחר ,וריתוך ייצור לאחר 918 י"ת לפי בחום מגולוון רק אז, מגולוונת ופלדה במידה 3.10

 . חורים
 250 בעובי רטוב אפוקסי צבע במערכת או אבקה שכבות בשתי לצבוע יש כאמור מגולוונת פלדה 3.11

 . בטבילה החם לגלוון מעל מיקרון
 .רציף בתהליך מראש מגולוון פח - גל בפח להשתמש אין 3.12

 HDG according to I.S. 918 after וחיתוך ריתוך ולאחר ייצור לאחר בטבילה חם גלוון רק 3.13

fabrication. 

 אומים, ברגים, לחומרים COC and inspection certificates בחינה תעודותלאישור  להגיש יש 3.14
  האבזרים מיצרן יםוציפוי

אשר יאושר ע"י אחר .ל.ג בע"מ" או קבלן ש"גליל  כדוגמת -המיתקן ע"י חברה מוכחת בשוק . יצור 4
   במכרז. ותהבהרובקשות לשאלות במסגרת שלב ה נההמזמי

  .ההתקנההתכנון ו. לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכל שלבי 5
 
500 'מס שירטוט - עקרוני שירטוט מצורף -  
  

 (יםרמקול 4) Cמיתקן תליה לאשכולות  2.7
 

 :יכלול היחידה מחיר
"משטחי ל מתחת/או ו המבנה של /אגדהקונסטרוקציה תקרת"ג ע+הרמקולים  התליה מתקן התקנת. 1

 , מסגרות,הקונסטרוקציה עבודות כל את היחידה במחיר לכלול יש .(מיקומים עם שירטוט" )מצורף הליכה
  .בינוי הנדרשות

, ע"פ מדידות באתר ע"י נה" לאישור המזמיוורקס סולידבתוכנת " מימדפרט + הדמיה בתלת  הכנת. 2
   .מהנדס קונסטרוקציה מורשה

 :יכלול המיתקן. 3
 )לכל רמקול בנפרד( מטה / למעלה - הרמקולים 4 של נעילה+  הטיה  3.1
 שמאלה  / ימינה - האשכול כל של נעילהצידוד +   3.2
 שחור מט טקסטורה + צביעה בתנור שעמיד לתנאי חוץ בלבד, צבע לקטרו סטטי צבע א  3.3
בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י  מגולוונים בלבד המיתקן ייוצר ממתכות )פחים(  3.4

 .חיתוכי לייזר, כיפופים, ריתוכים ע"פ הצורך
 (והרכבה פירוק)לצורך  זמני למנוע חיבור נקודת  3.5
 . ISO 12944 שנה 30 של לתקופה C4 ימית לסביבה יתאימו תלייה אבזרי עבור אלמנטיםה כל  3.6

 . (Continuous HDG pre-galvanized sheets) מראש מגולוון בפח להשתמש אין 3.7
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 .מורשים לא אלקטרוליט קר אבץ ציפוי עם ואלמנטים ברגים  3.8

 . A4 מ"מפלב הברגים כולל 316 מ"מפלב יהיו האבזרים כל
 45 מעל חם גלוון לעובי צנטריפוגלי בתהליך בחום מגולוון רק יאושר אז מגולוון ובורג במידה 3.9

 . לפחות מיקרון
 קדיחת ולאחר ,וריתוך ייצור לאחר 918 י"ת לפי בחום מגולוון רק אז, מגולוונת ופלדה במידה 3.10

 . חורים
 250 בעובי רטוב אפוקסי צבע מערכתב או אבקה שכבות בשתי לצבוע יש כאמור מגולוונת פלדה 3.11

 . בטבילה החם לגלוון מעל מיקרון
 .רציף בתהליך מראש מגולוון פח - גל בפח להשתמש אין 3.12

 HDG according to I.S. 918 after וחיתוך ריתוך ולאחר ייצור לאחר בטבילה חם גלוון רק 3.13

fabrication. 

 אומים, ברגים, לחומרים COC and inspection certificates  בחינה תעודותלאישור  להגיש יש 3.14
  האבזרים מיצרן וציפויים

אשר יאושר ע"י אחר .ל.ג בע"מ" או קבלן ש"גליל  כדוגמת -. יצור המיתקן ע"י חברה מוכחת בשוק 4
    ות במכרז.הבהרובקשות לשאלות במסגרת שלב ה נההמזמי

  .ההתקנההתכנון ול שלבי . לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכ5
 
 006שירטוט מס'  -מצורף שירטוט עקרוני  -

 
  ראשי מסד פנלים 8.2
 

  .1במסד מס'  ימוקמו
 מ"מ 3 :עובי הפנל

 .צבע פנל שחור, ציפוי אנודיז, חריטה וכיתוב בצבע לבן
 .באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה

 
אשר אחר בע"מ" או קבלן  2004כדוגמת: "פנאגרף  ,מחהומ ,בלייזר cnc-יצור ע"י קבלן חיתוך, כרסום ו

   במכרז. ותהבהרובקשות לשאלות במסגרת שלב ה נהיאושר ע"י המזמי
 

 Dסדרה  - בלבד neutrikמחברים 
 בלבד NE8FDX-Y6: דגם  etherCONמחברי
 

  001 ראה שירטוט מס' -
 
 .יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים, אביזרים, ע"פ השרטוט -
 
 W.Pפנל קיר   9.2
 

 כר הדשא  -ע"פ שירטוט  מיקום
 מ"מ 3 :עובי הפנל

 .צבע פנל שחור, ציפוי אנודיז, חריטה וכיתוב בצבע לבן
 .באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה

אשר אחר בע"מ" או קבלן  2004כדוגמת: "פנאגרף , מחהומ ,בלייזר cnc-יצור ע"י קבלן חיתוך, כרסום ו
  במכרז. ותהבהרובקשות לשאלות מסגרת שלב הב נהיאושר ע"י המזמי

 
 Dסדרה  - בלבד neutrikמחברים 
 בלבד NE8FDX-Y6: דגם  etherCONמחברי

 
  001 ראה שירטוט מס' -
 
 חריטת וחלוקת הפנלים ע"פ השרטוט  -
בגובה  /מסדתקופסת תקשור+  את כל המחברים, אביזרים, ע"פ השרטוט: יש לכלול במחיר היחידה -

U12 בתקן IP65.  
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  P.Wחיווט לפנל קיר  סט 10.2
 

דה הוא ימחיר היח - 1 למסד מס' )בכר הדשא(שבמגרש  W.P פנלי בין כבילה שלוהתקנה  ,השחלה, אספקה
 . לפנל קומפלט

 
 מכל פנל יש לכלול את החיווט הבא: 

 12יחי' צמת מולטי  1

  CAT-6יחי' כבל  6

  AESיחי' כבל  1
  (ינטרקוםא)עבור   XLRיחי'  2
 

  מדידות ואורכים באחריות הקבלן
 ולהתקיןבאחריות הקבלן לספק  - פחבמקום שאין צינורות או תעלות 

 
 היצרנים הבאים בלבד:מתוצרת  כבלים

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  
 

  ט+ סט חיוו PRSפנל  11.2
 

 (5רזרבי אחד נוסף, סה"כ:  )בכתב הכמויות מופיע פנל 12מס' ע"פ שירטוט  מיקום
 מ"מ 3 :עובי הפנל

 צבע פנל שחור, ציפוי אנודיז, חריטה וכיתוב בצבע לבן
 באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה

 
אשר אחר בע"מ" או קבלן  2004כדוגמת: "פנאגרף , מחהומ ,לייזרב -cncיצור ע"י קבלן חיתוך, כרסום ו

 במכרז. ותהבהרקשות לובשאלות במסגרת שלב ה נהיאושר ע"י המזמי
  

 Dסדרה  - בלבד neutrikמחברים 
 בלבד NE8FDX-Y6: דגם  etherCONמחברי

 
  001 ראה שירטוט מס' -
 חריטת וחלוקת הפנלים ע"פ השרטוט  -
תושבת קיר "מידל אטלנטיק" +  יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים, אביזרים, ע"פ השרטוט -
2-HPM. 
 

 : 1אל מסד מס'  החיווט הבא מכל פנל יש לכלול את
  AESיחי' כבל  1
  XLRיחי'  4
 

 מדידות ואורכים באחריות הקבלן 
 ולהתקיןבאחריות הקבלן לספק  - פחבמקום שאין צינורות או תעלות 

 
 היצרנים הבאים בלבד:מתוצרת  כבלים

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  

 
  CD + USB נגן 21.2
 

  מאוזנות  XLR יציאות
 

 :בלבד מאושרים דגמים
 

 אופציה ב' אופציה א'

TASCAM 

CD200SB 

DENON 

DN-501CD 
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 :היחידה במחיר לכלול יש
  U2ניד  מארז

+ 
 neutrikמחברים , מטר XLR 5 צמה

 
 וידאו  אודיו / נגן 32.1
 

 ע"י מערכת הבקרה  שליטה
 

BRIGHTSGN XT243  בלבד 
 
 אנטנות דגל 2טלי כפול + מקלט דיגי -י סט אלחוט 42.1
 
 דרךונתמך ע"י מערכת הבקרה  מוסמךLAN- - עוצמה, המצב בטריי ,MUTE -  

 מתח יציאתDC   בכניסות האנטנה להפעלה ישירה של אנטנות אקטיביות 

      RF Carrier Frequency Range:794–806. MHz, Power table) 

 Working Range:100 m (330 ft) 

 RF Tuning Step Size:25 kHz   

 Image Rejection:>70 dB, typical 

 RF Sensitivity:−98 dBm at 10-5 BER 

 Latency:<2.9 ms 

 Audio Frequency Response: 20-20khz 

 Audio Dynamic Range A-weighted, typical, System Gain @ +10: xkr >120db, dante 

130db 

 Two receivers in a rugged 1RU metal chassis with internal power supply 

 Individual gain controls, LED meters, and XLR outputs for each channel 

 Up to 64 MHz tuning range  

 Digital predictive switching diversity 

 RF cascade ports allow distribution of RF signal to another unit 

 Optimized scanning automatically finds, prioritizes, and deploys the cleanest frequencies to 

transmitters over IR sync 

 Bodypack frequency diversity ensures uninterrupted audio for mission-critical applications 

 AES 256-bit encryption-enabled for secure transmission 

 Audio summing routes both audio channels to each XLR receiver output 

 Dante™ digital networked audio over Ethernet 

 Up to 60 dB independently adjustable gain for each channel 

 Ethernet networking for streamlined frequency coordination and deployment across 

multiple receivers 

 Intuitive front panel LCD menu and controls with lockout feature 

 Audio and RF LED meters with peak indicator 

 XLR connectors with switchable mic/line output level 

 Remoteable ½ wave antennas 

 AMX/Crestron® control 

 Mute 

 Volume 
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 Names 

 Frequency 

 Battery Usage Information 

 Interference Detection 

 Audio & RF Meters 

 Encryption 

 

במסגרת שלב  נהע"י המזמי יאושר אשר"ע ש או בלבד,Shure ULXD4D/ Sennheiser EM6000: מתוצרת
 ות במכרז.הבהרובקשות ל שאלותה
 

 :היחידה במחיר לכלול יש

 SHURE Aכדוגמת:  -ן בתוכנית( )מסומבגג האצטדיון  + התקנתם של היצרן המוצעקיר אנטנות  2 -

UA864  

מטר  60)הערכה:  מטר כל אחד 30של היצרן המוצע באורך  םימקורי BNC RG 213 יחידות כבלי 4 -
 לאנטנה( 

 SHURE UA830WBמגברי קו לאנטנות, כדוגמת  4 -
 

 משדר ידני דיגיטלי  -י סט אלחוט 52.1
 

 + ראש מקורי  סידרה ויצרן למקלט תואם
 (2.16 )סעיף עגינה לתחנת מהיר חיבור עם משדרים ורק אך יתקבלו

 

 Mic Offset Range: 0 to 21 dB (in 3 dB steps) 

 Battery Type: Rechargeable Li-Ion or LR6 AA batteries 1.5 V 

 Maximum Input Level: 1 kHz at 1% THD- 145 db spl 

 Antenna Type: Integrated Single Band Helical 

 Modulation Type: proprietary digital 

 Power:1 mW, 10 mW, 20 mW 

 
 :לכלול במחיר היחידה יש

  ." מקורי מתוצרת היצרן המוצעsupercardioid polar pattern" סרנקונדראש מיקרופון 
 

 יאושר אשר"ע ש או בלבד, Shure ULXD2+ SM87 BETA cartridge   / Sennheiser EM6000: מתוצרת
 ובקשות להבהרות במכרז.  שאלותגרת שלב הבמס נהע"י המזמי

 
 תחנת עגינה - סט אלחוטי 62.1
 
 מקורית של יצרן המערכת   תושבת -

 מיקרופונים 2-ל וטעינה עגינה נקודות 2 תכלול התושבת -

 לטעינה(  2להפעלה,  2סטים של בטריות נטענות מקוריות ) 4לכלול במחיר היחידה  יש -

 מקורים כח ילכלול ספק יש -
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  Shure SBC200: גמתכדו
 
  32OUT+8AES\8IN - קופסת פיצול 72.1
 

The audio distribution system shall be of an active design providing 8 independent channels in 

a standard 2 unit, 19" rackmount enclosure. Each channel shall provide two outputs that are 

actively balanced, and accessible via rear panel XLR connectors, and two that are transformer 

isolated and accessible via front panel XLR connectors. 

 

The input shall accommodate line level signals of up to +26dBu without clipping. Each channel 

shall provide switched gain adjustment in 9 steps via a front panel control, 48V phantom power 

shall be selectable via a front panel switch, 4 segment LED metering and 'Solo' facility via a 

front panel switch. Phantom power shall be remotely enabled when 48V power is detected on 

the 'Mon' or 'FOH' XLR connectors on the rear panel. The device shall include a headphone 

'Solo' facility via a 1 / 4 inch phone connector with associated level control. 

 

Remote phantom power and front panel phantom power switching may be disabled via rear 

panel 'Safe' switches. Ground lift switches shall disconnect the internal ground connection in 

two banks (inputs 1-4, 5-8). An 'OB Split' function shall feed input 1 to outputs 1-4 or input 5 

to outputs 5-8 via two rear panel switches with front panel indication. 

 

The unit shall have AES digital outputs fitted in addition to the standard analogue outputs. The 

device shall provide facility to link the 'Listen' busses together when using multiple devices.  

 

The device shall be powered from an internal power supply, which will operate from an 90-

240V 50/60Hz power supply. A single unit shall be capable of providing power to another 

connected unit via a 5 pin XLR power link cable, and this switchover shall be automatic with 

upply state.cation of the power sifront panel ind 
 

 ובקשות להבהרות במכרז.שאלות בשלב ה נהע"י המזמיאו ש"ע אשר יאושר  XTA DS-8000D: כדוגמת
 

 :היחידה במחיר לכלול יש
 השונים  לפנלים  AESמטר להפצת 0.5באורך  8+ מולטי   DB25מחבר

 
 חיווט קומפלט 82.1
 

 פריסה של חיווט לכל הרמקולים
 

  צוע העבודה.קומפלט לבימחיר הסעיף יהיה  
 צורף למפרט זה שירטוט עם מיקומים של כלל רכיבי המערכת מ - מידות ואורכים באחריות הקבלן

  את אורכי החיווט הנדרש. להעריך בעצמועל הקבלן . מסדים( )רמקולים, עמדות כריזה, פנלים,
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 לא יתקבלו תוספות עבור ההפרשים. 

  כל , כולל השחלה בשוחות תת קרקעיות חאספקה והתקנה באתר הלקו -יש לגלם במחיר היחידה +
 .קידוחים וכו', רשתות תעלות, כגון צנרות, ,תשתיות הנדרשותשלמת העבודת 

 
 : B+C+ Aאשכולות

 מהדקים קופסת אל( 6-3מסדים )שתותקן ותסופק ע"י המציע בסמוך לכל מסד  המהדקים קופסת בין .1
   4X10MMרמקול  /יסמוך לרמקולים ( כבל ,שבגג המבנה) המקומית  IP65בתקן

 מטר   15עד  מרחק - 4X4MMאל הרמקולים כבל  )שבאגד(קופסת מהדקים המקומית  בין .2

/ים כבל( אל קופסת המהדקים "הראשית" )שבסמוך לכל מסד( 3-6המסדים מס'  4בין המגברים )ב  .3
 4X4MM בחתך

 עבור מיקומי האשכולות  8 'מס שירטוטראה  .4

 1הרמקולים שבאגד אשכולות החיווט הנדרש בין המגברים אל ת חלוקעבור  2+3' מס יםשרטוטראה  .5
כל כבלי הרמקול )ע"פ החתכים הנ"ל( יהיו "חסיני אש" ( 3+4 )מסדים 2כנ"ל גם לאגד  -( 5+6)מסדים 

במסגרת  נהאו ש"ע מאושר ע"י המזמי , "ERSE NHXH "FE180 E90 4X10/4, כדוגמת  E90בתקן
 שלב השאלות ובקשות להבהרות במכרז.

 
 /שונות: שרות
 אל מסד מערכת כריזת חירום קיימת  2מסד מספר  ממסד הגברה   XLRכבלי 2 פריסת
 קיימת חירום כריזת מערכת מסד אל הגברה ממסד( יבש)למגע  מסוכך גיד דו כבלים 2 פריסת
 ( דייעת)עבור אינטרקום אלחוטי   W.L-ANTאל נקודת 1ממסד לכל נקודהCAT-6  (2  )כבלי 4 פריסת

 (דגל אנטנת)עבור   W.L-ANTאל נקודת 1ממסד  לכל נקודהRG-213  (2 )כבלי 4 סתפרי
 

 ערוצים )לגיבוי הרשת הדיגיטלית(    8אספקה והתקנת כבל מולטי 
 ( אל המיקומים הבאים:  2 מסדבין חדר התקשורת הראשי )

 1מסד  .א
 3מסד  .ב
  4מסד  .ג
 5מסד  .ד
 6מסד  .ה

 
  מים/שרטוטים המצורפיםלתרשייש להיצמד  -חיווט לכלל רכיבי המערכת 

 
  מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 
 :בלבד הבאים היצרניםמתוצרת  כבלים

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare       
 

 neutrik - מחברים
 

 מסדארון  19.2
 

 ס"מ  90מק מינימום וע - 44Uמסד בגובה מיקום ע"פ תוכנית  -יח'  6סה"כ 
 קדמית + אחורית, י אוורורדלת נעולה עם פתח

 (ברגים ללא עיגון+  / מכשיר )על מנת לאפשר שליפה מהירה מדפים ומסילות לכל מגבר
 צבע שחור

 גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.
 

 הרמקולים יצרן י"ע המערכת וכיוון ההתקנההתכנון, ליווי  / פיקוח 20.2
 

 םהשירותי בהספקתל יצרן הרמקולים בחו"ל הישירה ש מעורבותו תידרש ,הפרויקט ומורכבות חשיבות עקב
   הבאים:

ימי עבודה  21תוך  ,נה, לאישור המזמיצטדיוןע"פ קבצי הא -  EASE הדמיה תלת ממדית בתוכנת הכנת .1
 )צו התחלת העבודה(לתחילת העבודה"  נהמרגע "אישור המזמי

 תוכניותת הרמקולים ע"ג / זוויות הרמקולים + הכנת תרשימים באוטו קד לזוויו היצרן למיקומי אישור .2
   .האצטדיון
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)מאותה  להזמין את הרמקולים להשתמש / את הזכות להחליף / הלעצמ תשומר נההמזמי :מודגש .3
שינוי  / בהתאם למסקנות הליך זה וללא תוספת מחיר שהסדרה המוצעת( בכל זווית כיסוי שתידר

  .במועד האספקה מצד המציע

כיר מחו"ל לבדיקת תקינות המערכת ואישור ההתקנה ע"פ הגעה של טכנאי ב -גמר ההתקנה  לאחר .4
 התוכניות + כיוון ממחושב למערכת )כולל כל מצבי העבודה ( + תכנות המגברים  

 בתפוסה מלאה כשהאצטדיון עם קהל  (1אחד ) באירוע בכיר מחו"ל טכנאיופיקוח  נוכחות .5

 צרן מחו"ל מסמך לאישור טיב ההתקנה + כולל תוצאות המדידות מטעם הי הוצאת .6
 
 התקנה 12.2
 

 .חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
 .להפעלת המערכת המוצעתלהתקנת ובים הנדרשים יהרכ כל

עבודת ההתקנה תכלול הנפת הציוד ועבודה בכל גובה כנדרש ובהתאם להנחיות הבטיחות והוראות ממונה 
 אשר גרין מבנים. -הבטיחות ומנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי 

 .לט מדידות ואורכים באחריות הקבלןחיווט קומפ
 (     belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare) :בלבד הבאים היצרניםמתוצרת  כבלים

 neutrik - מחברים
 לפי המצב הקיים -השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך 

  בצעללספק ון באחריות הקבל -במקום שאין צינורות או תעלות 
 הראשונים האירועים( 3)נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת 
 על המערכת  נההדרכת העובדים במקום ונציגי המזמי

לרבות אבטחת האלמנטים בהתאם להנחיות נציגי  ,עבור כל מתקני התלייהשלד מבנים אישור מהנדס 
 .התמ"ת ודרישות הרשויות במסגרת הוצאת רישיון עסק לאצטדיון
  .אספקת קובץ "אוטו קד" עם סימון של תוואי התשתיות הנפרסות

 .עותקים 3-" בAS MADE" אספקת ספר מערכת
 

 . םרצונלשביעות ו ,נההמזמי נציגיכל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ + 
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 . מערכת בקרה ושליטה3
 

   .האצטדיוןהמערכת ע"י אנשי  מערכת הבקרה תאפשר הפעלה ידידותית של
 

 :הבאים הרכיביםל א / עם כיוונית דו בתצורה ותתממשק תשלוט הבקרה מערכת
 / הרמקולים בקווי נתק של למקרה והתראה חיווי, MUTEכבוי הדלקה,  -( 2.4 מגברי מערכת )סעיף - א

  .בהתנגדותשינוי 

 .2.15ף כל המפורט בסעי + RF, בטריהמצב  -מיקרופון אלחוטי  - ב

  פריסטיםהחלפת  -יציאות / לכל כניסות   MUTE-ווליום ו -ראשי  מטריציהפרוססור  - ג
 הפעלה מהירה של קבצים  -וידאו אודיו/נגן  - ד
 

 בקר מרכזי 3.1
 
  הבקר יהיה כולל ממשקי RS232וממשקי כיווני, דו IR  ,ובהתאם לנדרש בפתרון.כמפורט 

 כניסות פיקוד דיגיטליות. יבש", ו הבקר יהיה כולל יציאות פיקוד "מגע 

  100הבקר יהיה כולל כרטיס רשת מובנה\baseT-. 

  היצרןהבקר יתמוך בכל מרכיבי החומרה והתוכנה השונים של. 

 " 19הבקר יהיה בזיווד. 

 האצטדיון הבקר יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של.  

  יתקבלו מערכות רק מתוצרתCRESTRON / EXTRON / AMX. 
 

CPU: 32 bit 

MEMORY: 4G FLASH/32MB SDRAM/512MB  
COM: DB9 RS-232/485/422 

RELAYS: Two 8-pin connectors, 750 mA, 28 VAC/24 VDC (normally open) 

IR: male connector that supports IR, IR/Serial or one-way data communicationx8  

RS-232/RS-422/RS-485ports: 6 X 9-pin (male) D-sub. Supported baud rates 300, 600, 1200, 

2400, 4800, 9600, 19200, 38400 2-way 

Ethernet: 2x RJ-45;10/100BaseT full duplex 

 

  וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו + ההפעלה המלאה של  ספקי הכוח,יש לכלול במחיר הבקר את
 המערכת

 
  19"מסגרת שולחני/ מעמד - 15מסך שליטה ובקרה רגיש מגע " 3.2
 
  המסך יהיה מסוגLCD " 15רגיש מגע בגודל של 

  הפנל יהיה מסוגactive matrix touchscreen. 
 16 המסך יאפשר תצוגה גרפית של-bit 1280 x 800 resolution. 

 עם זיווד מקורי -או שולחני להתקנה במסד ויהי כיםהמס. 

  המסך יהיה קווי, כולל ממשק תקשורתLAN. 

  האצטדיוןהמסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של. 

 יתקבלו מערכות רק מתוצרת CRESTRON / EXTRON  /AMX. 

 

  Touchscreen Display:  

  Display Type: TFT active matrix color LCD  

  Size:15 inch  

  Resolution: 1280 x 800 pixels  

  Brightness: 400 nits (cd/m2)  

  Contrast: 800:1  

  Color Depth: 16-bit, 262k colors  

  Illumination Edgelit fluorescent  

  Viewing Angle: ±65° horizontal, +65°/-45° vertical  

  Touchscreen Resistive membrane 
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  Memory: SDRAM\LPDDR2 RAM= 1G 
 

 מארז כובע נייד עבור המסך השולחני הלכלול במחיר היחיד יש : 
 

  ETHRNET-נתב  3.3
 

24- PORTS+POE 

 24 10/100/1000 Ethernet Ports  
 4 SFP Uplinks  
 LAN Base Feature Set  
 370W PoE Power  
 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet  
 IPv6 First Hop Security  
 19"  

  Cisco 2960X-24PS-L 24 Portבלבד: ציוד מאושר 
 

 3)מתאמים, הלחמות וכו'( הנדרשים להקמת  רכיבים /בסעיף זה את כל האביזרים ולתמחר יש לכלול 
   ., בקרה(X DANTE 2הרשתות כנדרש )

 
 מרכזיה + אבזרים  -מערכת ניהול מופע  3.4

 
  :לכלול במחיר היחידה יש
 בלבד   CLEAR-COM, MS -702יחי' מרכזיה מתוצרת:  1
 בלבד  CLEAR-COM, FL-7יחידות מנורות הבהוב מתוצרת:  2
 בלבד GN-450--45 cm/18" Plug-in gooseneck microphoneיחי' מיקרופון:  1
 

 " BELTPACK" -מערכת ניהול מופע  3.5
 

CLEAR-COM, RS 701 בלבד 

 בלבד CC-300אוזניה מדגם:  כולל
 
 ושליטה + תכנות המערכתמערכת בקרה  -התקנה וחיווט  6.3
 

 תכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת עד למצב עבודה ושליטה מלאה של כלל הרכיבים
  .ץעד לאישור מסירה מהיוע - צוב מסכיי משתמש בהתאם לדרישות הלקוחיע
 

  העבודה.קומפלט לביצוע  יהיה הסעיף מחיר
מיקומים של כלל רכיבי המערכת צורף למפרט זה שירטוט עם מ - מידות ואורכים באחריות הקבלן

 .הנדרש החיווט אורכי את להעריך בעצמו הקבלן על(. מסדים, פנלים)רמקולים, עמדות כריזה, 
 .לא יתקבלו תוספות עבור ההפרשים

+ כל עבודת  , כולל השחלה בשוחות תת קרקעיותוהתקנה באתר הלקוח אספקה -יש לגלם במחיר היחידה 
 .קידוחים וכו', רשתות תעלות, ,התשתיות הנדרשות כגון צנרות

 
 )שירטוט מצורף( חיווט לכל רכיבי המערכת

  בצעללספק ובאחריות הקבלן  -במקום שאין צינורות או תעלות 
 התקנת + חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא

 הדרכה של צוות הטכנאים של המקום
 הראשונים אירועיםה( 3)נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת 

 אספקת קובץ "אוטו קד" עם סימון של תוואי התשתיות הנפרסות 
 עותקים 3-" בAS MADE" אספקת ספר מערכת
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  תפעולית . מערכת כריזה 4
 

 כללי   א. 
  מפלסים בצד המערבי ושלושה בצד המזרחי 5למבנה האצטדיון 

  1+3 מפלסיםאזורי ההתכנסות קהל)לובי( שב 4תכסה את מערכת כריזה 

 פירוט האזורים ואופן חלוקתם מפורטים בתרשימים אשר מצורפים למסמך זה.  
 

 ב. יישום
 ה:יישומים עיקרים המשולבים זה בז 2למערכת הכריזה  

 אל האזורים הרצויים ע"פ ההגדרות  + כריזה מוקלטותהשמעת הודעות : כריזה תפעולית
 המפורטות בהמשך

 של ציוד קצה אל להתחברות  )בכל אזור(מקומיות )פנל(חיבורנקודות באמצעות  :מערכת מקומית
 ( /השקות וכו')עבור אירועי חברההמערכת לצורכי דיבור/ והשמעת מוסיקה 

 
 ג. אפיון המערכת 

  המערכת תהיה דיגיטאלית בעלת "ארכיטקטורה פתוחה" וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 
 המערכת תהיה מבוססתDSP  הדיגיטאליות  הנשלט מעמדות הכריזה 

 שבאצטדיון ולמערכת כריזת החירום של המבנה  שק למערכות ההגברהממתת מערכת הכריזה    

 מערכת הכריזה תהיה מבוססת על תקשורתCAT-5   המאפשרת הוספה עתידית ע"ג תשתיות הבניין של
 כריזה נוספות. עמדות  16עד 

 "בוררי ווליום דיגיטליים( תהיה כפתרון עמדות כריזה סרברים להודעות, )פרוססורים, "ליבת המערכת ,
 IED\PROMATRIX \VOCIA-BIAMP כדוגמת: EN54-24ובתקן  צרןמאותו יכולל 

-DYNACORD  והבקשות להבהרות במכרז.שאלות במסגרת שלב ה נהע"י המזמיאושר שיאו ש"ע 

   צרן "ליבת מי או כחלק מהפתרון הכולל, שליטההבקרה והמערכת ניגון ההודעות תשלט ע"י מערכות
  המערכת".

 
 כריזההד. רשימת מעגלי 

מספר 
 מעגל

קווי  עבור מפלס
רמקול אל 
 מסד מס':

 אזור הערות כמות סוג הרמקול
 כריזה

אזור התכנסות  1 1-4
 יציע צפוני 

10 
 

"8 

100V/70V 
lines  

יותקן ע"ג  32
 מסבך תאורה 

1 

אזור התכנסות  1 5-8
 יציע דרומי

9 
 

"8  

100V/70V 
lines 

יותקן ע"ג  32
 מסבך תאורה

2 

אזור התכנסות  3 9-20
 יציע מזרחי 

8  
 

"12 
 יח' לקו 3)

 אוהם( 2.7

יותקן ע"ג  34
 מסבך תאורה

3 

אזור התכנסות  3 21-32
 יציע מערבי 

7 
 

"12 
 יח' לקו 3)

 אוהם( 2.7

יותקן ע"ג  34
 מסבך תאורה

4 

 
 ה. פירוט עמדות כריזה

 5חפ"ק מפלס  .1
 5מפלס  DJ חדר  .2

 חון חדר בט .3

 מנהלה .4

 מנהלה .5

 קופה א .6

 קופה ב .7
 מגע מסכי פירוט. ו
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 5 מפלס ק"חפ .1
 5 מפלס DJ  חדר .2

  בטחון חדר .3

 מנהלה .4
 
 אנלוגיות כניסות פירוט. ז

  חירום כריזת מערכתערוצים  4 .1
 כניסות ממערכת שילוט דיגיטאלי עתידית  4 .2

 רזרבה 4 .3
 
  אנלוגיות יציאות פירוט. ח
  חירום כריזת מערכת .1
  רזרבה 4 .2
 

 ראשי לכריזה  - DSP - וססור מטריצהפר 14.
 
   LINE\MIC +48V phantom - כניסות 16
 LINE -יציאות 12

    EQ  Parametrics - 8 ,HPF,AGC, comp/limiter לכל כניסה ויציאה:
Matrix מלא בין כל הכניסות והיציאות 
 עבור ממסרי העקיפה לרמקולים - LOGIC\GPIO-יציאות:   4מינימום 
 ערכת הבקרה מנשלט ע"י 

 ממשק תקשורת לחיבור עמדות הכריזה הדיגיטאליות )דרך נתב(
 

 משולבת דיגיטאלית  -עמדת כריזה  24.
 

 מיקרופון גוזניק 
 ע"ג בסיס משופע

+ 
 פנל לחצנים/ בורר מקורות  

 
 פניה/פריצה בנפרד לכל אחד מהאזורים.פנל מקשים/תפריט המאפשר 
 או בשילוב של מספר אזורים. 

/ לחצנים המבוקשים. ניתוק האזור יתבצע על ידי לחיצה  זור כריזה על ידי לחיצה רגעית על הלחצןהפעלת א
נוספת על אותו לחצן. כאשר אזור לחוץ בעמדת הפעלה אחת. שאר העמדות האחרות יכלו לראות ולנתק 

 במידת הצורך.
 לחצנים/תפריט להפעלת ההודעות המוקלטות 2העמדה תכלול 

 בלבד, הכוללת אודיו, נתונים, ומתח מהפרוססור/נתב )פנלים מקורים בלבד( IPרת העמדה תחובר בתקשו
 

במסגרת שלב  נהע"י המזמיאושר שיאו ש"ע  ,15CST-/PMXIED5416CS10/ -BIAMP DSכדוגמת: 
 השאלות ובקשות להבהרות במכרז

 
 סרבר לניגון הודעות מוקלטות  34.
 

