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( מזמינה ללה""המכ או "המזמינה" –)להלן המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר  .1

בשטח , 3במסגרת הקמת בניין מס'  וכיבוי אש תברואהלבחירת קבלן עבודות בזאת הצעות 

רמת בית  12רחוב יעקב שרייבום בהמכללה במתחם קמפוס  מ"ר 23,000-כולל מוערך של כ

מערכות , אינסטלציה"(. העבודות כוללות בין היתר: עבודות הבניין)להלן: " ירושלים הכרם

 –)להלן  מערכות שופכין ודלוחין, מערכות מי גשם, קבועות סניטריות, םספרינקלרי

 "(.הפרוייקט" או ""העבודות

 
תיאור מדויק של העבודה מצוי במיפרט הטכני, כתב הכמויות, התוכניות לביצוע המצ"ב  .1

, הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, והאמור במסמך זה אינו אלא תיאור כללי כנספח א'

 .של העבודות

 
חודשים  11תוך ה. העבודות יסתיימו תחילת ביצוע העבודות הינו לפי צו התחלת עבוד .3

קלנדאריים ממועד מתן צו התחלת עבודה לקבלן הראשי. אי עמידה בלוחות הזמנים הנ"ל 

תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן אשר תזכה את המזמינה בין היתר בפיצוי יומי 

ש"ח ליום, החל מחלוף חודשיים מאז המועד  1,500נזק, של  מוסכם, וללא צורך בהוכחת

הנקוב לסיום העבודות, בגין העיכוב, כמפורט בהסכם ההתקשרות אשר נוסחו מצ"ב למסמכי 

 המכרז. 

 
לרבות  רשאי להגיש הצעה רק מי ששילם דמי השתתפות במכרז ועומד בשאר תנאיו, .4

 האמורים  להלן.  יווגיםהס

 

ה מצוי במיפרט הטכני, כתב הכמויות, התוכניות לביצוע, הסכם תיאור מדויק של העבוד .5

 ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, והאמור במכרז זו אינו אלא תיאור כללי של העבודה. 

 
רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש בשמו את מסמכי המכרז ועומד בתנאי המכרז, לרבות  .2

כי המכרז בשמו אינו רשאי הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. מציע שלא רכש את מסמ

 להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר.

 

 :תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז )תנאי סף( .7

 

 שלהלן: התנאים המצטבריםעל המועמד להיות קבלן המקיים אחר כל 

לעבודות מיתקני תברואה ובורות חוק רישום קבלנים קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי  א.

 .ומעלה  3בסיווג א/ 190נף ע -שופכין 

בתחום  )שלושה( פרויקטים 3המציע ביצע והשלים במהלך חמש השנים האחרונות לפחות  ב.

 מיליון ש"ח בכל אחד מהם, מבני ציבור. 1,500,000כספי של בהיקף , 190 ענף

)שמונה מיליון ש"ח( )לא כולל ₪  0,000,000למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  ג. 

לפי מאזן  1011)לשנת  1011-ו 1011, 1010בכל אחת משלוש השנים האחרונות,  מע"מ(

 בוחן(.
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כאמור   -)ארבעים אלף ש"ח( ₪  40,000בסך של  ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  ד. 

 להלן. 10בסעיף 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  אישורים תקפים, במועד הגשת הצעתו, המציע ברשות ה. 

הול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, )אכיפת ני

, והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים 1972 –התשל"ו 

 כדין.

 ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים, שפרטיו להלן. המציע  ו. 

זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה בגין  המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים ז. 

 תשלום שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.

 על המציע לצרף להצעתו מסמכים המוכיחים את קיומם של תנאי הסף האמורים, כמפורט להלן:

 תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענף ובסיווג הנדרש.  (1)

של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד  תדפיס עדכני (1)

 בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.

מסמך  –מסמכי "תיאור עבודות קודמות שהושלמו ע"י המציע", כמפורט בס"ק ב. דלעיל  (3)

המצ"ב  למסמכי המכרז. לעניין תנאי הסף  לנספח ב'תיאור העבודות יערך בהתאם 

חשבון סופי ע"י  ושהוצא בגינם, הוא פרוייקט שהושללעיל, פרוייקט .ב. 7סעיף הקבוע ב

. אין למלא במסמכים של אותו פרוייקט מזמינההקבלן והחשבון אושר ונחתם ע"י נציג ה

 עבודות, שאינן עונות על הדרישות הנ"ל.

( )לא )שמונה מיליון ש"ח₪  0,000,000אישור רו"ח על מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  (4)

לפי  1011)לשנת  1011-ו 1011, 1010כולל מע"מ( בכל אחת משלוש השנים האחרונות, 

 למסמכי המכרז. כנספח ג'בהתאם לנוסח המצורף  מאזן בוחן(,

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  (5)

 .1972 –התשל"ו 

הרשעת המציע בגין העסקת עובדים זרים שלא תצהיר על אי על המציע לצרף להצעתו  (2)

 כנספח ד'חתום כדין, בנוסח המצורף  -כדין ועל אי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק 

 למסמכי המכרז.

 קבלה על תשלום דמי השתתפות במכרז על שם המציע. על המציע לצרף להצעתו  (7)

 כל שהופץ ע"י המזמינה. , כחתום על ידו פרוטוקול סיור קבלניםעל המציע לצרף להצעתו  (0)

עותק חתום על ידי המציע של כל תשובות ההבהרה, ככל על המציע לצרף להצעתו  (9)

 שהופצו ע"י המזמינה.

 להלן.  10ערבות בנקאית כנדרש בסעיף על המציע לצרף להצעתו  (10)

 למזמינה שיקול דעת לבקש ממציע השלמת מסמכים לגבי תנאים שאינם מהותיים. (11)
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חייבת, לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצות ומסמכים  המזמינה רשאית, אך לא (11)

אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב העבודות 

 שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.

 מטעמו המסמכים המוגשים בכל המזהה המספר כי לוודא המציע על: לתשומת לב המציעים* 

 במספר התאמה שאין אם וככל. זהה יהיה'( וכד המס רשויות אישורי, התאגדות תעודת בותלר)

 .ההתאמה-אי בדבר לכך הרשויות המוסמכות מטעם הסבר/  אישור לצרף המציע על, המזהה

* בהגשת ההצעה המציע מאשר כי ידוע לו כי בכוונת המזמינה לבטח את העבודות הנכללות 

בודות קבלניות וזאת מבלי לגרוע מחובת המציע לעריכת ביטוחים בפרויקט בפוליסה לביטוח ע

מתקנים, לרכוש וציוד המשמש אותו בביצוע העובודות ואינו מהווה חלק מהפרויקט )כדוגמת 

הנדסי. בנוסף ו/או ציוד פיגומים, מעליות, עגורנים וכו'(, כולל בין היתר ולא מוגבל, ציוד מכני 

לן לערוך ולקיים באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול ומבלי לגרוע מהאמור מתחייב הקב

בישראל פוליסות לביטוח אש מורחב )לציוד המשמש את הקבלן בביצוע העבודות(, אחריות 

 15מקצועית וביטוח אחריות מוצר כל הנ"ל כמפורט בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 

אישור ים כלליים לביטוחי הקבל וכן בנספח תנא 15.3" וס"ק ביטוחי הקבלן" 15.1"ביטוח" ס"ק 

" לחוזה המצ"ב וכי הוא מאשר שידוע לו והוא מסכים לכך שהמזמינה 4"נספח  ביטוחי הקבלן

 , בגין השתתפותומכל תשלום ותשלום %0.0סך של תנכה מכל תשלום שיגיע לו, מביצוע העבודות 

הקבלן כי בקרות אירוע ביטוחי  בתשלומי דמי הביטוח )הפרמיה( כמפורט בחוזה. מוסכם בזה על

על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי המזמינה כאמור לעיל ולהלן, הקבלן יישא בכל תשלום 

 בגין "השתתפות עצמית" לפי כל הסכם ביטוחי בו תכלול אותו המזמינה כמבוטח נוסף.

בפרק ג' רטות הוראות הביטוח המפודרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את * 

"תנאים  15.3" וס"ק ביטוחי הקבלן" 15.1"ביטוח" ס"ק  15"השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 

ואת מהות העבודות לפי " 4כלליים לביטוחי הקבלן" וכן בנספח אישור ביטוחי הקבלן "נספח 

התחייבות לערוך עבורו את כל  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזמסמכי 

 לעיל ולהלן. כמפורטהנדרשים הביטוחים 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה * מובהר בזאת במפורש כי 

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

 .הביטוח

בפרק ג'  יםהמפורטו המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע * מגיש ההצעה מתחייב

"תנאים כלליים 15.3" וס"ק ביטוחי הקבלן" 15.1"ביטוח" ס"ק  15"השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 

לא יאוחר  בידי המזמינה ולהפקיד" 4לביטוחי הקבלן" וכן בנספח אישור ביטוחי הקבלן "נספח 

ורי( )נוסח מקאישור ביטוחי הקבלן ' 4ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח 

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב 

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ הקבלן כי בכפוף לדרישת המזמינה בכתב ימציא לה העתקים

לא יאוחר ממועד  בידי המזמינה להפקיד* בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מתחייב מגיש 

 4ונספח פטור מנזקים  –הצהרת הקבלן )א(  4העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח  תחילת ביצוע

 כשהם חתומים כדין על ידי המבוטח. נספח עבודות בחום )ב( 
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, חתום כדין על ידי אישור ביטוחי הקבלן' 4נספח למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת * 

נוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות למ תהא רשאית המזמינה, )נוסח מקורי( מבטחי המציע

 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתום

 * יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים.

 

 . אופן הגשת ההצעות:8

)שלא יוחזרו גם  )אלף( ש"ח 1,000תמורת סך של ניתן לרכוש את מסמכי ההצעה   0.1

המכללה המכרז מכל סיבה שהיא( ובאמצעות המחאה לפקודת במקרה של ביטול 

, 20.01.1023ועד ליום  11.02.1023מיום , או במזומן ע"רלהנדסה ירושלים האקדמית 

, אצל גב' ענבל אליהו במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, 00:00-12:00בין השעות 

 .01-2500011 :טלפון ,מנהלת רכש ומכרזים

 יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז. לא ניתן            

 

 תברואה,סט תכנית תוכנית עיצוב פנים להתמצאות בלבד, מסמכי המכרז כוללים    0.1

, חוברת מפרט טכני, חוברת כתב כמויות, מסמך הצעת אספקת מים וסילוק שפכים

ת על ידו ואת הסכום הכולל הקבלן אשר בו ייפרט מגיש ההצעה את התמורה המבוקש

הקבלן מצהיר שלא תהיה  .BNTמכרזית בעל קובץ ל התקן חיצוניהמבוקש על ידו, וכן 

לו שום טענה, תלונה, דרישה או תביעה, מסוג כלשהו ובעילה כלשהי, בגין התוכניות 

 הנ"ל ו/או כל פרט הכלול בהן.

 

 . ללא מע"מהצעת המציע תוגש בשקלים חדשים,    0.3

 

יובהר ויודגש כי  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן  אומדן בלבד של הכמויות     0.4

ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי 

 החוזה. 

 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל    0.5

די תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך הסתייגות לגביהם, בין על י

 ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  -אחרת 

 

יש להגיש את ההצעה אך ורק על גבי מסמך "הצעת הקבלן", הנכלל במסמכי    0.2

ההזמנה להלן, ולצרף אליה את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף 

וכן להגיש את הדיסקט בכל עמוד ועמוד, שלהלן, כשהם חתומים על ידי המציע  להצעה"

וזאת במעטפה  -שיוחלק למציעים ע"י המזמינה כאשר הוא ממולא ומעודכן ע"י המציע 

 שעליה יירשם מכרז להקמת בניין כיתות ומשרדים, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. 

 

כשהיא סגורה  שבמדור מכרזים,ים את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרז

 .בצהריים 0012:עד השעה  - 03.03.1023מיום לא יאוחר וחתומה, 
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 תיפסל על הסף.הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ו

 

 . סיור קבלנים והליך הבהרות9

ודות, ייערך  ביום סיור הקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז, באתר המיועד לביצוע העב   9.1

במכללה  1חדר ישיבות מרצים, קומה : , מקום המפגש בוקרב 0022:בשעה  23.01.1023

 האקדמית להנדסה ירושלים.

 

השתתפות בסיור הקבלנים/מציעים במועדו, הינו תנאי סף להשתתפות בהליך המכרז   9.1

 ולהגשת הצעה.

 

ינה שאלות ו/או בקשות להבהרה. במהלך סיור הקבלנים יהיה מציע רשאי להפנות למזמ 9.3

 –לאחר הסיור, תפיץ המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים )להלן 

 הפרוטוקול(.

 

 -על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל שנשלח, כשהוא חתום על ידו    9.4

 ים.והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי ההזמנה המקורי

 

לגב' בקשר לסעיפים במכרז יש להפנות בכתב של המציעים, שאלות או בקשות להבהרות    9.5

 יוםלא יאוחר מ  inbale@jce.ac.il, באמצעות מייל, מנהלת מדור מכרזיםענבל אליהו

 לכול המשתתפים.  התשובות יופצו באמצעות מייל. בבוקר 22:00 בשעה  10.01.1023

 

נוסח התשובות שיופצו בידי המכללה לשאלות ההבהרה, מחייב את כלל המציעים    9.2

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. 

 

 . ערבות בנקאית02

הערבות הבנקאית לקיום הצעת המציע תהיה ערבות אוטונומית, בנוסח המצורף   10.1

ר, ע"ירושלים  להנדסההאקדמית המכללה למסמכי המכרז, ערוכה לפקודת  כנספח ה'

 .1.7.1013)ארבעים אלף( ש"ח )להלן: "ערבות הצעה"( ותוקפה עד ליום  40,000בסך 

תצורף למסמכים ותהיה חלק בלתי נפרד מהם. אי צירופה     הצעהערבות ה   10.1

 למסמכים יגרום לפסילת ההצעה על הסף.

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המכרז כתב ערבות ההצעה מצורף למסמכי  נוסח    10.3

צעה הזוכה יתמשכו מעבר למועד הנ"ל רשאית הככל שהליכי המכרז וקביעת ה   10.4

לדרישה. אי והמציע יאריכה בהתאם  ,המזמינה לדרוש הארכת ערבות ההצעה בהתאם

מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט ערבות ההצעה, כולה, ע"י המזמינה והמציע מוותר 

 ה כנגד המזמינה.על כל טענ

 

mailto:inbale@jce.ac.il
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 . לאחר הגשת מסמכי ההצעה22
 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה  90מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך 

תהיה המזמינה  -והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם הודעת הזכייה 

 רשאית לחלט את ערבות ההצעה לטובתה. 

 

 ידה לבחירת ההצעה הזוכה. אמות המ21

לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים הליכי 

 :בדיקה ומיון כמפורט להלן

    ,במכרז להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן ראשית,    11.1

 .הסף בתנאי עומדים  שאינם מציעים ותפסול

     צאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בחינת ההצעה הכספית הצעות שיימ     11.1

הכספיות ההצעות  4(. מסך הציון המשוקלל הכולל %05)רכיב המחיר מהווה 

עם המציעה יעברו לשלב בדיקת מרכיב איכות ההצעה וקביעת ניקוד  המיטיבות ביותר

האיכות המזערי של  איכות כמפורט להלן. מציעים שהצעתם תעבור את סף ניקוד

בחינת פרוייקט שבוצע על ידן בידי מנהל הפרוייקט, כמפורט להלן, ואת שלב הראיון 

אישי כמפורט להלן, יעברו לשלב שקלול ההצעה הכספית עם ניקוד האיכות המשוקלל 

 הכל כמפורט להלן. 

ורגו לוא הניקוד ויתר ההצעות ידההצעה הכספית הנמוכה ביותר ברכיב זה תקבל את מ     11.3

 באופן יחסי אליה. 

מסך הציון  15%לצורך קביעת ניקוד האיכות של ההצעה )רכיב האיכות מהווה      11.4

 :את אמות המידה הבאות המזמינהתביא בחשבון , הכולל( המשוקלל 

= התרשמות יועץ  יכותנקודות אפשריות ברכיב הא 15נקודות מתוך  10 11.4.1

פרוייקט מביקור באחד ומנהל ה נציגי המכללה, מטעם המזמינה,התברואה 

על ידי המציע בסדר גודל דומה לפרוייקט  בוצעואו יותר מהפרוייקטים ש

אופי נשוא המכרז, לאו דווקא אלו שפורטו על ידו בנספח ב', לרבות 

עמידה בלוחות  ,, איכות גימור וחיבורים190הפרויקט, מורכבותו לענף 

 ל המציע.הפרוייקט ע תמזמינחוות דעת זמנים, עלות הפרוייקט ו

נציגי = התרשמות  נקודות אפשריות ברכיב האיכות 15נקודות מתוך  5 11.4.1

מראיון אישי עם נציגי המציע המיועדים לפרוייקט, בהם מנכ"ל המכללה 

 המיועדים לפרוייקט. הפרויקט ומהנדס הביצועהמציע, מנהל 

  ות הנקוד 15נקודות )מתוך מקסימום  10 -הצעה אשר ניקוד האיכות שלה יפחת מ     11.5

 "(. ניקוד האיכות המזעריהמפורטות לעיל ברכיב האיכות( תפסל )להלן: "
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המציעים שעמדו בדרישת ניקוד האיכות  את המכרזים ועדת בשלב הסופי תדרג      11.2

( וניקוד 05%של ניקוד המחיר )שמשקלו המשוקלל יעמוד על  ציון משוקלל לפי המזערי,

 (. 15%איכות )שמשקלו המשוקלל יעמוד 

  ניהול משא ומתן. 13

ור מורכבות הפרוייקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע לא  13.1

ההצעות כאמור, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לבחור את הזוכה, לאחר הגשת 

היא רשאית, אך לא חייבת, בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין ההצעה 

שלוש ההצעות בעלות ים סופית שתכלול את מציעקבוצת מו"מ עם להחליט על ניהול 

  .איכות( הגבוה ביותרהמחיר + הכולל רכיבי ההציון המשוקלל )

 
לאחר ניהול המו"מ, ככל שהמזמינה תבחר לנהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן הצעות   13.1

להגיש את רשאים  בקבוצת המציעים הסופית המחיר הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים

ההצעות הכספיות הסופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים 

. ככל שלא תוגש הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי במועד שתורה עליו המזמינה

 הצעתו הסופית. -המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע 

 

 מחיר ותמורה. 42

מציעים להציע, כוללים את כל ההוצאות ו/או הפעולות המחירים שאותם ידרשו ה  14.1

שינוע  עבודות,הלחוזה המצ"ב לרבות ביצוע מכרז ושיידרשו מהמציע בהתאם ל

, קבלני משנה העסקת רכישת חומרים וציוד, עלויות העסקת עובדים ו/אוהחומרים, 

יטוחי "בלחוזה  15.1)ביטוחים שעל הקבלן לערוך בהתאם לאמור בס"ק   הוצאות ביטוח

אישור "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן" ובהתאם לאמור בנספח  15.3וס"ק  הקבלן"

תיאום מול רשות כל מס ישיר או עקיף,  לחוזה(, שמירה, גידור, 4)נספח  ביטוחי הקבלן

וכן כל עבודה אחרת הנדרשת או כל רשות אחרת ככל שידרש לביצוע העבודה  יחוןהג

 ל מע"מ.לא כוללביצוע העבודה בשלמותה, 

התמורה לזוכה במכרז תשולם בתנאים ואופן המפורטים בחוזה המצורף למסמכי   14.1

 .מכרזה

המזמינה תהא רשאית להורות לקבלן הזוכה לבצע עבודות נוספות שלא נכללו בתוכניות   14.3

 או במפרטים, הכל לפי שיקול דעתה ולפי הוראת מנהל הפרוייקט, בכתב. 

 

 . לאחר הזכיה02

ודיעה המזמינה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת ה  15.1

 המזמינה על ההסכם עימו ועד בכלל.

הזוכה יחתום מול המזמינה על גבי שני עותקים מהסכם ביצוע העבודות המצ"ב כנספח   15.1

לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה,  ימים 3 תוךלמסמכי המכרז, בחתימות מלאות  

 שהחתימה מאושרת ע"י עו"ד  כדין. וכ
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במועד האמור לעיל ימציא הזוכה לידי המזמינה את נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח   15.3

כדין )נוסח מקורי( ע"י מבטח המורשה כדין לפעול בישראל, למילוי כל  א חתום( כשהו4

בנקאית, נספחיו וכן ערבות התחייבויותיו בהתאם להסכם, כל זאת כמפורט בהסכם על 

"( ובנוסף לכך ערבות ביצוע" -בתוספת מע"מ מערך ההצעה הזוכה )להלן  5%בגובה 

בתוספת מע"מ מכל חשבון וחשבון שישולם לקבלן. ערבות הביצוע תוחזר  5%יעוכבו 

 (בתוספת מע"מ) 5%לקבלן לאחר אישור חשבון סופי וכנגד קבלת ערבות בנקאית, בגובה 

חודשים ממועד  14למשך "( ערבות בדקהעבודות )" הצעתו הכספית בגין ביצועמערך 

  לחוזה. 6כנספח חתימת מנהל הפרוייקט על תעודת השלמה למבנה בנוסח המצ"ב 

הצהרת הקבלן פטור )א( " 4בנוסף, מתחייב הקבלן להמציא למזמינה את נספחים  15.4

בלתי , המצורפים להסכם ההתקשרות ומהווים חלק עבודות בחום)ב(  4" ונספח מנזקים

 נפרד ממנו, כשהם חתומים כדין על ידי הקבלן.

תוחזר לזוכה ערבות ההצעה שהוגשה על  -עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל   15.5

 ידו יחד עם הצעתו, כאמור לעיל. 

לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או   15.2

ו/או הזוכה  ות לביצוע חתומה במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכםהזוכה לא צירף ערב

במועד הנקוב לעיל תקף וחתום על ידי המבטח  י הקבלןביטוחאישור נספח את לא צירף 

, תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית הסכםל 4בנספח נדרש בנוסח הו

ל סעד אחר שבידי שצורפה להצעתו, לבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכ

 המזמינה על פי כל דין ולהודיע למציע הבא בתור לאחריו על זכייתו. 

 

 עיון במסמכי המכרז. 12

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים   12.1

)ו( לתקנות חובת המכרזים  30ובמסמכי הצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 

, בהתאם לחוק חופש המידע, 1010 -סד להשכלה גבוהה(, תש"ע )התקשרויות של מו

 ש"ח. 000בסך של , תמורת תשלום , ובהתאם להלכה הפסוקה1990 -התשנ"ח 

 

–מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן   12.1

יציין במפורש חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, 

בטופס "הצעת הקבלן" המצ"ב למסמכי ההזמנה מהם החלקים הסודיים, יסמן את 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד -החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד

 חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

 

הצעה מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ה  12.3

 לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו   12.4

כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

הר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון למען הסר ספק מוב  12.5

למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה , בהתאם להלכה הפסוקה, 
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פרטי ההצעה הכספית הזוכה, יהיו חשופים לעיון יתר המשתתפים במכרז. מציע שבחר 

מתו לכך שכל להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכ

פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפני יתר המציעים, ככל שהצעתו זו  תהה ההצעה 

 הזוכה.

 סמכויות ועדת המכרזים. 21

אצל  המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה  17.1

 מזמינה.ה

פה -מכרז הבהרות בכתב או בעלועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של ה  17.1

להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או 

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן -להעניק לו יתרון בלתי

 ההצעה.

ו לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/א  17.3

אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו   17.4

בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין 

 אם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.המציעים בהת

לב או הצעה שמניתוח -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום  17.5

שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים 

 מבוררים, ברורים ומוצקים.

יחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התי  17.2

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי   17.7

מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר 

כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך 

 כספיים.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול  17.0

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ת או ההתקשרות לעבודות בנייה שונורשאית להרחיב או לצמצם את היקף  המזמינה  17.9

נוספות ללא הגבלה וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המזמינה רשאית לבטל המכרז 

, או אחרות, מקצועיותמסיבות ארגוניות, תקציביות,  בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי,

וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת 

 .ים, או למציע הזוכהלמציעים השונ וללא כל פיצוי

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי   17.10

 זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה. 
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 הצעות צולבות. 28

המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים וכי במידה ויתעורר חשד 

 ך הדבר, שומרת לעצמה המזמינה את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו.סביר שלא כ

 הצעה מסויגת או מותנית. 29

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  19.1

 מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

ויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את מציע הסבור כי דרישות המכרז רא  19.1

השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמינה תשקול את פנייתו ותשיבו, 

 לעיל. 9הכול בהתאם לקבוע בסעיף 

 זכייה הודעת או זכייה . ביטול01

, בין צעה הטובה ביותר הבאה לאחריוזכייה ולבחור בה הודעת ו/או זכייה המזמינה רשאית לבטל
 כאשר: היתר

המזמינה ו/או לא סיפק את  ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע 10.1
 ( ו/או הערבות הנדרשים.4נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח 

 הזמנים ובלוח השלבים פי על להתארגנות בהתחייבויות מהתחייבויותיו עמד לא המציע 10.1
 בהצעתו. להם התחייב

החלטתה,  על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבלה המזמינה 10.3
 בהתקשרות.  המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיה היה אילו

לוחות  פי על העבודות, לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים 10.4
 הזמנים שנדרשו.

 שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראית תהיה לא יובהר כי המזמינה 10.5
 כאמור. זכייה שבוטלה בהקשר להודעת או על בהסתמך

 
 . שונות12

אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה, ואין המזמינה   11.1

 מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל הזמנה זו להציע הצעות בכל שלב הימנו, וזאת   11.1

 לשיקול דעתה.  בהתאם

 המזמינה שומרת לעצמה זכות לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז, לאחר בחירתו.  11.3

המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם   11.4

לביצוע העבודה על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או 

 לא יחייבוה באופן כלשהו. -ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה החלטה אחרת של גוף 

 

 

 בכבוד רב,
 

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר



 

 

 

   

 

 
          חתימה וחותמת המציע:_________          11עמוד                                                       

 

 אישור המציע

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

מבינים את כל האמור  ______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 מהחתי

 

 

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי 

חוק החברות )נוסח \המציע הוא עוסק מורשה או שותפות רשומה או  חברה רשומה לפי פקודת

חדש(, וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם____________נושא 

___________נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי -__________ות.ז.____

בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר 

 אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח
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 אקדמית להנדסה ירושלים ע"רהמכללה ה
 
במתחם  3במסגרת הקמת בניין  תברואהמכרז פומבי להגשת הצעות לבחירת קבלן 

 המכללה 
 
 

 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:

חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי  -מסמכי המכרז, לרבות החוזה  .1

 המציע.

 יע.חתומה על ידי המצ -הצעת הקבלן בנוסח המצ"ב  .1

 תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענף ובסיווג הנדרש.  .3

תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד  .4

 בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.

למסמכי לנספח ב' מסמך "תיאור עבודות קודמות שהושלמו ע"י המציע" בהתאם  .5

 המכרז.

