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 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 "מ החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע

 09/2022 מבי מספרפו זרכמ

עבודות   לביצועמקבלנים הצעות מחירים  "( מזמינה  חברהההחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: " .1

  750-וכן פיתוח בשטח של כ  מ"ר  2,100-כיתות בשטח של כ  12כולל  ה,  בית ספראגף נוסף במבנה  להקמת  

")  מ"ר ואגףהלהלן בהתאמה:    נעמי שברחוב    6872בגוש    156קה  כחל  ועיםין הידבמקרקע,  ("העבודות"-" 

"  בחולון  11שמר   המיוחדיםהאתר)להלן:  הטכניים  המפרטים  פי  על  והכל  ג'  "(,  הכמויות  2)נספח  כתב   ,)

 . ( ועל פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז4)נספח ג'( והתוכניות 3)נספח ג'

2. " )להלן:  חולון  באהעירייהעיריית  הזכויות  בעלת  הינה  והעירי "(  התר,  הינה  יה  אשר  החברה,  את  סמיכה 

י" כמשמעו בחוק, בבעלות מלאה של העירייה, לפעול בשמה ובמקומה בקשר לפרסום המכרז,  "תאגיד עירונ 

 וח עליהן. ניהול ביצוע העבודות והפיק 

(, תמורת  16:00ועד השעה    08:30יתן לשאול במשרדי החברה, בשעות העבודה )משעה  נ ת מסמכי המכרז  א .3

  שלא יוחזרו, לכל מעטפה. ניתן לעיין בחלק ממסמכי המכרז, ובין היתר   ע"מ(,כולל מ)  ש"ח  4,000  של  סכום

 . www.calcalit-holon.comבכתב הכמויות, באתר האינטרנט של החברה, בכתובת:  

ת  לכך. עיכוב בתחילת ביצוע העבודו  באישור התקציבוכן    בקבלת היתר בנייהביצוע העבודות בפועל מותנה   .4

-איאו חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל    ת )כולןבודוו/או ביטול הע

 , לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.אישור התקציב-אי ו/או  קבלת היתר הבנייה

  .חולון 11נעמי שמר  , ברח' אתרבמקום המפגש יהיה  .11:00בשעה  21.6.2022 ביוםיתקיים   קבלנים סיור .5

ב בהמצאת הצהרה בנוסח המופיע כנספח  צמו או באמצעות נציג מטעמו, יחוי, בע במפגשישתתף    לא ש  ימ

 .למסמכי המכרז כי ביקר באתר, והכל כאמור בנוסח ההצהרה 6א'

ההצעוא .6 מסמכי  עם  המעטפות  להניח,    ת ת  בלבדיש  שבמשרדי   ידנית  המכרז  בתיבת  בדואר(,  לשלוח    )אין 

 .0012:בשעה   14.7.2022 יוםל דע, וזאת לכל המאוחר  החברה

ין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  א מבלי לגרוע מכל תנאי המכרז, מובהר כי   .7

 שהיא, והכל על פי שיקול דעתה  הבלעדי. 

 

 כבוד רב, ב                

   פנינה שנהב, מנכ"ל      

 יתוח חולון בע"מ לכלית לפ החברה הכ

 

 

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מסמך א'  

 09/2022מספר ומבי  כרז פמ

 סמכי המכרז מרשימת 

 "( ההזמנה)להלן: "תנאים כלליים למכרז  –מסמך א' 

 טופס ההצעה והצהרת המשתתף  – 1נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית  – 2נספח א'

 טבלת פירוט נסיון המשתתף  – 3נספח א'

 ציבוריים  ק עסקאות גופיםתצהיר על פי חו  – 4נספח א'

 חרו"  רונוסח איש – 5נספח א'

 הצהרה על ביקור באתר – 6נספח א'

 

 ( "חוזה ההתקשרותאו "  "החוזה)להלן: "  ונספחיו החוזה – מסמך ב'

 עודת השלמה ת – 1ספח ב' נ

 תעודת סיום  – 2ספח ב' נ

 נוסח ערבות בנקאית  – 3ספח ב' נ

 נספח בדק  – 4ספח ב' נ

 תביעות  היעדרהצהרה על  – 5ספח ב' נ

 וחים ביט קיום לנספח ביטוח ואישור ע – 6ספח ב' נ

 עמידה בתנאי החוזה  נספח פיצוי מוסכם בגין אי – 7נספח ב' 

 תקופות אחריות הקבלן מתום שנת הבדק  – 8נספח ב' 

 ]יצורף בהמשך[  הקבלנים מפגש   לפרוטוקו – 9נספח ב' 

 הנחיות וטפסים מטעם העירייה   – 10נספח ב' 

 ותוכניות םרטימפ – מסמך ג'

ג' )המפרט  –  1נספח  הכללי  לעבודתהמעו  הכללי  המפרט  הבין  דכן  הוועדה  שבהוצאת  משרדית  -בניין 
מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשהב"ש, אשר ניתן לרוכשו בהוצאה לאור  

לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הביטחון  (,  הספר הכחול"של משרד הביטחון( )"
 צורף איננו מ –

 מפרטים טכניים מיוחדים  – 2נספח ג'

 ( נמצא על גבי הדיסק און קי –קובץ אלקטרוני כתב כמויות ) – 3'ג נספח 

 רשימת תוכניות + תוכניות  – 4נספח ג'

ג' תקן  –  5נספח  וכן  המעודכנת  במהדורתם  ישראליים  ת"י    תקנים  לפי  ירוקה    5281ירוק  לבנייה 

 ף מצוראיננו  – לבניינים שאינם מבני מגורים



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מסמך א'  

 09/2022 מכרז מספר

 כרז למ ייםנאים כללת

 בואמ .1

 לביצועמקבלנים הצעות מחירים  "( מזמינה  חברהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ )להלן: "החברה   .1.1

וכן פיתוח    מ"ר  2,100-כיתות בשטח של כ  12כולל  ה,  בית ספראגף נוסף במבנה  עבודות להקמת  

כ בהתא)  מ"ר  750-בשטח של  "להלן  ואגףה מה:  הידועים כחלקה  ,  ("העבודות""    156במקרקעין 

שמר  שברחוב    6872ש  בגו "  בחולון  11נעמי  הטכניים  האתר)להלן:  המפרטים  פי  על  והכל   ,)"

( ועל פי כל התנאים המפורטים  4)נספח ג' ( והתוכניות 3(, כתב הכמויות )נספח ג'2)נספח ג' המיוחדים

 . במסמכי המכרז

ה, אשר  חברת הה א"( הינה בעלת הזכויות באתר, והעירייה הסמיכהעירייהיריית חולון )להלן: "ע .1.2

בחוק כמשמעו  עירוני"  "תאגיד  ובמקוהינה  בשמה  לפעול  העירייה,  של  מלאה  בבעלות  בקשר  ,  מה 

 לפרסום המכרז, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח עליהן. 

)ו  .1.3 המכרז  חוזה  באמצעות  תיעשה  כזה(  וייבחר  )ככל  הזוכה  עם  ובהתאם  ההתקשרות  נספחיו( 

 ייב ובלתי נפרד מהתקשרות זו. מח חלקוו  להוראותיו, וכל יתר מסמכי המכרז יה 

לכך. עיכוב בתחילת ביצוע   באישור התקציבוכן    בקבלת היתר בנייההעבודות בפועל מותנה  ביצוע   .1.4

או חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה   העבודות ו/או ביטול העבודות )כולן

ו עילה לתביעה כלשהי מצד  יהולא  ,  באישור התקצי-איו/או    קבלת היתר הבנייה -איכרז, בשל  במ

 הזוכה במכרז.

 הוראות מיוחדות לביצוע העבודות .2

 על פי כל תנאי ומסמכי המכרז.זוכה יידרש לבצע את העבודות ה .2.1

ללי  על כל כ להקפיד  יידרש  הקבלן  לפיכך  , ומדים תלמידים בו לוספר  האגף ייבנה בצמוד למבנה בית   .2.2

 הזהירות הנדרשים. 

 תחו פתחים בין שני האגפים. בית הספר וכן ייפ בנהל מם שהאגף יחובר לאגף הקיי .2.3

תינתן עדיפות לפריצת  )  לפתחים אלותלמידים להתקרב  ימנע מהש  מחייבת גידורפתיחת הפתחים  

 .(חופשותשהתלמידים מצויים ב הפתחים בעת 

גורמי הביטחון והבטיחות של העירייה    עם  וי בודותפתיחת הפתחים תחייב את הקבלן לתאם את ע

 ת בית הספר הפעיל. לה הנ  עם וכן

  עבודה עם מערכת רמדור .2.4

" )להלן:  פרויקטים  לניהול  'רמדור'  מערכת  עם  עובדת  עבודה  המערכתהחברה  יומני  הכוללת   ,)"

במערכת שימוש  רישיון  הבלעדי  חשבונו  על  לרכוש  יידרש  הזוכה  תקופת  ממוחשבים.  כל    למשך 

ימוש הראשונה המחיר יהא  השנת  שר  אח, כאשר ל₪ + מע"מ לחודש  225)בעלות של    ההתקשרות 

(. לצורך תיאום לרכישת הרישיון יש ליצור  2017מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ  ב  לעלייה  צמוד

 . הדרכה חינם לשימוש במערכת תינתן לזוכה שאינו מכיר את המערכת. 03-7667777קשר בטלפון 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

הכמוי .2.5 )כתב  המכרז  כולל(  3ג'  נספחות  מושא  העבודות  סעיפי  פי  ה  מורוהת,  את  על  תהיה  בגינן 

 מדידת כמויות ביצוע בפועל, כפי שיאושרו על ידי המפקח מטעם החברה.

 לוח זמנים לביצוע העבודות .2.6

בתוך    תקנת כל המערכות ואישורן()לרבות ה  עבודות הש לבצע ולהשלים את כל  הזוכה יידר .2.6.1

אי  לתנוף  והכל בהתאם ובכפ החל ממועד מתן צו התחלת עבודה,    יםחודש  13פרק זמן של  

 החוזה.  

טופס  , לבצע את כל הדרוש לקבלת  עבודותהיידרש הזוכה, כחלק בלתי נפרד מביצוע  כמו כן,   .2.6.2

  2-עד ולא יאוחר מניתנו(,  תעודת גמר, ובכלל זה בהתאם להנחיות המפקח )ככל ולאכלוס ו  4

 . חודשים ממועד סיומן

כי   .2.6.3 הזמנימודגש  עלוח  ההתקשרות  מעיקרי  הינו  העבודות  לביצוע  הם  וזוכ ם  קיימת  ה  כי 

תי בו  עמידה  אי  כן  ועל  עליו,  להקפיד  רבה  וזאת  חשיבות  של החוזה,  יסודית  כהפרה  חשב 

 או על פי החוזה. /מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד המוקנים לחברה על פי כל דין ו

 תו תקן ירוק .2.7

הנדר בכל  לעמוד  יידרש  ירוק הזוכה  תקן  תו  קבלת  לצורך  ת"י    –  ש  לפי  ירוקה  ע 5281בנייה  ל  , 

חשבונו חריותו  א כי  ועל  מובהר,  תיחשב    הבלעדי.  והפרתו  העבודות  לביצוע  מהותי  בתנאי  מדובר 

 הפרה יסודית של החוזה. 

 בטיחות בביצוע העבודות .2.8

  יבויותיו לפי בין יתר התחיהקפדה יתרה על נהלי הבטיחות והגהות בעבודה.    הזוכה יידרש להקפיד

דה(, אשר ילווה את  שוי מטעמו )שאינו מנהל העבורי עם חות , יידרש הזוכה למנות ממונה בטי כל דין

וישתתף בכל הפגישות לקביעת שלבי הביצוע   נוכח  ויהיה  גמר,  תעודת  ביצוע הפרויקט עד לקבלת 

 ן למנות למנהל העבודה עוזר שיהיה אחראי על הבטיחות באתר.  , וכולוחות הזמנים

 שינויים בהיקף העבודות ותכולתן .2.9

מהוראו לגרוע  המבלי  רשאה,  חוזת  תהיה  תכולת  החברה  ו/או  בהיקף  שינויים  על  להורות  ית 

מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( מטעמי תקצוב ו/או  לפני תחילת ביצוען,  ,  חלקן  העבודות או

ת מבלי שתקום לזוכה עילה  עדר היתר/ים כנדרש על פי דין, והכל על פי שיקול דעתה, וזאבשל הי

 לפיצוי כלשהו בשל כך. 

 החינוך  רדשמת וחיהנ  .2.10

כי העבודות   .2.10.1 ה  מושאמובהר,  זה  פעולה, בסיוע  ימכרז  עבודות שיבוצעו בשיתוף  נן 

 ובמימון של משרד החינוך.  

נוגע לפיקוח על העבודה, ובכלל זה  ( נקבעו, בין היתר, הסדרים במסמך ב'בחוזה ) .2.10.2

מטעם   למפקחים  כי  על  נקבע,  ולפקח  לבקר  לבדוק,  הזכות  תהא  החינוך  משרד 

גם להוראות המפקחים הנ"ל, ככל שיימסרו   ות,בודהע  ביצוע   והקבלן יהא מחויב 

 לו על ידי המפקח מטעם החברה.

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .3

 מועד הגשת ההצעות, בכל התנאים שלהלן:שאי להשתתף במכרז אך ורק מי שעומד, בר

פ  .3.1 על  רשום  קבלן  קבלניםהוא  רישום  חוק  תשכ"  י  בנאיות,  הנדסה  סיווג  1969–טלעבודות  בעל   ,

 .3ג'בוצה ק  100ענף )מינימלי( 

  לפחותועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    1.1.2019  מיוםשהוא השלים, במהלך התקופה   .3.2

מבני    בתי ספר ו/או מוסדות חינוך אחרים ו/או  דים ו/אוגני יל  מבנים של  של  פרויקטים  (4ארבעה )

אחרים כספי  קיבה   ,ציבור  לפחות  כוללף  מע"מ)  ש"ח  000,00,054  של  כולל  ההיקף  ,  (לא  כאשר 

   )לא כולל מע"מ(. ש"ח  12,000,000עמד על לפחות הנ"ל  הפרויקטים ן  אחד מת לפחוהכספי של 

השנתי   .3.3 הכספי  בתחוםשלו,    הממוצעהמחזור  הכספים  ,  בנייהה  מפעילותו  ,  1220  –  9201בשנות 

ל של  כל  הסתכם,  בסך  מע"מ  ש"ח   0,0005,001הפחות,  כולל  אחת    (שנתי)  וצע מבמ(,  )לא  לכל 

 מהשנים הללו.

 להלן.  4 הוא צירף ערבות בנקאית כנדרש על פי סעיף  .3.4

פטיים עם  שהשנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין לו בהווה, סכסוכים מ  10-לא היו לו ב .3.5

חוזה  הח הפרת  שעניינם  העירייה,  עם  ו/או  ביצועברה  ו/או  ידו  מהעבוד  על  המכרז ות  מושא  סוג 

 יה. ולק רה בצו

 . בהתאם להוראות המכרז  הוא רכש את מסמכי המכרז .3.6

למסמכי המכרז כי ביקר    6הצהרה בנוסח המופיע כנספח א'מסר    אוקבלנים  בסיור ה   הוא השתתף .3.7

 .באתר

מכים הנדרשים  בישראל. כל המסכדין יות משפטית אחת בלבד, הרשומה כל הצעה תוגש על ידי איש .3.8

)ובמכרב זז  הבנקאית,כלל  הערבות  הקבלני ויו הס  ה,  שם    ג  על  יהיו  הנדרשים(  האישורים  ושאר 

 המציע עצמו, ולא יתקבלו התאגדויות ו/או שותפויות וכיו"ב אשר נוצרו לצורך ההשתתפות במכרז. 

אך ורק  של העבודות על ידי קבלן משנה מטעם הזוכה יתאפשר    מובהר כי ביצוע חלק כזה או אחר 

לקבל איש בכפוף  החת  ובכתבור  מראש  לכך  הזוכה    עוגבנ   ברה  יבקש  שבשירותיו  משנה  קבלן  לכל 

 להסתייע. 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .4

רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה  עכחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על המציע לצרף להצעתו   .4.1

פירעון  ,  למדד שקלים    ת אלף שלוש מאו )  ש"ח   300,000  ראשונה, בסכום קבוע של עם דרישה  ברת 

ב כדוגמא  ידי בנק בישראל לבקשת המציע, לפקודת החברה, לפי הנוסח המצ"  לע  צאהם(, שהוחדשי

, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע על פי תנאי  15.10.2022בתוקף עד ליום  (,  2)נספח א' 

   המכרז.

 ה. לפסילת ההצעעלולים להביא הנדרש ח וסי בנשינוכל  י המצאת הערבות ו/או א .4.2

רש .4.3 תהיה  לדהחברה  עד  רהא  רושאית  של  לתקופה  הערבות  תוקף  והמציע    60כת  נוספים,  ימים 

 מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תקופת תוקף הערבות כנדרש.

 . תיפסל הצעתו –מציע שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

פי  על  יותיו  א יעמוד בהתחייבורבות כל אימת שהמציע לעהאת  ולממש  לחלט    חברה תהיה רשאיתה .4.4

 אי המכרז. נת

 אישורים נדרשים  .5

 מציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:העל 

סיווג  , ב1969–ישור תקף בדבר רישום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט א .5.1

 ל. רש לעיהמתאים, כנד

יים )אכיפות ניהול  גופים ציבור   אותעסקי חוק  נות ורשומות על פישור תקף על ניהול פנקסי חשבוא .5.2

 . 1976–בונות(, תשל"וחש

 . (4נספח א'כ תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )בנוסח המצ"ב  .5.3

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. א .5.4

יצ די תאגשההצעה מוגשת על ימקרה  ב .5.5 זהות  עו"ד/רו"ח בדבר    תעודת ההתאגדות ואישורורפו  יד, 

 ם לחייב את התאגיד. ימה וסמכותתחי ה ורשמ

על    וובדף האחרון של החוזה, לפיו המציע חתם בפני  1נספח א'ישור עו"ד/רו"ח של המציע, על גבי  א .5.6

 מסמכי המכרז. 

נכללה הערת  י לא רו"ח כאישור ע כנדרש לעיל וכן אישור רו"ח בדבר היקף המחזור הכספי של המצי  .5.7

 . 5נספח א'כנוסח המצ"ב ים, והכל בנש ן האות מציע לחות הכספיים של העסק חי בדו

 לעיל.  3.2מסמך מפורט, הכולל את כל פרטי העבודות הרלוונטיות שביצע המציע כנדרש בסעיף   .5.8

יד(,   )לא בכתב  ת  העבודומקומות בהם בוצעו  , את כל ה3בנוסח נספח א'יש לפרט במסמך מודפס 

, את פרקי הזמן בהם בוצעו,  תופ נוסות  עבוד  ןוכלעיל(    3.2קטן  תנאי סף )כאמור, סעיף  שות כהנדר

המפקח )מלווים במספרי הטלפון הנייד שלהם(,  ואת ההיקף הכספי שלהן, את זהותם של המזמין  

של    מידת שביעות רצונםהמעידים על ביצוע העבודות ועל    אישוריםו  מכתבי המלצהוהכל בצירוף  

 . זמיניםהמ

תאגיד,   .5.9 הוא  והמציע  מבוקר חודוככל  כספיים  של  ת  ודוח    2020-ו  2019,  2018  לשנים   גידהתאים 

   .2021הוצאות/הכנסות של רוה"ח המבקר את התאגיד לשנת  

 תעודת עוסק מורשה.  .5.10

פרוטוקול   .5.11 ידי    סיורהעתק  על  חתומים  שהוצאו(,  )ככל  למכרז  העדכון  הודעות  והעתקי  הקבלנים 

 המציע. 

ספח  המופיע כנ  חסבנורה  רף הצהת נציג מטעמו, לצשלא ישתתף בסיור, בעצמו או באמצעו  ציעמ  על

 להזמנה.  6א'

 ה הכנת הצעה והגשת .6

(,  16:00ועד השעה    08:30יתן לשאול במשרדי החברה, בשעות העבודה )משעה  נהמכרז  את מסמכי   .6.1

סכום   מע)  ש"ח  4,000  של תמורת  סט   "מ(, כולל  לכל  יוחזרו,  ניתן    שלא  בחלק מסמכים.    לעיין 

 ה. נטרנט של החברממסמכי המכרז באתר האי



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 טים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. את כל הפר  אלמל יע ל המצע .6.2

,  לכך  יםהמיועדמות  , בשולי כל דף ובמקוהם, על כל נספחיהמכרזלחתום על כל מסמכי  על המציע   .6.3

 ולמסור את המסמכים החתומים עם הגשת הצעתו. 