 ת הודעות מוקלטות בו זמני 2השמעה של מינימום 
 מיצרן "מערכות הליבה" בלבד 
 תקשורת דיגיטאלית למערכת 

סוגי הודעות שונות ולהפעלת הודעות על פי תכנון יומי/שבועי  12של שרת לעבודה ברשת עבור שמירת 
 וחודשי 

 .לשרת תהיה תוכנה להצגת כל התקלות במערכת לפי ימים ושעות
 

ע"י או ש"ע מאושר  ,4CR12+OM1-PMX4CR12+OM1-PMX1/ IED5400ACS/-BIAMP MSכדוגמת: 
 במסגרת שלב השאלות ובקשות להבהרות במכרז  נההמזמי

 
  

https://www.dynacord.com/product.php?id=2668
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 W0054X -מגבר הספק 4.4
 

 וולט100/70מגבר הספק הכולל יציאת 
  4מספר ערוצים: 

 W500מינימום הספק לערוץ:
 , הכוללת אודיו, נתונים, ושליטה  CATכניסות תקשורת    2

 בלבד מיצרן "מערכות הליבה " 
 

 נהשיאושר ע"י המזמיאו ש"ע  ,rcm810+ -8600/IED5454AMPDSA 8405-BIAMP VA :כדוגמת
 במסגרת שלב השאלות ובקשות להבהרות במכרז

 
 יציאות  -יח' הרחבה לפרוססור  5.4
 

 שליטהו, הכוללת אודיו, נתונים, CATכניסות תקשורת 
 אנלוג   יציאות 4

 מיצרן "מערכות הליבה" בלבד 
 

במסגרת שלב השאלות ובקשות  נהשיאושר ע"י המזמיאו ש"ע  ,dynacord/ IED -BIAMP VO 4כדוגמת: 
 להבהרות במכרז

 
 W15004X - מגבר הספק 4.6
 

 /I CALSS D/TD/H :מסוג מגברים
 4: ערוצים כמות

  אוהם 2 -ב 1500W :לערוץ הספק מינימום
DSP  מלא לכל יציאה, כניסת תקשורת לתוכנת ניהול המאפשרת שליטה על כלל המגברים בו זמנית 

 
 :בלבד מאושרים דגמים

 
 'דאופציה  'גאופציה  'באופציה  אופציה א'

LABGRUPPEN 

D80:4L 

CROWN 

DCi 4|2400N 

QSC 

CXD4.5Q 

POWERSOFT 

Quattrocanali 4804 
 

 ייםערכת חיבור לאירועים מקומ 4.7
 

 ים באזורי הלובייהפעלת אירועים מקומבערכה ניידת אשר תשמש 
 הערכה תכלול:

 19בלבד+ מסגרת " EXTRON  CRESTRON/ AMX//-" 4 -.מסך מגע 1
 4.1ע"פ סעיף  -כניסות אנלוג, יציאת רשת דיגיטאלית 2 -ור הראשיסכרטיס הרחבה לפרוס. 2
 ידיות לנשיאה 2עם  8U. מארז נייד 3
 XLRכניסות  4חרוט עם  1U. פנל 4
 . יציאת רשת5
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 PGפנל קיר  8.4
 

 מטר מהמסדים(  80)במרחק של עד  1+3במפלסים  יותקן
 R-4יותקן בקופסת מתכת מתוצרת "שקד סלומון" דגם 

 חריטה לבן -צבע הפנל שחור 
 מחברים מתוצרת: ניוטריק בלבד

 מצ"ב שירטוט 
 

 בקר מרכזי 4.9
 
 ממשקי  הבקר יהיה כולל RS232 ,ממשקי ודו כיווניIR, ובהתאם לנדרש בפתרון., כמפורט 
 כניסות פיקוד דיגיטליות. יבש", ו הבקר יהיה כולל יציאות פיקוד "מגע 

  100הבקר יהיה כולל כרטיס רשת מובנה\baseT-. 
 .הבקר יתמוך בכל מרכיבי החומרה והתוכנה השונים של היצרן 
 " 19הבקר יהיה בזיווד. 
 והבקרה השליטה ה כחלק ממערכתהבקר יהי  

CPU: 32 bit 

MEMORY:  4MB FLASH/32MB SDRAM/256KBNVRAM 

COM: DB9 RS-232/485/422 

RELAYS: Two 8-pin connectors, 750 mA, 28 VAC/24 VDC (normally open) 

IR: male connector that supports IR, IR/Serial or one-way data communicationx8  

IR RECEIVER:X1 

RS-232/RS-422/RS-485ports: 6 X 9-pin (male) D-sub. Supported baud rates 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200, 38400 2-way 

Ethernet: 2x RJ-45;10/100BaseT full duplex 

 
 של המערכתההפעלה המלאה  + יש לכלול במחיר הבקר את הספקים וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו 

 
 מסך שליטה ובקרה רגיש מגע 4.10

 
  המסך יהיה מסוגLCD " 10רגיש מגע בגודל של 
  הפנל יהיה מסוגactive matrix touchscreen. 
  16המסך יאפשר תצוגה גרפית של-bit | 800 x 600 resolution. 
 " להתקנה במסד 19המסך עם מסגרת 
  המסך יהיה קווי, כולל ממשק תיקשורתLAN. 
  יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה. המסך 

  מתוצרת יתקבלו מערכות רקCRESTRON / EXTRON / AMX. 
  Touchscreen Display:  

  Display Type: TFT active matrix color LCD  

  Size: 10 inch diagonal  

  Resolution: 800 x 600 pixels  

  Brightness: 200 nits (cd/m2)  

  Contrast: 500:1  

  Color Depth: 16-bit, 262k colors  

  Illumination Edgelit fluorescent  

  Viewing Angle: ±65° horizontal, +65°/-45° vertical  

  Touchscreen Resistive membrane 

  Memory:  DDR SDRAM 512 MB  

  יש לכלול במחיר היחידה מסגרתHPM-6  " של חברתMIDDLE ATLANTIC "כיסוי  הכוללים ,דבלב
 עליון ותחתון 
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  8"רמקול  4.11
 

  10 ראה תרשים מס' -מיקום: ע"ג מסבך התאורה 
 עלותמ 90-120: אופקית כיסוי זווית
 עלותמ 90-120: אנכית כיסוי זווית
 IP54ברמת גימור : תיבה

Low: 8"  
HI: 1 "  
MAXIMUM SPL: min 116dB peak (Calculated at 1m) 

Transformer Taps: 70V/100V: 60W 
 

 :בלבד מאושרים דגמים
 

 ד'אופציה  'גאופציה  אופציה ב' אופציה א'

COMMUNITY 

DS8 

 

JBL 

Control 28-1 

+ 

 MTC-28WMG-1 

EV 

 EVID-S8.2T 
 

Danley Sound 

OS100 
 )כולל שנאי קו( ׁ  

 

 
 יש לכלול במחיר היח' - מתקן "ח"/"יוק" + כל הנדרש להתקנת הרמקול ע"ג מסבך התאורה

 
 12"רמקול  4.12

 
  11 ראה תרשים מס' -מיקום: ע"ג מסבך התאורה 

 עלותמ 90-120: אופקית כיסוי זווית
 עלותמ 50-90: אנכית כיסוי זווית
 IP55ברמת גימור : תיבה

EN54-24 Certified 
Low: 12"  
HI: 1 "  
MAXIMUM SPL: min 130dB peak (Calculated at 1m) 

 
 :בלבד מאושרים דגמים

 
 דאופציה  'גאופציה  אופציה ב' אופציה א'

COMMUNITY 

R1 

 

JBL 

AW295-LS 

EV 

EVF-S12(PI) 
 

Danley Sound 

09OS 

בהצגת אישור  מותנה
EN54-24 Certified - 

במסגרת שלב השאלות 
ובקשות להבהרות 

 במכרז 
 

 ורהמתקן "ח"/"יוק" + כל הנדרש להתקנת הרמקול ע"ג מסבך התא -יש לכלול במחיר היח' 
 

4.13 POE SWITCE 

 24 x Gigabit Ethernet Ports 
 4 x SFP Uplink Interfaces 

 370W Available PoE Power 

 Supports up to 12 PoE+ Ports 

 Supports up to 24 Standard PoE Ports 

 64MB Flash Memory 



 

 

52 

 

 128MB DRAM 

 50 Gbps Forwarding Bandwidth 

 100 Gbps Switching Bandwidth 

 64 x Max. Active VLANs 

 בלבד  CISCOיתקבלו מתוצרת: 
 

 תכנות המערכת 4.14
 

  :הנחיות ראשוניות לתכנות המערכת
 

 :מסכי מגע בחירת והפעלת הודעות מוקלטות
כל מסך מגע יהיו לחצנים )בעברית( עם האזורים הרלוונטיים )מסומן בטבלה(, המתפעל יבחר את האזורים ב

 דעה, לכל הפונקציות הנ"ל חייב להיות חיווי בזמן אמת הנדרשים, ואז יפעיל את ההו
 

 :מסכי מגע חירום
 ( המבנהקלטות + הרשאת סיסמה )פורץ לכלל והפעלת הודעות מ

 
 :םימסכי מגע ערכה לאירועים מקומי

 אפשרות בחירה האזור בו מתקיים האירוע 
 רצועות "מוסיקת רקע" קבועה בסרבר  4אפשרות הפעלת 

 
 :דיגיטאלי עתידישילוט  -נגישות 
  במסכי שילוט דיגיטלית לשילוב והשתלטות הודעות וידאו סנכרון עתידייכולת 

  
 תכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת עד למצב עבודה ושליטה מלאה של כלל הרכיבים

 .נהעד לאישור מסירה מהיועץ/מזמי - עצוב מסכי משתמש בהתאם לדרישות הלקוח
 
 מהנדס בכיר מטעם יצרן המערכת  ע"י טכנאי / בדיקת ואישור כלל התכנות -
 
לצורך  -במהלך שנת הפעילות הראשונה של המבנה  ימי תכנות לאחר "אישור מסירה" 10המחיר כולל עוד  -

  .שעות 24זמן תגובה והגעה לאתר תוך  .שינוים והתאמות שידרשו
 

  מסדארון  4.15
 

  מיקום ע"פ תוכנית -יח'  4סה"כ 
 ס"מ  90מק מינימום וע - 44Uמסד בגובה 

 קדמית + אחורית, דלת נעולה עם פתחי אוורור
 (ברגים ללא עיגון+  / מכשיר )על מנת לאפשר שליפה מהירה מדפים ומסילות לכל מגבר

 צבע שחור
 גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.

 
 חיווט 4.16

  
 פנליי התחברות( + חיווט לכלל רכיבי המערכת )רמקולים + עמדות כריזה

 
  :וטחיו
 .מחיר הסעיף יהיה קומפלט לביצוע העבודה  
 צורף למפרט זה שירטוט עם מיקומים של כלל רכיבי המערכת מ - מידות ואורכים באחריות הקבלן

 את אורכי החיווט הנדרש. להעריך בעצמועל הקבלן  .מסדים( )רמקולים, עמדות כריזה, פנלים,
 ההפרשים עבור תוספות יתקבלו לא. 
 כל, כולל השחלה בשוחות תת קרקעיות והתקנה באתר הלקוח אספקה -יחידה יש לגלם במחיר ה + 

 קידוחים וכו', תעלות ,רשתות עבודת התשתיות הנדרשות כגון צנרות,
 

  2X2.5mmזוג גידים שזורים מסומנים, חתך  - כלל המערכת: לכבלי רמקו

 ERSE NHXH FE180 E90כדוגמת ,  E90ני אש" בתקןי)ע"פ החתכים הנ"ל( יהיו "חס כבלי הרמקול

"2X2.5" ,  ובקשות להבהרות במכרזשאלות במסגרת שלב ה נהע"י המזמיאו ש"ע מאושר.  
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 .בלבד belden/eurocable/gepco/klotzמתוצרת היצרנים  : ןכבלי מיקרופו
 

  KLOTZ c6au/fhכדוגמת  :CAT-5כבלי 
 

 התקנה  4.17
 

 ת הציודהתקנלהקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי הנדרשות 
יש לכלול את כל הרכיבים הנדרשים  -א התקנת והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מל

 להפעלת המערכתלהתקנת ו
 מתקני תליה מקוריים של חברות הרמקולים 

 בלבד neutrikמחברים 
  ולבצע באחריות הקבלן לספק -במקום שאין צינורות או תעלות 

 באזורי הקהל  - או צינורת חיצוניות בשום מקרה אין לשים תעלות
 הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 ימי ההפעלה הראשונים( 3)נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת 
 וכן אישור סופי לאחר התקנה עבור כל מתקני התלייה קונסטרוקציה אישור מהנדס

 אספקת קובץ "אוטו קד" עם סימון של תוואי התשתיות הנפרסות 
 עותקים 3 -" בAS MADE" ספר מערכתאספקת 

 
 
 
 מהמציע חובה . דרישות5

 
 ערך לרמקולים, תחולנה )בין היתר( ההוראות הבאות: -במקרה שהמציע יבקש להציע חלופה שוות .5.1

 CUSTOMדגמי רמקולים / מערכות מסדרות " לאישור )במועד שאלות ההבהרה(, כי לא יתקבלו יודגשא. 

MADE "או "ו/Discontinued LEGACY."  

מערכות )יצרנים( עם  אך ורק לאישור )במועד שאלות ההבהרה(יתקבלו  -למפרט הטכני  2.2+2.3עיפים ב. ס
 מוכחת" ומותקנות )בהתקנת קבע("עמידותם לתנאי מזג אוויר  דגמי/סדרות רמקולים אשר אמינותם /

 .בעולםאצטדיונים פתוחים ( 3שלושה ) בלפחות
 

 השליטה והבקרה משנה למערכת-קבלן .5.2
 

עם קבלן משנה למערכות שליטה ובקרה, לביצוע העבודות והשירותים הנוגעים למערכת  יתקשרהקבלן א. 
 השליטה והבקרה.

 
 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 14בתוך  נהב. קבלן המשנה יוצג לאישור המזמי

 
 של ותכנות קבע-התקנת, הספקה לש פרויקטים( 2) שני ביצעהמשנה יהיה בעל ניסיון כדלקמן:  ג. קבלן
 ם:הבאי המצטברים בתנאים העומדים, בישראל, ובקרה שליטה מערכת

 
או  CRESTRON או AMXצרת אחד היצרנים הבאים: ומתמערכת השליטה והבקרה הייתה ( 1)

EXTRON, בלבד. 
 
 .נהשור המזמיהצגתו לאי למועד וקודם 2013-2018 השנים במהלך הסתיים מהפרויקטים אחד כל ביצוע( 2)
 
 הקבלן יידרש לא"קבלן מבצע", כ, לעיל)ג(  בסעיף כנדרש ניסיון עצמו שלקבלן במקרה, האמור אף על. ד

  .כאמור משנה קבלן עם להתקשר

  



 

 

54 

 

  המערכות של וההתקנה ההספקה שירותי לביצוע זמנים לוח -' ב פרק
 

)"מועד מתן ההודעה  ודהמתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבהקבלן  .1
המזמינה בדבר התחלת העבודה"(. מובהר, כי חתימת החוזה איננה מהווה "צו התחלת עבודה", וכי 

 . הלמתן צו התחלת עבודה בסמוך לאחר חתימת החוזה, אלא במועד לפי שיקול דעת תמתחייב אינה

מנהל את  המזמינה שורלאיהקבלן  יציג ,עבודה התחלתבדבר  ההודעה מתן ממועד עבודה ימי 3 תוך .2
ההתקנה להיות  צוותו הפרוייקט מנהל"(. על ההתקנה צוות" -תקנה מטעמו )להלןהצוות ההפרויקט ו

 בהיכלימשולבות בקרה ושליטה  סאונד מערכותשל  דומיםפרויקטים בבעל ניסיון מוכח 
  . /אצטדיוניםספורט

את  יבחנו ומטעמ הטכני היועץאו ו/ המזמינה כילגרוע מהוראות ההסכם בעניין זה,  מבלי: מודגש .3
לאשר  שלא, הבלעדי דעתם שיקול פי על, רשאיםוהם יהיו  המוצעים ההתקנהוצוות  הפרוייקטמנהל 

 התקנה צוות/או ו פרוייקט מנהללהציג הקבלן  עלכאמור,  במקרה. הקבלן מטעם מהמוצעים מי
 . המזמינה לאישור שעות 48 תוך חילופי

שהינו את קבלני המשנה  המזמינההתחלת עבודה, יציג הקבלן לאישור יום מההודעה בדבר  14תוך  .4
 מתעתד להעסיק בביצוע העבודות.

לוח זמנים מפורט לביצוע  המזמינהיום מההודעה בדבר התחלת עבודה, יציג הקבלן לאישור  14תוך  .5
 העבודות.

 בדיקה ולבצע לאצטדיון להגיעהקבלן באחריות  -ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה  14 תוך .6
 חוסריםאו  פער כל על נהלמזמ' ולהודיע בכתב וכו עגינה נקודות, החשמל מערכות, התשתיות כל של

למועד  עד, בכתב הודיע לאשהקבלן  ככל. זהבפרק  המפורט"ז ללוהעלולים לעכב את עבודתו, בהתאם 
אשר  חוסריםרים או משום הודעה כי אין כל פע נההמזמיבכך  ראהת, כאמור חוסריםאו  פערים עלזה 

המערכות,  של וההתקנה האספקה אתבמועד  להשלים יהיההקבלן פוגעים בלוח הזמנים שנקבע ועל 
 . חשבונו על

 התחלת עבודה. מההודעה בדבר יום  21תוך יושלם  ואישורו המערכות של התכנון הליך .7

 פרישת גמר -הימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבוד)ו/או בהתאם להוראות הפיקוח(  60תוך  .8
 .וכבילה תשתיות

התקנה  תחילת -ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה)ו/או בהתאם להוראות הפיקוח(  80תוך  .9
 . בפועל

המערכות,  של וההתקנה ספקההה ביצוע השלמת -ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה 120תוך  .10
 .קומפלט התקנה גמר. עודת גמר"(בדבר בדיקה וקבלת המערכות )להלן: "ת המזמינהוקבלת אישור 

 רציפות ואי לעת מעת עבודה הפסקות ותכלול לסירוגין תהיה עבודתו כי בחשבון לקחת הקבלן על .11
 הדרושים האמצעים כל נקיטת תוך הלילה, בשעות עבודות לרבות שיהיו, ככל לאילוצים בהתאם
 והיועץ הטכני.מנהל הפרויקט  והנחיות הפרויקט לצורכי בהתאם הכל -בטוחה  לעבודה

מובהר ומוסכם שבכל מקרה של דחיית מועדי ההתקנה באתר )עקב אילוצים( ע"פ הוראות הפיקוח,  .12
 יאחסן הקבלן את הציוד במחסנו )ועל חשבנו( עד למועד ההתקנה. 

 בהתאם לפרק ג' להלן -ותחזוקה של המערכות  שירות אחריות, תקופת .13
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 וקהותחז שירותאחריות,  -פרק ג' 
 

 :כללי

עשרים וארבעה למערכות במשך התקופה עד לתום ותחזוקה שירות אחריות, הספק יהיה מחויב למתן  .1
  .("האחריות"תקופת  -גמר )להלן התעודת קבלת מיום חודשים  (24)

 ,וחלודה קורוזיה נזקיכולל  ,החזית גריליו הרמקוליםהאחריות לעמידות תיבות  תקופתעל אף האמור, 
 .  קבלת תעודת הגמר מיוםודשים ח 60-ל תהיה

פרק )ב( ל-סעיפים )א(העלויות עבור התחייבויותיו במסגרת תקופת האחריות לפי את על הקבלן לגלם  .2
  .זה במחיר המערכות

( כל 1( תקופות נוספות בנות שנה )5בעד חמש )האחריות תהא האופציה להאריך את תקופת רשות ל .3
 .  בכל פעםהתקופה  יום לפני תום 30אחת, וזאת בהודעה של 

הסופי המאושר ע"י  החשבון מערך( 5%בסך חמישה אחוזים )במקרה זה יהא הקבלן זכאי לתשלום 
 חודשיים תשלומים 12-ב לקבלן ישולם זה סכוםכאמור.  הארכהבגין כל שנת  מע"מ( בתוספת) הרשות
 .שווים

 תקופת אתאריך או כל הארכה שלה( שלא לה המקורית האחריות)בתום תקופת  רשותה בחרה .4
 על שירותים הקבלןמ לרכוש רשאית רשותה תהא, לעיל 3 בסעיף כאמור האופציה במסגרתאחריות ה

לתום  עדתעמוד בתוקף . אופציה זו פרק זה)ד( ל-וזאת בתעריפים כאמור בסעיפים )ג( ,"הוק-אד"בסיס 
  (.לעיל 1 בסעיף)כמוגדר  המקוריתאחריות ה תקופת סיום מיום שנים( 5) חמש

 -כמוגדר בפרק זה, כדי לגרוע האחריות במסגרת תקופת קבלן מובהר, כי אין בהתחייבויותיו של ה .5

 ידי על ושניתנ ,מהמוגדר לעיל יותר ותארוכ , לרבות לתקופותאחריותל/או ו בדקמחויבויות למ .5.1
 .ביחס למערכות ו/או לרכיבים מסוימים - /ספק/קבלןיצרןהקבלן ו/או 

החלות על  ,מהמוגדר לעיל יותר ותארוכ , לרבות לתקופותריותאחלבדק ו/או מחויבויות למ .5.2
 .ביחס למערכות ו/או לרכיבים מסוימים - לפי כל דיןקבלן ו/או יצרן/ספק/קבלן ה

 או מפעילו/לרכיבים השונים גם לטובת הרשות )למערכות ו/או כתבי האחריות אחראי להסבת הקבלן  .6
 , לפי הנחיית הרשות(.האצטדיון

לליות האמור בהסכם יצוין, כי נכון למועד זה, בכוונת הרשות להעביר את החוזה, מבלי לגרוע מכ .7
לעיל(,  1המקורית )כמוגדר בסעיף אחריות זה, החל מתום תקופת הפרק לרבות הזכויות והחובות לפי 

 חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ. -למפעיל האצטדיון 

 
 :האחריות בתקופתשבר ואחזקה מונעת  אחזקתא. 

ו/או מערכת הסאונד ו/או השליטה ובקרה  תובמערכ פגם אוו/ תקלה כל חשבונו על יתקןהקבלן  .8
 שיתרחשו, מתכלים לחלפים חלקים החלפת לרבות, "(המערכות" - להלן גםלעיל ו)הכריזה התפעולית 

 ודאויו, הליקוי נתגלה בו הציוד את יחליף אובצע התיקון ו/י. נותן השירותים האחריות קופתת בתוך
  .הטכני למפרט בהתאם התקינה פעולתו

ן לשביעות רצון התיקו לסיום עד רצופה ובעבודההאצטדיון  בשטח יבוצע פגם אוו/ תקלהכל  תיקון .9
 .המזמינה

, , מענה טלפוני אנושיימים בשבוע 7, שעות ביממה 24, בזמינות של המזמינהיעמיד לרשות הקבלן  .10
 טלפוני הציוד וייעוץ בהפעלת מרחוק סיוע, ו/או פגם תקלה לכל מענה מתן לצורך בשפה העברית,

 "(.שירות מוקד" - )להלן שירות הזמנתאפשרות לו ,המותקנות תובמערכ הבקיא מטכנאי

 - ו/או פגם )להלן תקלה על כהודעה תחשב, שלו השרות למוקד אוהקבלן  למשרדי טלפונית הודעה .11
 ."(תקלה על הודעה"

, והתקנתם היצרן של ומקוריים חדשים חלפים ואספקת מספק חלפים מלאי לאחזקת מתחייבהקבלן  .12
 .שהתכלו אוו/ בלויים פגומים שנמצאו חלפים במקום

 במקרה. )ושאינה עולה כדי "תקלה קריטית"( בציוד קצה בודד תקלהכל  תחשב "רגילה תקלהכ" .13
 24 בתוך ת,והמערכהציוד/ את וישמיש ,מקולקלים חלקים , לפי העניין,יחליףאו /ו יתקןהקבלן , שכזה
 .היממה משעות שעהיום וכל  בכל, התקלה על ההודעה מקבלת שעות
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 במקרה. או "תקלה קריטית" "רגילה תקלה"מסווגת כ איננה אשר תקלה כל תחשב" חמורה תקלה"כ .14
 12 בתוך, המערכותהציוד/ את וישמיש, מקולקלים חלקים, העניין לפי, יחליף או/ו יתקן הקבלןשכזה 
 .היממה משעות שעהיום וכל  בכל, תקלה על הההודע מקבלת שעות

התקין כ"תקלה קריטית" תחשב כל תקלה המשביתה את אחת המערכות ועלולה להפריע לקיומו  .15
במועד של אירוע מתוכנן, לפי קביעתה של המזמינה )או המפעיל( ועל בסיס שיקול דעתה הבלעדי. ו

, המערכותהציוד/ את וישמיש, מקולקלים חלקים, העניין לפי, יחליף או/ו יתקן הקבלןשכזה  במקרה
 .היממה משעות שעהיום וכל  בכל, תקלה על ההודעה מקבלת שעות 4 בתוך

, ישלם הקבלן פיצויים מוסכמים או ב"תקלה חמורה" ב"תקלה רגילה" הטיפול בהשלמת איחור בגין .16
", ישלם יטיתקרלכל יום )או חלקו( של איחור. בגין איחור בהשלמת הטיפול ב"תקלה  ₪ 1,000בסך 

 .איחור של( חלקה או)לכל שעה  ₪ 1,000 בסך הקבלן פיצויים מוסכמים

העמידה -כי הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל אינם ממצים את נזקיה של הרשות בגין אימובהר,  .17
בזמני תיקון התקלות, וכי לרשות שמורה הזכות לתבוע את נזקיה בפועל. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

  .פעילות מתוכננת באצטדיוןהביא לביטול מקרה שבו האיחור בתיקון התקלה בבפרט  -

 הכרעת לפי, יוכיח הקבלן אם, ואולם. התקלה לסיבת קשר ללא, תקלה בכל יטפל הקבלן כי מוסכם .18
 שבוצע ממעשה כתוצאה האצטדיון של ההפעלה צוות ידי על נגרמה התקלה כי, למזמינה הטכני היועץ
 בטיפול הוצאותיו בגין לשיפוי זכאי הקבלן יהא, הקבלן שמסר הכתובים ההפעלה לנהלי בניגוד במכוון
 .בתקלה

כל פעולה במערכות  סיום עם, מומטע טכנאי ידי על, מפורט ביצוע דו"חרשות ל לספק מתחייבהקבלן  .19
 העבודה פרטי כלרט יכלול את וכל דו"ח ביצוע מפ. לרבות בכל מקרה של טיפול תקלה ו/או פגם

 יוגש הביצוע המפורט ח"דו .להשלמה נשארו אשר ועבודות שימוש נעשה בהם החלקים, שבוצעה
לאחר חתימתו על ידי לקבלן  יוחזרוהעותק השני הרשות  בידי יישאר אחד, לפחות עותקים 2 -ברשות ל

 .נציג החברה

 לכ את המפרט, מרכז ח"דולרשות הקבלן , ישלח רשותבתום כל שנה קלנדרית ובנוסף על פי בקשת ה .20
 .בכל הודעה על תקלה הטיפול ואופן הבדיקה ממצאיהודעות על תקלות, את ה

 .רשותה לבעלות יעבור חלףומכל חלק והקבלן  לבעלות יעבור שיוחלף כל חלק .21

 וירשמוהמזמינה  ברשות ימצא התחזוקה יומן. האחריות בתקופת תחזוקה יומן ינהל נותן השירותים .22
 יערך הרישום. במערכות יעשו אשר חלקים והחלפת טיפול, נהתוכ גרסאות עדכון ,אירוע, תקלה כל בו
 בתום הסופית לביקורת כבסיס ישמש זהתחזוקה  יומן .הרשותבחתימת נציג  ויאושרהקבלן ל ידי ע

 .האחריות תקופת

 3 של במרווח, רות שוטפותביקו בשנהפעמים  ארבע לפחות יבצע הקבלן האחריותבמהלך תקופת  .23
 תכלול השוטפת הביקורת(. "שוטפת ביקורת" - להלן) לביקורת יקורתב בין היותר לכל חודשים
 כמו. מונעת ותחזוקה טיפול, משתמש מסכי עדכוני, תוכנה סאותגר עדכוני, שוטפת תחזוקה, ביקורות

 חלקים החלפת לרבות, המערכות של תקינה פעולה להבטחת, נדרשות ופעולות תיקונים יבצע כן
 עם מוקדם תאום תוך, הציוד צרניי הנחיות פי על יבוצעו והטיפול יקורתהב. יניםתק תיבל או/ו בלויים

  . רשותה

 סידורי דיקתב לרבות המערכות מרכיבי בכל מונעת תחזוקה של לאמ טיפול יכללו השוטפות הביקורות .24
 .והצנרת הכבלים בדיקת, ניסוי, ניקוי, כיול, מדידה, תיקון כל, הצורך לפי לקיםח החלפת, ההתקנה

 את היטב המכירים טכנאיםל ידי ע, גבוהה במהימנות יבוצעו והטיפוליםהשוטפות  תוהביקור .25
 .תוהמערכ מרכיביאת ו אצטדיוןמערכות בה

 יצרן של מקורייםחדשים ו בחלפים ורק אך חלקיםשל  החלפה כוללתהאחריות בתקופת  אחריותה .26
 .תוהמערכ

 עים הנדרשים, וכל ההוצאות, הציוד והאמצכל העבודותהאחריות בתקופת האחריות כוללת את  .27
   .הרמה וכו'(שינוע ומתקני , רכיבים, כח אדםלרבות ) והעלויות הנדרשות

 של אמין בלתי תפקודו/או  פגמיםתקלות ו/או  יתגלובמקרה בו בשתי ביקורות שוטפות רצופות  .28
קלה, גם )או אותו סוג של ת התקלות אותן לתיקון פעמיים טכנאי הזמנת יצריכו אשרבאופן , תוהמערכ

 שעות 22 בתוך וזאת למערכות מלא מונע טיפול יבוצע, (חוזרת תקלה)דהיינו אם ברכיבים אחרים( 
 . הטכנאי של השני הביקור ממועד היותר לכל

, לעת מעתאו על ידי היצרן, , ידיו על שיפורסם מידעון או חוזר, עלון כלהמזמינה  לרשות יעמידהקבלן  .29
 .אלקטרונית דיהבמ ובין בדפוס בין, הציוד לגבי
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 למען. המערכת של סבירות ותחזוקה הפעלה הוראות של מעודכן תיעודהמזמינה  לרשות יעמידהקבלן  .30
 שאינןשאינן סבירות, לרבות הוראות  הוראות המכיל מסמך לאשר שלא רשאיתמזמינה ה, ספק הסר

  .תומערכאיזו מהב סביר שימוש מאפשרות

 

 :חריותאשיינתנו בתקופת ה שירותים נוספיםב. 

 :, ללא כל תשלום נוסףהאחריות תקופת במהלך הקבלן ידי על שיינתנו נוספים שירותים

 24תוך  -זמן הגעה לאתר במערכות.  לצורך שינוים והתאמות שידרשו ,בכל שנה ימי תכנות (10עשרה ) .31
  .מקריאה שעות

בהתאם למפורט  - השנכל ב אירועים/משחקים( 10) בעשרה בכיר סאונד טכנאי ידי על המערכות תפעול .32
ש"ח )לא  1,000יהא הקבלן זכאי לתשלום בסך  -אירועים בשנה כאמור  10-בסעיף )ד( להלן. מעבר ל

  להלן.  42כולל מע"מ( ליום, וכאמור בסעיף 

 

 הוק":-לות על בסיס "אדקמחירון לאיתור ותיקון תג. 

)לא כולל מע"מ(.  ₪ 4800 -( אשכולות רמקולים לצורך תחזוקה ותיקון 2פירוק והרכבה של שני ) .33
 הדרוש לצורך הפירוק וההרכבה כאמור, לרבות: את כל המחיר יכלול 

 אשכולות רמקולים: 2פירוק  .33.1

  האישורים  בעלי כל ,ריגרים טכנאים, -אספקת צוות טכנאים לביצוע פירוק האשכולות
 הנדרשים לביצוע העבודה.

 וכו' ,ה, פיגומים, עגלות נשיאהכגון מנועי הרמ ,אספקת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה.  

 פירוק האשכולות.  

  לצורך טיפול/תחזוקה/תיקון -הרשות אשר יסוכם עם  במיקוםאחסון הציוד המפורק.  

  אשכולות רמקולים: 2ת הרכב .33.2

  בעלי כל האישורים  ,ריגרים טכנאים, -אספקת צוות טכנאים לביצוע הרכבת האשכולות
  .הנדרשים לביצוע העבודה

 וכו' ,כגון מנועי הרמה, פיגומים, עגלות נשיאה ,הציוד הנדרש לביצוע העבודה אספקת כל.  

  כולל כיון זוויות הרמקולים ע"פ -הרכבת האשכולותAS-MADE . 

 -על ההתקנה המחודשת של האשכולות  נהקונסטרוקציה מורשה ומאושר ע"י המזמיאישור מהנדס  .34
 (.לא כולל מע"מ) ₪ 1800

 חלקי חילוף לרמקולים:  .35

מקורי מתוצרת דגם הרמקול שסופק במכרז זה, כולל עלות  12" - 15אלמנט " רמקול / .35.1
 (."ממע כולל לא) ₪ 1200 -ההחלפה והרכבה באתר 

דגם הרמקול שסופק במכרז זה, כולל עלות ההחלפה  מתוצרתמקורית  טיוטר / דיאפרגמה .35.2
 (."ממע כולל לא) ₪ 950 -והרכבה באתר 

כולל עלות ההחלפה והרכבה באתר  ,זה במכרז שסופק הרמקול דגם מתוצרתאוור מקורי  קרוס .35.3
 (."ממע כולל לא) ₪ 1550 -

 טכנאי שירות:  .36

 ASרות לאיתור ותיקון כל תקלה שתידרש לצורך הפעלה תקינה של המערכת ע"פ יטכנאי ש .36.1

MADE  )'לא כולל) ₪ 950 -שעות עבודה באתר  8-מחיר ל -)חיווט/פנלים/החלפת ציוד וכו 
 (. מע"מ

לצורך שינוי  ,)פרוססורים מערכת/כריזה/רשת הפצה( שסופקו הבקיא במערכות DSPנאי טכ .36.2
 (."ממע כולל לא) ₪ 1800 -שעות עבודה באתר  8-ל מחיר -, תיקון תקלות והתאמותתוכנה 

רשת הפצה שסופקו במכרז  / טההבקיא במערכות הבקרה והשלי ושליטהתכנת מערכות בקרה  .36.3
 לא) ₪ 2200 -שעות תכנות באתר  6-ל מחיר -, תיקון תקלות מותוהתאלצורך שינוי תוכנה  ,זה

 (."ממע כולל
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התשלום בפועל ייקבע באופן יחסי לפי שעות העבודה של הטכנאי בפועל, אולם בכל מקרה לא  .36.4
 יותר מהסכום הנקוב לעיל לכל יום העבודה.

 

 הוק":-ד. מחירון לתפעול המערכות באירועים על בסיס "אד

 מטעם הקבלן.סאונד בכיר  טכנאיהמערכות על ידי תפעול ם לשירותי .37

, בעל מורכבות ניידות הגברהתפעול מערכות ו בהקמתשנים  5: טכנאי בעל ניסיון של הנדרש הניסיון .38
בתפעול מיקסרים דיגיטליים כדוגמת  בקיא, הגברה בחברתצוות  כראששנים  3ניסיון של 

DIGICO\MIDAS\YAMAHAרשות.י תאושר על ידי הא. זהות הטכנ 

 יכללו:השירותים  .39

( לפני תחילת שעת הבלאנס / כניסת 2הרשות, ולפחות שעתיים )ע"י בשעה שתיקבע  לאתרהגעה  .39.1
 קהל.