 למסמכי המכרז. ג'כנספח ישור רו"ח על מחזור כספי שנתי בהתאם לנוסח המצורף א .2

אישורים ברי תוקף בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .7

 .  1972 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

זרים שלא כדין ועל אי הרשעה בגין תצהיר על אי הרשעת המציע בגין העסקת עובדים  .0

 למסמכי המכרז. כנספח ד'חתום כדין, בנוסח המצורף  -תשלום שכר בניגוד לחוק 

 למכרז. כנספח ה'ערבות בנקאית לקיום ההצעה בנוסח המצ"ב  .9

 העתק חתום של פרוטוקול סיור קבלנים וכן כל מסמך הבהרה שחולק ע"י המזמינה. .10

 ות במכרז. העתק קבלה על תשלום דמי ההשתתפ .11
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 נספח א' 
 מפרט טכני וכתב כמויות )מצורף כחוברת נפרדת(
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 נספח ב'

  290בענף  רשימת פרויקטים שהושלמו ע"י המציע

 

כי המציע ביצע  מצהיר בזאתאני הח"מ ____________, הנושא ת.ז. ______________, 

וכיבוי אש תברואה הם בתחום )שלושה( פרויקטי 3והשלים במהלך חמש השנים האחרונות לפחות 

 להלן: בהתאם לפירוט שמיליון ש"ח בכל אחד מהם,  1,000,000כספי של בהיקף , של מבני ציבור

 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ 

 חתימת המצהיר

 ____/ ____/ם __________, מאשר/ת בזאת, כי ביו _________________ .ר., מדאני הח״מ, עו״
. , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז______________ב׳מר/ג________________ במשרדי ב הופיע בפני,

מוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את וה ___________________מס׳ 
ם בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

 ל.דלעי

_____________ 

חתימה וחותמת 
 עוה״ד

 שם

 האתר

 והיקףמהות 

 במ"ר העבודה

 היקף כספי

 של ביצוע העבודות

 מועדי תחילת

 וסיום ההתקשרות

 שם מפקח האתר

 ו/או אדריכל

 הפרויקט 

 : טל
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  ג'נספח 

 על מחזור כספירו"ח אישור  

 

 

 תאריך___________

 

 

 לכבוד

 דמית להנדסה ירושלים ע"רהמכללה האק

 ירושלים

 ג/א.נ., 

 

  
 

 –אני הח"מ, ________________________, רואה החשבון של ______________ )להלן 

, 1010בכל אחת משלוש השנים האחרונות, "המציע"( מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע 

 כל אחתל ש"ח מיליון( שמונה) 0,000,000 -לא פחת מלפי מאזן בוחן(,  1011)לשנת  1011-ו 1011

 .מהשנים

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

_____________________ 

 רו"ח                                   
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 נספח ד' 

 הקבלן תצהיר 

י כי עלי לאחר שהוזהרת ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

 מצהיר בכתב כדלקמן: ,לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 אני תושב ישראל. .1

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ", בעל זיקה"או ו/ ,אני .1

 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו   חשבונות, 

 1907 –בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ,בפסק דין חלוט ,לא הורשענו ,1972

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או לפי 

 .חתימתי על תצהיר זהבשנה שקדמה למועד  1991 –

בחוק עסקאות גופים  כמשמעותו", בעל זיקה"או ו/ ,אני לעיל, 1בנוסף לאמור בסעיף  .3

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 

פי חוק העובדים -הורשענו בשתי עבירות או יותר עללא  ,1972 –זרים כדין(, התשל"ו 

 מועד חתימתי על תצהיר זה.הזרים, בשלוש השנים שקדמו ל

 נוהורשעיר, כי אני, ו/או "בעל זיקה" כאמור, לעיל אני מצה 1לחלופין לאמור בסעיף  .4

במועד חתימתי על תצהיר זה כבר  ולםלפי חוק שכר מינימום, אויחידה בעבירה אחת 

 .ממועד הרשעתי שנה אחת לפחותחלפה 

הורשענו הריני להצהיר, כי אני, ו/או "בעל זיקה" כאמור,  4-ו 1לחלופי חלופין לסעיפים  .5

פו בעת חתימתי על תצהיר זה חל ולםחוק שכר מינימום, א בשתי עבירות או יותר לפי

 מאז הרשעתי האחרונה.לפחות שלוש שנים 

.________________ 

 

 אישור

                     כי ביום ________, הופיע בפני  ,מאשרמ.ר. ____________,  ,עו"ד,אני הח"מ, ____________

לומר את האמת  וכי עלי ולאחר שהזהרתי אותוהמורשה לחתום בשם התאגיד  ,________ ת.ז.

דלעיל  והצהיר בפני על נכונות הצהרת - כן הצפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש הוכי יהי

 עליה בפני. םוחת

 __________________                               

 עו"ד
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  ה'נספח 
 

 )"ערבות הצעה"( נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה 
 

 
 
 כבודל

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר 
 ירושלים
 "(המזמינה)להלן:"

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות מס' ___________________הנדון: 

עפ"י בקשת_____________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק 
 בקשר למכרז)להלן: "סכום הקרן"(, ש"ח  40,000של  לסךכל סכום שתדרשו מאת המבקש עד 

 .במתחם המכללה 3במסגרת הקמת בניין  וכיבוי אש תברואהלבחירת קבלן עבודות 
 

ימים מעת קבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך  .1
דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

ותכם ומבלי שתהיו חייבים עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכא
 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .1

להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 
 על פי הדין.במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב 

 

דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד  וכל 01.07.1013הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .3
 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 
 המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי. .4

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 בנק........................         
 ...................סניף...        
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הקמת במסגרת  וכיבוי אש תברואהקבלן לבחירת מכרז להגשת הצעות 
 במתחם המכללה 3בניין 

 
 

 הצעת הקבלן

 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר

 ירושלים

 א/ג.נ.,

 

 3מסגרת הקמת בניין ב וכיבוי אש תברואהמכרז פומבי להגשת הצעות לבחירת קבלן  הנדון: 
 המכללהבמתחם 

 
המכללה אני, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה לידי  .1

את הצעתנו המצ"ב במכרז "המזמינה"(  –)להלן האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר 

 "המכרז"(.)להלן:  3בניין  תברואה להקמתפומבי לביצוע עבודות 

 

 אנו מצהירים בזה: .1

לרבות כל נספחיו ובפרט החוזה המצ"ב כי קראנו בעיון את מסמכי המכרז,  .א

להם, הבנו את כל האמור בהם ואנו מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו 

 למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פי המסמכים האמורים.

 כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המכרז ומסמכיו. .ב

קדמות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות בהליך כי אנו עונים על כל הדרישות המו .ג

 המכרז. 

כי סיירנו באתר בו אמורה העבודה להתבצע וכי עשינו את כל הפעולות והבדיקות  .ד

הנחוצות על מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת 

 הצעתנו.

 כי בחנו את תנאי האתר בה אמורה העבודה להתבצע, את דרכי הגישה אליו ואת .ה

, את נקודות החיבור מהמבנה כל הקשיים למיניהם העלולים לעלות בפנינו

, במהלך ולאחר סיום ביצוע המתוכנן לקיים לרבות חיבורים לתשתיות קיימות

העבודה לסוגיה, וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו 

דרישות ו/או  ונבדקו על ידינו ומוכרים לנו, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או

  תביעות כנגד המזמינה בקשר לכך.

לזכות המזמינה לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים ומסכימים כי אנו מודעים  .ו

בקבוצת המציעים הסופית הכוללת את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל 

הגבוה ביותר, וזאת לאור מורכבות הפרוייקט והיותו כזה הדורש איתנות 

בנוסף לזכותה לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר מתן , פיננסית משמעותית

 הודעת הזכייה. 

 11 של  עדבכפוף ללוח הזמנים כי אנו יכולים ומסוגלים להשלים את העבודות  .ז

 חודשים קלנדריים ממתו צו התחלת עבודה ובכל מקרה לא יותר מכך. 
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וי כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינ .ח

כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או 

 דרישות כלפי המזמינה עקב כך. 

אנו מבקשים כי מסמכים :__________________ , _________________,  .ט

לא יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן 

 . זה(:טורט ביחס לסעיף לצרף להצעה מסמך מנומק ומפ

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

י בהתרת עיון על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופ י. 

במסמכי המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לועדת המכרזים של 

. בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא נההמזמי

יהיו חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא בכל דרישה ו/או טענה לועדת 

הצעתנו הכספית, ככל המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון למציעים אחרים ב

 שהיא תהא ההצעה הזוכה.

 

אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים ברשימת המסמכים שיש  .3

 לצרף למכרז, לרבות:

 

לסמן אם 

 צורף

 רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה )חתומים(

הזמנה להגשת הצעות והחוזה כאשר הם חתומים על ידינו בתחתית כל עמוד  

 ות.ועמוד בראשי תיב

 הצעתנו זו. 

 למסמכי המכרז. כנספח ה'ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצ"ב  

תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענפ/ים הנדרש/ים ובסיווג  

 הכספי התואם את היקף ההצעה.

 למכרז. כנספח ב'מסמך "תיאור עבודות קודמות", בהתאם לנוסח המצ"ב  

ם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול אישורים ברי תוקף בהתא 

חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

- 1972. 

תצהיר המציע על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין  

 המכרז. למסמכי כנספח ד'חתום כדין, בנוסח המצורף  -תשלום שכר בניגוד לחוק 

תדפיס עדכני של תמצית רישום המתנהלת בפנקס לפי  –באם המציע הינו תאגיד  

 דין ואישור בדבר מורשי החתימה.   
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 העתק פרוטוקול סיור קבלנים וכן כל מסמך הבהרה שחולק ע"י המזמינה. 

 למכרז.  כנספח ג'אישור רו"ח על מחזור כספי שנתי, בהתאם לנוסח המצ"ב  

 

 על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.  העתק קבלה 

 התקן חיצוני למכרזית בינארית ממולא על ידינו 

 אנו מתחייבים בזה כי:  .4

נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו, לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע  .א

"ביטוח" ס"ק  15וקיום הביטוחים המפורטים בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 

"תנאים כלליים לביטוחי הקבלן" וכן בנספח  15.3" וס"ק הקבלן ביטוחי" 15.1

 ( להסכם המצ"ב, כמתחייב על פי ההסכם ונספחיו.4נספח אישור ביטוחי הקבלן )

עם השלמת העבודות עפ"י הסכם זה הנני)ו( מתחייב)ים( וקבלת תעודת השלמה  .ב

בודה מערך הע 5%חתומה, להפקיד בידי המזמינה ערבות בנקאית לבדק בשיעור 

שבוצעה )כולל מע"מ(, כפי שבא לידי ביטוי בחשבון הסופי, לתקופה של שנתיים 

)תקופת בדק( לשם הבטחת ההוצאות, שהיא עלולה להוציא בתוך התקופה הנ"ל 

מיום מסירת העבודה השלמה, לצורך תיקונים שייעשו על חשבוני)נו( בהתאם לתנאי 

 החוזה. 

וע העבודה, למועד שנקבע לתחילת העבודה אנו מודעים ללוחות הזמנים שנקבע לביצ .ג

ויש ביכולתנו לעמוד בלוחות זמנים אלה. במקרה שלא נסיים את העבודה במועד לוח 

חודשים ממתן צו התחלת עבודות  לקבלן  11הזמנים של הקבלן הראשי ולא יותר מ

אנו הראשי, הננו מתחייבים, כי בנוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של ההסכם, 

ש"ח בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש עבור כל יום  2,000לכם סך של נשלם 

של איחור בסיום העבודה וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע ו/או 

  לגרוע בכל סעד אחר שיגיע לכם על פי כל דין.

 

י הסמכות המקומית הבלעדית )בכפוף לאמור להלן(, לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מ .5

מהצדדים, בכל עניין הקשור במכרז זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר 

 ירושלים ולהם בלבד.

 

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .2

 

הננו מתכבדים להגיש הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז  .7

 רות בסכומים המופיעים להלן.והסכם ההתקש

 

    יום לאחר המועד 90הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד         .0

 האחרון להגשת ההצעות.
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 הצעת המחיר הכוללת בהתאם לפירוט המופיע בכתב הכמויות:
 
 

 ___________ ש"ח) לא כולל מע"מ( סה"כ 
 

 ______________ ש"ח סה"כ כללי )כולל מע"מ(:___
 
 

 חתימת המציע:_____________  תאריך:_____________
 
 

 

 

 אישור חתימה

 אני הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון של_________ )להלן:

ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי  המציע"(,"

__________ נושא/ת  -_______נושא/ת תעודת זהות מספר_________ והחתימה שלו_____

תעודת זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות 

 תוקף שקיבל כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע.-של המציע, לפי החלטת בת

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

_______________________ 

 עו"ד/רו"ח
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 במסגרת  וכיבוי אש תברואה עבודות לביצוע חוזה

 במתחם המכללה בירושלים 3הקמת בניין 

  

 תוכן העניינים

 

 כללי –פרק א' 

 תאור העבודות  .1

 הוראות כלליות .1

 הגדרות .3

 סמכויות המפקח וניהול יומן .4

 הסבת חוזה .5

 היקף החוזה .2

 בדיקת תנאי החוזה .7

 ספקות במסמכים והוראות .0

 כיםתוכניות ומסמ .9

 דוחות וישיבות תיאום .10

 העבודות לשביעות רצון המפקח .11

 ערבות לקיום החוזה ולוח הזמנים .11

 הודעות בכתב .13

 

 הכנות לביצוע –פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .14

 דרכי ביצוע .15

 לוח זמנים ממוחשב לביצוע העבודות ומשך הביצוע .12

 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 

 השגחה מטעם הקבלן .17

 עובדים כניסה והעסקת תרישיונו .10

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .19

 נזיקין למבנה .10

 נזיקין לגוף או לרכוש .11

 נזיקין לעובדים .11

 קיום התחייבות על ידי הקבלן-פיצוי עקב אי .13
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 שחרור מאחריות .14

 ביטוח .15

 אחריות חוזית .12

 פיקוח על ידי מנהל הפרוייקט .17

 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 

 קיום הוראות החוק .10

  גישת המפקח למקום המבנה .19

 פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן .30

 ותשלום אגרות תמתן הודעות, קבלת רישיונו .31

 זכויות קניין רוחני .31

 פגיעה בנוחיות הצבור ובזכויותיהם של אנשים .33

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב .34

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .35

 ניקוי מקום העבודות והשלמתן .32

 ת בקשר לפקודת הבטיחות בעבודהאחריו .37

 

 עובדים –פרק ה' 

 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן .30

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .39

 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם .40

 העסקת מהנדס ביצוע ומנהל עבודה על ידי הקבלן .41

 בקשר עם הביצוע ירושליםאחריות הקבלן מול עיריית  .41

 

 ציוד, חומרים ועבודה –פרק ו' 

 

 ציוד, מתקנים וחומריםאספקת  .43

 חומרים וציוד .44

 טיב החומרים והציוד .45

 בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים .42

 התאמה לתקנים .47

 התאמת חומרים ומוצרים לדוגמאות .40

 אחריות לטיב .49

 מוצר שווה ערך .50
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 החלפת חומרים או מוצריהם .51

 בדיקת מעבדה מוסמכת .51

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .53

 

 המבנה מהלך ביצוע –פרק ז' 

 התחלת ביצוע העבודות .54

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .55

 מועד השלמת העבודות  .52

 ארכה או קיצור להשלמת העבודות .57

 איסור עבודה בשבתות וחגים .50

 מחסור בכוח אדם .59

 החשת קצב העבודה .20

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .21

 הפסקת עבודה .21

 שימוש בזכויות על ידי המזמינה .23

 

 ני משנה, קבלנים אחרים ונותני שירותקבל –פרק ח' 

 קבלני משנה .24

 הקשר לקבלנים אחרים .25

 תאום עם מבצעים ונותני שירות אחרים .22

 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 שינויים .27

 הערכת שינויים .20

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( .29

 רשימת תביעות .70

 

 מדידות -פרק י' 

 מדידת כמויות .71

 המדידה לתשלום .71

 

 בדק ותיקוניםהשלמה,  –פרק יא' 

 תעודת השלמה  .73

 בדק ותיקונים .74

 פגמים וחקירת סיבותיהם .75

 אי מילוי התחייבות הקבלן, ערבות טיב .72
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 תשלומים -פרק יב' 

 תשלומי ביניים וקיזוזים .77

 סילוק שכר החוזה .70

 מחירי יחידה קבועים .79

 

 סיום החוזה או אי המשכת הביצוע –פרק יג' 

 תעודת סיום החוזה .00

 נהסילוק יד הקבלן ממקום המב .01

 קיזוז .01

 אפשרות המשכת ביצוע המבנה-אי .03

 ויתור על צו אכיפה .04

 ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות .05
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 הסכם

 

 1013הסכם זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש ______ שנת 

 

 בין:

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

  12יעקב שרייבום  מרח' 
 ירושלים רמת בית הכרם
 "(המכללה/או "" והמזמינה" –)שתקרא להלן 

 מצד אחד

 

 ובין:

____________________________ 

 

____________________________ 

 "(הקבלן" –)שיקרא להלן 

 מצד שני

 

 מ"ר 23,000-בשטח כולל של כ וכיבוי אש  תברואהעבודות והמזמינה מעוניינת בביצוע  הואיל

)להלן:  ירושלים רמת בית הכרם 12רחוב יעקב שרייבום בהמכללה במתחם קמפוס 

מערכת לאספקת מים, סילוק שפכים, מערכות מי  :. העבודות כוללות בין היתר"(הבניין"

גשם, קבועות סניטריות, מערכות ספרינקלרים, משאבות למאגר מים, חיבור לתשתיות 

למסמכי המכרז )להלן  כנספח א'וכודמה הכל כמפורט במפרט ובתוכניות המצ"ב  קיימות

 "(.הפרוייקט" או ""העבודות –

 

להגשת הצעות לביצוע העבודות )ולהלן:   /פ' 01/1023והמזמינה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל

 "(;המכרז"

והקבלן הינו הזוכה במכרז ע"פ הצעתו מיום ____________, לביצוע העבודות תמורת  והואיל

 "(;הצעתו של הקבלןהסכומים הנקובים בהצעתו )להלן: "

ר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם והקבלן מצהי והואיל

למסמכי היסוד של הקבלן ו/או להחלטה בת תוקף שקיבל, וכי חתימה הנ"ל מחייבת את 

 הקבלן לכל דבר וענין;

והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי תנאי חוזה  והואיל

בכל ות רצון המזמינה בכפוף ללוח הזמנים של הקבלן הראשי וזה, ולהשלימן לשביע

 חודשים ממתן צו התחלת העבודה לקבלן הראשי. 11מקרה תוך עד 

והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת המקצועית והכספית לבצע העבודות נשוא חוזה זה בטיב  והואיל

א מחזיק בידו מעולה, לרבות הכלים, החומרים הציוד וכוח האדם הדרושים לכך וכי הו
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כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים והביטוחים שנדרשו במכרז כאשר הם תקפים נכון 

 למועד ביצוע העבודות.

 

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

    המבוא להסכם זה והמסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה והם נמנים על  .1

 עיקריו:

 בחוברת נפרדת. –כתב כמויות מפרט טכני כללי ומיוחד, א.

 מערכת התוכניות ו/או התשריטים ו/או הרשימות. .ב

 2כנספח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיום תנאי החוזה, בהתאם לנוסח המצ"ב  .  ג

 להסכם זה. 

להסכם  1בנספח נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק, בהתאם לנוסח הערבות המצ"ב  .ד

 זה.

 להסכם זה. 3בנספח נוסח ההצהרה  –יעות הצהרה על העדר תב . ה

 להסכם זה. 4נספח  -אישור ביטוחי הקבלן  . ו

 להסכם זה. א' 4נספח  -פטור מנזקים  –הצהרת הקבלן .     ז

 להסכם זה. ב' 4נספח  –נספח עבודות בחום  .ח

 להסכם זה. ג' 4נספח  -תמצית ביטוחי המזמינה   .  ט

 להסכם זה. ד' 4נספח  –דה הנחיות חברת הביטוחי לעבו    . י

להסכם  0נספח  –נוסח לדוגמא של החוזה המשולש בין המכללה הקבלן הראשי והקבלן   . אי

 זה. 

 להסכם 6נספח  -נוסח תעודת השלמה  . בי

 להסכם זה. 1נספח  –הצהרת בטיחות   . גי

 להסכם זה. 8נספח  –.   כתב התחייבות יד

 זה.להסכם  9נספח  –.   הוראות בטחון טו

 להסכם זה. 20נספח  -.   נוסח צו התחלת עבודהטז

 

תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם   .1

 להוראות החוזה.

ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייבת המזמינה לשלם לקבלן את -תמורת ביצוע העבודות על .3

 שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

ובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מע"מ. המזמינה תשלם המחירים הנק .4

 את המע"מ בשיעור שיחול במועדי תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי מבלי לגרוע ו/או לפגוע בתנאי ההסכם המזמינה   .5

צוע העבודות ובמקרה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להקטין או להגדיל את היקף בי
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כאמור ישולם לקבלן בהתאם לבניה בפועל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין 

 הקטנת היקף העבודה או לחילופין לפיצוי כלשהו בגין הגדלת היקף העבודה.

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלקמן: .2

 

 ____________כתובת המזמינה: __________________________________

 

 _______________________________________________כתובת הקבלן: 

 

 71כל הודעה שתישלח לצד האחר בשעות העבודה המקובלות כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 שעות מיום משלוחה.
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 כללי –פרק א' 

 

 . תיאור העבודות2

קומות  )בשטח מוערך של  2בניין בעל ל וכיבוי אש תברואהות המזמינה מעוניינת בביצוע עבוד

העבודות כוללות בין היתר : המכללה בירושלים. מ"ר( וכן בתחומי הפיתוח במתחם  13,000

המצ"ב  כל כמפורט במפרט וכתב כמויותו עבודות תברואה, סילוק שפכים, מערכות ספרינקלרים

 "(. הפרוייקט" או ""העבודות –כרז )להלן למסמכי המ וכן בתשריטים ובתוכניות כנספח א'

 

 . הוראות כלליות1

כל העבודות תתבצענה בהתאם לתנאי חוזה זה ולפרקים שבמפרט הכללי לעבודות בנין, למפרט 

המיוחד, לתקנים הישראליים ולמפרטי היצרן. יש לראות את תנאי החוזה, המפרט הכללי, 

ן, כתבי הכמויות והתכניות כמשלימים זה המפרט המיוחד, התקנים הישראליים, מפרטי היצר

 את זה.

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

 ביתר המסמכים. על הקבלן לרכוש לעצמו על חשבונו את המפרט הכללי לעבודות בנין.

 פקח.לא ישולם עבור עבודות חריגות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב של המ

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר 

ובכללם מנהל הפרוייקט וקבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן 

מתחייב לבצע את העבודות תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום, 

 ו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.ולעשות כמיטב יכולת

  

 . הגדרות3

בתנאי חוזה זה, כפי שהינו מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין( יהיו 

 למונחים ולביטויים הרשומים להלן המשמעות שבצידם:

 

"העבודה" או 

  -"השרותים"

קמפוס ב 3בניין מס' בניית במסגרת  תברואהביצוע עבודות 

מ"ר בהתאם לחוזה  13,000-המכללה, בהיקף מוערך של כ

 . זה ונספחיו

/ "המזמינה"

 - "המכללה"

ו/או מי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר 

שהתמנה מעת לעת על ידה לפעול בשמה לצורך חוזה זה 

 ו/או לרכז את הפרוייקט נשוא חוזה זה.

"הקבלן 

   -הראשי"

אשי ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו לרבות נציגו של הקבלן הר

ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי  מוסמכים,ה
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 מכוחו באתר.

הקבלן שהצעתו זכתה במכרז ועמו מתקשרת המזמינה  "הקבלן"

 בהסכם זה. 

"מנהל 

 הפרוייקט"

או כל נציג מטעמו או בע"מ  משרד אהוד תייר ניהול והנדסה

בין בנוסף לו ובין במקומו  כל מי שמתמנה על ידי המזמינה

לנהל את ביצוע העבודות ולפקח על ביצוען ועל אופן ביצוע 

 החוזה.

 "המפקח"

 

האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי מנהל הפרוייקט 

לתאם, לפקח, לבדוק ולאשר את התכנון והביצוע של 

 המבנה או כל חלק ממנו. 

יועץ "

 "התברואה
ו/או מי שמונה על ידי  "מאמנון יושע מהנדסים יועצים בע

לביצוע המבנה ו/או העבודות  תברואהמהנדס הכ נההמזמי

 . הו/או מי שימונה על יד

מי שמונה על ידי ו/או  אפשטיין -קולקר–משרד קולקר  "האדריכל"

בהוראה בכתב לקבלן כאדריכל לביצוע המבנה  נההמזמי

 ו/או העבודות ו/או מי שימונה על ידו. 

"היועצים 

 ים"והמומח
אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו/או על ידי מנהל 

 הפרוייקט בקשר לפרוייקט.

 בקמפוס המכללה להנדסה.  3בניין מס'  "המבנה"

"העבודה" או 

או  "העבודות"

  "הפרוייקט" 

שעל הקבלן לבצע בהתאם וכל הפעולות כל העבודות 

ודה עבעבודות נוספות ככל שיידרשו, לרבות  לחוזה, לרבות

את המבנה ואת כל הנדרש עפ"י  לבנותעל מנת , ארעית

אות ונספחיו, כולל הוראות המכרז והור מסמכי החוזה

  .וע"פי הוראות כל דין המפקח

 

"המתכנן" או 

"מתכנן 

 המערכות"

כל אחד ממתכנני המערכות במבנה, לפי הענין, ולרבות כל 

 או על ידי מנהל נההיועצים שימונו על ידי המזמיאחד מ

 הפרויקט.

"החוזה"  או 

 "ההסכם"
הסכם לביצוע עבודות וכן תנאים כללים אלה וכל מסמך 

אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, וכל 

 מסמך נוסף שיצורף בהסמכת המזמינה והקבלן. 

"המפרט 

 הכללי"
המפרט הכללי לעבודת בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית 

אגף הבינוי והשיכון / מנהל  / ןבהשתתפות משרד הביטחו
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כל  –המכונה "האוגדן הכחול"  –תכנון והנדסה ומע"צ 

 פרק בהוצאתו האחרונה

"המפרט 

 המיוחד"
מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, 

הדרישות הנוספות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים 

 מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

 ט הכללי והמפרט המיוחד כאחד.המפר "המפרט"

התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל  "תכניות"

שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המהנדס לענין 

חוזה זה, וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי 

 המהנדס לענין חוזה זה מזמן לזמן.

ת והקמת המבנה כל החומרים הדרושים לביצוע העבודו "חומרים"

והשלמתו, בהתאם להוראות חוזה זה, חומרים שסופקו על 

ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה 

בין מוגמרים ובין  –והשלמתו, לרבות אבזרים, מוצרים 

הן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק  –בלתי מוגמרים 

 מן המבנה.

"צו התחלת 

 עבודות"
בלן להתחיל בביצוע הוראה בכתב לקבלן המורה לק

העבודות לבניית המבנה כשהוא חתום על ידי מנהל 

     .20לנספח  הפרוייקט בהתאם 

קום ביצוע "מ

, או העבודות"

 "האתר"

לפי המפורט העבודות בקמפוס המזמינה בירושלים אתר 

בתוכנית המצורפת ולרבות כל מקום בו תתבצענה עבודות 

ינים עבודות, בהתאם לחוזה, כולל אתרי ייצור בהם מכ

 מוצרים, רכיבים וציוד

"ביצוע 

 המבנה"
לרבות השלמתו והבדק שלאחר גמר ביצוע המבנה ו/או 

ביצוע של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם 

 להוראות החוזה.

"מעבדה 

 מוסמכת"
מעבדה שהוסמכה על ידי הממונה על התקינה של משרד 

 התעשיה והמסחר.

 

 ןסמכויות המפקח וניהול יומ .4

המזמינה, האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה, מנהל הפרויקט, המפקח או מי שמונה על 

ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את החומרים אשר 

משתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאים הם 

אותיהם והוראות היועצים והמתכננים. לבדוק אם הקבלן ביצע כהלכה את החוזה, הור
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למזמינה, לאדריכל, למהנדס הקונסטרוקציה, למנהל הפרויקט ולמפקח תהא גישה 

 המבנה. חופשית לאתר עליו יוקם

בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבשליטת הקבלן  סהמפקח יהיה רשאי להיכנ

בר יהיה תלוי בקבלן( שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה לביצוע החוזה וכן )ככל שהד

לכל מקום שממנו מובאים חומרים ו/או חפצים ו/או מכונות ו/או אביזרים כלשהם 

הקשורים בביצוע החוזה, לבדוק את כל התוכניות וכן את החומרים ואופן ביצוע 

 העבודות, קצב התקדמותן ומידת התאמתן למפרטים ולתוכניות המנחות.