 הצעת המחיר  .6.4

הכמ  .6.4.1 כתב  פרי בחוברת  לכל  היחידות  מחירי  נקבעו  פיויות  על  ופריט    ליםבשקהאומדן,    ט 

 מ. חדשים וללא מע"

בהתאם   תהיה  המציע  של  המחיר  ההנחה  הצעת  )אחוז(  עבור    האחידלשיעור  יציע  שהוא 

כל מחירי היחידות )וסך כל מחיר העבודות( של  ייקבעו  המחירים שבכתב הכמויות, שעל פיו  

 . וזאת עבור כלל העבודות מויותנקובים בכתב הככל הפריטים ה 

כל מחירי היחידות    שעל פיו ייקבעו,  אחד בלבד  הנחה  רעושי  דרש להציעכל מציע נ  הר!יוב

   .בכתב הכמויות )האומדן(

הצעה שבה יוצע יותר  אמור, על המציע להציע שיעור הנחה אחיד )אחד( לכלל המבנים.  כ

 תיפסל. –משיעור הנחה אחד 

כי  .6.4.2 להציע   מובהר,  הנח שיעו   יש  משמע ר  אשר  הצעה  כל  וכי  בלבד  ירי  למח  תוספתותה  ה 

הנקובים    מובהר, כי כל הסכומים  .תיפסל  –  ובים בכתב הכמויותריטים הנקפהשל  ות  היחיד

ייחשבו   הכמויות  מציע  כמופחתיםבכתב  כל  שהציע  ההנחה  לשיעור  בכל  ,  בהתאם  ויראו 

פרי אותו  לגבי  שהוצע  כמחיר  כאמור  מופחת  תישאהצעה    ט.סכום  בהתאם  ערך  ר  שלא 

 תיפסל! – לאמור בסעיף קטן זה

למלהמצעל   .6.4.3 המשתתף,  ברור  ןפבאו,  איע  והצהרת  ההצעה  אחוז  ,  בטופס  )שיעור(  את 

אשר  )  לביצוע העבודות  את הסכום הכולל של הצעתו )ללא מע"מ(וכן    שהוא מציעההנחה  

 לכך. יםהמיועד מותבמקו, המוצע( שיעור ההנחהבהתאם לחושב 

הכולל של הצעת המ  ל מקרה של איכב .6.4.4 בין סכומה  לבין סך מ התאמה    טים חירי הפריחיר 

לתכשב התאמתם  לאחר  האומדן  פי  על  הכמויות  מחיר  ב  ייקבע  שהוצע,  ההנחה  אחוז 

 שהוצע.  לאחוז ההנחהההצעה בהתאם 

עותקים   .6.4.5 שני  עם מסמכי הצעתו  יחד  יחזיר  מציע  ויגישם   יםוהמחיר  כתב הכמויות  של כל 

ם  רד ובסיכו)בכל דף בנפ  ל לעיכאמור    שהוא מציע )האחיד(  הנחה  יון שיעור הך צתו  חתומים

 . יתר מסמכי הצעתו  בצירוף (יסופ ה

הת  .6.4.6 הכמויות,  לדיוק  אחראית  החברה  הטכנואין  והתיאורים  לבדוק,    ים.י כניות  המציע  על 

למסמכי   המצורפים  הטכניים  והתיאורים  התוכניות  הכמויות,  את  הצעתו,  הגשת  טרם 

 הם. או דרישה או תביעה בקשר אליטענה  לו כל עמוד לא תהמכרז, ו

בזא .6.4.7 במפורש, מודגש  אהמצ   תעהצ  כי  ת  וכי  סופית,  תהיה  מהערכות    ייע  איזו  התקיימות 

אי ו/או  בשום    המציע  יהוו  לא  תוכניותיו,  או  תחזיותיו  מציפיותיו,  איזו  של  התממשות 

ובהורא בתנאים  אחר  שינוי  לכל  ו/או  הצעתו  לשינוי  עילה  במסמקרה  הכלולים  מכי  ות 

 המכרז.



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

כי   .6.4.8 מודגש  לזוכהתמורה שתכן  ב שולם  על  ה,  ובכפוף  ע   שתוגש  ירח מת ההצעהתבסס  ידו  ל 

כל תנאי החוזה ויתר מסמכי המכרז, תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי  ל

  כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והיא 

ה למען  כל  תכלול,  את  ספק,  ו  מיוחדות,  –ההוצאות  סר  לרבות  אחרוכלליות  ם,  מסית, 

וגא מין /רות  מכל  היטלים,  שהם    או  יתר    –וסוג  ובביצוע  העבודות  בביצוע  הכרוכות 

הזוכה  גמר)  התחייבויות  תעודת  לקבלת  בקשר  המכרז   (לרבות  מסמכי  להוראות  בהתאם 

 רת במפורש. )לרבות החוזה(, והכל אלא אם כן צוין אח

 עותק הצעה מושחר   –ידע סודי ת מ הגנ .6.5

בו  שבו הושחר המ  תו,של הצע  ףסנו  אחד גיש עותק  רשאי לה  ציעמ  כל .6.5.1 רואה  ידע שהמציע 

  מידע סודי, שלדעת המציע מהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. 

 . עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית"

בקש ת  הוהחברדעתו של המציע. ככל    לקבל אתפי דין    יבת עלאינה מחו  יובהר כי החברה .6.5.2

  החברה ע כמידע שאין לגלותו, תודיע  ידי המצי  סומן עלדע אשר  י מ ים אחר ם הלמציעילגלות 

גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות     , מציעים האחריםללמציע, לפני 

 לטה זו. לערער על הח  על מנתשעות   48 בתותינתן למציע שהות 

ל   והמציעבמידה   .6.5.3 כאמור  נוסף  עותק  יגיש  תה לא  ציעים  מל ות  לגלרשאית    רההחב  יהעיל, 

ההאחרי הצעתו  את  פרטיהם  כל  על  הבלעדי  ומסמכיה  תנאיה  ,מלאה  דעתה  שיקול  לפי   ,

 . , מבלי שתקום למציע טענה ו/או תביעה כלשהי בשל כךוללא הודעה מוקדמת

א'הטופס   .6.6 )נספח  המשתתף  והצהרת  עותק (  1הצעה  בשני  יצוריוגש  אליהם  מסמכי    פו ים,  יתר  כל 

 . במעטפה אחת – (יםכמויות המודפסכתב ה ץקובו יקיסק און  לרבות הד ) צעההה

תיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב המרכבה  ב,  בלבד  ידניתבמסירה  ,  להניחיש  את ההצעות   .6.7

 .2:001בשעה  14.7.2022 מיוםבחולון, לא יאוחר  47

 לא הוגשה.  האחרון להגשת ההצעות תיחשב כאילו  מועדרם הט דרש בוגש כנ הצעה שלא ת 

לפתיחת תיבת המכרז, בסמוך ככל הניתן    פומביתישיבה  לקיים    ועדת המכרזים  או/ה ונת החברוובכ

 לאחר המועד האחרון להגשה. החברה תפרסם מועד מדויק בהמשך. 

 וצאות השתתפות במכרז ה .7

מציע,  חולו על העה למכרז ובהשתתפות במכרז, ית ההצבהכנ  ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכותכ

 תיו הנ"ל.או תשלום בגין הוצאו רזחל הה זכאי לכיהי שלא

 דמי שאילת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה. 

 בהרות ושינוייםה .8

  11נעמי שמר  ברח'    אתר, ב. מקום המפגש יהיה  11:00בשעה    21.6.2022ביום  יתקיים    קבלנים  סיור .8.1

 ן.  לו חוב

יע המופ  בנוסח  הרהצהב בהמצאת  יייחוג מטעמו,  מי שלא ישתתף בסיור, בעצמו או באמצעות נצי

 . למסמכי המכרז כי ביקר באתר, והכל כאמור בנוסח ההצהרה 6נספח א'כ



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

אשר    בקשה בכתבאמצעות  מסמכי המכרז, באמור ב הבהרות ל  מהחברה רשאים לבקש  המשתתפים   .8.2

(, וזאת  holon.co.il-calcalitrazim@hcmi  –דוא"ל  ב)  למכרזים  תדיתיבת המייל הייעואל  תופנה  

פתוח  וורד  את ההבהרות יש להגיש בטבלה בקובץ    .16:00בשעה    3.7.2022  עד ליוםלכל המאוחר  

 בפורמט להלן: 

מס' 

 סידורי  

סעיף   נושא  מס' 

 רז בחוזה / מכ

 השאלה    סעיף משנה

 

כי  סמים במם ותיקוניי וות, להכניס שינון להגשת ההצעחברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחר ה .8.3

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. שינויים ותיקונים אלה, ככל שיהיו, יהוו חלק  

ום או  רז, בדואר רשכשי מסמכי המכובלתי נפרד מתנאי המכרז, ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר

 ידם. ל ע ו הכתובות שנמסר קסימיליה, לפיני או באמצעות מכשיר פ באמצעות דואר אלקטרו

 צעות חינת ההב .9

הזוכה את  ותבחר  ההצעות  את  תבחן  אשר  החברה,  של  המכרזים  "  ועדת  המכרזים)להלן:  או  ועדת   "

 ת:ההוראות הבאו"(, תפעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו הוועדה"

  את  לל זהכבושלהלן,    ההמיד  לאמותובהתאם    לפי שיקול דעתהאת ההצעות    ועדת המכרזים תעריך  .9.1

לוהתאמתם  ושרם  כ המציעים  השל  תנאי    עלת  עבודוביצוע  בביצוע  פי  ניסיונם  את  ו/או  המכרז 

 ן. הלל  פורט, והכל כמ עבודות דומות בעבר, לרבות כישוריהם, מומחיותם, היקף פעילותם וכיו"ב

 . , כאמור לעילםל ועדת המכרזיאת שיקול דעתה שעל עצמו לקבל  המציעסכים  צעתו, מבהגשת ה

 .איכותןוהן על פי   מחירןהן על פי  –אשר עמדו בכל תנאי הסף  –במכרז צעות הג את הועדה תדרוה .9.2

 – (Qציון איכות ההצעה ) .9.3

 . של ההצעה  קללוש ציון הממן ה 30% יהיה  ציון האיכותמשקלו של  .9.3.1

ון  ויתווסף לצי 0.3-נקודות, והוא יוכפל ב  100היה ינתן לרכיב זה יהמרבי שי  קודהני .9.3.2

 הציון המשוקלל(. הוו את ביחד י  רשא)ר רכיב המחי

כמפורט   .9.3.3 ומשקלן,  המידה  לאמות  בהתאם  הוועדה  תדרג  ההצעות  איכות  את 

 בטבלה שלהלן: 

 משקל  אמת מידה 

בביצוע  המציע  של    קודםניסיון  

של של  פרויקטים   ספר  מבנים  ו  ו/א  בתי 

אחרים  חינוך  ציבור    מוסדות  מבני  ו/או 

 אחרים 

30% 

מ  המלצות ומנהלי  זמינישל  יקטים  ור פם 

ע)א העבודה,  ותקציב,  יכות  בלו"ז  מידה 

 היענות לדרישות היזם( 

35% 

 35% התרשמות כללית  

mailto:michrazim@calcalit-holon.co.il


 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

המפורטים   השיקולים  לאור  היתר,  בין 

 להלן.  9.9בסעיף 

 100 

 

 ( Pציון מחיר ההצעה )  .9.4

 . של ההצעהקלל ושציון הממן ה 70% יה יה ירהמח ציון של משקלו .9.4.1

ויתווסף לציון   0.7-יוכפל ב  והוא ודות,נק  100לרכיב זה יהיה יינתן המרבי שהניקוד  .9.4.2

 רכיב האיכות )אשר ביחד יהוו את הציון המשוקלל(. 

 ( T) ציון ההצעה משוקלל .9.5

חיבור  על   יחושב  משוקללהציון  ה לציון  ה  של   ידי  ב  )כאמור, לאחר  מחיר ההצעהשניתן  -הכפלתו 

 (, כדלקמן: .30-הכפלתו ב  אחר)ל איכות ההצעה(, עם הציון שניתן ל.70

 

 

  –תדרג ועדת המכרזים את ההצעות )שעמדו בתנאי הסף(    ,לכל הצעה  ציון המשוקללקביעת הלאחר   .9.6

  ציון המשוקללההצעה שתזכה לכאשר    –תנאי המכרז  ובכפוף ל  ןשנקבע לה   ציון המשוקללפי הל  ע

 . הזוכה במכרזהגבוה ביותר תיקבע כהצעה 

או ביצוע כל שינוי, בין אם  /מילוי ו הטעון  מקום    מתלשהאי  מחיר ו/או    י הגשת הצעת א   במקרה של .9.7

 נעשו בגוף המסמכים ובין אם במסמך נלווה, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה. 

י סבירה, לרבות )אך לא רק(  צעה שהיא בלתועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בה .9.8

לדעת  שאופן  המכרז ב  לתנאי ייחסות  תה  רה ו/או בשל חוס ל תנאי ו/או בשבשל המחירים המוצעים  

הוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי  

 להצביע על אי הבנת הפרויקט על ידי המציע. 

הא רשאית  של המשתתפים, הוועדה תבמסגרת בחינת הצעת המחיר    האמור לעיל,   מבלי לגרוע מן

אשר  לפסו הצעה  כל  ב   א הת ל  שיקול    מן  25%-מיותר  נמוכה  לפי  הכמויות(,  כתב  )מחירי  האומדן 

 דעתה הבלעדי וללא צורך בקיום שימוע למשתתף.  

רכיב  ב .9.9 בחינת  ובתת  "איכות"מסגרת  בכלל,  כללית"  -ההצעות  "התרשמות  תהיה  רכיב  בפרט, 

 ם: ם הבאישאית הוועדה להביא בחשבון, בין היתר, את השיקולי ר

בבי  ןסיוני - וכו'(,  מבנישל    נייהבעבודות    עוצ המציע  ילדים  גני  ספר,  )בתי  ציבור  חינוך   מבני 

 ."באחרים וכיו

פעילותו    - היקף  מומחיותו,  כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  דומות  עבודות  בביצוע  המציע  ניסיון 

 ב. וכיו"

עמשפטי   הליכים   - שנתלעו  סכסוכים  ו/או  המציע  כנגד  ביים  המו  השל  את  לביצוע  פרתו  חוזה 

 ע לבין החברה ו/או העירייה ו/או לבין גופים ציבוריים אחרים. המצי בעבר ביןת שנחתם ודועב

T = 0.7P + 0.3Q 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

על   - שליטתו  תחת  או  ברשותו  הנמצא  האדם  וכוח  הציוד  המציע,  של  הביצוע  חוזים    כושר  פי 

 ת לביצוע העבודות. תקופה המיועדחתומים ול

 פות שלו. ס ונהתחייבויות   ור ישות המכרז לאיכולת עמידתו של המציע בדר  -

 ת ו/או איתנות פיננסית. יכול       -

כי   .9.10 בגוף    שינוי ידי    או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על   מכרז במסמכי ה  ה עש יכל שינוי שימובהר 

 . נעשהכאילו לא אחרת, ייחשב ובין בכל דרך  הלוו נ סמך בין במ ,המסמכים

ם  מסמכיו בגוף הן אם נעשיב  למסמכי המכרז,   הסתייגות ביחסבלי לגרוע מהאמור, כל שינוי או  מ

 ידי הוועדה.  ובין אם במסמך נלווה, עלולים לגרום לפסילת ההצעה על

החברה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים הבהרות לפי שיקול דעתה, גם לאחר פתיחת ההצעות, וכן   .9.11

  ת, והכל על תנותם הפיננסיוך בדיקות וחקירות בקשר למציעים, לרבות בקשר לאייה רשאית לער תה

 הצעתו במסגרת שיקולי הוועדה כאמור. המציע ו חה את  יך נכוערה ל מנת

למען הסר ספק, הוועדה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה   .9.12

 הזוכה. 

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .10

 ירת הודעה בכתב. ה על הזכייה במסודיע לזוכ ה ת חברה .10.1

ממ  10וך  תב .10.2 הודעימים  קבלת  ימציאועד  זכייה,  את  לחבר  הוכזה  ת  עריכת  ו הערבות  ה  אישורי 

לתנאי  הביטוחים   בהתאם  להמציא  שעליו  והאישורים  המסמכים  כל  לרבות  בחוזה,  המפורטים 

 חיו.המכרז והודעת החברה, ויחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספ

יקיי .10.3 הזוכהלא  להתקש  ם  החברה  רשאית  תהיה  במועד,  הנדרש  מצאת  עם  בחוזה  ו/או  ר  אחר  יע 

הערבו  טללח הבנאת  כות  מכל  קאית,  לגרוע  מבלי  והכל  מראש,  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  לה, 

 פי כל דין.   פי המכרז ו/או על סעד או תרופה אחרים להם תהיה זכאית החברה על

ו לא  עד אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים ו/א א ימציא במודה והזוכה ליבלי לגרוע מהאמור, בממ .10.4

וקבועים מראש, בגין  ם  כפיצויים מוסכמי  ₪,  800ל  לסך שה זכאית  רבח החוזה, תהיה ה   יחתום על 

 כל יום של איחור. 

חברה תמסור הודעה בכתב ליתר המציעים שלא זכו במכרז, והם יהיו רשאים לקבל בחזרה את  ה .10.5

 עתם.ת שצירפו להצהערבות הבנקאי

 כללי  .11

 ות. גשת הצעה ל ןם מהמועד האחרו ימי 90ופה של  הצעה תהיה בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקה .11.1

ה רשאית לדרוש מן המציעים )או מחלקם, בהתאם לנסיבות( את הארכת תוקף הצעתם  החברה תהי

עד   נוספת של  לתום התקו   –ימים, ואם דרשה כך בכתב    60לתקופה  פה  תהיה ההצעה בתוקף עד 

 המוארכת. 

ו/או    העצקשר עם הכנת ההל ידי המציע ב החברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו ע  .11.2

 יכת בדיקות מוקדמות והעמדת ערבויות בנקאיות. לרבות ער שתה, הג



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 )מסמך ב'(.  הזמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות החוזה  .11.3

 עם ההצעה.   ולהחזירם יחדיש לחתום על גבי מסמכי הזמנה זו  .11.4

 האמור בו. ו מסכימים לכל הננו לאשר כי קראנו היטב מסמך זה ואנ

 
 

             _____________ _______ 
 חתימת המציע                    
 תאריך: ________ 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 1נספח א'                לכבוד
 חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ה

 , 47רחוב המרכבה 
 חולון

 
 .,.נאג.

 09/2022 רז מספרנדון: מכה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו

לאחר  ו  אנ . 1 בעיון  הח"מ,  בחינהנ חובשקראנו  שאינם  כל    תאזהירה    ו  ובין  המצורפים  בין  המכרז,  מסמכי 

מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מהם, מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכוללים אותם  

 זו.  כחלק מתנאי הצעתנו

מסכימי . 2 התנאאנו  לכל  בהתאם  הצעתנו  מגישים  המכרז,  שבמסמכי  אלה  ים  לתנאים  למל ם  א  ומתחייבים 

 ריהם. חא

כחוזה מחייב    ם ימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכמו כן אנו מסככ

 בינינו. 

ימים ממועדה , לבוא למשרדכם  קבלת הודעתכם על כך  יה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, בתוך עשרה 

לרבות כל  בחוזה,  ורטים  רים המפושאיוחים וכן את ה שור קיום הביט ולהפקיד בידיכם את הערבות, את אי

 המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

ז .3 זו תעמוד בתוקפה, ללא  לנו כי תה  90ות חזרה, למשך  כ הצעתנו  יו  ימים מהמועד האחרון להגשתה. ידוע 

  רשתם כך בכתב, ימים, ואם ד  60ו כי נאריך את תוקף הצעתנו לתקופה נוספת של עד  רשאים לדרוש מאתנ

 ום התקופה המוארכת כאמור.ף עד לת ו בתוק ה הצעתנ יהת

במכרז   . 4 אחרים  ולמציעים  בכלל,  לאחרים  לגלותם  לא  ו/או  הצעתנו  פרטי  גילוי  את  למנוע  מתחייבים  אנו 

 בפרט.

 ים.ת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרוגשזאת כי הצעה זו מ ן הננו מצהירים בכ

ערבות בנקאית, שהוצאה לבקשתנו, ערוכה    מצורפת בזאת  , ונספחיה  הטיעל כל פר,  תנולקיום הצע   וחה כבט . 5

 לפקודתכם, כנדרש על פי תנאי המכרז. 

פוליסות הביטוח, הערבוי כ בידיכם את  שנפקיד  לידינו לאחר  יוחזר  זה  ערבות  האחרים  תב  והמסמכים  ות 

 הנזכרים בחוזה. 

יסודית,    בר הפרהווה הדוזה, יה ח בם  האחרים הנזכריו את המסמכים  מידה ולא נפקיד את הערבויות ו/אב

סכום   את  לחלט  זכאים  תהיו  דין,  כל  פי  ועל  המכרז  מסמכי  פי  על  לכם  העומדת  זכות  בכל  לפגוע  ומבלי 

 ת החוזה והתחייבויותינו. רל הפ נזקים שנגרמו לכם בשהערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על ה

התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,    ועות במסמכיקבכויות המסוהבגדר המטרות    י הצעתנו הינהאנו מצהירים כ . 6

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

 זו.