  .תקינות ובדיקתהמערכות הדלקת  .39.2

 .(מיקרופונים /  DJעמדתכגון חיבור ובדיקת כל יחידות הקצה הנדרשות )  .39.3

 הרשות. / לשביעות רצון המופיעים ,ומקצועי מהיר בלאנס .39.4

  .לקופסאות יםאעיתונ יבורח .39.5

  .מקצועית ברמה האירוע תפעול .39.6

 .האירוע כלבמהלך  נוכחות .39.7

 .ואחסונו הנייד הציוד וקיפול המערכת כיבוי .39.8

  .תקלותלאירוע, כולל דו"ח  מסכם"ח דו הוצאת .39.9

 שעות מראש.  48לפחות  תתבצעהטכנאי  הזמנת .40

 .אירוע לכל שעות 8-10יהיה  הטכנאי של משוער עבודה זמן .41

 ש"ח )לא כולל מע"מ( ליום. 1,000 :השירותים עבור לקבלן וםהתשל .42
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 כתב כמויות -פרק ד' 
 

כמו פריט מס'

 ת

סה"כ מחיר  מחיר ליחידה 

לסעיף לא 

כולל 

 מע"מ

       מפרט טכני סאונד  

 0 0 1 פרוססור/ים  לניהול מערכות הרמקולים 2.1

 0 0 64 זווית צרה – amp-way ,bi-Twoרמקול ראשי   2.2

 0 0 40 זווית  סימטרית – amp-way ,bi-Twoרמקול ראשי   2.3

 0 0 28 ערוצים  4מגברי/פרוססור   2.4

 A    22 0 0מיתקן תליה לאשכול  2.5

 B    8 0 0מיתקן תליה לאשכול  2.6

 C   4 0 0מיתקן תליה לאשכול  2.7

 0 0 1 פנלים מסד ראשי 2.8

 W.P 2 0 0פנל קיר   2.9

 P-W   2 0 0סט חיווט לפנל קיר  2.10

 0 0 5 +סט חיווט PRSפנל  2.11

 CD  +USB  2 0 0נגן  2.12

 0 0 1 נגן וידאו  2.13

אנטנות  2מקלט דיגיטלי כפול +    -סט אלחוטי 2.14

 דגל

2 0 0 

 0 0 4 משדר ידני דיגיטלי    -סט אלחוטי 2.15

 0 0 2 תחנת עגינה   -סט אלחוטי 2.16

 832OUT+8AES\IN  2 0 0 -פסת פיצולקו 2.17

 0 0 1 חיווט קומפלט 2.18

 0 0 6 ארון מסד 2.19

פיקוח /ליווי על ההתקנה וכיוון המערכת ע"י יצרן  2.20

 הרמקולים

1 0 0 

 0 0 1 התקנה 2.21

 0 סה"כ לא כולל מע"מ  -סאונד  

       מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה  

 0 0 1 בקר מרכזי 3.1

 0 0 2 19שולחני/" – 15מסך שליטה ובקרה רגיש מגע " .23

 ETHRNET  "19 24 0 0–נתב  3.3

 0 0 1 מרכזיה+ אבזרים  –מערכת ניהול מופע  3.4
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 BELTPACK " 3 0 0" –מערכת ניהול מופע  3.5

מערכת בקרה ושליטה + תכנות  –התקנה וחיווט  3.6

 המערכת

1 0 0 

 0 כולל מע"מ סה"כ לא  -מערכת בקרה ושליטה 

       מערכת כריזה תפעולית   4

 0 0 1 ראשי לכריזה – DSP–פרוססור מטריצה  4.1

 0 0 7 משולבת דיגיטאלית -עמדת כריזה  4.2

 0 0 1 סרבר לניגון הודעות מוקלטות  4.3

 4X500W 2 0 0 -מגבר הספק 4.4

 0 0 2 יציאות –יח' הרחבה לפרוססור  4.5

 4500WX1 6 0 0 -מגבר הספק 4.6

 0 0 1 ערכת חיבור לאירועים מקומיים 4.7

 PG 8 0 0פנל קיר  4.8

 0 0 1 בקר מרכזי 4.9

 0 0 4 מסך שליטה ובקרה רגיש מגע 4.10

 0 0 64  8רמקול " 4.11

 0 0 68 12רמקול " 4.12

4.13 POE SWITCE 5 0 0 

 0 0 1 תכנות המערכת 4.14

 0 0 4 ארון מסד 4.15

 0 0 1 חיווט 4.16

 0 0 1 התקנה 4.17

 0 סה"כ לא כולל מע"מ  -מערכת כריזה תפעולית 

     
   סיכום  

 0 סה"כ לא כולל מע"מ  -סאונד  

 0 סה"כ לא כולל מע"מ  -מערכת בקרה ושליטה  

 0 סה"כ לא כולל מע"מ   -מערכת כריזה תפעולית 

 0 סה"כ לא כולל מע"מ  

 0 סה"כ כולל מע"מ  
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 תכניות -' הרק פ
 

 נייד אכסון התקן גבי על בזאת המצורפות( "תכניות"והתרשימים )לעיל ולהלן:  התוכניות רשימת להלן
)isk On Key(D: 

 
 קנה מידה  תיאור  תוכנית מס'

 תרשים חיווט עקרוני  1

 1-6מסדים 

 W.P+PRSפנלים 

NTS  

  NTS  5מסד  -תרשים חיווט עקרוני  2

 NTS 6מסד  -וני תרשים חיווט עקר 3

 A  NTSתרשים עקרוני למתקן אשכול  4

 B NTSתרשים עקרוני למתקן אשכול  5

 C NTSתרשים עקרוני למתקן אשכול  6

 NTS מערכת כריזה תפעולית  -תרשים חיווט עקרוני  7

 1:250  6מיקומים מפלס  8

 Y 1:50חתך ציר  9

 1:250 1מיקומים מפלס  10

 1:250 3מיקומים מפלס  11

 1:50 5מיקומים מפלס  12

  (להלן)כמפורט  חשמל תכניות 13

 
לכל טעות  תאחראי המזמינה אינהאולם ו, מבחינת המציעים )והקבלן( והתרשימים הינם מחייבים התוכניות

 . אותם בקפידה באחריות המציעים )והקבלן( לבדוקבהם, ו

 .העבודות בתכולת ככלול השינוי יחשבי -בכל מקרה שיידרש שינוי ביחס לתוכנית ותרשימים אלה 

תימסרנה לקבלן הן תכניות "למכרז", וכי לפני הביצוע ו/או במהלכו המצורפות התוכניות כן מובהר, כי 
תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות "למכרז". 

לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי היחידה או הארכת  כל זכותלמציעים )והקבלן( אין ולא תהיה 
 זמן ביצוע עקב עדכונים שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע"
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 כניות החשמלרשימת ת

 

 
 

  



 

 

63 

 

 מסמכי ההתקשרות -' גחלק 

 

 :על נספחיו ,ההתקשרותנוסח חוזה  - 8מס'  נספח

 ;[למסמכי המכרז חלק ב']תכולת העבודות  -נספח א' לחוזה 

 ;למכרז, כפי שהוגש במסגרת ההצעה[ 7הצעת המחיר ]נספח מס'  -נספח ב' לחוזה 

  (;השלמתו לאחר 1'ג)כולל נספח  העבודותזמנים לביצוע הלוח  -נספח ג' לחוזה 

 נוסח צו התחלת עבודה; -נספח ד' לחוזה 

 נוסח תעודת השלמה; - ' לחוזההנספח 

  ח ערבות ביצוע;נוס -נספח ו' לחוזה 

  נוסח ערבות טיב; - ' לחוזהזנספח 

  נוסח הצהרת ביטול תביעות; -נספח ח' לחוזה 

  ;ביטוחים אישור נספח נוסח -נספח ט' לחוזה 

 ; העתק הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות - נספח י' לחוזה

 ;בניה של הרשות בפרויקטיאוגדן בטיחות  - ' לחוזהאנספח י

 .משולשהחוזה הנוסח  -יב' לחוזה  נספח
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 8 נספח מס'

 נוסח חוזה ההתקשרות על נספחיו
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 8מס' נספח 

 חוזה התקשרות

, שליטה ובקרה ת סאונדומערכה של , שירות ותחזוקה, התקנההספקל 
  במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדוכריזה תפעולית 

 אביב יפו בתל

 

 2018שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת 

 

 -בין  -

 

 יפו בע"מ –הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  

   "(רשותה" -) להלן  

 מצד אחד;

 -לבין  -

________________________ 

 "(הקבלן" -)להלן 

 מצד שני;

 

של הספקה, התקנה, שירות ותחזוקה ל "(מכרזה)להלן: " 3/2018 ס'מפומבי מכרז את  מהפרסוהרשות   :הואיל
 במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילדשליטה ובקרה וכריזה תפעולית  ,סאונדת ומערכ

 ;כמפורט במסמכי המכרז(, בהתאמה" הפרויקט" -ו "העבודותאו  העבודה)להלן: "

וכי הינו בעל הכישורים, המיומנות, הידע  מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודותוהקבלן  והואיל:
ציוד הדרושים לצורך הו , הכליםהמקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם, האמצעים

ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את 
 ת בהתאם להצעתו במכרז;העבודו

הנם מלאים, שלמים  במסגרת הצעתו למכרז ויד-מצהיר ומתחייב, כי כל הפרטים שנמסרו עלהקבלן ו והואיל:
יתר ההתחייבויות בהתאם לכל ו לתנאי המכרז על נספחיולפעול בהתאם מתחייב  הואומדויקים וכי 

 לרבות חוזה זה; נספחיוובהכלולות במסמכי המכרז 

קבלן למכרז כת היחסים ביניהם באופן שאם הצעתו של הוברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את מער והואיל:
 , יחולו בין הצדדים הוראות חוזה זה;תבחר על ידי הרשות

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא -פרק א' 

 

 :ונספחים הגדרות ,מבוא .14

 .החוזה לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מןהמבוא  .14.1

 .הימנו בלתי נפרד לחוזה זה מהווים חלקהנספחים  .14.2

 .הסעיפים בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותוכותרות  .14.3

 הגדרות .14.4

זה ובנספחיו יהיה למונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם תוכן בחוזה 
 :הדברים והקשרם מחייב אחרת

 ","אתר העבודות .14.4.1
 "מקום ביצוע העבודות" או
עליהם ייבנה הפרויקט אשר בהם, ן המקרקעי  - "מקום המבנה" או

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 תבוצענה עבודות בהתאם

כאדריכל הפרויקט  הרשותמי שימונה על ידי  - "האדריכל" .14.4.2
ואשר הודעה על מינויו נמסרה לקבלן. כל עוד לא 

משרד  לקבלן אחרת יהיההרשות  ההודיע
קהת אדריכלים בע"מ,  -האדריכלים מנספלד 

 הפרויקט. אדריכלי

 .זה על כל נספחיו ומסמכי המכרזחוזה  - "ההסכםאו " "החוזה" .14.4.3

 (וירקות תפירו כולל)לצרכן  המחיריםמדד  - "לצרכן המחירים"מדד  .14.4.4
המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל 
אותו מדד, אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד 

רשמי מחירים לצרכן ממשלתי אחר וכן, כל מדד 
  .שיבוא במקומו, אם יבוא

, )אשר 03/2018בגין חודש המחירים לצרכן  מדד  - "המדד הבסיסי" .14.4.5
 .(15.4.2018ביום פורסם 

 .בגין חודש ביצוע העבודהלצרכן המחירים מדד  - "המדד החדש" .14.4.6

יפו בע"מ ו/או  -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב  - "הרשות" .14.4.7
 מי מטעמה.

על כל הרשות שפורסם ע"י  3/2018 מס'מכרז  - "המכרז" .14.4.8
הודעות הרשות , לרבות תנאיו, מסמכיו ונספחיו

  .(אם וככל שיפורסמו מסגרתו)

 " המנהל" .14.4.9
לנהל מטעם  הרשות מי שימונה מעת לעת על ידי - הפרויקט" מנהל" או

את הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר  הרשות
 .בכתב נהעל ידי המזמי לכךיוסמך 
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או הרשות שימונה מעת לעת ובכתב על ידי מי  - "המפקח" .14.4.10
המנהל, לפקח על ביצוע הפרויקט ו/או העבודות 

  .ו/או כל חלק מהם

 המצורפיםהטכניים לביצוע העבודות  המפרטים - "המפרטים" וא"המפרט"  .14.4.11
 .לחוזה נספח א'במסגרת 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 
משמעיות בין הוראות המפרטים השונים יקבע 
המנהל את ההוראה שתחול. בקביעתו יתבסס 
המנהל על מיטב הנוהג המקצועי ועל המקובל 

 .במקרים אלו

על  נשוא חוזה זה, כמפורט בחוזה זה עבודותה - "העבודות" .14.4.12
 .נספחיו

ת ומערכהספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של  - "הפרויקט" .14.4.13
במסגרת ד, שליטה ובקרה וכריזה תפעולית, סאונ

שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל פרויקט 
  .יפו-אביב

 .יפו-עיריית תל אביב - "העירייה" .14.4.14

ת נציגיו של הקבלן, לרבוהמציע הזוכה במכרז  - "הקבלן" .14.4.15
שלוחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן 
משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע 

 ההתירהרשות העבודות או כל חלק מהן, אם 
 לקבלן להעסיק קבלני משנה כאמור הואישר

 .להלן 40האמור בסעיף לפי בחוזה זה ו

התכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף  כל - כניות""התו .14.4.16
לביצוע העבודות ואשר מהוות חלק בלתי נפרד 

ולרבות, כל שינוי בתכניות אלה שיאושר  מהחוזה
על ידי המנהל או המפקח וכן, כל תוכנית אחרת 
שתאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח, 

 לרבות תכניות לעניין חוזה זה, מזמן לזמן
 לביצוע.

 או"כתב כמויות"  .14.4.17
המפרט את כתב הכמויות והמחירים, מסמך  - "מחירי כמויות"

את המחירים הכולל לחוזה ) 'בנספח כהמצורף 
שנתן הקבלן במסגרת הצעת כתב הכמויות ב

 (.במכרז ועל יד השהוגשהמחיר 

מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על בכל  - "על חשבון" .14.4.18
ישא י" פירושו כי הקבלן חשבון" ו/או "על חשבונו
או העבודה, ו/או הציוד, /בתשלום עבור החומר, ו

ו/או המבנה הכרוכים בנושא אליו מתייחס 
המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות 

רות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום יהיש
 למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש כי בכל; הנ"ל

תחייבות המקום שמצוינת בחוזה זה ונספחיו 
כלשהי מצדו של הקבלן, גם אם הדבר לא נאמר 
במפורש )למעט, אם נכתב בחוזה ו/או בנספחיו 
במפורש אחרת(, ייראו את אותה התחייבות, 
כאילו נאמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על 

 חשבון הקבלן.

 קבלני משנה ממונים " .14.4.19
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קבלני משנה הקבלן הזוכה במכרז זה ויתר   -" בחוזה משולש
נו על ידי הרשות; קבלנים אלה יהיו לכל שימו

הראשי  דבר ועניין קבלני משנה של הקבלן
למעט לעניין תשלומים  -פרויקט הבמסגרת 

, והכל הרשותוערבויות אשר יבוצעו ישירות מול 
כמפורט בחוזה המשולש. הקבלן ישתף פעולה עם 

 .כל קבלן משנה ממונה כאמור

 קבלני משנה ממונים " .14.4.20
קבלני משנה וגורמים אחרים אשר ימונו ע"י   - "בהתקשרות ישירה

ו/או ע"י עיריית תל אביב יפו ו/או ע"י הרשות 
תאגיד עירוני אחר מטעמה. הקבלן יאפשר 
לקבלני המשנה הממונים בהתקשרות ישירה 
לבצע את עבודותיהם ללא כל הפרעה וישתף 
עימם פעולה והכל בכפוף ובהתאם להנחיות 

 . העבודהו/או מנהל  והוראות המפקח

לביצוע  01/2017הזוכה במכרז מס'  הקבלן                           - "ראשי קבלן" .14.4.21
הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ  עבודות

והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו, 
 .לרבות נציגיו של הקבלן

בתמורה לביצוע מהרשות שיגיע לקבלן הסכום  - "שכר החוזה" .14.4.22
י הוראות החוזה במלואן התחייבויותיו על פ

והמנהל בהתאם הרשות ובמועדן ולשביעות רצון 
 ;להוראות החוזה

תכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע", על   - "תכניות לביצוע" .14.4.23
 ידי המנהל, או המפקח.

המקרקעין בהם ת בניין העיר החלות על ותכני - ת בניין העיר"ו"תכני .14.4.24
 .הפרויקטמבוצע 

להלן כמשך הזמן אשר  29 בסעיףכאמור פה התקו - "תקופת הביצוע" .14.4.25
את ביצוע במלואן במהלכו על הקבלן להשלים 

העבודות או כל חלק מהן, לשביעות רצונם המלא 
והמנהל. התקופה תחל במועד שייקבע הרשות של 

בצו התחלת העבודה ותסתיים במועד בו הקבלן 
 .כשהיא בלתי מותנית דת ההשלמהיקבל את תעו

 נספחים .14.5

 :הנספחים לחוזה זה הינם כמפורט להלן .14.5.1

 ;[למסמכי המכרז תכולת העבודות ]חלק ב' -לחוזה  א'נספח  .14.5.1.1

למכרז, כפי שהוגש  7הצעת המחיר ]נספח מס'  -נספח ב' לחוזה  .14.5.1.2
 ;במסגרת ההצעה[

 לאחר 1'לביצוע העבודות )כולל נספח גזמנים הלוח  - לחוזהנספח ג'  .14.5.1.3
  השלמתו(;

 נוסח צו התחלת עבודה; -נספח ד' לחוזה  .14.5.1.4

 נוסח תעודת השלמה; - לחוזה ה'נספח  .14.5.1.5

  נוסח ערבות ביצוע; -נספח ו' לחוזה  .14.5.1.6
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  נוסח ערבות טיב; - ' לחוזהזנספח  .14.5.1.7

  נוסח הצהרת ביטול תביעות; -נספח ח' לחוזה  .14.5.1.8

  ;ביטוחים אישור נספח נוסח -נספח ט' לחוזה  .14.5.1.9

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה העתק ה - נספח י' לחוזה .14.5.1.10
 ; הרשות

 ;בניה של הרשות בפרויקטיאוגדן בטיחות  - ' לחוזהאנספח י .14.5.1.11

 .משולשהחוזה הנוסח  -נספח יב' לחוזה  .14.5.1.12

והצעת הקבלן )להלן בס"ק  ,למען הסר ספק, מסמכי המכרז על כל צרופותיהם .14.5.2
יינים, "( מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ענהמסמכים המשלימיםזה: "

תנאים והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים, גם אם לא נכללו בגוף 
החוזה, הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מן החוזה. כל נושא או עניין הנזכר בחוזה 
זה, וכן נזכר במסמכים המשלימים )או איזה מהם(, ואשר מוסדר בחוזה זה באופן 

יפורש בהתאם להסדר העדיף  שונה מהאופן בו הוא מוסדר במסמכים המשלימים,
מבחינת הרשות. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף תכריע הרשות, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת 

 לערעור. 

מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה נספח לחוזה, אף אם לא בכל  .14.5.3
מך הנ"ל נספח לחוזה, אף אם לא צורף לחוזה בפועל צורף אליו בפועל, יהווה המס
 לעיל.  ולא נכלל ברשימת הנספחים

 מהות החוזה .15

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בשלמות. כהגדרתן  העבודותזה הינו לביצוע חוזה  .15.1
ת ומערכהתקנה, שירות ותחזוקה של  ,ספקהההתחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות 

לו,  בנספח א'במסמכי חוזה זה, ובכלל זה כמפורט יזה תפעולית, סאונד, שליטה ובקרה וכר
במסמכים מפורטים ו/או גם אם אינם מתוארים לרבות כל האלמנטים הדרושים לשם כך, 

 .אלה

בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות נוספות, או התאמה תוספת או שינוי כל  .15.2
דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג  בהתאם לכל דרישה תכנונית ו/או דרישה על פי

המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת 
לעבודות המזכים את הקבלן בכל תמורה נוספת שהיא ו/או שינוי משכר החוזה, למעט 

בעבודות אשר  כמפורט בפרק ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה. כל שינוישינויים 
 .המפקח ובאישור הקבלן חשבון על יעשה אחר מכשול כל/או ונובע מגילוי תשתית נסתרת 

החוזה בכפוף לעמידת הקבלן בכל התחייבויותיו כמפורט בחוזה זה, במלואן ובמועדן, שכר  .15.3
יהיה מכפלה של מחירי היחידות כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית של כל יחידה 

 .לחוזה זה וביתר הוראות החוזה 'בנספח בשבכתב הכמויות  רטויחידה, כמפו

עימו בחוזה זה לביצוע העבודות, בהתבסס  ההתקשרשהרשות מצהיר כי ידוע לו הקבלן  .15.4
להקמת ולהשלמת העבודות על כל  דרושובהסתמך על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל ה

אשר לא ישתנה מכל סיבה הכרוך בכך, בתמורה לשכר החוזה, שהינו קבוע ומוסכם מראש, 
 .שהיא, למעט במקרים המפורטים במפורש בחוזה זה
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 תנאים לחתימת החוזה, תנאים מתלים ותנאים להוצאת צו התחלת עבודה  .16

 מתלים  תנאים .16.1

 גם, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, יהיו מותנים העבודותמודגש בזאת כי ביצוע 
 :הבאים בתנאים

  .ישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דיןכל הא שלהרשות  אצל קבלתם .16.1.1

בהתאם  ,העבודות לביצועמתאים מלא ותקציב לאישור  שלהרשות  אצל קבלתו .16.1.2
 אביב תל העיר מועצת באישור מותנה התקציב אישור כי, מובהרלהוראות כל דין. 

 . הפנים ומשרד יפו

 לא 16.1.2ו/או  16.1.1בסעיפים  כאמור המתליםשאיזה מבין התנאים  ככל .16.1.3
( חודשים מהמועד שבו חתמה הרשות 6שה )יש בתוך, שהיא סיבה מכל, יתקיימו

להודיע כי ברצונו להביא  על חוזה זה יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להסכם
בלתי חוזר על כל טענה, מוחלט ו יתורוובלביטול החוזה. הקבלן מוותר בזאת 

דרישה או תביעה כלפי הרשות, העירייה ו/או מי מטעמן בקשר עם אי התקיימות 
התנאים המתלים האמורים ו/או ביטול החוזה על ידי הרשות בשל אי התקיימות 

 .כאמורהתנאים המתלים ומתחייב שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 תה ואתר העבודוהוראות החוזבדיקת  .17

מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל הקבלן  .17.1
התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות את אתר 

 הציוד והכלים ,העבודות וסביבתו, דרכי הגישה אליו ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מצהיר בזה כי קרא את כל  עבודות.הדרושים לביצוע ה

  .לוכמפורט בנספחים  , לרבותהתנאים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה

, לרבות תוך הסתמכות על מומחים כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו .17.2
והוגנת לביצוע כל כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה  מטעמו,

התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות 
פת ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של וכספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותק

תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע 
ו/או שינוי ככל שיחול בהוראות הדין ממועד חתימת חוזה זה על  ו הנובע ממנוהעבודות ו/א

 ידי הקבלן ועד להשלמת ביצוע העבודות.

לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים בנוסף  .17.3
לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע 

ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע , אספקת התכניות, החומרים, הציוד, כוח האדםל
התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה 
בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע 

 .במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועדהתחייבויותיו על פי חוזה זה 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .17.4
 .הפרה יסודית של החוזה

 ח והמפק וסמכויותיהם של המנהלתפקידיהם  .18

גיח על המפקח ו/או מי שימונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשהמנהל ו/או  .18.1
ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות. כן 

, המפקח ואת המנהלרשאים הם לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראות 
 .הוראותיו הוא

ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל  יאפשר למנהלהקבלן 
ודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכן לכל מקום שממנו מקום אחר בו מבוצעת עב

מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים 
 .צוע העבודותימוצרים הקשורים בב
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להשתמש בכל המיתקנים והשירותים  םיאפשר למנהל ולמפקח ולכל הבא מטעמהקבלן 
 .שהותקנו באתר

המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המנהל ו/או הקבלן וכל על  .18.2
 .המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידם

קיימת הסמכות להעניק לקבלן הנחיות וליתן  מי שימונה על ידםלמפקח ו/או למנהל ו/או ל .18.3
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לו הוראות כפי שימצא לנכון, ואלו יחייבו את הקבלן. 

הרי שהמנהל ו/או המפקח ו/או מי שימונה על ידם רשאי לקבוע סדר עדיפויות בביצוע 
העבודות וכן להורות לקבלן באלו צעדים עליו לנקוט על מנת להבטיח את ביצוע העבודות או 

קיימן ללא כל חלק מהן תוך המועד הקבוע לכך והקבלן יהיה חייב להישמע להוראות אלו ול
כל תוספת תשלום. במסגרת זו אף רשאי המנהל ו/או המפקח ו/או מי שימונה על ידם 
לדרוש מהקבלן להגדיל את מצבת כוח האדם ו/או מספר המכונות, הציוד והכלים 
המשמשים לביצוע העבודות, אם לדעתם מספרם של אלו אינו מספיק לצורך השלמת 

את העבודות, באתר ומחוצה לו, ללא הפסק או  העבודות במועד וכן לדרוש מהקבלן לבצע
 במשמרות רצופות מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה(, והכל בכפוף להוראות כל דין.

העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע  .18.4
תבוצענה לשביעות העבודות . ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו/או המפקח

. הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר של המנהל ו/או המפקח רצונם המלאה
בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות  תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו/או המפקח

בחוזה. בכל מקרה בו ניתנו סמכויות למנהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות 
 .ת המפקח בעניין זה תחייבנה את הקבלן לכל דבר וענייןהמפקח והוראו

לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו/או למפקח בחוזה מבלי  .18.5
ם אופי ביצוע העבודות, טיבן עזה, הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 
שתמש בהם בביצוע העבודות. ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן י

בקשר להפעלת  שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו/או המפקח
סמכויותיהם על פי החוזה, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע 

הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי בגין . העבודות שבהתאם להוראותיו
 .וח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצוןפיק

מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו/או שאינן מתיישבות מהמנהל ו/או המפקח, בכל  .18.6
חייב הקבלן להודיע על כך למנהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית, תחייב את 

 הקבלן ותגבר על הוראות המפקח.

ם ביצוע העבודות, רק באמצעות המנהל הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר ע .18.7
 ו/או המנהל. רק באמצעות המפקחלרשות ו/או המפקח, הערות הקבלן יועברו 

כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל ו/או למפקח סמכות סופית ובלתי ניתנת לערעור לצורך  .18.8
ו/או לפי שיקול דעתם המוחלט ו/או כיוצא בזה, המצביעות על שקול דעת מוחלט ו/או 

די בהחלטותיהם, הכרעותיהם, קביעותיהם, דרישותיהם וכו', תהיינה החלטותיהם של בלע
המנהל ו/או המפקח סופיות, תחייבנה את הקבלן ולא תהיינה ניתנות לערעור, אלא אם 

 .נקבע אחרת במפורש בחוזה זה

יזמן אליו, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הקבלן לישיבת המפקח ו/או המנהל  .18.9
, ו/או המנהל ום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקחתיא

את התכניות, דו"חות וכל מסמך רלבנטי אחר אשר יידרש על  האלוכן עליו להביא לדיונים 
. כמו כן, יביא הקבלן עימו לדיונים אלה את קבלני המשנה ובעלי ו/או המנהל ידי המפקח

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על ו/או המנהל.  ל ידי המפקחהמקצוע, הכל כפי שיידרש ע
תיאום התכנון הדרוש לצורך  להשלמתעל עצמו את האחריות  פי חוזה זה, לוקח הקבלן

 ביצוע נכון ומדויק של העבודות ובהתאם ללוח הזמנים 

כדי  הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בניהול הפרויקט ו/או בזכות הפיקוח, כאמור לעיל,למען  .18.10
, אחריות בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל ה, או מי מטעמהרשותלהטיל על 

 האינהרשות אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה. 
למנות מנהל ו/או מפקח והימנעות כאמור, לא תגרע מזכויות  הלהשתמש בזכות תחייב

בקשר עם כל דבר  התק, כנגד כל טענה או תביעה שלוולא תהווה מניעות, או השהרשות 
 .ועניין הקשור בעבודות, טיבן והתאמתן להוראות חוזה זה ונספחיו
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זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .18.11
 .הפרה יסודית של החוזה

  ניהול יומן עבודה .19

היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף . מי ביחס לעבודות באתריו ינהל יומן עבודההראשי הקבלן  .19.1
היומן  .על ידי המנהל או המפקח לרישום פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן

באתר העבודות, במשרד המפקח, במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה  יוחזק
תימת המפקח, או על ידי המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המנהל בצירוף ח

 . ו, תחייב את הקבלןהמפקח עצמו, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחות

רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי הקבלן  .19.2
ימים ממועד  3להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, תוך 

אלא אם הרשות /או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את רישומו. הערותיו ו
המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המנהל כאמור תהיה סופית 

 .ובלתי ניתנת לערעור

העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המנהל ו/או המפקח ביומן העבודה תוך  לא .19.3
ם אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומות ימים מיום רישומן, רואי 3

 .ביומן, ואת הסכמתו להם

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר למען  .19.4
מפורש ובכתב על ידי המנהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי בלא אושר 

להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה  לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו/או
 .ה ו/או לאי ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזהיו/או לפיגור ו/או לסטי

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .19.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 הסבת החוזה או המחאתו .20

או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימנו וכן אין הוא אינו רשאי להסב ו/הקבלן  .20.1
רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה, אלא בהסכמת 

מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו הרשות 
הא הרשות תובכתב.  מראשהרשות את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת 

, או הכאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת הלסרב ליתן את הסכמת תרשאי
להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא 

 .הרשותתחייב את 

להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק  האת הסכמתהרשות  נהנת .20.2
כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או יעל פי החוזה והקבלן י
 .הגורם האחר האמורים

שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת מניות, הגדלת המקנה בבעלות שינוי  .20.3
ין סעיף זה, יות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת זכויות לענהון מני

 1"שליטה" לעניין זה כמשמעותה בסעיף  .וההוראות דלעיל תחולנה גם על שינויים מסוג זה
 .1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

ו/או  ההמוחלט להעביר את זכויותי הבכל עת ועל פי שיקול דעת תהא רשאיתהרשות  .20.4
לאחר )לרבות ובפרט לעיריית תל  , בין אם כולן ובין אם מקצתן,על פי חוזה זה הבותיחו

(, , לרבות חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מיפו ולכל תאגיד הקשור עימה–אביב 
ובין אם הרשות , בין אם לצד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא דובלב

 .כלפי הקבלן על פי חוזה זההרשות בויות בכל התחיילפי העניין,  ,הבמקומ

יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו הרשות כן מוסכם בזאת, כי לבקשת כמו 
, על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ועל כל הרשות של הו/או חובותי הזכויותי

חוזה זה, בשינויים מסמך שיידרש בקשר לכך ובלבד, שתנאי החוזה החדש יהיו זהים לתנאי 
 .המחויבים
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"(, חוזה הנמחהלידי תאגיד מטעמה )להלן: ")כולו או חלקו( תמחה הסכם זה  שהרשות ככל .20.5
זה יקרא לכל דבר ועניין כחוזה לטובת צד שלישי )כאשר הנמחה ייחשב לכל דבר ועניין כצד 

הרשות על  יותיה שלושלישי(. בכל מקרה, אין באמור לעיל על מנת לגרוע מזכויותיה וסמכ
 פי חוזה זה.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .20.6
 .הפרה יסודית של החוזה

 היקף החוזה .21

לרבות המצאת כוח  ךוהנובע מכ ךהחוזה חלות על ביצוע העבודות, על כל הכרוך בכהוראות  .21.1
דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ ל כנות ועל והאדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכ

 .לשם ביצוען

, לרבות למסור לקבלנים אחרים תמסור ו/או רשאיתו/או  המסרהרשות ידוע לקבלן כי  .21.2
ו/או הרשות קבלני משנה הממונים על ידי הקבלן הראשי, כולל קבלני המשנה מטעמו, 

וללות, מבלי לגרוע , הכבאופן כללי לגורמים שונים ביצוע עבודות שונות בקשר לפרויקט
עבודות בניה, הריסה, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים  ,מכלליות האמור לעיל

לאותם הגורמים הרשות וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על פי הוראות כל חוזה שיחתם בין 
ו/או לקבלנים האחרים, והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות 

קיים את כל ההוראות אשר המנהל ו/או המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע כאמור ול
העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו/או הגורמים האחרים כאמור 

 .בסעיף זה

בקשר עם, או עבור,  נהכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמיתלא הרשות 
ו/או עבורו על ידי קבלנים אחרים ו/או הרשות ידי  עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על

   .ספקים אלא אם נקבע אחרת במפורש בחוזה

נבחר על , הפרויקטידוע לקבלן, והוא מסכים באורח בלתי חוזר ובלתי מותנה, שבמסגרת  .21.3
הקבלן פרויקט )להלן: "ה של כללעבודות הבינוי ע ויצאמון על בהרשות קבלן ראשי, ש ידי

בהתאם לכך, הקבלן הזוכה בהליך זה, הינו  (."הקבלן הראשיו/או " "הראשי בפרויקט
 .לקבלן הראשי בפרויקט וכפוף (בחוזה משולש)הרשות שנה הממונה על ידי קבלן מ

 הקבלן מתחייב כי יפעל כדלקמן: .21.4

בתיאום ובשיתוף הרשות הוא יבצע את העבודות במלואן ובמועד על פי קביעת  .21.4.1
ויישמע לכל הוראות הרשות יקט ועם פרובפעולה מלא עם הקבלן הראשי 

 והנחיות המנהל.

 מבלי ותהעבוד את לבצע קבלן מתחייבהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .21.4.2
ועל פי  עבודותיו בביצועשהוא  עיכובכל לפרויקט בהראשי  לקבלן לגרום

הראשי בפרויקט הקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב , והואהרשותדרישות 
 ין זה. ילענ

יעבוד כקבלן משנה של הקבלן הראשי בפרויקט, ישמע להוראות הקבלן הוא  .21.4.3
פרויקט ויפעל על פי הנחיותיו ויאפשר לו לבדוק את איכות וטיב של ההראשי 

העבודות ויתקן כל הטעון תיקון וכל פגם ו/או נזק ועבודה לקויה ו/או שאינה 
 מתאימה.

ידי הקבלן הראשי הוא מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכוונה שיקבעו על  .21.4.4
בפרויקט ו/או על ידי המפקח ויפעל תוך התחשבות בקבלן הראשי בפרויקט, 

 בקבלני משנה אחרים ובגורמים האחרים הפועלים באתר.

עם  ביצוען ואופן מועדייתאם את הוא  מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם .21.4.5
 למפקח.וידווח על כך )לפני מעשה וכתנאי לביצועו( בפרויקט  הראשי הקבלן

הרשות איננה מתחייבת להיקף עבודות כלשהו, לרבות היקף העבודות העולה ממסמכי  .21.5
למסור לאחר ו/או תהא רשאית הרשות הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למען המכרז. 

הרשות של  הלאחרים את ביצועו של כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא חוזה זה ומזכות
  .עבודות נשוא חוזה זהלהקטין ו/או להגדיל את היקף ה
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 סמכי החוזה והתוכניותמ .22

( העתקים של מערכות התכניות והמסמכים 3ימסור לקבלן, ללא תשלום, שלושה ) המפקח .22.1
הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה. כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן 

. עם הרשותדי על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על י
את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי  לרשותהשלמת העבודות יחזיר הקבלן 

 המפקח ובין שהכין אותם בעצמו או הוכנו על ידי אדם אחר.

תקופת ביצוע העבודות, תישמר על ידי הקבלן, מערכת אחת מעודכנת של התוכניות, בכל  .22.2
 .וע העבודותמתוך השלוש שנמסרו לו, במשרדו שבאתר ביצ

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, את כל יתר הקבלן  .22.3
המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים, כתב הכמויות וכן, מכשירי מדידה וכיו"ב. 

, המנהל, המפקח, המתכננים והיועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הרשות
 .בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה אלה ו/או בתכניות,

יחזיק, במשך תקופת ביצוע העבודות, במשרדו שבאתר ביצוע העבודות, גם מערכת הקבלן  .22.4
תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמתקנים באם ישנן כאלה, שנמסרו לידיו ע"י 

 .המפקח. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה

 החלקים הרלוונטיים התכניות המצורפות לחוזה זה הן תכניות מכרז בלבד. לפני ביצוע .22.5
ימסרו לקבלן תכניות הביצוע, אשר עשויות לכלול שינויים או השלמות, לעומת תכניות 

מכרז מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצוי או שינוי במחירי ה
  אלו.היחידה השונים עקב עדכונים 

והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן הרשות, הבלעדי של  הנן רכושימוצהר בזה כי התכניות ה .22.6
בסוד, לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע 

כל מטרה אחרת, להעבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא 
/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות או למסור את תוכנן ו

לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות  וימציאו/או המפקח,  המנהל פרויקט.ו/או ל
תכניות ו/או הוראות ו/או הנחיות לפרוט והסדרת ביצוע העבודות והוראות ותכניות אלה 

שהתקבלו מהאדריכל ו/או היועצים  על הקבלן לשמור ולעדכן גרסאותתחייבנה את הקבלן. 
אין במסירת התכניות לקבלן בחלקים . שבאחריותו המשנה לקבלניהשונים ולהפיצם 

ובמהלך ביצוע העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין שינוי לוח הזמנים או שינוי 
במחירים ו/או לתוספת תמורה. לא תהיה לקבלן כל טענה והוא מוותר בזה מראש על כל 

ו/או תביעה כל שהיא בגין שינוי בלוח הזמנים ו/או בעלויות עקב אי אספקת תכניות טענה 
 .בתחילת ביצוע העבודות, אלא אם כן קבע המפקח במפורש כי טענתו או תביעתו מוצדקות

 מי עבודה( י14לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר )מבלי  .22.7
כניות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע. לפני המועד בו דרושות לו הת

במקרה של חילוקי דעות באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכניות לקבלן )מבלי 
ו תהא סופית ומחייבת. כמו כן ומבלי כרעתשיגרם עיכוב בלוח הזמנים( יכריע המפקח וה

י פעם בפעם לוח זמנים לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להעביר לידי המפקח מיד
מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע הדחופים ורשימת התכניות הדרושות או השלמות 
התכנון הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח הזמנים. למען הסר ספק 

 .מובהר בזאת כי שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכנון על ידי הקבלן כאמור

זכויות מלוא  תא בעליוההרשות הבלעדי של  הנן רכושיכל התכניות ה בזה כימוצהר  .22.8
לא להכין , לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד והזכויות המוסריות היוצרים

או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן /מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו
יו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות ליד

ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את 
או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות. הקבלן מוותר /תוכנן ו

 .או חלק מהן/בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתוכניות ו

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה יף סע .22.9
 .הפרה יסודית של החוזה
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 פרשנות וסתירה בין מסמכים .23

 וכיוצא בזהיבדוק את התוכניות, המפרטים, את המידות הקבלן  .23.1

בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות, לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .23.2
או הטכני ים המהווים את החוזה, ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט השונ

 :הינו כדלקמן -לעניין הביצוע  -בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ותקנים ישראלים; לביצוע תוכניות .23.2.1

 ;הטכנימפרט ה .23.2.2

 כתבי כמויות; .23.2.3

 אופני מדידה מיוחדים; .23.2.4

  ;תנאי החוזה .23.2.5

  ;כלליה מפרטה .23.2.6

 לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא אחריה.ברשימה סמך קודם כל הוראה במ

 והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: אופני המדידה ענייןל .23.3

 ;כתב הכמויות והמחירים .23.3.1

 ;הטכנימפרט ה .23.3.2

  תנאי החוזה; .23.3.3

 ;תכניות .23.3.4

 כללי;המפרט ה .23.3.5

 .תקנות ותקנים .23.3.6

אורו האמור יהווה השלמה לתיו/או בתוכניות תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות  .23.4
 .הטכניבמפרט 

עדיפים )במקרה של טכני אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט ה .23.5
 המצורפים למפרט הכללי.סתירה( על אופני המדידה והתשלום 

או שהיה הקבלן  ,הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בוגילה  .23.6
מכיו של החוזה או כל חלק הימנו, או שמסר המפקח מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממס

יפנה הקבלן בכתב למנהל תוך  -לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
( שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות 48ארבעים ושמונה )

חייב את הקבלן לכל דבר ופירוש זה י ותכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפי
 . ועניין

לעיל, וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על  10.3והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף  במקרה .23.7
פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל 

נת תהיה סופית ובלתי נית ופירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטת
 לערעור.