לרבות פרטים,  שימסור למפקח כל מידע שיידרהקבלן ישתף פעולה באופן מלא ושוטף ו

הסברים, מסמכים, דוגמאות חומרים, אינפורמציה, עותקי דוחות מכל סוג, תוכניות 

 ויומני עבודה.

הקבלן ינהל יומן עבודה בשלושה העתקים לפחות )להלן: "היומן"(. ביומן ירשמו 

בלן יקפיד שכל המפקח והקבלן מדי יום את כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה. הק

הפרטים שנרשמו על ידו יהיו נכונים וישקפו את מהלך העבודות במלואן. היומן יוחזק 

באתר העבודות בו תהיה למזמינה, למפקח, למהנדס, ליועצים ולמתכננים גישה אליו 

 בכל עת.

כל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו, בין בנוכחות הקבלן ובין 

 חותו, תחייב את הקבלן.שלא בנוכ

 ביומן ירשמו הפרטים הבאים:

 מספרם של העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה. (1)

 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו. (2)

 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה. (3)

 מנו.הציוד המכני והטכני המובא למקום המבנה והמוצא מ (4)

 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה. (5)

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה. (6)

 תקלות והפרעות בביצוע המבנה. (7)

 ההתקדמות בביצוע המבנה במשך היום. (8)

 הוראות והערות שניתנו לקבלן על ידי המהנדס או על ידי המפקח. (9)

 הערות המתכננים והיועצים בעת ביקורם. (11)

 ובדתי במהלך ביצוע המבנה. כל דבר אחר המשקף את המצב הע (11)

 תוספות ו/או שינויים הנדרשים ע"י הקבלן בצירוף אסמכתאות.  (12)

 עיכובים בביצוע ו/או השלמת העבודה. (13)
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אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע המבנה, אלא אמצעי להבטיח כי  

 הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו.

לן מהתחייבויותיו כלפי המזמינה למילוי הוראות הפיקוח האמור לא ישחרר את הקב

 חוזה זה.  

היומן ייחתם על ידי המפקח והקבלן והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא  

ימים  7כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 

לן יירשם מרישומם, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקב

 ביומן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם רישומים אלה לא  

 יחייבו את המזמינה.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא סעיף קטן )ד(,  

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם 

 שת כל תשלום על פי החוזה.עילה לדרי

המהנדס ו/או המפקח שומרים לעצמם את הזכות לשלוח הוראות והערות לקבלן  

 בפקס, וזה יחשב כאילו נרשם ביומן העבודה.

 

 הסבת החוזה .0

הקבלן מתחייב בזה כי יבצע את העבודות, על כל חלקיהם ופרטיהם בעצמו, ברציפות 

, לשביעות רצונם המלאה של המהנדס החל מיום חתימת החוזה ועד להשלמת העבודות

 והמזמינה.

אין הקבלן רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או 

 למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.

ינוי בבעלות או בשליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין ע"י העברת מניות, הגדלת הון ש

ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך אחרת, ייחשב כהעברת זכויות שהקבלן אינו  מניות

 רשאי לעשותה וההוראות שלעיל יחולו גם על שינוי כזה.

להמחות ו/או להסב, ו/או להעביר לאחר או לאחרים את כל או  תהיה זכאית נההמזמי

ת הקבלן לפי חוזה זה מבלי צורך בקבלת הסכמ הו/או התחייבויותי החלק מזכויותי

והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום מכל סוג בקשר עם האמור לעיל  לכך

 .וביצועו

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 

העבודה, אין  בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה, או של חלק ממנו, לאחר 

 כאמור בסעיף א. לעיל.
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נתנה המזמינה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה 

האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו להתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא 

 באחריות המלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי המבנה, באי כוחם ועובדיהם.

תנקוב בשמם או לרכוש התחייב הקבלן למסור עבודות מסוימות לקבלנים שהמזמינה 

חומרים מספקים שהמזמינה תנקוב בשמם, לא יגרע הדבר מאחריותו של הקבלן כלפי 

 המזמינה ו/או כלפי כל אדם.

 

 היקף החוזה .6

האדם, החומרים, הכלים, -הוראות החוזה חלות על בניית המבנה, לרבות המצאת כוח

  שם כך.הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ ל

   

  בדיקת תנאי החוזה .1

יקר במקום ביצוע העבודות ובחן בהקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי 

את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו, לרבות את 

תכניותיהם, את את  את שטחי המבנה המתוכנן,מקום ביצוע העבודות וסביבתו, 

ניתח והסיק על אחריותו ם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות, כמויותיה

את דרכי הגישה למקום ביצוע מהם הכלים והאמצעים שנדרשים לביצוע העבודה 

העבודה, המבנים הסמוכים, המפגעים, שטחי האחסנה, את עבודות הקבלנים האחרים 

הלימודית השוטפת ת בפרויקט. הקבלן מודע לכך שהוא חייב לעבוד באופן שהפעילו

תמשך בצורה נאותה ללא הפרעות במשך כל זמן הקמת הפרויקט, וכן כל גורם במכללה, 

כי  ,אחר אשר עלול להשפיע על ביצוע העבודה מכל בחינה שהיא. כן מצהיר בזה הקבלן

שוכנע על יסוד בדיקותיו, כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה 

יו לפי החוזה ללא יוצא מן הכלל. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום לכל התחייבויות

תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או על אי ידיעה או אי 

הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובעות ממנו וכמפורט בכל הקשור 

 ., לתוכניות ולהיתרלמקום ביצוע העבודות

בדק קרא בעיון והבין את כל מסמכי המכרז לרבות כל נספחיו, וכי  ,בזההקבלן מצהיר 

היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות ומבלי לפגוע 

 בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים והציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים

אשר  ול חברת הגיחון או כל גורם אחרלרבות כל התיאומים הנדרשים לביצוע העבודה מ

יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר 

כי  ,בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם מאחר והקבלן מצהיר בזאת

או כי הם באפשרות השגתו. במיוחד לא תישמע כל טענה על חוסר  ,בידיו כל אלה

 , סגררועים חריגים כמו שביתות, התפרעויותיומרים, בציוד או בכוח אדם )לרבות אבח

, לרבות מחסור בפועלים ועובדים ובתחומי מדינת ישראל יהודה ושומרון וכיו"ב בשטחי

 . למען הסר ספק,צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות אלו לא תשמשנה( וזרים

בו כתקלה ו/או עיכוב ו/או הפרעה הנובעים מכוח עליון לא ייחש האירועים המנויים לעיל 
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שלקבלן אין שליטה עליהם, והקבלן יהיה מחויב להשלים במועד את כל התחייבויותיו על 

 פי החוזה למרות הנ"ל.

 ןהנובעת מהימצאות הפרעות איזה שההקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה 

 . צוע העבודות במועדן על פי תנאי החוזה, או ממניעה כל שהיא לביהפרויקטתחם במ

 חוזה.ה על פייש לו כל הרשיונות לביצוע העבודות הקבלן מצהיר כי 

סיון המתכננים יהמפרט הטכני מבוסס על שיטות הנדסיות מקובלות בישראל, על נ

והיועצים בנושא וכן על דרישות תקנים ישראליים וזרים. מאחר והקבלן הציג את עצמו 

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש במסמכים ובתוכניות המצורפים, מוסכם: סיוןיכבעל נ

 

בזמן הגשת הצעתו, הקבלן בדק היטב את המסמכים והתוכניות והביע  ( 1)

סתירות, ככל שקיימות בין בכתב את הערותיו במידה וישנן כאלה לגבי 

וכן  ןהביצוע המתוכנואופן שיטות המסכים השונים וכן הערותיו לגבי 

ציג אלטרנטיביות, במגמה להוזיל את העבודות וליעל הביצוע כך יהוא 

 שהעבודות תושלמנה לכל המאוחר במועד הקבוע בחוזה.

לא יתקבלו טיעונים מטעם הקבלן שטיב עבודתו פגום או שמשך הביצוע  (       1)

יתארך בגלל מילוי אחר דרישות המפרט והתוכניות או תכנון לא מתאים 

 ולא מקצועי.

קבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה ו/או ה ( 3)

היא נובעת מאי התאמה בין התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות בשלב 

 מאוחר לחתימה על הסכם זה.

 

 ספקות במסמכים והוראות   .8

על הקבלן במסמכיו השונים של החוזה תפורשנה על דרך השלמה  ותהחובות המוטל  0.1

משמעות בין -תר סתירה או אי התאמה, או דווולם במידה שלמרות זאת תיוא והרחבה,

 מסמכיו השונים של החוזה לבין עצמם, ייושבו ויוכרעו אלו על פי ההוראות הבאות:

היו ישוב הסתירה, אי ההתאמה או דו המשמעות והכרעתם דרושים בכל הקשור  

הקדימות הבא למסמכי  ייושבו ויוכרעו אלו על ידי הקניית סדר לביצוע העבודות

 החוזה:

 

 התוכניות. א.

 המפרטים המיוחדים. ב.

 כתב הכמויות. ג.

 החוזה העיקרי. ד.

 המפרטים הכלליים. ה.

תקנים אשר אינם מופיעים במסמכי החוזה ואשר מתייחסים לחומרים   ו.

 הדרושים לשם ביצוע העבודות.
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לחישוב עתם דרושים בכל הקשור יו ישוב הסתירה, אי ההתאמה או דו המשמעות והכריה  0.1

שר יגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות המיועדות למדידה ייושבו ויוכרעו אלו אל א התשלום

 הקדימות הבא למסמכי חוזה: ידי הקניית סדר

 התוכניות. א.

 המפרטים המיוחדים. ב.

 כתב הכמויות. ג.

 החוזה העיקרי. ד.

 המפרטים הכלליים. ה.

ו/או אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה                   בכל מקרה של סתירה  0.3

יקבע מנהל הפרויקט את סדר  –ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה 

 העדיפות ביניהם, וקביעתו תהא סופית ומחייבת.

מסופק בפירושו גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה   0.4

יפנה הקבלן בכתב לפני חתימת החוזה בין הצדדים  –הנכון של המסמך או של חלק ממנו 

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  –הוראות בכתב  ןלמנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט  יית

סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו בו מצא נוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה ב

על כך שבעה  מנהל הפרויקטשונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב משמעות ו/או פרוש 

לגבי הטיב, אופן  מנהל הפרויקטימים לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו של 

מובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות למצוא כל  הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'.

אמור למצוא בשים לב להתחייבויותיו  סתירה ו/או אי התאמה כאמור שקבלן מבצע סביר

 על פי הסכם זה.

כאמור, יחולו על הקבלן כל מנהל הפרויקט לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב 

למען הסר ספק, לא תתקבל כל  ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מלוי הוראה זו.

המפרטים וכתבי הכמויות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חוסר התאמה בין התוכניות, 

 בשלב מאוחר לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

זה או לא גילה  0.5מקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעיף ב  0.5

לעיל, ושכתוצאה מכך  7.5לפי סעיף בתור קבלן סתירה או אי התאמה אשר עליו לגלות 

ל הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לתיקון בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה ע

המעוות. מנהל הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הנוגע להתאמה או סתירה 

 .כאמור לעיל

 

 תוכניות ומסמכים .9

בין היתר  התוכניות והמסמכים  להסכם זה מצורפים על ידי המזמינה ובהסכמת הקבלן  9.1

 הבאים:

 ( תכניות למכרז.1)   

 ( מפרטים טכניים וכתבי כמויות.1)

 מכרזית של בנארית למילוי הצעת הקבלןהתקן חיצוני ל( 3)
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שינויים בתוכניות המבנה ולו הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי נמסר לו ע"י המזמינה כי ייתכן ויח 9.1

 וכי הביצוע בפועל ייעשה בהתאם לתוכניות מעודכנות שיימסרו לו על ידי מנהל הפרויקט. תוכניות

 היועצים יימסרו לקבלן במידת הצורך לצורכי מידע כללי בלבד.

על הקבלן לערוך אחת לשבוע רשימת תכניות ביצוע כולל מועדים על מנת להבטיח ביצוע רציף   9.3

ובלתי פוסק של העבודות באתר. ככל שלא קיימת תכנית ביצוע עתידית על הקבלן להודיע על 

ימי עבודה לפני סיום תכנית הביצוע הנוכחית.  7 -יאוחר מ העדרה של תוכנית ביצוע כאמור עד לא

למען הסר ספק, יובהר כי העדרה של תכנית ביצוע במועד לא תקים כל זכות תביעה ו/או דרישה 

 לקבלן.    

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה. המפקח   9.4

זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על וכל אדם שמורשה על ידו לתכלית 

 הדעת.

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן המבצע על ידי המנהל ללא תשלום. כל   9.5

עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, יחזיר הקבלן למנהל 

 את כל התוכניות שברשותו.

סטים מכל תכניות שאושרו לביצוע, יומן עבודה, סיכומי  1זיק במשרדו באתר הקבלן יח 9.2

 ישיבות, דוחות פיקוח עליון של המתכננים וכן כל מסמך המהווה חלק מחוזה זה.

 הקבלן יאפשר למפקח לעיין ולהשתמש במסמכים אלו בכל עת.   9.7

א יוהנה הבלעדי של המזמי הכושמוצהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן ר  9.0

זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא להכין מהן העתקים,  תבעל

ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי 

יצוען בלבד, ואסור לו הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ב

להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן 

לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או המבנה. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש 

 זכות עכבון בקשר לתוכניות ו/או חלק מהן. כל ומוחלט על

 

 דוחות וישיבות תיאום   .20

יזמן אליו במועד קבוע את  הקבלן לישיבות תיאום בנושאי ביצוע המבנה והתיאום מול  קחפהמ

הקבלנים האחרים באתר. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שנקבעו במסגרת עבודות הקבלן 

הראשי לעבודות שלד וגמר וכן עליו להביא לישיבות אלו את הדוחות, המסמכים ובעלי המקצוע 

 המפקח.לכך בכתב מראש על ידי  הכל כפי שיידרש –

 

 העבודות לשביעות רצון המפקח .22

הקבלן יבצע את העבודות לפי הסכם זה, לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, ימלא    11.1

לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות 

 בחוזה.
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ה זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ברמה, על אף האמור בכל מקום אחר בחוז   11.1

באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות השימוש לשם כך בכח אדם, חומרים, 

כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך ביצוע כל דין. 

ודות הקשורות הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של כל העב

והכרוכות בביצוע המבנה ו/או הפרויקט עפ"י חוזה זה, הינן עיקרו, בסיסו ויסודו של חוזה 

 עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה כדלעיל. תה מתקשרתלא הי נהזה, וכי המזמי

 

 ערבות לקיום החוזה ולוח זמנים  .21

מזמינה עם חתימת להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן ל 11.1

בלתי מותנית בנוסח המצ"ב  תהחוזה וכנגד תשלום התמורה, ערבות בנקאית אוטונומי

 םכוס. )בתוספת מע"מ( מערכו הכספי של החוזה %5זה בגובה של  לחוזה 2כנספח 

ערבות  צמוד למדד תשומות הבניה. הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן. ההערבות יהי

ידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי החוזה ונספחיו, ותקרא זו הינה  ערבות להבטחת עמ

 20אשר תהא בתוקף מיום המצאתה לידי המזמינה ועד תום  –"ערבות ביצוע" -להלן 

 2ימים מתאריך גמר העבודות וקבלת תעודת השלמה חתומה בנוסח המצ"ב כנספח 

בנוסח  וטיבלחוזה  ערבות בדקלחוזה, ותשוחרר ביחד עם החשבון הסופי כנגד המצאת 

 )בתוספת מע"מ( מערכו הסופי של החוזה %5בגובה של  לחוזה 1המצ"ב כנספח 

על כתב העדר של הקבלן , וכנגד חתימה חודשים ממועש סיום הביצוע 14לתקופה של 

   לחוזה זה. 3כנספח תביעות, בנוסח המצ"ב 

ו מכל סיבה שהיא, ו/א נההמזמישביעות רצון שלים את העבודות להיה והקבלן לא ה 11.1

ו/או לא מלא אחר כל הוראות החוזה במלואן בהתאם ללוח הזמנים המוסכם, 

לממש את הערבות מידית וללא צורך באישור הקבלן.  תרשאי נההיה המזמיובמועדן, ת

אשר הארכת משך ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא הקשורה ת נהבמידה והמזמי

תאם להוראות , ידאג הקבלן לאלתר להאריך את תקופת הערבות בהנהבמזמי

היה תקבע. לא הוארכה תקופת הערבות כאמור, ת נה, למשך הזמן שהמזמינההמזמי

רשאי לממש את הערבות ולחלט את תמורתה כפיצוי מוסכם מראש בשל אי  נההמזמי

על פי הדין,  נהקיום תנאי החוזה, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוענקת למזמי

 ול גם על כל ערבות שהוארכה כאמור.ו/או על פי חוזה זה. הוראה זו תח

הביצוע  קבלת תעודת ההשלמה כמוגדר להלן, יהיה על הקבלן להחליף את ערבותעם  11.3

בהתאם מערכן הסופי של העבודות  5%בשיעור של בערבות בנקאית לתקופת הבדק, 

 . לחוזה 1לנוסח המצ"ב כנספח 

 תרשאי נהה המזמיהיתפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ה 11.4

כל סכום אשר  הולגבות ממנו לעצמ ןהעניילממש את הערבות הנזכרת בסעיף זה לפי 

 העמד נההבלעדית עבור כל נזק או הוצאה שהמזמי הלהנחת דעת נהיפצה את המזמי

 בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו.
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ע סכומי לתבו נהמזכות המזמי אין בהמצאת הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפגוע  11.5

כסף ו/או סעדים נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות את הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן בכל 

 דרך אחרת.

 

 

 הודעה בכתב .23

הודעות על פי חוזה זה תישלחנה בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות במבוא לחוזה זה, 

שבנה או במסירה אישית, או בפקסימיליה. הודעות שנשלחו בדואר רשום כאמור לעיל, תיח

( שעות מעת מסירתן למשלוח בדואר 71כאילו נתקבלו בידי הצד הנשגר שבעים ושתיים )

רשום בבית דואר בישראל. ההודעות שנמסרו במסירה אישית או נשלחו באמצעות 

 פקסימיליה, תיחשבנה כאילו נתקבלו ביד הצד הנשגר יום לאחר שיגורן.
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 הכנות לביצוע –פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות .24

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות,  14.1 

נשוא הסכם זה, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע 

המבנה, את דרכי הגישה למקום, מגבלות התנועה באזור, הכיר את תנאי העבודה 

קיבל ובדק את כל  באתר ואת כל המשתמע מכך לגבי ביצועי עבודתו, וכן ביקש

 הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה,  14.1

לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניחים את דעתו ומהווים 

 תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

לא תוכרענה כל תביעות אשר נימוקן באי הכרת התנאים באתר או הפרטים לגבי  14.3

 ביצוע העבודה. על הקבלן לבדוק את התאמת התוכנית למציאות באתר.

  

 דרכי ושיטות ביצוע  .20

ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה,  11הקבלן ימציא לאישור המזמינה, תוך   15.1

, לרבות: שיטות וכיבוי אש התברואהדות הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע עבו

רשימת הציוד הנדרש יות קיימות, תאופי החיבור לתש הביצוע, מועדי הביצוע,

 לביצוע וכל אינפורמציה אחרת שתדרש על ידי המפקח. 

המצאת החומר האמור על ידי הקבלן בין שאושר במפורש ובין שלא אושר, אינה  15.1

 וטלת עליו.פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המ

תוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות לכך כי הקבלן אחראי  15.3

. למקום ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים האמורות

לצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל כמו כן יהיה הקבלן אחראי לכך כי 

ות ויינקטו כל האמצעים, לרבות כמהדרוש לכך מהרשויות המוס ןהרישיותחילה 

. הקבלן מתחייב לטפל על בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה

אחריותו ועל חשבונו בהסדרת כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות השונות 

לצורך אישור תוכניות הסדרי תנועה, אישור משטרה וכדומה והוא מתחייב כי לא 

ים הנ"ל וכי פעילותו תיעשה בהתאם לאישורים יפעל ללא קבלת כל האישור

 .שינתנו בלבד

קבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא ה  15.4          

פרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, ובפרט לא התהא כל 

של הפעילות בעת  המהלך התקין שולשיבותהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא 

מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת  ןלניקיוהביצוע. עליו לדאוג 

מעבודות  עלהימנוכן  להלן, 41, על פי סעיף בתיאום עם הקבלן הראשי מעבודתו

   בשעות שיורה המפקח.מרעישות 



 

 

 

 

  

          חתימה וחותמת המציע:_________          41עמוד                                                       

 

ועל חשבונו של  כל העבודות הנדרשות לצורך מימוש סעיף זה הינם באחריותו    15.5           

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הקבלן. 

, ובהתאם הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות

. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה לעבודות הקבלן הראשי

, בין כספי או אחר, כתוצאה העבור כל נזק שיגרם ל נההקבלן לפצות את המזמי

 מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי דרכי הגישה הקיימות לאתר הינם מוגבלות       15.2

 ביותר וכי ייתכן ויהיה עליו לבחור כלים ייעודיים ייחודיים לצורך עבודה באתר.  

 בודות ומשך הביצועלוח זמנים ממוחשב לביצוע הע .26

בכדי להבטיח סיום העבודות במועדן ואת האפשרות של המפקח  12.1

אחר התקדמות העבודה, ייקבע לוח זמנים ממוחשב כולל  לעקוב 

לפרויקט ע"י הקבלן הראשי אשר יהיה, משיאושר, חלק בלתי נפרד 

מודגש כי הקבלן מתחייב לבצע את  .תברואהמהתחייבויות קבלן ה

בלוח הזמנים ואם לא יעמוד בתקופת  וינתהמצהעבודה בתקופה 

, כפי שיקבע על ידי מנהל מזמינההביצוע הוא ישלם פיצוי כספי ל

 הפרויקט.

מיום התחלת ביצוע העבודות ולא יאוחר מהגשת החשבון יום  14תוך   12.1

החלקי הראשון יגיש הקבלן לאישור המפקח ולקבלן הראשי לוח 

ידרש על ידי המפקח זמנים ממוחשב. הלוח יעשה עד לפרוט כפי ש

 ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודה למילוי החוזה.

 לוח הזמנים יכלול את הסעיפים הבאים: 12.3

רשימת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, עם ציון   .12.3.1

הפעולות הדרוש לביצוען וציון הנתיב הקריטי. תוכנית  זמן

ת פעילויות המחשב תהיה כזאת שתאפשר הוספת ו/או הורד

של הקבלן וקבלנים אחרים ו/או קבלני משנה ו/או ספקים 

 ותתאים ותשתלב בלוח הזמנים של הקבלן הראשי.

נט" המבוסס על הרשת המוזכרת בסעיף קטן )א( אלוח "ג  .12.3.1

 .MPPכקובץ ממוחשב  הנ"ל

 פרוט הפעילויות לפי תחומי האחריות. .12.3.3

וע והזמנים בו ידרש הציוד הנ"ל רשימת הציוד הדרוש לביצ  .12.3.4

 בבנין.

לצורך מזמינה לרכישה ע"י ה הנדרשיםרשימת חומרים   .12.3.5

עבודתו של הקבלן. מועד אספקת החומרים יהיה המועד 

 האפשרי המאוחר ביותר על פי קביעת המפקח.

לאחר אישור לוח הזמנים הנ"ל על ידי המפקח והקבלן הראשי, יכוון  12.4

יו בהתאם ללוח הזמנים המאושר, אשר יהווה, הקבלן את כל פעולות
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מרגע אישורו, חלק בלתי נפרד ממסמך לוח זמנים זה על כל סעיפיו 

יותקן ויעודכן מדי חודש בתאום ובאישור המפקח, כולל הקבלן 

הראשי והקבלנים האחרים. על הקבלן לדווח כל חודש על התקדמות 

 עבודותיו למפקח ולקבלן הראשי.

 ללא הגשת לוח זמנים כמפורט לעיל. 1לקי מס' לא יאושר חשבון ח 12.5

לקבלן בטרם הגיש  מזמינהחשבון הביניים החודשי לא ישולם על ידי ה 12.2

הקבלן למפקח דו"ח התקדמות חודשי על ביצוע העבודות ועדכון לוח 

 הזמנים בהתאם לסעיף זה, הכל לשביעות רצונו של המפקח.

ך ורק לסדר העבודות עדכון לוח הזמנים והשינויים שיחולו בו הינם א 12.7

והקשרים שביניהם ומשך הזמן המוקצב לביצוען, ובשום פנים לא 

יגרמו שינויים ועדכונים אלה לקביעת תאריכים חדשים עבור תאריך 

 הגמר. כל זה פרט למקרה של ארכה להשלמת העבודות שתינתן בכתב.

ימים לאחר חתימת  30לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל תוך  12.0

זה ייקבע לוח הזמנים ע"י המפקח ויחייב את הקבלן. במקרה חוזה 

זה, כל ההוצאות הכרוכות בתכנון לוח הזמנים וההדפסות למיניהם 

הוצאות נוספות שנגרמו  20%בתוספת יהיו על חשבון הקבלן 

 .מזמינהל

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח  12.9

בודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, בקשר לדווחים לגבי התקדמות הע

 הזמנות וכו'.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד  12.10

על ידי הגורמים השלישיים ו/או הקבלנים האמורים ו/או מי  מזמינהה

מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים 

או/ו מי מטעמו אחראים עקב נסיבות שהקבלן  ,ו/או מביצוע המבנה

, וזאת מבלי לגרוע מכל להם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין

של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת  והתחייבויותי

שילם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, באם  מזמינהכי כל סכום שה

ישלם, יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן 

רשאי לגבותו  מזמינהת הוצאותיו בקשר לכך וכן יהיה הבתוספ

 מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 השגחה, נזיקין וביטוח  –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן  .21

הקבלן או בא כוחו יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע 

יהא טעון אישורו המוקדם  העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה,

 בכתב של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא.

לא  -אישר המפקח מינויו של בא כוח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה 

 .יגרע הדבר במאומה מכל התחייבויות הקבלן בחוזה זה

א כח זה ן בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. בדי –לצורך קבלת ההוראות מהמפקח  

 ןניסיולפחות, אשר יהיה בקיא ובעל  ןניסיושנות  0בעל בכיר  שרברב/אינסטלטוריהיה 

, בשיטות הביצוע ,בביצוע כל העבודות מהסוג המוצע לפועל ויתמצא היטב בתכניות, במפרט

את מר ן להעסיק . האמור לעיל אינו בא לפגוע בחובת הקבלבניהול צוות עובדים

וכן את מר  התברואהבתחומי מערכות  מטעמו מנהל עבודה מוסמך__ כ____________

במקום המבנה בכל עת בה יבצע הקבלן את  ואשר ישה תברואה__ מהנדס ___________

ותק בבצוע עבודות בסדר גודל זה. מודגש כי תפקידו ואחריותו  יובעל יםמנוס והעבודות ויהי

פיקוח על יהיו, בין היתר, שליטה על העובדים וסדור עבודה וכן  והמהנדס של מנהל העבודה

 תברואהמנהל העבודה ומהנדס ה כל עבודה פגומה. כמו כן, יהיה עלופסילת איכות העבודה 

להנחות העובדים, כך שעבודתם תהיה טובה ואחראית. בנוסף, חובת הקבלן להעסיק כל 

צוע מקצועי ברמה גבוהה של העבודות וכן יובבעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש לניהול 

  עפ"י חוזה זה, עפ"י המסמכים המצורפים לו ועפ"י כל דין.