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

מאשרים   . 7 האנו  התנאים  בכי  ובכל נקובים  למכרז  הכלליים  התנאים  הצ  –נספחיו    מסמך    הרותינו וכן 

בנסוהתחי בלתי וומה  –דנן    פח יבויותינו  חלק  מתנאי    ים  נפרד  בלתי  חלק  גם  כמו  שלעיל,  מהצעתנו  נפרד 

 . המכרז ומתנאי החוזה

 הצעת המחיר .        9

האומד סכום  מע"מ(,    ח ש"בן  סה"כ  כולל  לפני  )לא 
 הנחה 

 

  )%(  המוצע ההנחה וזאח

  , לאחר הנחה בש"ח )לא כולל מע"מ(סכום כולל 

 
 בחוזה.  טורמורה הינם כמפתנאי תשלום הת

 , אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים: כמו כן .  10

 הצעה בודק ה לשימוש המציעון סימל מהות המסמך

   ף( י כל דים הכלליים )חתימה בשולתנאה

ובמקום המיועד   ף ה )חתימה בשולי כל דהחוז

 ימה(לחת

  

   תוכניות )חתימה על כל עמוד(

   קאית רבות בנ ע

   מות נות ורשוקסי חשבונפ  תקף על ניהול ישורא

   4נוסח נספח א'ומאומת ב  תצהיר חתום

   כנסה במקור ה  ישור תקף על ניכוי מסא

   מורשה  וסקעודת ע ת

 תעודת התאגדות  משתתף שהוא תאגיד:ל

 חתימה  ואישור זכויות

  

   ק רישום קבלנים על רישום לפי חו  ישור תקףא

  ,ןיורטי הניסאת פ המפרט 3ספח א' בנוסח נמך מס

 ישורים וא  מכתבי המלצה בצירוף

  

   5'נספח אבנוסח ד/רו"ח אישור עו"

מסמכי  בדבר חתימת המציע על  "חאישור עו"ד/רו

 המכרז

  

   דוחות כספיים 

   כתב כמויות מודפס וחתום 

)או לחלופין נספח   קבלניםפרוטוקול סיור ה  יקתעה

 ( מה בכל עמודתי)חודעות העדכון ה ו (6א'

  

   י ק דיסק און

 

  

                                            ם המשתתף:ש

 _____________.  ה:וסק מורשעספר ח.פ./ מ



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

                                                           _________________________. תובת ומיקוד:כ

 _____  ________  ליה:________________ פקסימי  לפון:ט

 _________________________________ _ וני: _ר טלקדואר א

 ____ם איש קשר: __________________________ש

 _________________________. ספר פלאפון של איש הקשר: ____ מ

 כבוד רב, ב

 
 ________ ____        _______ אריך: ___ת

 

 י ש ו ר  א

 

_______________א הח"מ,  עו"ד/רו"ח, ני  כי    _,  בזה  ה"ה  מיחת מאשר  וכן  _____________ ות   _____

(  ____________________ מנהלי   ,___________________" זו    , "(תאגידה להלן:  הצעה  על  אשר חתמו 

התקשרותו עם המזמין לכל דבר  ד במחייבות את התאגיף חותמת התאגיד,  וועל כל יתר מסמכי המכרז, בציר

 ועניין. 

 

          ______________  ______          _______ _______________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח                        תאריך                                                   



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 2נספח א'

   וגש על ידי המשתתף  י
   עתו חד עם הצי    

 ת י קאוסח ערבות בנ נ
 : לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 
 , 47המרכבה  וברח

 חולון 
 

 ,.נג.א.

 בות בנקאית רע הנדון:
 

לוק כל סכום עד לסך  ילס  ,ה כלפיכם אנו ערבים בז  ,"(המשתתפים__ )להלן: "___ ___ ____ פי בקשת ___-על

   .09/2022מס' ז כרבמ  םתתפותקשר עם הש(, וזאת בדשיםח קליםש שלוש מאות אלף) ש"ח 300,000של 

מתחי לשלאנו  עיבים  סכומים  או  סכום  כל  לכם  הנ"לם  לסך  הרישתכ דר  םעד  מי  ,ד  שתגיע  ם  בכתב  אשונה 

בתהלי דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  את  אלינו,  לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  ך 

משפ בתביעה  המשתתפים  מאת  תחילה  דרהסכום  בכל  או  ומבלי    ךטית  כלפיכם  אחרת,  הגנה  לטעון  טענת 

 ם. כלפיכוב כלשהו באשר לחי שתתפיםוד למהי שיכולה לעמ כלש

חת מהן  דרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל ארשאים ל   אתם תהיו

 ך הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הס

 יטול. א ניתנת לבי תלויה ולתבל,  בלתי חוזרת הינהערבות זו 

 . ועד בכלל "(המועד הקובעלהלן: ") 15.10.2022  ליום וקפה עד ערבות זו תישאר בת 

 ענה. י לא תהמועד הקובע   דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. המועד הקובע  ר לאח

 בכל צורה שהיא. נת להעברה ולהסבה ערבות זו אינה נית

 

 , ד רבבכבו

 _________ 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 3נספח א'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לא  היקף כספי  הערות 

)עפ"י ( מע"מ  ללכו 

חשבון סופי  

 מאושר לתשלום(

 מועד סיום 

 העבודות 
 מועד תחילת 

 העבודות 
 פרטי המפקח 

,  )שם ופרטי קשר

 ( לרבות טלפון נייד

 פרטי המזמין 

)שם ופרטי  

, לרבות  שרק

 ( טלפון נייד

שם/מיקום  

 ט הפרויק 

       

       

       

       

       

       

       



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 4'אח נספ

 1976–יים, תשל"וקאות גופים ציבורחוק עס לפי  תצהיר
 

צפוי  מר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לו

 כדלקמן:  עשה כן, מצהיר בזאתועים בחוק אם לא אלכל העונשים הקב

 "(.יעהמצ)להלן: "_______ ________אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

לכלית לפיתוח חולון בע"מ  כ השל החברה    09/2022  למכרז מס'  מציעהנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת ה .3

 (. "המכרז)להלן: "

 (:נטיתוואת הפסקה הרלן סמ) .4

  שתי עבירות ותר מליו ביזיקה א  לעוב  מציעלא הורשעו ה  מכרזעד האחרון להגשת הצעות בלמועד   ❑

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק    ות רעבי)  עבירות   או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי  מציעה ❑

מינימו להגשת  (םשכר  האחרון  במועד  אך  ב,  ההרשעה    מכרזהצעת  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה 

 . הונהאחר

 (:נטיתווקה הרלת הפססמן א) .5

סעיף   ❑ תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "  1998–לחוק  שוויון  )להלן:  חוק 

 ;לות על המציע "( לא חזכויות

ע מתחייב להעביר  ציע והוא מקיים אותן, והמצילחוק שוויון זכויות חלות על המ  9הוראות סעיף   ❑

ודה הרווחה והשירותים החברתיים,  העב  של משרדהכללי    להמנעתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו לה

 ימים ממועד ההתקשרות.  30בתוך 

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .6

 דים; עוב 100מעלה  המציע איננו מעסיק  ❑

מעל   ❑ מעסיק  מתחייב    100המציע  ולכן  של  בזאת  עובדים,  הכללי  למנהל  העבודה  לפנות  משרד 

לפיום חובו ש יי  שירותים החברתיים לשם בחינתהרווחה וה ובמידת    9ף  סעי  תיו  זכויות,  לחוק שוויון 

 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –הצורך 

 ל אמת. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעי .7

 יר: __________________ המצה  חתימת
 

 עו"ד  אישור

 (. "יעהמצ ______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ __ כעורך הדין של _______  משמשאני 
מורשה חתימה אצל הינו    "(,המצהיר)להלן: "  ת.ז. ______________  ,_________י _______שר בזאת כ אמהנני  

 . ציעמה הרה זו בשם והינו מוסמך ליתן הצ  המציע

לעונשים הקבועים בחוק   י יהיה צפוי את האמת וכ  כי עליו להצהיר   , לאחר שהזהרתיוהנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל   צהרהונות ההר את נכשיא  אם לא יעשה כן,

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 5נספח א'

 ח אישור רו"נוסח  

 חד עם הצעתוי וגש על ידי המשתתף י

 
 לכבוד

 בע"מ יתוח חולוןהכלכלית לפהחברה 

 47 המרכבהרח' 

 חולון

 

 אישור רו"חהנדון: 
 

 )להלן: "החברה"(  ______________ח.פ. ________________ חב' 
 

 כרו"ח של החברה שבנדון, הנני לאשר בזאת, כדלקמן: 

 

  2021-ו  2020, 2019בכל אחת מהשנים בתחום הבניה, פעילותה החברה, מהמחזור הכספי השנתי הממוצע של  .1

   , לא כולל מע"מ.שקלים חדשים( מיליוןעשר חמישה  ) ש"ח 15,000,000לכל הפחות, בסך של כם, הסת

 הערת "עסק חי".  2021-ו  2020, 2019   הכספיים של החברה לשנת בדו"חות נכללה אל .2

 

 

 

 תאריך: __________ 

 

 

_________________ _____ 

   "חחותמת + חתימת רו

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 6נספח א'

 אתר  ור בביק –תצהיר  
 

 _______________ הח"מ  ________אני  ת.ז.  נושא  לומ____,  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  וכי  מאר  _______  יה  האת 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

12.  _____________ ידי  על  כדין  הוסמכתי  "______________________אני  )להלן:  על  הקבלן_  לחתום   )"

   .צהיר זהת

  ' מבי מסופז  מטעמי ביקר באתר העבודות נשוא מכר_________ אני ו/או נציג  הנני לאשר כי ביום ______  .13

09/2022  . 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .14

 

  ___ ___שם המשתתף: ________________

 

 ___________ ___ __ ____  *שם נותן התצהיר:

 

 ____________ _____ *מס' תעודת זהות: ___   ______ ________מספר ח.פ. ___________

 

 __________ _____ר: __ צהיהת נותן  תמי*חת  ___________ ___חתימת המשתתף: _____

 

 עו"ד  אישור

 

 "(. לןהקבלהלן: "______, ח.פ. ____________ )________אני משמש כעורך הדין של _________

והינו מוסמך ליתן  בקבלןה חתימ  מורשההינו ___ ת.ז. ______________ שר בזאת כי _____________ אהנני מ

 . הקבלןהצהרה זו בשם 

נושא ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את   ______________ י _ את כ זב רהנני מאש 

 ל וחתם עליה., אישר את נכונות ההצהרה הנ"לא יעשה כןבחוק, אם  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים

 

 

        ______ ______ _____ ______ 

 חתימה + חותמת עוה"ד              
 

 

 

 

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 ב'  מסמך 

 חוזה

 ם ינ יינען כות

 

 

   כללי    -רק א' פ

   הכנה לביצוע    -רק ב' פ

    ביצוע העבודה  -רק ג' פ

    ל ופיקוחניהו –רק ד' פ

    התחייבויות כלליות   -' רק הפ

    יות וביטוחחרא  –ו'  קרפ

   עובדים   –רק ז' פ

   ציוד, חומרים, מוצרים ומלאכה   –רק ח' פ

   וסיום     ניםיקות  ,דקב ,השלמה –רק ט' פ

   שינויים, תוספות והפחתות    –רק י' פ

     מדידות    –רק יא' פ

יב'  פ בינשכר החוזה, ת  –רק  יים, בטחונות  שלומים, תשלומי 

 יות  וערבו 

  

   ות ופיצויים   פר ה –רק יג' פ

      שונות –רק יד' פ

   ם   יספח נ

 

 

 

 

 

  



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 רשימת מסמכים לחוזה 

 

 שאינו מצורף  מךמס ףרוצמ מסמך  המסמך 

  תנאים כלליים למכרז  מסמך א'

 נוסח החוזה  מסמך ב'

 

 

  העבודה   תנאים לביצוע 3-מסמך ב'

כללי  י )המפרט ההמפרט הכלל  1מסמך ג'

בהוצאת המעודכן לעבודת בניין ש

ד משרדית מטעם משר-הוועדה הבין

ד העבודה, מע"צ הבטחון, משר

ומשהב"ט, אשר ניתן לרוכשו 

הביטחון(   שרדל מור שאל  הבהוצא

לרבות כל , הספר הכחול"[]"

המפרטים הכלליים של מערכת 

 הבטחון 

כלליים מיוחדים   תנאים 2-מסמך ג'

 מיוחדים ומפרטים טכניים

 

 כמויות  כתב 3-ג'מסמך 

 

 

 

 רשימת תכניות  4'גמך סמ

 ומערכת תכניות 

 

 

תקנים ישראליים במהדורתם   5מסמך ג'

 המעודכנת 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מסמך ב'  

   זהחו

 
 2022ביום ______ לחודש ________ שנת   תםנחש

 

 י ן ב

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 

 , חולון  47וב המרכבה רחמ

 ["המזמיןאו " "ההחבר " -להלן  ]

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 _____________________________________ ___________________ 

 ______ ___ _____ ___ ס' זיהוי/ח.פ ________________________מ

 רחוב _________________________________________________ מ

 ________ ______________________ ת.ז. ______ אמצעות מנהליה ____ב

 _____________ ___________________  ת.ז.__ו

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 שני;  דצמ

 
עבודות   לביצועהחברה    רסמה( שפ"זכרהמ"  )להלן:   09/2022  מס'  במכרז   הזוכהוהקבלן הנו     ואילה

במבנה  להקמת   נוסף  ספראגף  כ  12כולל  ה,  בית  של  בשטח  פיתוח   מ"ר  2,100-כיתות  וכן 

")  מ"ר  750-ל כבשטח ש ואגףה להלן בהתאמה:  הידועים כחלקה  ,  ("העבודות""  במקרקעין 

שמר  שברחוב    6872בגוש    156 "  בחולון  11נעמי  לכ "(האתר)להלן:  בהתאם  והכל  ,  איתנ  ל, 

 ;ה זהספחי המכרז וחוזי ונמסמכ

 
)להלן: " הואיל ו   הסמיכה את   , והעירייה"( הנה בעלת הזכויות במקרקעין הנ"להעירייהועיריית חולון 

כמשמעו   עירוני  תאגיד  הנה  אשר  לפעוהחברה,  העירייה,  של  מלאה  בבעלות  בשמה  בחוק,  ל 

 עליהן;  יקוחוהפ   תודוהעב  ובמקומה בקשר לפרסום המכרז, בחירת הקבלן, ניהול ביצוע

 
מעונ והואיל  נספחיו ייוהחברה  כל  על  זה  בחוזה  האמור  כל  פי  על  העבודות  בביצוע  את    נת  ופרסמה 

המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה  ,  _________ובחרה את הקבלן, על פי הצעתו מיום    -  המכרז

לבצ סך העבודות    את   עזה,    )במילים:  ש"ח   ______________של    כולל  תמורת 

אחר  או כל סכום  ,  (, לא כולל מע"משקלים חדשים   _________________________ ____

 ; ["התמורה]להלן: " שייקבע על פי הוראות חוזה זה

  

על   הואיל ו      ביניהם  הסכימו  והקבלן  פיוהחברה  על  הקבלן  ידי  על  העבודות  זה  ורה  ביצוע  חוזה  אות 

 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 ם כדלהלן: דדיהצ ןבים סכוהפיכך הוצהר, הותנה ול

 כללי  –רק א' פ

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  ין המבוא וההצהרות הכלולות בו ד .1

 

 נספחיםגדרות, פרשנות וה .2

הימב .2.1 בטור  המפורטים  למונחים  יהיו  זה  המפורטיחוזה  המשמעות  או  הפירוש  דלהלן  בט ני  ור  ם 

 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 םנחיומה

 
 חולון.  עיריית      -"העירייה"

 

 או   "חברהה"

לפ  - "המזמין" הכלכלית  בע"מ,  החברה  חולון  עירוני,  יתוח  תאגיד  שהינה 

בח הוסמככמשמעו  אשר  חולון,  עיריית  בשליטת  ידי  וק,  על  ה 

בשמה   לפעול,  ביצהעירייה  בניהול  הקשור  בכל    ע ו ובמקומה, 

 וח עליהן. בפיקות ווד עבה

 

עובדיו,    -" קבלןה" הקבלן,  של  נציגיו  המוסמכים,  לרבות  מורשיו  שליחיו, 

ל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או  ולרבות כל קבלן משנה הפוע 

 שר מונה על ידי החברה.קבלן משנה א

 

  כל ת  בורלקבע על ידי החברה, מעת לעת, לניהול הפרוייקט,  ימי שי   - "הלנמ ה"        

 רשה בכתב על ידי החברה לצורך חוזה זה. המו אדם

 
על                           - "מפקחה" בכתב,  לזמן,  מזמן  שימונה,  ביצוע     מי  על  לפקח  המנהל  ידי 

 נה. מהעבודה או כל חלק מ

 
           

לק של  חל  כודות, המבנה, הפעולות וההתחייבויות ו כל העב   פירושה     -" עבודהה"

וולפעה   ,תהעבודו שעל  ההתחות  לכל  ייבויות  בהתאם  לבצע  הקבלן 

חוזה זה ולכל נספחיו בין אם הן מפורשות    תנאי המכרז ולכל תנאי 

לא  אם  החברה ובין  ידי  על  הקבלן  על  שתוטל  עבודה  כל  ולרבות    ו, 

ות ארעיות הנדרשות לביצועו  ו/או המנהל ו/או המפקח ולרבות עבוד

 ו/או חלקיות.  תפו נוס תוד ולביצועו של החוזה ו/או עבאו בקשר 

 
מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או  כל עבודה או      -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 שר לביצועה. בק

 
עב   - "יצוע העבודהב" כל  של  על ביצועה  ז-ודה  חוזה  שלפי  רצונו  לשביעות  המפקח    ה 

 ו/או המנהל. 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

בוצע העבודה  תאו מעליהם    םמתחת  כם,דר  ,המקרקעין אשר בהם - "תר העבודהא "       

גי דרכי  לרבות  הקרובה,  סביבתם  אחרים    וכן  מקרקעין  וכל  שה 

 רך ביצוע העבודה על פי החוזה. שיעמדו לרשותו של הקבלן לצו

 
 .לישמוח  יכל ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד מכנ                                                          - "יודצ"

 
רים  ו/או כל החומ  בניה, מוצרים, חומרי לוואי, חומרי עזרחומרי                                             -" ומריםח"

תר ושמירתם  דרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאהאחרים ה

 בו.

 
כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,    חוזה, עלפירושו ה - "חוזהה"

ה לבללייהכם  אינתלרבות  כתב  ם  המפרטים,  העבודה,  יצוע 

וכל מסמך מכל  הכמויות למדידה, התכניות, הת נאים המיוחדים 

וסוג ל  מין  שיצורף  נוספים   חוזהשהוא  מפרטים  ולרבות  בעתיד, 

 וספות. ו/או תכניות נ 

 

המהוות  - "כניותת" נפרד  התכניות  בלתי  שינוי    חלק  כל  לרבות  מהחוזה, 

בכ שאושר  אלה  המידל  ע  בת בתכניות  המפקח  נהל  י  ידי  על  או 

שר בכתב על ידי המנהל  לענין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאו

כן תכניות שיתווספו  ה מזמן לזמן, וח לענין חוזה זק או על ידי המפ

 מזמן לזמן.

 
המחירים    -" כר העבודהש" מכפלות  הכמוי   סכום  בכתב  לגבי  הנקובים  למדידה  ות 

עבודה,   בשכל  הפחתתם  )הנה   ור עילאחר  להלן(, כהגדחה    רתו 

הע החוזה.  ב בכמויות  לפי  למעשה  שיבוצעו  כי  מוודה  בזאת  בהר 

הכמויות ו/או   בכתב   בכל מקום בחוזה זה בו מתייחסים למחירים

כל חלק   או  הכוונה למחירים לאחר    -ממנו  לחישוב שכר החוזה 

 .ההנחה כאמורבשיעור הפחתתם 

  

לע -" כר החוזהש" פת שתתווסף לשכר תוס  ת כללרבו,  לי שכר העבודה, כהגדרתו 

ולהוצי  העבודה זה,  חוזה  להוראות  שיופחת,  בהתאם  כל סכום  א 

 הוראות חוזה זה.ל  אםתיותאם או יקוזז משכר העבודה בה

וכי    לו  ידוע  כי  מצהיר  החוזה הקבלן  שכר  כי  לכך,  מסכים   הוא 

ש העבוו/או  יוצמדו כר  ולא  כלשהן  התייקרויות  יכללו  לא  דה 

 . ים מפורשות בחוזה זה להלןרהאמורים  קבמ אלא ,כלשהולמדד 

 

)  שהוא  ____%  " שיעור ההנחה " הקבלן  בהצעת  הנקוב  א' האחוז  להזמנה    1נספח 

ייקבעו(,  למכרז כל    ושלפיו  עבור  הכמויות  שבכתבי  המחירים 

   .זה זהוחמבנים וכל העבודות שיבוצעו בהתאם לה

 

מעת לעת על ידי  רסם  המתפ,  יםורגמרי תשומות הבניה לימדד מח             - "מדדה"    

לסטטיסטיקה.הל המרכזית  הצמדת    מדד   שכה  לצורך  הבסיס 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

חילת  מועד מתן צו תיהיה המדד הידוע ב על פי חוזה זה םהמחירי

 עבודה.