לגרוע מן האמור להלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת, פרשנות החוזה תיעשה באופן  מבלי .23.8
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 המקיים בצורה המלאה ביותר את הכוונה המשתמעת מתוך המפרט ותנאי המכרז.

 הו/או כל מי מטעמהרשות יתפרש כמעניק לקבלן זכות כלשהי או כמטיל על לא חוזה זה  .23.9
 בר מפורשות בחוזה זהחובה כלשהי, אלא אם צוין הד

 הרשות רצון ותלשביע העבודות ביצוע .24

והמנהל, הרשות יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונם המוחלטת של  הקבלן .24.1
, המנהל והמפקח, בין שמפורטות בחוזה הרשותשל  הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותי

 ובין שאינן מפורטות בו.

נשוא חוזה זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים  מתחייב לבצע את כל העבודות הקבלן .24.2
ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי 
אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. הקבלן מצהיר 

ה זה, הינם עיקרו, ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על פי חוז
עימו בחוזה זה אלמלא  תה מתקשרתלא היהרשות בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי 

 .התחייבותו האמורה דלעיל

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .24.3
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים -ב'  פרק

 נות מוקדמותבדיקות והכ .25

לביצוע העבודות וכי הוא רר וקיבל את כל המידע הדרוש ימצהיר כי הוא למד, בהקבלן  .25.1
וכי הוא נוטל בזה מראש את כל , לתנאי הגישה לאתר העבודות, מודע לתנאי השטח

זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמנים כמפורט  ,הסיכונים הנובעים ו/או הקשורים בכך
בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו  ה, אם ברצונתה רשאיהיהרשות ת .בחוזה זה

. דוחות אלה ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא אם העבודות ו/או הפרויקטלצורך  המטעמ
ודיע לקבלן אחרת בכתב, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע הרשות ת

 תהיה משוחררוהרשות תת בעצמו בדיקות כנדרש בחוזה ו/או כנדרש לצורך ביצוע העבודו
 . מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .25.2
 .הפרה יסודית של החוזה

  ואישורים ואחריות למבנים ולמתקנים תרישיונו .26

תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך להלן, לפני  34בנוסף ומבלי לפגוע בסעיף  .26.1
, לרבות לביצוע העבודותהנדרשים לפי דין שיונות והאישורים ילמנהל ולמפקח את כל הר

הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל התשלומים הנדרשים לצורך . רישיון לביצוע העבודות
שיונות, להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת, על חשבונו, בכל ההוצאות ילת הרקב

 .שיונותיהנדרשות לצורך קבלת הר

במבנה קיים, אשר אמנם אינו פעיל במשך ביצוע העבודות, לקבלן כי הוא מבצע עבודות ידוע  .26.2
וף וליד אזור עירוני צפבאך מכיל מתקנים ומבנים קיימים האמורים להישמר ללא כל נזק, 

 .מבנה פעיל של מרכז המוסיקה בו יערכו שיעורים והופעות במהלך תקופת ביצוע העבודות
, ימנע מכל הפרעה לפעילות ככל שלמות המבנים והמתקנים הקיימיםב לא יפגעהקבלן 

  .ותשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודויתקן על חשבונו כל נזק  שמתקיימת בהם

/או פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים כתוצאה הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו .26.3
מביצוע העבודות, בין אם מדובר בהפרעה פיזית ובין אם בהפרעה אקולוגית )דוג' רעש, 

מכל אחריות עם פגיעה הרשות אבק, עשן וכיוצ"ב(. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא משחרר את 
ן הנזק ו/או צמצום הפגיעה, ישא בכל עלות הכרוכה בתיקויאו נזק כאמור, וכי הוא 

 ו/או כל רשות מוסמכת.הרשות המלאה של  הלשביעות רצונ
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או זיהום אויר ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, הקבלן  .26.4
במקרה של תקלה יחזיר  כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו.

הקיים  מרכז המוסיקהלמבנה  כמו כן ימנע ממטרדי רעש הקבלן את המצב מיד לקדמותו.
 . בייחוד בשעות המנוחה, וכן למבנים הסמוכיםבשעות פעילותו 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  סעיף .26.5
 הפרה יסודית של החוזה.

 אמצעי זהירות .27

 להלן: 32מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  העבודותאחראי לבטיחות הקבלן  .27.1
נורות, הובלת יתאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צ

 .חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'

יעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ינקוט בכל אמצעי הזהירות למנהקבלן  .27.2
ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

 .בעניינים אלו

 בנושא דרישותיולכל הערותיו של אחראי הבטיחות באתר ולמלא אחר  להישמעחייב  הקבלן .27.3
 .באתר הבטיחות

המחייבים בפרויקט, עשוי הקבלן להיקנס בטיחות כללי היישמרו במידה ולא מובהר, כי  .27.4
  .אוגדן הבטיחות בחומרה, בהתאם להוראות

 שילוט .28

של  הללא אישור שילוט אינו רשאי להעמיד כלאו מי מטעמו  הקבלן, קבלני משנה שלו .28.1
יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו שיועמד ללא אישור כאמור, . שילוט הרשות

 על הקבלן.

 נים לביצוע העבודותלוח זמ .29

"מועד מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן: הקבלן  .29.1
 .(תחילת ביצוע העבודות"

והכריזה  בקרההו השליטה ,הסאונדאת ההספקה וההתקנה של מערכות ישלים הקבלן  .29.2
הזמנים  , בהתאם ללוחותבדבר בדיקה וקבלת המערכות נההתפעולית, וקבלת אישור המזמי

 .לחוזה זה 'א נספחל 'ב בפרקהמפורטים 

לוחות זמנים מחייבים נוספים המתייחסים לשלבי לחוזה זה מפורטים  'א בנספח .29.3
 ההתארגנות של הקבלן, התכנון והביצוע.

מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז, נלקחה על ידו הקבלן  .29.4
וכי יהיה  בסעיף זהכמפורט מצומצמת ולחוצה זה הינה בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה 

. הקבלן לרבות בגין הפסד רווחבנוגע לכך,  מכל סיבה שהיא מנוע מלטעון כל טענה שהיא
מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד, לפי 

 .לוח הזמניםהוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה, כדי לעמוד ב

יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן הקבלן  .29.5
האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד 

או /או יהיו הצעדים בהם נקט ו/מחלקי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו
 .ר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודהינקוט, כדי להתגב

 



 

 

78 

 

 .מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמניםהקבלן  .29.6

לרבות עבודתו שלו יובאו ו בלני המשנהיהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קהקבלן  .29.7
ת עבודה בחשבון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכני

 .מתואמת

, הרצתו במחשב להלן 29.9כאמור בסעיף ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה כל  .29.8
נט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל אועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הג

, יחולו על הקבלן ותלרשעבודות , עד לסיומה ולמסירת העבודותמשך תקופת ביצוע ה
 .ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה

ממועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן למנהל לאישור, לוח זמנים  יום( 14) עשרה ארבעתוך  .29.9
ע"י איש . לוח הזמנים יבוצע MSPROJECT מפורט ערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת

לחוזה  ג'נספח ב כאמור קופת הביצועתו בהתבסס על הנתונים ,מקצוע בקיא מטעם הקבלן
הסופי  הולפי שיקול דעתהרשות עד לפרט שיידרש על ידי ויבוצע  ,("לוח הזמנים")להלן:  זה

והבלעדי ויכלול את הזמנים לביצוע חלקי הפעולות לביצוע העבודות, כולל מועדי התחלת כל 
ן, כמפורט אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב לעמוד בה

 בתוכניות ובחוזה זה, וכן יכלול מועדי השלמת העבודות.

 לחוזה 1'גכנספח לוח הזמנים יצורף  ,על ידי המנהל כמפורט להלןלוח הזמנים  אישורלאחר 
 .זה

 לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן יהיה מתואם עם לוח הזמנים של הפרויקט. .29.10

ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק  הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המנהל,לוח  .29.11
מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים ממוחשב, כפי שאושר על ידי המנהל, יהווה את 

ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו  לביצוע העבודותתוכנית העבודה 
 , ויקרא "לו"ז בסיסי",לסיום העבודותלא ישונה עד לוח הזמנים המאושר של הקבלן. 

"Master plan." 

, עותק רגיל )ניר( ועותק אלקטרוני )דיסק( של לוח העבודותאישור לוח הזמנים של עם  .29.12
 .הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל

 :על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמניםדיווח  .29.13

 :איםבכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים הבפעם  .29.13.1

בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר התקדמות  .29.13.1.1
 .מבוצעות

 .שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווחהפעילויות  .29.13.1.2

הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות אומדן  .29.13.1.3
 .שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה

 גנט תכנון מול ביצוע, המציג את הביצוע בפועל מול לוחפלט  .29.13.1.4
 .ים הבסיסי המאושרהזמנ

בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך. מובהר  .29.13.2
הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור 

 .המנהל מראש ובכתב

לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח בנוסף  .29.13.3
אור יבצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל. הדו"ח יכלול ת הזמנים המעודכן,

התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך 
ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים 
בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות 

 .אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע



 

 

79 

 

רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי הקבלן  .29.13.4
. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים העבודותבתוכנית 

ם שלו, , כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמניהעבודותהמאושר של 
הוא יודיע למנהל בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. היה והמנהל 
יראה שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש 
לאישור, את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב כעיקרי אם 

גיקה או רצף הפעילויות אומדן הזמן הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות, או הלו
שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על 

 .הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה

בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזעריים, אולם תיקונים  .29.13.5
ההשפעה המצטברת הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר 

עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של 
לוח הזמנים, הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את התיקון ובצרוף העילות 

מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את הרשות, בתיאום עם  ,לתיקון. המנהל
 .בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים

הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר, או  "פהציזמן " .29.14
תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של 
הפרויקט. זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה, או סידרת פעילויות, לפני 

יקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של הפרו
או הקבלן, אלא יש להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן. הרשות 

הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו 
ן ע"פ בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמ

הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת 
 .שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי

והקבלן וממועד זה יהווה לוח הרשות אישור לוח הזמנים על ידי המנהל, יחתמו עליו לאחר  .29.15
 .הזמנים חלק בלתי נפרד מהחוזה

מנים כאמור לעיל, אינו פוטר את הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזלמען 
הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח 

 .הזמנים הכללי

הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי לוח  .29.16
את התקופה  הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים

הנקובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם של העבודות 
ו/או כמשנים את לוח הזמנים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על 

 .פיהן

עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש על כל  .29.17
חשבון ביניים בגין חודש מסוים הרשות . כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי לרשות ידי הקבלן

 .בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים כאמור לעיל

המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יקבע לוח הזמנים המפורט  לא .29.18
ן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון לוח בידי המנהל ולוח זמנים זה יחייב את הקבל

ינוכו מכל סכום  15%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 15%הזמנים המפורט בתוספת 
שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

  .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית

המנהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים בלוח הזמנים ו/או הרשות  .29.19
וזאת בתיאום עם הקבלן,  ,סדר העדיפות ביניהן/או ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות ו

מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין  .והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן
 השינויים כאמור. 

 

בתקופת או חלקן העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות ביצוע  .29.20
 .הביצוע גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים הכללי



 

 

80 

 

מעקב צמוד ויום יומי על  שידוע לקבלן כי בעת פיגור בעבודה לעומת לוחות הזמנים יידר .29.21
שא הקבלן בכל ההוצאות יי התקדמות העבודה במגמה לגרום להדבקת הפיגור. במקרה כזה

לשלם לקבלן גם  הלקזז מכל תשלום שעלי תהא רשאיהרשות תהנוספות שיגרמו עקב כך. 
 את סכומי ההוצאות הנוספות כאמור לעיל.

ו/או נגד המנהל הרשות יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הקבלן  .29.22
ל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כ

האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו 
פעולות בפרויקט ו/או למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור מביצוע העבודות 

בלן ו/או מזכויות הק שלא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של
 .על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דיןהרשות 

בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה עיכוב  .29.23
שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי 

נסיבות אשר  ותן שלימים מהיווצר 7כך תוך  הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על
 .לדעתו הינן נסיבות של כח עליון

חוזה זה "כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה לצרכי 
אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר 

ובלבד שתנאי מזג  ;עליה והוא לא יכול היה למנעהלדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה 
לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים  ,וירוהא

ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים 
ו/או עובדים זרים רון וחבל עזה מיהודה שומ , לרבות עובדיםבהשגת עובדים לעבודות בניה

ולרבות החרפת המצב  ,ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל
האמור, לא יהוו ולא יחשבו כח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת 

 .הביצוע

לבקש ארכה  עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלןנגרם  .29.24
במועד הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף 

 :לתנאים כדלקמן

יום מתום התנאים  30לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר הקבלן  .29.24.1
 .שהיוו את הכח העליון

 יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה, הקבלן .29.24.2
 .שאמנם קרו התנאים המהווים כח עליון

 .ולמנהללרשות בכתב ותוגש  בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהאכל  .29.24.3

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים הקבלן  .29.25
המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח 

 .לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידו הזמנים ולא יהא בכך עילה

בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי אם  .29.26
להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה 

ו המפקח לקבלן בכתב, יודיעו המנהל ו/אלרבות עבודות של קבלנים אחרים להשלמתן, 
והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או 

, לרבות וככל שנדרש תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב
לדעת המנהל, ביצוע העבודות גם מעבר למשמרת הראשית )בכל שעות האור של היממה( 

ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה(, וביצוע העבודות 
והכל בכפוף להוראות כל דין. הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה לכל תוספת תמורה בגין 
ביצוע עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה(, וזאת 

כאמור. אין בסירוב של המפקח לאשר  ללא קשר לזהות הגוף אשר דרש את ביצוע העבודה
עבודה ללא הפסק או במשמרות רצופות מסביב לשעון על מנת לגרוע מאחריותו המלאה 

תקופת הביצוע הכוללת לגמר כל שלבי העבודות נשוא והבלעדית של הקבלן לעמוד במדויק ב
לת תקופת הביצוע הכולו/או על מנת להוות אישור או הצדקה לחריגה כלשהי מ חוזה זה

 . נשוא חוזה זה

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי שכר החוזה כולל בחובו תמורה ראויה, מלאה והוגנת 
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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ודה בשעות היום בימי חול בלבד. בכל מקרה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל בהשוואה לעב
תוספת תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע עבודות ללא הפסק או במשמרות רצופות 

 מסביב לשעון )לרבות בשעות הלילה( 

המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היו  .29.27
ר אינם מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבלן כאמו

יורו המנהל ו/או המפקח  -הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 
לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים 

 .האמורים

עפ"י לוח זמנים, יודע לקבלן כי עליו לנקוט ולדעת המפקח הקבלן מאחר בהתקדמות  במידה .29.28
 היתר ובין, לרשות נוספת עלות כל ללא, ההתקדמות לשיפור הדרושים הצעדים בכל

האדם לבניה בהיקף מספיק ואת אנשי המקצוע בצורה שתסלק  כוח את להגדיל: כדלהלן
את מספר שעות  להגדילבהקדם האפשרי את הפיגור בהתקדמות עפ"י לוח הזמנים; 

בודה למשמרת, את מספר המשמרות לכל יום עבודה, את מספר ימי העבודה לשבוע או הע
במידה שתספיק לחיסול  את כמות ציוד הבנייה, או כל שילוב של הפריטים הנזכרים לעיל

 רצף עבור זמנים לוח מחדש יקבעבהתקדמות עפ"י לוח הזמנים;  הפיגורידי של משמעותי ומ
 של פעילויות. מקסימאלי בילמק לביצוע להגיע כדי פעילויות

על פי  המבלי לגרוע מיתר זכויותיהרשות,  תמילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאילא  .29.29
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
לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות  תהיה רשאיהרשות תרוכות בכך. הכ

הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.  הלכיסוי הוצאותי 15%בתוספת 
 .לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורותהרשות  תהא רשאיתכן 

להשתמש בכל הציוד, המתקנים  תאף זכאיות הרשהיה תהעבודות האמורות בביצוע 
מהרשות והחומרים הנמצאים באתר העבודות. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע 

באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו מהאתר, לבצע את העבודות על ידי אחר 
 .ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור

מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו  .29.30
 .הפרה יסודית של החוזה

 סימון .30

שמטעם  לסימון הנכון והמדויק של העבודות, באמצעות מודד מוסמך יהיה אחראיהקבלן  .30.1
ולנכונותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם נקודות הקבלן 

 .ן. הוצאות הסימון, יחולו על הקבלן וישולמו על ידוהקבע עליהן חייבים לבסס את הסימו

יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצע, ויהא הקבלן  .30.2
חייב לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו תוך אי דיון ו/או 

המפקח. קביעותיו של המפקח  סטיה ו/או שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של
 .בנושא זה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור

לקבלן נקודות קבע מסוימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות נמסרו  .30.3
אלה הן בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע, 

 .על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא

בגמר התקנת כל מפלס או חלק של העבודה, תבוצע בדיקת מיקום על ידי מודד מוסמך  .30.4
אישור המפקח, מטעם ועל חשבון הקבלן. הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה לאחר 

 ביומן העבודה, של תוצאות המדידה.

מודד מוסמך מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות  הלמנות על חשבונ תהא רשאיהרשות ת .30.5
 הנערכים על ידי הקבלן.

כאמור כדי לגרוע הרשות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהעסקת המודד בידי  .30.6
 .מאחריות הקבלן על פי החוזה בנוגע לסימון ולמדידות
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זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .30.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 שגחה, שמירה והוראותה -ג' פרק 

 השגחה מטעם הקבלן .31

( בעל "הצוות"מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי )להלן: הקבלן  .31.1
 .נשוא חוזה זה עבודות דומות במהותן והיקפןסיון מוכח בביצוע ירמה מקצועית גבוהה ונ

החלות על הקבלן,  ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצועהצוות  .31.2
 .האחריות, השירות והתחזוקה ך שלבי האישורים, הביצוע,במהל

מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה הקבלן  .31.3
 .זה

בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מובהר  .31.4
ל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה וע

 .מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

ו/או מהמנהל ו/או מהמפקח, דין כל בא כוח מוסמך של מהרשות קבלת הוראות לצורך  .31.5
 .הקבלן כדין הקבלן

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזהסעיף  .31.6
 .הפרה יסודית של החוזה

  חומרים וסילוק משרד, בעבודה גיהות ,זהירות אמצעי, בטיחות, שמירה, גידור .32

 וחיי רכוש להבטחת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל, חשבונו ועל באחריותו, ינקוט הקבלן .32.1
, גידור, שמירה ויתקין ספקי הקבלן. העבודה ביצוע בעת ובסביבתו העבודות באתר אדם

 זהירות אמצעי ושאר זמניות גדרות, בטיחות מעקות, פיגומים, אזהרה שלטי, אורות
 הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה מקום בכל, והציבור עובדיו של ולנוחיותם לביטחונם

 בנפרד תשולם ולא החוזה בשכר כלולה אלו של ועלותם, כלשהי מוסמכת רשות מצד

לביצוע הוראות  לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן נוטל על עצמו, את האחריות מבלי .32.2
"( לגבי התקנות" -)להלן  1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

והקבלן הינו "מבצע הבניה" לעניין התקנות בכלל ולעניין על ידו  המבוצעותבאתר  העבודות
בלן על חוזה זה מהווה את אישורו בכתב לכך, הכל )ג( לתקנות בפרט וחתימת הק6תקנה 

)ד( לתקנות. כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות 6כאמור בתקנה 
 1996-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(, התשנ"ו

הידועים הקבלן ינהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה  .32.3
, פקודת הבטיחות בעבודה 1954והנהוגים בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

, תקנות הבניה, תקנות העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, 1970
 עבודה במקום מוקף, עבודה ברעש ועוד.

קבלני המשנה שלו,  ולרבותיפקח על עובדי הקבלן הראשי  הקבלןמטעם  ממונה הבטיחות .32.4
 לתיקון אחראי הבטיחות ממונה יהיה בנוסףראות הבטיחות. וויוודא את ביצוע הנהלים וה

 על כי מובהר. השונים וקבלניו הקבלן עובדי וגיהות לבטיחות הקשור בכל ושיפורים ליקויים
 דוח למפקח ולהוציא בשבוע פעם לפחות העבודות באתר סיור לבצע הבטיחות ממונה

 .קיףמ בטיחות

 ביצוע לשם שיידרש כפי לעובדיו והגיהות הבטיחות ציוד כל את לספקאי רהקבלן יהיה אח .32.5
 על הקבלן יספק, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי. דין כל"י עפ שנדרש כפי או, עבודתו
 כובעי, נעליים, ביגוד, לעובדים מגן ציוד, בטיחות כלי, הבטיחות אביזרי ואחריותו חשבונו
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 .הקבלן של הבטיחות ממונה"י ע שיומלץ כפי בנוסף אחר ציוד וכל, מגן תאוזניו, מגן

ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד הקבלן  .32.6
 לציוד הארקה רציפות מתקני, קיטור דודי, קולטים, מיכלים, מדחסיםשבשימושו כולל: 

"י ע בדיקה חובת חלה שלגביו העבודה באתר השיהי נוסף או אחר ציוד וכל, וקבוע נייד
 .מוסמך בודק

-מגן דהקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציו .32.7
 כל או, ומילוט גישה דרכי סימון, מעבר גשרי, זהרונים, מחסומים: כגון, דין כל"י עפאזהרה 

 .הראשי הקבלן של הבטיחות מונהמ ידי על שיידרשו כפי אחרים בטיחות אביזרי או ציוד

או כל  מלגזותבאתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,  נהיגה .32.8
ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג 

 כבד רכב מכווניאדם נלווה, כגון:  כחהקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת 
 הסמכה רישיונות עימם ונושאים לכך והוכשרו שהוסמכו אנשים"י ע זאת וכל', וכד לאחור
 .בהתאם תקפים

הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים  .32.9
כמו כן, ידאג להצבת באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. 

 כיבוי אש באתר העבודה.ציוד 

לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר  32.9 בסעיףהכנסת חומרים, כאמור  .32.10
 כמסוכן, רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממונה הבטיחות של הקבלן

 .הראשי

 לרבות, האש מכבי והוראות הדיןש, כנדרש עפ"י הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי א .32.11
 וקבלת ושנתית תקופתית בדיקה כולל, תקינותם את ויוודא, העבודה באתר שיהיו מטפים
 .האש מכבי מאת רישיון

ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי  הקבלן .32.12
כן, יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם  לעיל וטיפול בו. כמו 19.13אש כאמור בסעיף 

והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן קבלו 
 אישי.

 עם בתיאום יהיה, ממושך זמן למשך המוצב ציוד כל אומיקום מבנים זמניים, מתקני עזר,  .32.13
 .הראשי הקבלן של הבטיחות וממונה הרלוונטיות הרשויות

וסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או קבלן שאינו מ .32.14
לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות 

 .החשמל בחוק הנדרשעבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, והכל עפ"י 

הפרויקט /  ממנהל הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה .32.15
 .מפקח/  הפרויקט מנהלמפקח או מכל אדם אחר המוסמך לכך מטעם 

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מיידי לממונה הבטיחות,  .32.16
ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תידרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. 

למנהל הפרויקט / מפקח על כל אירוע תאונתי  מיידיתבלן ידווח של הקהבטיחות  ממונה
 ויעביר לו דו"ח חקירת תאונה.

 בטופס, עבודה תאונת שלהקבלן ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל התרחשות  .32.17
 .מפקח/  הפרויקט למנהל עותק ויעביר, מתאים

ווה אשר משמשים את עובדיו, הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנל .32.18
 וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה  .32.19
 תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.
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קשים ו/או עבודות התחברות למתקנים  אווירעבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג  .32.20
לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת אישור מנהל הפרויקט / מפקח,  קיימים

 .הבטיחות ממונהכאשר במהלך ביצוע העבודות הנ"ל נדרשת נוכחותו של 

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים  .32.21
 ר העבודה.הקיימים באתנלווים  לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים

מך ורשאי לבקר סמוהראשי הפרויקט / מפקח ו/או ממונה הבטיחות של הקבלן  מנהל .32.22
באתר/י העבודות ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד 
לחוקים, תקנות, ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים 

וזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות בחוזה, זה, או כל נוהל אחר שלא ה
 באתר/ים עפ"י הנדרש על פי דין.

 שתינתן והגיהות הבטיחות בתחום תיאום/או ו הנחיה/או ו דרישה שום כי בזאת מובהר .32.23
 אחריות תטיל לא, מטעמו מי ידי על או מפקח/  הפרויקט מנהל ידי על לקבלן לפעם מפעם
 לבטיחות מאחריותו הקבלן את תפטור ולאהרשות /או ו קחמפ/  הפרויקט מנהל על כלשהי
 .בטיחות נוהג/או ו דין פי על עליו המוטלת חובה כל על תוסיף אלא, העבודה באתר עובדיו

הפרויקט / מפקח או מי מטעמו כדי להסיר  מנהללא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד  .32.24
 מוטלת אשר/מפקח פרויקטה מנהל על/או והרשות אחריות מהקבלן, או להטיל אחריות על 

 .דין כל פי על/או ו החוזה"פ ע הקבלן על

 להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. אין .32.25

, הרלוונטיות הרשויות ידי על שיאושר למקום, המפקח הוראות פיעודפי החומרים,  סילוק .32.26
 על. מכך ייבותהמתח האגרות תשלום כולל, שיידרש מרחק לכל, הקבלן חשבון על ויבוצע
 הפסולת סילוק. המותרים השפיכה מקומות את, המוסמכת הרשות אצל לוודא הקבלן
 רק יבוצע פסולת פינוי. המפקח דרישות לפי/או ו ימים מספר כל שוטף באופן יעשה מהאתר
 . זה לעניין דעתו להנחת מתאימים אישורים למנהל ימציא והקבלן, מאושרים שפיכה לאתרי

 מטעםכל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות בזאת כי  מובהר .32.27
 . הקבלן

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  סעיף .32.28
 הפרה יסודית של החוזה.

 מניעת פגיעה בציבור .33

 :כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמןתוך  .33.1

בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת לא תהא פגיעה כי  .33.1.1
ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, 
ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות 

 .רצונו של המפקח

בכביש, דרך, שביל  לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישיכי  .33.1.2
ו/או פרטי כלשהו המצוי  וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי

בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור המפקח מראש 
 .וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש

 .יהן יורה המפקח מעת לעתימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עלכי  .33.1.3

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או כי  .33.1.4
 .מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר

דרש מעת ייתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיכי  .33.1.5
ת הגורמים האחרים לעת על ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור, לרבו

 .המצויים באתר העבודות ובסמוך אליו
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לא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך הובלתם כי  .33.1.6
 של משאות מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת. 

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם ביצוע כל עבודה  .33.1.7
ו/או צדדים  מרכז המוסיקהאשר דורשת תיאום עם ו/או עלולה להשפיע על 

שלישיים הנמצאים בסמוך לאתר העבודות הוא יקבל אישור לכך מראש מהמנהל 
ו/או הצדדים מרכז המוסיקה ו/או המפקח, וכי כל התיאומים הנדרשים מול 

 ח בלבד.השלישיים כאמור, בקשר לעבודה זו, יתבצעו על ידי המנהל ו/או המפק

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .33.2
 .הפרה יסודית של החוזה

 ציות להוראות החוק, סיווג קבלני ותשלום מיסים .34

מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות הקבלן  .34.1
 ני התכנון והבניה.מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על די

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או מבלי  .34.2
 .תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה

יהיה אחראי לביצוע הניכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם ו/או לתשלומם  הקבלן .34.3
או למוסדות המוסכמים, הכל לפי הענין ולפי כל הוראה הנובעת לשלטונות ו/או לרשויות ו/

 .מהחוזה ו/או מכל הוראות דין

וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים, הרשות יהיה האחראי הבלעדי כלפי הקבלן  .34.4
העירוניים, המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן 

שיונות הדרושים ו/או שידרשו יכל ההודעות וקבלת כל הרביצוען והשלמתן לרבות מתן 
שיון הבניה, 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 

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה סעיף  .34.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 עובדים -פרק ד' 

 כח אדם .35

ביצוע העבודות, את ההשגחה למתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש הקבלן  .35.1
לא תהיה לרשות עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם. 

 .ועסקים על ידי הקבלןמחויבות כל שהיא כלפי המ

 .בזאת כי חל איסור על הלנת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודותמובהר  .35.2

ובעלי כל ההכשרות ו/או  מנוסים ,מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועייםהקבלן  .35.3
עבודות באיכות הגבוהה ביותר. הלביצוע  הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים, ככל שנדרש,

ליף מיד כל עובד אשר המנהל ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי על הקבלן להח
 .מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת

 מעובדי הקבלןשל מי ו/או סילוקו לדרוש את החלפתו  םרשאיו/או המפקח יהיו המנהל  .35.4
תיפסק  מי מעובדי הקבלן,של  ו/או סילוקו . נדרשה החלפתוםוזאת, מבלי לנמק את החלטת

 ובד שהחלפתו / סילוקו נדרש באופן מיידי.העסקתו של הע

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .35.5
 .הפרה יסודית של החוזה
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 תנאי עבודה .36

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  הקבלן .36.1
 .ו על פי הוראות המנהל ו/או המפקחתוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו/א

העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר קבלת  .36.2
בנוגע לתנאי  כל דיןלעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים הוראות  עבודה

לקבוע העבודה, לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם 
על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף 

 .עבור עבודה דומה באותו אזור

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו הקבלן  .36.3
ולהמציא למנהל, להנחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את 

 .יותיו כמפורט בסעיף זההתחייבו

בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום הנאמר 
 .כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהיהרשות קרה כמטיל על מ

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל הקבלן  .36.4
ת מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור דין ועל ידי רשו

 .להזנתם ולהלנתם של העובדים

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .36.5
 .הפרה יסודית של החוזה

 מצבת כח האדם .37

אדם שיירשמו תחת שמו ומקצועו של מתחייב לנהל לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח הקבלן 
 .כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו

 רווחת העובדים .38

מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם הקבלן  .38.1
ר העבודות לשביעות של הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באת

 .רצונו של המפקח

 .ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונההקבלן  .38.2

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .39

ואין ולא יהיו  נהמזמי -עצמאי  קבלןמובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי  .39.1
 או מי מהם.הקבלן  לבין עובדי רשותהו בין ו/א הקבלןלבין  רשותהמעביד בין  -יחסי עובד 

 הקבלןבלבד.  הקבלןשל  וואחריות וביקורת, והשגחת, ויימצאו תחת פיקוח הקבלן עובדי .39.2
לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או  ושא בכל האחריות המוטלת עלייי

הסכם ו/או נוהג ושל כל תשלום נוסף שיש לשלם לפי כל דין ו/או  ועובדיתקבוליהם של 
, הבראה, ביטוח לאומי, ם)לרבות הפרשות לגמל, פיצויי פיטורי ובקשר עם העסקתם על יד

א מתחייב לשאת בכל תשלום, שכר ותקבול כאמור במועדים הקבועים ומס הכנסה וכו'( וה
 לכך בדין, בהסכם או בנוהג, לפי הענין.

, אינם זכאים להטבות ו/או ומעובדי אחד כל לרבות, וו/או מי מטעמ הקבלןמובהר כי  .39.3
עבור ביצוע  קבלןל המשולמת, מלבד התמורה כהגדרתה בהסכם זה, םתשלומים כלשה

 וראות שניתנו על פיו.ההסכם זה וה

 

בלבד ולמען הסר ספק,  בהסכם זהלקבוע  בהתאםאת התמורה  קבלןלשלם ת רשותה .39.4
, לא ו, ובכלל זה עובדיוו/או המועסק על יד וו/או למי מטעמ קבלןמוסכם בין הצדדים, כי ל
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יהיו כל זכויות לפיצויים, פנסיה, תגמולים וזכויות אחרות כלשהן המוענקות או שתוענקנה 
 .רשותהמעת לעת לעובדי 

עלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי יטען ולא ימתחייב בזאת כי לא  הקבלן .39.5
 .רשותהעצמאי כלפי  כקבלן ולשנות את מעמד

מתחייב לשפות ולפצות את  הקבלןעל פי הסכם זה,  הקבלןו מהתחייבויות מבלי לגרוע מאיז .39.6
, רשותב, לדירקטורים ונושאי משרה רשותלבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  רשותה

, עקב תביעה ו/או דרישה הומי מטעמ רשותה, עובדי העירייה, התאגידים בשליטת
 הקבלןלבין מי מעובדי  רשותה ו/או בין הקבלןלבין  רשותההמתבססת על הטענה כי בין 

 לעשות כן.  רשותההראשונה של  הימים מדרישת 7מעביד, וזאת בתוך  –שררו יחסי עובד 

ישא באחריות בהתאם להוראות כל דין בכל מקרה של פציעה, פגיעה, ימצהיר כי  הקבלן .39.7
ת ביצוע תוך כדי ביצוע ו/או בעקבו וו/או למי מטעמ ולעובדינכות, מוות או נזק אחר שיגרמו 

 .עבודותה

, תשלומי מיסים ו, לרבות תשלום לעובדיעבודותבקשר לביצוע ה הקבלןשל  וכל הוצאותי .39.8
 ובלבד, ישולמו על יד וועלי הקבלןוכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על 

 חוב בכל דרך שהיא בגינם.תלא  רשותוה

 

  משנהקבלני  -פרק ה' 

  קבלני משנה  .40

 הקבלן טעםמ משנה קבלני

לחוזה זה מפורטות דרישות להעסקת קבלני משנה מטעם הקבלן לביצוע עבודות  'א בנספח .40.1
 שונות כמפורט שם, על חשבונו. 