 

 כניסה והעסקת עובדים תרישיונו .28

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל  10.1

 אדם המועסק על ידו בביצוע העבודות, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא

כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע 

תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין 

ימים מעת הרחקת האדם  7וך במישרין ובין בעקיפין במקום המקרקעין. ת

 כלעיל, ימצא הקבלן עובד מחליף ברמה שתאושר על ידי המפקח. הרחקת אדם

לפי דרישת המפקח כאמור לעיל לא תגרע מאחריות הקבלן והתחייבותו לפי חוזה 

 זה כולל עמידה בלוח הזמנים. 

הקבלן לא יעסיק עובדים שאין בידם אישורי שהייה ואישורי עבודה בתחומי  10.1

 הארץ.

 לחוזה זה.  9 כנספח הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הוראות הבטחון המצורפות  10.3
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 ידור ושאר אמצעי זהירותשמירה, ג .29

ימים בשבוע במהלך כל תקופת  7שעות ביממה  14הקבלן יקבל שירותי שמירה באתר  

 ,ביצוע העבודות על פי הסכם זה לרבות שבתות וחגים מהקבלן הראשי. על אף האמור לעיל

לצורך שמירת לילה ליום והמתאימים למתחייב הקבלן לנקוט בשאר אמצעי הזהירות 

יות ציבור המבקרים בקמפוס, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ביטחונם ונוח

על ידי המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

ן מתחייב מוסמכת כלשהי וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים אחרים אם פורטו בחוזה. כ

עד לאחר סיום והשלמת העבודות, ולאחר  תהקבלן למלא הוראות כל דין באשר לבטיחו

 לאכלוס.  4קבלת טופס 

 

 נזיקין  למבנה .10

מיום העמדת האתר בו יבוצעו העבודות, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודות  10.1

השלמת המבנה, יהא הקבלן אחראי לשמירת הציוד, המכשירים והחומרים. בכל 

יהא על הקבלן לתקן את מקרה של נזק לציוד ו/או למכשירים ו/או לחומרים, 

הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, להחזיר המצב לקדמותו, ולהביא לידי כך 

שעם השלמתו יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה, 

 בלי לגרום לשינוי לוח הזמנים לשביעות רצון המזמינה.מ

ל ידי הקבלן תוך כדי ( תחולנה גם על נזק שנגרם ע10.1הוראות סעיף קטן ) 10.1

עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידיו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודות 

 .07השלמת המבנה, בהתאם לסעיף 

 שכניםל הקבלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק למבנים ומתקנים ע 10.3

והיה ונגרם או לתשתיות קיימות לרבות קו סילוק שפכים או ניקוז מי גשמים, 

כזה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו מיידית לשביעות רצון 

היה והקבלן לא ביצע את התיקון,  ולהחזיר המצב לקדמותו. הניזוק והמפקח,

 בצע את התיקון ע"י אחרים וע"ח הקבלן.ת נהבכל או כנדרש, המזמי

קן את הנזק בכל מקרה של נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם" יהיה על הקבלן לת 10.4

בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון 

 יחולו על המזמינה.

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות  –"סיכון מוסכם"  10.5

סדירים, או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות )בין 

 .שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו(
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 נזיקין  לגוף או לרכוש .12

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר    11.1

שייגרם למזמינה ו/או לעובדים ו/או למי מטעמו ו/או לעובדי הקבלן הראשי ו/או לעובדי 

שרין הקבלן ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע בין במי

ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן. 

ו/או  בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו

קבלני המשנה שלו ועובדיהם ו/או ע"י כל מי שנתון למרותם וכן ע"י כל אדם או גוף הפועל 

  ר הקבלן או מטעמו.עבו

כתוצאה מכל  למזמינהיפצה את המזמינה בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם קבלן ה   11.1

אלץ לשלם פיצויים, או כל תשלום בקשר ת נהמעשה או מחדל כאמור ובכל מקרה שהמזמי

, לפי נהלנזק ו/או אובדן כאמור, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום המזמי

עצמו מיד עם  מזמינהלשלם כל סכום כזה ל נהאם יידרש לכך ע"י המזמי, או ההוראותי

וכל זאת בתוספת ריבית חוקית מקסימלית, הנהוגה  נההראשונה של המזמי הדרישת

, לגבי משיכות יתר בלתי מאושרות בחשבונות עו"ש רגילים ובתוספת במשקבאותה עת 

  עמד בהן בקשר לכל תביעה כזו. מזמינההוצאות שה

, הלנכות את הסכומים שיגיעו ל תרשאי נההיה המזמיתבלי לגרוע מהאמור לעיל, מ   11.3

עפ"י האמור לעיל, מכל תשלום או סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל עת שהיא על פי החוזה ו/או 

 לפי הסכם זה. נהלהשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המזמי

י כלפי כל צד שלישי במידה שהאחריות מבלי לפגוע באמור לעיל הקבלן יהיה אחרא   11.4

כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו תוך 

 כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. 

 

 נזיקין לעובדים  .11

המזמינה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה ו/או תוצאה מכל מין    11.1

קבלן ו/או למי מעובדיו, שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו וסוג שהוא שייגרם ל

 כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הקמת המבנה ו/או בקשר עימו.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם    11.1

ק כלשהו אשר נגרם להם תוך כדי ביצוע אחר הנמצא בשרותו של הקבלן, כתוצאה מנז

 המבנה ובתקופת ביצוע הבדק ובקשר לכך.
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 קיום התחייבות על ידי הקבלן-פיצוי עקב אי .13

אם המזמינה תידרש לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם בגין הפרה ו/או אי 

סכום קיום התחייבויות על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לשפות את המזמינה בגין כל 

שישולם על ידה כדלעיל, השיפוי משמעותו שהקבלן ישלם תחת המזמינה כל סכום 

שהמזמינה תדרש לשלם וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה. כל סכום שישולם על ידי 

המזמינה יראוהו כחוב המגיע לו מהקבלן לפי חוזה זה, והמזמינה רשאית לנכות חוב זה 

 ו לגבותו בכל דרך אחרת.מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא א

 

 שחרור מאחריות .14

שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמינה בכל העניינים 

המפורטים או הנוגעים לחוזה זה או לביצוע או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות אישית 

נגד הנ"ל הנובעת כלפי הקבלן או כלפי אדם אחר והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה 

 מהעניינים המפורטים לעיל.

 

 ביטוח   .10

 

מבלי לפגוע בהתחייבויות הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יערכו הצדדים ביטוחים 

 כמפורט להלן:

 : ביטוחי המזמינה 15.1

או לפי כל דין, ומבלי ו/בלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה מ 15.1.1

 הכלשהי כלפי הקבלן, מצהיר אחריות העל עצמ תשהמזמינה נוטל

 לעיל ולהלןת כמפורט ניוערוך פוליסה לביטוח עבודות קבלתהמזמינה כי 

ו/או על  ה"( על מנת להגן על עצמביטוח העבודות הקבלניות" להלן:)

מפני מטעמה ו/או על הקבלנים ו/או על קבלני המשנה  ההבאים מכוח

נשוא  ותביצוע העבודו/או הנובעים מ בקשר עםנזק או אחריות או אובדן, 

בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי  ;הסכם זה

ת הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, ות העצמייוההשתתפו

תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הכיסוי המפורטים 

 להלן:

  העבודות: –רק א' פ  15.1.1.1

עבודות האת פורש מ.ע.מ.( )כולל במהמבטח במלוא ערכן  

והחומרים ו/או מתקנים ו/או כל ציוד אחר שהינם חלק בלתי 

כי  במפורשנפרד מהעבודות בקשר עם הסכם זה. מוסכם בזה 

ציוד ו/או כל רכוש  אינו כוללהביטוח הנערך על פי פרק זה )א( 

אחר המשמש את הקבלן בביצוע עבודותיו ואשר אינו מהווה 

 הסכם זה.חלק מהעבודות. נשוא 
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  צד ג': –פרק ב'   15.1.1.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותם על פי דין  

יחידי של המזמינה ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה, )להלן: "

אחריותם של הקבלן ו/או קבלני  במפורש", למעט המבוטח

משנה בגין ו/או עקב השימוש בציוד מכאני ו/או ציוד מכאני 

ב(, בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם הנדסי ו/או כלי רכ

זה. בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של 

ש"ח  10,000,000כל אדם או  גוף כלשהו, בגבול אחריות בסך 

למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. מוסכם בזה כי הביטוח 

 ( כפוף לסעיף אחריות צולבת על פיוב' 10.2.2האמור בס"ק זה )

יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

המבטח את אחריותם של המזמינה  חבות מעבידים: –פרק ג'   15.1.1.3

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה 

 כלפי, 1900ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 העבודות בביצוע םעממט או/ו םיד על המועסקים העובדים

. ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר

ש"ח לתובע, לאירוע ובסה"כ  10,000,000בגבולות אחריות של 

 לתקופת הביטוח.

מוסכם בזה כי שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות )המפורט  15.1.1

לעיל(, יכלול גם את הקבלן,  והקבלן ישתתף בדמי  15.1.1בסעיף 

לעיל( לרבות  15.1.1וח של ביטוחי העבודות )המפורטים בסעיף הביט

להלן ובכפוף למילוי כל התחייבויות  15.1.3בהתאם לאמור בסעיף 

הקבלן בין אם נשוא הסכם זה ובין אם על פי כל הוראה אחרת 

בפוליסות לביטוח העבודות הקבלניות ו/או על פי כל התחייבות אחרת 

 בקשר עם הסכם זה, על נספחיו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן הקבלן מתחייב לשאת במלוא  15.1.3

דמי הביטוח ויתר התשלומים מכל סוג שיידרשו לצורך עריכת 

הביטוחים דלעיל לרבות הפרשי הצמדה והוא מתחייב לשלם למזמינה 

משווי העבודות אותן מבצע הקבלן עבור  %0.0סכום המהווה 

כי המזמינה תהא רשאית לקזז  המזמינה על פי הסכם זה. מוסכם בזה

כל סכום שיגיע לה על פי תנאי סעיף זה, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן 

בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה ואשר יאושר על ידי המזמינה . 

)לרבות חשבונות  הניכוי האמור יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר

ושיאושר על , בגין ביצוע העבודות הקבלן, שיגיש ביניים וחשבון סופי(

 ידי המזמינה.

מוסכם בזאת כי תגמולי ביטוח באם יגיעו על פי הפוליסה המתוארת  15.1.4

לעיל, ישולמו למזמינה בלבד ו/או למי שתורה המזמינה  15.1.1בסעיף 

אחרת בכתב, אולם, בכל מקרה, מוסכם כי תגמולי ביטוח כלשהם 



 

 

 

 

  

          חתימה וחותמת המציע:_________          49עמוד                                                       

 

ת שיתקבלו מאת החברה המבטחת על פי תנאי הפוליסה לביטוח עבודו

קבלניות, ישמשו לקימום ו/או לתיקון הנזקים שנגרמו לעבודות 

והמזמינה תעביר לקבלן את תגמולי הביטוח שהתקבלו מהמבטח, 

כאמור ו/או נזק המכוסה את הבעצמו תיקן הקבלן כאמור, בתנאי ש

תשלום תגמולי הביטוח לקבלן, כאמור, ,  בגינו התקבלו תגמולי הביטוח

של מנהל ו/או מפקח העבודות מטעם מותנה בקבלת אישור מפורש 

מנהל ו/או לשביעות רצון המזמינה כי התיקון בוצע בשלמותו והינו 

וזאת עד לגובה הסכום שיידרש , העבודות מטעמה של המזמינה מפקח

לקימום ו/או תיקון הנזק לעבודות. כל סכום שיתקבל בגין תגמולי 

כוי השתתפות הביטוח, מעבר לסכום שיידרש לתיקון הנזק דלעיל )בני

 עצמית(, יהיה שייך למזמינה.

 15.1.3לאמור בסעיף  בנוסףלמען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי  15.1.5

לעיל )לעניין הוצאות בגין עריכת הביטוחים ע"י המזמינה( ומבלי לגרוע 

מהאמור, הקבלן יישא, בכל מקרה נזק בסכומי ההשתתפויות 

 15.1.1בודות )סעיף העצמיות הנקובים בפרקי הפוליסה לביטוח הע

לעיל(. במידה והיו מעורבים בנזק מספר קבלנים, תפוצל ההשתתפות 

 העצמית ביניהם על פי החלטתה הבלעדית של המזמינה.

, הקבלן מתחייב לבצע את כל בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 15.1.2

מקרה הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

ולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות לרבות פינוי פס ביטוח

עביר אל הקבלן את ת והמזמינהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 

. לעיל 15.1.4הנזק כמפורט בסעיף תשלם חברת הביטוח בגין שהסכום 

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום 

נהליה ו/או ו/או מ המזמינההאמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי 

 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור יהיו חייביםלא עובדיה 

)ארבע עשר( ימים  14לדרישת הקבלן בכתב, יועבר אל הקבלן בתוך  15.1.7

ממועד קבלת דרישתו, תמצית ביטוחי המזמינה בחתימת החברה 

להסכם זה )להלן :  ' )ג(4המבטחת על פי הנוסח המופיע בנספח 

 "(.נהתמצית ביטוחי המזמי"

על פי בקשה בכתב מאת הקבלן, תאפשר המזמינה לקבלן לעיין בפוליסת  15.1.0

ביטוח העבודות הקבלניות במשרדי המזמינה, והקבלן מתחייב ללמוד 

את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה 

לרבות סכומי ההשתתפויות העצמיות הנכללים בהן וזאת לפני תחילת 

 ת.ביצוע העבודו

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על ידי המזמינה  15.1.9

לעיל. כמו כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה  15.1.1על פי האמור בסעיף 

-עם המזמינה לשם שמירה ומימוש זכויות המזמינה ו/או מי מטעמה על

 פיהם.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מאשר בזה הקבלן כי הוא מודע  15.1.10

בהתניות המיוחדות לעבודה בחום, לחובת קיום שמירה ולחובת  לאמור

בדיקה אצל הרשויות, על קיומם של מתקנים וצנרת תת קרקעיים בכל 

 מקום בו מתוכננות חפירות הקשורות לעבודות נשוא הסכם זה.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת הביטוח  15.1.11

ל שינוי שיש בו כדי לצמצם את לעיל, אולם כ 10.2.2בסעיף כאמור 

היקף הכיסוי הניתן על פי תנאי הפוליסה הנ"ל והמתייחס לקבלן יובא 

 לידיעתו בכתב.

ככל שהקבלן יהיה בדעה כי קיים לגביו צורך להגדיל את היקף  15.1.11

הביטוחים ו/או לערוך ביטוחים נוספים בקשר עם העבודות נשוא הסכם 

ם אלו על חשבונו הוא לפני זה, מתחייב הקבלן לעשות ביטוחים נוספי

תחילת ביצוע העבודות, לאחר שהודיע למזמינה על כוונתו לעשות כן. 

הקבלן מתחייב להמציא למזמינה העתק מהפוליסות הנוספות שהוצאו 

 על ידו כמפורט לעיל.

מובהר בזאת במפורש, כי אין ולא יהיה בעריכת ביטוח העבודות  15.1.13

ל המזמינה ו/או על מי מטעמה עכדי להטיל הקבלניות על ידי המזמינה, 

מכל מין וסוג שהם, בגין ו/או בקשר לביטוחים אחריות, כל חבות ו/או 

הנערכים על ידי המזמינה, כלפי הקבלן ו/או כלפי מי מטעמו )לרבות 

עובדיו, קבלני משנה וכל הבאים מטעמם ו/או בשמם(, לרבות בקשר 

הכיסוי הניתן על לטיבם, תנאיהם, חריגיהם, היקפם ו/או תקפותם וסוג 

 ידם, והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנ"ל.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה מכל מין  15.1.14

וסוג שהן כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם 

בגין ביטוחי המזמינה המפורטים לעיל ולהלן, היקפם, תנאיהם, 

וי הניתן על ידם, והוא מוותר על כל תביעה או חריגיהם וסוג הכיס

 דרישה כנ"ל.

בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה מ 15.1.15

מתחייב לעיל  10.2.2בגין הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ביטוח 

על להודיע מיידית למפקח ומנהל העבודות מטעם המזמינה הקבלן 

כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא הצורך, , במקרה קרות האירוע ולדאוג

המזמינה עם  לשתף פעולהמתחייב הקבלן דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. 

זכויות הבכל הדרוש למימוש לרבות מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

העביר שתף פעולה עם דרישות המבטח ו/או לעל פי הפוליסה, לרבות ל

וזאת מבלי  ,ידרשיכל מידע ש מזמינה ו/או למנהל העבודות מטעמהל

 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהמזמינה ת יולגרוע מזכו

בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, מ 15.1.12

על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי 

מנהל ו/או מפקח ו/או  המזמינהשמאי מטעם חברת הביטוח ו/או 
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אלא אם המזמינה הורתה בכתב לקבלן לנהוג  העבודות מטעם המזמינה,

 אחרת.

כל דין, על פי הסכם זה ו/או  ו של הקבלן על פימבלי לגרוע מאחריות 15.1.17

מכוסים בפוליסות לנזקים אשר היו בלעדי אחראי  יהיההקבלן 

אילולא מעשה או מחדל של הקבלן  לעיל 15.1.1בסעיף המפורטות 

משנה ועובדיהם, אשר  ו/או הפועלים מטעמו, לרבות ספקים, קבלנים

יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו 

 .משולמים בגין אותם נזקים

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי הוראות סעיפים אלה אינן  15.1.10

 באות לגרוע מחיובי הקבלן ו/או אחריותו על פי הסכם זה, על נספחיו.

 ביטוחי הקבלן 10.1

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על

העבודות נשוא כל תקופת ביצוע לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הוא למשך 

ההסכם ו/או כל תקופה אחרת לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר 

ביטוחי " -כאמור להלן, את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו להלן

 .המורשית כדין לפעול בישראלביטוח בחברת "(, הקבלן

  (:ביטוח רכוש )אש מורחב 15.1.1

נזק פיזי ו/או אובדן בלתי צפויים שיגרמו למתקנים, מבני עזר, המבטח 

ציוד ו/או כלי עבודה ו/או כל רכוש אחר בבעלות הקבלן שאינם מיועדים 

המובאים על ידי הקבלן לאתר לצורך ביצוע  להיות חלק מהפרויקט,

נשוא הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מוסכם בזה כי  העבודות

היקף הכיסוי הביטוחי הינו בתנאים שאינם פחותים מתנאי פוליסת ביט 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות נזקי  1011"אש מורחב" מהדורה 

אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי 

ידי -נורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה עלנוזלים והתבקעות צי

טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן נזקי פריצה )על בסיס נזק -כלי

 ראשון( ושוד. 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות 

התחלוף )שיבוב( כלפי המזמינה מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 

ות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף מפקח העבוד

 )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  :ביטוח רכוש )אש מורחב( 15.1.1

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך  15.1.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

רכוש העתיד להיות חלק מהפרויקט ולקיים על חשבונו פוליסה לביטוח 

לאתר ביצוע העבודות, אצל יצרנים ו/או באחסון בעת הימצאו מחוץ 

כולל במפורש בעת העמסתו ו/או פריקתו.  ו/או בדרכו אל אתר העבודה

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי יהיה בהתאם בהתאם לאמור וכיסויים 

 לעיל. 15.1.1המפורטים בסעיף 
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( 10.1.1מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח הנערכת בהתאם לסעיף זה )

ף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי תכלול סעי

המזמינה מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

 ביטוח אחריות מקצועית : 15.1.3

בגין רשלנות  או דרישההמבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/

שהוגשה במשך תקופת  מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

או מחדל ו/מעשה ב שמקורם הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק

 נשוא העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםרשלני 

 הסכם זה.

 2י של מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילו

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה ה 

 .ותשבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק  למזמינה להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מזמינהל פי דרישת הע  

 (.10.1.3) מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 : ביטוח חבות המוצר 15.1.4

פגומים,  מוצריםלפי חוק האחריות  עלת חבות הקבלן המבטח א

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר )לרבות  ,1900 התש"ם

שיוצר כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות בטיחות( 

ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל  ןו/או הורכב ו/או תוק ןו/או הוכ

במסגרת ביצוע העבודות  וו/או מי מטעמ בלןהקדרך אחרת על ידי 

 בקשר עם הסכם זה )להלן: "המוצר"(.

 2מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה ה 

 .ותשבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד

העתק  למזמינה להמציאמתחייב הקבלן בכתב  מזמינהל פי דרישת הע  

 (.10.1.4) מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה

 

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב 15.1.5

קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד ה 15.1.5.1

ו/או בשימושו לצורך ביצוע  השגחתו/או בו שבבעלותו

גין פגיעה גופנית בהעבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות 

קב עכלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

 200,000בסך של האחריות  ותרכב, בגבולההשימוש בכלי 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח ש"ח
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מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני כ 15.1.5.1

על פי דין אחריות הקבלן לביטוח  ,בין היתר ,ללכוההנדסי 

ו/או כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני 

ש"ח לתובע,  200,000סך של בהנדסי בגבול אחריות ציוד 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו 

יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 

 יות.בקשר לביצוע עבודות קבלנ

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, ל 15.1.5.3

גוררים וכן מחפרונים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 

 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 

 תנאים כלליים לביטוחי הקבלן: 10.3

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי ביטוח הציוד וביטוחי  15.3.1

טוחי )בי 15.1הרכוש הנערכים על ידי הקבלן על פי סעיף 

הקבלן( לרבות על פי האמור בנספח אישור ביטוחי הקבלן 

( הינו ביטוח נוסף בהתייחס לפוליסה לביטוח 4נספח )

)ביטוחי  10.2העבודות הנערכת על ידי המזמינה על פי סעיף 

 המזמינה( לעיל.

יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין  י הקבלןטוחבי 15.3.1

ובנוסף )ומבלי לגרוע משנה  קבלנים וקבלניו/או כלפי 

מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את המזמינה ו/או 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: 

"( ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים יחידי המבוטח"

( המצורף להסכם זה '4נספח בנספח אישור ביטוחי הקבלן )

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

פוליסות אחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן   15.3.3

כפופות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים 

 כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע זה,  הסכםמועד חתימת ב 15.3.4

את אישור  מזמינההקבלן ימציא ל הסכם זה,העבודות נשוא 

כשהוא  המצורף להסכם זהבנוסח ( '4נספח )ביטוחי הקבלן 

מוסכם בזה  על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(.כדין חתום 

כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה 

 תנאי יסודי לקיום החוזה.

לן להמציא נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבב 15.3.5

זה וכתנאי  הסכםמועד חתימת מ, לא יאוחר המזמינהלידי 

  תצהרהזה,  הסכם לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

 -מאחריות בהתאם לנוסח "פטורנזקים פטור מ -הקבלן 
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א יכשה )א( 4כנספח צורף להסכם זה ומסומן המהצהרה", 

 .כדין על ידי הקבלן מהחתו

לעיל מתחייב הקבלן להמציא  נוסף ומבלי לגרוע מהאמורב 15.3.2

זה וכתנאי  הסכםמועד חתימת מ, לא יאוחר המזמינהלידי 

זה, נספח  הסכםלקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא 

תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  

כשהוא חתום כדין   )ב( '4כנספח המצורף להסכם זה ומסומן 

 .על ידי הקבלן

אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת מבלי לגרוע מכל הור 15.3.7

החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהן 

יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג 

כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט 

בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 (.4נספח לן )באישור עריכת ביטוחי הקב

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות  15.3.0

כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 

העבודות מטעמם בגין העבודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות 

אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או 

הליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או לפצות את המזמינה ו/או מנ

מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 

מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי 

באיזו  מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

( 15.1מהפוליסות הנדרשות על פי סעיף ביטוחי הקבלן )

( לרבות כאמור בנספח 15.3רטים בסעיף זה )ובתנאים המפו

 ( ובין אם לאו.4אישור ביטוחי הקבלן )נספח 

בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת מ 15.3.9

 בגין הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף קרות מקרה ביטוח 

מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי )ביטוחי הקבלן(,  10.1

על קרות האירוע ולדאוג כי נציג לחברת הבטוח ולהודיע לה 

חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי 

על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 

 .ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

בקרות אירוע המחיל איזו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.3.10

יודיע הקבלן על כך  לעיל 10.1יף המפורטות בסע מהפוליסות

 ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב למזמינהבכתב 

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי ו/או מי מטעמם  מזמינהה

לנהל המשא המזמינה ת יוהפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכו

 ה.ומתן בעצמ
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מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות  הקבלן 15.3.11

פעולה  ולעשות כללעיל  15.1ערכות כמפורט בסעיף  הנהביטוח 

המבטח ו/או המזמינה ו/או מנהל אשר יידרש לעשותה על ידי 

 כדי לממש את זכויותו/או מפקח העבודות מטעם המזמינה 

המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 

 .על פי תנאי הביטוח העבודות מטעם המזמינה,

וראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו פר הקבלן את הה 15.3.11

המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או ו/או זכויות 

, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו מפקח העבודות מטעמם

למזמינה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח 

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  העבודות מטעמם,

והוא יהא  הםיעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיתב

 .מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור

לכל  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 15.3.13

המזמינה וכי מבטחי הקבלן מוותרים ידי -בטוח אשר נערך על

על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

לחוק  59ענה ו/או זכות כאמור  בסעיף המזמינה, לרבות כל ט

 "ביטוח כפל" תטענ, לרבות כל 1901 –חוזה ביטוח התשמ"א 

 יה.כלפי מבטחהמזמינה וכלפי 

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן  15.3.14

אינו רשאי  ( יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח'4נספח )

אלא אם  ,הביטוחבמשך תקופת לשנותם לרעה  לבטלם ו/או

תישלח לקבלן ולמזמינה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר כן 

וכי לא  ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת.20רשום, שישים )

המזמינה שכאלו לגבי   לשינוי לרעהו/או לביטול יהיה תוקף 

שישים ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה  נשלחהאם לא 

 .ההודעה ממועד משלוחהימים ( 20)

שמבטחו של הקבלן יודיע למזמינה ולקבלן כי מי  בכל פעם 15.3.15

מביטוחי הקבלן עומד להיות משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח  15.3.11בסעיף 

יום לפני מועד  30מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

ק, יודגש, כי הקבלן ישא בכל מקרה נזק ו/או למען הסר כל ספ 15.3.12

תביעה כנגד המבטח על פי ביטוחי הקבלן, בסכומי 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.

הנדרשים בקשר  ביטוחי הקבלןל הקבלן להחזיק בתוקף את ע 15.3.17

במשך כל  התקופה בה יהיה עם העבודות נשוא הסכם זה, 

י אחריות מקצועית וחביט . עם זאת, אתזה בתוקף הסכם
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בתוקף כל עוד לא תמה וחבות המוצר על הקבלן להחזיק 

 .דיןהתקופת ההתיישנות על פי 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם  15.3.10

ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או על 

מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או 

די לצמצם מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל כ

 דין.

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ 15.3.19

הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הקבלן, מתחייב 

בגין הארכת תוקפם , לעיל 15.3.4כאמור בסעיף הביטוח 

לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור 

במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד יטוחי הקבלן, ב

 הינו מחויב לערוך ביטוח על פי ההסכם.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן  15.3.10

'( ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור 4)נספח 

בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, 

דרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי היקפם או היע

להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או על מי מהבאים 

 מטעמה.

-קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה 15.3.11

, מעת לעת, '(4באישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח  1סעיף פי 

 מריםהשווי של הרכוש הציוד והחוכדי שישקף תמיד את מלוא 

 הסכם זה. נשוא יםהמבוטח

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות  15.3.11

האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה 

(, הינם דרישה '4)נספח ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן 

מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו 

הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או  לחבות ולקבוע את סכומי

תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע 

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי 

הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור.