  

 לבד: רשימת המקרים המנויים להלן ב               - "וח עליוןכ"

ב  י ולחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת א מ

הסר ספק  לחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען  כרזה מין שהו)ב

סגר   מילואים,  גיוס  גשם,  ימי  כי  שביתות  מובהר  בשטחים, 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה. נאינם    והשבתות

 להלן.  11.2כמשמעותו בסעיף         -"  ודההתחלת עבו צ"

 

 ו בחוק הנ"ל. משמעות יקוק ככחה ז ווק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החח .2.2

השונים  ח .2.3 נספחיו  על  זה,  בעתיד    -וזה  יובאו  ואשר  ב  -הקיימים  יפורש  של סתירה,  לא  מקרה 

ממנו, וללא כל הזדקקות  ה העולה  פי הכוונמשמעות כנגד מנסחו אלא ל -דו  וודאות, או  ספק, אי

 ת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. רות, לכותרות שוליים ולחלוק לכות

 חיםפסנ .2.4

]חוזה זל .2.4.1 ב'ה  [ מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק  מסמך 

 בלתי נפרד מהחוזה:  

 תעודת השלמה     - 1ספח ב' נ

 תעודת סיום     - 2ב' ספח נ

 אית ערבות בנק נוסח    - 3ב'  חספנ

 נספח בדק     - 4ספח ב' נ

 הצהרה על חיסול/העדר תביעות     - 5ספח ב' נ

 וחים יט ריכת בע ריושנספח ביטוח ואי     -6ספח ב' נ

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה  – 7נספח ב' 

 שנת הבדק ת הקבלן מתום תקופות אחריו – 8נספח ב' 

 ]יצורף בהמשך[ ים  קבלנ  מפגש לפרוטוקו – 9נספח ב' 

 רייה הנחיות וטפסים מטעם העי  – 10נספח ב' 

כן כל  לא, ו  אםן  יב ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם מצורפים בפועל ומ .2.4.2

החוזה ודין האמור בהם כדין האמור  מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מ

 .בחוזה גופו

 
 : החוזה וחדות לביצועהוראות מי .3

 3המפורטות בסעיף  ות  הלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראעל אף האמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ול

 . ר הוראות החוזהכל ית ובר עלג זה ףזה להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעי

  
   בטיחות בעבודה ועבודה תוך כדי פעילות לימודים .3.1



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

וג להסדרי תנועה  גידור בטיחותי ולדאהקבלן מתחייב לבצע  דות  שלב של העבובכל   .3.1.1

י על  משיאושרו  בטיחות  יועץ  למנות  וכן  העירייה  חשבונו,  די  ועל  מטעמו  וסמך 

על פי    -טיחות הנ"ל  עץ הב"י יון ע יוכ  לאישור החברה נספח בטיחות אשרולהגיש  

ימים ממועד    7בתוך  וייחתם על ידו,    -כל דין ובהתאם להוראות בטיחות קיימות  

החוזה מת  חתימת  הקבלן  כן,  כמו  העבודה.  התחלת  צו  למתן  למלא  וכתנאי  חייב 

הבט וכללי  ההוראות  כל  האחרים  אחר  והנחיות  יחות  דין  כל  עפ"י  נוספים  ו/או 

 .  הרהמפקח מטעם החב 

לק .3.1.2 כיידוע  באגף   בלן,  שתתקיים  לימודים  פעילות  כדי  תוך  תבוצענה    העבודות 

בית הספר ב,  הקיים של מבנה  נהלי הבטיחות  והקבלן מתחייב להקפיד  על  מיוחד 

חות עם רישוי  למנות ממונה בטילן  הקבמתחייב    עתכל  והגהות בעבודה. כמו כן, ב

,  4לת טופס  לקבעד    תודוהעב  עמו )שאינו מנהל העבודה(, אשר ילווה את ביצועמט

הבי  שלבי  לקביעת  הפגישות  בכל  וישתתף  נוכח  הזמנים,  ויהיה  ולוחות  וכן  צוע 

 . י על הבטיחות באתרה עוזר שיהיה אחרא למנות למנהל העבודיב חימת

הבטיחות, בהתאם להנחיות   למפקח דוח שבועי של ממונהיב להמציא הקבלן מתחי .3.1.3

 המפקח.  

ו  .3.1.4 תוך  מאחר  תבוצענה  ל פע י  דכהעבודות  של  ב   ימודיםילות  הקיים  בית  מבנה  אגף 

לקב הספר כל האישורים שיידרשו, ככל שי, הקבלן מתחייב  ידרשו, בהתאם  ל את 

  .של עיריית חולון גף הביטחוןלהנחיות א

 פינוי פסולת .3.2

ב ביצוע העבודות  ר העבודה )או כל אתר עבודה( עקיב לפנות כל פסולת שתיווצר באתמתחי  הקבלן 

זה   חוזה  כמ  תראלנשוא  כפורשה  לו  דין  שתורה  חשבונו,  י  ועל  אחריותו  על  וזאת  לרבות  החברה, 

 ל העבודות נשוא חוזה זה.תי נפרד מכלת באותו אתר, וכחלק בל תשלום אגרה בגין שפיכת הפסו

 ה בתנאי החוזה בגין אי עמידפיצוי מוסכם  .3.3

ם  , מוסכ החוזה  ותרא והתר הוראות החוזה לעניין הפיצויים המוסכמים ואי קיום  וע מכל ימבלי לגר

ין אי עמידה  )נספח פיצוי מוסכם בג 7בנספח ב'ם החוזה המפורטי  במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי

החו מהז בתנאי  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  לחברה  הקבלן  ישלם  הפיצויים  (  סכומי  את  ראש 

 פח הנ"ל.  המפורטים בנס 

 תו תקן ירוק עמידה ב .3.4

בנייה ירוקה לפי    –  קבלת תו תקן ירוק  רש לצורךבכל הנד  ודמ עבביצוע העבודות מתחייב הקבלן ל

אחריותו  5281ת"י   על  חשבונו,  כי  הבלעדי.    ועל  ממוהר,  בתנאי  ה מדובר  לביצוע  עבודות  הותי 

 ל החוזה. והפרתו תיחשב הפרה יסודית ש

 החינוך  משרדהנחיות  .3.5

הע  מובהר, .3.5.1 פעולה,  כי  בשיתוף  שיבוצעו  עבודות  הנן  זה  חוזה  נשוא  ע  יו סבבודות 

 שרד החינוך.  ן של מובמימו

קח  החינוך תהא הזכות לבדוק, לבקר ולפמוסכם בזאת, כי למפקחים מטעם משרד   .3.5.2

ו העבודות,  ביצוע  מתחיעל  כהקבלן  הנ"ל,  המפקחים  להוראות  גם  להישמע  כל  יב 

 ה.בר שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם הח

  לוח זמנים לביצוע העבודות .3.6



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

מפ .3.6.1 זמנים  לוח  להכין  הקבלן  " )לט  רועל  הזמניםהלן:  על  לוח  העבודות,  לביצוע   )"

קבלני המשנה שלו.  והמשאבים העומדים לרשותו ולרשות    בסיס ניסיונו המקצועי

ה המפולוח  למפזמנים  שתאפשר  כזו  פירוט  רמת  בעל  יהיה  להבין  רט  ולמנהל  קח 

  על ידי הקבלן.  המתוכננים ותהיטב את סדרי העבוד 

ל הפעילויות  עיקריים את כ ודה ה י העב כיבלמר  לוח הזמנים המפורט יכלול בנוסף .3.6.2

ילויות השונות  העבודה בשלמות, את הקשרים בין הפע הנוספות הנדרשות לביצוע  

 ליים של פעילויות אלו. הביצוע הראאת משכי 

השלמת    להלן. מועד  16  ףביצוע המוגדרות בסעי סס על תקופות הלוח הזמנים יתב .3.6.3

אות ההסכם ואין  י הורמעיקרנו  הי   ( העבודות )לרבות הוצאת האישורים הנדרשים

אופן. בשום  מהם  הזמנים    לסטות  מלוחות  יסודית  הללו  חריגה  הפרה  של  תהווה 

 ההסכם. 

ה  .3.6.4 הזמנים  יכלול  לוח  וא מפורט  הגשת  כגון:  ניהוליות  פעילויות  תכניות  גם  ישור 

נד מועדים  והקמה,  אישוייצור  ביצוע,  לתכניות  הזמנת  רשים  הרצות,  המזמין,  רי 

  ם עבודות קבלן החפירה וקבלנים אחרים.כרון עות, סנד, קבל יוצ ירציוד, אישו

)כח אדם חומרים ולוח הזמנים יאפשר חיתוכים של משאבי ה .3.6.5 ציוד לביצוע  ביצוע 

 עבודה(. ה

חג  תות ערבי  , ערבי שבלוח שנה שכולל שבתות, חגיםלוח הזמנים ייבנה על בסיס   .3.6.6

 . הקבלןדת עבו עבודה מוכתבים ע"י המפקח בהם תיאסר -וכן ימי אי 

הזמנים .3.6.7 ההתארגנות    לוח  תקופת  במסגרת  המפקח  לאישור  יוגש  ביצוע  להמפורט 

 להלן.  13ף על פי הוראות סעי

יציג .3.6.8 הפיק  הקבלן  זמנבפני  לוח  "סטאטוס"  מתוכננות  בישיבות  דו  וח  מפורט  ים 

 קטלי.נפרד מלוח הזמנים הפרוישבועי המהווה חלק בלתי 

 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה .3.7

לקת מ  ןלהקב .3.7.1 אתחייב  בכל    יים  דין  כל  והוראות  הבריאות  משרד  הנחיות  מלוא 

 .  הקשור לנגיף הקורונה

ו/ב שלא לבוא  הקבלן מתחיי .3.7.2 ו/בכל טענה  ו/או  או דרישה  כנגד החברה  או תביעה 

ע העבודות  או עיכובים בביצול הקשור לביצוע מתמשך של העבודות ו/העירייה בכ

ות ו/או כל רשות אחרת  הבריא  ת משרד יינחה מ)ככל שיהיו( עקב אילוצים הנובעים  

וידוע לקבלן כי לא יקבל כל תוספת תשלובקש ם ו/או תמורה  ר עם נגיף הקורונה 

צהיר הקבלן כי  כך. בחתימתו על חוזה זה ממין וסוג שהוא, בקשר ל  אחרת, מכל

 תן הצעתו למכרז.בחשבון במסגרת מ לקח את כל האמור לעיל

 הבהיקף העבודות/החוזשינויים  .3.8

החוזה  , החברה תהיה רשאית להורות על שינויים בהיקף ו/או תכולת  החוזהת  ומהורא  לגרוע  לימב

הכולל    המקורי הכספי  ביחס לערכו    50%ל עד  ור שבשיעם  נתט קאו הם  , לרבות הגדלתהעבודותו/או  

 . ה הבלעדית שיקול דע ולפי כיה  לצראם  , בהתשל החוזה

 צהרות הקבלןה .4

 קבלן מצהיר בזה כי: ה

, בסיווג המאפשר לו  1969-לנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט ישום קבי חוק רפל   םווא רשה .4.1

 ן את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. לבצע כדי



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 חוזה זה. בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי אוה .4.2

ומרים ומימון על מנת להשלים  ח ים מבחינת כוח אדם, ציוד,  פיקוא בעל אמצעים נאותים ומסה .4.3

לכך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים    תקופה שנקבעהתוך ה ודה בהעבכל    את

 מועדן. ם לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה בהקשורי

חלק    םויורפים אליו ושאינם מצורפים אליו המהוהירים לו תנאי החוזה על כל המסמכים המצנ .4.4

 בלתי נפרד ממנו. 

ק בלתי נפרד מחוזה  ם המהווים חלמסמכיכל ה   ותוברש  ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כיעמני ל

אשר ביקש    , הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם

 ור בהם. פי כל האמ ומתחייב לבצע את העבודה על

ת בו על ידו לא תקנה לקבלן  והתחשב -על ידי הקבלן או אי  וזההבנת תנאי כלשהו מתנאי הח-יא

קבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות  החוזה או ל  וי שכרי לשינשהכל  תזכו

 דרישות כלפי החברה בענין זה.  או

והנקר באוא ביה .4.5 כל התנאים, הנתונים  ובחן את  סיבות הקשורים בביצוע העבודות  תר העבודה 

תה  רה נאווה תמוהוומ   ויקתו כי שכר החוזה מניח את דעתדעים מהן, ושוכנע על יסוד בנובו/או ה 

ה כספית כלשהיא שמקורה  כל התחייבויותיו על פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעוהוגנת ל

 הנובעים ממנה. העבודה או תנאי או נתון כלשהו הקשורים בביצוע  באי ידיעתו של

  יה יה   א ובביצוע התחייבויותיו על פיו ל  ה זה, ובחתימתו על חוזה זהחוזין מניעה להתקשרותו בא .4.6

 צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. בזכויות של פגיעה משום 

נ  מאשר  הקבלן .4.7 העבודות  ביצוע  כי  לו  ידוע  ת כי  החברה  כי  בכך  מותנה  המכרז  אישור  שוא  קבל 

וא  -י מראש  תקציב ר כאמור לא יתקבל אצל החברה, ועקב כך  ישווהוא מסכים לכך כי במידה 

 ד החברה. המכרז, לא יהווה הדבר עילה לתביעה כנג  ת נשואהעבודוה  לנטויבוטל המכרז ו/או תב 

 

 יקף החוזה ה .5

וכל    , הציוד, המכונותמצאת כוח האדם, החומרים, הכליםחלות על ביצוע העבודה, לרבות ההחוזה  וראות  ה

 ץ לשם כך. נחודבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, ה

 

 תירות במסמכים והוראות מילויים ס .6

ת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  עם קבלד  מי  קל הקבלן לבדוע .6.1

 בהם. האחר הכלולים 

משמעות,  -דותירה, אי התאמה,  ובין בכל עת אחרת, ס  6.1ף קטן  ילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיג .6.2

אח הוראה  בין  באלה  מוכיוצא  החוזת  מסופק    ההוראות  הקבלן  שהיה  או  ממנו  אחרת  להוראה 

של  נכ ה  וש בפירו און  שמסרמסמך  או  ממנו,  חלק  כל  של  אין    ו  שלדעתו  לקבלן,  הודעה  המפקח 

יית ש כהלכה את החוזה, אזי יהא חייב הקבלהקבלן מפר הוראות    ןן לפנות בכתב למנהל והמנהל 

ל לפיבכתב,  תכניות  הפירוש    רבות  בדבר  הודעה  שישהצורך,  מתן  אי  לפיו.  המפקח  ע  לנהוג  ידי  ל 

לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו   משום הסכמהין בה א -זה חוה  שובדבר מחלוקת בפיר

 בחוזה זה.



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

צוע העבודה  ל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכחיי  קבלןה

לפולק ונהג  כן,  עשה  לא  כאמור.  הוראות  פבל  יהיה י  לא  לחוזה,  מסויים  בסתירה    ירוש  או  בכך, 

הוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  ת לקבלן לנלהורו  המפקח  מןע  ונ כאמור, כדי למ

רישות  ענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח ל המפקח. הקבל 

 כאמור., בגין הוראה כלשהי של המפקחאו ור, ענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמ או ט

ל ה .6.3 רשאי  המפקח  או  לרבות  לזמזמן    לקבלן,א  צימהמנהל  הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  מן, 

 ע העבודה. תכניות, לפי הצורך לביצו 

בלן, אולם אין  מחייבות את הק   6.3-ו  6.2ו בהתאם לסעיפים קטנים  וראות המנהל והמפקח שניתנה .6.4

'  ט רקפ בי החוזה או כדי לגרוע מהאמור פגרוע מאחריותו של הקבלן על י לבאמור בסעיף קטן זה כד

 . להלן

וכתב  מ .6.5 התכניות  המיוחדים,  המפרטים  הכללי,  המפרט  את  לראות  יש  כי  בזה  הכמויות  ובהר 

והתיאור   זה,  את  זה  ו/או  כמשלימים  כהשלמה  בא  מהם  אחד  בכל  לתיאוהכלול  רים  כתמצית 

 באחרים, לפי העניין.הכלולים 

 
 סדר עדיפויות -ע עבודה ות במסמכים בעניין הנוגע לביצרויתס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  -תאמה, דוה-ה, אישל סתיר   הרקמכל  ב .7.1

  צוע העבודה או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לבית חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו,  בהוראו

 יפויות הבא:העד ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר  תכריע

 צוע. יהתכניות לב  . א

 המפרטים המיוחדים.  . ב

 ת. ב כמויותכ  .ג

 המפרט הכללי.  ד. 

 תקנים ישראליים. ה. 

 תקנים זרים. ו. 

 החוזה.  ז.  

מך הקודם,  הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המס  עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך  דםקוה

 ם. קודז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך השא

לעיל, בכל מב .7.2 וכיוצ"ק נוסף לאמור  מן  בי   ב רה של סתירה, אי התאמה  ם הנזכרים  המסמכימסמך 

והמ המפקח  אל  לפנות  הקבלן  חייב  ישראליים,  תקנים  לבין  ייתלעיל  סדר    ןפקח  בדבר  הוראות 

 שיש לנהוג על פיו.העדיפויות 

לפירוש שונה וכיוצא  ות  עות, אפשר משמ-התאמה, דו-של סתירה, אינוסף לאמור לעיל, בכל מקרה  ב .7.3

בשאלת העדיפות והקבלן    קול דעתו,לפי שי המפקח  ע  ריכיהנספחים הטכניים לבין עצמם,    באלה בין

הכ ההוצאות  כל  הוראותיו.  פי  על  דו  ינהג  ההתאמה,  אי  הסתירה,  בהסדרת  המשמעות  רוכות 

 קבלן וישולמו על ידו.יחולו על ה האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב 

שונה  ש  רויפ לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות ל  מור מבלי לגרוע מהא .7.4

)באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליכיוצא  ו )פרק ה'(, אחריות וביטוח  ו'(, עובדים  ות  פרק 

שינויים,   ז'(,  החוזה  )פרק  שכר  י'(,  )פרק  והפחתות  ) תוספות  ופיצויים  וערבויות  הפרות  יב'(,  פרק 

 נות )פרק יד'( יגברו הוראות החוזה על כל מסמך אחר. ושו)פרק יג'(  

 
 צועהכנה לבי - 'רק בפ



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 דיקות מוקדמותב .8

ב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם  ים את הקבלן כמי שבדק את אתר העבודה וסביבתו, את טיאור .8.1

העבו השל  והחומרים  הדות  דרכי  את  העבודה,  לביצוע  של  דרושים  מיקומם  העבודה,  לאתר  גישה 

 ית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר העבודה. תשת כות מער

ן שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל  שבובח  ביאה  כי   ר קבלן מצהיה .8.2

  שמל תקשורת וטלפון וכן מערכות מסוגים י ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי ח סוג שהוא, תא 

 .קםלח  ן מתחת הקרקע, כולם אומעל הקרקע והשונים הן 

כל  ה של  מיפוי  המפקח,  דרישת  לפי  לחברה  ויגיש  יכין,  הנזכיושתתהקבלן  לעת  המצויות  רות  יל, 

 לתחילת העבודה.   באתר העבודה, וזאת קודם

, מניח את דעתו  שכר החוזה הנקוב בחוזהבדיקותיו המוקדמות כי  שוכנע על יסוד  קבלן מצהיר כי  ה .8.3

תמ  הח ומהווה  לפי  התחייבויותיו  לכל  הוגנת  או  .  הזוורה  לימוד  מאי  הנובעת  תביעה  כל  תוכר  לא 

 אתר העבודה על ידי הקבלן.דה או י העבונא ת  לשמהערכה בלתי נכונה 

דה  העבוחו"ת וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך  מנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוה .8.4

יפטרו את    ולא  ה דע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזוכן תכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למי

כ בדיקות,  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  קב  רש דנהקבלן  תהיה  8.1טן  סעיף  החברה   .

אחרי או  חבות  מכל  והסמשוחררת  הדוחו"ת  ולדיוק  לשלמות  המציאה,  ות  אם  שהמציאה,  קרים 

 ר לעיל. לקבלן כאמו

 
 רכי ביצוע ולוח זמנים ד .9

מישה עשר( ימים מהיום הנקוב בצו  ח)  15-ו לקבלן, לא יאוחר מם החברה יעביר מנהל בתיאום עה .9.1

בכתב הוראות  עבודה,  דבדב  התחלת  הר  זמנים    ביצוערכי  לוח  על  מבוסס  שיהא  הזמנים,  ולוח 

ר לפיהם על הקבלן לבצע  ות, הוראות, לרבות הסדרים והשיטות אשעקרוני שהגיש הקבלן, וכן הנחי 

 את העבודה.  