נוספות לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שונות  31לפגוע בסעיף  מבליבנוסף,  .40.2
 . בונוחש עלבאמצעות קבלני משנה, 

כל האישורים  בעליקבלני המשנה, יהיו חייבים, ביום מתן צו התחלת עבודה להיות  .40.3
   .דיןלפי חוזה זה וכל הנדרשים 

לבין הקבלן, ימציא הקבלן הרשות בין  חוזהחתימת הימים מיום  (14) עשר ארבעהתוך  .40.4
כל ב. לאישור המנהל רשימה של כל קבלני המשנה שהינו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות

מקרה, לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה כאמור, אלא לאחר שהמנהל או המפקח 
יאשרו מראש ובכתב את העסקתם, ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח 
להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני 

 . המשנה

קבלני ינוי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מהמנהל יהא רשאי לסרב למ .40.5
, ימלא כלשהו קבלן משנהוזאת, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפתו של  המשנה

יום ממועד קבלתה. למען הסר ספק, הוראות סעיף זה, יחולו גם  7הקבלן אחר הדרישה תוך 
 ., אשר מונה בעקבות דרישה להחלפה כאמורקבלן משנהעל 

הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות, כולה או חלקה לאחר, ען למ .40.6
 .לכך בכתב ומראשהרשות בל אישור יאלא אם ק

מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק לעיל, הקבלן  40.5מבלי לפגוע בסעיף  .40.7
, ולהחליפו באחר נה פלוני שהועסק על ידו בביצוע העבודותמהעבודות באמצעות קבלן מש

מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל, ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא 
כתוצאה מכל נזק או הוצאה או הפסד שנגרמו לו בקשר, הרשות בכל תביעה או טענה כלפי 

ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי  או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשנה כאמור. למען הסר
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המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות קבלן המשנה האמור לפי שיקול 
 .דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את החלטתו

, כדי לשחרר את קבלני המשנהבזאת כי לא יהא בהעסקתו של למען הסר ספק, מובהר  .40.8
כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, 

 .כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה

כל התייחסות בהסכם זה לקבלן מחייבת גם את כל הפועל מטעמו, או עבורו, לרבות כל  .40.9
ב קבלני המשנה איתם התקשר או יתקשר הקבלן לביצוע העבודות או חלקן. הקבלן מתחיי

כי בכל התקשרות בינו לבין קבלן משנה בקשר עם הפרויקט, יכללו ההוראות הרלוונטיות 
מתוך הסכם זה, באופן שכל התחייבויות הקבלן, ככל שהן נוגעות לאותו קבלן משנה, יחולו 
ללא יוצא מן הכלל על כל מי שיבצע עבודות כלשהן בקשר עם הפרויקט. מובהר כי אין 

 מאחריות הקבלן על פי הסכם זה. בהוראות אלו בכדי לגרוע

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 ציוד, מתקנים וחומרים .41

מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים הקבלן  .41.1
 .הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המנהל

וד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציהקבלן  .41.2
של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד 
ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, 

וזאת בתוך פרק הזמן  יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל,
שיקבע על ידי המנהל ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המנהל כאמור 

 .תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור

מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך שלא יחול כל הקבלן  .41.3
המנהל. בכפוף לאמור להלן עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של 

במפורש, אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת 
רציפות העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המנהל ו/או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח 

 .הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה בהזמנתם

ל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה עסעיף  .41.4
 .הפרה יסודית של החוזה

 חומרים וציוד באתר העבודות .42

פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות,  "חומרים"פרק זה לעניין  .42.1
נים וציוד העתידים לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתק

 .להיות חלק מהעבודות

העבודות למטרת ביצוע העבודות  רוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתחומרים  .42.2
, ואין הקבלן רשאי הרשותוהשלמתן, יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות 

עבודות להוציאם ו/או להוציא ציוד ו/או מתקנים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר ה
ללא הסכמת המפקח בכתב. המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר 

 .העבודות לכל המאוחר במועד בו תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת להלן

אימת שנפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים על פי הוראות חוזה זה בידי המנהל ו/או כל  .42.3
לן בכתב, שהציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים המפקח ו/או במקרה ומי מהם הורה לקב

האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העובדות, חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות. 
. נקבע הרשותעם פסילתם ו/או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות 

להוציאם עד אותו בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, חייב הקבלן 
 7לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של הרשות,  תרשאי -נמנע הקבלן מלעשות כן  .מועד

נכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, כולל הוצאות תימים, למכרם, ולאחר ש
 .את חשבון הקבלן בעודף הנותרהרשות זכה תטיפול, 
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והחומרים, והוא רשאי להשתמש אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, הציוד הקבלן  .42.4
 .בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה

לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל מבלי  .42.5
הפגמים ו/או הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או 

לעבודות גם באם החומרים, הציוד,  בטיבם ו/או בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם
המוצרים, המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי 

המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, היועץ הרלוונטי ו/או המנהל ו/או האדריכל ו/או 
ו/או במקרה וימצאו כי אינם מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת. החלטת המנהל 

 .המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעורהיועץ הרלוונטי ו/או האדריכל ו/או 

בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, מוסכם  .42.6
ציוד ומלאכה, המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה, אלא כדי להוסיף 

 .עליהם

עיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על ססעיף  .42.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים .43

מוצרים ו/או רכיבים מתוצרת וברמת איכות שאושרה על ידי ישתמש אך ורק בהקבלן  .43.1
ותר ובכמויות חדשים מהמין המשובח בי . בכל הקשור עם חומרים, אלה יהיוינההמזמ

 .מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה

חומרים  מוצרים ו/או רכיבים ו/אוב מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודותהקבלן  .43.2
 .שנבדקו ולא נמצאו מתאימים על ידי המנהל ו/או המפקח

ם מכון התקנים הישראלי שלגביהם קיימים תקנים מטעחומרים  מוצרים ו/או רכיבים ו/או .43.3
חייב  -ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי הישראליים יתאימו בתכונותיהם לתקנים  -

לתקן אחר שיקבע על ידי המנהל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר  םהקבלן להתאימ
העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של 

העדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן חומרים, וב
 .הגבוהה ביותר

 בהם שנעשה והרכיביםמתחייב לספק, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  הקבלן .43.4
להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים  ךו/או שצרי שימוש

מור באתר העבודות או להעברתם של החומרים כא או הרכיביםו/ החומרים תלביצוע בדיק
 פי שיורה המנהל ו/או המפקח. כלבדיקת מעבדה, הכל  והרכיבים

אמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב בן מוסכם ומוצהר בזאת כי אי .43.5
 החומרים, המלאכה והעבודות. 

ת של חומרים ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאו .43.6
 ציוד לאישור המפקח כנדרש במפרטים.

מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או  מוצרלחוזה זה  'א בנספחשנזכר  ככל .43.7
להציע מוצר "שווה ערך", גם אם הדבר אינו מצוין  ניתןבשם המפעל המשווק אותו, 

 והתקן התפקוד בחינתמ ערך שווה להיות חייב שהמוצר פירושו -במפורש. "שווה ערך" 
 והחלטת דעת שיקול"פ ע וזאת, הנקוב למוצר והמראה האיכות מבחינת ערך ושווה
"שווה כ המוצעים החומרים את/המפקח המנהל לאישור להביא הקבלן על/המפקח. המנהל

 בכתב אישורם את ולקבל" ערך

שורו המוקדם מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעונים אי .43.8
 של המנהל/המפקח. 

בנוסף מובהר, כי ככלל, בכוונת הרשות כי התהליך להצגת מוצרים "שווי ערך" יתבצע  .43.9
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במכרז, וכי בהתאם היא תהא רשאית להפעיל שיקול דעת  ההבהרה שאלות שלב במסגרת
 מחמיר ביחס לבקשות לאישור מוצרים "שווי ערך" בשלב העבודות. 

 ריסת מלאכה פסולהחומרים פסולים וה סילוק .44

רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע המפקח  .44.1
 :העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר

חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת סילוק  .44.2
 .רים מתאימים לייעודםהמפקח אין החומ

 .חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעילהבאת  .44.2.1

הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי סילוקו,  .44.2.2
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי 

 .החוזה ו/או הוראות כל דין

זאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה הסר ספק מוצהר ומוסכם בלמען  .44.3
מהוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על ידו ו/או גם 

 .במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם

וע מיתר , מבלי לגרתרשאיהרשות הא תמילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, לא  .44.4
על חשבון הקבלן את הוראות המפקח על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לבצע  הזכויותי

לגבות או  תהא רשאית הרשותההוראה. שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע יוהקבלן י
מכל סכום שיגיע  הרשותלכיסוי הוצאות כלליות של  15%לנכות הוצאות אלו בתוספת 

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תרשאי האתוכן  ,לקבלן בכל זמן שהוא

אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו על  .44.5
שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר 

 .החוזה שיגיע לקבלן

 .לתי ניתנות לערעורוהוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובקביעות  .44.6

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .44.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 מכוסים להיות שנועדו העבודות חלקי .45

מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות הקבלן  .45.1
 .המפקח מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של

חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק הושלם  .45.2
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק 

 .האמור לפני כיסויו או הסתרתו

ק, לבחון והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדובמקרה  .45.3
ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב, על חשבונו, לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות 
חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו 
ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצונו 

 .של המפקח

 .הכרוכות בעבודה האמורה לעיל, תחולנה על הקבלןאת כי ההוצאות מובהר בז .45.4
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 מהלך ביצוע העבודות -פרק ז' 

 ביצוע העבודות .46

כאמור, בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר נוסחו יחל, הקבלן  .46.1
 .זה לחוזה 'דכנספח מצורף 

הביצוע שנקבעה בלוח  ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופתהקבלן  .46.2
כפי שפורטו בחוזה זה, פרט אם קיבל מאת המנהל  לחלקיםהזמנים לחוזה זה ובהתאם 
 .הוראה מפורשת אחרת בכתב

היתר בניה המאפשר  הכי במועד מתן צו התחלת עבודה, יהיה ברשות תמתחייבהרשות  .46.3
 .הרלבנטיות התחלת ביצוע העבודות

רי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקסעיף  .46.4
 .וזההפרה יסודית של הח

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .47

קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כניסה לאתר העבודות לצורך ביצוע עם  .47.1
העבודות, בלבד. לקבלן לא תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד 

בכל עת להפסיק את הרשות ולמנוע  תהיה רשאיהרשות, והרשות תבד מאת של בר רשות בל
 .את כניסתו של הקבלן לאתר

ובנוסף למערכת תכניות מדידה של המצב הקיים העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן, בעת  .47.2
 לגבי מצבו של האתר.תמציתי ירשום המפקח פרטיכל ותיעוד צילומי, 

הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש התיעוד הצילומי ו התכניות,הקבלן לבדוק את נכונות על  .47.3
ימים ממועד העמדת אתר  7סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את הערותיו בכתב, תוך 

 .העבודות לרשותו

 מועד השלמת העבודות .48

מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים ובלבד הקבלן  .48.1
העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד להשלמת שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת 

 .העבודות כקבוע להלן

באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של אין  .48.2
 .כל חלק מסוים מהעבודות
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 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים .49

ו/או לקבלנים האחרים על ביצוע כל  ו/או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלןהרשות  .49.1
אופיים, , שינוי בפרויקט ו/או בעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בצורתם

סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, גובה המבנים, מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם, הכל 
ודות )להלן: כפי שימצאו לנכון וכן כל תוספת אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעב

( והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים "השינויים"
ובין אם לא,  נספח ב'הכמויות ו/או המפקח, בין אם הם מופיעים בכתב הרשות שיקבעו 

)היינו, ביחס לכל של כתב הכמויות  קיימיםתי פרקים תובלבד שערך כל השינויים לא יגדל ב
 הוספה, או שפרק תת לכל ביחסמסכום החוזה  50%על  שעולהבשיעור  אחת מהמערכות(

 מסכום החוזה. 25% על שעולהשיעור ב תגדל לאלכתב הכמויות  חדשים פריטים של

המפקח, כי מגיעה לקבלן תמורה נוספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שינויים,  קבע .49.2
לחוזה. במקרה שמחיר  בנספח ב'ייקבע ערכו של השינוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט 
, הוא ישולם על פי ניתוח נספח ב'יחידה, אשר לגביו נדרש שינוי, אינו נכלל בכתב הכמויות 

ניתוח מחיר כנ"ל יוגש  מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן למפקח ובתנאי שיאושר ע"י המפקח.
רטת בסעיף על ידי הקבלן למפקח, באחת מן הדרכים הבאות )כאשר הדרך הראשונה המפו

, דרך החישוב המפורטת בסעיף 49.2.2 עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף 49.2.1
 :וכן הלאה( 49.2.2בסעיף  עדיפה על דרך החישוב המפורטת 49.2.2

מחיר קיים בחוזה. במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות פרורטה  .49.2.1
 .לעבודות זהות/דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם

רוט אחר תשומות, על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבוניות מס או פיניתוח  .49.2.2
לשביעות רצון המפקח(. מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים 
המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע 

 .בפועל לרבות ההנחיות שקיבל הקבלן

 .ים המפרטות חומרים, עבודה וכמויותרשל קבלני משנה אחהצעות  .49.2.3

ספקים/יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד מחיר המבוסס על מחירוני ניתוח  .49.2.4
, וגם אז )מראש ובכתב(הרשות לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או 

 תילקח בחשבון ההנחה המקובלת על כל מחירון כאמור לפי קביעת המפקח.

ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה  12%קבלני יהיה  רווח .49.2.5
משנה. למען הסר ספיקות מובהר שבמקרה של שרשרת ולרבות הוצאות קבלן ה

 ,אחת בלבד, לקבלן פעםבלבד  12%קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 
  והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.

וסיכומים בנושא עם המפקח הינם הרשות של  המחיר כנ"ל מחייב אישורניתוח  .49.2.6
בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של לרשות ות בגדר של סיכומי ביניים והמלצ

 .הרשות

קביעת המפקח בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג לפני  .49.3
בפניו את ההוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קביעת המפקח בדבר ערך השינויים 

 .תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

את, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של הסר ספק מוצהר בזלמען  .49.4
 .המפקח לקבוע את ערך השינויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיל

ותינתן בכתב.  "פקודת שינויים"ו/או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא הרשות הוראות  .49.5
די ואין באפשרותם ינוי מיו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשיוהרשות אולם במקרה 

ו/או המפקח פקודת שינויים בע"פ הרשות להכין פקודת שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו 
ודין פקודה זו משעת נתינתה כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

ד ימים ממוע 7ו/או המפקח בכתב כל פקודה שניתנה על ידם בעל פה תוך הרשות יאשרו 
 .נתינתה
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הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי או שנקבע בפקודת השינויים על קיבל  .49.6
ידי המפקח ערכו של השינוי והקבלן בדעה כי השינוי מחייב תשלום או תשלום גבוה יותר, 
לפי העניין, יודיע למפקח בהקדם האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין ביצועו. 

 ,יום מיום מתן פקודת השינויים 20יג הקבלן על האמור בפקודת השינויים, תוך לא הש
 .רואים אותו כאילו הסכים לאמור בפקודת השינויים, לרבות ערך השינוי

לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השינויים ו/או לחדול מביצועם ו/או הקבלן  .49.7
הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי ו/או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי 

אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המפקח ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת 
המפקח בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך 

 .ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה ברציפות ובהתמדה

בלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע אשר הקהשינויים  .49.8
העבודות, כפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקובה בחוזה. היה 
הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא 

בקשה של הקבלן להארכת תקופת ולמפקח ולבקש ארכה. כל לרשות הוא רשאי לפנות 
יום מהמועד  20ולמפקח תוך לרשות הביצוע כתוצאה מפקודת שינויים, תהא בכתב ותימסר 

 .בו ניתנה לקבלן פקודת השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה

לגרוע מהאמור לעיל, באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע מבלי  .49.9
עבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו העבודות ו/או הנובעים מ

לקבלן באתר העבודות ו/או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע 
העבודות, יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה של חילוקי 

ינם מהסוג אשר לא מזכה את דעות, המפקח יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע ה
 .הקבלן בתמורה נוספת כאמור, וקביעות המפקח תהיינה סופיות ולבתי ניתנות לערעור

פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל ניתנה  .49.10
הקבלן לבצע על פי הוראות החוזה, רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת 

ע העבודות הנקובה בחוזה. קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת ביצו
 .לערעור

לאמור במפורש בחוזה זה, הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה נקבע בכפוף  .49.11
, נספח ב'הכמויות על סמך הבנה והסכמה של הצדדים, כי מחירי היחידה הנקובים בכתב 

תנו מכל סיבה שהיא. לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש הינם כוללים וסופיים ולא יש
 .תוספת סכום כלשהו בקשר עם מחירי היחידה הנ"ל

 

 השלמה -פרק ט' 

 תעודת השלמה לעבודות  .50

 (AS MADE) תוכניות עדות לאחר ביצוע .50.1

על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים  ביצוע העבודותהושלם 
 המפורטים להלן: 

ובהתאם  DWG, בקובץ התקן פלאש ניידעל , (AS MADEיות לאחר ביצוע )תוכנ .50.1.1
לרבות כל הסטיות מהמתוכנן, המותרות לפי  G.I.Sלמפרט הכללי, לפי פורמט 

 החוזה כפי שאושרו על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודות.

 .1:250צבעוניים בקנה מידה מודפסים עותקים  3 -תכנית לאחר ביצוע ב .50.1.2

הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם  מובהר בזאת כי .50.1.3
 תנאי מוקדם לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה כאמור להלן.

ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן בכתב, למפקח. להלן, הושלם  50.3בכפוף לאמור בסעיף  .50.2
ימים ממועד קבלת ההודעה. מצא  10ת תוך ק בנוכחות הקבלן את העבודוויבד המפקח
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את העבודות מתאימות לתנאי החוזה על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות המפקח 
"תעודת תעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן:  המנהלתינתן לקבלן על ידי  ,רצון

צוע ( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביגמר"ה"תעודת  או ההשלמה"
לחוזה זה כחלק בלתי  'הבנספח הרצוף העבודות, כאמור. תעודת ההשלמה תהיה בנוסח 

בהתאם לחוזה,  שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמורהמפקח נפרד הימנו. מצא 
"הפרטיכל מסר לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים, שינויים והשלמות )להלן: ית

 (. המשלים"

 :התנאים דלהלןבמצטבר כל  ן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימולא תינתן לקבל

חלקיהן, מתקניהן והציוד המנוי בהם כל מצא כי העבודות כולן על המפקח  .50.2.1
)במידה והותקנו על ידי הקבלן( הופעל ונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות 

 .ועל פי התכניות והמפרטים

 להלן.קבלת העבודות על ידי הגופים השונים כמפורט  .50.2.2

את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט המפקח ביצע לשביעות רצון הקבלן  .50.2.3
 המשלים. בפרטיכל

הדרושים מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורים הקבלן  .50.2.4
 . על פי הנוהג על פי דין ו/או

ת הפרטיכל הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכלמען 
 ,המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח

 המפקח.או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי  ,לא נחשף

להחזיק הרשות של  הבאמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותאין  .50.3
ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים  בעבודות ו/או להשתמש בהן

 .ו/או ההשלמה ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו

לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים, לפני אם  .50.4
 תאו עומדבו  האו השתמש ההחזיקוהרשות התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, 

להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות 
בדיקת אותו חלק במגמה לערוך כאמור, והמנהל יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי אם 

לעיל תחולנה על מתן  50.3 עד 50.1לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות סעיפים 
תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחויבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו 
משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה על נספחיו ולרבות ביצוע 

גינן קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית הנובע ו/או עבודות נוספות באותו חלק מהעבודות ב
קשור לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים 

 .בחלקים אחרים של העבודות

כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה מפקח הקבע  .50.5
את העבודות או את אותו חלק מסוים ות לרשלהשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 

מהן שהושלמו כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או 
חלק מסוים מהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי 

 .המנהל ו/או כלפי כל אדם אחר פיו/או כלהרשות 

/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שנקבעה על ביצע הקבלן את התיקונים ולא  .50.6
פי והמוחלט והס םועל פי שיקול דעת והמפקח , או בכל מקרה בו לדעת המנהלהמפקחידי 

אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או 
על פי  הרוע מכל יתר זכויותי, מבלי לגתרשאיהרשות היה תבאיכות ו/או בטיב משביעי רצון, 

ו/או  ההחוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמ
באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן 

מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר  15%נכה הוצאות אלה בתוספת ת נהוהמזמי
שר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של החוזה א

 .מימוש ערבות הביצוע

השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה הקבלן את עם  .50.7
אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמנהל, את כל החומרים, האשפה, 
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המתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על המבנים הארעיים ו
ידי הצוות הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים 
ו/או פגמים שיתגלו בניקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על 

 .ידי הקבלן בטרם יקבל תעודת השלמה

סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה זה על  סעיף .50.8
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 והתחזוקה השירות, האחריות תקופת -' י פרק

 ותיקוניםאחריות  .51

לחוזה זה מפורטות הוראות לעניין תקופת האחריות של הקבלן  'א נספחל בפרק ג' .51.1
 והתחייבויותיו במסגרתה. 

תוך כדי תקופת  ,ו/או נתגלו בעבודותנתהוו לחוזה זה, א'  בנספחגרוע מהאמור מבלי ל .51.2
פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או  ,האחריות

הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או  , מכל סיבה שהיא, לרבות כאלהסוג
מפרטים ו/או בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח, בלתי מדויקת ו/או שלא בהתאם ל

כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע 
עבודה בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת )להלן ביחד ולחוד: "הפגמים"( חייב הקבלן 

 .לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו

, ובתאום עם כל גורם אחר לחוזה זה 'א בנספחהמוגדרת  הפגמים יעשה תוך התקופהתיקון  .51.3
 .למשתמשים בעבודות תמינימאליאשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה 

ו/או המנהל לתיקון, או שתיקונם עלול הרשות הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת אם  .51.4
ו/או למשתמשים לרשות יבושים או נזקים ניכרים ו/או המנהל, שהרשות לגרום, לדעת 

, לרשותבעבודות, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים 
ם שייקבע על ידי המנהל, וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את ובסכ

 .הקבלן

על פי אחריות ה יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תקופתיהאחריות תום תקופת ב .51.5
הזמנה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה, והצדדים מתחייבים הדדית להופיע 

פרטיכל, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, הולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת 
 כאמור. ימים מיום מסירת ההזמנה 30שלא לפני 

, בכוונת הרשות להעביר הסכם זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור יצוין, כי נכון למועד זה .51.6
לחוזה זה(, לחברת היכלי  לנספח א' בפרק ג'החל מתום תקופת האחריות המקורית )כמוגדר 
 הספורט תל אביב יפו בע"מ )מפעיל האצטדיון(.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .51.7
 .הפרה יסודית של החוזה

 רות ותחזוקהשי .52

לחוזה זה מפורטות הוראות לעניין מטלות שירות ותחזוקה נוספות שעל  נספח א'ל בפרק ג' .52.1
 הקבלן לבצע במהלך תקופת האחריות. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור יצוין, כי נכון למועד זה, בכוונת הרשות להעביר הסכם זה,  .52.2
לחוזה זה(, לחברת היכלי  א'לנספח  בפרק ג'החל מתום תקופת האחריות המקורית )כמוגדר 
 הספורט תל אביב יפו בע"מ )מפעיל האצטדיון(.

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .52.3
 .הפרה יסודית של החוזה
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 ליקויים וחקירת סיבותיהם .53

מהקבלן לחקור אחר סיבות ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המנהל ו/או המפקח לדרוש  נתגלה
הליקוי ולתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היה הפגם, לדעת המנהל כזה שאין הקבלן אחראי 

. היה הפגם, לדעת המנהל מהסוג שהקבלן הרשותלו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על 
ליט המנהל כי הליקוי אינו יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. הח -אחראי לו לפי החוזה 

 , וזאת בשיעור שייקבע על ידי המנהל.לרשותהקבלן חייב בתשלום פיצויים ניתן לתיקון יהיה 

 שכר החוזה -' אפרק י

 החוזה שכר .54

ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואן ובמועדן עבור  .54.1
לקבלן את שכר החוזה הקבוע הרשות  שלםת, הו/או מי מטעמהרשות ולשביעות רצון 

זה. שכר החוזה ישולם בשיעורים, במועדים ועל פי התנאים המפורטים  לחוזה 'בנספח ב
 .בפרק זה להלן

  :תשלום שכר החוזה יהיו כדלקמן .54.2

חודש קלנדרי, עבור כל ב 5-יוגשו על ידי הקבלן עד לחלקיים החשבונות ככל שה .54.2.1
לחודש של החודש  1-מהיום  45ות בתוך החשבונישולמו החודש הקלנדרי הקודם, 

ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לחוזה זה עם כל  ,שבו הוגש החשבון
 5שהוגש עד בגין חודש ינואר האינפורמציה הנלווית המתאימה. )לדוגמא: חשבון 

 בפברואר(. 1יום מיום  45בפברואר, ישולם בתוך 

חודש קלנדרי, בכל  5-חר היוגשו על ידי הקבלן לאחלקיים החשבונות ככל שה .54.2.2
ממועד  45החשבונות בתנאי שוטף+ ישולמו עבור החודש הקלנדרי הקודם, 

הגשתם, ובלבד שהקבלן הגישם למפקח בהתאם לחוזה זה עם כל האינפורמציה 
בפברואר,  10שהוגש ביום בגין חודש ינואר הנלווית המתאימה. )לדוגמא: חשבון 

 (.45ישולם בתנאי שוטף +

יום ממועד הגשתו למפקח, ובלבד שהקבלן  45ישולם בתנאי שוטף +  חשבון סופי .54.2.3
 הגישו בהתאם לחוזה זה עם כל האינפורמציה הנלווית המתאימה.

החוזה הינו סופי ומוחלט בכפוף לאמור בחוזה על נספחיו והקבלן לא יהיה זכאי לשום שכר  .54.3
וראות החוזה על כל תוספות מכל מין ו/או סוג שהוא למעט תשלום בגין שינויים בהתאם לה

 .נספחיו

על הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות, במפרטים ובלוח מחירי היחידות מוסכם  .54.4
הינו לצורכי נוחות בלבד ולא יחייבו לעניין חישוב שכר החוזה. מובהר ומוסכם בזאת, כי 

במדידה  בנספח ב'הנקובים חישוב סופי של שכר החוזה ייעשה על פי הכפלת מחירי היחידה 
 .סופית של העבודות, לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה

מהיקף  5%להעניק לקבלן מקדמה בסך של עד  ,הבלעדי הלפי שיקול דעת תרשאי הרשות .54.5
 61.12, בכפוף להמצאת ערבות המקדמה כהגדרתה בסעיף ("המקדמה")להלן:  החוזה
 להלן.

המקדמה תקוזז בהתאם להחלטת  להעניק לקבלן את המקדמה כאמור,הרשות חליט תאם 
 , בכפוף לשני התנאים הבאים:נההמזמי

החלקי האחרון לפני המקדמה תקוזז לכל המאוחר במועד תשלום החשבון  .54.5.1
 הסופי.החשבון 

צפויה בסבירות גבוהה חריגה של הקבלן מלוח כי במקרה בו יסבור המפקח  .54.5.2
, תקוזז המקדמה מהחשבון הבא לאחר הודעת העבודותהזמנים הכולל של 

 המפקח כאמור.
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 מדידות .55

לחוזה זה, אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות  נספח ב'הכמויות הנקובות בכתב הכמויות  .55.1
  .ואין לראותן בהכרח, ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה

מנהל על סמך מדידות, בהתאם לאמור הייקבעו ע"י שיבוצעו למעשה לפי החוזה הכמויות  .55.2
. הרשותמנהל תיחשב כמדידה המחייבת את הלעיל. רק מדידה שבצידה חתימת  54.4בסעיף 

מובהר . נספח ב'אור הפריט ומספר הסעיף בכתב הכמויות ילצידה של כל מדידה יירשמו ת
לחוזה זה, תבוצענה רק  נספח ב'ת מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות בזאת כי חריגו

 .מנהלי הבאישור מראש ובכתב על יד

מנהל הודעה מראש לקבלן על כוונתו הבואו לבדוק את העבודות כולן או מקצתן ייתן לפני  .55.3
מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב לצורך זה ולעזור  לעשות וכן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן

מנהל או למי מטעמו, לבצע את המדידות והבדיקות הדרושות וכן לספק את כוח האדם ל
את כל  נהלוהציוד הדרושים לביצוע כל המדידות על חשבונו של הקבלן ולהמציא למ

 .הפרטים הדרושים בקשר לכך

כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם כן נאמר במפורש אחרת ב"כתב הכמויות 
 או הספר הכחול.או המפרט  והמחירים"

מנהל בחותמת הכלל ישמשו בסיס למדידה תכניות העבודה המאושרות על ידי בדרך  .55.4
על גבי התכניות או ו/או המפקח מנהל ה"לביצוע", בתוספת השינויים המאושרים על ידי 

ביומן העבודה. בוצעה עבודה כלשהי במידות קטנות מאשר בתכניות ואושרה בדיעבד על ידי 
, תימדד לצורך תשלום רק הכמות שבוצעה בפועל. בוצעה עבודה כלשהי חו/או המפק מנהלה

לא תימדדנה לצורך  -ו/או המפקח מנהל הבמידות אחרות מאשר בתכנית שאושרה על ידי 
תשלום הכמויות העודפות על המתוכננות. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מכל זכות 

 .עליה בלבדלפי חוזה זה, אלא להוסיף הרשות אחרת שבידי 

מנהל, או מי הנכח הקבלן במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות, רשאי לא  .55.5
ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של  ומטעמו, לבצע את בדיקות המדידות בהעדר
 .הכמויות והקבלן לא יהא רשאי לערער אליהן

ימים על כל כמות שנמדדה  7הקבלן בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך  נכח .55.6
מדידה שבוצעה מחדש, כאמור, . מנהל יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדשהו

 .אין מערערים עליה

 נספח ב' -מחירים הנקובים בכתב הכמויות .56

שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתבי הכמויות ו/או בעדכונים לכתבי במקרה  .56.1
כלולה ביצוע העבודה בסעיף הנדון במחירי סעיפים  הכמויות, אזי ייחשב הדבר כאילו

 .יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום הקבלןאחרים של כתבי הכמויות ו

מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות, יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה בכל  .56.2
 ה. הנמוך שבין המחירים העומדים בסתיר

על פי מהות העבודה עצמה אפילו אם במקרה זה או  יקבעתעבודות זהות הבזאת כי מובהר  .56.3
 .אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין

, יישארו קבועים והקבלן לא יהיה זכאי לכל נספח ב'הכמויות הנקובים בכתב המחירים  .56.4
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, 
 .להלן 60, למעט כאמור בסעיף שלא פורטה לעיל

ככוללים את כל ההוצאות, לרבות אלו  נספח ב'את מחירי היחידות שבכתב הכמויות רואים  .56.5
לים להיגרם לקבלן עד לגמר הנובעות מאחריות הקבלן וכן את כל הסיכונים אשר עלו

 .האחריות, השירות והתחזוקהוכן במשך תקופת , העבודה ומסירת העבודה
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או הפרעות העלולים לקרות מסיבה  הנ"ל כוללים ומכסים גם סיכוני איחורהמחירים 
 .כלשהי )להוציא מקרים של כוח עליון( במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן

ם לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זה, כוללים המחירים בזאת בין הצדדים כי אמוצהר  .56.6
את כל העבודה, החומרים וחומרי העזר להרכבה, לרבות כל  נספח ב'בכתב הכמויות 

המיסים והאגרות מכל סוג שהוא )הקיימים ביום חתימת חוזה זה, ושיהיו קיימים במהלך 
ת אש"ל מכל סוג ביצוע העבודה( ואת הציוד, ההובלות, הפיגומים, כל העבודה, הוצאו

שהוא, הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי 
 .הוראות חוזה זה, למעט מס ערך מוסף

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .56.7
 .הפרה יסודית של החוזה

ר עבודות רג'י כולל את כל הוצאות הקבלן לרבות לפי שעות. מחי נהתימדד רג'יעבודות  .56.8
הוצאות כלליות, ניהול העבודה, תקורה ורווח. התבקש הקבלן להביא חומרים מיוחדים 

, יקבל הקבלן את תמורתם )עלות( בצירוף נספח ב'לאתר שאינם מפורטים בכתב הכמויות 
  .שלא ניתן להעריכןרג'י רק במקרה  רווח והוצאות. בעקרון ישולם עבור עבודות לפי 12%

 עבודות שלא תימדדנה .57

העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם  לאמור בכל מקום אחר בחוזה,בנוסף 
בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות 

 :שאינן מפורטות

 .ע"י הרשויותפסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר פינוי  .57.1

 הרשותקבלני עבודות הקבלן עם כל תיאום  .57.2

 .כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכותקיום  .57.3

 .ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכךסידורי  .57.4

 .זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לואמצעי  .57.5

 .ערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודותגדרות ושהתקנת  .57.6

 .שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור ותאורההוצאות  .57.7

לרבות  .משרדי הקבלןו קיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסניםיאחזקה ונהקמה,  .57.8
מתקנים הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק המבנים וה

 . בתום הביצוע

 .סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרשמדידה,  .57.9

הרצתו במחשב, עדכונו , הכנת לו"ז לעבודות נשוא המכרז בשילוב לו"ז של הקבלן הראשי .57.10
 .וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש, אחת לחודש

 .חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומםסילוק  .57.11

החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים  כל .57.12
 .לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם

העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, כל  .57.13
ם ו/או בכל לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניי

 .מסמך אחר ממסמכי המכרז
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, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד הרמה, מעלית בציוד מכני, אמצעישימוש  .57.14
 .אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות

ם כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתהובלת  .57.15
 .אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו הנפתם, ופריקתם,

טוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן יהגנה ובהוצאות  .57.16
בביצוע, , הן ביחס לעבודות הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג

 .והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא ,מו אך טרם נמסרוהן על עבודות שכבר הושל

 ., החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה או לאחריהתיקונים .57.17

 בחוזה.הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות כמצוין אחריות לתקינות העבודות  .57.18

 ביצוע מטלות תקופת האחריות והשירות, כמפורט בפרק ג' לנספח א' לחוזה זה. .57.19

נדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש העבודות הכל  .57.20
 .בכתב הכמויות

 רווח קבלן. .57.21

 לעיל. 43.6אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  .57.22

 עבודות במקומות צרים , צפופים או גבוהים. .57.23

 .השתתפות בישיבות .57.24

שימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל בזאת שהרמובהר 
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף 
לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם 

חידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי הי
ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי 

 .התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה

  חלקייםחשבונות  .58

חשבונות חלקיים  למנהל הפרויקטיגיש בתחילת כל חודש חשבון שכר החוזה הקבלן על  .58.1
ועל בסיס מחירי  במקומם הסופי, התקנתם באתרשהסתיימה המתייחסים לאותם רכיבים 