לבדוק את )אך לא חייבים(  םרשאי מי מטעמהו/או המזמינה  15.3.13

והקבלן  שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעילטוח יהב יאישור

מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם 

 כאמור בסעיף הביטוח להסכם זה. להתחייבויות הקבלן

מי ו/או המזמינה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה 15.3.14

לבדוק ולהורות על  םביחס לאישורי הבטוח וזכותמטעמה 
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ו/או פוליסות  כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןתיקו

כל חובה  המזמינה ו/או על מי מטעמה, אינה מטילה על הקבלן

כאמור,  יםאישור הבטוחל בכל הקשורוכל אחריות שהיא 

אין ו של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 סכםשהיא המוטלת על הקבלן נשוא ה חבותבה כדי לגרוע מכל 

 ועל פי כל דין. זה

בביטוחי נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 15.3.15

 ה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזוכי הפרהקבלן 

לא  מנהליו ו/או עובדיופוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו/או מ

מזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל הבזכויות  יפגעו

 ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי ביטוחים אלו.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  15.3.12

כנגד המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 

העבודות מטעם המזמינה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, 

היה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית או ש

)אש  1הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

(, והוא פוטר '4נספח מורחב( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )

בזאת את המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 

 מפקח העבודות מטעם המזמינה מכל אחריות לנזק כאמור.

קבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמינה ו/או ה 15.3.17

מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של המזמינה ו/או 

המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 

לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת 

 אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

נאותה על כל הציוד ו/או הכלים  הקבלן מתחייב לקיים שמירה 15.3.10

 המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי  15.3.19

ביצוע עבודותיו, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או 

החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא 

וע העבודות לרבות על פי הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצ

הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמינה. המזמינה  

 מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

( בקשר לביטוח אינה 15מוסכם בזה כי כל הוראה בסעיף זה ) 15.3.30

באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו 

בסעיפים הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור 

 אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם  15.3.31

על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את 

 : כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות
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לבטל, אחרי שניתנה  לקבלן  תהיה רשאיתהמזמינה  .א

הזכייה במכרז או את שעות, את  71התראה של 

 ההתקשרות עם הקבלן.

ניתנה לקבלן הודעה על הפסקה כאמור, הוא יפסיק מייד  .ב

 שעות את אתר העבודה. 40את ביצוע העבודות ויפנה תוך 

יום שתועבר לקבלן  14בהתראה של  ת,המזמינה רשאי .ג

, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי בכתב

י הצמדה, לפי חוזה ביטוח, לרבות, דמי ריבית והפרש

 הביטוח. 

, יחולו כל ג. לעיל ה המזמינה כאמור בפסקהתעש .ד

לעשות  ההמזמינה אם בחר תעל הקבלן ורשאי ההוצאותי

מכל סכום  מהכן, לפי שיקול דעתו, לקזז כל סכום ששיל

לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי  השיגיע ממנ

א לגבות סכום זה יה תהסכם אחר או לפי דין ורשאי

מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות, אך לא רק, חילוט 

 ערבויות.

יחול גם על וסעיפי המשנה שלו לעיל,  15.3.31מור בסעיף הא 15.3.31

  . מקרה בו הפר הקבלן את התנאים שבפוליסות הביטוח

רשאי מנהל ו/או מפקח העבודות מטעם המזמינה כמו כן יהיה  15.3.33

עבודות הקבלן, כל עוד שלא לאשר חשבונות שיוגשו בקשר עם 

לא הסדיר הקבלן את כל הביטוחים שעליו לבצעם ו/או בכל 

מקרה שיתברר כי הכיסוי הביטוחי של הקבלן אינו ממלא 

 אחרי כל הדרישות הנוגעות לכיסוי הביטוחי.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות   15.3.34

המזמינה ו/או מי בסעיף זה או על פי כל דין, או כדי להטיל על 

לבחור בחלופה הנוחה  תחבות כלשהי. המזמינה רשאי המטעמ

הבלעדי ולא תהיה לקבלן כל  הלה לפי סעיף זה, לפי שיקול דעת

 .כאמור הטענה או תביעה בקשר עם החלטת

  

 אחריות חוזית .16

בנוסף ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מצהיר הקבלן ומתחייב כי במקרה 

עה כלשהי מצד אדם או גוף כלשהו בגין אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות של תבי

המזמינה על פי חוזים שהתקשרו בהם וככל שהתחייבויות אלה נוגעות לעבודות נשוא 

חוזה זה, יהיה המזמינה רשאית לצרף את הקבלן בתור צד שלישי לכל תביעה כנ"ל, 

דין שיינתן על ידי בית -החלטה ו/או פסקוהקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה על כל 

משפט או על ידי בורר, לפי הענין, ועל כל הוצאה שתיגרם לו, מיד לפי דרישתה הראשונה 

 של המזמינה.
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 פיקוח על ידי מנהל הפרוייקט .11

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרוייקט על ביצוע העבודות אלא  17.1

ת החוזה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים א

יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא 

 באחריות המזמינה לגבי כל צד שלישי אחר.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמינה למילוי תנאי  17.1

כמו המבטח שלו לא יוכלו לבוא  מודגש במיוחד כי הקבלן ו/או שלוחיוחוזה זה. ו

בטענה או תביעה כלשהי בגין פיקוח לא טוב, והוא בלבד יהיה אחראי לכל 

עבודותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה וישא בכל נזק או אחריות הנובעת 

 וכיו"ב.ו/או לא יעיל מעבודה לקויה, חומר לקוי, תאום עבודות לא מקצועי 
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 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 הוראות החוקקיום  .18

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות 

ומשטרת  ירושליםלרבות הוראות עיריית  והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות

אשר יינתנו מפעם לפעם, ככל שיינתנו, בנושא פגיעה בנוחיות הציבור, הסדרי  ירושלים

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת וכל הקשור בביצוע העבודות על ידי הקבלן.  ןיותנועה, ניק

, בין כספי או העבור כל נזק שיגרם ל נהשל החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמי

 אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

 

 גישת המפקח למקום העבודות  .19

ו לכל בא כוח מורשה על ידם, להיכנס לכל מקום שבו נעשית הקבלן יאפשר ויעזור למפקח א

עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים 

 כלשהם לביצוע החוזה.

 

 קיום התחייבות על ידי הקבלן-פיצוי המזמינה עקב אי .30

לשלם סכומי כסף הקבלן ישפה ויפצה את המזמינה, מיד עם דרישה, אם המזמינה תידרש 

בתביעה, דרישה ו/או כל הליך אחר שיוגש נגדה במהלך ביצוע העבודות במסגרת חוזה זה, 

לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי 

 חוזה זה.

 

 ותשלום אגרות תמתן הודעות, קבלת רישיונו .32

אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת  בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן

רשיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור, 

 יוחזרו לקבלן על ידי המזמינה. -ושתשלומם חל כדין על המזמינה 

 

 זכויות קניין רוחני .31

ה, דרישה, הליך, הקבלן ימנע כל נזק מהמזמינה ויפצה אותה מיד עם דרישה, על כל תביע

נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים, 

מדגמים, סמני מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות במתקני 

 המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.
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 הם של אנשיםפגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותי .33

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא 

, בזכות השימוש המכללהתהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש של כל אדם בקמפוס 

 והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ימלא אחר הוראות הרשויות המוסמכות בקשר לכך.

 

 יש, למובילים אחרים וכיו"בתיקון נזקים לכב .34

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול 

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו 

באופן אשר ישיב המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות 

. לתשומת לב הקבלן, סעיף זה מתייחס בעיקר מכים לפקח על הטיפול בתיקון הנזקהמוס

צנרות תת קרקעיות, קווי אספקת מים וסילוק שפכים, בשל אופיו של ביצוע חפירה והטמנת 

ע"פ תכניות איתור תשתיות  מכללהקווי ניקוז מי גשם וחיבורם למערכות תשתית קיימות ב

זק שייגרם לכביש / תשתיות תת קרקעיות יתוקנו מיידית . כל נהמצורפות למסמכי החוזה.

 על חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום בגין עבודות אלו.

 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .30

אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שהעברה עלולה לגרום      35.1      

נור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו נזק למבנה, כביש, גשר, חוטי פלדה, טלפון, צי

יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ  –באמצעי הגנה מיוחדים 

 שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבונו את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק    35.1      

מתאים  ןשל המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיו לאחר שיקבל את אישורו בכתב

 מהרשויות המוסמכות.

 

 ניקוי מקום העבודות והשלמתן  .36

 

     הקבלן יהיה אחראי לניקוי וריכוז בכל קומה של חומרי הפסולת אשר   32.1

 באחריותו במקום מוסכם ומתואם עם הקבלן הראשי.

 הריכוז ולסילוקה מהאתר. הקבלן הראשי יהיה אחראי לפינוי הפסולת ממקום     32.1

עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני     32.3

העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, הכלים, האשפה, הפסולת והמבנים 

הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן נקיים ופנויים מכל חפץ 

 ראשי.השייך לקבלן ע"פ הנחיות הקבלן ה
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ם חומרי ייריאשפה, שבניה וכל פסולת  לריכוז , על חשבונו,הקבלן יהיה האחראי  32.4

 ע"פ הנחיות הקבלן הראשי.מידי יום ביומו, , ואריזות השייכים לעבודתו

, כמו גם ניקוי כי המפקח ידרוש מהקבלן ביצוע ניקיון יום יומי ,מודגש במפורש  32.5

ועליו להקציב לשם כך עובדים מיוחדים  ות,סופי ומושלם עם גמר ביצוע העבוד

הפסולת כאמור לעיל, כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הקבלן  לניקוישידאגו 

 אחריותו ולשביעות רצון המפקח.בו

 

 אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה .31

 

 1954 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד     37.1

והתקנות שפורסמו על  1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל ואת 

פיהן וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות 

עקב עבירה על ההוראות  נהבקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמי

ט לתנאים הכלליים במפר 00)ר' גם פרק  והתקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות

בעד כל תביעה  נה. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמיהטכני המיוחד(

בגין כל האמור לעיל. הקבלן מצהיר בזה שהוא  נהו/או נזק אחר שיגרם למזמי

 באתר העבודות. ראשי הקבלן כפוף למקבל עליו להיות 

 

בסמכות מנהל העבודה הראשי לסלק כל עובד אשר אינו מבצע את הוראות  37.1

בטיחות כנדרש, עובדי הקבלן וכל קבלני המשנה והעובדים מטעמם חייבים ה

 בקבלת הנחיות עבודה ע"פ תקנות משרד העבודה לפני תחילת עבודתם.

 

פת החוזה, אף לאחר ביצוע התחייבויות הקבלן לעיל יחולו לאורך כל תקו  37.3

 ויציאת הקבלן מהאתר עד לקבלת תעודת השלמה. העבודות
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 ובדיםע -פרק ה' 

 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן .38

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא כוח אדם לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם, אמצעי 

לא  נהלמזמי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך, בתנאי עבודתם ובתשלום שכרם.

 כל שהיא כלפי עובדי הקבלן. מחויבותתהיה 

 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .39

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים במספר הדרוש לשם ביצוע  39.1

המבנה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 

 ןאו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיו ןרישיו

צמו או לדאוג לכך , וכן מתחייב הקבלן להיות בעןאו היתר כאמור, לפי העניי

שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה על מנת שהמפקח 

יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. 

 הוראה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראו כאילו נמסרה לקבלן.

בלן את בא כוחו המוסמך או את לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הק 39.1

 מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים רק ובהתאם להוראות חוק שירות  39.3

התעסוקה, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע המבנה, 

המקצועי המייצג את המספר ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע על ידי האיגוד 

 הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור.

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות  39.4

ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג 

 של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור. את המספר הגדול ביותר

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  39.5

ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה 

, תקנות הבטיחות בעבודה 1970במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה )נוסח חדש( 

וכל תקנות והוראות בטיחות אחרות החלות על ו/או בקשר  1955בודות בנייה( )ע

 לביצוע העבודות.

היה והתקשר הקבלן עם קבלני משנה לביצוע חלק מהעבודות והעסקתם אושרה  39.2

 מראש ובכתב על ידי המזמינה ועל ידי המפקח, יחולו גם עליהם התנאים דלעיל.
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 לתקנות  0כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה  הקבלן מצהיר בזה          39.7 

 , ומתחייב להמציא לחבר1954 -הביטוח הלאומי )גביית דמי ביטוח( תשי"ד 

ימים מיום חתימת  3כך מהמוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מאשר  אישור על

  ההסכם.

קבלן מתחייב בזה לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא ה 

, עבורו ועבור 1968 -בהם על פי חוק ביטוח לאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח  חייב

כל הפועלים המועסקים או שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, לפי הסכם זה, 

ובמשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן מצהיר בזה שהוא בלבד המעביד של 

ל המעביד על הפועלים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות ע

 פי פקודת מס הכנסה, חוק ביטוח לאומי או כל חוק אחר.

 לא תותר לינת עובדים באתר הבניה, לרבות לא במשרדי המפקח.     39.0            

 

 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם .40

הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח,  40.1

שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכל ימי פנקסי כוח אדם 

 עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח אדם לשם ביקורת  40.1

וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כוח אדם 

וקת העובדים לפי מקצועותיהם, חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חל

 סוגיהם והעסקתם.

 

 העסקת מהנדס ביצוע ומנהל עבודה על ידי הקבלן .42

להלן -מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים   תברואההקבלן יעסיק מהנדס 

"מהנדס הביצוע" וזאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של המזמינה לזהותו של מהנדס 

ם על ניסיון קודם בפרוייקטים דומים וכן על הקבלן להעסיק הביצוע ולאחר הצגת אישורי

מנהל עבודה, גם זאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המזמינה, ולאחר הצגת 

קודם בסוג העבודות המבוצעות לפי הסכם זה. מהנדס הביצוע או מנהל  ןאישורים על ניסיו

ת ביצוע המבנה. הקבלן לא העבודה יהיו במקום המבנה בכל שעות העבודה במשך כל תקופ

יעביר את מהנדס הביצוע או את מנהל העבודה ממקום ביצוע המבנה בלי אישור של 

 המזמינה, של המפקח ושל המהנדס.

למען הסר כל ספק מובהר ומוצהר כי אין כל יחסי עובד מעביד ביחסים שבין הקבלן ו/או מי 

 . נה"עובדי הקבלן"( לבין המזמי -מעובדיו ו/או מי מהעובדים אשר יספק הקבלן )בסעיף זה 

 

בגין כל סכום  נה, מתחייב הקבלן לשפות את המזמיזהבסעיף לעיל מבלי לגרוע מהאמור 

, מכל סיבה שהיא, לשלם לעובדי הקבלן ו/או לכל אדם או גוף בגין בו חוייבת נהשהמזמי

  הקבלן.של עובד 
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 אחריות הקבלן מול עיריית ירושלים בקשר עם הביצוע  .41

בתחומי  ותעודת גמר 4להשגת טופס  נה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמי   41.1

לרבות כל הנדרש לתיאום וקבלת אישורים מול חברת הגיחון ( 5)טופס   אחריותו

בכפיפות לקבלן הראשי ולעמידה בלוחות הזמנים למסירת או כל רשות אחרת ו

ל זאת כתנאי ל בהתאם לדרישת הרשויות, כוהכהמבנה על ידי הקבלן הראשי, ו

  לגמר עבודתו ולאישור חשבון סופי.

על אף האמור לעיל, ככל שיחול עיכוב בהשגת הטפסים האמורים שאינו   41.1 

נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, לא יעוכב בשל כך בלבד אישור החשבון 

 הסופי.  
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 ציוד, חומרים ועבודה –פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים  וחומרים .43

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו ועל אחריותו הוא לכל הציוד, המתקנים,  43.1 

החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש 

 על פי החוזה או על פי הוראות המפקח.

הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל  43.1

מקרה ולפי ב הדרוש על פי החוזה או על פי הוראות המפקח. בשל העבודות בקצ

שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו 

מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפן על חשבונו, 

לגרום לשביעות רצונו של המפקח, ובסוף תקופת זמן שנקבעה ע"י המפקח, מבלי 

לשינוי בלוח הזמנים לפי חוזה זה. המפקח רשאי לפסול ציוד מסוים או כלים 

מסוימים שיביא הקבלן לאתר אם הם אינם מתאימים לביצוע העבודות או שהם 

לצד או נה, לקבלנים האחרים ו/, מטרד למזמינהעלולים לגרום נזק לרכוש המזמי

ד זה וכלים אלה מן האתר . במקרה של פסילה כאמור ירחיק הקבלן ציוג' כלשהו

 ציוד או כלים אחרים, שיאושרו על ידי המפקח. במקומםויביא 

הקבלן יבטח את החומרים שיסופקו למקום העבודות לפי דרישת המפקח,  43.3 

לחוזה  30להנחת דעתו, לפי התנאים שייקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 

 .ןבשינויים המחויבים לפי העניי

רשאי המפקח להורות לקבלן להשתמש  –רים שהקבלן חייב לספקם במקום חומ 43.4

בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי המזמינה ושתמורתם תנוכה 

 מהתמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע העבודות.

במקרים בהם יורה המפקח שהמזמינה תספק את החומרים ו/או הציוד, כולם או        43.5

 יחולו עליהם כללים אלה: –בהתאם לכך  מקצתם, וסופקו החומרים

 הקבלן משתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות. א.

לא יהא  –כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודות  ב.

הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם ממקום העבודות אלא אם 

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

זיר למזמינה את החומרים / ציוד שסופקו על ידי הקבלן מתחייב להח ג.

ושלא השתמש בהם לביצוע העבודות וכן כל עודף ושארית  מזמינהה

 מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

ג. דלעיל,  43.5לא החזיר הקבלן את החומרים / ציוד או את עודפם, לפי פיסקה  43.2

בע על ידי המפקח בהתאם חייב הקבלן לשלם מיד למזמינה תמורתם סכום שייק

למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה. אולם אם נדרש הקבלן על ידי המפקח 
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להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה, תיקבע תמורתם כאמור, 

לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה. על אף האמור לעיל תיקבע כאמור, תמורתם 

חיר השוק ביום מסירת החומר האחר של כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מ

 לקבלן.

 

  חומרים וציוד .44

" פירושו: שהובאו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, חומריםבסעיף זה " 44.1

למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, 

 בודות.בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן הע

 חומרים וציוד יעברו בשעת הבאתם או שילובם בעבודות לבעלות המזמינה. 44.1

על הקבלן לקבל אישור מראש מטעם יועצי המזמינה של כל הציוד והחומרים   44.3

(, לרבות אישור shopdrawingלפני הבאתם לאתר העבודות, אצל הספקים )

 חתומות ע"י היועץ.  התברואה תוכניות

וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע  חומרים 44.4

אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המקרקעין ללא  –העבודות והשלמתן 

הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודות, רשאי הקבלן להוציא 

ממקום העבודות את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי 

 הבניה.

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב שהציוד והחומרים  44.5

רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ועם  –אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות 

 פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמינה.

הקדם חייב הקבלן להוציאם ב –נקבע בהוראה מועד סילוק הציוד או החומרים 

 האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.

רשאית המזמינה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב  –נמנע הקבלן מלעשות כן 

ימים, למכרם ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם,  7של 

 תזכה המזמינה את חשבון הקבלן בכל העודף שייוותר.

הציוד והחומרים והוא רשאי להשתמש הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של  44.2

בהם לצורך ביצוע החוזה. אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים ביחס 

לסילוק יד הקבלן להלן, רשאית המזמינה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי 

אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמינה 

 על פי סעיף זה.

הסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים אין ל 44.7

וציוד כלשהם. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות מעבדה מוסמכת 

 לגביהם או לפסלם בכל זמן שהוא. 



 

 

 

 

  

          חתימה וחותמת המציע:_________          20עמוד                                                       

 

חומרים שהקבלן חייב לספקם ולפי דעת המפקח לא סופקו על ידו במועד, רשאי  

ו חלק מהם בעצמו. סופקו חומרים אלו המפקח אך לא חייב לספק חומרים אלו א

חייב את חשבונו של הקבלן במחיר החומרים ת נה, המזמינהעל ידי המזמי

לכיסוי ההוצאות ומימון רכישתם של החומרים. קביעת  20%ובתוספת של 

המפקח באשר למחיר החומרים ומועדי אספקתם תהיה סופית, מחייבת ובלתי 

ים ינוכה מכל סכום שמגיע או יגיע לקבלן ניתנת לערעור. סכום החיוב של החומר

 או יגבה ממנו בכל דרך אחרת.

 

 טיב החומרים והציוד .40

הקבלן ישתמש בחומרים ובציוד מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור  45.1

 במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

נים הישראלי חומרים ופרטי ציוד שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התק 45.1

 יתאימו לדרישות התקנים האמורים.

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים ובציוד שנבדקו  45.3

 ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המהנדס ו/או המפקח ו/או המתכננים.

אין עובדה זו כשלעצמה  –סופקו חומרים ופרטי ציוד מסוימים על ידי המזמינה  45.4

 חריותו של הקבלן לגבי טיב העבודות.גורעת מא

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  45.5

והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, הציוד, כוח האדם וכל יתר האמצעים 

הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום ביצוע העבודות או להעברתם של חומרים 

 מכת הכל לפי שיורה המפקח.וציוד לבדיקת מעבדה מוס

( וכן דמי בדיקות בודקים 5דמי בדיקת דגימות במעבדה מוסמכת לפי סעיף קטן ) 45.2

 51מוסמכים יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בסעיף 

 לחוזה זה.

מבלי לגרוע ובנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לכל הפגמים והליקויים 

ים, במוצרים ובמלאכה שסופקו על ידיו, גם באם החומרים, שיתגלו בחומר

המוצרים או המלאכה האלו עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו ע"י 

 המפקח.
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 בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים .46

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועדו  42.1

ם, ללא הסכמתו מראש של המפקח ואישורו של להיות מכוסים או מוסתרי

 המתכנן.

יודיע הקבלן  –הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים  42.1

למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח 

ולמתכננים לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסוים או 

 הסתרתם.

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות  42.3

המפקח או המתכנן לצורך בדיקתן, בחינתן ומדידתן, ולאחר מכן יחזיר לתיקונן 

 לשביעות רצונו של המפקח והמתכנן.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, 

ת חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן יהא על הקבלן לקדוח קידוחים ולעשו

 להחזירן לתיקונן על חשבונו. 

( תחולנה על הקבלן, פרט אם 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) 42.4

( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה 1קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

רשאית המזמינה לנכותן מכל סכום  –שחלות לפי סעיף זה על הקבלן הוצאות  42.5

 שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

  התאמה לתקנים .41

כל החומרים המוצרים למיניהם שישתמש הקבלן לביצוע העבודות, יתאימו  47.1

ראלי יחייבו התקנים לדרישות התקנים הישראליים המתאימים. בהעדר תקן יש

 -שלהלן: 

התקנים האמריקאים,  –לגבי חומרים ומוצרים מתוצרת הארץ  א.

הבריטים, הצרפתים או הגרמנים המתאימים, אלא אם כן נדרשה 

 במפרט המיוחד התאמה לתקן זר אחר.

 התקנים המתאימים של ארץ מוצאם.  –לגבי חומרים ומוצרים מיובאים  ב.

 ו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לתקנים הנ"ל.לא יובאו ולא ישתמש 47.1
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  התאמת חומרים ומוצרים לדוגמאות .48

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודות יתאימו מכל הבחינות לדוגמאות 

שאושרו. מצא המפקח סטייה מהדוגמאות כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק 

שאינם מתאימים לדוגמאות, ולא יחדש את  ממקום המבנה את החומרים והמוצרים

העבודה כל עוד לא יביא חומרים ומוצרים המתאימים לדוגמאות, הכל לפי שיידרש 

 לעשות על ידי המפקח.

 

  אחריות לטיב .49

אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם על ידי המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן 

 עבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.מאחריותו המלאה והבלעדית לטיבם או לטיב ה

עובדה זו כשלעצמה לא תיגרע  –סופקו החומרים ו/או מוצרים על ידי המזמינה 

 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודות, החומרים ו/או המוצרים.

 

  מוצר שווה ערך .00

בכל מקום שמצוין בהסכם זה או בנספחיו שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, 

 ערך וזאת במסגרת הצעתו למכרז זה.   -קבלן להציע למזמינה מוצר אחר שווהרשאי ה

בכל מקרה, על הקבלן לקבל לפני הביצוע אישור המפקח בכתב למוצר החלופי המוצע על 

 ידו.

במידה והמוצר המוצע על ידי הקבלן לא יאושר על ידי המפקח, יחויב הקבלן להשתמש 

זאת במחיר המקורי שהוצע על ידי הקבלן וללא כל במוצר הנתון בהסכם זה או בנספחיו, ו

 תוספת מחיר.

 

  החלפת חומרים או  מוצרים .02

במידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר או מוצר כפי שפורט במסמכי החוזה   51.1

 המאושרים, במסגרת הצעתו למכרז זה  יגיש פרטי החומר או המוצר למפקח.

 ו התנאים הבאים:המזמינה רשאית לאשר השינוי במידה ויחול

החומר או המוצר החדש הינו שווה ערך או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה  א.

 שנקבע בחוזה.
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החלפת החומר או המוצר לא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוספת כספית  ב.

אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ובתכונותיו על החומר או המוצר 

 שסוכם עליו בחוזה.

מקרה אין המפקח מתחייב לאשר שינויים אלה אף אם יחולו התנאים לעיל בכל 

 והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

 

 (בדיקת מעבדה מוסמכת )מכון התקנים .01

החוקים והתקנים הישראלים וכל הבדיקות יבוצעו על פי  תברואה וכיבוי אשהעבודות    51.1

בדיקות הבאות על חשבון הקבלן ולא יהוו יבוצעו בין היתר ה הנדרשות ובכל מקרה

 תשלום נוסף:

, 1119, ת"י 1347, ת"י 1130, ת"י 1317, ת"י 1015בדיקות מערכת אינסטלציה לפי ת"י א.       

, 1171, ת"י 051, ת"י 142, ת"י 130, ת"י 29, ת"י 579, ת"י 971, ת"י 139, ת"י 1201ת"י 

, 1חלק  1141, 2חלק  5433נים הבאים: והל"ת בדיקת צנרת פקסגול לפי התק 201ת"י 

 .1007והל"ת   1105תקן 

 .צילומי קווי ביוב וניקוז חיצוני לפי התקן 

  1472בדיקות הצפה/אטימות של כל מרפסת וכל גג ע"פ תקן. 

  בדיקות התאמת ברזים, סוללות ומיקום קבועות סניטריות לנדרש בת"י

  1105.3ובת"י  1317

 יין.בדיקות הימצאות גז רדון בבנ 

 , 1119, ת"י 1347, ת"י 1130, ת"י 1317, ת"י 1015בדיקות מערכת אינסטלציה לפי ת"י  .ב

, 1171, ת"י 051, ת"י 142, ת"י 130, ת"י 29, ת"י 579, ת"י 971, ת"י 139, ת"י 1201ת"י 

, 1חלק  1141, 2חלק  5433והל"ת בדיקת צנרת פקסגול לפי התקנים הבאים:  201ת"י 

 .1007והל"ת   1105תקן 

ובניה, הרשות  כל הבדיקות הנדרשות עפ"י חוק, תקן, ע"י הועדה המקומית לתכנוןג.     