שיוה .9.2 קטן    עברוהוראות  בסעיף  כאמור  יה9.1לקבלן,  "שלבי  יו  ,  שבסעיף  הציון  לנקודות  בהתאם 

ינויים  הציע שינויים בקשר ללוח הזמנים, למעט שרשאי ל הקבלן  .  חדוי ביצוע" שבמפרט הטכני המ 

פקח ייערך לוח הזמנים בהתאם  ם עיקריים, ואם אלה יאושרו על ידי המבמועדי ביצועם של שלבי

 שאושרו.  לשינויים

ל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים  בש  באישור המנהל רשאי, בכל עת, בין   מפקחה .9.3

על החלפתו באחר.  החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או  וראות  תאם להבהת  רחובין מסיבה א

 קח. נים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפיחייב לוח הזמ  -או הוחלף לוח הזמנים שונה, תוקן, 

ממצאת  ה .9.4 הוראות  סכל  לפי  חומר  או  תכנית,  בין  סעימך,  למפקח,  ו/או  למנהל  ו/או  לחברה  זה  ף 

טלת עליו לפי  אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המואושר, ן שלא בי ו  םהשאושר על ידי מי מ

 ין. החוזה ולפי כל ד

 

 ימון ומדידותס .10

את נקודות הקבע.    מפקחשקיבל מן המודד שימונה על ידי העבודה אלא לאחר  קבלן לא יתחיל בה .10.1

את יבטיח  ינק  הקבלן  על  השטח  לו  נמסר  כי  בחתימתו  ויאשר  חשבונו,  על  הקבע  ד  ודמ   יד ודות 

 ך. מוסמ



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

דים וההכוונה של  קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממה .10.2

בהתחשב   העבודה  בוחלקי  אלה  כל  אם  בין  הקבע,  נקודות  ובעם  ידו  על  אצעו  ידי    ם ין  על  בוצעו 

 ן יחולו על הקבלן. ימואחרים. הוצאות הס

 ותו ועל חשבונו. באחרי הקבלן,י יד  לל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו ע כ .10.3

ידי החברא על  גורמים אחרים לרבות  ידי  על  נעשו כבר  לפי הענם  ידו,  על  יושלמו  ייבדקו או  ין  ה, 

 והנסיבות. 

ו נקודות הקבע, על  שטש ניזוקו, נעלמו או טו  םנקודות הקבע. אקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של  ה .10.4

שי אימת  כל  הוא.  חשבונו  על  לחדשן  על  ל  רשדי הקבלן  המכך  למפקח  ידי  הקבלן  יאפשר  פקח, 

 הקבע לביקורת העבודה.   להשתמש בנקודות

להתייחס אך ורק  על מדידה גרפית בתכניות ועליו    ם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמךומוסכוצהר  מ .10.5

 תכניות. בלמידות הרשומות 

ימדוד הקבלן על חשבונו את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמ העב פני ביצוע  ל .10.6 בכל  ותו, ורשל  הדודה 

ח לא יאוחר מאשר  הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפק  רה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידתמק

שבו  15תוך   מיום  בד  יום  טענות  הקבלן.  לרשות  הקרקע  התאמהועמדה  אי  אחרות  בר  טענות  או  ה 

ו  שמ יריותילקחנה בחשבון. אם יתקבל ערעור, תיבדקנה הנקודות במשותף  לא  אחר מכן,  לשתובאנה  

ולא יילקחו    קה תעשה רק בנקודות אופייניותל גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיונים ע התיק

 מקומיים.בחשבון בליטות או שקעים  

על  כ .10.7 יבוצעו  והמדידות  הסימון  עבודות  ידי  ל  על  שיועסק  מוסמך  מודד  את  ואשקבלן  הידי  יבצע  ר 

 העבודות במיומנות וכנדרש על פי כל דין. 

 

 ודהצוע העביב -  רק ג'פ

 תחלת ביצוע העבודה ה .11

המפקח,   .11.1 לדרישת  ביצוהבהתאם  התחלת  לפני  יעמיד,  נקבלן  משרד  באתר  להעמיד  העבודה  ייד  ע 

המפקח  לטוב כסאות  שולחן,  הבלעדי,  לשימושו  חדר  טלפון,  הכולל  ומים,  לחשמל  חיבור  ארון,  ת, 

 ן ושירותים. גרנט, מזינטא

ידי  ע  בע קיקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיה .11.2 צו התחלת  רא "בהוראה בכתב שתיק החברה  ל 

וימשעבודה העבודה  בביצוע  יחל  הקבלן  הביצוע".  משלבי  אחד  בכל  בביצועה  הדבקצ  יך  רוש ב 

בחוזה שנקבעה  תוך התקופה  העבודה  כאמור    להשלמת  לו  ללוח הזמנים שנמסר    9יף  בסע ובהתאם 

קיבל כן  אם  אלא  ה  לעיל,  בכתב  מפורשת  הוראה  המפקח  ההתארגנות  תקופת  לכך.    דתוגנ ממאת 

המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או  עבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של  ל

 ת לעבודה.ה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנוהארכ

חילת העבודה, כתאריך  ת ום לאחר התאריך הנקוב בצו  י  15א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך  ל .11.3

העב  ה ר  ה,דותחילת  לשאית  החוזחברה  את  ולתבוע  בטל  הקבלן  שהפקיד  הערבות  את  לחלט  ה, 

 כל נזק שיגרם לחברה בשל כך.מהקבלן פיצוי על 

בלת הודעה בכתב מהחברה וזאת על  שעות מק  24את ולפנות את אתר העבודה תוך  חייב לצקבלן מתה

 קבלן אחר במקומו.  הר לחברה להכניס לאתר העבודאפשמנת ל

 

 חלקו, לרשות הקבלן  או  ולו, כדהבועהעמדת אתר ה .12



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

סעיף  ב להוראות  שנקבע בהתאם  העב  11מועד  לרשות הקבלן את אתר  לעיל להתחלת  ודה תעמיד החברה 

לוח  ל  תאם תחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, לההעבודה או אות 

ה. הכל  ים מאתר העבודנוספ   חלקיםן,  לזמ  תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן  ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 וח הזמנים. כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם לל 

 

 כנות לביצוע העבודה ה .13

בפועל,  י  פנל העבודה  ביצוע  משניהתחלת  אחד  לכל  בנפר  בקשר  העבודה  "ד,  שלבי    תקופת ובמשך 

לחוק התכנון    157  יףסעל  םהתא" בתתחילת עבודואישור  "   ", ידאג הקבלן לקבל מעיריית חולוןרגנותתאהה

והבנייה   התכנון  לתקנות  ז'  חלק  וע"פ  בני)והבנייה  למיהרישוי  הקבלן  על  האישור  קבלת  ולצורך  סור  (, 

 . 10 נספחיות המפורטות בל פי כל ההנח לעירייה את כל הטפסים ולפעול ע 

קבלן  ע"י ה  יבוצעו,  וןלו ועה זמניים לתקופת הביצוע ואישורה באגף התנועה של עיריית ח תנ תכנית הסדרי  

הר, כי במידה ואת תכנית הסדרי  ת "אישור תחילת עבודות". מובועל חשבונו לשם השלמת הדרישות לקבל

החברה    התנועה תתכנן  הביצוע  לתקופת  אישוהזמניים  הכנת  )כולל  הוצאות  המשטרה(,  ע"י  התכנית  ר 

 שור התכנית ישולמו ע"י הקבלן. איו

ודה על חשבונו,  במל ומים לביצוע העלהספקת חשלדאוג  ושרת,  מא ה  נ מעל הקבלן להתקשר בחוזה עם מט

ה לאתר  גישה  דרכי  הגנה  לסלילת  לסידורי  ושערים,  לגידור  מבנה  בפנעבודה,  או  צריף  לקיום  שטפונות,  י 

ישמ אשר  שימארעי  ובית  וכלים  העבודה  לחומרי  מחסן  שאר    ושש  כל  את  ויעשה  הפועלים,  בשביל  זמני 

  שלה על חשבונו  ת דעתו של המפקח. כל הפעולות הנ"ל תהיינדי הנחודה, כעבה   ע וההכנות הדרושות לביצ

 הקבלן. 

 

 כניות ת תסירמ .14

ידי הלושה העתקים מכל אחת מהתכנש .14.1 על  יימסרו לקבלן  כל היות  ללא תשלום.  נוסף  מנהל  עתק 

  ון הקבלן. עם השלמת העבודה, יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי שבשיהיה דרוש לקבלן יוכן על ח

שברניוהתכ שהכין  שותו,ת  ובין  המנהל  ידי  על  לו  שהומצאו  בעצמו,    בין  יא אותם  על  שהוכנו  די  ו 

 אדם אחר. 

ומסמכה .14.2 תכניות  מכל  מהחוזה,עתקים  חלק  המהווים  בא  ים  הקבלן  ידי  על  העבודה,  יוחזקו  תר 

וכל המפקח  המנהל,  לבדוק  א  והחברה,  רשאים  יהיו  זו,  לתכלית  בכתב  ידם  על  שהורשה  דם 

 פעם לפעם.ישתם מלפי דרם בה שולהשתמ

להזמנהה .14.3 שהצעתו  העובדה  למרות  כי  מצהיר  בסיס  קבלן  על  הנושא  מוגשת  חותמת  תכניות  ות 

בלבד", לבצע    "למכרז  מתחייב  שהוא  פי  הרי  על  ורק  אך  העבודה  חותמת  את  הנושאות  תכניות 

 "לביצוע". 

לתכניות    ת ביחסתוספו  אוו/  תידוע כי התכניות "לביצוע" יכולות להכיל שינויים ו/או השלמון  קבלל

זכות לקבל תוספת   י שתהיה לו כלכניות אלה מבל תהעבודה על פי "למכרז בלבד", והקבלן יבצע את 

 ר.החוזה עקב השינויים כאמופיצוי כלשהו מעבר לשכר ו/או  

 

 יצוע לפי תכניות "לביצוע" ב .15

ל"הזמנו  ובהרמ או  בלבד"  "למכרז  עליהן  שמצויין  תכניות  כי  בזה  תבד בל  המוסכם  לא  לביצוע  שמשנה  " 

 יהן "לביצוע". ה, והקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצויין על דהעבו

עליהן "לביצוע", ואשר בהן    ח לקבלן תכניות אשר מצוייןו במהלכו, יעביר המפקקראת ביצוע העבודה, אל

 ". ה בלבד ל"הזמנו א  "דת שינויים והשלמות, ביחס לתכניות שעליהן צויין  "למכרז בלביועשויים לה 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מת העבודה לועד השמ .16

הקבלן    ו שהוטללעבודות   .16.1 יו  לבצעעל  זה,  חוזה  עבודלפי  התחלת  צו  )להלןצא  "ה  התחלת  :  צו 

 "(. עבודה

פרק זמן  בתוך  )לרבות התקנת כל המערכות ואישורן(    ת עבודוההקבלן מתחייב לבצע ולהשלים את   .16.2

 . החוזהלתנאי בכפוף ו אםתה והכל ב, מתן צו התחלת עבודה ממועד   חודשים 13של 

, אישור  4הדרוש לקבלת טופס  הקבלן מתחייב, כחלק בלתי נפרד מהעבודות, לבצע את כל  מו כן,  כ

  .ד סיומןחודשים ממוע 2-עד ולא יאוחר מ לעבודות,  גמר ודתותעס אכלו

סעיף  ה .16.3 תהי  16.2וראות  החוזלעיל  תנאי  לכל  כפופות  מסוים  ינה  חלק  כל  של  השלמתו  לגבי  ה 

ע  אוה  ד ומהעב בשלב  יויקרי  מוקדם  במועד  )המפרטים  ה  ג'  הוראות מסמך  בכל  גם  תר, בהתחשב 

 המיוחדים(.    הטכניים

מוב ל .16.4 ספק  הסר  בזמען  כי  הר  בהתאה  אלא  העבודה  להשלמת  הארכה  כל  תינתן  לסעיף  לא    17ם 

 ה יסודית של החוזה. הזמנים הינה הפר  כי אי עמידה בלוח ודלהלן,  

ביצוע העבודה יימשך מעבר לקבוע בצו התחלת  יה ו, כי היובהר  יללע  רבלי לגרוע מכלליות האמו מ .16.5

 דה מעבר למועד הנ"ל. העבו משכותן זכאי לכל תוספת תשלום בגין התהעבודות, לא יהיה הקבל

 

 העבודה ינויים במועד השלמתש .17

עבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה,  ת המועד להשלמת הכי יש מקום להארכ  בור המפקחס .17.1

עליו כו ת  מחאו מ או  ח  מיוחדים המחייבים,  ן,  רשאי המפקח  תנאים  לדעת המפקח, מתן הארכה, 

ל  לעשות  ליתן,  נתבקש  אם  דעתו,  שיקול  עלפי  לתקופה  ידי    כן  העבודה  להשלמת  ארכה  הקבלן, 

 את בתנאי כי:וז, לפי שיקול דעתו, המתאימה

לאחר    .א ארכה,  לבקש  רשאי  יהא  לא  הור  30הקבלן  שניתנו  מיום  או    ינוייםלש ת  וא יום 

 וחדים.ליון או קיומם של התנאים המיוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח הע לת

להבי . ב חייב  יהא  ראיהקבלן  לא  העבודהות,  יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  , שביעות 

 עבודה. לעיכוב בביצוע ה נם נוצרו וגרמו משהתנאים האמורים א

שנקבע כאמור    מועד השלמת העבודהמעבר לצטבר,  במן  י ביום ומעלה, בין לבד ו  30תן הארכה של  מ .17.2

זה אף אם  ישור  בלא אתב של מנכ"ל החברה ולא יהא תקף  לעיל, טעון אישורו בכ  16.2בסעיף קטן  

 אושר על ידי המפקח. 

זכאי לכל תוספת תשלום בגין   יהא הקבלן  זה, לא  17 ףדה כאמור בסעילהשלמת העבווארך המועד  ה .17.3

ל  מעבר  העבודה  בש  עדומהתמשכות  קנקבע  תשל  16.2טן  סעיף  תוספת  אם  אלא  כנ"ל  לעיל,  ום 

כאמור אושרה    תשלוםוספת  ל ידי מנכ"ל החברה, זאת אף אם תאושרה מפורשות, מראש ובכתב ע

 על ידי המפקח. 

אה בחשבון לצורך קביעת  עבודה שהוברת, תפחת החו מכל סיבה א ים בעבודה, אם מחמת שינוי א .17.4

לפי  השלמת העבודה בתקופה המתאימה,    ת מועד קדים אלהח  ק פמועד השלמת העבודה, רשאי המ

 שיקול דעתו. 

 
 ודה חשת קצב ביצוע העבה .18



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

צורך, לדעת המנהל,א .18.1 יהיה  ז  ם  לעומת מה שמן שהובכל  ביצוע העבודה  נקבע  א, להחיש את קצב 

ב יפנה המנהל  ביצוע  לקבלן והקברישה בכתב  דתחילה,  יכולתו להחשת  לן מתחייב לעשות כמיטב 

הכל לפי הצורך, ולמלא אחר כל    ת עבודה במשמרות או עבודת לילה,, לרבולדרישהם  תאהבהעבודה 

 שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.  ןענייראות המנהל או המפקח הנוגעות ליתר הו

ו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, הוצאות  ונגרמו ל  18.1קטן    ףאת התחייבותו לפי סעיקבלן  ילא המ .18.2

הכ אלה  על  ההעבוד  בביצועת  כוורנוספות  תחזיר  תחילה,  שנקבע  הקצב  לפי  את  ה  לקבלן  חברה 

עבור רווח והוצאות    10%ה על  לא תעלשיוערכו על ידי המפקח בתוספת שההוצאות הנוספות כפי  

מימון, כולל  את  כלליות  להחיש  שהוראה  העק  ובלבד  ביצוע  ניתצב  לא  עמידת  בודה  אי  בשל  נה 

 הקבלן בלוח הזמנים שנקבע.

מילל .18.3 הבהק  אא  את  קטן  תחייבותלן  סעיף  לפי  ובלבד    18.1ו  זה,  לחוזה  יג'  פרק  הוראות  יחולו 

 לפי הקצב שנקבע תחילה. עבודה יצוע הלא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בב שהקבלן 

 

 י הוראות המפקחדיפות בביצוע לפע .19

  ,על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודהבלן בכל עת  י להודיע לקא מפקח רשה .19.1

ביצשל  או כלב  כאמו וע  העבודה  בחלק  או  בעבודה  מתן  שהו  לצורך  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  ר. 

לבלן מתח רות פעולה לקבלנים אחרים, והקבאפש לסדר העדיפויות  ייב  צע את העבודה בהתאם 

 המפקח. שקבע 

הומ .19.2 כי  בזה  על  רובהר  כאמור  איאה  המפקח  לסיום  ידי  לקבלן  כלשהי  הארכה  ליתן  כדי  בה  ן 

א בי  כד  ו העבודה  הצלשמש  לאיידו  או  בביצוע  לעיכוב  אלא  ביצו -דק  מהעבודה,  כלשהו  חלק  ע 

 דלעיל.  19 כמפורט בסעיף

 יתנו כאמור לעיל. מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שנ ת מכל תביעו  קבלן לא תהיינה כלל .19.3

 

 בודה ים בביצוע העריחוא .20

ב א .20.1 הנקובה  התקופה  תוך  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  או  בהארכ  בהתחשב ,  זהוחם  ה 

ם מראש על כל יום איחור  ן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועי, ישלם הקבל17בקיצור לפי סעיף  

ה השבין  ש מועד  בפוסופי  השלמתה  למועד  ועד  העבודה  להשלמת  של  נקבע  סך  ש"ח,     1,000על, 

 . לכל יום איחור

על  ה .20.2 שימסור הקבלן  הבנקאיות  מהערבויות  לחלט  חוורה   יפ חברה תהא רשאית  זה  אות  את  זה 

לקבלן, בכל זמן שהוא,  או לנכותם מכל סכום שיגיע    20.1סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  

 .מהקבלן בכל דרך אחרתאחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו חוזה  ה, לפילפי החוז 

את הפיצויים  בושלום  אין  ניכוים  להשלים   ו  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום  את    כשלעצמו 

 לפי כל דין.התחייבות אחרת לפי החוזה ו ו מכלודה אהעב

בסעיף  ב .20.3 נוסף20.1קטן  מקרה של איחור, כאמור    20.2ף קטן  ר בסעיל האמוע  , רשאית החברה, 

י המפקח לאחר יום  ונות שאושרו על ידבב או לדחות תשלום חש ובכל הוראה אחרת בחוזה, לעכ

 וג שהוא.   מכל ס ריבית  שאי א להאיחור הראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ו

  סעד או תרופה על פי החוזה ו/אוום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל  ש .20.4

 א ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים. ן ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיכל די  על פי 

 

 העבודה תפסקה .21



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

מיתות, לפי הוראה בכתב  או לצסוים  ן מלזמ   קבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה,ה .21.1

  על ידי ה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו  המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהורא   מאת

 הוראה בכתב על כך.  המנהל 

הקבלן באמצעים להבטחת    נקוט, י 21.1לפי סעיף קטן  , כולה או מקצתה,  ופסק ביצוע העבודהה .21.2

 מפקח. ו של ה ונ רצ ת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעו

יום    30נה עולה על  קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאי ה .21.3

 רצופים. 

זמנית של ביצוע העבודה לתקופה   להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה ה זכאילן יהיקבה

  לא יהא הקבלן  ש  בדלב , ו21.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן  פופים ל ימים רצ  30ל  העולה ע 

הוצ תשלום  לדרוש  תום  רשאי  לאחר  כנ"ל  המ   30אות  הוראות  קבלת  מיום  שיעור  יום  פקח. 

 ו. חר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותי הל, לאדי המנ ההוצאות ייקבע על י

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי  השמת הקבלן, תחולנה  גרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באנ .21.4

 ה על הקבלן. סעיף זח לפי פקהמ  תמילוי הוראו

על ידי החברה צו התחלת עבודה,  ופסק ביצוע העבודה כולה או חלקה, לצמיתות, אחרי שניתן  ה .21.5

ב  והקבלן זכאי  החל  יהיה הקבלן  העבודות למעשה,  בפועל  ביצוע  שביצע  עבור העבודה  לתשלום 

ולפ   השתעשנ ידות סופיות  לפי מד  כתב רים שבחי המ  ילגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק 

הקבהכ ביצע  למדידה.  כתבמויות  מסעיפי  בסעיף  הנקובה  העבודה  מן  חלק  רק  הכמויות    לן 

לגבי אותה    סי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידהחלק יחתשלום  יהיה זכאי ל  -למדידה  

 עבודה. 

הנ ביצוע  הפסקת  לעיל גרמה  כאמור  הקבלן    עבודה,  לתשלום    -באשמת  זכאי  הקבלן  יהיה  לא 

 מור בפרק י"ב להלן. פוף לאאלא בכו שהלכ

ר  ב כאמו יום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתיום מ  60ישולם לקבלן תוך    21.5שלום כאמור בס"ק  ת .21.6

 . לעיל

כל  ת .21.7 של  סופי  סילוק  יהווה  כאמור  כל  שלום  תהיינה  לא  ולקבלן  הקבלן,  ו/או    עותתביתביעות 

תביעות לכיסוי  בודה וסקת העהפמ  האהן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצשטענות כל

מ בקשר  הוצאות  כלשהי  אחרת  תביעה  וכל  לו  שנגרמו  וכתוצאה  יוחדות  העבודה  הפסקת  עם 

 ממנה. 

ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית    קה העבודה כאמור בסעיף זה לעיל, לצמיתות, הופסיה ו ה .21.8

קבלהתקש כל  עם  אחר  ר  אם  ללן  בחלקן,  או  במלואן  העבודות,  ביצוע  הזמנ ש  רך דבהמשך  ה  ל 

ולקבל עבודה  לביצוע  הצעות  שלת  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  אחרת,  דרך  בכל  החברה,    אם 

עם הפסקת    או תביעה ו/או דרישה שהיא מהחברה בקשר /טענה ו ון כל  והקבלן יהיה מנוע מלטע

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור. זאתר בר. הקבלן מווהעבודה וההתקשרות עם קבלן אח

 

 ופיקוחניהול   –' ד רקפ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .22

חלה .22.1 או  כולה  העבודה  את  לבדוק  רשאי  וכןמפקח  ביצועה  על  ולהשגיח  ט  קה  את  יב  לבדוק 

  ים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמש החומרים  

ברה,  אות החאת הור,  זהוח ן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את הכבביצוע העבודה.  

 הוא.  -ת הוראותיו את הוראות המנהל וא



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

י ו/או בכתב  במפרט הכלל   תכניות ו/אובי התאמה ו/או אי בהירות  כל מקרה של סתירה ו/או אב .22.2

כל   בין  ו/או  המפהכמויות  יפרש  אחר,  למסמך  הנ"ל  מהמסמכים  הבנאחד  מיטב  לפי  ו  ת קח, 

ו  ההתאמה  אי  ו/או  הסתירה  את  דעתו,  והבהיראי  או  /ושיקול  לפעול.  ות,  כיצד  לקבלן  יורה 

 חלטת המפקח בנושא זה הינה סופית ומוחלטת.ה

פי הבקה על  לנהוג  זה,   וראות המפקחלן מתחייב  דרישות  לעניין  או  תביעות  כל  לו  יהיו  או    ולא 

 לשהי של המפקח, כאמור. כ , או בגין הוראה טענות בשל כך שנהג לפי פירוש כאמור

דה בשלבים שונים, לרבות הפסקות בין שלב לשלב,  ע העבול ביצו ע  לןבקמפקח רשאי להורות לה .22.3

 ך. אחרות עקב כות כספיות ו ות ו/או תביעות ו/או דרישולקבלן לא יהיו כל טענ 

בודה,  סויים מהעצוע חלק מת על החלטתו לקבוע עדיפות לבימפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עה .22.4

כא  וא העבודה  בחלק  או  בעבודה  כלשהו  ביצוע  סיבמ  ר,ו משלב  שהיאכל  מתן  ה  לצורך  לרבות   ,

לבצע  אפשרו לסדר העדת פעולה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב  יפויות  את העבודה בהתאם 

 המפקח.  שקבע

דה ולכל  עבור ה וח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כה .22.5

אח וכן  רמקום  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שממק  לכל  שבו  מום  מוצרים,  מנו  ובאים 

 מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. חומרים, 

על  או למנהל א   ח שניתנה לחברהזכות הפיקוין לראות בא .22.6 ביצוע העבודה אלא אמצעי  ו למפקח 

ומעקב אחר   הקבלן,  ידי  על  שלביו  בכל  יחס ביצוע החוזה  יוצרת  היא  בין  א  אין  יחס  חר מאשר 

ל צד שלישי אחר, והן  א באחריות החברה לגבי כ בר הווהמדו דה  במי  קונה ומוכר של סחורות הן

 ע. וצאות הביצוי החברה ולתן ביצוע התחייבויותיו כלפמבחינת אחריות הקבלן לאופ

הקבלןה .22.7 את  ישחרר  לא  הנ"ל  כלפ  פיקוח  ומאחריותו  למהתחייבויותיו  החברה  תנאי  י  מילוי 

 החוזה. 

 
 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח ב .23

ך זה  ודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא לצורת העב בצע אן יקבלה

 ות בחוזה. ן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטפקח, בין שהל המנהל והמאחרי כל הוראותיהם ש

 

 יהול יומןנ .24

יומןה .24.1 ינהל  )ל  קבלן  יומי  יום את הפרטים הב"(  יומןה"  הלן:עבודה  בו מדי    ולם או כ  ם,יא וירשום 

 :מקצתם

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. . א

 המוצאים ממנו.  אים לאתר אומיניהם המוב.       כמויות החומרים ל  ב

 ל ידו בביצוע העבודה. ים שהושקעו עכמויות החומר   .ג

 אתר והמוצא ממנו. להציוד המכני המובא  . ד

 ה. העבוד  ועיצב בהשימוש בציוד מכני  . ה

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  . ז

 . ה במשך היוםההתקדמות בביצוע העבוד . ח

 ידי המפקח. -הוראות שניתנו לקבלן על . ט

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. . י

 דה.העבו  ביצועלך במה ת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתיעכל דבר אחר שלד  א.  י



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

חתוה .24.2 והעתק  המוסמך,  כוחו  בא  או  הקבלן  ידי  על  יום,  כל  ייחתם,  יימסר  יומן  בו  מהרישומים  ם 

ל הרישומים שנמסרו על ידי  המפקח או בא כוחו המוסמך יחתמו ע  וחו המוסמך.קח או לבא כלמפ

 הקבלן. 

את  חייבו  ה לא י אל ם  ימ הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישו  תי לרשום ביומן ארשא   קבלןה .24.3

 ו בכתב על ידי המנהל. החברה אלא אם אושר 

מן יהיו בהתאם  ואישור תשלות של הקבלן  ו פיות ביומן. תביעות כספי קבלן לא ירשום תביעות כסה .24.4

 להוראות החוזה. 

ידי הקבלן משום צידוק כלשהו    תייגות ו/או הערה עללגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסי  בלמ .24.5

מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה  -או איביצוע עבודה כלשהי ו/או אי צוע ו/ביב וכאו סיבה לעי

 אות החוזה.או הור 

 

 יות ייבויות כללהתח  -רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומים א .25

ה מ .25.1 לרשות הקבל מועד העמדת אתר  יהא הקבלן אחראי להחעבודה  בן  צב  מזיק את אתר העבודה 

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. 

לומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  סים והתשבכל המי  ישא  קבלןה .25.2

 וזה זה.ובמפורש בח ם נקבע אחרתר עם ביצוע העבודה, אלא אבקש

 
 ילוטש .26

עשר  15וך  ת .26.1 הנ)חמישה  יום מהתאריך  י(  בצו התחלת עבודה  ה שני  ד עמיד הקבלן באתר העבוקוב 

 "(:שלטיםהשלטים כלהלן )להלן: "

 מ'.  X 3.0מ'  3.0בי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות רי על גט מודוללש  .א

 ר ההתארגנות שלו(. באתר )באזו משרדי הקבלןשלט על גבי או בסמוך ל . ב

 לן. ב נחיות שיתן המפקח לקובצורת עיצוב גרפי לפי ה ומרים, בממדיםשלטים יהיו מח ה .26.2

 שלטים יכללו:ה .26.3

 גו משרד החינוך. ולו   חולון  יתרייעשם ולוגו החברה ו  . א

 שם הקבלן וכתובתו.  . ב

 דה. וטלפון נייד של מנהל העבושם מנהל העבודה מטעם הקבלן  .ג

 ודה המתבצעת. העבשם  . ג

 שמות המתכננים והמפקחים. . ד

 שם מנהל הפרויקט.  . ה

 יקט. רומועד סיום הפ .ו

 . הדמיה של הפרויקט ז.

 ורו של מנכ"ל החברה. ט לאישום השלישר  תטהקבלן מתחייב להביא את טיו     

השלטה .26.4 להצבת  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  ידאג  על  קבלן  וישא  ים 

 ן רשויות מוסמכות. שלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אות נו בכל התחשבו

 לניקיונם של השלטים. דאג הקבלן לשלמותם ומהלך תקופת העבודה יב .26.5

להחלפתם  ל או  וינ  םאחידושם  העזוקו,  ישאירם  בתום  או  מהאתר  ולסילוקם  לפרוקם  ידאג  בודה 

 באתר הכל לפי הנחיות והוראות המנהל. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

נוסף לשלטים האמורים  או כל גורם אחר לא יעמידו שילוט ב   מי מטעמו  משנה שלו,קבלני  קבלן,  ה .26.6

 . , יוסר מיד, וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלןכאמורוסף, לעיל. שילוט נ

 החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. את כל  לן יבצעבקה .26.7

כל .26.8 ובתנאים  במועדים  השלטים  את  הקבלן  הציג  ל א  זה  בפרק  ה מפורט  תהא  רשאית  עיל  חברה 

 בכך.ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות    להציב מיידית את השלטים

 
 תן הוראות, קבלת רשיונות ותשלום אגרותמ .27

העב בביצוע  הכרוך  הלרבות    ,ה ד ובכל  לרבות  לענין  דין,  כל  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא  בעבודה,  בטיחות 

  הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות   ם ואגרות.נות ותשלום מיסיהוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיו

ם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מכל  ת, לשרבויונשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ע

ין, כגון חברת חשמל, חברת בזק, עיריית חולון, הוט, מקורות, קק"ל ועוד. לפי  פי כל ד מכת על  סו מ  תרשו

עבודה, וכן ימציא לו, לפי  ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע הרשיונות    ימציא לו הקבלן  דרישת המפקח,

ש  המפדרישתו  כל  לדרישקח,  העבודה  התאמת  על  מוסמכת  רשות  כל  מאת  בכתב  אישור  או   לכת  ול    דין 

 תיה של אותה רשות. להוראו

 

 תיקותע .28

תשל"ח  ע .28.1 העתיקות,  בחוק  כמשמעותן  בדבר  1978  -תיקות  דין  בכל  ב  או  שיהיה  תוקף  עתיקות 

באתר  תגלו  אשר י בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי    לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם  מזמן

זהיר  -העבודה   ינקוט באמצעי  פגיעה בהם או  מניעת האימים לתמ  תונכסי המדינה הם והקבלן 

 הזזתם שלא לצורך. 

הקבלן    כן מתחייבפקח על התגלית.  יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן לממ .28.2

 ה בדבר עתיקות. לקיים את הוראות חוקי המדינ

 

 כויות, פטנטים וכדומה ז .29

לקבלן  ו בלבד    עירייהל  או/ול זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה  כ .29.1

באו  לא תהיינה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהו

 זה. ויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחו, למעט זכלאתר העבודה

אותה .29.2 ויפצה  מהחברה  נזק  כל  ימנע  נזק,  קבלן  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  היטל  ה  הוצאה, 

שיתעו מכת ו  ר רוכיוצ"ב  או  בפגיעה  וצאה  יוצרים  זכות  מסחר,  סמלי  מדגמים,  פטנטים,  זכויות 

ה, במכונות או בחומרים או  קני העבודיצוע העבודה במתזכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ב

 סופקו על ידי הקבלן.בציוד שי

 

 ת הנאה שלום תמורת זכויות .30

חציבה או זכות מעבר או    ילצרכ   כגון:  ו,שה לכם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש  א

ורה  כות האמאחראי לקבלת הז  יהא הקבלן   -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה  

 בין הבעלים לבין הקבלן.  מבעליה ותשולם תמורתה כפי שיוסכם

 

 יותיהם של אנשים הציבור ובזכוגיעה בנוחות פ .31



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל  ע ה פגילא תהית  דוובקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העה .31.1

של   וההחזקה  השימוש, המעבר  בזכות  לצורך  דהפרעה שלא  בכביש,  או  רך, שביכל אדם  וכיו"ב  ל 

רושים כדי להבטיח את  הד  עיםוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצבזכות השימוש והחזקה ברכ 

 האמור לעיל. 

כלשהי,ה הפרעה  ונגרמה  ולצ  בין  יה  ש ורך  תיקון  לבין  בהוצאות  ישא  בלבד  הקבלן  לצורך,  א 

ה  כי  ויודגש,  יובהר  פיצויים.  תשלום  לרבות  לתקההפרעה,  מתחייב  פיקבלן  על  החברה    ן  דרישת 

פגיעה   כל  מיידי  בביצוובאופן  שנגרמה  לעיל,  כאמור  הפרעה  הו/או  חיוניים,  עבוע  לשירותים  דות 

 ובכלל זה אספקת מים וחשמל.

הוא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או  וע לו  כי ידור  היצ מקבלן,  ה .31.2

עובדים אח ולהימנע  ייב לאפרים, והקבלן מתח קבלנים אחרים או  כל הפרעה  שר להם לעבוד ללא 

 ם.תיהודועבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבב

 

 יקון נזקים ת .32

מדרכה, לשביל, לרשת המים,  ללדרך,  לגדרות,  ,  שיקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכב ה .32.1

יות  רת ותשתות סלולריות, צנ לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז, להוט, חבר 

  ודה, בין שהנזק או תוך כדי ביצוע העב"(  וביליםמ"ב )להלן: "פרטיות או למובילים אחרים ולכיוצ

עבודה, יתוקן על חשבון  הע  לביצומראש  וי  וצפ   הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי

לפקח  רשות המוסמכים    הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או

 הטיפול במובילים כאמור. על

כי אמ .32.2 לא ובהר,  תוך    ם הקבלן  הנזק  מיו  7יתקן את  אזי תתקן החברה  ימים  היווצרותו,  את  ם 

 מורה הסופית לה זכאי הקבלן. ת מה יופחת  התיקוןם כוסוהנזקים שנגרמו על ידי הקבלן 

אה .32.3 המתאימות  המוסמכות  והרשויות  הגופים  עם  מראש  יתאם  עבודותיקבלן  ביצוע  כולל  ת  ו 

הגוף המוסמך  די  ל ילעיל, וכולל אישור סופי ע  32.1בסעיף  קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל  

 ברשות המקומית וברשויות המוסמכות. 

ביצא .32.4 לשם  להעצו  יהאזה  חוה  עום  נזק  ברך  לגרום  עלולה  שההעברה  במקום  כלשהו  חפץ  יר 

באמ ישתמשו  לא  אם  לעיל,  כאמור  מיוחדילמובילים,  הגנה  יודיצעי  למפקח,  ם,  בכתב  הקבלן  ע 

 אמצעי הגנה מתאימים. טחתלהבפרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו   לפני ההעברה, על 

 

 ניעת הפרעות לתנועה מ .33

 ללי כ .33.1

עבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית,  הע  ביצו  ך כדיושתי  א רקבלן אחה

לא המובילות  הדרכים  תהיינה  נתונולא  העבודה  ש תר  התנועה  ת  על  שתקשה  לתנועה  לצורך  לא 

מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש    ת בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאוהרגילה  

ויינ המוסמכת  מהרשות  והוצחשבונ   עלו  טקלכך  של  אוו  בחירתם  לרבות  האמצעים,  כל  תיו, 

ככל   שתמעט  כך  ההובלה,  זמני  ושל  הרכב  כלי  של  לתהדרכים,  ההפרעה  הרגילה  נועהאפשר  ה 

 ר נזק לדרכים.בדרכים האמורות ויימנע ככל האפש

 

 מיםנועה על פני כבישים קיית .33.2



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

בעלכ רכב  כלי  באמצעות  ורק  אך  תבוצע  אספלט  בכבישי  תנועה  פניגלגל  י ל  נקיים,   םאומטייים 

 וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 
 תן חופש מעברמ .33.3

חנו במקומות שייועדו לכך.  כב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוי רע החניית כלימנ  קבלןה

מתחייב   יהיו  כהקבלן  הציבוריים,  השטחים  וכן  העבודה,  באתר  העוברות  הדרכים    ים וחת פי 

וכי הוא לא יאחסן    הש החברלשימו ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, 

 יהם פסולת כלשהי. על ציוד ולא ישפוך עליהם חומרים או

 

 ועהמצעי מיגון והפרדת תנילוט, תימרור זמני ואש .33.4

כ ה מתחייב  בקבלן  הבטחת  לשם  הי  שבתחום  הדרך  ועוברי  הרכב  כלי  של  מירבית    ה, ודב עטיחות 

ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב  -נו, מחסומי ניווב על חש  יציב,

טוב. סוגי השלטים    י( מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה צמאלש בעל ספק כח ע)בודד, משו

ומי מספרם  ולתנאי  קוהתמרורים,  להוראות  החוק,  להוראות  בהתאם  יעשה  העבודה  באתר  ומם 

משטן  יו שרה ישרשל  ידי  אלרת  על  שתאושר  תימרור  לסכימת  ובהתאם  התחבורה,  ומשרד  מע"צ   ,

ימת התימרור ולדאוג להמצאות כלל ציוד  סכ   לאישור המפקח אתהמפקח. הקבלן מתחייב להגיש  

 ודות באתר.ב מרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העהתי

 
 ילוט ותימרור זמני בעת עבודות לילה ש .33.5

עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף לשלוט    עביצו של  רה  במקי  כ  ב יקבלן מתחיה

 הלן:ט לון ושילוט כמפור, אמצעי סימ33.4האמור בסעיף 

 רחוצים ונקיים.  HIGH INTENSITYור מסוג התמרורים יהיו תמרורים מחזירי א  . א

סומים ודה החעב ה  ר תיוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי א . ב

 ני התנועה. פב

 תופעל תאורת כביש.     .ג

 ת תאורה. כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורו    .ד

שישאיכה  כל . ה מיוחדים  בפנסים  יצויידו  הכבדים  למשטח  לים  מטה  כלפי  ויכוונו  רו 

 העבודה. 

 המטאטא המכני יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.     .ו

 
 ועהתנ ונתוכה .33.6

ייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר שידרש  ח קבלן מתה

 ודגלי אזהרה.  לוטפקח באתר, עם שי על ידי המ

שב להציב  ידרש  והקבלן  ושיטומידה  הכוונה  לצורך  העבודה,וטרים  בזמן  לש  ר  הקבלן  כירת  ידאג 

 שוטרים בהתאם. 

 הקבלן. ל ע הנ וצאות שכירת השוטרים תחולה

 
 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחרים פתן אמ .34

קבה .34.1 עם  תתקשר  או  התקשרה  שהחברה  לו  שידוע  מצהיר  גורמים  קבלן  או  לביצוע  אחרלנים  ים, 

 דות ל: עבודות באתר העבודה לרבות עבו



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ציבוריו . א תשתיות  טלוויזי מים,    כגון:  תהשלמת  תקשורת,  חשמל,  תאורת    הביוב,  בכבלים, 

 צ"ב. יווכ  זרחובות, ג

 בישים, מדרכות ועבודות פיתוח שונות. כהשלמת  . ב

 הקמת מבני צבור ומקלטים באזורים שונים.  . ג

 ם. טייבניה במגרשים פר . ד

 ביצוע חלקים או קטעים מהעבודות.  .ה

ידוע לו כי העבודה שעלי   ןכ לפי החוזה תיעשה במשולב או במקבמצהיר הקבלן כי  יל, לפי  ו לבצע 

 ים אחרים באתר העבודה או מחוץ לו.נ בלידי ק צעו עלבושי ת הענין, לעבודו

ים המועסקים על  אחר , לכל הקבלנים האפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח  ןקבלן ייתה .34.2

ולכל אדם ו  ידי החברה כאמור  ידי המפקח  על  זה  לצורך  גוף שיאושר  לעובדיהם, הן באתר  כאו  ן 

וכן ישתף ויתאם את השימוש במידת המצוי    להם  יאפשראתם ולה  פעו   העבודה והן בסמוך אליו, 

במידת  , ום נסללו עד תומםוהאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטר

 ח.ק יפות בביצוע העבודה, הכל לפי הוראות המפהנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעד 

ות על  בלר  כאמור,אחרים  ה  יםנלקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבה .34.3

ויתאם   וכדומה,  העבודה  מן  חלקים  בביצוע  עדיפויות  שינוי  עבודתו,  סדרי  שינוי  ביצוע  ידי  את 

 החוזה ולפי הוראות המפקח.שונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי ת ההעבודו

שרו  וף שאוג  או  םלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדלשהם בין הקבילוקי דעות כח .34.4

 שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית. ןבעניי , מורכא

תהייל .34.5 לא  כל תביעותקבלן  ממכ  נה  בסעיל  לאמור  כנגד החברה בקשר  וסוג שהוא  לרבות  ין  זה,  ף 

תי הוצאות  עמלת  עבור  של אלתשלום  בעבודתם  יהיה  ולא  האחרים,  הקבלנים  של  עבודתם  ום 

ביםחרא ההקבלנים   או  עני,  הקכל  אי  שן  או  ביצוע  לעיכוב  סיבה  או  כלשהו  צידוק  משום  בה,  ור 

 קח, המנהל, החברה או הוראות החוזה.המפי מילוי הוראות ביצוע עבודה כלשהי על ידו או א

 

 עצים וצמחיה  על גנהה .35

יעקוה ולא  יפגע  לא  טבעית קבלן  צמחיה  או  עצים  ה  ר  לצרכי  הדבר  דרוש  אם  אלא  העבודה  ה  וד בעבאתר 

 ב ומראש לעשות כן. תלו בכהתיר  והמפקח

צים, כשכל  הע  שור קק"ל לעקירתיתר המפקח לעקירת עצים אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לקבל את איה

 שבונו. ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על ח

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .36

בת  בימי שלה או  ליה   ת והותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעאם  רט  פ .36.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. וומ

קטן  א .36.2 סעיף  הוראות  ל   36.1ין  שצריכה  עבודה  על  הדבחלות  מטבע  או  ריהתבצע,  הפסקה  ללא  ם, 

עב כל  או  רצופות,  נפש  במשמרות  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  לביטחון    אוודה  או  רכוש 

ות בסעיף קטן זה, יודיע  רת המתואנסיבו. ב36.1  קטן   העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף

 הקבלן מיד למפקח על נסיבות העניין בכתב. 