 ע"פ החלוקה שבכתב הכמויות. זה זהלחו נספח ב'היחידות הנקובים בכתב הכמויות 

בינארית )בפורמט  החלקיים וחשבון סופי יוכנו בפורמט אלקטרוני באמצעות תכנחשבונות  .58.2
SKN  ) את החשבונות החלקיים והחשבון הסופי . "("התכנה)להלן: הרשות על פי החלטת

מסר לקבלן על ידי ייש לשלוח ישירות מתפריט התכנה לכתובת דואר אלקטרוני אשר ת
( 3חשבונות החלקיים והחשבון הסופי בשלושה )הת אמנהל. בנוסף יגיש הקבלן למנהל ה

 .העתקים יחד עם דיסקט

כל דפי המדידות, התכניות, חישובי הכמויות וההסברים  יצרף לכל חשבון ביניים אתהקבלן  .58.3
 .הנדרשים לצורך בדיקת אותו חשבון

 קלנדריהחודש הלכל חודש קלנדרי, עבור  5 -יוגשו על ידי הקבלן עד ההחשבונות החלקיים  .58.4
. החשבונות יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלנדרי שבגינו הוגש הקודם

תקנם במידת הצורך תבדוק את החשבונות, תצעות מנהל הפרויקט, , באמהרשותהחשבון. 
 .אשרםתו

הנקובים ( ממחירי היחידה 85%בחשבונות החלקיים ישולמו לקבלן עד שמונים וחמישה ) .58.5
לאחר קבלת תעודת לקבלן ( האחוזים תשולם 15%ר )שיתרת חמישה ע .כתב הכמויותב

  .ההשלמה
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מהקבלן, לרבות מקדמה, ככל  הכום המגיע לכל סמהחשבון החלקי  הרשותנכה תכמו כן,  .58.6
"דמי  -( מכל סכום שיאושר לתשלום )להלן 5%שניתנה, וכן דמי עכבון בסך חמישה אחוז )

  (.עכבון"

לדחיית תביא בחודש  5 -הגשת החשבון על ידי הקבלן למנהל הפרויקט עד לתאריך האי  .58.7
 .ללא כל תוספת תשלום בגין כך לקבלן לעיל, 54.2.2כאמור בסעיף  מועד התשלום,

 חשבון סופי .59

הרשות ע"י  ןלפי החוזה וקבלת ותהסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודהחשבון  .59.1
ולרבות הגשת התוכניות כמפורט והרשות,  המנהל)לרבות ביצוע כל התיקונים שיידרשו ע"י 

(. בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות 50.1בסעיף 
שכר החוזה בין במסגרת החשבונות החלקיים  בניכוי כל התשלומים ששולמו לו על חשבון

בנוסף, יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות, בין כמקדמה ובין בכל דרך אחרת. 
בי הכמויות, ריכוזי היומנים, תכניות העדות וכל מסמך או אישור נוסף שעל הקבלן חישו

, באמצעות מנהל הפרויקט, אשר הרשותלהגיש לפי חוזה זה. החשבון הסופי ייבדק על ידי 
הצורך ויאשרו ובתנאי שהוגשו ע"י הקבלן למנהל יבדוק את החשבון הסופי, יתקנו במידת 

 .עיל לשביעות רצונוהפרויקט כל המסמכים כאמור ל

שהרשות החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מנהל הפרויקט, יופחתו כל הסכומים מסכום  .59.2
להפחיתם, על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. היתרה, אם תיוותר כזו, בתוספת דמי  תזכאי

תשולם לקבלן בתנאי, שהקבלן יחתום על הצהרת  שהופחת מהם,העכבון בניכוי כל סכום 
קודם לביצוע התשלום לרשות שהקבלן ימסור  ובתנאי נוסף, 'חנספח ביעות בנוסח ביטול ת

 .את ערבות הטיב

יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום שיגיע לו על פי אם  .59.3
, כל סכום ששולם לרשות, ישיב הקבלן החשבון הסופי, כפי שזה יאושר ע"י מנהל הפרויקט

 .המחירים לצרכןור, בצירוף הפרשי הצמדה למדד לו ביתר, כאמ

 תנודות במחירים .60

 . הבסיסי לצרכן המחיריםצמוד למדד  היהי החוזה שכר .60.1

, שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר 'בנספח בבמפורש בזאת כי פרט לאמור מוסכם  .60.2
ות עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבוד

ו/או על החומרים ו/או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי החוזה לא ישנו ו/או ישפיעו על 
ככולל את כל  שכר החוזה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את שכר החוזה

המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על 
שר הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. כל שינוי החומרים, הציוד והמתקנים א

בשיעור המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי 
חובה נוספים לא ישפיעו על שכר החוזה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף 

 .בגינם

 

 בטחונות - 'בפרק י

 דמהערבות ביצוע וערבות המק .61

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן להבטחת  .61.1
, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים על ידו במעמד חתימת החוזהלרשות 

)להלן:  'ובנספח הקבועים הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח 
 .ת הערבות הינה תנאי לחתימת חוזה זה(. המצא"ערבות הביצוע"

תהא צמודה ו"מ(, מע)בתוספת  החוזה משכר 10%-ל השווהסך על  תהאהביצוע  ערבות .61.2
  .לצרכן המחיריםלמדד 
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הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק הסופי של ערבות  .61.3
כפוף לכך שעד לאותו מועד, ולקבלת תעודת השלמה ובעל פי החשבון הסופי שכר החוזה 

 .כהגדרתה להלן טיבאת ערבות הלרשות ימציא הקבלן 

לעיל, במקרה שבו תינתן תעודת השלמה לפני  61.3מובהר בזאת, כי על אף האמור בסעיף  .61.4
חלה עם מתן לפי חוזה זה ההאחריות סילוקו הסופי של שכר החוזה, ולמרות שתקופת 

תעודת ההשלמה, תיוותר ערבות הביצוע בתוקף למשך כל התקופה שעד לסילוקו המלא של 
יחול על  62שכר החוזה והיא תהווה בחינת ערבות טיב לכל דבר ועניין, והאמור בסעיף 

 ערבות הביצוע בשינוים המחויבים. 

מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות לרשות חייב הקבלן להמציא הצורך, מתבמקרה  .61.5
צוע העבודות בפועל. וכן מתחייב הקבלן יהביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ב

או המנהל וזאת בכל מקרה  הרשותלהגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת 
יס לחישוב סכום ערבות הביצוע, בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבס

 .לרבות במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים

ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או כל  .61.6
 .בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן הרשות ימושה על ידי במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במאין  .61.7
הרשות על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות הרשות כלפי 

 .על פי החוזה ו/או על פי כל דין הלתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע ל

ערבות ת לרשושל מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד במקרה  .61.8
לתקופה ובתנאים 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 תזכאיהרשות  .61.9
 .החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע

 תרשאיהרשות הא תוהקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה,  לגרוע מכלליות האמור, במקרהמבלי  .61.10
על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את  המבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי

הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד  הסכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעת
 .לחילוט האמור

 העל פי שיקול דעתהרשות קבע ת, הרשות ידימובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על  .61.11
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 ,החוזה מהיקף 5%נתן המקדמה בגובה של עד ילהעניק לקבלן מקדמה, ת הרשותבחר תאם  .61.12
בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים ערבות  לרשותבכפוף לכך שהקבלן ימציא 

תנאים ובנוסח ערבות הביצוע ובגובה הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, ב
(. הקבלן רשאי להקטין את גובה ערבות המקדמה "ערבות המקדמה"המקדמה )להלן: 
מהתשלומים השוטפים לקבלן, כך שגובה הערבות  הרשותהמקדמה על ידי בהתאמה לקיזוז 

יהא לא פחות מגובה יתרת המקדמה לאחר הקיזוז. בכפוף לאמור בסעיף זה, הוראות 
 לעיל יחולו על ערבות המקדמה בשינויים המחויבים. 61.11עד  61.2 סעיפים

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף  .61.13
 .הפרה יסודית של החוזה

 רבות טיבע .62

לרבות התחייבויותיו בקשר מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן, להבטחת  .62.1
ימציא  ,ולאחר סילוקו הסופי של שכר החוזה על פי החשבון הסופי, האחריותתקופת עם 

ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים  הולפקודתלרשות הקבלן 
 שנתייםשל  לתקופה 'זבנספח הקבועים תי מותנית בנוסח ובתנאים בישראל, אוטונומית ובל

 (."הטיב"ערבות )להלן: 
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 הרשותהסופי המאושר ע"י  החשבון מערך 5% - ל השווה בסכוםיהיה  טיבערבות ה סכום .62.2
)עשרים וארבעה( חודשים ממועד מתן תעודת  24ותוקפה יהיה למשך  מע"מ( בתוספת)
 השלמה. ה

המציא הקבלן לקבלן את ערבות הביצוע, בתנאי הרשות חזיר ת, יבטהמצאת ערבות הכנגד  .62.3
 .'חכנספח הצהרה על ביטול כל תביעותיו בנוסח המצ"ב לרשות 

ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות לצרכן  המחיריםהטיב תהיה צמודה למדד  ערבות .62.4
 לעיל, בשינויים המחויבים. 61.10 – 61.5בסעיפים 

על פי שיקול הרשות קבע ת, הרשותבזאת כי במקרה של חילוט ערבות הטיב על ידי מובהר  .62.5
 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים. הדעת

וה זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהוסעיף  .62.6
 .הפרה יסודית של החוזה

 

 נזיקין וביטוח -' יגפרק 

  והקבלן לנזק לעבודות, לאתר העבודות ולתכולת אחריות .63

תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירה  מיום .63.1
ולשלמות העבודות באתר העבודות, לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות 

ודות, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם. בכל למטרת ביצוע העב
מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות 

 מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה ונספחיו.

/או מי מטעמו תוך ולעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן  63.1סעיף  ותהורא .63.2
 .האחריות/או על ידי מי מטעמו בתקופת וכדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו 

 לרכוש או לגוף נזיקין .63.3

ן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובד הקבלן .63.3.1
ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם, ו/או 
לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר 
המצוי באתר העבודות ו/או מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או 

ל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי לרכושם של כ
הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו 
ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או 

בתקופת  שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין
 .האחריות

ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל  הקבלן .63.3.2
שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 
יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת 

ו/או לרשות ין אחר לנזקים שייגרמו כאמור הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל ד
 .האחריותלכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת 

 לעובדים נזיקין .63.4

אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  הקבלן .63.4.1
 הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על
פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו, לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך 

 .האחריותבמהלך ביצוע התיקונים בתקופת ביצוע העבודות ו/או 
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 ציבורי לרכוש נזקים .63.5

, דרך מדרכה, שביל, רשת מים, הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש .63.5.1
ביוב, תיעול, חשמל, כבלים ותקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים 
אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין 
שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

ן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל העבודות. הקבלן יתק
ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 
הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות 

 אתרקרקעיים העוברים ב-המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת
 .העבודות

 הקבלן ידי על ושיפוי פיצוי .63.6

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,  הקבלן .63.6.1
פי כל -האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

 דין.

/או המנהל ו/או המפקח ו/או ו הרשות/או ו העירייהמתחייב לבוא בנעלי  הקבלן .63.6.2
אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי  עובדיהם ו/או שלוחיהם,

להודיע לקבלן  תמתחייבהרשות להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. 
על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן בפניה 

 על חשבונו.

ה בכתב, את מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דריש הקבלן .63.6.3
העירייה ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בגין כל נזק  אתו/או  רשותה

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי 
כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, 

ונה, חבלה או נזק להם אחראי הקבלן על פי שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תא
חוזה 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  רשותו/או ללרשות 
שהרשות ובתנאי  ,לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם

 נהקבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונת לקבלן, מיד עם ההודיע
לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור על חשבונו, או נשלחה אליו 

 הודעת צד ג' באותה תביעה.

לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של  מבלי .63.6.4
/או המנהל ו/או המפקח, צו ושות הרהקבלן בניגוד לחוזה ו/או לכל דין, יוצא כנגד 

מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק בין 
ישיר ובין עקיף וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש 
ולנקוט בכל ההליכים הדרושים, להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 

ן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע חובה כלשהי לפצות את הקבל
 העבודות כתוצאה מצו כנ"ל.

 הלתקן בעצמ תרשאיהרשות היה תלגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה,  מבלי .63.6.5
ו/או באמצעות אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה 

רוכים בכך, בתוספת על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכ
לקבלן, על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו  ההודיעשהרשות ובלבד  15%של 
 והכל בכפוף להוראות חוזה זה. הרשותימים ממועד קבלת הודעת  10תוך 

זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  סעיף .63.7
 הפרה יסודית של החוזה.

  חביטו .64

הוראות הביטוח אשר יחולו פי דין, -פי החוזה ו/או על-לגרוע מאחריותו של הקבלן על מבלי .64.1
 .ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנוהמצ" 'ט בנספחמפורטות על הצדדים 
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 הפרות ותרופות -' ידפרק 

 הפרות יסודיות ופיצויים .65

 .הוראות החוזה יחול על 1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוק  .65.1

בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה, בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מוסכם  .65.2
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 
 .או על פי הדיןפי החוזה ו/

 3,000, פיצויים מוסכמים בסך של לרשותהקבלן פיגור בהשלמת ביצוע העבודות, ישלם בגין  .65.3
( 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 7של פיגור. מוסכם בזאת, כי למרות האמור לעיל, בגין איחור של עד שבעה ) יום

סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית 
 . הנ"ל ואלה יחולו החל מתום תקופת שבעת הימים

לפיצויים הרשות של  הזכותהסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מלמען  .65.4
עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן  הבגין כל נזק ממשי שנגרם ל

 .רווחים

לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן  תהיה רשאיהרשות ת .65.5
חשבון בכל זמן שהוא ולרבות מהמהרשות , מכל סכום שיגיע לקבלן לרשותיהיה חייב 
לרבות על ידי מימוש  ,לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת תרשאיהרשות הא תהסופי, וכן 

הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם 
או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל 

 .על פי החוזה התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן

 סילוק יד הקבלן .66

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה בקרות  .66.1
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 
מתקנים שבאתר העבודות וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים וה

מהקבלן לפי לרשות ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם לכיסוי הסכומים המגיעים 
 :החוזה, ואלה המקרים

פושט רגל או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידור עם או כשהקבלן  .66.1.1
גד, כשהגוף בפירוק, או במקרה שיוטל עיקול על כספים לטובת נושיו, ובגוף מאו

ביכולת  , לדעת הרשות,ו/או נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי לפגוע
 .הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה זה

 .של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלןבמקרה  .66.1.2

מנים הקבועים בחוזה ו/או לא עמד בלוחות הז מסתלק מביצוע החוזהכשהקבלן  .66.1.3
 זה.

 העל פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמ תרשאיהרשות מקרה בו בכל  .66.1.4
 .ו/או על ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

 שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן,בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש  .66.1.5
וזה או נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לח

 .לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או העבודות

מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל נספחיו ולא תיקן את בכל  .66.1.6
 .ההפרה תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה
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 14לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך כשהקבלן  .66.1.7
התחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק יום להוראה בכתב מהמנהל ל

 .מביצוע העבודות בכל דרך אחרת

 כשרישיון הקבלן בוטל או הותלה מכל סיבה שהיא. .66.1.8

וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, אין בהם הרשות אתר העבודות על ידי תפיסת  .66.2
 .תב, אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכהרשותמשום ביטול החוזה על ידי 

לשלם  תחייבהרשות היה תסילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל, לא משעת  .66.3
לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן 

 תלקזז ו/או לנכו תרשאישהרשות לוט כל סכום יעד לפינויו, ולאחר קיזוז ו/או ניכוי ו/או ח
לרשות וראות החוזה ו/או הוראות כל דין, ולרבות סכומים המגיעים ו/או לחלט על פי ה

כדמי נזק בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו/או הוצאות 
על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה משכר החוזה וכן לרשות שנגרמו 

 .תלרשופיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם 

על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע הרשות סעיף זה באות להוסיף על זכויות הוראות  .66.4
 .מהן

למסור את המשך ביצוע העבודות  תזכאיהרשות הא תבא החוזה לידי גמר, ומקרה בו הבכל  .66.5
 .המוחלט הוהשלמתן לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעת

 

 כללי -' טופרק 

 סעדיםויתור על  .67

 .הרשות מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפיהקבלן  .67.1

ין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה ימצהיר ומתחייב בזה כי לענהקבלן  .67.2
לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע 

מור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין העבודות כא
זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה 

 .אחרת שתכליתה אכיפת החוזה

של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע במקרה  .67.3
 .עבודות לאחרה

מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי  .67.4
ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות העבודה הנדרשת, 
והקבלן מצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע העבודה עד להשלמתה הסופית בהתאם ללוח 

כל נושא של חילוקי דעות. יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעצור הזמנים ולהכרעת המפקח ב
 .הו/או מי מטעמהרשות ו/או להאט את קצב ביצוע המבנה בגין מחלוקות בינו ובין 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן שממועד תחילת ביצוע  .67.5
המשפט בתביעה כספית ו/או  העבודות ועד ליום מסירת תעודת ההשלמה לא יבוא בפני בית

 . רשותהצהרתית כנגד ה

שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעתו של הקבלן ו/או בדבר הרשות מתחייבת  .67.6
שיהוי בו נקט הקבלן, מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה. 

ותיו של הקבלן כלפי למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביע
בפני בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהיינה, תחל מניין תקופת הרשות 

 ההתיישנות ביום מסירת תעודת ההשלמה.
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לקזז ו/או לעכב  תרשאיהרשות היה תבגין הפרת התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה  .67.7
מתוך כל ערבות שהמציא  מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט

הקבלן, סכומים בשיעור זהה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו לו כתוצאה 
 מההפרה, כפי שאלו מוערכים על ידו.  

בכל מקרה, ואף לאחר מסירת תעודת ההשלמה ובכל עת שהיא, הקבלן מתחייב בזאת,  .67.8
ל סמכות שיפוטית אחרת( בכל באורח בלתי חוזר, כי לא יבוא בפני בית המשפט )או בפני כ

ובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת ברשות תביעה אישית שהיא כנגד נושאי משרה 
. בהגשת הצעתו במסגרת המכרז יראו את הקבלן כמסכים מראש הרשותהקשורה עם 

יתר, באורח סופי, מלא ובלתי מוחלט, על כל זכות תביעה אישית ולאמור לעיל וכמי שו
רשות עמוד לו בקשר עם המכרז ו/או הפרויקט, כנגד נושאי משרה בשהיא, אם וככל שת

 .הרשותובכל תאגיד או ישות משפטית אחרת הקשורה עם 

 סמכות שיפוט .68

תל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל עיר מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך ב
 , הפרתוזה, פרשנותו, ביצועוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה 

 .וסיומו

 הדין החל .69

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין 

 האחר במקום הצדתשלום  .70

צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד כל  .70.1
 7צד האחר לא שילמו, תוך האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, וה

 .מיום שנדרש לעשות כןימים 

צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש  שילם .70.2
צד. הצד המשלם יהיה  את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו

שסכום זה ישא, החל זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כ
אשראי בחשבונות חח"ד  למתןמיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת 

 בבנק הפועלים בע"מ.

 ויתור או שינוי .71

של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה הסכמה  .71.1
ו לו על פי החוזה במקרה בזכויות שניתנ םגזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדי

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 
 .כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה

ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על שום  .71.2
זכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש ב

 .לנכון

 חתימה על מסמכים .72

וכיוצא באלו מסמכים  שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה
שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות חוזה זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל 

 .התחייבויות הצדדים

 זהתיקון לחו .73

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם 
 כל תוקף.
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 קיזוז .74

 .הרשותמוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד הקבלן  .74.1

ם ו/או לגבות כל סכו הלקזז ו/או לעכב תחת ידרשות תהא זכאית מסכים בזאת כי ההקבלן  .74.2
 .מהקבלן על פי חוזה זה השמגיע ו/או שיגיע ל

 הודעות .75

חשב כמתקבלת בעת ית -לנמען המצוין להלן  -הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו כל  .75.1
 .מסירתה

 -הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן כל  .75.2
אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות שלחה, יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי  -העסקים המקובלות ואם לא 
שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור 

 .להלן

יון הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך צכל  .75.3
שלחה ישעות ממועד ה 72תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני  -הנמען המצוין להלן 
 .מבית דואר בישראל

 כתובות הצדדים .76

, 2 קומה, 2' מס בניין, עתידים קריית, בע"מ יפו –לפיתוח כלכלי תל אביב  הרשות: הרשות .76.1
 . 03-6498444. פקס: אביבתל 

: הקבלן .76.2
________________________________________________________________

 פקס: ___________________

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

      

 אישור

_________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי  אני הח"מ, עו"ד 

_______ אשר חתמו על ____________ ת.ז. _______-_________________ ת.ז. ___________ ו

חוזה זה בפני, בשם הקבלן הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם 

 למסמכי ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה ונספחיו.

 

                     

 

  

 רשותה  הקבלן
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 ג'נספח 

 עבודותביצוע הללוח הזמנים 
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 'ג נספח

 עבודותביצוע הל םזמניהלוח 

נקוב במספר החודשים הקלנדאריים שיעברו ממועד , בתום תקופת הביצוע, מועד הסיום הנדרש .1
כל "( ועד לסיום צ.ה.ע: "ולהלן לעילעבודה )צו התחלת עבודה ההעבודות לפי צו התחלת  התחלת

 העבודות נשוא מכרז/חוזה זה. 

, בהתאמה לתקופת הביצוע, ולהבטחת ביצוע יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה לוח זמנים מפורט .2
 . הכל ע"פ קביעתו הבלעדית של המנהל או המפקח -העבודות ביעילות המרבית 

, לוח זמנים מפורט לאישורחוזה, ימציא הקבלן למנהל ה( יום ממועד חתימת 14) עשרה ארבע תוך .3
. לוח הזמנים יבוצע בהתבסס על הנתונים, MSPROJECTערוך לפי שיטת הנתיב הקריטי בתוכנת 

 לחוזה.  16.7.1"פ הקבוע בסעיף עהזמנים הנ"ל יעשה  לוח. המנהל והנחיותתקופת הביצוע 

 ימי עבודה בשבוע. 6מובהר בזה כי רשימת הזמנים לביצוע העבודות מתבססת על  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

 

 1'גנספח 

 

 עבודותה יצועבל םזמני לוח

 

 .לחוזה 29.9הזמנים יצורף במועדים הקבועים בסעיף לוח  *
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 ד'נספח 

 צו התחלת העבודה נוסח
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 'דנספח 

 ודהבעת תחלצו ה חנוס

 

 

 

 ________ :תאריך       דובכל

___________________ 

__________________ 

 

 ג. א. נ.,

 

 עבודותה יצועבל ודהבעהתחלת  צו :הנדון

 ________ םמיו חוזה

 

 

 _________. עבודות ביוםה ביצועב בקשים להתחילתמ נכםה .1

 וךת בודות יסתייםעהוע צבי. עילל 1 עיףסב נקובה ריךאהת בודות יהיהעה צועיב לתיתח מועד .2
, דהיינו ביום חיוספנו וזהחב בודות, כאמורעה צועיב ילתחת מועדמ דשיםוח( _____)_______

_________. 

 ספחיו.נוה וזחהפי  ות עלעבודה יצועבב החהצל כםל חליםאמ הרינו .3

 

 

 

 

 ד רב,ובכב

 

 

  בע"מ ויפ –אביב ל ת הרשות לפיתוח כלכלי
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 ה'נספח 

 תעודת ההשלמה נוסח
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 'הנספח 

 הלמשהה דתעוח תסונ

 

 

 דובכל

________________ 

________________ 

 ("הקבלן"ן: לה)ל

 

 .,נ.א.ג

 

 למההש תעודת: הנדון

 

 פיל ע מנהלכ מכותיס ובתוקף( "החוזה": ןללה_____, ) ביניכם מיוםל ינונבים נחת רשאה וזהח פי על
 .ות הושלמודכי העבו שראמ ינירהה, וזחה

 

 הדהעבו תא תיקדשב חרלא, רצונית שביעולו הזם לחואושלמו בהתהו בודות בוצעועה, חוזהבט רופמכ
, ביעות רצונישל םלטרם הוש דות, אשרועבב רטפ וא חלק לכ ומכי תשלי, בפני םתתחייבהש אחרלו אמורכ
 .וה זעודתל ב"צמה צוין בנספחמכ

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהוצאת תעודת השלמה זו כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בכל הנוגע 
 לתקופת האחריות, השירות והתחזוקה.

 

 

 

 רב, בכבוד

 

 

_______________ 

 מנהל
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 ו'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע
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 'ונספח 

 יצועהבת בוער נוסח

_____תאריך:                                                                                                                                                     
  יפו-יפו בע"מ ו/או עיריית תל אביב -הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב   :לכבוד 
                                              

 כתב ערבות מס'___________

  3/2018 מכרז מס'                                                                 

ש"ח  ____________בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבים  .1
(, המגיע או עשוי להגיע "סכום הערבות"( )להלן: )במילים ________________ שקלים חדשים

עמידתו של החייב בהתחייבויותיו על פי  ( בקשר עם"חייב"הלכם מאת _____________ )להלן: 
 , שליטה ובקרה וכריזה תפעוליתשל מערכת סאונדירות ותחזוקה הספקה, התקנה, שהחוזה ל
  .שנחתם ביניכם לבין החייב בלומפילד אצטדיון והרחבת שיפוץ פרויקט במסגרת

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
ליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש להלן וזאת, מבלי שיהיה ע 3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא חייבהתחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 להלן. 3יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

תפרסם מעת לעת על ידי הלשכה , המלצרכןם יהמחירמדד   -" המחירים לצרכן"מדד 
, כולל אותו מדד, אף אם המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל

מחירים לצרכן יפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד 
 רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

 .15.4.2018, אשר פורסם ביום 03/2018בגין חודש המחירים לצרכן  מדד  -"המדד הבסיס" 

אשר התפרסם לאחרונה לפני מועד התשלום לפי כתב ם לצרכן יהמחירמדד  - "המדד החדש"
 .ערבות זה

 "הפרשי הצמדה
מדד הבסיס. אם יתברר, לפני הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית  -" מחיריםהלמדד 

מדד הבסיס, ישולם מ שונה חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה
 המדדאו ירידת בהתאם לעליית או מוקטן א מוגדל סכום הערבות כשהו

 לעומת מדד הבסיס. החדש

 ועד בכלל.________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .5
 כלשהיא.

זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  כל דרישה לתשלום מכוח ערבות .6
_______________________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ 

 בשעה_______.

 

 בכבוד רב,         

 סניף: ________ ___________ בנק:       
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 ז'ספח נ

 ערבות טיב נוסח
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 'זנספח 

 טיב ותערב נוסח

 ______ תאריך:                               לכבוד

-ו/או עיריית תל אביביפו בע"מ -ו/או היכלי הספורט תל אביבבע"מ  יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 
 יפו

 כתב ערבות מס'___________

 ____________מכרז מס' 

ש"ח ________עד לסך של הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום  .1
(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  _________)

בקשר עם עמידתו של החייב בהתחייבויותיו בכל הקשור ( "חייב"ה_____________ )להלן: 
, שליטה של מערכת סאונדהספקה, התקנה, שירות ותחזוקה לעל פי החוזה האחריות לתקופת 

שנחתם ביניכם לבין  בלומפילד אצטדיון והרחבת שיפוץ פרויקט במסגרתרה וכריזה תפעולית ובק
  .החייב

ה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף הפרשי בעאנו נשלם לכם, תוך ש .2
להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא ייבהחסילוק הסכום האמור מאת  תחילה את
 להלן. 3יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 

 בערבות זו: .3

, המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה לצרכן םיהמחירמדד   -" לצרכן המחירים"מדד 
טיסטיקה ולמחקר כלכלי בישראל, כולל אותו מדד, אף אם המרכזית לסט

לצרכן  מחיריםיפורסם על ידי גוף או מוסד ממשלתי אחר וכן, כל מדד 
 רשמי שיבוא במקומו, אם יבוא.

 .15.4.2018, אשר פורסם ביום 03/2018בגין חודש המחירים לצרכן  מדד  -"המדד הבסיס" 

תפרסם לאחרונה לפני מועד התשלום לפי כתב אשר הם לצרכן יהמחירמדד  - "המדד החדש"
 ערבות זה.

 "הפרשי הצמדה
מדד הבסיס. אם יתברר, לפני הלעומת  חדשהמדד האו ירידת שיעור עליית  -" מחיריםלמדד ה

מדד הבסיס, ישולם שונה מ חדשמועד תשלום סכום הערבות, כי המדד ה
 המדד או ירידתבהתאם לעליית או מוקטן סכום הערבות כשהוא מוגדל 

 לעומת מדד הבסיס. החדש

, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .4
 כלשהיא.

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5
 ם _____ בשעה_______., וצריכה להגיע לסניף זה עד יו____________________________

 

 בכבוד רב,         

________ סניף: ___________ בנק:       
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 ח'נספח 

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח
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 'חנספח 

 יעותבת טוליב רתהצה נוסח

 

 ______ תאריך:        לכבוד

 ע"מב יפו -תל אביב הרשות לפיתוח כלכלי 

 נ.,.א.ג

 

 עותיהעדר תבעל  הרההצ :הנדון

 

 רועב ופיס שבוןחכ( לא כולל מע"מ שיםדם חיקל)_____________ש חש"ל ___________ש וםהסכ קבלת עם
 והרחבת שיפוץ במסגרת תפעולית וכריזה ובקרה שליטה, סאונד תומערכ של, התקנה, שירות ותחזוקה הספקה
 :כים ודיעכהל , הרינוביניכםו נינויב וזהחל בהתאם( "העבודות": ןללה) בלומפילד אצטדיון

ו א להמנהלרבות , מטעמכםכלפי מי  וא יכםפכלספות נו ו/אות וראח אוו/ תויפסכ תוביעת לנו כל אין .1
 או/ו העבודותע עם ביצו שרקב , ו/או כלפי העירייה ו/או מי מטעמהמםעיג מטצנ כלהמפקח ו/או 

כלפי מי מהגורמים  העבודות וככל שהיו לנו תביעות כאמור במהלך ביצוע זר עם המכרשבק
 .האמורים לעיל אנו מוותרים בזאת בויתור בלתי חוזר על כל תביעות כאמור

 .וזהחבע בוקה פיעל  טיבה ותבער ב"מצ .2

 פי עלו נינויבה וזחה פי על ותינויבויחיתה כל תו אאנלמי לנ"ה םוכהס לתקבד במוע רים כיימצה אנו .3
 מםעמט גינצ כללוח קפלמ או/ו פרויקטהל הנלמ ו/או כםלו רנסידע שממ כל יכו המכרז יסמכמ
 .דויקמוא מל שנו, הינומהשת ומרים בהםחה גיווס ןבטי, בודות, רמתןעהע עם ביצו שרקב

 יפ לנו על שישת יבויהתח לכמ עולגר ידכ תשלום שנקבלבו כםידיב ותבקבל, בנו זהתמכב יןא כילנו  ידוע
 .כרזמהי מכסמי על פ אוו/ נינויבה וזחה

 

________________ 

 תאריך 

 רב, בכבוד

_______________ 

 (ותמתחו ימהן )חתלבקה

 

 ר:ושיא

 סמכימוה וזחה פי-על ותחויבומל התאםב ערבות טיב בלןקה יאצביום __________ המ יכ יםמאשר אנו
 .מכרזה

________________     __________________________ 

 הפרויקט מנהל       תאריך
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 ט'נספח 

 נספח אישור ביטוחים
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 'ט נספח

 ביטוח -נספח ט' 

 ביטוח עבודות קבלניות )הרשות(

אחריות כלשהי  תמבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, ומבלי שהרשות נוטל .1
ביטוח המשך )להלן: "כלפי הקבלן, הרשות מתחייבת לערוך פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט ב

ההתקנה "( מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע עבודות העבודות הקבלניות
"(. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות ההתקנה עבודות)להלן: "

את פרקי הביטוח העצמית, הכלולים בביטוח העבודות הקבלניות, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות 
 המפורטים להלן:

באתר ההתקנה : אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים, שייגרמו לעבודות נזק רכוש -( 1פרק ) .1.1
חל על  אינו"( במשך תקופת הביטוח. מובהר כי פרק זה אתר העבודותהעבודות )להלן: "

ההתקנה ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מעבודות 
 . ההתקנה ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע עבודות

חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק  :אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) .1.2
 . ההתקנה לרכוש, שייגרמו במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע עבודות

ל פי דין כלפי עובדים המועסקים בביצוע עבודות חבות ע :אחריות מעבידים -( 3פרק ) .1.3
בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר העבודות במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ההתקנה 

 . ההתקנה ביצוע עבודות

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה, ועל הקבלן להשתתף בדמי  .2
בגין המחירים לצרכן על ידי ניכויים משכר ההסכם, כשהם צמודים למדד  הביטוח בגין עריכת ביטוח זה

ממנו. ( האחוז מאיות 55) 0.55% -, של סכום השווה ל15.4.2018, אשר פורסם ביום 03/2018חודש 
הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר, שיוגש לרשות על ידי הקבלן. הרשות שומרת לעצמה את הזכות 

שיעור ההשתתפות בדמי הביטוח, שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמור לעיל, באופן יחסי,  להגדיל את
בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי הרשות בגין עריכת ביטוח העבודות 
הקבלניות, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לתקופת הביטוח הנקובה 

 ליסה לביטוח עבודות קבלניות.במסגרת הפו

לדרישת הקבלן, תועבר פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות לעיון הקבלן, ועל הקבלן טרם תחילת ביצוע  .3
 העבודות הקבלניות, ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו, ולפעול על פיו.

סוג שהוא, באשר לתוכן ביטוח  הקבלן מאשר כי לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה מכל מין או
 העבודות הקבלניות על כל תנאיו.

הקבלן מתחייב להודיע לרשות ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות, על כל אירוע, העשוי להוות עילה  .4
לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות מיד עם קרותו, ולשתף פעולה עם הרשות, ככל הנדרש, לשם 

 שר עם האירוע כאמור. מימוש תביעת ביטוח בק

על הקבלן חלה האחריות כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות בגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הפרה של  .5
תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן, לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקבלן 

סכומים בגין נזקים, שייגרמו לעיל. לרשות הזכות לתבוע או לקזז מהקבלן בכל צורה שהיא,  4בסעיף 
 לרשות עקב ההפרה כאמור, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי מבטח הקבלן לא  .6
ות במקרה, ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרב

שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה, שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי האבדן או 
הנזק שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא כל טענה או תביעה כלפי הרשות והבאים 

 מטעם הרשות לגבי גובה תגמולי הביטוח )בין אם התקבלו ובין אם לאו(.  

בזאת כי לרשות נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם מובהר  .7
הרשות הורה אחרת( וכן תהא לה הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות הקבלניות בגין 

 . שיקם הקבלן את האבדן ו/או הנזק והציג בפני הרשות תעודה חתומהההתקנה אבדן או נזק לעבודות
על ידי המפקח ו/או מנהל הפרויקט, כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי יעמיד הרשות לרשות הקבלן 
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את הסכומים, שקיבל מאת המבטח בגין אותו אבדן ו/או נזק לעבודות עד לסכום הדרוש, לשם קימום 
 האבדן ו/או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן. 

צעו עבודות ו/או יספקו שירותים מטעם ו/או עבור הקבלן, בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה, שיב .8
לרבות חברות שמירה, יועצים ומתכננים, על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל, 
לא תיכלל כל הוראה על פיה הקבלן מוותר )בשם הקבלן, בשם הרשות, או בשם המבטח שיערוך את 

על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני משנה ו/או פוטר פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות( 
את הגופים הנזכרים לעיל מאחריותם על פי דין ו/או הסכם. מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור, 
מהווה תנאי לזכויות הקבלן והרשות על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן יהיה לשפות 

 ת דרישה זו.את הרשות, בגין הפר

לרשות נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא צורך באישור הקבלן,  .9
אולם כל שינוי, שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הקיים לקבלן כאמור לעיל, יובא לידיעת הקבלן 

 בכתב זמן סביר טרם ביצועו. 