שות הרשויות המקומית והרשויות האחרות כמפורט בתנאי היתר הבניה ולפי דרי

כתנאי לקבלת אשור לאכלוס ולתעודת גמר )לרבות: אינסטלציה סניטרית, מערכת גז, 

זיהוי מוצרים בעלי תו תקן, מערכת מערכת סולרית, הצפת גגות/מרפסות,

 (.ספרינקלרים,

                      הקבלן מאחריות המלאה לביצוע תקיןביצוע הבדיקות הנ"ל, אינן משחררות את  51.1

 .והמפקח מזמינהלפי דרישות החוזה והמפרט לשביעות רצונם המלאה של הומושלם 

 בר לקבלת תוצאות בדיקות המעבדה.הקבלן יכתב את המפקח והמתכננים הנוגעים בד  51.3

    יובהר בזאת כי המזמינה ביצעה הסכם התקשרות מול מכון התקנים לביצוע פרוגרמת 

ה מחשבונות השוטפים של הקבלן סכומי כבדיקות מקיפה לפרויקט. במסגרת ההסכם ינו

. סכומי הבדיקות יקוזזו מחשבונות השוטפים שיוגשו ע"י 190לענף  יבוצעוהבדיקות ש
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הנדרשות בתיאום מול הקבלן הראשי,  מחוייב לבצע הבדיקות תברואה. קבלן הקבלןה

 בהתאם לאמור לעיל. מכון התקנים ומנהל הפרויקט

 

 סילוק חומרים ומלאכה פסולים   .03

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן תוך כדי מהלך העבודה: 

ות בתוך תקופת זמן אשר תצוין על סילוק כל חומרים שהם ממקום ביצוע העבוד     53.1

 בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. 

 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים שנפסלו. 53.1

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שנעשו על ידי  53.3

ד לתנאי החוזה, או שלא לפי התקן או שימוש בחומרים בלתי מתאימים או בניגו

 שלא לפי תקנות הבנייה, או בניגוד למפרטים.

   ההוצאות הכרוכות בסילוקם של חומרים פסולים ו/או חומרים / מוצרים/ ציוד       53.4

 שאינם מתאימים והחלפתם יחולו על הקבלן.

ה שנערכה ועל ( יפה לכל דבר על אף כל בדיק1כוחו של המפקח  לפי סעיף קטן ) 53.5

 אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

תהא המזמינה  –( דלעיל 1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח  לפי סעיף קטן ) 53.2

רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע 

ום שיגיע לקבלן בכל ההוראה והמזמינה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכ

 זמן שהוא וכן יהא ראשי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

על אף האמור לעיל, יהא המפקח רשאי אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון    53.7

עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות 

 ולנכות את סכום ההפחתה ממחיר העבודות שיגיע לקבלן. 
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 מהלך ביצוע העבודות –ז' פרק 

 

 התחלת ביצוע העבודות  .04

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא 

, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות, 20בהתאם לנספח  "צו התחלת עבודה"

אם קיבל , פרט 12תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

 מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

 והפרתו היא הפרה יסודית. -צו התחלת העבודה הוא מעיקרי החוזה 

 

  העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן .00

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בשעת מתן אותה הוראה, תעמיד 

ראשי, או חלק ממנו המזמינה לרשות הקבלן את מקום המבנה, בתיאום  עם הקבלן ה

. לאחר מכן 12הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 

ומעת לעת תעמיד המזמינה לרשות הקבלן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי 

מפקח יקבע בלעדית את מקום שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור. ה

לן למקד עבודתו באותם אזורים ומקומות שינתנו לו ע"י ביצוע העבודות ועל הקב

 המפקח.

 

 מועד השלמת העבודות .06

לעיל  12הקבלן מתחייב להשלים את העבודות במלואן, תוך התקופה שנקבעה בסעיף 

, העבודות ואשר מניינה יחל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע 

 לעיל. 12הכל כמפורט בסעיף 

 .הוא מעיקרי החוזה והפרתו תהווה הפרה יסודיתזה סעיף 

 

  ארכה או קיצור להשלמת העבודות .01

ניתנה לקבלן פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה  57.1

בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולו של חלק 

טיעוני הקבלן, לקבוע אם  מהעבודה או הפסקתה, רשאי המפקח, לאחר שמיעת

יש צורך בשינוי מועד השלמת העבודות. החלטת המפקח תחייב את הצדדים: 

כל עוד לא יקבע המפקח ארכה כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי  –למען הסר ספק 

 לארכה.

נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או כל ידי תנאים אחרים שלדעת  57.1

לו אפשרות למנוע את  הלן שליטה עליהם ולא הייתלקב ההמפקח לא היית
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רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודות והמנהל יקבע את  –העיכוב 

 שיעור הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:

הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  א.

 יום מתום התנאים שגרמו לעיכוב העבודות. 30

יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, שהתנאים הקבלן  ב.

 וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.  והאמורים אירע

(  לעיל ולהסרת ספק, פעולות איבה, סגר, ימי גשם 1) 57למרות האמור בסעיף  57.3

 ו/או שלג לא יחשבו כמזכים את הקבלן בדחיית מועד השלמת המבנה.

 

 איסור עבודה בשבתות וחגים .08

בימי שבת ומועדי  ותה עבודנפרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעש

ישראל, ללא הסכמת המפקח בכתב, ולאחר קבלת כל האישורים הדרושים לכך על פי כל 

 דין.

 

 מחסור בכוח אדם .09

אדם לא ייחשב כ"כוח עליון" לצורכי חוזה זה ולא -מובהר בזה במפורש כי מחסור בכוח

  בביצוע העבודות ו/או השלמתן.יצדיק עיכוב 

 

  החשת קצב העבודה .60

אם יהיה צורך לדעת המפקח בכל זמן שהוא להחיש את קצב ביצוע העבודות  20.1

יפנה המפקח בדרישה המתאימה לקבלן והקבלן מתחייב  –מכפי שנקבע תחילה 

לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל 

המפקח הנוגעות לענין שעות העובדה, ימי העבודה ושיטות העבודה,  יתר הוראות

 עבודה במשמרות וכו'.

 21יחולו הוראות סעיף  –( 20.1לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) 20.1

לחוזה זה והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע 

 תחילה.
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 מראש על איחורים יצויים מוסכמים וקבועים פ .62

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה הנקובה בלוח הזמנים,  21.1

₪    2,000הסך של  בהתחשב בהארכתה או בקיצורה, ישלם הקבלן למזמינה את

יום מעבר למפורט  20לאחר )אלף וחמש מאות ש"ח( לכל יום איחור )קלנדרי( 

וסכמים מראש על כל יום איחור שבין במסירת העבודות, כפיצויים מ 12בסעיף 

המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או לסיום אותו שלב מוגדר של עבודות 

 ועד למועד השלמתם למעשה. –לפי הענין  –

הקבלן מאשר בזאת עם חתימתו על הסכם זה כי הובנה לו משמעותו של סעיף זה 

 הפיצויים.  והוא מוותר על כל טענה מכל סוג שהוא בקשר לגובה סכום

הקבלן מצהיר ומאשר כי הפיצויים המוסכמים הנ"ל נקבעו ביחס סביר לנזק 

העלול להיגרם למזמינה ושניתן יהיה לצפותו מראש בעת חתימת חוזה זה 

 כתוצאה מסתברת של ההפרה.

( מכל 1המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) 21.1

ל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך סכום שיגיע לקבלן בכ

 אחרת.

תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו 

 להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 

בנוסף לפיצויים הנ"ל תעוקרנה ההתייקרויות המגיעות לקבלן ותושלמנה אך ורק  21.3

 ת הביצוע המאושרת.לגבי תקופ

 

  הפסקת עבודה .61

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי  21.1

הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ולא 

 יחדשו אלא אם ניתנה לו הוראה על ידי המנהל בכתב על כך.

( ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת 21.1קטן ) הופסק ביצוע העבודות לפי סעיף 21.1

 המבנה ולהגנת העבודות לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

כאמור במסמכי המכרז, המכללה רשאית בכל עת להחליט על פיצול העבודות   21.3

 לשיקול דעתה. 

בכל  בלןפיצול העבודה כאמור לא ייחשב הפסקת התקשרות ולא יזכה את הק 21.4

נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המפקח, במידה ואו החזר הוצאות. פיצוי ו/

תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות  –באשמת הקבלן 

 המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.
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הופסק ביצוען של העבודות כולן או מקצתן לצמיתות, שלא בהתאם לאמור לעיל  21.5

בהתאם ד המנהל צו התחלת עבודה בדבר פיצול העבודות, אחרי שניתן על י

תעשינה מדידות  –להסכם והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה  20לנספח 

, ןסופיות לגבי העבודות כולן או כל חלק מהן שהקמתן הופסקה, הכל לפי העניי

 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב כאמור, לקבלן. 30לכל המאוחר תוך 

ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם  –( 21.5במקרה האמור בסעיף קטן ) 21.2

להתקדמות העבודה בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתבי הכמויות. 

מעבר לזאת לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין החומרים שכבר רכש 

ולא ניתן להשתמש בהם למבנה אחר. מובהר להסרת ספק, והקבלן נותן בזאת 

קבלן לא יהא זכאי לפיצוי בגין אובדן רווח בגין הסכמתו הבלתי חוזרת לכך, שה

 סיום הפרוייקט ו/או הפסקתו כמפורט לעיל בסעיף זה.

 

 שימוש בזכויות על ידי המזמינה  .63

הסכמה מצד המזמינה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  23.1

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

מזמינה או המפקח בזכויות הניתנות להם על פי חוזה זה במקרה לא השתמשה ה 23.1

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד  –מסוים 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 לפי חוזה זה אלא בכתב. נהין ויתור על זכות כלשהי מזכויות המזמיא 23.3
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 משנה, קבלנים אחרים ונותני שירות קבלני –פרק ח' 

  קבלני משנה .64

בכפוף להוראות חוזה זה, הקבלן יהיה רשאי להעסיק, באישור מראש ובכתב של    24.1

המזמינה ושל המפקח, קבלני משנה בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, שיהיו בעלי רמה 

ה זה. בנוסף, על מוכח בביצוע עבודות בהיקף הנדרש במבנ ןמקצועית גבוהה ובעלי ניסיו

הקבלן יהיה לשאת באחריות מלאה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות 

כספית ומשפטית לביצוע כל העבודות והשירותים על ידם, לרבות על ידי מי מטעמם. כמו 

כן מוסכם כי העסקת קבלני משנה כאמור לעיל, תעשה אך ורק בתנאי מוקדם כי טרם 

נה יודיע הקבלן למזמינה ולמפקח על התקשרותו הצפויה ועל העסקת מי מקבלני המש

פרטיה )לרבות זהות קבלן המשנה, סוג העבודות, היקפן וכל כיוצ"ב( ויקבל את הסכמתם 

 מראש ובכתב של המזמינה ושל המפקח להעסקה הצפויה. 

    העסקתו של קבלן משנה לא תהיה עילה לפיגור בלוח הזמנים של הקבלן לסיום    24.1

העבודות. המפקח רשאי לדרוש מן הקבלן החלפת קבלן משנה והכנסת אחר במקומו 

 בפרק זמן שיקבע המפקח.

 

 הקשר לקבלנים אחרים  .60

      עם תמתקשר מזמינהה, מזמינהרת העבודות המבוצעות ע"י הידוע לקבלן כי במסג

   קבלנים אחרים לרבות בין היתר: 

 הקמת השלד.עבודות לקבלן ראשי  (א)

 מעליות. (ב)

 יזוג אווירמ (ג)

 חשמל. (ד)

 מערכות ביטחון והתראה. (ה)

 עבודות עיצוב, גמר, ריהוט והצטיידות. (ו)

  פיתוח.עבודות  (ז)

 . תקשורתעבודות  (ח)

 

עם הקבלן הראשי  מזמינההקבלן מאשר בזה כי ידוע לו כי במסגרת התקשרות ה 25.1

סוכם על מתן שירותים כללים לקבלנים האחרים ע"י הקבלן הראשי כגון דרכי 

והתאורה התקנת שקעים לכוח ותאורה, לוחות  , המיםלהחשמ גישה אספקת

מכל  %0.10תנכה המזמינה בגין השירותים הנ"ל . חשמל עם מפסיקי פחת וכו'
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שלא יוחזרו בכל מקרה, גם במידה והקבלן לא  חשבון אשר ישולם לקבלן

 בשירותיו של הקבלן הראשי.בפועל השתמש 

 

י צנרת ותעלות באלמנטים הקבלן יבצע שירותי פתיחת וסגירת פתחים למעבר 25.1

הקונסטרוקטיביים ולפי קביעת המפקח )כולל קדיחת חורים בין אם היו 

בתכניות ובין אם נדרשים לביצוע מאוחר( בתיאום עם הקבלן הראשי ולאחר 

 קבלת הנחיות הקבלן הראשי.

 

למתן צו התחלת עבודות, הקבלן יתאם עם הקבלן הראשי נהלי עבודות  בכפוף 25.3

האשפה מאתר העבודות, ועבודות אלו יהיו באחריותם של הקבלן פינוי הפסולת ו

 ושל הקבלן הראשי ועל חשבונם. 

 

בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי ההסכם, הקבלן ייתן אפשרות פעולה  25.4

נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המוסמך על ידי המזמינה ולכל אדם 

ן לעובדיהם, הן במקום העבודות והן או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח  וכ

בסמוך אליהן, וכן ישתף פעולה, יתאם אתם ויאפשר להם השימוש במידת הרצוי 

והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו והכל מבלי לפגוע בלוח הזמנים 

 לו התחייב.

 

  תאום עם מבצעים ונותני שירות אחרים .66

תאגיד רמים אחרים כגון בזק, חברת חשמל,במידה ובנוסף לקבלן יעבדו במקום גו   22.1

ספקי ציוד שונים, ספקי מתקנים שונים, מבצעי עבודות מיוחדות וכו',  הגיחון -המים

יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלאים והדוקים עם גורמים אלה, 

ייב והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום. הקבלן מתח

לבצע את עבודתו כך שתינתן עדיפות לגורמים האחרים הנ"ל ועבודתם תוכל להתבצע 

 ללא הפרעות כלשהן.

החלטתו של המפקח בכל הקשור לצורך עבודת הקבלן ולמניעת הפרעות והכרעתו    22.1

בנדון תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור 

 הפעולה עם הגורמים הנ"ל.התאום ושיתוף 
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 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 

 שינויים ותוספות  .61

המפקח ו/או מנהל הפרוייקט רשאים להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות צמצום  27.1

והקטנה של היקף העבודות או הגדלת והרחבת היקף העבודות, הכל כפי שימצא 

מובהר בזה כי מבלי לפגוע בכלליות  לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

האמור לעיל תהיה רשאית המזמינה להורות על צמצום היקף העבודות ו/או על 

הפחתת עלויות ביצוע העבודות ו/או שינוי החומרים ו/או איכותם בהם יבוצעו 

העבודות ו/או שינוי רשימת התגמירים, ואין ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או 

 בגין כך.  תביעה כנגד המזמינה

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלא יחול שינוי במחירי החוזה 

מהמחירים הנקובים ליחידה בכתב הכמויות, לרבות לא בשל שינוי במחירי 

 .  החומרים ו/או הציוד או מכל סיבה אחרת שהיא

( תיקרא 1הוראת המפקח ו/או מנהל הפרוייקט על שינוי העבודות לפי סעיף קטן ) 27.1

 "פקודת שינויים" ותימסר לידי הקבלן בכתב.

היה ויתברר כי העבודות נשוא הסכם זה מחייבות שימוש בכמויות גדולות מאלו  27.3

שנצפו או נחזו מראש, ואחת היא אם פורטו או לא פורטו בכתב הכמויות 

המצורף להסכם זה, יהיה הקבלן חייב להוסיף את הכמויות הנדרשות, אף שלא 

מראש, וכמויות נוספות אלה לא תחשבנה כמצריכות פקודות  נחזו או נצפו

 שינויים ולא תזכנה את הקבלן בכל תמורה נוספת מהמזמינה. 

שינוי פרטי תכנון של עבודה מסויימת לא יזכה בכל תמורה נוספת על זו   27.4

המוסכמת לפי הסכם זה, אפילו הוא כרוך בהזזה של פתחים, הזזה של קווי מים 

/או טלפון ו/או מחשבים, בביצוע הכנה למיזוג אויר במקומות שונים ו/או חשמל ו

מאלה שנדרשו על פי התכנון המקורי, בתוספת כמויות חומרים ו/או בתוספת 

עבודה, לרבות ו/או בתוספת נקודות חשמל ו/או נקודות תקשורת, שאינו עולה על 

אותה מההיקף המקורי של כמויות החומרים ו/או העבודה המתייחסות ל 5%

 עבודה מסויימות. 

דרישת שינויים ותוספות בעבודות ברות שינויים תהיה בכתב ותהיה חתומה על   27.5

לא היתה פקודת  "פקודת שינויים".ידי המפקח והמזמינה והיא תקרא להלן: 

שינויים חתומה כאמור, לא תחייב דרישת השינויים והתוספות את המזמינה ולא 

יא, אפילו אם ביצע את כל או חלק העבודות תזכה את הקבלן בתמורה כלשה

עליהם נסבה דרישת השינויים והתוספות. על הקבלן החובה לוודא כי פקודת 

השינויים נחתמה על ידי המוסמכים לכך כאמור. המועד לביצוע השינויים 

 והתוספות נשוא דרישת השינויים, ייקבע במפורש בפקודת השינוים. 
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נויים ותוספות לגבי עבודות ברות שינויים כמפורט להלן, יובהר בזה כי דרישת שי  27.2

לפני ו/או אחרי ביצוע העבודה אליה מתייחסת הדרישה, תחייב את הקבלן 

 לבצעה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה כלשהיא בגין הביצוע. 

 החלטתו ות בכל שיעור שהוא ועל פיערך השינויים בסעיף בודד עשוי להשתנ  27.7

 המפקח.הבלעדית של 

 

  הערכת שינויים .68

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי החלטת מנהל  20.1

 הפרויקט, עפ"י המידרג הבא :

 רטה לסעיף חוזה.-פרו .א

 .20%מחירון דקל לבניה ) עדכני לשלב הביצוע( בהנחה של  .ב

 ספקים ( עפ"י דרישת המפקח. 3-מ כ קבלת הצעת מחיר מספק ) .ג

קבלן רשאי לעכב את ביצוע של השינוי מחמת אי קביעת ערכו בכל מקרה, אין ה

 של השינוי. 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השנוי והוא בדעה שהשינוי  20.1

יודיע למפקח בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש  –מחייב את העלאת שכר החוזה 

ודות השינויים מבלי העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פק

שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על 

 שכר החוזה.

 

 ( תשלומי עבודה יומית )רג'י .69

דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצועה של העבודה אשר לדעתו מן הראוי  29.1

הקבלן יבוא שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים ו

על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום 

 . 15%המבנה(. מחירן של עבודות יומיות ייקבע לפי מחירון דקל פחות 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות  29.1

 שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, של:
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 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. א.

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם וכן ימי העבודה, שעות העבודה  ב.

ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה 

 אחרים של כל עובד ועובד.

 הוצאות הובלה.  ג.

 הוצאות ציוד מכני כבד.  ד.

)ד( תימסרנה למפקח בשני -( )א(, )ג( ו29.1קטן )הרשימות האמורות בסעיף  29.3

( )ב( 29.1העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן )

תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל 

רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם 

 הגשתו לתשלום.

. לא 20( לסעיף 20.3מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן ) 29.4

יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג 

מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים 

ד המקצועי האמור. במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות על ידי האיגו

תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק 

על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע 

 הנדון.

 

  רשימת תביעות .10

הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה בצירוף אסמכתאות, שתפרט את כל  70.1

ם נוספים במסגרת הסכם זה שלא הותנה עליהם, ואשר לפי תביעותיו לתשלומי

 דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך החודש החולף.

( רואים את 70.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ) 70.1

הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש 

 נתו להגיש את התביעה.כאמור, על כוו

לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים  70.3

שלא הותנה עליהם בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, 

 יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

 .20( לסעיף 20.3ל סעיף קטן )שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו ש 70.4

אין בהגשת תביעות הקבלן כמפורט בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות      70.5

 לבדוק התביעות לאשרם כולם ו/או חלקן ו/או לדחותן.  מזמינהה
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  מדידת כמויות .12

ות ואין הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמוי 71.1

לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי 

 החוזה.

הכמויות שבוצעו למעשה על פי חוזה זה תיקבענה על סמך מדידות שתעשינה על  71.1

ידי הקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי 

ידי המפקח, הכל לפי הענין. כל  הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על

המדידות ייעשו לפי הכללים המפורטים בפרק איפיוני המדידה במפרט 

 הבינמשרדי לעבודות בניין והן תירשמנה ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

לפני בואו לבדוק ולאשר את הכמויות הנמדדות, ייתן המפקח הודעה מראש  71.3

ועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המ

במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו 

לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 

 המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי  –ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות לא נכח הקבלן או  71.4

המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות 

כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אם 

נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך 

לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע הודעה למפקח 

 (.3מדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן )

רשאי הוא לערער בכתב תוך  –נכח הקבלן או ממלא מקומו בעת ביצוע המדידות  71.5

ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות  7

גם אחרי המדידה השניה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין האמורה מחדש. אם 

 המפקח, יכריע בענין זה המפקח והכרעתו תהיה סופית.

לא  –היו העבודות מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם  71.2

 ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
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  המדידה לתשלום .11

כל היוזמה, הטרחה וההוצאות הכספיות מכל סוג שהוא שנובעות במישרין ו/או    71.1

בעקיפין מקיום המדידה לתשלום, יהיו על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן ולא ישולם 

עליהם בנפרד. בנוסף לכך, לא ישפיעו הדברים הנ"ל והנובע מהם על לוח הזמנים של 

 הפרויקט.

פת עבור פחת וכדומה, התשלום יהיה רק עבור חומרים העבודה תמדד נטו ללא תוס   71.1

ועבודה שסופקו בפועל. המחיר כולל את כל חומרי העזר ועבודות לוואי הנזכרים במפרט 

 והמשתמעים ממנו, במידה ואין אותם החומרים ו/או עבודות נמדדים בסעיפים נפרדים.
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 תעודת השלמה  .13

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח, המתכננים ונציגי  –ודההושלמה העב  73.1

קבלה יום ממועד קבלת ההודעה )להלן: " 15המזמינה יחלו בבדיקת המבנה תוך 

"(. מצאו המפקח, המתכננים ונציגי המזמינה את המבנה מתאים לתנאי ראשונה

תינתן לקבלן תעודת השלמה חתומה בנוסח המצ"ב  –החוזה ומשביע רצון 

לחוזה עם תום הבדיקה. אם לא, תמסר לקבלן רשימת התיקונים  7נספח כ

 15הדרושים לדעת המפקח, המתכננים ונציגי המזמינה והקבלן חייב לבצעם תוך 

. לאחר מכן תבוצע בדיקה נוספת בנוכחות המפקח, המתכננים ונציגי עבודה ימי

 המזמינה )להלן: "קבלה שניה"(. 

כי אין במסירתן של רשימות תיקונים  ,בזאת למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר  73.1

כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה או עקיפה, לליקוי שלא 

במסירה השנייה או בכל מועד נחשף או שלא התגלה לאחר הליך קבלת המבנה 

 .אחר

קבלת המבנה תהיה מותנית בעריכת ו/או חתימת הפרוטוקולים ע"י היועצים,   73.3

לבנטיות וע"י המפקח. ללא חתימת המשתתפים במסירה ע"י הרשויות הר

 הסופית לא תאושר תעודת ההשלמה. 

 

 בדק ותיקונים  .14

חודשים שמניינה יתחיל  14לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של    74.1

או במקרה  73מתאריך מתן תעודת השלמת המערכות המשולבות בהתאם לסעיף 

מתאריכי  –ונים של המערכות המשולבות של תעודות השלמה לגבי חלקים ש

 מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים. 

הקבלן מתחייב בתוך תקופת הבדק, ועל פי הוראת המפקח, לתקן על חשבונו את  74.1

כל הליקויים, הקלקולים והפגמים )להלן "הליקויים"( שיתגלו במערכות 

מרים פגומים ו/או בעבודה המשולבות כתוצאה מתכנון לקוי ו/או משימוש בחו

ו/או במלאכה או ציוד לקויים או שלא בהתאם לתוכניות ו/או למפרטים ו/או 

לתקן ו/או תוך חריגה או סטייה מהם. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע 

 בזכויותיה של המזמינה לפי חוק.

ה במהלך ליקוי שהתהווה בתקופת הבדק אך התגלה לאחריה ייחשב כאילו התגל 74.3

האחריות לתקינותו  –תקופת הבדק. כל ליקוי שיתוקן במסגרת תקופת הבדק 
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תהא למשך תקופה נוספת הזהה לתקופת האחריות המקורית וזאת ממועד 

 השלמת ביצוע התיקון.

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי אחריותו דלעיל, יחולו על  74.4

 הקבלן בלבד.

 

 הםפגמים וחקירת סיבותי .10

נתגלה פגם במערכות המשולבות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  75.1

שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו. הוצאות החקירה יחולו על הקבלן וכן יהא 

הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן 

 לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמינה.

שנים אחר  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם במערכות המשולבות, תוך  75.1

גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהא 

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן 

 לתיקן יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמינה. 

 

 אי מילוי התחייבות הקבלן, ערבות טיב  .16

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסכם זה, רשאית המזמינה לבצע  72.1

את העבודות האמורות להיות מבוצעות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת 

ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא המזמינה רשאית לגבות או 

שיחשבו כהוצאות משרדיות,  15%ת האמורות, בתוספת של לנכות את ההוצאו

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא המזמינה רשאית לגבותן 

 מהקבלן בכל דרך אחרת.

להבטחת התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמינה על פי הוראות פרק זה, ימציא  72.1

 רבות בנקאית לבדקהקבלן לחברה בעת הגשת החשבון הסופי לידי המזמינה, ע

 .1כנספח וטיב בנוסח המצ"ב 

מההיקף הכללי של העבודות כפי שבא לידי ביטוי  5%ערבות זו תהיה בגובה 

 בחשבון הסופי. 

שלושה חודשים לפני תום תקופת הבדק, כמוגדר בפרק זה, ידאג הקבלן לזמן את  72.3

ידה ויהיו המפקח לביקורת העבודות וידאג לביצוע כל התיקונים הדרושים, במ

 כאלה.

לא ביצע הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובמיוחד בהתחייבויותיו על פי  72.4

תהיה המזמינה  –( דלעיל 72.1פרק זה במיוחד התחייבותו כאמור בסעיף קטן )

 רשאית לממש הערבויות המתאימות.

 



 

 

 

 

  

          חתימה וחותמת המציע:_________          02עמוד                                                       

 

 תשלומים -פרק יב' 

 

 תשלומי ביניים וקיזוזים  .11

 שיפורטו בו:ממוחשב הקבלן למנהל הפרוייקט חשבון אחת לחודש, יגיש  77.1

ערכן של העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו  א.

 מתייחס החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים.

 לכל חשבון כאמור יצורף לוח זמנים עדכני של התקדמות העבודות. ב. 

קודת שינויים יוגשו בנפרד מהחשבון החודשי לפי הסכם חשבונות בגין פ ג. 

 זה, ויוגשו במצטבר.

ימים את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום  30מנהל הפרוייקט יבדוק תוך  77.1

התחלת ביצוע העבודות עד למועד אליו מתייחס החשבון, ומתשלומי הביניים 

 אים :אשר יאושרו על ידו ועל ידי המזמינה יקוזזו הסכומים הב

המאושר יוותר בידי המזמינה וישולם לקבלן לאחר מילוי  מסכום החשבון 0 %

מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות המצאת כל האישורים והמסמכים 

הנדרשים לצורך תשלום החשבון הסופי. סכום זה ישולם במועד תשלום החשבון 

 הסופי.  

וזאת  מסכום החשבון %0.0 לקבלן הנכה מכל חשבון המשולם על ידת נההמזמי

בפוליסת כל הסיכונים לביטוח  לרשימת המבוטחיםשם הקבלן בגין הוספת 

)ביטוחי  15.1בסעיף כמפורט  אשר ייערך על ידי המזמינה "עבודות קבלניות"

 המזמינה( לעיל.

עבור שירותי קבלן  %0.1לקבלן  הנכה מכל חשבון המשולם על ידת נההמזמי

 ראשי.

ים ע"ח חומרים הנמצאים במקום המבנה או במפעלי הקבלן. לא ישולמו תשלומ

 תשלומי הביניים יהיו באחוזים למאה משכר החוזה. 

מתשלומי הביניים שנקבעו על ידי המפקח ואושרו ע"י המזמינה כאמור לעיל,  77.3

המהווים חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע המבנה, יופחתו כל תשלומי הביניים 

ר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמינה שבוצעו וכל סכום אח

ימים לאחר אישור  60בתנאי שוטף + מהקבלן לפי החוזה. היתרה תשולם לקבלן 

 החשבון על ידי מנהל הפרוייקט וע"י המזמינה. 

אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם למזמינה מיד עם  77.5

 הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.דרישתה ובתוספת ריבית החשב 
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 סילוק שכר החוזה  .18

יום מתאריך קבלת המערכות המשולבות ע"י היועצים  20-לא יאוחר מ 70.1

הרלבנטיים, אישורם כי הם בוצעו בהתאם לתוכניות, המפרטים ולהסכם זה, 

יה, , משרד הבריאות, משרד האנרגירושליםואישור הגורמים הרלבנטיים )עיריית 

משרד העבודה, משרד איכות הסביבה, מכון התקנים ו/או כל מכון בדיקה מורשה 

אחר כגון איזוטופ ו/או כל גורם אחר רלבנטי שאישורו יידרש לצורך השלמת 

הפרוייקט( כי העבודות בוצעו לפי החוקים והתקנות ודרישות הרשויות, יגיש 

כר החוזה ייבדק וייקבע הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. ש

ימים על ידי מנהל הפרוייקט, אשר יהיה רשאי לדרוש כל  45סופית תוך 

אסמכתאות לעניין כל פריט בחשבון,  כולל דרישה לעריכת חישובי כמויות 

וניתוחי מחיר על ידי הקבלן ולאחר מכן יאושר ע"י המזמינה. חשבון סופי ישולם 

יום מיום אישור החשבון הסופי על ידי  90בכפוף לאמור לעיל, לא יאוחר מתום 

מנהל הפרוייקט והמזמינה. איחר הקבלן בהגשת החשבון, יתווסף לפרק הזמן 

שנקבע לתשלום החשבון הסופי על ידי המזמינה, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן 

 בהגשת החשבון כאמור לעיל.

ן חשבון אם בתום המועד הקבוע ברישא של סעיף קטן זה לעיל, לא הגיש הקבל

סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, תהיה רשאית המזמינה להכין בעצמה 

 את החשבון הסופי ולקבוע על פיו את שכר החוזה.

פעלה המזמינה כאמור וקבעה את החשבון הסופי, תחשב זו כקביעה סופית של 

 החשבון הסופי והקבלן לא יהיה רשאי להשיג או לערער על הקביעה כאמור. 

שלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי ת 70.1

, וכל סכום אחר ששולם לקבלן המגיע 77הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

למזמינה מהקבלן על פי חוזה זה, או לפי חוזה אחר בין המזמינה לבין הקבלן או 

 מכל סיבה אחרת.

ן למזמינה כתב קבלה והצהרה על החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבל 70.3

חיסול כל תביעותיו והעדר כל תביעות נוספות בנוסח המצורף להסכם ומסומן 

וכן ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתה של המזמינה ובנוסח  3כנספח 

. גובה הערבות לתקופת הבדק יהיה 1כנספח שנקבע על והמצורף להסכם ומסומן 

 מערך שכר החוזה הסופי. 5%

אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם למזמינה מיד עם דרישתם על ידה  70.5

 ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

 

 יחידה קבועיםמחירי  .19

בכל מקרה לא יהיה שינוי במחירי הסכם זה לרבות המחירים המופיעים בנספחיו או   79.1

זה, בשל שינויים במחירי שוק בפריטים מסוימים או מכל  בכל מקום אחר במסגרת מכרז

 סיבה אחרת. 
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מחירי היחידות ו/או סוגי  ,בכפוף לאמור בסעיף זה להלן ,כי ,הקבלן מצהיר  79.1

ובשכלול ההנחות אשר יעניק הקבלן למזמינה בהתאם  העבודות הנקובים בכתב הכמויות

, וכי הם לא ישתנו בכל תנאי שהואוללא הצמדה הינם מחירים קבועים וסופיים  להצעתו

וכי הקבלן  לרבות לא כתוצאה משינוי במחירי החומרים או הציוד ו/או עלויות כוח האדם,

 לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא כאמור בסעיף זה להלן.

כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן  ,כי ידוע לו ,הקבלן גם מצהיר ומאשר   79.3

ולות להשתנות להגדלה או הקטנה בהתאם לאמור בחוזה, בכל גודל באומדן בלבד, ועל

 .ושיעור ההנחה ויחס מבלי לשנות את מחיר היחידה

לעיל, לא תהיה לקבלן כל דרישה או תביעה  .79.3 -ו 79.1 "קבסמבלי לפגוע באמור   79.4

 להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה בגלל התייקרותו של איזה חומר או נהמהמזמי

ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע העבודות ו/או להתקנת המתקן ובכלל זה התייקרות 

ים, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג בוללרגל הטלת או העלאת כל מס, 

שהוא שיחול מזמן לזמן על כל חומר או ציוד כנ"ל או לגביו, או בגלל עליה בשכר העבודה 

סקו על ידו )ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה של הפועלים או העובדים שיוע

 .כרוך בשכר העבודה מזמן לזמן( או באיזו הוצאה אחרת שהיא המוטלת עליו לפי חוזה זה

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצוע  –פרק יג' 

 

 תעודת סיום החוזה     .80

החוזה"  להלן: "תעודת סיום –בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה  00.1

המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של 

 המנהל ושל המזמינה.

מסירת תעודות סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת  00.1

 מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת לאחר מסירת התעודה האמורה.

של מערכות  תוכניות עדות תיקים עם 1 בודתוהקבלן להגיש עם סיום ע על      00.3

( מעודכנות לפי הביצוע בפועל. תוכניות AS MADE)  התברואה והספרינקלרים

תוכניות עדות יתואמו עם המפקח מערכות המשולבות. ה יעדות יוגשו על כל חלק

. בנוסף יגיש הקבלן תיקי מתקן הכוללים הוראות אחזקה ותפעול ויאושרו על ידו

היא ותיקי המתקן כמפורט לעיל, הגשת התוכניות  חומרים והמתקנים.שהציוד, ה

חוברת מתקנים, הוראות החזקה  תנאי לקבלת העבודה ולאישור חשבון סופי.

 והפעלה שם יצרן/ספק, טלפונים וכתובות, תעודות אחריות.

 

 סילוק יד הקבלן מאתר העבודות .82

ולסלק את ידו של הקבלן  המזמינה תהיה רשאית לתפוס את אתר ביצוע העבודות 01.1

ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת 
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ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבאתר 

העבודות, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל 

 אחד מהמקרים המנויים להלן:בכל  –סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית  א.

יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע  14תוך 

 העבודות או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת.

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את  ב.

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא השלמתו 

יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים  14ציית תוך 

בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד שהוארך 

 להשלמתו.

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה  ג.

 קבלן לא נתנה תוצאות רצויות.לאחר שהתראה בכתב ל

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה  ד.

 בכתב. מזמינהבלי הסכמת ה –בביצוע העבודות 

כשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים או שעשה סידור  ה.

הגוף עם או לטובת נושיו ו/או הוטל עיקול על נכסיו ובגוף מאוגד, כש

בפירוק ו/או בפירוק זמני, ו/או הוטל עיקול על נכסיו ו/או ניתן צו כינוס 

 נכסים ו/או זימן אסיפת נושים.

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של  ו.

הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה 

 וך בביצוע החוזה.כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכר

ימים מיום שהודעה על כך נמסרה  15בתוך  –במקרה של הפרת חוזה זה  ז.

 לקבלן.

סילוק ידי הקבלן ממאתר העבודות  כולל בהגדרתו את סילוק ידי הקבלן  

 מביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

מרגע מסירת ההודעה כאמור לעיל, אסור יהיה לקבלן להוציא ממקום   

חומרים ומתקנים מכל סוג שהוא, וכל אלה יעברו  המבנה כל ציוד,

להשתמש בהם, כאמור לעיל.  תהיה רשאיתאשר  נהלבעלות המזמי

הקבלן מתחייב שלא להפריע, בתפיסת מקום ביצוע העבודות, החומרים, 

, ולא לעשות נההציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, על ידי המזמי

הביצוע המיידי של העבודות.  או לבצע פעולה כלשהי שתימנע את המשך

כל פעולת מניעה שתבוצע ע"י הקבלן, יראו בה כהפרה של תנאי עיקרי 

 בעקבות פעולה זו. נהשל החוזה והקבלן ישא בכל הנזקים שיגרמו למזמי
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הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל, יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף  01.1

 בגין הוצאות המזמינה. 15%להוצאות האמורות, בתוספת של 

תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו אין בהם משום ביטול החוזה  01.3

 על ידי המזמינה, אך המזמינה רשאית להודיע על ביטולו.

בכתב תוך  פקחתפסה המזמינה את אתר העבודות בהתאם לאמור לעיל, יודיע המ 01.4

ערך המשוער של חלק המבנה שבוצע ימים על כך לקבלן ויציין בהודעה את ה 20

עד למועד תפיסת מקום המבנה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו 

 במקום המבנה אותה שעה.

תפסה המזמינה את אתר העבודות בהתאם לאמור לעיל והיו בו חומרים, ציוד או  01.5

מתקנים, רשאי המהנדס בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר 

דות את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן העבו

יום, רשאית המזמינה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום  14לדרישה זו תוך 

המבנה לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם 

 להם או שייגרם כתוצאה מהם.

ות המזמינה להשתמש בחומרים, בציוד הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכ

 לעיל.  1ובמתקנים או למוסרם כאמור בסעיף קטן 

נתפס אתר העבודות, לא תהיה המזמינה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  01.2

 לחוזה.

עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה  01.7

, על הסכום הכולל של התשלומים בשלמותו )להלן: "אומדן שכר החוזה"(

החלקיים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת אתר העבודות, יהיה הקבלן חייב 

 בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני  01.0

העבודות שייקבעו על יסוד חשבונות  תפיסת אתר העבודות, על הוצאות ביצוע

(, 01.1, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן )פקחסופיים שיאושרו על ידי המ

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמינה מחמת כל דחייה בהשלמת המבנה 

ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש 

 ן אומדן שכר החוזה.שבין הסכום הכולל כאמור לבי

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל זכויות המזמינה עפ"י תנאי הסכם זה. 01.9

 

 קיזוז .81

כל חוב המגיע לה על או המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה 

פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן 

 מזמינה לקבלן.ה
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הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך 

 אחרת.

 

 אפשרות המשכת ביצוע העבודות -אי .83

אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או  03.1

מקצתן מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה למעט 

ביתה, השבתה, עוצר, סגר ו/או פעולות איבה, והמזמינה תיתן לקבלן אישור ש

בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ימלא 

 המשכת ביצוע המבנה כאמור.-הקבלן אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי

 03.1"ק הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע לפי ס 03.1

ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם  –יהיה 

להתקדמות העבודה ובחלקי עבודה בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב 

הכמויות ובפקודת השינויים ובשכלול ההנחה המגיעה למזמינה בהתאם להצעת 

 הקבלן. 

הקבלן, כולל תביעות  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות 03.3

 פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודות כולם או מקצתם מאתר העבודות או      03.4

(, רשאית 03.1שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )

קבלן בעצמו או בכל דרך המזמינה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון ה

שייחשבו כהוצאות  15%אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בתוספת 

 משרדיות.

 

 ויתור על צו אכיפה  .84

הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה שהוא לקבל צו מניעה ו/או צו עשה, זמני או  04.1

קבוע, לשם אכיפת החוזה, ומוסכם כי אם תהיה לקבלן תביעה צודקת כלפי 

 תתברר אך ורק במסגרת תביעה לפיצויים. המזמינה, היא

כן מוותר הקבלן על זכותו לנקוט בכל פעולה, לרבות פניה למוסדות ו/או גופים  04.1

חיצוניים בקשר לחוזה זה, כאשר תוצאות הפנייה כאמור, בין במישרין ובין 

בעקיפין, הינה עצירה ו/או עיכוב בביצוע העבודות, כולל אכיפה או מניעה לגבי 

 ן אחר ו/או נוסף להמשך ביצוע העבודות.העסקת קבל

בהסכמת המזמינה להתקשר עם הקבלן  םהתנאים הנ"ל הינם יסודיים ועיקריי 04.3

 בחוזה.
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 ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות .80

כל מקום שלפי חוזה זה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו מקיימה במועד,  05.1

שעות מראש,  48התראה של לקבלן  נה, לאחר שנתת, אך לא חייבנההמזמי תרשאי

כל  נה, ו/או על ידי אחרים את המוטל על הקבלן והקבלן יחזיר למזמיהלעשות בעצמ

בגין  נהשפה את המזמייבביצוע החובה כאמור לעיל. וכן  נההמזמי ההוצאה שהוציא

כתוצאה מאי ביצוע החובה האמורה במועד, מיד עם דרישה  הכל נזק שיגרם ל

כל  ןלעניישהאמור בה יהווה הוכחה מכרעת בין הצדדים  נהראשונה בכתב של המזמי

מסך ההוצאות, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  20%הוצאה או נזק כאמור, בתוספת 

   .נהלמזמיבגין כך שעשוי לעמוד 

 הוצאות הביול של חוזה זה כולל הערבויות על פיו יחולו כולן על הקבלן.   05.1 

 

דרכי נוחיות בלבד ולא יהיה בהן כדי להשפיע על כותרות הסעיפים בחוזה זה הן ל

 פרשנות החוזה.

כל הודעה בכתב שתשלח כמפורט במבוא לחוזה.  לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים

שעות  48בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 משעת המסירה למשלוח בדואר.

 

 

 יום _____________________ תום בולראיה באו הצדדים על הח

 

 

 המזמינה ____________________     הקבלן ____________________
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  2נספח 
 בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמניםנוסח ערבות  

 ובשאר תנאי החוזה 
 
 

 לכבוד
 ר"המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 )להלן: "המזמינה"(
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ובשאר תנאי החוזה לעמידת הקבלן בלוח זמנים                                     ערבות מס'הנדון: 
 

 
הננו ערבים בזה כלפיכם לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"( 

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, בערבות 
)להלן: "סכום הקרן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים,  של ......... ש"ח

בקמפוס המכללה בירושלים, על פי הסכם  3במסגרת הקמת בניין  תברואהבקשר לביצוע עבודות 
 )להלן "סכום הערבות"(. בינכם לבין הקבלן מיום _________

 

הלשכה המרכזית סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י  .1
לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: 

 "המדד"(.
 

לחודש  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה 
 ______________ )_________נקודות(.

 
בלת דרישתכם "המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לק

 על פי ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי היסודי

ימים מתאריך קבלת  משבעההצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה 

מבלי להטיל עליכם חובה  ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה,
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על 

 ידינו עפ"י כתב ערבות זה.
 

ה לעומת המדד פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש על-אם במועד ביצוע תשלום על 
 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן  

 בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.
 
 

פעם מ למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה .1
ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

. אנו נשלם מידי הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 
 .שנידרשפעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד 
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לפעם  אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם ,לפיכך .3
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על תנאיה.
 

בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד  .4
החדש ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום 

 ו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.הקרן או נשלם אות
 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע  .5
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש 

 ן.ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדי
 

המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את  .2
  חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 
מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

 עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק........................         
 

 סניף......................        
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  1נספח 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק

 
 לכבוד

 ר"המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 )להלן: "המזמינה"(
 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק                                         הנדון: ערבות מס' 

הננו ערבים בזה . לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"( 1
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, כלפיכם בערבות 

לן: "סכום הקרן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה עד לסך של ......... ש"ח )לה
 בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום ___________למגורים, 

 )להלן "סכום הערבות"(. תברואהלביצוע עבודות 
 
. סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 1

 ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(.לסטטיסטיקה 
 

לחודש  15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה
 ______________ )_________נקודות(.

 
"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי 

 .ערבות זו
 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 
בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם את הסכום הנקוב 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו  משבעההראשונה בכתב, לא יאוחר 
המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 

כיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להו
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י 

 כתב ערבות זה.
 

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, -אם במועד ביצוע תשלום על
 סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.יוגדל 

 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו 

 במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.
 
פעם על לפעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה . 3

שנשלם  הערבותובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום  הערבותאה לכם מתוך סכום כל סכום שייר
. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים הערבותלכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 

 .שנידרשבמועד 

 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם  ,לפיכך .02
ת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי לפעם במלוא תוקפה לגבי יתר

 הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.
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בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי  .07
המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם 

תשלום חלק  תשלום סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם
 מסכום הקרן בלבד.

 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה  .00
רשאים להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו 
מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על 

 פי הדין.
 

להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר המזמינה לא תהא רשאית  .09
  את חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 
וכל דרישה מכם חייבת  _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .90

 מסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. ילה
 
 

 בכבוד רב,        
 
 

 בנק........................         
 

 סניף......................        
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  3 נספח
 

 נההצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי 
 
 

 לכבוד
 ר"המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע

 ירושלים

 )להלן: "המזמינה"(
 
 

ון הכולל והסופי )להלן: ....... מתכבדים בזה להגיש את החשב.............אנו הח"מ ..
 3במסגרת הקמת בניין תברואה ... בגין ביצוע עבודות .............-"החשבון הסופי"( ל

שבצענו )להלן: "העבודות"( בהתאם לחוזה בינינו מיום  בקמפוס המכללה בירושלים,
 .......... )להלן: "החוזה"(.

 
 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

 
והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון  כי הסכום הכולל א.

 ...... ש"ח )להלן: "התמורה הכספית"(......הסופי ועולה לסך .......
 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח אין לנו ולא  ב.
ו/או כלפי הבאים  תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי ..........

 מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.
 
..... ש"ח ובקבלת היתרה .......כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך .... ג.

 המגיעה לנו בסך של ............. ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה.
 

סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של  אנו מתחייבים לבצע את ד.
לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים  מזמינהה

 ו/או המפקח. נהוהליקויים שיידרשו ע"י המזמי
 
 
 

 ו על החתוםנולראיה בא
 

 היום ......... לחודש ........ שנת ...........
 
 

                                
 הקבלן           

 
 

                                   עד לחתימה: 
 
 
 

                         תאריך:
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 '4נספח 

  אישור ביטוחי הקבלן 

 __________תאריך :         

 לכבוד
 "(המכללה)להלן: " המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 3522ת.ד. 
 רמת בית הכרם 

 91035ירושלים 

 א.ג.נ.,

  .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 ______________________________ )להלן: "הקבלן"( : שם המבוטח

 ______________________________  : כתובת

ואו  העבודות)להלן: "_________________________________  : תאור העבודות
 "(.ההסכם

 

ערכנו עבור הקבלן את מאשרים כי תומים מטה אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, הח
)שני  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלן
 "(.תקופת הביטוחהתאריכים נכללים ולהלן: "

 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב .2

ש הקבלן לרבות כלי ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכו הפוליסה : 
עבודה ציוד, חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות 
הקבלן המשמש אותו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר 

  עם ההסכם שבנדון ואינו מהווה חלק מהן.

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המקובלים בפוליסת רכוש )אש   :הכיסוי הביטוחי 
ברק, עשן, אש,  עקבלרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק מורחב(, 

התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה 
וסופה, נזקי כלי טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים 

נזק מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, 
 ק ראשון( ושוד.)על בסיס נז נזקי פריצהבזדון, 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
ובלבד  המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיהתחלוף )שיבוב( כלפי 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם 
 .זדוןבלנזק 

 _______פוליסה מס': _______________ צד שלישי  .1

חבות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח עקב וכתוצאה משימוש 
בכלי רכב ו/או כלים הנדסיים ו/או ציוד אחר המשמש אותו בביצוע 

ישי בגין העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אחריות הקבלן כלפי צד של
נזקי גוף  הנגרמים עקב השימוש בכלי רכב ושאינם מכוסים על פי 

 חוק הפלת"ד.

ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת  1,000,000 גבול האחריות : 
 ביטוח שנתית.

/או מנהליו ו/או המכללה ופוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1.1 תנאים מיוחדים : 
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שעלולה להיות  אחריות בגין, "יחידי המבוטח"(עובדיו )להלן: 
ו/או מנהליו ו/או  הקבלןמחדלי  למעשי ו/או מוטלת על מי מהם

צולבת לפיו נערך הביטוח  אחריות לסעיף בכפוף וזאת עובדיו
 .המבוטח אחד מיחידי בנפרד עבור כל

שאינו רכוש  המכללהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .1.1  
שימושו, של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה /או ו בבעלותו

)למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן  כרכוש צד שלישי
 ישירות(.

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .3

הקבלן על פי דין בשל  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי : 
הוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה תביעה ו/או דרישה ש

 נשוא העבודות בקשר עםגופנית ו/או נזק עקב מעשה או מחדל רשלני 
 כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או פגיעה, לאובדן גרמו אשר, החוזה

 או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע מבלי שהוא גוף כל או/ו אדם
 יה.ולעובד יהלמנהל או/ולמכללה  נזק

ש"ח )מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת  1,000,000 גבול האחריות : 
 .ביטוח שנתית

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מטעות, רשלנות  ביטול הגבלות : 
 .הקבלן עובדימי מאו אי יושר של 

ו מנהליה ו/או ו/א המכללהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .3.1 תנאים מיוחדים : 
אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  בגין אחריות עובדיה

ביטוח מעשה או מחדל רשלני מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מ
 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהחבות הקבלן כלפי 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .3.1  
 .מיום __________

חודשים לאחר  2כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  כמו .3.3  
בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי  תום תקופת הביטוח

 ןהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי . ביטוח אחריות מקצועית

ני תום תקופת הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפ
 .הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

 פוליסה מס': ______________________ חבות המוצר  .4

פי חוק האחריות  עלחבות המוצר המבטח את חבות הקבלן ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר  ,1900 פגומים, התש"ם מוצריםל

בות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש נגרמו עקב מוצר )לר
ו/או סופק  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכוהוראות בטיחות( 

 וו/או מי מטעמ הקבלןו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי 
לכל  במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה )להלן: "המוצר"(

למכללה לרבות לליות האמור ומבלי לגרוע מכאדם ו/או גוף כלשהו 
 יה.לעובדלמנהליה ו/או ו/או 

ש"ח )מיליון ש"ח( לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת  1,000,000 גבול האחריות : 
 .ביטוח שנתית

ו/או מנהליה ו/או  המכללהלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .4.1 תנאים מיוחדים : 
על מי מהם עקב אשר עלולה להיות מוטלת  בגין אחריות עובדיה
 המכללהחבות הקבלן כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מהמוצר 

 .ו/או מנהליה ו/או עובדיה

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.1  
 .מיום __________

חודשים לאחר  2כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  
לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי בתנאי כי  תום תקופת הביטוח

 ןהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניי
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי . ביטוח חבות המוצר
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הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת 
 .הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי

בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש הננו מאשרים  .5.1 : כללי .0
וכי אנו י המכללה ביטוח הנערך על יד לפיו הנן קודמות לכל

בדבר שיתוף ו/או תביעה או טענה ו/מוותרים על כל דרישה 
 59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  .המכללה ביטוחי

ביטוח " תטענולרבות כל  1901 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 
 .יהוכלפי מבטח המכללהכלפי  "כפל

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .5.1  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המכללה ו/או מי מטעמה

תנאי מ או אי קיום בתום לב של תנאי ו/ה הפרהננו מאשרים כי  .5.3  
בזכויות  ופגעילא הקבלן, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מ

 .המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי ביטוחים אלו

ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא , כמו כן .5.4  
 תישלחוגם או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

יום ( שישים) 20הודעה כתובה בדואר רשום  מכללהקבלן ולל
שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי תוקף  וכי לא יהיה מראש

לידי הקבלן  נשלחהאם לא ו/או מנהליה ו/או עובדיה  המכללה
( שישים) 20ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  מכללהוה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות במפורש באישור זה, שונו

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 ' )א( 4נספח 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המכללה)להלן: " דמית להנדסה ירושלים )ע"ר(המכללה האק

 3522ת.ד. 
 רמת בית הכרם 

 91035ירושלים 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 
 הסכם  ______/____

 ."(ההסכםואו  העבודות)להלן: "______________________________________ עבודות 

 מצהירים בזאת : ___________________________אנו 

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי  .א
  אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך ביצוע העבודות בקשר להסכם שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

ל חבות בגין אובדן או ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכ המכללההננו פוטרים את  .1
נזק לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי 
מטעמנו או עבורנו או לשם ביצוע העבודות ובעת ביצועם בהתאם להסכם, כל 

 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי המכללההננו פוטרים את  .1
פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף( 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם  המכללהכלפי 
 ולמעט כנגד חברות שמירה. לנזק בזדון

ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף  המכללההננו פוטרים את  .3
או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או ולרכוש שלנו ו/

בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם 
פעילותנו באתר ביצוע העבודות ובסביבתו הקרובה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון.

קבלני משנה  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד .4
המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם בכל תשלום ו/או  המכללהלשפות את 
 הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת דרישתו הראשונה.

פוליסות לביטוח אחריות מקצועית הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את ה .5
( להסכם, במשך כל '4נספח וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת הביטוחים )

התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם בינינו לביצוע העבודות 
 ועל פי כל דין.

 
 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 
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 ' )ב( 4פח נס

 הצהרת עבודות בחום
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המכללה)להלן: " המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 3522ת.ד. 
 רמת בית הכרם 

 91035ירושלים 
 א.ג.נ.,

 
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

ידנו ו/או כל הפועלים מטעמנו, מותנה  כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ,הננו מאשרים בזאת
 בקיום הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/צים הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גי

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - נמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .1
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10ס של הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיו

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים ש

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .2
 ות חוזרת.שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקח

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
כל דין ו/או על פי פוליסת הביטוח שנערכה לביטוח העבודות כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור 

 לעיל.

 של נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים מטעמנו יקפידו גם כן על ביצועו 

 ולראיה באנו על החתום.

 

 בכבוד רב

 

 (תאריך)  (חתימת הקבלן)  (הקבלן שם) 
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 )ג( '4נספח 

 תמצית ביטוחי המזמינה  : הנדון

 )להלן: "המבטח"(. הפניקס חברה לביטוח בע"מ : המבטח

 ._______________ לביטוח עבודות קבלניות : פוליסה מספר

"( ו/או המבוטח הראשיאקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( )להלן: "המכללה ה : שם המבוטח
 .קבלנים ו/או קבלני משנה

  : תיאור הפרויקט

למשך  ,הביטוחים המפורטים להלןערכנו עבור המבוטח הראשי את מאשרים כי אנו החתומים מטה 
 "(פת הביטוחתקו)שני התאריכים נכללים ולהלן: " 21.22.1020ועד יום  28.22.1021מיום שהתקופה 

 תמצית הכיסוי הביטוחי :

 הכיסוי הביטוחי פרק א' הרכוש

 ש"ח. 70,000,000 שווי כולל של העבודות

 לא בתוקף. ציוד בבעלות ו/או בשימוש הקבלן

 .למעט ציוד בבעלות ו/או בשימוש הקבלןבתוקף,  פריצה ו/או גניבה

 חודשים. 14 תחזוקה מורחבת לכל פרויקט

 בתוקף. למעט טרורפרעות ושביתות 

 בתוקף. נזקי טבע

 בתוקף. סיכוני רעידת אדמה

 

   פרק ב' צד שלישי

 מטבע גבול האחריות הכיסוי הביטוחי

גבול האחריות למקרה ובמצטבר לתקופת 
 הפרויקט

 ש"ח 10,000,000

 

   פרק ג' חבות מעבידים

 מטבע גבול האחריות הכיסוי הביטוחי

 $ 5,000,000 ר לתקופת הפרויקטגבול האחריות למקרה ובמצטב

2.  
 הגבלות : .1

 בכפוף לסכומי ההשתתפויות העצמיות המפורטים בפוליסות הביטוח המצוינות לעיל. .2

 ' )ב( להסכם בכל הקשור לביצוע עבודות בחום.4על הקבלן לקיים את האמור בנספח  .1

 האמור לעיל הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המפורטות לעיל. .3

 

 בכבוד רב,

 

 (תאריך)  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 )ד( '4נספח 

 הנחיות חברת הביטוח לעבודה  : הנדון

 

  יש להתנות את הריסת המבנים בביצוע הנקודות הבאות: -הריסה 
יש לוודא כי כל התשתיות התת קרקעיות העוברות במגרש הפרויקט מנותקות ובכללן 

 חשמל, מים, תקשורת והגז.