)חמישה עשר( ימים מראש, לערוך ביטוח עצמאי  15 לרשות שמורה הזכות להורות לקבלן, בהתראה בת .10
ונפרד, בפוליסה שתבוא כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות, אשר יכסה את הסיכונים, שבוטחו 

"(. במקרה מעין זה, לא תחול על הקבלן החובה הביטוח העצמאיבפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות )"
לעיל, וסעיפי הסכם זה יחולו על הביטוח העצמאי  2להעביר לרשות את סכום הניכוי כאמור בסעיף 

 בהתאמה הנדרשת.

 ביטוחי הקבלן

פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון הקבלן -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .11
באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן או מיום חתימת 

ההתקנה ה )לפי המוקדם(, ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של עבודות החוז
ויציאתו של הקבלן מאתר העבודות )לפי המאוחר( )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך 

והבדק ו/או כל תקופה נוספת ההתקנה שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת עבודות ( 3)שלוש 
סכם(, את הביטוחים המפורטים להלן וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי שתיקבע בה

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה:  1כנספח ט'הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה 
 "(:ביטוחי הקבלן" או "אישור ביטוחי הקבלן"

 וש בכלי רכב;פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימ-כנדרש על ביטוח "חובה" .11.1

עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה, החייבים  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי .11.2
 בגין נזק אחד;  ₪ 500,000בסך של  ", בגבול אחריותבביטוח "חובה

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור, אולם יראו בכך 
. ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד ₪ 500,000י" בסך של כאילו נערך ביטוח צד ג' "עצמ

הרשות או מי מהבאים מטעם הרשות, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך הביטוח כאמור, 
על הקבלן יהיה לשפות את הרשות או מי מהבאים מטעם הרשות, בגין נזק או הוצאה בהם 

 יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה, המובאים לאתר  כונים"ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסי .11.3
העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף 
האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה, 

 הביטוח במלואו. להלן יחול כאילו נערך 20במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 

רעידת כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון

אשר לא נועדו להוות חלק בלתי שיובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לצורך הפרויקט, 
ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על ידי  .ההתקנה רד מעבודותנפ

, וכי המבטחים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה הרשות ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט
 בדבר שיתוף ביטוחים אלו.

 על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה, במלואו או
 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו. 20בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 
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הסכם, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העל טרם החתימה על הקבלן להמציא לידי הרשות,  .12
העבודות, את אישור ביטוחי הקבלן חתום על ידי מבטח הקבלן. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 

בידי הרשות את אישור ביטוחי הקבלן, בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, הקבלן, על הקבלן להפקיד 
 לעיל(. 11וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

 הוראות כלליות -ביטוחים 

ת למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בסכומי ההשתתפות העצמית, הנקובים במסגר .13
ביטוחי הקבלן ובפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרשות 

 מכל סכום, שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים, כדי להוות אישור בדבר  .14
על הרשות או לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם  התאמתם, ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי

זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, 
 על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

זה, לרבות באישור ביטוחי הקבלן, הנה מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח  .15
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו על פי הסכם זה בבחינת דרישה 

ו/או על פי כל דין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או מי מהבאים מטעם הרשות 
חרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי, בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה א

 שהוצא על ידי הקבלן.

ככל שלדעת הקבלן, קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן  .16
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך ביטוחים 

על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על נוספים ו/או משלימים, 
תחלוף כלפי הרשות ומי מהבאים מטעם הרשות ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ך על ידי הקבלן כאמור בסעיף בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייער .17
לעיל, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי הרשות ו/או מי מטעם  17

 הרשות ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה .18
העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה, בשינויים המחויבים את אופי והיקף 
התקשרותם עם הקבלן, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן ו/או לתקופה מאוחרת יותר על 

יעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני פי המוגדר בנספח זה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או ה
 משנה מוטלת, על הקבלן.

כמו כן, על הקבלן לגרום לכך, כי הוראות נספח ביטוח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הקבלן וקבלני 
 המשנה )מכל דרגה(, המועסקים בביצוע העבודות. 

שם מניעת פגיעה, על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים ל .19
אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה 
לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל 

 ,ק ביטוח בריאות ממלכתיוחו 1995 -תשנ"ה  ,דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(
, וכל הצווים ותקנות שהותקנו על פי החוקים לעיל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 1994 -תשנ"ד 

האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושלוחי הקבלן וקבלני המשנה, המועסקים בביצוע העבודות, יהיו בכל 
   י החוקים לעיל.עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פ

הקבלן פוטר במפורש את הרשות ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט ואת כל הבאים מטעם הגופים  .20
הנזכרים לעיל, וכן את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל 

המובא על ידי הקבלן  לטובת הקבלן(, מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק, אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא
ו/או מטעמו )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות, ולא 
תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור; אולם הפטור מאחריות כאמור 

   לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

באישור הביטוח רלוונטיים  2-3וביטוח חבות מעבידים הנדרשים בסעיפים  יובהר כי ביטוח צד ג' .21
 לתקופת התחזוקה בלבד ולא לתקופת ההקמה. 

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי  .22
)עשרה(  10אלא אם חלפו  לעיל לא תהווה הפרה יסודית, 12המצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור בסעיף 

 ימים ממועד בקשת הרשות בכתב להמצאת אישור ביטוחי הקבלן.
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  תאריך  אישור ביטוחי הקבלן - 1'נספח ט

 

______ 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו 
 .וע מתנאי הפוליסות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגר

 

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐

 קבלן☒

  ______אחר: ☐
 

  שם: 
_________________
_________________

__ 
 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

  בעל מקרקעין ☐

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☒
 עבודות

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

      שם:
הרשות לפיתוח כלכלי 

יפו בע"מ  -תל אביב
 -ו/או עיריית תל אביב

יפו ו/או תאגידים 
 עירוניים ו/או חברות

בנות ו/או חברות 
קשורות ו/או חברות 

שלובות, ולרבות חברת 
היכלי הספורט תל 

 ו בע"מאביב יפ

 כתובת: 

_________________
______ 

 

 כתובת:

, תל 2קרית עתידים 
 אביב 

 

  תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח

 פרויקט במסגרת תפעולית וכריזה ובקרה שליטה, סאונד מערכות של ותחזוקה שירות, התקנה, אספקה
 לומפילדב אצטדיון והרחבת שיפוץ

 __________מיום   ______הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                        ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים רלוונטיים לתקופת השירות והתחזוקה בלבד.        :פירוט נוסף

 

 הכיסויים        

 

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 תקופת הביטוח

גבול האחריות / 
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב  ☐
 לתגמולי ביטוח

סעיף  ☐
 שיעבוד

ויתור על  ☒
 תחלוף

לחץ להשלמת 
  טטקס

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

4,000,000 
למקרה ולתקופת 

 ביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רלוונטי - צד ג'
לתקופת השירות 
 והתחזוקה בלבד

2 
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אחריות  ☒
 צולבת

 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

אחריות  ☐
 צולבת

לחץ להשלמת 
 ₪ 20,000,000  טקסט

לתובע, למקרה 
 ובמצטבר

לחץ להשלמת 
  טקסט

 - מעבידים
רלוונטי לתקופת 

השירות 
 והתחזוקה בלבד

 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

אחריות  ☒
 צולבת

לחץ להשלמת 
   טקסט

 

   ת.רטרו: 

2,000,000 
ופת למקרה ולתק

 ביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 4 אחריות מקצועית

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

אחריות  ☒
 צולבת

לחץ להשלמת 
  טקסט

 

  ת.רטרו: 

4,000,000 
למקרה ולתקופת 

 ביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 אחריות המוצר

 

5 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב  ☐
 לתגמולי ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

חריות א ☐
 צולבת

ויתור על  ☐
 תחלוף

לחץ להשלמת 
  טקסט

 

 

 

  ת.רטרו: 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 6  לחץ כאן  -אחר 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב  ☐
 לתגמולי ביטוח

 הרחב שיפוי ☐

אחריות  ☐
 צולבת

ויתור על  ☐
 תחלוף

לחץ להשלמת 
  טקסט

 

 

 

  ת.רטרו: 

מת לחץ להשל
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 7 לחץ כאן  -אחר 

 

 בכתב ובדואר רשום  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 למקבל האישור.

  ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
 השתתפות / כפל ביטוח. סעיף ולא יחולומבטחיו 

 
  המבטח     חתימת האישור: 

_______________________ 
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 נספח י' 

 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שערכה הרשות
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 נספח יא'

 קטי בניה של הרשותיאוגדן בטיחות בפרוי
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 יפו בע"מ –אביב -ניה של הרשות לפיתוח כלכלי תליקטי ביבטיחות בפרו

 מנהל העבודה של קבלן הבניה הראשי 

 מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

לתקנות הבטיחות  5פי החוק, עומד בחזית המשמר על הבטיחות באתר )תקנה -מנהל העבודה, על .1
 בעבודות בניה(. 

ה יהיה בעל תעודות מתאימות לסוג העבודה המתבצעת באתר. אם מדובר בעבודות מנהל העבוד .2
תשתית ופיתוח בלבד, יכול מנהל העבודה להיות מוסמך לעבודות עפר ותשתיות. אם מתבצעת באתר 

 עבודת בניה, יהיה מנהל העבודה של האתר מוסמך לשמש כמנהל עבודה בבניה ובניה הנדסית. 

העבודה לתפקידו יבדקו ע"י יועץ הבטיחות של עבודות הבניה )או  הסמכתו והתאמתו של מנהל .3
מנהל הפרויקט בפרויקט בו לא יועסק יועץ בטיחות( באמצעות התעודות שיציג וכן באמצעות 

 הקלדת תעודת הזהות שלו במאגר נותני השירותים של משרד הכלכלה.

ההתקשרות ו/או הדין, ימונה בימים בהם מתבצעת עבודת לילה בנוסף לעבודת היום בהתאם לחוזה  .4
לאתר מנהל עבודה נוסף אשר ינהל את העבודה בלילה. אם עבודת הלילה היא על בסיס קבוע, יש 
צורך לדווח על מינוי מנהל עבודה לשעות הלילה למפקח העבודה האזורי של אגף הפיקוח על 

 . העבודה במשרד הכלכלה

מנהל עבודה אחר המחליף אותו. למנהל אם מנהל העבודה נעדר מהעבודה חייב להימצא באתר  .5
 העבודה המחליף יהיו כישורים רשמיים בדיוק כמו למנהל העבודה אותו החליף. 

נעדר מנהל העבודה ואין מנהל עבודה מחליף באתר, תופסק העבודה באתר עד לשובו של מנהל  .6
 העבודה.

קבלן למפקח עבודה ידווח ה –מנהל העבודה הקבוע מתוכנן להיעדר לפרק זמן העולה על שבוע  .7
 אזורי על מינוי זמני למנהל עבודה מחליף.

מנהל העבודה יקבל לידיו את דוחות הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן והדוחות של יועץ  .8
 הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה. 

מנהל העבודה יטפל מיידית בהערות הבטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ו/או יועץ  .9
שעות למפקח האתר.  24ת של פרויקט עבודות הבניה, וידווח סטאטוס הטיפול בהערות תוך הבטיחו

 אי דיווח על הטיפול בהערות ישמש ראיה שההערות לא טופלו.

 בכל זמן העבודה באתר, מנהל העבודה ישתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות ולכל הפחות:  .10

 כובע מגן תקני. .א

 (.S3נעלי בטיחות )תקן  .ב

 והרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(.אפודה ז .ג

מנהל העבודה יוודא כל העת שכל העובדים באתר מצוידים ומשתמשים בציוד מגן אישי כאמור   .11
 לעיל.

 מנהל העבודה יהיה האחראי על ביצוע כל הרישומים הנדרשים באתר בתיקים המתאימים:  .12

 יומן העבודה. .א

 "פנקס כללי". .ב
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 ת.תיק בטיחו .ג

 תיק מעקב ביצוע הדרכות. .ד

על מנהל העבודה להיות בעל הסמכה בתוקף לעבודה בגובה ולתייק אותה בתיק הבטיחות של   .13
 הפרויקט.

 על מנהל העבודה לתת דוגמה אישית לעבודה בטיחותית באתר הבניה המונעת כל סכנה/נזק.  .14

ים והכשרות מתועדות, על מנהל העבודה לוודא כי כל העובדים ו/או קבלני המשנה בעלי כישור  .15
 המתאימים לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הנדרשים מכל אחד מהם. 

מנהל העבודה ידווח מיידית למנהל הפרויקט על כל אירוע בטיחות באתר, בין אם גרם לנזקים ו/או   .16
את האירוע ביומן נפגעים ובין אם לאו. בנוסף על כל אירוע בטיחות כאמור, יתעד מנהל העבודה 

 העבודה וכן ידווח בכתב לממונה הבטיחות של הקבלן ויזמינו לבצע תחקיר והסקת מסקנות. 

 ממונה הבטיחות של קבלן העבודה הראשי

 מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

בתקנות  10ן מפורטים בדין, לרבות בתקנה תפקידיו, סמכויותיו וחובותיו של ממונה הבטיחות מטעם הקבל

 ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(.

 ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יהיה בעל ההסמכות הבאות:

 אישור כשירות בתוקף כממונה בטיחות. .1

 תעודת השתתפות בהשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית. .2

 תעודת הסמכה כמכין תכנית בטיחות על פי דין. .3

בפרויקטי עבודות הבניה בתחום מוסדות חינוך  –בודק מוסמך למוסדות חינוך מטעם משרד החינוך  .4
 פעילים.

 תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.  .5

 

בנוסף לדרישות הכלליות המפורטות בדין, חלות על ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן החובות המפורטות 

 להלן:

פי הדין, והגשתה לאישור יועץ הבטיחות של פרויקט  הכנת תכנית בטיחות והערכת סיכונים על .1
 עבודות הבניה, עד שבוע לפני תחילת העבודה. 

עד  –פי הערות יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה -ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות על .2
 לקבלת תכנית מספקת המאושרת על ידי יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה

חות לקבלן וכל עובדיו המיועדים לפרויקט במהלך תקופת עבודות הבניה. הדרכה ביצוע הדרכות בטי .3
הבטיחות הראשונה תתבצע בשלב ההכנות לקראת תחילת העבודות בפרויקט בטרם וכתנאי 

 לתחילת העבודות.

 להדרכות הבטיחות שיועברו על ידי ממונה הבטיחות, שני חלקים:  .4
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 נדרש בדין.הדרכת בטיחות כללית באשר לעבודה באתר, כ .א

הדרכת בטיחות על כל אחד מהסיכונים המופיעים בהערכת הסיכונים והאמצעים שיש  .ב
 לנקוט לגבי כל אחד מהסיכונים הנ"ל לשם הפחתתם עד לרמת "סיכון קביל".

ממונה הבטיחות ינהל רשימת משתתפים בכל הדרכה שביצע וכן יחתים כל עובד שקיבל הדרכת  .5
  ה אותה העובד יודע לקרוא.בשפ בטיחות על טופס קבלת הדרכה

כל עובד הנמצא באתר, גם אם אינו עובד הקבלן או עובד קבוע במקום, חייב להיות חתום על קבלת 

 הדרכה.

ממונה הבטיחות יתחקר כל אירוע בטיחות, בין אם היו בו נפגעים ו/או נזקים ובין אם לאו, יסיק  .6
 מסקנות ויקבע פעולות מתקנות למניעת הישנות המקרה.

 ונה הבטיחות יוודא באופן שוטף כי מנוהלים מסמכי ניהול הבטיחות של האתר:ממ .7

. רישום יום יומי של פעולות הבניה הנעשות באתר. באחריות מנהל העבודה יומן עבודה .א
 ובשיתוף מנהל הפרויקט מטעם הרשות.

. פנקס המכיל מידע בטיחותי רב הרלוונטי לפרויקט. הרישום בפנקס הכללי "פנקס כללי" .ב
וא באחריות מנהל העבודה ובין השאר יש למלא כנדרש בו רשימת בעלי התפקידים באתר, ה

 מעקב בטיחות של חפירות, פיגומים, מגדלי הרמה, טפסות ועוד. 

. תיק זה יכיל צילומים של כל רישיונות הנהיגה של הנוהגים בכלים שונים תיק בטיחות .ג
יחות של בודקים מוסמכים, תסקירי באתר, רישיונות הרכב, תעודות הביטוח, תסקירי הבט

בטיחות של מכשירי הרמה וציוד הרמה, אישורי חשמל, וכל תעודה נדרשת אחרת על פי 
החוק. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר וכן 

 תעודות הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלנים בפרויקט.

תיק זה יכיל רשימת שמות כל העובדים באתר, כולל מספרי ת"ז . תיק מעקב הדרכות .ד
 ופירוט תאריכי ההדרכות שקיבלו ונושאיהן. 

 ממונה הבטיחות יוודא קיום הוראות הבטיחות גם בנושאים הבאים: .8

 גידור ושילוט כל מקומות הסכנה באתר. .א

כנדרש במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש,  –ליטר  500אחסון דלק מעל  .ב
 בתקנות.

הגבלת תנועה של עגורני צריח ומנופים אחרים כך שלא יעבירו מטענים מעל שטחים  .ג
במוסדות חינוך פעילים, פארקים, מדרכות, בתי מגורים וכו'. תנועת המטענים תוגבל אך 

 ורק מעל שטח העבודה של הפרויקט.

ש בעגורנים קבלת אישור מיוחד של יועץ הבטיחות של פרויקט עבודות הבניה לשימו .ד
 שנים. 10ובמנופים שגילם מעל 

 שמירת מרחקי בטיחות מתאימים מקווי מתח. .ה

 שימוש בכבלי חשמל תקניים. .ו

 שימוש נכון בכלי עבודה חשמליים ידניים )כגון: שימוש במגן של מסור דיסק(. .ז

שימוש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות ולכל הפחות כובע מגן תקני, נעלי בטיחות תקניות,  .ח
 ה זוהרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(.אפוד
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 –שימוש בציוד מגן ייעודי לעבודות מיוחדות כגון אטמי אזניים, נשמיות, מגיני ברכים וכו  .ט
 לפי הצורך.

 שמירה על איכות הסביבה בהיבטים של רעש, פסולת, אבק מזיק... .י

 

מנהל העבודה וממונה הבטיחות של קבלן הבניה אין בפירוט ו/או בחלוקה המפורטת לעיל בין  * 

 הראשי והמפקח כדי לפגוע באחריות הקבלן בהתאם לחוזה ההתקשרות ו/או הדין.

 מבלי לפגוע באחריות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה ההתקשרות ו/או הדין: 

 על הקבלן הזוכה לעמוד בתנאים המפורטים להלן:   .1

בענף ובסיווג הנדרשים לביצוע סוגי העבודה  ,בפנקס רשם הקבלניםהקבלן רשום   .א
לחוק ולתקנות רישום קבלנים לעבודות המיועדות לביצוע בפרויקט הבניה. זאת בהתאם 

 ו/או כל דין אחר. הנדסה בנאיות 

הקבלן הזוכה, יציג בפני הרשות, עד שבועיים לפני תחילת העבודות, את שמו ופרטיו )כולל  .ב
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הנדרשת. העבודהמנהל מס' ת"ז ומס' טלפון( של 

הקבלן הזוכה, יציג בפני הרשות, עד שבועיים לפני תחילת העבודות, את שמו ופרטיו )כולל  .ג
 המוסמך לפי כל דין לסוג העבודה הנדרשת. ממונה הבטיחותמס' ת"ז ומס' טלפון( של 

ונה הבטיחות ועל הקבלן יהיה הרשות רשאית שלא לאשר מינוי כלשהו של מנהל העבודה ו/או ממ .2
 להציג מיידית מועמד אחר לתפקיד.

מבצע הבניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע )א( לתקנות הבטיחות בעבודות בניה: " 2סעיף  .3
 של מנהל עבודה שהוא מינהו". בהנהלתו הישירה והמתמדת

 הל את העבודה. כל היום וינ –מנהל העבודה שימונה לתפקיד, יהיה נוכח באתר בכל יום 

פי כל כללי ודיני הבטיחות, בין השאר, בפקודות, בתקנות, -הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על .4
בתקנים ובהנחיות הבטיחות על פי דין וכן בהתאם להנחיות הבטיחות של הרשות ו/או העירייה, 

 כפי שיעודכנו מעת לעת

משנה או קבלן נוסף הפועלים באתר  הקבלן הזוכה אחראי בעניין הבטיחות, גם בקשר לכל קבלן .5
 המזמין. הממונים על ידימטעמו או 

על הקבלן לוודא כי כל העובדים ו/או קבלני המשנה בעלי כישורים והכשרות מתועדות, המתאימים  .6
 לתפקידו ולסוג הפרויקט ו/או העבודה ו/או השירותים הנדרשים מכל אחד מהם. 

 -בלן או מטעם אחד מנציגי הרשות המוסמכים כל הערת בטיחות של ממונה הבטיחות של הק .7
 תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. 

הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר  .8
 שבאחריותו או בקרבתו.

בסמכות הרשות או נציגה לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משנה שאינם עומדים בדרישות  .9
 בהתאם לחוק, להנחיות או לחוזה. הבטיחות

הקבלן, מנהליו והעובדים מטעמו ישמשו דוגמה אישית לעבודה בטיחותית באתר למניעת כל  .10
 סכנה/נזק.
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הקבלן יכין באמצעות ממונה בטיחות המוסמך לבניה שהוסמך לכתיבת תכניות בטיחות לפי  .11
נות באתר, כולל דרכי התקנות, "תכנית בטיחות והערכת סיכונים" המפרטים את אופן ההתארג

כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני, והוראות בטיחות כלליות 
 לאתר. 

הערכת הסיכונים יסקור ויפרט את כל הסיכונים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו'  .12
אחד מהסיכונים ויבהיר מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד בהתייחסות לכל 

 המפורטים בהערכת הסיכונים. 

תכנית הבטיחות תפרט את רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון  .13
 כנדרש בתקנות.  –וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום 

הבטיחות  תכנית הבטיחות תועבר לאישור הרשות. לרשות הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית .14
עד להנחת דעתה, כולל תוך כדי העבודה. אישור הרשות לתכנית בנקודת זמן  -ובהערכת הסיכונים 

מסוימת אינו מונע מהרשות לדרוש שינויים או תוספות בקשר לסיכונים נוספים שיתגלו בהמשך 
 בצוע הפרויקט ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

 בלו התייחסות בתכנית הבטיחות / הערכת הסיכונים.לא יבוצעו כל עבודה / פעולה , מבלי שקי .15

אם לא ניתן להכין הערכת סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את הנ"ל,  .16
לאחר קבלת אישור הרשות לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין זה, כפרויקט נפרד. במקרה 

שרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או מ
על הקבלן לבצע הערכת סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שיועברו לאישור הרשות.  –בעבודה 

 אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה. 

רק לאחר אישור הערכת הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י הרשות רשאי יהיה הקבלן להתחיל  .17
כנדרש בחוק. לא תתחיל כל עבודה או  –עבודה, כולל הצבת שלטי קבלן בהתארגנות בשטח וב

לפני קבלת אישור מהרשות על התחלת עבודה. במקרים האמורים  -התארגנות של הקבלן בשטח 
 לעיל, יידרש אישור כאמור גם למעבר לשלב הביצוע הבא. 16בסעיף 

שבועות, ישלח הקבלן הזוכה, מיד עם קבלת הפרויקט  6-הצפויה להימשך מעל לבכל עבודה  .18
כולל מינוי מנהל עבודה מהרשות, הודעה למפקח העבודה של משרד הכלכלה על ביצוע עבודת בניה 

 .מוסמך

אם הקבלן הזוכה, מפעיל באתר קבלן משנה המבצע את העבודות בפועל בהתאם להוראות החוזה,  .19
ה, נחשב למבצע העבודה הראשי ולא קבלן המשנה. טופס ההודעה על עבודת עדיין הקבלן הזוכ

בכל מקרה הוא באחריותו של הקבלן הזוכה ובחתימתו )גם  –בניה, הכולל מינוי של מנהל העבודה 
 אם מנהל העבודה הוא שכיר של קבלן המשנה(. 

מתבצעת תחת  הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה .20
 השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה בהתאם לדין.

 הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה כנדרש בדין. .21

 הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי כנדרש בדין. .22

הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל, , פיגומים,  .23
סטרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'(, צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי קונ

הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות 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 

 הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלנים בפרויקט.וכן תעודות 

תחילת עבודת הבניה תאושר רק אחרי סיום שלב התארגנות, בהתקבל במנהלת טופס סיום  .24
 (.להלןראה ההתארגנות חתום ע"י הקבלן )

אינו וכו', אך  מאפשר לקבלן להתחיל בהזמנת ציוד וקביעת לו"זשיקבל הקבלן  צו תחילת עבודה .25
להנחת דעתם של נציגי  צוע כל עבודה בשטח, כל עוד לא נתמלאו כל דרישות הבטיחותמאפשר בי

 הרשות וקבלת אישור בכתב להתחלת ביצוע העבודות בשטח.
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לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו, כולל הביטוח, בתוקף ומפעילו  .26
 מתאימים להפעלת הכלי. הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע

הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות ועל פי דין. הקבלן יערוך שני סיורים  .27
ביום לבקרת הסדרי התנועה: סיור בוקר, עם תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום 

רה שימצאו עבודה, כדי לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמק
 ליקויים, יטפל מיידית בתיקונם.

הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו )שיטות  .28
עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן יחתים את העובדים על קבלת 

יעבוד באתר עובד לפני שקיבל ההדרכות וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הדרכות של האתר. לא 
 הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך.

 אישור קבלת ההדרכה שעליו חותם העובד, יהיה כתוב בשפה שהעובד יודע לקרוא. .29

לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני וכתנאי לכניסתם לאתר,  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .30
שים. לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש כולל עובדים חד

בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה קסדת מגן ונעלי עבודה. אפוד זוהר בצבע כתום הוא 
 חובה בכל מקום בו קיימת תנועה של כלי רכב, כלי צמ"ה ו/או עגורן צריח. 

 סוג העבודה המבוצעת. כל יתר פריטי ציוד המגן בהתאם ל .31

 ציוד אישי פגום או מרופט יוחלף מיידית ע"י הקבלן. .32

 הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר משתמשים בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות. .33

קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה בהתאם לדרישות הדין, רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך  .34
ודה בתוקף מטעם משרד הכלכלה שהם כשירים לעבוד בגובה מוסמך לעבודה בגובה וברשותם תע

ה העדכניות במועד בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר, כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגוב
 העבודה.ביצוע 

פי ההוראות שבתקנות הבטיחות בעבודה ו/או כל דין אחר רלוונטי. השימוש בכל -פיגומים ייבנו על .35
 לשימוש ע"י מנהל העבודה אשר בדק את תקינותו וחתם בפנקס הכללי.רק אחרי שאושר  –פיגום 

יבנה ויפורק רק תחת השגחתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי בהתאם  –מטרים  6כל פיגום מעל  .36
 לדרישות הדין.

מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר  1.20לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל  .37
פון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה ומנהל העבודה חתם על תקינותה שדפנותיה חוזקו בדי

 בפנקס הכללי בהתאם לדרישות הדין.

 לא ייכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף. .38

 באחריות מנהל העבודה לאשר בכתב ביומן העבודה ביצוע עבודה מסוכנת. .39

נה הנמצאים בשטח יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן הזוכה. בסמכותו עובדים של קבלני המש .40
של הקבלן הזוכה לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי לעובדיו, אך קבלן המשנה לא יעשה כן, 

 על הקבלן הזוכה לספק את הציוד..

וסמך באחריות הקבלן לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מנהל העבודה או עובד בכיר באתר שה .41
לשם כך )ההסמכה נרשמה ביומן האתר(, פעמיים בכל יום בו מתבצעת עבודה באתר ולמלא טופס 

 ולתייק את הטפסים בתיק הבטיחות. ראה להלן –ביקורת בטיחות יומית 

הקבלן ידווח מידית למנהל הפרויקט מטעם הרשות עם העתק לרשות על כל בעיית בטיחות  .42
 המתגלה בשטח.
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ס לסיכון המתגלה במהלך העבודה באתר העבודות, על הקבלן ו/או מי בכל מקרה של ספק ביח .43
 מטעמו, להפסיק את התהליך המסוכן עד למציאת הפתרון הנכון לביצועו בבטחה.

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר מטעם  24הקבלן יתייחס בכתב, תוך  .44
כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל  הקבלן ו/או מטעם הרשות, יועציהם ומפקחיהם, ככל שיהיו

 ממוני הבטיחות של האתר מטעם הקבלן ומטעם הרשות, המפקח מטעם חברת הניהול ואל הרשות.

ידי הרשות או מנהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית -במקרה של הפסקת עבודה יזומה על .45
הקבלן ועל  תיחשב ההפסקה לחובתו של –בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי הרשות או מי מטעמה 

אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של 
 הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים ובתנאי החוזה, על כל המשתמע מכך.

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי הרשות או נציגיה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה  .46
זה ולא יהיה בו כדי  מסמךשות הבטיחות החוקיות וכל האמור בת של הקבלן לקיום כל דריוהבלעדי

להטיל על הרשות ו/או מי מטעמה, לרבות מנהל הפרויקט ו/או ממונה הבטיחות מטעמה, את 
 האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. 

ות מוסמך לבניה ובניה הנדסית אשר פרטיו יועברו מראש לרשות הקבלן יעסיק באתר ממונה בטיח .47
 לקבלת אישור הפעלתו באתר. 

ממונה הבטיחות של הקבלן יקיים מבדקי בטיחות אחת לשבוע, לפחות. על כל מבדק בטיחות יוציא  .48
ממונה הבטיחות דוח הערות מודפס המלווה בצילומים והנחיות לקבלן אותו יעביר לקבלן ולמפקח 

 רשות ולממונה בטיחות מטעם הרשות.מטעם ה

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 

 שעות מקבלת הדוח.  24עד  –הבטיחות בחוצץ מתאים 

הרשות תקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף פעולה  פיקוח בטיחות: .50
 עם אנשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל הנחיית בטיחות שתינתן לו.

מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין, אי שמירה על כללי  .51
יקוח מטעם הרשות עלולים בין היתר לגרור קנסות שיוטלו על הבטיחות או אי ציות להוראות הפ

 ראה להלן. –הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו, בנוסף לכל סעד אחר. טבלת הקנסות 

מובהר כי אין באמור בנספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים  .52
בלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם, ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הק

 בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

אי עמידה בתנאי 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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 )להגשה עם חשבון חלקי ראשון( שא הבטיחותאישור סיום התארגנות הקבלן בנו

תחילת הבניה אפשרית רק אחרי סיום כל שלב ההתארגנות באתר כנדרש בדין, בחוזה ההתקשרות לרבות 

 נספח הבטיחות או בהוראות רלוונטיות שניתנו ע"י הפיקוח בשטח. 

 ד על סיום ההתארגנות.לא יוגש ולא ישולם חשבון חלקי ראשון מבלי שהתקבל אישור זה חתום כנדרש המעי

   תאריך הבדיקה:

   האתר:

   הקבלן:

   מנהל העבודה:

   מנה"פ הקבלן:
 

 הנושא 
 תקין 

 
 הערות

אישור דואר רשום על משלוח טופס הודעה על עבודת בניה   .1

 למשרד הכלכלה 

  

   תכנית בטיחות / הערכת סיכונים מאושר  .2

   גידור ושילוט, כולל שילוט הקבלן  .3

   קנת הסדרי תנועה לפי התכניתהת  .4

   ניהול יומן  .5

   ניהול פנקס כללי  .6

   ניהול מעקב הדרכות  .7

8.  
קיום תיק בטיחות עם התסקירים והרישיונות 

 הדרושים
  

   קיום עזרה ראשונה באתר  .9

   קיום כיבוי אש באתר  .10

   המצאות שירותים ופינת מנוחה ואכילה לעובדים  .11

 

 הערות: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

  שם הבודק: ________________________

 

 ________________חתימה: _____________
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 טופס ביקורת בטיחות יומית

באחריות הקבלן, מבצע העבודה הראשי, לקיים ביקורת בטיחות יומית ע"י מנהל העבודה או עובד בכיר 

 : פעמיים בכל יום בו מתבצעת עבודה באתרבאתר שהוסמך לשם כך )ההסמכה נרשמה 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 
ביום ראשון בבוקר, ביום שלישי אחה"צ וביום שישי אחה"צ. במקרים מסוימים כתוצאה מתנאים של מזג 

 אויר או אחרים ייתכן שהקבלן יידרש לבצע ביקורות נוספות.
ה היא, בין היתר, לוודא שהסדר התנועה לא נפגם, כי הגידור נשאר שלם, שילוט הבטיחות מטרת הבדיק

 במקומו וכי לא נוצר כל מפגע כתוצאה מהעבודה, שנשאר ללא השגחה מחוץ לאתר העבודה או בתוכו.
הטופס לביקורת יומית מיועד לשבוע עבודה. הטופס יתויק בתיק הבטיחות של האתר, בסמוך לדוחות 

 ות של ממונה הבטיחות.הבטיח

 יש להוסיף הסבר וסטאטוס הטיפול. Xאם יש צורך בטיפול. אם נרשם  Xאם הכל תקין או  Vיש לסמן 

יום 

 בשבוע
 תאריך

הסדר 

 התנועה

גידור 

 האתר

לכלוך / 

 פסולת
 חתימה שם החותם הסבר / סטאטוס אחר

  א

        בוקר

        אחה"צ

  ב

        בוקר

        אחה"צ

  ג

        בוקר

        אחה"צ

  ד

        בוקר

        אחה"צ

  ה

        בוקר

        אחה"צ

  ו

        בוקר

        אחה"צ
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 טבלת קנסות בטיחות לקבלן

 מבלי לפגוע ובנוסף בכל סעד ו/או זכות של הרשות לפי חוזה ההתקשרות ו/או הדין:

 הפגום / החסר או הבלתי מאושר תיאור הליקוי / הפריט מס'
-גובה הניכוי ב

₪  

1.  
, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך ציוד מגן אישי

 משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' )לפריט( –
500 

 500 י כלשהו()למי שנוהג בכל אי נשיאת תעודה מזהה ע"י עובד ו/או רישיון נהיגה  .2

 1000 לא תקין / לא לפי תכנית / תמרור פגום)*( הסדר תנועה  .3

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל  .4

 1000 שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום  .5

 1500 נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי )כולל מכונה ניידת(  .6

 1500 ק וכו' יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, אב  .7

 1500 הבערת אש באתר ללא אישור  .8

 2500 אי הצבת שלטי קבלן ובטיחות כנדרש בתקנות  .9

 2500 עבודה בגובה בניגוד לתקנות או ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  .10

 2500 רישום לקוי או חוסר רישום ביומן / פנקס כללי / תיק הדרכות )לרישום(  .11

 2500 מחייבות )גובה הקנס נתון לשיקול דעת הפיקוח( עבודה בניגוד לתקנות  .12

 3000 ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר )ליח'(  .13

 3000 מ' בניגוד לתקנות )לעובד( 1.20עובד בחפירה ללא דיפון שעומקה מעל   .14

 3500 ב"זהירות חפירה עמוקה"מ' לא מסומנת / מגודרת / משולטת  0.5תעלה מעל   .15

 4000 ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  .16

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה   .17

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  .18

 5000 בטיחות  השארת / אי טיפול במפגע/ ליקוי  .19

 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.