 ות מיקום הפרויקט וסוג הקרקע, הסיכון לנזקי טבע אינו גבוה. עם זאת, בזכ – נזקי טבע
מביצוע עבודות החשופות לנזקי טבע,  עולהימנ רעל המבוטח לשים לב לתחזית מזג האווי

 אם ידוע על סערה מתקרבת. 
לקראת עונת החורף, באוקטובר כל שנה, על המבוטח לנקוט באמצעים למניעת חדירת מי 

קף האתר, ולתחזק את ניקוז האתר במהלך ביצוע הפרויקט. יש למלא אחר נגר עיליים בהי
 כל הנחיות המתכננים ויועצי הקרקע לביצוע ניקוזים ותעלות לפינוי מים. 

  ,פריצה וגניבה נזק בזדון-   
 אם נדרש כיסוי לפריצה וגניבה, יש לפעול על פי התנאים בפוליסה, ובלבד שתנאים אלה

 מחייבים הבאים:לא נופלים מן התנאים ה
 מותנה בקיום הנוהל דלהלן: פריצה וגניבהלמוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי 

 אתר הבנייה חייב להיות מגודר בכל היקפו ונעול לאחר שעות העבודה. .1

בעלת רשיון תקף.  מוכרתבאתר תבוצע שמירה באמצעות ובאחריות חברת שמירה  .1
  מצוקה לאזעקת תגבורת.אמצעי קשר ובלחצן יוצב לפחות שומר אחד, המצויד ב

על המבוטח להציב מספר שומרים לפי קצב הבנייה ולקראת סיומה, לאחר פירוק  .3
 הגידור ההיקפי, להוסיף שומרים ואולי אף כלי רכב לסיור ברחבי האתר.

הכיסוי לציוד קל וחומרי בנייה יחול רק על ציוד וחומרי בנייה המאוחסנים במכולות  .4
 12ימוגנו על ידי שני מנעולי תלי בעובי  םר דלתותיהאו חדרים הבנויים מבטון, אש

 מ"מ עם רתקים מרותכים לדלתות.

צנרת וציוד שמפאת גודלם / אורכם אין אפשרות לאחסן במכולות, יש לרכז באתר  .5
 העבודה בצמוד לעמדת השומר.

  יש לפעול לפי נהלי העבודה הקבועים ברשימה לפוליסה.   -סיכוני אש ונהלי עבודה בחום
 חיות לביצוע עבודות בחום על פי נוסח פוליסת הביטוח.ההנ

  יש לוודא שלמות הגדרות ולקבוע שילוט אזהרה מתאים, האוסר על כניסת זרים,   -גידור
בכל מקרה יש  כל יום עבודה. סיוםלנעול את שערי האתר בלאורך כל תקופת הבנייה. יש 

 לבצע גידור סביב תעלות או בורות פתוחים.

  יש לסלק מהאתר פסולת דליקה לפחות פעמיים בשבוע, ובשלב עבודות  –פינוי פסולת
 הגמר בכל יום.

  ת ות עפר ומצעים נרחבות. תנאי מוקדם לעבודובאתר יבוצעו עבוד –עבודות עפר ומצעים
 תע בדיקות הידוק קרקע, בעזרת חברה מוסמכת, בין כל שכבועפר ומצעים הוא ביצ

 על פי תוכניות יועץ הקרקע.  ,מצעים

 יש לגדר ולאטום פתחי פירים אנכיים ובמיוחד של פתחי פיר  -גידור פתחים אנכיים
 המעליות.
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 נוסח לדוגמא של החוזה המשולש – 0נספח 
 

 
 .1013שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש ____ שנת 

 
 

 המכללה האקדמית להנדסה בירושלים )ע"ר( בין:

 ירושלים 12מרח' יעקב שרייבום  

 )להלן: "המזמינה"(

 

 ______________________, ח.פ.  לבין:

 מרח' _________________ 

 )להלן "הקבלן הראשי"( 

 

 _________________________, ח.פ.  לבין:

 מרח'________________ 

 )להלן "הקבלן האחר" ו/או "הקבלן המיוחד"( 

 

 

 

במתחם  מ"ר 23,000_-מוערך של ככולל בשטח , 3ס' הקמת בניין מוהמזמינה מעוניינת ב  הואיל

 "(;מבנהה)להלן: " ירושלים רמת בית הכרם 12רחוב יעקב שרייבום בהמכללה קמפוס 

 

בחוזה קבלן ראשי, על כל מסמכיו  ביום __________ולשם כך התקשרה המזמינה  והואיל

ות ושונות )להלן ונספחיו עם הקבלן הראשי בנוגע להקמת המבנה ולביצוע עבודות עיקרי

 "החוזה העיקרי"(, הכל כקבוע בחוזה העיקרי, כמפורט במפרט וביתר הנספחים ;

 

ובמסגרת הקמת המבנה, התקשרה המזמינה ביום _____ בחוזה על כל מסמכיו עם  והואיל

"(, החוזה המיוחדאחרות )להלן " -בנוגע לביצוע עבודות ___________מיוחד הקבלן ה

 ;וחדהכל כקבוע בחוזה המי

 

, הקבלן הראשי והקבלן המיוחד מסכימים להתקשר בחוזה משולש זה, על מנת והמזמינה והואיל

לושתם( יחולו בנוסף שביחסים ביניהם )בין כל אחד משלושתם לבין כל אחד אחר מש

 גם הוראות חוזה משולש זה; לחוזים הנפרדים שחתמה עמם המזמינה,

 

 

 

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר, כדלקמן:
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 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה המשולש. .1

 

המונחים בחוזה משולש זה שאינם מפורשים בחוזה משולש זה משמעם יהיה כמשמעותם 

 בחוזה העיקרי ובחוזה המיוחד.

 

הקבלן הראשי מאשר ומצהיר, כי קרא את החוזה המיוחד ובקיא בכל הוראותיו ותנאיו .      1

הוא נותן את הסכמתו לכל הוראות ותנאי החוזה המיוחד ולתנאי חוזה ומודיע בזאת, כי 

 זה.

 

הצדדים מצהירים, מאשרים ומסכימים כי החוזה שחתמה עמם המזמינה בנפרד )חוזה  .3

עיקרי ביחס לקבלן ראשי וחוזה מיוחד ביחס לקבלן האחר( הינו חלק בלתי נפרד מחוזה 

 משולש זה.

 

קרא את החוזה העיקרי ובקיא בכל הוראותיו ותנאיו הקבלן המיוחד מאשר ומצהיר, כי  .4

ומודיע בזאת, כי הוא נותן את הסכמתו לכל הוראה ותנאי בחוזה העיקרי הנוגעים לקבלן 

ומתחייב לרבות ביחס לשירותים שיסופקו לו בידי הקבלן הראשי, באתר המבנה המיוחד, 

 לקיים הוראות ותנאים אלה 

 

הראשי על חוזה משולש זה ואין בהוראות חוזה  למען הסר ספק, אין בחתימת הקבלן .5

 משולש זה כדי לגרוע בכל דרך שהיא מהוראות ותנאי החוזה העיקרי.

 
למען הסר ספק, יובהר כי ביחסים בין המזמינה לבין הקבלן הראשי ישנה עדיפות  .2

 להוראות החוזה העיקרי.

 

ות להוראות החוזה למען הסר ספק, ביחסים בין המזמינה לבין קבלן המיוחד ישנה עדיפ .7

 המיוחד.

 

הקבוע במפורש אחראי כלפי הקבלן הראשי בגין כל ענין יהא מוסכם שהקבלן המיוחד,  .0

חוזה המיוחד, באופן שבכל מקום בו הוא מתחייב או אחראי כלפי או במשתמש ב

יתר על כן, הקבלן  רואים אותו כמתחייב וכאחראי גם כלפי הקבלן הראשי. נההמזמי

אשר כי ידוע לו כי באתר יפעלו בין היתר קבלנים נוספים מלבד הקבלן המיוחד מצהיר ומ

 הראשי וכי הוא אחראי לתאם את כל עבודותיו מול הקבלן הראשי.

 

 
הקבלן הראשי מקבל על עצמו, עם חתימת חוזה משולש זה, את כל התחייבויות הקבלן  .9

 אחריות למעט) דוכלפי כל צד שלישי שהוא, כקבוע בחוזה המיוח נההמיוחד כלפי המזמי

ומסכים, כי מיום חתימת חוזה משולש זה רואים את הקבלן הראשי כמקבל על  (,לטיב

שהוא את כל התחייבויות הקבלן  יוכלפי כל צד שליש נהעצמו לבצע לטובת המזמי

שהוא כמפורט וכקבוע בחוזה המיוחד. בכל  יוכלפי כל צד שליש נההמיוחד כלפי המזמי
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יראו כאילו גם  או "הקבלן האחר" "הקבלן המיוחד"וזכר מקום בחוזה המיוחד בו מא

 .כתוב בו "הקבלן הראשי" 

 

 שכר הקבלן המיוחד, ישולם לקבלן המיוחד ע"י המזמינה, כקבוע בחוזה המיוחד.     .10

 

   נים אחרים, כקבוע בחוזה העיקרי, המתייחסת להתמורה בגין מתן השירותים לקב .11

העיקרי, תשולם ע"י המזמינה לקבלן העיקרי, לעבודות הקבלן המיוחד, כקבוע בחוזה 

 בהתאם להוראות החוזה העיקרי ומפורט בכתב הכמויות.

 

 כל ערבות שעל הקבלן המיוחד לתיתה למזמינה תימסר אך ורק למזמינה.  .11

 

למען הספר ספק אין בכל מקום בהסכם זה או בכל מקום אחר כדי לגרוע מאחריות קבלן  .13

 כם המיוחד שנחתם עימו ע"י המזמינה.המשנה כלפי המזמינה על פי ההס

 

  הקבלן המיוחד מסכים בזאת לכל הוראה מהוראות החוזה העיקרי המתייחסת לחובות  .14

ביחסים עם  -ולזכויות של קבלני משנה והקבלנים האחרים כהגדרתם בחוזה העיקרי 

 .נהועם המזמי מנהל הפרוייקטהקבלן הראשי, עם 

 

מהוראות החוזה המיוחד המתייחסת לחובות  הקבלן הראשי מסכים בזאת לכל הוראה .15

נה ומנהל ולזכויות ביחסים שבינו ובין הקבלן המיוחד, וליחסים שביניהם לבין המזמי

 .הפרוייקט

 

למען הסדר הטוב מודגש, מובהר ומוסכם בזאת שמיום חתימת חוזה משולש זה הקבלן  .12

 ן המיוחד,הראשי אחראי באופן מפורש וסופי לכל התחייבות מהתחייבויות הקבל

כקבוע בחוזה המיוחד וכיוב',  הכוללות בין היתר תיאום, בטיחות, עמידה בלוחות זמנים

והקבלן המיוחד הינו קבלן משנה של הקבלן הראשי לכל דבר, ויחולו היחסים והתנאים 

 לקבלן העיקרי לגבי כל הוראות החוזה העיקרי המתייחסות לקבלן משנה. מזמינהשבין ה

 

ודגש, מובהר ומוסכם בזאת, שאין ביחסים שבין הקבלן המיוחד לבין למען הסדר הטוב מ .17

כלפי  נההקבלן הראשי, לפי חוזה משולש זה, כדי לגרוע בכל דרך שהיא מזכויות המזמי

, הכל בהתאם לחוזה ייבויות הקבלן המיוחד כלפי המזמינההתחמהקבלן המיוחד ו

 המיוחד.

 

לן הראשי, אין זכות לקבלן הראשי לבין הקב נהביחסים שבין המזמילמען הסר ספק,  .10

( לממש כל זכות שיש לה כלפי הקבלן נהחובה על המזמיחלה )ואין  נהלדרוש מהמזמי

 המיוחד.
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, לבצע באופן מעולה את נהכלפי המזמי מתחייבים הקבלן הראשי והקבלן המיוחד .19

ת בטיב מעולה, ולפי לוחוכל אחד מהם בנפרד ושניהם יחד, העבודות וההתחייבויות של 

 הזמנים הקבועים לפי החוזה העיקרי.

 
חודשים קלנדריים  11הקבלן המיוחד מודע ללוח הזמנים הכולל של הפרוייקט שהינו  .10

מיום צו התחלת עבודה לקבלן הראשי והקבלן המיוחד מאשר בזאת כי הינו מסוגל לעמוד 

יקט בלוחות הזמנים לעיל ובאחריותו להתאים לוחות הזמנים של עבודותו ללו"ז הפרוי

 הכולל בתיאום עם הקבלן הראשי.

 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת.  .11

 
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום,

 

 

    __________________  _________________                ___________________ 

 הקבלן המיוחד    הקבלן הראשי    המזמינה
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 נוסח תעודת השלמה – 6נספח 

 
 תעודת השלמה

 
 ..........................      הפרויקט:  -
 
 ..........................      העבודה:  -
 
 ..........................      : מזמינהה -
 
 ..........................   מנהל הפרויקט: -
 
 ..........................        הקבלן: -
 
 תאריך בדיקת העבודה ע"י הצוות המפורט להלן: ......................... -
 
 תאריך התחלת תקופת הבדק: ........................................... -
 
 
 

על פי החוזה, אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי 
פחים לתעודה זאת ועבודות שהקבלן התחייב חוזה זה, להוציא את העבודה המפורטת בנס

 לבצע במהלך תקופת הבדק.
 

מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה 
 אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 
 צוות בדיקת העבודה:

 
        _________תאריך                  ________  מהחתי            ______________.  האדריכל:1
 
       _________ תאריך                 _________  חתימה           ______________  .  המתכנן:1
 
       _________ תאריך                 _________ חתימה   ___________          .  יועץ למתכנן:3
 
      ________  תאריך              __________   חתימה ______________            .  המפקח:4
 
      ________  תאריך            __________     חתימה    _________         .  מנהל הפרויקט:5
 
       ________ תאריך                __________ חתימה    ___________         :מזמינה.  נציג ה2
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 הצהרת בטיחות – 1נספח         

 :נאמר אחרת יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כןבהצהרת בטיחות זו  .1

קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע   -הקבלן  .א

 עם המכללה.  3יין להקמת בנ וכיבוי אש תברואה לביצוע עבודותההתקשרות המכרז 

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(.  -המכללה  .ב

 הממונה על בטיחות מטעם הקבלן. - הממונה על בטיחות .ג

אני החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע עבודות בנית הבנין, מתחייב בזאת לקבל תדריך  .1

טיחות לקבלנים השונים הנחיות בבדבר  נציגו ו/או המכללהשל מהממונה על הבטיחות בטיחותי 

ציג אבמסגרת תדרוך בטיחותי זה . במכללהטרם תחלנה העבודות הנהוגות במכללה, וכל זאת  ב

אתר לצרכי העבודות ב ילכלי רכב/ציוד שיופעל על יד)בודק מוסמך( מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות 

 יחות".טופס "הצהרת בט . בתום התדריך הבטיחותי הריני מתחייב לחתום על עבודותה

לעכב הכנסת כלי  ו/או ממונה על הבטיחות, למנועהבסמכות אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

( שאינו עונה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטוח  ו/או אתר העבודותרכב ו/או ציוד )ל

 בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.

 \יום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל דיןאו עובדי נקפיד על ק\אני הקבלן מצהיר בזאת שאני ו .4

סדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות במכללה ו/או מי שהוסמך 

 על ידו.

או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות הבטיחות \אני הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5

 לקבלנים במכללה.

המגן האישי  ואביזרי ציוד   הכלים המתאימים את לספק לעובדי חובתיאני הקבלן מצהיר בזאת כי מ .2

דגמי  הבטיחות והשימוש הנכון בו.ד ציו כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקינות

 ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק  הכלים,

 ולמקצוע.

אלא  ,המכללהקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי אלא  כי  מצהיר בזאת.   אני הקבלן 7

 השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן. יוקצה ליקבל אישור ואלאחר ש

גם בשטחי  והגהותהבטיחות  לשמור, לקיים ולציית לכל דרישותאו עובדי  מתחייבים  \אני הקבלן ו .0

 .ינו, כמפורט בנספח זהיד מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על

לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי  אני הקבלן מתחייב .9

הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות 

 במקומות בהם קיים סיכון אש.

ממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן העברת מידע ל על  אני הקבלן מתחייב .10

. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר המכללהבאתר העבודות ו/או במתקני וחמור )"כמעט תאונה"( שאירעו 

 .את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'
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אש במתקני וי כיב אמצעי עזרה ראשונה וציוד אחזקת מלאי מתאים שלעל   אני הקבלן מתחייב .11

 .יהעזר שברשות

לצורך באמבולנס  , יוסע בהתאםבמכללהבמהלך העבודה  פגעכי אם מי מעובדי י אני הקבלן מתחייב .11

 בכל מקרה יבטיח הקבלן את הפינוי )במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( או ברכב הקבלן

 של עובדיו.

תחייב לבקש היתר מראש, מהממונה על הבטיחות במכללה, ובכתב, לעבודה באש אני הקבלן מ .13

או לכל מתקן  חדרי חשמל  ד,חדרי פיקו ,חומרים כימיים אחסוןאזורי  ,גלויה, לכניסה למעבדות

 בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.

ופה המצוינת על גוף , בתוקף לתקאתר העבודות"אישורי הכניסה" לאני הקבלן מצהיר בזאת כי  .14

ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבלן וישמשו אמצעי זיהוי  האישור, חתומים ע"י הקב"ט או בא כוחו,

עבודות לשאת תג זיהוי )קבלנים אתר ה. מחובת כל אדם השוהה בהמכללהבפני כל בר סמכא מטעם 

 ומבקרים כאחד( להזדהות בפני ממונה על הבטיחות/הקב"ט לפי דרישתם.

או להמעיט \או לפגוע ו\ני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע וא .12

 מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני  מחויב על פי כל דין .

 

 

 שם הקבלן: __________________.

 

 כתובת הקבלן: ________________.

 

 טלפון הקבלן: ________________.

 

 חותמת הקבלן:_______________.

 

_____________    _____________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 כתב התחייבות - 8נספח 

 לכבוד

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(
 רמת בית הכרם 12רח' יעקב שריבויים 

 ירושלים
 ("המזמינה" -)להלן  

. חתמתי על חוזה עמכם על תוספותיו )להלן: "החוזה"( בדבר .......................הואיל וביום .... .1
בחוזה  יהתחייבויותי, הנני מצהיר ומתחייב בזה, להסרת ספק, בנוסף לכל בנין ביצוע עבודות

 כדלקמן: ,והוראותיו

סמכות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להורות לי על סילוק ידי ממקום ביצוע הפרוייקט  נהללמ .1
ודות, החומרים והציוד שבהם ועל הפסקת ביצוע העבודות על ידי העבודות, הפרויקט, העב

)להלן: "סילוק היד"( כל זאת בין אם סילוק היד סיבתו ו/או עילתו בחוזה, בין הוראת כל דין 
ובין מכל סיבה ו/או בין היתר, לרבות אם אפסיק ו/או אשהה את ביצוע העבודות ו/או 

 צדדים לחוזה.התחייבותי ו/או אם החוזה בוטל ע"י מי מה

לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי על סילוק ידי, מסכים אני ומתחייב ללא תנאי  נהלהורה המ .3
מוקדם או אחר ומבלי להעלות כל טענה קיימת או עתידית צפויה או בלתי צפויה לסלק ידי 

הינה סופית ואין אחריה ולא כלום. בכל מקרה נהל , והוראת המנהלמהאתר במועד שהורה המ
כאמור, לא אהיה זכאי לכל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או כל צו אחר בין קבוע ובין  מנהלה השהור

זמני לא נגדך או נגד כל קבלן אחר ואתם מוסמכים ורשאים לתפוס האתר במועד הקבוע 
. בחתימתי להלן מסכים אני בזה, כי אין לי כל זכות לעיכבון ו/או לחזקה ו/או נהלבהוראת המ

ל זכות אחרת באתר לא מכח החוזה ולא מכח הוראת כל דין. להסרת ספק, מוותר לשימוש ו/או כ
אני בזה מראש על כל טענה בדבר זכות עיכבון ו/או רשות ו/או חזקה ו/או שימוש כלשהם ו/או 

 כל זכות אחרת דומה לאמור לעיל באתר ביצוע העבודות וכנגד סילוק היד.

פיכם בדבר מסירה מראש של אתר העבודות לכם התחייבות זו הינה התחייבות בלתי הדירה כל .4
והענקה לכם של זכאות בלתי מותנית והסכמה בלתי חוזרת לתפיסת האתר אשר תיכנס לתוקף 

לי, כאמור לעיל והחל מהמועד הנקוב  נהלמלא ובלתי מותנה בכל תנאי עם מסירת הוראת המ
בית משפט וללא צורך  בה. בהתמלא תנאים אלה אתם רשאים לתפוס בעין את האתר ללא צו של

במילוי כל תנאים נוספים. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אם תחפצו בכך, תהיו רשאים להגיש כל 
תביעה ו/או כל תובענה לבית המשפט המוסמך לסילוק ידי כולל לתפיסת העבודות ולא תעמוד לי 

ם ולא אגיש כל כל זכות לעכב את סילוק ידי ו/או מעשה התפיסה ו/או למנוע אותו ו/או לסכל
תביעה שכנגד ולא אוכל להתגונן בכל טענה ו/או עילה, כספית או אחרת. בכל מקרה, אם אטען 

 טענות כאמור, הן תהיינה בנות תוקף אך ורק לאחר סילוק ידי, לרבות תפיסת האתר על ידכם.

ו/או כל ההוראות דלעיל החלות על סילוק ידי ו/או לתפיסת האתר יחולו ללא סייג על חומרים  .5
ציוד שהוזמנו על ידי או בשמי מכל צד ג' לצורך ביצוע העבודות ואשר מצויים מחוץ לאתר בכל 

 מקום שהוא.

 כל נזק ו/או הפסד שיגרם לכם, אם לא אעמוד בתנאי כתב התחייבות זה, יחולו אך ורק עלי. .2

ל כל ערבות בנקאית שהענקתי או אעניק לך תבטיח באופן עצמאי ובלתי מותנה את קיום כ .7
 כמפורט לעיל. יהתחייבויותי

 הוראות כתב התחייבות זה באות להוסיף על הוראות החוזה ולא לגרוע הימנו. .0

 _________________    רב,בכבוד 
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 הוראות  ביטחון  -9נספח 

טרם תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבלן )להלן "הקבלן"( לקצין הביטחון של המכללה האקדמית  .1
)להלן: "המכללה"( את רשימת כל העובדים מטעמו )לרבות קבלני משנה  להנדסה ירושלים )ע"ר(

ועובדיהם(, תוך ציון שמם המלא, מ"ז, מספר טלפון עדכני וכתובת מקום מגורים. באם מועסקים 
יעביר הקבלן בנוסף צילום ת"ז, תמונה וכל  –עובדים תושבי איו"ש / אזח"ע  / מזרח ירושלים 

 –להעסקתם. כמו כן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים ההיתרים והאישורים הנדרשים 
 מספר רישוי וסוג רכב.

 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות. 10 –הרשימות יועברו כ  .1

 הקבלן יתודרך ע"י הקב"ט באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו. .3

בעלי היתר כניסה "ש עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו / או תושבי איו אך ורקהקבלן יעסיק  .4
 .לישראל ואישור עבודה תקף ו / או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדין

ידוע וברור לקבלן כי העסקת עובדים ללא אישורים והיתרים כדין תביא להגשת תלונה במשטרה  .5
 כנגדו, והנהלת המכללה תהא רשאי לתבוע מהקבלן את הנזק שייגרם לו כתוצאה מכך.

לקב"ט או מי מטעמו )לפני תחילת העבודה( את תעודות הזהות של עובדיו  הקבלן יעביר כל בוקר .2
מאיו"ש  / אזח"ע. התעודות יוחזרו לעובדים עם צאתם מאתר ביצוע העבודות וישמשו לבקרה כי 

 כל העובדים עזבו את שטח המכללה.

את אתר  עם סיום יום עבודתם במכללה, באחראיות הקבלן לוודא כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו .7
העבודות. כמו כן יוודא הקבלן כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא 

 אם הלינה תואמה ואושרה ע"י הנהלת המכללה והקב"ט.

הקבלן ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי הנחיות מחלקת הביטחון של המכללה לרבות הוראות הנוגעות  .0
דיקות רכב ביטחוניות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד לפיקוח על שוהים בלתי חוקיים, ב

 מטעמו.

 כל רכב הנכנס לשטח המכללה יעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המכללה. .9

במידה והנהלת המכללה / הקב"ט ידרשו מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל  .10
דרישה שכזו, אם תבוא. הפסקת עבודת  עובד המועסק על ידו. הנהלת המכללה לא תדרש לנמק

 עובד הקבלן לא תהווה עילה לעיכוב בעבודות.

המכללה אינה אחראית לפיצוי הקבלן בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו  .11
 כתוצאה מהרחקת העובד משטח המכללה.

ותפקידו. הקבלן הקבלן יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול את תמונת העובד, שמו, מספר הזהות  .11
 ידאג כי כל העובדים מטעמו ישאו את התג באופן בולט במשך כל זמן שהותם במכללה.

הקב"ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על  .13
מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה למכללה ותואמים לרשימת 

 ועברה ואינם לנים בשטח.העובדים שה

או מי שמטעמו, רשאים להיכנס לאתר העבודה בכל מועד  מזמינהמוסכם על הקבלן כי קב"ט ה .14
ושעה לצורך ביצוע הביקורת. באם האתר ננעל לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבלן ברשות קב"ט 

 מפתח לאתר העבודה. מזמינהה

        _______________   _______________________ 

 חתימת הקבלן                תאריך                                    
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 נוסח צו התחלת עבודות  - 20נספח 

 

 הנך/כם מתבקש/ים להתחיל בביצוע העבודות כדלהלן:

 

 תיאור העבודה : ...................................... להלן: "העבודה".

 .......................המקום: .........................

 לפי מכרז מס' ........... מיום ............. .

 

לא יאוחר מיום ........ ומועד סיום תוך תקופה של ......  -מועד התחלת ביצוע העבודה  .1

 חודשים, כולל תקופת ההתארגנות, דהיינו עד .........

 

על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים  -ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה  .1

 ארציים וחוקים ותקנות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת.

 

מנהל הפרויקט. העבודה תבוצע בהתאם המכללה וימונה מטעם המפקח יהיה נציג  .3

 לתכנון של המתכנן וצוות המתכננים והיועצים כפי שמפורט בחוזה.

 

ל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע הנך/כם אחראי/ים באופן בלעדי לנקיטת כ .4

וכן לתקנות  1970 -העבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

ד' ו/או בהתאם  2וכן תקנה  5תקנה  -1988הבטיחות בעבודה )עבודת בניה( תשמ"ח

 לתקנות, הוראות וצווים אחרים.

 

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע הפרויקט. .5

 

 בכבוד רב,

 

                   

 מנהל בינוי, המכללה

האקדמית להנדסה 

 ירושלים )ע"ר(

 