 הוא עבור כל ליקוי/פגם/עבירה בנפרד. הניכוי כספי

הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים או תירוצים כגון: "רק היום הגעתי, בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו 
 לגדר, הזמנתי את השלט" וכו'. 

 עובדים לא ממושמעים, בכל רמה ובכל תפקיד, מסתכנים בהרחקה לצמיתות מהאתר.

יופעלו  –קום הפסקת עבודה. הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים טבלה זו אינה באה במ
 .בהתאם לצורך, בלי קשר ביניהם

 ינוכו מחשבון הקבלן.  –נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות 

 .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה או תקינה, תמרור לא -)*(תמרורים פגומים משמעותם 
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 יב'נספח 

 משולש  הסכם
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 'נספח יב

 הסכם משולש

 2018שנת ב ______ בחודש _ביום  יפו-ם בתל אביבונחת ךשנער

 

 ___________________________       בין:

 "(רשותה)להלן: "   

 ;מצד אחד

 

 _________________________      לבין:

 ח.פ. / ח.צ. _________________  

 מ________________________  

 באמצעות מורשי החתימה המורשים לחתום מטעמו  

 ה"ה _________________________________  

 "(המשנה הממונה קבלן)להלן: "  

 

 ;מצד שני

 ____________________  לבין:

 ח.פ. / ח.צ. _________________  

 מ________________________  

 תימה המורשים לחתום מטעמובאמצעות מורשי הח  

 ה"ה _________________________________  

 "(הקבלן הראשי)להלן: "  

 ;לישימצד ש

 

וקבלן המשנה הממונה חתמו ביום ________ על הסכם מכוחו נמסרו לביצועו של רשות וה :הואיל
, שליטה ת סאונדומערכ, התקנה, שירות ותחזוקה של ספקההלקבלן המשנה הממונה 

"( והכל במסגרת פרויקט שיפוץ הפרויקט" או "העבודות)להלן: " קרה וכריזה תפעוליתוב
"(, והכל בהתאם לתנאים המפורטים פרויקט ה)להלן: " והרחבת אצטדיון בלומפילד

 "(;הסכם קבלן המשנה הממונהבהסכם כאמור על כל צרופותיו )להלן במקובץ: "

להסכם משולש זה ומהווה חלק  נספח א'הסכם קבלן המשנה הממונה מצורף כ  ---
 בלתי נפרד הימנו.

ובגדרי הסכם קבלן המשנה הממונה התחייב קבלן המשנה הממונה, בין היתר, לשתף פעולה  :הואילו
באופן מלא עם הקבלן הראשי להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל ולחתום על הסכם 

 משולש זה בנוסחו להלן;
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)להלן:  עבודות הקבלן הראשי בפרויקטראשי במכרז שעניינו הקבלן העל  הכריזה והרשות :הואילו
 "(; המכרז"

הסכם הקבלן ובגדרי המכרז )לרבות מכח ההסכם שהינו חלק בלתי נפרד הימנו; להלן: " :הואילו
 ה"( ומעצם הגשת הצעה במסגרתו, הכיר הקבלן הראשי באורח בלתי חוזר בסמכותהראשי

ה ממונים לצורך ביצוע חלקים מן הפרויקט להתקשר ישירות עם קבלני משנהרשות של 
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המנהל, והתחייב, בין היתר, לשתף פעולה 
באופן מלא עם כל קבלן ממונה, להיענות לכל דרישות והנחיות המנהל ולחתום על הסכם 

בלתי נפרד משולש זה בנוסחו להלן ובשינויים המחויבים עליהם יחליט המנהל )שהינו חלק 
 ממסמכי המכרז(;

לתי נפרד בלהסכם משולש זה ומהווה חלק  נספח ב'הסכם הקבלן הראשי מצורף כ  ---  
 הימנו.

להסכם משולש זה  'ג נספחמצורף כיקטי בניה של הרשות בפרו אוגדן בטיחות  --- 
 ;ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

שולש זה ומהווים חלק בלתי להסכם מ 'דנספח כל יתר מסמכי המכרז מצורפים כ  --- 
 נפרד הימנו.

 

ושל קבלן רשות והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של הקבלן הראשי כלפי ה  והואיל:
 בחוזים ובמסמכים שנחתמו ביניהם; יםמפורט, רשותהמשנה הממונה כלפי ה

בלוח  רתן להלןכהגדעבודות הוקבלן המשנה הממונה הצהיר במפורש כי ביכולתו לבצע את   :הואילו
לצורך זה ובאופן שלא יהיה בו על מנת לגרום, לא הרשות אשר נקבע על ידי הזמנים 

במישרין ולא בעקיפין, לעיכוב ו/או לייקור ו/או להפרעה כלשהם בעבודות הקבלן הראשי 
 ;בפרויקט / ו/או קבלני משנה )בין אם ממונים ובין אם לאו( אחרים

 של משנה כקבלן ותהעבוד את לבצעכים באורח בלתי חוזר מס וקבלן המשנה הממונה :הואילו
הסכם קבלן המשנה הוראות  פי ועל זה משולש הסכם הוראות פי על הראשי הקבלן

 ;הממונה

 משנה כקבלן קבלן המשנה הממונה את להעסיקמסכים באורח בלתי חוזר  הראשי והקבלן  הואילו
, הסכם הקבלן לן המשנה הממונהקב הסכם הוראות פי ועל זה משולש הסכם פי על מטעמו

 ;הראשי ומסמכי המכרז

לעבודתו של קבלן המשנה הממונה, הרשות לפי אחראי כהראשי מסכים להיות  והקבלן  הואילו
על  הוכל מי מטעמרשות כאילו בוצעה במישרין על ידו והוא מוותר באורח בלתי חוזר כלפי ה

 העבודות בידי קבלן המשנה הממונה; כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה המבוססת על ביצוע 

וברצון הצדדים לשתף פעולה ולהסדיר את מערכות היחסים ביניהם לצורך ובמסגרת הקמת  :הואילו
ובאופן שלצורך ביצוע העבודות, כמו גם הרשות המלא של  ההפרויקט, הכל לשביעות רצונ

שנה מטעמו של לכל צורך אחר, יראו לכל דבר ועניין את קבלן המשנה הממונה כקבלן מ
וקבלן המשנה הממונה בכל הנוגע הרשות הקבלן הראשי, הכל למעט זכויות וחובות 

 לערבויות ולתשלומים כמפורט בהסכם משולש זה להלן; 

רשות המתאם והאחראי מטעם הומסכימים בזה, שהקבלן הראשי יהא  םוהצדדים מעונייני והואיל 
 פרויקט; ומטעם המנהל, לעניין ביצוע העבודות השונות ב

במגמה רשות ה ועם ביניהם פעולה לשתף וברצון הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה :הואילו
שנקבעו  התקציבית הביצוע ובמסגרת בתקופת , והכלמעולה בטיב הפרויקט את להשלים

 ;רשותלצורך זה על ידי ה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 דרותמבוא, נספחים, פרשנות והג

 מנו.מהמבוא והנספחים להסכם משולש זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1

פרשנות הסכם  ךרוולא תהיה להם משמעות לצהוספו לשם נוחות הקריאה בלבד, כותרות הסעיפים  .2
 .משולש זה

ולא  ,נעשתה אך ורק לנוחות המעיין ,משנה-סעיפילו סעיפיםלפרקים, לההסכם למסמכים,  תחלוק .3
 .פרשני כלשהוהיה לחלוקה זו ערך י

 הוראות הסכם משולש זה ייחשבו כמשלימות זה את זה וכבאות להוסיף אלו על אלו. .4

אלא אם נאמר במפורש למונחים בהסכם משולש זה תהא המשמעות הנתונה להם במסמכי המכרז,  .5
 .אחרת

מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם משולש זה. עניינים, תנאים והתחייבויות המופיעים  .6
מסמכי המכרז, גם אם לא נכללו בגוף הסכם משולש זה, הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מהסכם משולש ב

 זה. 

כל נושא או עניין הנזכר בהסכם משולש זה, וכן נזכר במסמכי המכרז ו/או בהסכם הקבלן הראשי ו/או  .7
סדר בהסכם קבלן המשנה הממונה ואשר מוסדר בהסכם משולש זה באופן שונה מהאופן בו הוא מו

. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו רשותבמסמכים כאמור, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת ה
תהיה סופית ובלתי  ההבלעדי והמוחלט, והחלטת ה, על פי שיקול דעתהרשותכריע תההסדר העדיף 
 ניתנת לערעור. 

מונה במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיו הקבלן הראשי וקבלן המשנה המ .8
 מחויבים להוראה המחמירה מביניהן. 

מובהר בזאת, כי בכל מקום שמצוינת בהסכם משולש זה על כל נספחיו, התחייבות כלשהי מצדם של  .9
הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה, גם אם הדבר לא נאמר במפורש )למעט, אם נכתב במפורש 

ידי הקבלן הראשי -חייבות תבוצע עלאחרת(, ייראו את אותה התחייבות, כאילו נאמר בה, שאותה הת
 חשבונו בלבד.-ו/או קבלן המשנה הממונה, לפי העניין, במימונו ו/או על

 לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים.הסכם משולש זה  .10

ו/או  רשותכלפי היתפרש כמעניק לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשנה זכות כלשהי לא הסכם משולש זה  .11
חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות  הו/או כל מי מטעמהרשות או כמטיל על , המי מטעמ כל

 בהסכם משולש זה.

 קבלן המשנה הממונה התחייבויות

 קבלן המשנה הממונה מצהיר ומתחייב בזאת כי:

ההיתרים, כל את  ידויש בכי , והעבודותע וצילב והמיומנות הידע המקצועי, הניסיוןעל בהוא  .12
 כוח האדםו (וכל אמצעי אחר )לרבות כספיים, ארגונייםהכלים, הציוד, האמצעים יונות, הריש

צורך מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם משולש זה ולפי הסכם קבלן המשנה המקצועי הדרושים ל
במסגרת לוח הזמנים אשר נקבע על ידי באיכות הנדרשת, ועבודות ביצוע ההממונה במלואן, ולרבות 

 .הרשותשל  המלא הלשביעות רצונבאיכות וטיב מעולים, והכל ו נההמזמי

יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם משולש זה ונשוא הסכם קבלן המשנה הממונה בנאמנות, הוא  .13
במומחיות ובאיכות מעולה, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע 

ידי -כל זאת תוך מילוי דווקני של ההוראות שתינתנה לו עלהרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנ"ל, 
 ועל ידי המנהל בקשר עם ביצוע העבודות. הרשות 

שיתוף פעולה מלא עם הקבלן בתיאום ובהרשות הוא יבצע את העבודות במלואן ובמועד על פי קביעת  .14
 ויישמע לכל הוראות והנחיות המנהל.רשות ועם ההראשי 



 

 

158 

 

 לגרום מבלי ותהעבוד את לבצע מתחייב קבלן המשנה הממונהלעיל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור .15
 , והוארשותכלפי ועל פי דרישות ה ווהתחייבויותי ועבודותי בביצועשהוא  עיכובכל להראשי  לקבלן

קבלן המשנה הממונה מתחייב כמו כן, ין זה. ילענהראשי הקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב
במסגרת הפרויקט או כל הפרעה לקבלנים אחרים העובדים מ ותלהימנע במהלך ביצוע העבוד

 , והכל בהתאם להוראות המנהל.בסביבתו

הוא מסכים לעבוד כקבלן משנה של הקבלן הראשי בפרויקט, כי ישמע להוראות הקבלן הראשי ויפעל  .16
נזק לבדוק את איכות וטיב העבודות ויתקן כל הטעון תיקון וכל פגם ו/או  וויאפשר ל ועל פי הנחיותי

 ועבודה לקויה ו/או שאינה מתאימה.

 הוא מתחייב להשתתף בפגישות תיאום והכוונה שיקבעו על ידי הקבלן הראשי ו/או על ידי המפקח .17
 ובגורמים האחרים הפועלים באתר. ,בקבלני משנה אחרים ,ויפעל תוך התחשבות בקבלן הראשי

הראשי וידווח על  עם הקבלן ביצוען ואופן מועדייתאם את הוא  מהן, שלב כלבו ,העבודות ביצוע טרם .18
 כך )לפני מעשה וכתנאי לביצועו( למפקח.

ביטוח עבודות קבלניות. קבלן המשנה הממונה ישתתף בעלות הרשות מחזיקה ידוע לו והוא מסכים כי  .19
קבלן המשנה הממונה מביע בזה את הסכמתו . כמפורט בנספח י' לחוזההביטוח הנ"ל בדמי ביטוח 

המשנה מכל תשלום לקבלן  חיוב חשבונו בהתאם.למתוך התמורה המגיעה לו ו חדמי הביטולתשלום 
מסכום החשבון שאושר בשיעור כמתואר בנספח י' לחוזה בגין כל חשבון וחשבון ינוכה הסך הממונה 
 לתשלום.

על חשבונו את לערוך ולקיים המשנה הממונה  קבלןמתחייב כמו כן, לפני תחילת ביצוע עבודות על ידו,  .20
 .לחוזה 1, והכל כמפורט בנספח י'רשותביטוחים להנחת דעת יועץ הביטוח של הכל ה

הועמד לרשותו ציוד כלשהו על ידי הקבלן הראשי, הוא יעשה בציוד זה שימוש זהיר וסביר ובגמר  .21
 השימוש יודיע על כך לקבלן הראשי ויקבל הוראותיו לשם החזרת הציוד.

ת, אלא שתמש במעלית לצרכי הובלת משאוילא ו הלשתמש בדרכי הגישה בהתאם להוראות המנהוא י .22
 בכפוף לאישור מראש ובכתב מאת המנהל.

ו המלאה ועל חשבונו, והכל בכפוף יהיו באחריות האתרשינוע והעמסות של ציוד וחומרים אל ובתוך  .23
 הראשי ולדיווח מוקדם למפקח. הקבלן לתיאום מלא

בכל  הוכל מי מטעמרשות שהו כלפי הלתשלום כלא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או  .24
)ככל שיתעורר(, ו/או שהוא  מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר בינו לבין הקבלן הראשי
 והקבלן הראשי, לפי העניין, הינם צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

הפרויקט, את תכולת הפרויקט, כל אתר את  , בעיני מומחה,היטב ניתנה לו האפשרות לראות ולבדוק .25
הנתונים, כל הוראות הדין הרלוונטיות לפרויקט, על כל היבטיהן, כל מידע לגבי הסיכונים, טכניים או 

עקבות באחרים, האפשרויות וכל סוג אחר של נסיבות העלולות להשפיע על הקמת הפרויקט וכי 
למטרותיו ולמילוי כל התחייבויותיו הבחינה והבדיקה האמורה הוא מצא את הפרויקט מתאים וראוי 

 וחובותיו במסגרתו. 

, אם אכן ניתן, יחשב כמידע בלבד ללא התחייבות הו/או בשמהרשות ל מידע אשר יתכן וניתן על ידי כ .26
פיכך, קבלן ל ו/או אחריות ו/או מצג מסוג כלשהו באשר לדייקנותו, אמינותו ושלמותו של המידע הנ"ל.

טענה של פגם ו/או אי התאמה ביחס לכל באורח בלתי חוזר על כל ותר בזאת המשנה הממונה מו
האמור לעיל. קבלן המשנה הממונה לא יהיה משוחרר מכל התחייבות על פי הסכם משולש זה ו/או על 
פי הסכם קבלן המשנה הממונה ולא יהיה רשאי לתבוע פיצוי או ארכה או תשלום נוסף כלשהם או כל 

נזיקית או אחרת, בקשר למידע שהועבר או הועמד לרשותו, בין  ,תוזיסעד אחר, בין אם מתוך עילה ח
ובין אם לא, בין היתר, מחמת הסיבות הבאות: אי הבנה או הבנה לקויה של המידע, הרשות אם על ידי 

 אי דיוק או טעות במידע או העדר מידע מספק והסתמכות על המידע.
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 התחייבויות הקבלן הראשי

 :חייב בזאת כין הראשי מצהיר ומתהקבל

 והואות העבוד לביצוע מטעמו משנה כקבלן קבלן המשנה הממונה אתלכל דבר ועניין  מקבלהוא  .27
 עוד כל , וזאתותהעבוד בביצוע דבר ועניין שלו, לכל משנה כקבלן ממונהה קבלן את להעסיק מתחייב

 זה. משולש ם בהסכםהמפורטי לתנאים כפוףבו אחרתהרשות  לו התהור לא

כל קבלני המשנה של , בין היתר, על פיקוח ותאום העבודה באתר הרשותואחראי מטעם הוא ממונה  .28
והגורמים האחרים המצויים בו וכן על מסירת העבודות של קבלני המשנה ובהן של קבלן המשנה 

 .רשותהממונה ל

 פי עלהראשי  הקבלן של משנה לקבלן קבלן המשנה הממונה יהיה זה משולש הסכם חתימת עם .29
ן ילעני הנוגעות היחסים ביניהם ההוראות על ויחולו הראשי הקבלןלהסכם  כללייםה התנאים

  הראשי.הקבלן  הסכםוהמצויות ב

בכל  הוכל מי מטעמשהו כלפי הרשות ללא תהא לו עילת תביעה כלשהי ו/או זכות לפיצוי או תשלום כ .30
נה )ככל שיתעורר( ו/או מקרה של סכסוך כלשהו, מכל מין וסוג, שיתעורר בינו לבין קבלן המשנה הממו

 שהוא וקבלן המשנה הממונה הינם צד לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין.

לביצוע מושלם ובמועד של כל רשות הוא ערב בערבות מוחלטת, מתמדת ובלתי מותנית כלפי ה .31
 התחייבויות קבלן המשנה הממונה על פי הסכם זה. 

לשתף פעולה באופן מלא עם י קבלן המשנה הממונה, הוא מתחייב שלא להפריע לביצוע העבודות על יד .32
 כניסתו את ולאפשר, להישמע לכל הוראות והנחיות המנהל רשותקבלן המשנה הממונה ועם ה

 הוא. עבודותיו של לוח הזמנים שיפגע מבלי של קבלן המשנה הממונה באתר ופעילותו

לביצוע כל הפעולות  היתר,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי יהא האחראי, בין  .33
 :המנויות להלן

העבודות,  את לבצע לו ולאפשר ותהעבוד לביצוע המועדים את קבלן המשנה הממונה עם לתאם .א
 ספק, כ"תיאום הסר למען והסכם משולש זה. קבלן המשנה הממונההסכם  להוראות בכפוףהכל 

אתר  לכניסה הממונה קבלן המשנה לבקשתהראשי  הקבלן אישור כאמור לעיל ייחשב העבודות"
דיווח על כל באתר, הראשי  ןעבודות עם עבודות הקבלההעבודות, תיאום ושילוב  לצורך ביצוע

 .של הפרויקט בלוח הזמנים הכלליבפועל של קבלן המשנה הממונה ושילובו האמור למפקח 

 העבודות. ביצוע במהלך פסולת לפינוי מכולות ושרוולים הממונה לקבלן לספק .ב

 תאורה כללית זמנית, חשמל וכח עד קרבת מקום הביצוע ואפשרות שימוש בהם. אספקת מים, .ג

 מתן אינפורמציה והנחיות על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של עובדיו. .ד

 שמירה כללית על האתר. .ה

 .באתר אחסון אפשרות מתן .ו

 תאום תוכניות עבודה מול כלל הקבלנים בפרויקט. .ז

ת הזמניות והקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק, ההפעלה, תאום והכוונת ביצוע כל העבודו .ח
 ההרצה והויסות.

 באתר. םסניטאריי םאפשרות שימוש בשירותי .ט

 מסירת נקודות מדידה, צירי מוצא ומפלסים סמוך למקום ביצוע העבודות. .י

גמר מושלם עד ל 1988 -תשמ"ח ,בניה( בעבודה )עבודות הבטיחות תקנות עפ"י עבודה מינוי מנהל .יא
 . רשותירה של העבודות לשביעות רצון הומס
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 ולחומרים לציוד קבועות ומסודרות גישה דרכי של קיומן לצורך הצורך במידת הנחיות קביעת .יב
 העבודות. ביצוע השונים, לשם

הגנה בטיחותית בכל אמצעי אשר יקבע ע"י המנהל על עובדי ועבודות קבלן המשנה הממונה  .יג
 יות חיצוניות.בתחומי האתר או בתוואי התחברות לתשת

 .הראשי הקבלן להסכם הכלליים התנאים של םפים הרלבנטייסעיכל הפעולות המנויות ב .יד

כל פעולה נוספת ו/או אחרת הנדרשת לדעת המנהל לצורך יישום ו/או מימוש שיתוף הפעולה  .טו
הנדרש בין הקבלן הראשי לקבלן הממונה ו/או לצורך הבטחת יכולתו של קבלן המשנה הממונה 

 .הרשותבמלואן ובמועדן על פי קביעת  ותהעבוד את להשלים

 תמורה וערבויות

, כלפי הרשותחרף כל האמור לעיל, ובכפוף לעמידת קבלן המשנה הממונה במלוא התחייבויותיו כלפי  .34
הקבלן הראשי )בין אם מכח האמור בהסכם משולש זה ובין אם מכח האמור בהסכם קבלן המשנה 

סכם קבלן המשנה הממונה ישולם לקבלן הממונה ישירות על הממונה(, "שכר ההסכם" כהגדרתו בה
 , והכל בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה בהסכם קבלן המשנה הממונה.רשותידי ה

הראשי  הקבלן הסכםב האמור פי על עליו שחלה האחריות ובגין הממונה לקבלן שירותיו בגין .35
 הראשי הקבלן בהסכםסופית כקבוע זכאי לתמורה קבועה והקבלן הראשי  יהיהזה,  משולש ובהסכם
לעמידת הקבלן הראשי  בכפוף, הרשותזו תשולם לקבלן הראשי על ידי  תמורה .המכרז ובמסמכי

האמור בהסכם משולש  מכח)בין אם  הממונה המשנה קבלן וכלפי רשותה כלפי התחייבויותיו במלוא
 הקבלן בהסכם בועיםהק התשלום לתנאי בהתאםהאמור בהסכם הקבלן הראשי(  מכחזה ובין אם 

   .הראשי

 את הממונה המשנה קבלן יגיש בהם והמועדים השלבים נקבעו הממונה המשנה קבלן בהסכם .36
המשנה  קבלן הסכם הוראות פי על יוגשו הממונה המשנה קבלן חשבונות. העבודות בגין חשבונותיו

 הממונה ויועברו לאישור המפקח. 

ון ויעיר את הערותיו ו/או הסתייגותו לחשבון והכל לדרישת המפקח יבדוק הקבלן הראשי את החשב .37
על פי שיקול רשות תהא רשאית במועדים שיקבעו על ידי המפקח. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ה

הבלעדי והבלתי מסויג לשלם כל חשבון של קבלן המשנה הממונה גם בלי שאושר לתשלום על  הדעת
ן המשנה הממונה, אם יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי ידי הקבלן הראשי ו/או חרף הסתייגותו של קבל

והבלתי מסויג כי מן הראוי לעשות כן וזאת בלי שיהא בכך כדי להטיל עליו אחריות כלשהי ו/או כדי 
לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם הקבלן הראשי. הקבלן הראשי 

ור לקבלן משנה למרות הסתייגותו הינה סופית ומחייבת לשלם חשבון כאמרשות מסכים כי החלטת ה
לשלם לקבלן הממונה אף פחות ממה שאישר הקבלן רשות תהא רשאית את הקבלן הראשי. כמו כן, ה

הבלעדי  החליט לפי שיקול דעתתהראשי לגבי כל חשבון שהוגש על ידי קבלן המשנה הממונה, אם 
שנה הממונה לא ישמע בכל טענה או דרישה בקשר והבלתי מסויג כי מן הראוי לעשות כן. קבלן המ

 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 המשנה הממונה והוא אשר י

רה העולה על התמורה רישות לתשלום תמוהמשנה הממונה בגין תמורת עבודתו ככל שהמדובר בד
 קבלן המשנה ולמעט ככל שניתן לכך אישור מראש ובכתב על ידי המנהל.כקבוע בהסכם 

הסכם קבלן המשנה  פי על להמציא חייב קבלן המשנה הממונה אשר הערבויות כי מוסכם בזאת .39
הרשות  ולטובת שם על ויערכורשות ל יומצאוכל ערבות אחרת,  וכן הביצוע ערבות ולרבות הממונה
 בלבד.

 ביטול ההסכם 

הראשי  הקבלן כי ,המוחלטהבלעדי ו הדעת שיקול פי סבור, על יהיה בו עת בכל תהא רשאירשות תה .40
 זה, לבטל משולש הסכם פי על או/ו הראשיהסכם הקבלן  פי על התחייבויותיו את באופן יסודי מפר

ובלבד שההפרה לא  הממונה ולקבלן ראשיה לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש הסכם
 .יום ממועד מתן ההודעה 14תוקנה בתוך ולא יאוחר מחלוף 
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 הקבלן של משנה קבלן היותלמ קבלן המשנה הממונה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .41
ן ובמועד ןבמלוא ולבצע להמשיך חייב יהיה וקבלן המשנה הממונה זה משולשפקע הסכם , יהראשי

 . הסכם קבלן המשנה פי על בויותיוהתחיי את

להכפיף את קבלן המשנה הממונה הרשות תהא רשאית בוטל הסכם משולש זה על פי האמור לעיל,  .42
וקבלן המשנה הממונה יחתום בתוך פרק זמן  ,לקבלן הראשי החדש בפרויקט, לפי העניין, ככל שייקבע

 ם.סביר על הסכם משולש חדש כדוגמת הסכם זה, בשינויים המחויבי

קבלן המשנה  כי ,המוחלטהבלעדי ו תהדע שיקול פי , עלהסבור היהת בו עת בכלהרשות תהא רשאית,  .43
 הסכם פי על או/ו הסכם קבלן המשנה הממונה פי על התחייבויותיו אתבאופן יסודי  מפר הממונה
 הממונה ולקבלן הראשי לקבלן בכתב הודעה מתן ידי על , וזאתזה משולש הסכם זה, לבטל משולש

 .יום ממועד מתן ההודעה 14ובלבד שההפרה לא תוקנה בתוך ולא יאוחר מחלוף 

 הקבלן של משנה קבלן היותלמ קבלן המשנה הממונה יחדל כאמור הביטול הודעת מתן ממועד .44
 את ימלא אחר, אשר ממונה קבלן לבחורהרשות תהיה רשאית ו זה משולשפקע הסכם , יהראשי
 כאמור.  התחייבויותיו את הפר קבלן המשנה הממונה, אשר של מקומו

 משולש הסכם על האחר קבלן המשנה הממונה עם לחתום חייב הראשי הקבלן יהיה כאמור במקרה .45
 הקבלן לבין האחר קבלן המשנה הממונה שבין היחסים על זה, ויחולו משולשהסכם  כדוגמת חדש

 המחויבים. בשינויים הראשי סכם הקבלןה הוראותהראשי 

הסכם פי  עלהרשות  של האחרות המזכויותיעל מנת לגרוע בכל צורה שהיא  לעיל בפרק זה אמוראין ב .46
 דין. כל או/ו הקבלן הראשי ו/או על פי הסכם קבלן המשנה הממונה

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 לתמורה זכאיהראשי  הקבלן יהיה , לאזה

 תמורה אחר גורם מכל או/והרשות מ לדרוש זכאיהראשי  הקבלן יהיה לא ,כן כמו לקבלן הממונה.
 שנתן השירותים בגין כלשהם הוצאות החזר או/ו בהתאם כלשהו אחר לדרוש תשלום או/ו כלשהי
 כאמור. הממונה לקבלן בקשר וא/ו כלפי התחייבויותיו בגין או/ו הממונה לקבלן

 מחלוקות בין הצדדים והכרעה בסכסוכים

זה משום עילה כלשהיא לאי ביצוע  הסכם משולשדעות בין הצדדים להמוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי  .48
, ות הנדרשת על ידואיכות העבודלוהרשות שנקבע על ידי העבודות ובפרט בהתאם ללוח הזמנים 

עד  ותבביצוע העבוד כוכי ימשי יםומתחייב יםמצהירהממונה הראשי וקבלן המשנה והקבלן 
בכל נושא של  נהלהמ הכרעתולרשות שנקבע על ידי ה הסופית בהתאם ללוח הזמנים םלהשלמת

  חילוקי דעות.

יובהר, כי הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה אינם רשאים לעצור ו/או להאט את קצב ביצוע  .49
 .הו/או מי מטעמרשות עצמם ו/או בינם לבין ה העבודות בגין מחלוקות בינם לבין

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים הקבלן הראשי וקבלן המשנה כי בפרק הזמן שממועד  .50
, לא יבואו בפני בית המשפט רשותתחילת ביצוע העבודות ועד ליום סיומם המלא לשביעות רצון ה

 עה מכל מין וסוג האחד כלפי משנהו. ו/או בתביביעה כספית ו/או הצהרתית כנגד הרשות בת

שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעותיהם של הקבלן הראשי וקבלן המשנה  תמתחייבהרשות  .51
ו/או בדבר שיהוי בו נקטו מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום התחייבותם לפי פרק זה. למען הסר ספק, 

ל הקבלן הראשי ושל קבלן המשנה כלפי מובהר ומוסכם בין הצדדים כי לצורך בירור תביעותיהם ש
בפני בית המשפט ו/או כל גורם מוסמך אחר, אם וככל שתהיינה, תחל מניין תקופת  רשותה

 ההתיישנות ביום מסירת תעודת ההשלמה בגין העבודות.

לקזז  תרשאיהרשות היה תבגין הפרת התחייבותם של הקבלן הראשי ו/או קבלן המשנה לפי פרק זה  .52
סכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן הראשי ו/או לקבלן המשנה ו/או לחלט ו/או לעכב מה

 המתוך כל ערבות שהמציאו, סכומים בשיעור זהה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות אשר נגרמו ל
 .  הכתוצאה מההפרה, כפי שאלו מוערכים על יד

הקשר זה, יהיו נתונים זה, לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר במשולש ביצוע האמור בהסכם  .53
הצדדים לכל דבר ועניין. הקבלן הראשי וקבלן את  תחייבאשר  המנהללפיקוחו, השגחתו והחלטתו של 



 

 

162 

 

המשנה הממונה מוסרים בזאת לידי המנהל את ההכרעה בכל סכסוך ו/או פלוגתא ככל שיתעוררו 
תהא סופית  הכרעתו של המנהל בכל סכסוך או פלוגתא כאמורביניהם במהלך תקופת ההסכם. 

ומוחלטת, ללא כל זכות השגה ו/או ערעור ותחייב את הקבלן הראשי ואת קבלן המשנה הממונה לכל 
הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה מתחייבים ליישם את החלטת המנהל באופן מיידי  דבר ועניין.

ות. הקבלן ומבלי שכל מחלוקת מכל סוג תעכב את ביצוען הכולל של עבודות הקבלן ו/או של העבוד
השגות ו/או מוותרים בזאת, באורח בלתי חוזר ובלתי מותנה, על כל הראשי וקבלן המשנה הממונה 

 הוכל מי מטעמרשות מכל מין וסוג שהוא כלפי המנהל וכן כלפי ה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות
 בקשר עם החלטת המנהל.

ה הממונה מוותרים בזאת באורח סופי, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן הראשי וקבלן המשנ .54
במקרה של  הוכל מי מטעמרשות מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

סכסוך /או פלוגתא ככל שיתעוררו ביניהם בקשר עם הסכם משולש זה, הוראותיו, ביצועו וכל הקשור 
בגין כל נזק, הרשות בוע פיצוי מעימו. הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה מתחייבים שלא לת

 הוצאה ותשלום שיגרמו זה לזה.

 שונות

עם חתימת הסכם משולש זה הופך קבלן המשנה הממונה להיות גם קבלן משנה של הקבלן הראשי וכל  .55
אלא אם נקבע נה תעמודנה גם לטובת הקבלן הראשי, על פי הסכם קבלן המשנה הממורשות זכויות ה

ו בהסכם משולש זה )כגון המצאת ערבויות קבלן המשנה הממונה רק אחרת בהסכם הקבלן הראשי א
לקבלן הממונה בגין חשבונות מאושרים, והחובות הרשות , תשלום "שכר ההסכם" במישרין מרשותל

או המנהל אחרת ובכתב מעת הרשות  ווהזכויות שעניינן ביטוחי הקבלן הראשי וכיו"ב(, או אם יור
 לעת.

בודות חלה גם על הקבלן הראשי והקבלן הראשי מתחייב כי העבודות החובה לבצע ולהשלים את הע .56
 תבוצענה במלואן ובמוען בטיב ובאיכות מעולים ועל פי הסכם קבלן המשנה הממונה.

לביצוע מושלם ובמסגרת לוח הזמנים רשות הקבלן והקבלן המשנה יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי ה .57
עיל, למילוי באופן מושלם ובמועד של כל ההתחייבויות של העבודות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור ל

 הנוגעות לתקופת האחריות כמפורט בהסכם קבלן המשנה הממונה.

הקבלן הראשי וקבלן המשנה מתחייבים להישמע להוראות המנהל ולפעול עימו בשיתוף פעולה מלא,  .58
הראשי וקבלן  . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הקבלןהרשותהמלאה של  הלשביעות רצונ

המשנה להיות זמינים למנהל ולעמוד לרשותו ככל שיידרש וכן לספק לו כל הסבר ו/או מסמך הנדרשים 
 על ידו בתוך זמן סביר.

מכוח  האו למי מטעמרשות מען הסר כל ספק יובהר כי אין בסמכויות האישור והפיקוח אשר הוקנו לל .59
בלן הראשי וקבלן המשנה למילוי כל הסכם משולש זה כדי לגרוע מאחריותם הבלעדית של הק

 .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 נחתם בנפרד ע"י כל אחד מהם  .60
 ולא נחתם בין הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה.הרשות מול 

והקבלן הראשי רשות התחייבויותיו של קבלן המשנה הממונה על פי הסכם משולש זה הינן כלפי ה כל .61
ביחד ולחוד. מבלי לפגוע בכלליות התחייבויותיו של הקבלן הראשי על פי הסכם משולש זה מתחייב 

 הקבלן הראשי.ורשות רצון הקבלן המשנה הממונה לבצע את העבודות לשביעות 

על פי הסכם משולש זה כלפי קבלן המשנה  הבכל אחת מהזכויות המוקנות ללהשתמש  תרשאירשות ה .62
ביחד עם הקבלן הראשי, ללא כל  הלבדה ובין אם הזכות מוקנית ל ההממונה, בין אם היא מוקנית ל

 צורך בהסכמת הקבלן הראשי ומבלי שיהא עליו להודיע על כך לקבלן הראשי מראש ולאחר מעשה.

זה, החל מתום תקופת האחריות המקורית משולש שות להעביר הסכם נכון למועד זה, בכוונת הר .63
 לחוזה זה(, לחברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ )מפעיל האצטדיון(. לנספח א' בפרק ג')כמוגדר 

 .זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדיםמשולש לשינויים בהסכם  .64

צדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו כויתור, מחדל, השהיה או ויתור ע"י אחד ה .65
כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו עפ"י הסכם זה בכל עת שיחפוץ 

 .מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן
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כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב כאילו  .66
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72גיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום ה

רשום בבית הדואר. הודעה שהועברה בפקס יראו אותה כנתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור 
 על העברתה המלאה והתקינה.

חודית לדון בכל מוסכם בזה במפורש, כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט היי .67
 .וסיומו , הפרתוהמחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים, בקשר עם חוזה זה, פרשנותו, ביצועו

 .החל על חוזה זה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלוהדין  .68

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 גרין מבנים בע"מ          

 )הקבלן הראשי(

 

 הממונה()קבלן המשנה  

  ___________________                                                                     ___________________ 

 וחותמת החתימ                                                                                       וחותמת החתימ            

 
 

 מ"בע יפו-"את כלכלי לפיתוח רשותה                                                          

 (רשותה)   

               ________________________ 

 וחותמת  החתימ                                                       