 

 ספקת מים א .37



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

חשבוניבצ   קבלןה .37.1 על  לביצו  ו,ע,  מים  לאספקת  הדרושים  הסידורים  כל  ולשימוש  את  העבודה  ע 

,  תו , הפעלת משאב37.2צריכת מים בנקודת החיבור כאמור בסעיף קטן  ד  עובדיו, לרבות התקנת מ

 לים רזרביים וכד'. ורות, מכהנחת צינ

מי  ה .37.2 תאגיד  ידי  על  שייקבע  במקום  מים  למקור  יתחבר  ושיהיה   -קבלן  אתר    שקמה,  בסביבת 

ושים לביצוע החיבור, והוצאות ההתחברות  ה. באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרודהעב

 ור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן. מקל

באמצעים  ה .37.3 ינקוט  לבניה,  להבטי כדי    םשירוד הקבלן  המיועדים  מים  של  העבודה  באתר  איגום  ח 

 החוזה.  פיביצוע העבודה ל  בכמות מספקת לשני ימי עבודה לפחות, בכל תקופת 

 

 ספקת חשמל א .38

האישורים    ודה, וכן לקבל את כלמל הדרוש לביצוע העבכל מקור שהוא את החשאחריות הקבלן לספק מב

לחשמל,   החיבור  לביצוע  הקבלן  הכרוכצאות  וההל  כ והדרושים  על  יחולו  וצריכתו  החשמל  באספקת  ות 

לחיבור הנדרשים  האישורים  קבלת  אי  ידו.  על  לא  וישולמו  החשמל,  חשמל  ת  לרשת  לספק  מהקבלן  מנע 

 ות באמצעות גנרטור. בדרכים חלופיות, לרב 

 

 ה גנה על חלקי העבודה .39

הה .39.1 על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  בוהמוצ  יםמרוח קבלן  תהליכי  רים 

ונות,  העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, שטפ

 שפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  ה רוח, שמש,

לגרועמ על   מן האמור  בלי  יאחז,  הקבלן  כי  מובהר  בכל האמצעים הדרושים    לעיל  להגנת  חשבונו, 

העבודה וחלקי  העבודה  מפ שמים  גי  מפנ  אתר  חפירת  או  באמצעות  לרבות  אחר,  מים  מקור  כל  ני 

ניק תעלות  סתימת  מים,  שאיבת  זמניות,  ניקוז  הכל  תעלות  וכדומה,  המפקח    -וז  דרישת  לפי 

 ולשביעות רצונו. 

אכ .39.2 נזק  נגרםל  העבודה    שר  לאתר  למוצרים,  הגורמים לחומרים,  ידי  על  העבודה,  לחלקי    או 

קטן   בסעיף  ב39.1המפורטים  באמהקבל   טנק ש  ןי,  ידי  ן  על  יתוקן  שלא,  ובין  נאותים  הגנה  צעי 

 הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 

כל  ה .39.3 על  יגן  להיגרחל קבלן  העלול  נזק  כל  מפני  העבודה  של  גמור  העלולים  ק  נזקים  לרבות  לו,  ם 

 עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.י להיגרם על יד 

 

 ניהול הת צוו -שגחה מטעם הקבלן  ה .40

קבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי, לרבות מנהל עבודה  ה .40.1

ראש על ידי המנהל  שר משיאו"(,  צוותהוד מהנדס או הנדסאי )להלן: "עמ בטיחות בראשו י   וממונה

מקצ רמה  בעל  וניסיו ויהיה  גבוהה  ובמהותן  ןועית  בהיקפן  דומות  עבודות  בביצוע    ודה לעב  מוכח 

חות והכל כמתחייב בכל דין ובכלל זה בחוק ארגון הפיקוח על  זה, וכן למנות עוזר בטי  חוזה  נשוא

 . 2018תשע"ט, העבודה ה

אישור ממשרד העבודה והרווחה לגבי רישום  ן מתחייב להמציא לחברה לפני תחילת העבודה  לבקה

 הל העבודה בפרוייקט ברישומים הנדרשים על פי כל דין. מנ

המתח  קבלןה .40.2 כי  ימצייב  צמוד  צוות  באופן  העבודות  כל  את  ינהל  העבודה,  באתר  קבוע  באופן  א 

 ה. ויפקח על קיום הוראות חוזה ז



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

של המפקח.צוה  יינוי חברמ .40.3 ובכתב,  טעון אישור, מראש  יהא  למינוי    ות  רשאי לסרב  יהא  המפקח 

.  החלטתות  א  קמהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לני  כלשהו, וכן

בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק    ה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישהנדרש

 ות דרישת החלפה כאמור. נה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבמש ף עיכי הוראות ס מובהר 

ת,  מהצוו  מיל  הר ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החבדעה שיינתנו על  ל הוראה ו/או הוכ .40.4

 ו.שבו כאילו ניתנו לקבלן עצמייח

כדמ .40.5 מחבריו,  מי  של  או  הצוות  של  בהעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת  הובהר  את  לשחרר  ן  בלקי 

מאחריותו  י  כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשה  מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין,

 זה זה. חול םא הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהת

 

 רחקת עובדים ה .41

ועסק על  קבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המה

,  נה, קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן מש העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה  תרבא  ידיו 

א  המנהל  לדעת  אם  מהם,  מי  להעסקת  בעבר  החברה  הסכימה  אם  התנהפק המ  ואף  אותוח  שלא    ג  אדם 

י  לפאדם שהורחק  קידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו.  כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפ

 צוע העבודה. ביבמישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בלא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -ישה כאמור דר

 

 ה דומירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבש .42

ינה .42.1 על קבלן  אדם    קוט,  וחיי  רכוש  להבטחת  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  בכל  והוצאותיו,  חשבונו 

, פיגומים,  ק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרהספוי  ביצוע העבודהבאתר ובסביבתו בעת  

מהבהבים פנסים  בטיחות,  לביטחונם  ,  מעקות  זהירות  אמצעי  ושאר  זמניות  גדרות  תעלות,  דיפון 

כך או שיידרש על ידי המפקח  ל העובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בבור וששל הצים  ותחוולנ 

ייב כי  ה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתח ארהוין או על פי  או שיהיה דרוש על פי ד

על  יהיה  העבודה  אתר  את  יפנה  ליבטרם  המכשולים  יו  כל  את  ולסלק  העפר  ערמות  את  ישר 

 ה. העבוד  תרבא ווהמפגעים שנשאר 

ידי  ב .42.2 על  שייקבע  במקום  ויחזיק  הקבלן  יתקין  עבודה,  התחלת  בצו  הנקוב  מהיום  שבועיים  תוך 

 המפקח: 

 משרדי הקבלן. שומבנה לשימ . א

 דה. ורך ביצוע העבו, כלים ומכשירים אחרים לצמחסן מתאים לאחסנת חומרים . ב

 בתי שימוש זמניים.  . ג

 לן: לה  ורטמפ כ ,םחדר דיוניו שרד לשימוש המפקח מ . ד

מבנים ארעיים )או מבנה,    2ל הקבלן להעמיד לרשות המפקח, בהתאם ובכפוף לדרישת המפקח,  ע

בות,  ר נפרד( לחדר ישיחים ובמנה )או חדקישמשו כמשרד שדה לצוות המפ   שני חדרים( אשרהכולל  

 .ו( במקום שייקבע בתיאום עם המפקח באתרשלהלן. המבנה)ים( יוקם)על פי כל הנתונים 

משחטש של  השדה ו  כ  רד  של    15  -יהיה  מינימלי  ובגובה  ומרוהט    2.5מ"ר  מצויד  יהיה  והוא  מ' 

 הולמים.  ם מגירות וכסאות עס"מ  80X 160לחנות כתיבה  וש  2כ"ס,  2.5של כדלקמן : מזגן מפוצל 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ו  X  90  240ויכלול שולחן דיונים במידות  מ"ר    30דר הישיבות יהיה בשטח  ח כסאות עם    12  -ס"מ 

מ"ר, לוח קיר לכתיבה בגיר,    10  -ר להצמדת תכניות בשטח כולל של כקיצים על הלוחות נע,  תנמשע

ראויים    ', מתקן מים קרים דמגירות לאחסון תכניות וכם  ע  ול, ארון מתכתארון מתכת מצויד במנע

 כ"ס.   2.5בעל הספק  ליטר ומזגן מפוצל 100ל קרר משרדי בעל קיבולת ש לשתיה, מ

"ר כ"א, כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה. חדר  מ  0.8שטח  ב  ות נו חל  2משרד יכלול  ה

   חלונות כנ"ל.  2הישיבות יכלול לפחות 

ר ישמשו את  רותים ומטבחון אשרד המפקח חדרי שישהקבלן להקים בסמוך ליד מל  ע  מו כן יהיהכ

 כוחו.   המזמין ובאי 

הביוב, ויכללו נק'  ורשת    קת מיםספא  תשל הקבלן לדאוג כי המבנה)ים( יחוברו אל רשת החשמל, רע

 ת מספקת להפעלת כל הציוד החשמלי הנדרש.  חשמל ח"ק בכמו

ון וכן חיבור  עבור תקשורת טלפ  –קווי טלפון    2ה באתר של  קנ התהקבלן לדאוג ל מו כן יהיה על  כ

ציללאי ומכונת  סורק  מכשירי  נטרנט,  אספקת  כולל  תקופת  ום,  אורך  לכל  ואחזקתם  הטלפון 

קח קשר רצוף ומתמיד בין האתר לבין המשרדים  נייד אשר יאפשר למפ  טלפוןכשיר  ן מוכ  ,הביצוע

 מתכנן.  הראשיים של הקבלן, המפקח וה

בנה)ים( הנ"ל ושטח  עבירה לרכב קל אל הממן העבודה דרך גישה  זלהחזיק על חשבונו כל  ן  בלל הקע

לרשות המפקח    יעמדו ים( ו כן) מו  (ימוש המזמין ובאי כוחו. המבנה)ים( יהיה)ומכוניות לש  5  -ניה לח

  –ן לא יאוחר מ  ימים לפני תחילת העבודה באתר. המבנה)ים( יסולק)ו( על ידי הקבל  7  -מ לא יאוחר  

  מויות לעבודות הקבלן ר מדידה סופית של הכה על ידי המפקח ולאחודימים לאחר קבלת העב   10

 כפי שבוצעו.  

רש לצורך עבודתם, כולל  ל שיידותו ככ צוו  ח ק קבלן ישא בהוצאות הניקיון ואחזקה של משרד המפה

דמ תשל ו/או  טלפון  חשמל,  מים,  עבור  תשלום   : כגון  השונות  וומי האגרות  שימוש  לל  כוה  חזק אי 

כל  ים אשר הועמדו לרשות המפקח ושמושו במשך  תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחר

 העבודה.   זמן

ואר לעיל, כולל אישור  וד כמת קת הצי ספוא  ח ל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרדים עבור המפקכ

ופירוק הר העבודה  תקופת  כל  במשך  השוטפת  אחזקתם  ולמערכות,  למיקום  הש שות  לאחר  מת  לו 

          יחולו על הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.  –דות בוהע

קבלן יבטיח שמירה על המשרד,  השות המפקח, כאמור לעיל,  ככל שיוקמו המשרדים בהתאם לדרי .42.3

לנ  והריהולתקי  השוטף  נויוקיידאג  הציוד  לרבות  נות,  המשרד  מבנה  את  ויתחזק  בו,  הכלול  וט 

 צביעתו במידת הצורך. 

יכשה .42.4 הקבלן  לפי  למפה  וראותיר  המגיעים  רכב  כלי  להחניית  חניה  מקומות  העבודה  קח  אתר 

, יכשיר הקבלן מקום לאחסנה פתוחה  42.2קטן על האמור בסעיף ם התקינה. נוסף תוידאג לאחזק 

חסנה ייקבעו על ידי המפקח, מזמן לזמן.  העבודה. מקומות החניה והא   ו לאתרשיובא  יםמרוחשל  

ע  איסור  חל  כי  בזה  לאחסןמודגש  הקבלן  ירק  ומח  ל  פסי  מדרכות,  כבישים,  על  ציוד  או  רים 

 . לאורך הכבישים וכיוצ"בש

ויתה .42.5 יכשיר  זמני קבלן  דרכים  המפקח,  חזק  הוראות  לפי  לו,  ובסמוך  העבודה  באתר    רשנדכ וות 

 דה. ע העבומביצו

ת  קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו, לרבות תשלום כל ההוצאו ה .42.6

לשם ההיתחזה  הנדרשות  כל  השגת  ולרבות  בו,  והשימוש  המשרד  מהרשויות  קת  הדרושים  רים 

 מבנה, ותשלום בגין היתרים אלו. תשתיות והעמדת הוסמכות לחיבור המה

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

  וביטוחת ויאחר –רק ו' פ

 חריות לעבודה א .43

הקב מ .43.1 יהא  השלמה,  תעודת  מתן  ועד  הקבלן  לרשות  חלקו,  או  כולו  העבודה,  אתר  העמדת  לן  יום 

לשמי חשבונוה  רתאחראי  על  יתקן  הקבלן  עליה.  ולהשגחה  כל  עבודה  המירבית,  ובמהירות  זק  נ, 

למתה  השם  עש. הקבלן מתחייב  43.3א, למעט כמפורט בסעיף קטן  ה מכל סיבה שהישיגרם לעבוד

 פרטיה להוראות החוזה. בודה במצב תקין ותתאים בכל  היה העת

נ  43.1וראות סעיף קטן  ה .43.2 קבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  די הזק שיגרם על יתחולנה גם על כל 

 אות פרק ח'.מתן תעודת השלמה, בהתאם להור  רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

בודה או בחלק ממנה  כל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש החברה או מי מטעמה בעב .43.3

במידה שהחברה  לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ו

יחולו על החברה. על  והוצאות התיקון  כן,  לעשות  לעיל, אם תוך שימוש    תדרוש ממנו  אף האמור 

ע בעבודה  משימוש  סביר  להיגרם  צפויים  אשר  הנזקים  מן  החורגים  נזקים  ייגרמו  החברה  ידי  ל 

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן. -סביר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה  

 

 חריות לגוף או לרכוש א .44

נזק או  ב .44.1 יהיה הקבלן אחראי לכל  דין  כדי  אנוסף לאמור בכל  ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך 

ע העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף  ביצו

האמצעים למניעתם.  לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל  

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן    ר שהחברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים א

 אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.   בגין נזק או

בשימוה .44.2 הנמצא  שהוא  סוג  מכל  לציוד  קלקול  או  נזק  אבדן,  לכל  אחראי  יהא  עם  קבלן  בקשר  שו 

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור. כביצוע העבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל

ישפה  ה .44.3 אובדן  קבלן  או  נזק  בגין  או שתשלם בהסכמתו,  לשלם,  כל סכום שתחויב  על  את החברה 

קטן   סעיף  פי  על  הקבלן  אחראי  נ  44.2  -ו  44.1להם  לחברה.  שיגרמו  כלליות  הוצאות  דרשו  כולל 

ל נעשית העבודה  עליהם  בעלי המקרקעין  ו/או  חולון  עיריית  ו/או  עקב  שהחברה  כלשהו  לם סכום 

ן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם הקבלן על כל סכום  מעשה ו/או מחדל של הקבל

שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שיישאו בהן בקשר לדרישה האמורה. החברה  

בגין נזק    ןאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלתהא רש

 תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.  או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה

שגיאה  ה .44.4 עקב  מהן  למי  או  להן  שיגרם  נזק  כל  בגין  חולון  עיריית  ו/או  החברה  את  ישפה  קבלן 

ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים    מקצועית של הקבלן

 מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר. ויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל קל

 

 חריות לעובדים ולשלוחים א .45



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

לכל אדם אחר הנמצה .45.1 או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  א  קבלן מתחייב 

או העבודה  ביצוע  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  עבודות  ב  בשרותו  יצוע 

החברה, לעובד עירית חולון, לאדם המספק שירותים, חומרים או    הבדק, לרבות נזק שנגרם לעובד

והן של קבלני המשנה.   מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן 

בלן  הק הא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  החברה ת

יי אשר  עד  כאמור,  תאונה,  או  נזק  רצון  בגין  לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  ושבו 

 החברה. 

מאיה .45.2 כתוצאה  לשלם  תחויב  שהחברה  תשלום  כל  בגין  החברה  את  ישפה  התחייבותו  -קבלן  קיום 

  ה . נדרשו החברה ו/או עיריית חולון ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבוד45.1שבסעיף קטן  

קבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה  לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של ה

בקשר   בהן  השונות שישאו  בגין ההוצאות המשפטיות  לרבות  שישלמו,  כל סכום  על  אותם הקבלן 

תהא   החברה  האמורה.  נושא  לדרישה  יהיו  אשר  הסכומים  בגובה  לקבלן  תשלומים  לעכב  רשאית 

נה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט  בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושב  לןלתביעה כנגד הקב

 לשביעות רצון החברה. 

 

 ביטוח על ידי הקבלן   .46

פי    הקבלןואחריות    מהתחייבות לגרוע    מבלי הב  חוזהעל  דין, הוראות  פי  על  ו/או  על    יטוח אשר זה  יחולו 

להסכם    הקבלן  המצורף  הביטוח  נספח  להוראות  בהתאם  נפרד    ,6ב'  כנספח זה  הינן  בלתי  חלק  ומהווה 

   הימנו.

 

 עובדים  -רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .47

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי  וקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרה

 וכל דבר אחר הכרוך בכך.   התחבורה בשבילם

 

 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה א .48

מתחה .48.1 במספר  קבלן  ואחרים,  מקצועיים  עובדים  להעסיק  תוך  ייב  העבודה  ביצוע  לשם  הדרוש 

לפי כל דין, חייב  תהמועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או הי ר 

 יון או היתר, כאמור. רש הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל 

רצונה .48.2 לשביעות  ינוהלו,  העבודה  שבביצוע  מתחייב  שיירשם  קבלן  אדם  כוח  פנקסי  המפקח,  של  ו 

 מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.  בהם שמו,

דרישהה .48.3 לפי  ולמפקח,  למנהל  להמציא  מתחייב  וכן  ,  קבלן  ביקורת,  לשם  האדם  כוח  פנקסי  את 

רישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול  ד  להמציא למפקח לפי 

 קתם.חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסאת 

תשי"טל .48.4 התעסוקה,  שירות  חוק  להוראות  בהתאם  רק  אך  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה,  -ביצוע 

הקבלן  1959 העבודי.  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  עבודה,    ה,שלם  תנאי  ויקיים 

ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור  בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול  

 דה דומה באותו אזור. עבו



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ביטוח  ה .48.5 לקרנות  ידו בביצוע העבודה מיסים  על  עובד שהועסק  וציאלי  סקבלן מתחייב לשלם בעד 

ארגון   ידי  על  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  של  הע בשיעור  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  ובדים 

 בודה דומה באותו אזור.עובדים במדינה באותו ענף, עבור ע

אה .48.6 לבצע  מתחייב  הביטוח  קבלן  חוק  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  ת 

 . 1968 -הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט 

אמצעי  ה .48.7 כל  ולנקוט  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  תאונות  הזקבלן  למניעת  הדרושים  הירות 

ית  ובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוק עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות הע 

 . 1954  -כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

ת אכילה נאותים  מוובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקוע קבלן מתחייב לסדר לה .48.8

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 מעביד -עדר יחסי עובדה .49

ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר,    ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאימ

כוונת  ל  , יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגודההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

המועסק על ידו או הפועל מטעמו  הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם 

 , מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך. בביצוע החוזה

 

 מוצרים ומלאכה  ציוד, חומרים, -רק ח' פ

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .50

האחריםמתקבלן  ה .50.1 והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק    חייב 

וש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא הקבלן  הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדר 

לשימוש בצ דין  כל  פי  על  כל האישורים הדרושים  ובחומרים האמורים  ילמפקח את  וד, במתקנים 

 לעיל. 

. ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש  כיקבלן מצהיר  ה .50.2

בציוד או מתקן כלשהו בביצ לא ישתמש  זולת  הקבלן  וע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, 

 אישורו של הציוד או המתקן. ואם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו  

ובמוצרים  חרוסכם במפורש, שהקבלן א מ .50.3 אי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים 

בהם   השהשתמש  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  התקנים  לביצוע  בבדיקות  עמדו  אלה 

 הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 

חייב הקבלן לקבל מן היצרן או  ,  תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודהיקום שנ מ .50.4

 תאימה.הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מ

 

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .51

ביצוע  ב .51.1 למטרת  העבודה  לאתר  הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  פירושו:  "חומרים"  זה,  סעיף 

נים העתידים להיות  תקים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מר העבודה, לרבות אביז

 חלק ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

העבודומריםח .51.2 לאתר  שהובאו  ארעיים,  ומתקנים  מבנים  ידי  ,  על  העבודה  באתר  שהוקמו  או  ה 

 החברה.  תהקבלן למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלו



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

חומריה העבודה  מאתר  להוציא  רשאי  אינו  ציוד  ם  קבלן  או  כאמור  ארעיים  ומתקנים  מבנים  או 

 בודה ללא הסכמת המפקח בכתב. שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע הע

וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים    ל אימת שנפסלוכ .51.3 דלהלן, או    54או סעיף    51.6,  51.5ציוד 

לביצוע    ודם, הציוד והמבנים או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עיהורה המפקח בכתב, שהחומר

הו מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה,  מאתר  להוציאם  הקבלן  רשאי  חדלים  העבודה,  כאמור,  ראה 

 המתקנים הארעיים מלהיות בבעלות החברה. החומרים, הציוד והמבנים ו 

מבנים או המתקנים הארעיים,  הקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או  נ

יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות  ם  חייב הקבלן להוציאם בהקד ולא  האפשרי 

לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל    ימים,  7רה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  כן, רשאית החב

 שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

 יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. נ חברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה

חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים    עלקבלן אחראי,  ה .51.4

ולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפרק  הוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, או

זכות השימוש של הקבלן לפי  ויג' רשאית החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק,  

 החברה, על פי פרק יג', כאמור.ת סעיף קטן זה כפופה לזכויו

הורה .51.5 שהוא,  זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  לביצמפקח  הנוגע  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שונות,  וע  אות 

בדבר   הוראות  העבודה,  בביצוע  מלשמש  וחומרים  ציוד  פסילת  בדבר  הוראות  לרבות  העבודה, 

צ וסילוק  על  י החלפת  ינהג  הקבלן  הוראות.  וכיוצ"ב  שנפסלו,  וחומרים  המפקח    פיוד  הוראות 

 וההוצאות יהיו על חשבונו. 

וציוד כלשהם,   אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים  ין להסיק מהוראות סעיף זה מתן א .51.6

  ם בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרי 

 בכל זמן שהוא. 

 

 יב החומרים והמלאכה ט .52

ישתמש  ה .52.1 בתוכניות,  בחוקבלן  במפרטים,  לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  מרים 

 קות.הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספי בכתב

ומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם  ח .52.2

ה מצוייםאלתקנים  או המוצר, אם  של החומר  ולסוג המובחר  ולא  בת  מורים,  מסוג אחד  יותר  קן 

 י יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראל

ן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על  קבלה .52.3

וכן שלא   סופקו יידי המפקח,  או  יוצרו  בחומרים אשר  בביצוע העבודה אלא  ידי מקור    על  שתמש 

אישור מקרה  בשום  ישמש  לא  חומרים  מקור  של  אישורו  המפקח.  חומרים    שאישר  של  לטיבם 

 המובאים מאותו מקור. 

 ן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. קבלה .52.4

  גביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן לובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים ש ח

 גחה. הש

מאחריותו של הקבלן לגבי  אין עובדה זו כשלעצמה גורעת    -ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה  ס .52.5

 טיבה של העבודה. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

בין שהובאו או  קה .52.6 בלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, 

את כח האדם וכל  ם,  ר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכליתשנמצאים בא

אתר העבודה או להעביר אותם  יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה ב

 כל כפי שיורה המפקח. לבדיקת מעבדה, ה

יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוה .52.7 והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה  ויהיו  שחומרים  רו 

 .מלאבכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה ה 

)שני    2%לשיעור של    מי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזהד .52.8

 ולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים. מהסכום המאושר הכ  אחוז(

תשלם    2%, עלה על השיעור של  ןלהל   52.9יה ומחיר כל הבדיקות, למעט הבדיקות המנויות בסעיף  ה

 החברה את ההפרש. 

דה .52.9 בסעיף  להל הוצאות  הנקוב  בשיעור  ככלולות  ייחשבו  לא  ו  52.8ן  דגימות  בדיקת  כדמי  הן  לעיל 

 תחולנה בכל מקרה, על הקבלן:

 קות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה. דמי בדי . א

 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב.  . ב

 ות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו. דיק דמי ב . ג

 סוג שהוא. הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל . ד

וכן להזמין בעצמו את    מנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעה .52.10 את הבדיקות 

יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי  זו  ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות  

בחוזה. כנדרש  והעבודה  המלאכה  החומרים,  הסכום    טיב  יכסה  האמורה,  בזכות  המנהל  השתמש 

 לעיל את ההוצאות עבור הבדיקות.  52.8בע לפי סעיף קטן שנק

יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא  דוסף לבנ .52.11

או ייעשהביצוע   מהנדס  ידי  על  תיעשה  זו  ביקורת  המפקח.  והוראות  החוזה  דרישות  פי  על    שה 

.    מסמך ג'  –רת ויזואלית" במפרט הטכני המיוחד  הנדסאי של הקבלן, לפי הרשימה שבסעיף "ביקו

בון חלקי שיגיש לחברה אישור על ביצוע הביקורת ותוצאותיה, חתום על ידי  שהקבלן יצרף לכל ח

חס לשלבי הביצוע הנכללים בחשבון החלקי. הגשת אישור כאמור הינה תנאי  תייעורך הביקורת, המ

 שור החשבון החלקי לתשלום.לאי

 יל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:וסף על האמור לע נ .52.12

ח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן  קידי המפ-מתן הוראות על . א

דה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עבולגבי טיב החומרים, המלאכה וה

 מפרטים מוטלת על הקבלן. עומדים בדרישות התקנים וה

במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת עיכוב הבדיקות   . ב

 עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. ה

 

 דיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםב .53

 מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. לן קבה .53.1

מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או    יב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוקבלן מתחיה .53.2

 נבדק.   מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

שהחלק  ה .53.3 בכתב,  למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  ושלם 

ה  מורהא החלק  את  ולמדוד  לבחון  לבדוק,  למפקח  ויעזור  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  אמור  מוכן 

 מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 

הוראות  קבלןה .53.4 לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  לצורך    יחשוף,  המפקח, 

המפקח. של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו,  בחינתו  מילא    לא  בדיקתו, 

והקבלן יחזיר את    הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור

רצונ לשביעות  לתיקנו  שנגרמו  המצב  ההוצאות  את  לנכות  רשאית  תהא  החברה  המפקח.  של  ו 

 ין מימוש זכותה כאמור או לגבותם בכל דרך אחרת.בג לחברה 

קטן ה .53.5 בסעיף  האמורה  בעבודה  הכרוכות  כן    53.4  הוצאות  אם  אלא  הקבלן,  על  תחולנה  דלעיל 

הסעי לפי  התחייבותו  את  הקבלן  הקטנים  קיים  שה  53.3-ו  53.2פים  הוכיחו  מלאכה  והבדיקות 

 בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 אכה פסולהל ילוק חומרים פסולים ומס .54

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: ה .54.1

חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה, בכל   כל  על סילוק . א

 שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם.מקרה 

 ים בפיסקה )א(.ר על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמו . ב

נעשה   או  על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם   .ג

 גוד לחוזה.על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בני 

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על    -יפה לכל דבר, וזאת    54.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן  כ .54.2

 מפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. הידי 

מתחייה .54.3 לקבלן  את  ב  ולהשיג  מהאתר  פסולת  ו/או  חומר  כל  לפינוי  בקשר  דין  הוראת  כל  קיים 

 שורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. האי

לבצען על חשבון    , תהא החברה רשאית54.1הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן    א מילאל .54.4

 הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 

 

 ת חללים ותיאום בין עבודותשארתקנת אביזרים, הה .55

לרבותע .55.1 החוזה,  מסמכי  בכל  היטב  לעיין  הקבלן  אותם    ל  לבדוק  מהם,  חלק  המהוות  התכניות 

זה זה, על מנת למנוע  ואת העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בח   ולבצע

 את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן  או  תברר כי יש צורך לפרק  ה .55.2

, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או  חייב הקבלן  -  55.1המוטל עליו לפי סעיף קטן  לא קיים את  

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח. תבה -לבצע מחדש עבודות הכל 

 יקוי העבודה ואתר העבודה נ .56

ומה .56.1 נקי  העבודה  אתר  את  ישמור  על  סודקבלן  העבודה,  מאתר  יסלק  לזמן  ומזמן  זמן,  בכל  ר 

 י החומרים והפסולת. חשבונו והוצאותיו, את עודפ 

כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  קבלן מתחייב למלא אחר  ה .56.2

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  ל

 ת הישוב. ולומחוץ לגב



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

שבונו, כל מכשול או סיכון  יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חמ .56.3

ישור ערימות  י של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות,    שנותרו באותו חלק

 עפר וכדומה. 

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. ה .56.4

 

 השלמה, בדק, תיקונים וסיום   -' ק טרפ

 תעודת השלמה" " .57

ביצוע העבה .57.1 הקבלן את  בכת שלים  כך למפקח,  על  יודיע  עבודה  להודעתו  ודות שבהזמנת  ויצרף  ב, 

של העבודה. המפקח יבחן את העבודה  (  AS MADEחמישה סטים מושלמים של תוכניות בדיעבד )

 ."(החינת העבודבימים מיום קבלת ההודעה )להלן: "  30תוך 

 תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שבאחריות הקבלן.  AS MADEתוכניות  ה

הקבלןה ידי  על  חתומות  כשהן  תוגשנה  חותמות(    תוכניות  )כולל  מוסמך  מודד  ידי  תכלולנה  וועל 

פי הנחיות המפקח,   על  והניקוז,  הביוב  כל קווי  תכניות של  כל העבודות לרבות  פירוט מדוייק של 

 ולרבות: 

הת קרקעית קוווואי  רומי  בשטח,  קיימים  לעצמים  ואיתורן  שוחות  מיקום  הגרביטציונים,    ים 

 ( מהשוחות  והיציאה  הכניסה  קרקמפ(,  I.Lצינורות  ורום  מיקום  חיצוניים,  )עלים  הכנה  ,  I.L)ית 

לחיבור בעתיד, רום וסוג מכסאות השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחות לרשת הרומים  

ת ולעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף  רציוהקוארדינטות הא

כבלים  הד לרבות  של העבודות  ואחזקה  להפעלה  ו רוש  בזק  חברת החשמל,  של  קורות,  מותשתיות 

 סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים וכיו"ב. 

ידרש על ידי  שת  ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרתכ

 המפקח. 

ולפי בקשתו, עותקה )גם במדיה  מפקח יספק לקבלן, על חשבון הקבלן  ים של התוכניות הנדרשות 

 המפורט לעיל.  עשעל גביהן יסומן כל המיד מגנטית( 

צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  מ .57.2

הדרושים לדעתו,  "(  תיקוניםהם ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "וניימסור לקבלן רשימה של התיק

ל חייב  ביצוע  והקבלן  נסתיים  המפקח.  שקבע  התקופה  תוך  העבו  -התיקונים  בצעם  על  ה  ד יחול 

 לעיל ואילך.  57.1האמור בסעיפים קטנים 

לפי  ל .57.3 העבודה  של  הביצוע  בתקופת  נכללת  התיקונים  ביצוע  תקופת  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  מען 

הצורך  החו בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  בתיקונים  זה, 

 וביצועם. 

העבודה  מ .57.4 בקבלת  המפקח  לתנאי  צא  מתאימה  העבודה  רצונו  הכי  את  ומשביעה  ימסור    -חוזה 

 להלן.  1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהלקבלן, בתום קבלת העבודה, 

ואינה משביעה את רצונו,  עבוצא המפקח בקבלת העבודה כי המ .57.5 דה אינה מתאימה לתנאי החוזה 

  הו, לתת לקבלן תעודת השלמ לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעת   57.2טן  יחול האמור בסעיף ק

גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של  

שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי  מה  המפקח, את התיקונים המפורטים ברשי 

 המפקח. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ח  קים כאמור לעיל, יהיה המפודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקונ ישר המפקח כי העב א .57.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. 

  דה, ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבוא .57.7

ה תעודת השלמה.  כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנ

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  תע מחובת הקבלן לבצע את העשתה כן החברה אין הדבר גור

 ידי המפקח. 

ע  א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצל .57.8

תגבה הוצאות    ת התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברהא

בתוספת   ל  17%אלו,  כתמורה  ידי מהן  על  הכלליות  דרך    הוצאותיה  בכל  או  החוזה  משכר  ניכוי 

 אחרת.

התאריך  ה .57.9 לפי  מסוים  במועד  העבודה  מן  מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  החוזה  תנאי  ולפי  יה 

ש בו,  נקבהסופי  החזיקה  והחברה  מהעבודה  כלשהו  חלק  שהושלם  או  העבודה  להשלמת  ע 

בו, רשאי  השתמשה בו או להשתמש  לדרוש תעודת הש  בו או עומדת להחזיק  לגבי  להקבלן  מה, 

חלק העבודה האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי  

 חלק מהעבודה ולגבי העבודה כולה.

לפי כל תנאי    ן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו תמ .57.10

 מתנאי החוזה. 

חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו    שלמה העבודה, או הושלםבע המפקח כי הוק .57.11

במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור,  

ל הכ מהעב ל  המסוים  החלק  או  העבודה  מסירת  את  לעכב  רשאי  אינו  והקבלן  העניין,  ודה,  פי 

 ה. יש לו כלפי החברמחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן ש 

והמבנים  נ .57.12 הציוד  את  העבודה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  העבודה,  לכל  השלמה  תעודת  יתנה 

החברה שילמה  לו.  השייכים  החומרים  עודפי  ואת  כפי  עב   הארעיים  בהם  ייעשה  החומרים  ור 

 שתורה החברה. 

 

 דק ותיקוניםב .58

זה תקל .58.1 חוזה  של  צורך  הינה תקופה  הבדק  הוצ  12ופת  מיום  )טופס  חודשים  גמר  תעודת  (  5את 

הבין המפרט  בהן  עבודות  לגבי  יותר  -מהעירייה.  ארוכה  אחריות  תקופת  דורש  ייתן    -משרדי 

 משרדי. -ןהבי הקבלן לחברה אותה תקופת אחריות הניתנת במפרט  

תקופת  נ .58.2 תוך  שהתגלו  כלשהם  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  בעבודות  בדק  הזקים,  או  בעבודה 

דעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא  שבוצעו לפי החוזה ואשר ל

ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים   בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל 

  מפקח ה  צוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישתמביפגומים או  

לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק    ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר 

המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה  

בכל בסעיף  תי  תוך תקופת הבדק  במובילים, כאמור  לדעת המפקח,  32קון שבוצע  נגרם,  ואשר   ,

 בודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.ה מעצאכתו

 להלן. 60.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  58.2סעיף קטן ין בא .58.3

 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן. ה .58.4



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

והפגמיםה .58.5 היה  ניתני,  אינם  החוזה  לפי  שבוצעו  בעבודות  או  בעבודה  והקלקולים    םליקויים 

פלתי בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  המפקח,  לדעת  ידי  קון,  על  שייקבע  בסכום  לחברה  יצויים 

 המפקח. 

וסכם בזה כי הבדק והתיקונים, לרבות לעניין אחריות הקבלן, יהיו כמפורט בסעיף זה ובנספח  מ .58.6

יש לראותם כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה,  , ו להלן  -  4ספח  נ  -הבדק  

 וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח. ות עדו משמ

שאית להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק, לעירית חולון ו/או לכל גוף אחר ובלבד  חברה רה .58.7

 שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן. 

 

 עודת סיום ת .59

המנ ב .59.1 ימסור  הבדק  תקופת  זה  הל  תום  לחוזה  המצורף  בנוסח  סיום,  תעודת  ,  2נספח  כלקבלן 

כי   הוההמפרטת  והכר עבודה  הבדק  עבודות  כל  וכי  לחוזה,  בהתאם  הן  שלמה  אף  בוצעו  בהן  וך 

 "(.עודת סיוםתבהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל )להלן:  "

הנומ .59.2 מהתחייבויותיו  הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  סיום  תעודת  אשר  בעו סירת  מהחוזה,  ת 

 אמורה. המטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה  

להיות אחראי כלפי החברה לתקופות אחריות  ובהר, כי לאחר תום תקופת הבדק הקבלן ימשיך  מ .59.3

 . 8בהתאם למפורט  בנספח ב'

 

 גמים וחקירת סיבותיהם פ .60

מהקבלן  נ .60.1 לדרוש  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  בעבודה  פגם  לפגם,   שיחקורתגלה  הסיבות  את 

הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו    ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין

תורה לו החברה. היה  שחקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי  הוצאות ה

החוזה   לפי  לו  אחראי  שהקבלן  כזה  וכן  -הפגם  הקבלן  על  החקירה  הוצאות  ה  יחולו  קבלן  יהא 

ניתן לתיקון, יהיה הקבלן    חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו

 י המפקח. יד יים לחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בחייב בתשלום פיצו

תוך  נ .60.2 בעבודה  מהותי  פגם  בהתאם    5תגלה  שלא  מביצוע  הנובע  הבדק,  תקופת  גמר  לאחר  שנים 

הפגם אינו  חוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם  תנאי ה ל

חייב בת הקבלן  יהיה  לתיקון,  אם  ניתן  לתיקון  ניתן  הפגם  אם  לחברה. ההחלטה  פיצויים  שלום 

 תהיה בידי החברה, או חליפיה.  ולא

 

 שינויים, תוספות והפחתות    -רק י' פ

 ינויים ש .61

עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה שנוגע לאופייה,  ת בכל  רשאי להורו  מנהל ה .61.1

ו/או  לאיכות  כמותה  גודלה,  צורתה,  סוגה,  סגנונה,  ממנה  ה  חלק  כל  ו/או  העבודה  של  ממדיה 

נכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן  לוכיוצא בזה, הכל כפי שימצא  

מתחי  והקבלן  למלוכיו"ב,  או  יב  העבודה  חלקי  של  וכו'  הריסה  פרוק,  לרבות  הוראותיו  אחר  א 

 ו. עבודות שבוצע

 להורות על: בלי לגרוע מכלליות סעיף זה, רשאי המפקחמ

 הוספת ו/או השמטת פריטים הנקובים בתכניות וברשימת הכמויות.  א. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 מויות.ימת הכשינוי באופי, בכמות, בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים בתכניות וברש ב. 

המחוייביםה בשינויים  יחול,  החוזה  היקף  הקטנת  לגבי  זה  בחוזה  היקף  אמור  הגדלת  לגבי  גם   ,

 החוזה. 

ל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות ניתנות באומדן  כזאת כי ידוע לו שקבלן מצהיר בה .61.2

 וייתכנו שינויים כאמור בחוזה זה.  

סעיה .61.3 לפי  העבודה  שינוי  על  המנהל  קטן  וראת  בכתב    61.1ף  תינתן  שינויים",  "פקודת  תיקרא 

ם לכן "פקודת  לן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קוד ד. הקבב ותיחתם על ידי החברה בל

 שינויים", כאמור. 

הקבלן  ה .61.4 חייב  יהא  שהוא,  שיעור  בכל  החוזה  שכר  את  להגדיל  כדי  כאמור  שינויים  בפקודת  יה 

   ובכתב.להודיע על כך למנכ"ל החברה מראש 

ת שכר בגין פקודת  ל תוספכל אף האמור בכל מקום בחוזה זה מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לע .61.5

 שרה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה. שינויים כאמור, אשר לא או 

 ל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן: כ .61.6

השי .א בעבור  תחושב  התמורה  נעשו  נויים  בהם  והסעיפים  העבודות  פירוט  לפי 

שינוי  לאותם  כמותי  חישוב  בהפחתת  שינויים,  החדשות  העבודות  )תחשיב  ים 

ש ככל  העבודות  זה;  חוזה  שלפי  היחידה  מחירי  עפ"י  ערכם  ובחישוב  בוצעו(  לא 

שעבודות השינויים אינן מסוג העבודות הכלולות בחוזה זה, חישוב ערכן יהיה עפ"י  

אמח היחידה  "דקל"  ירי  בהוצאת  חדשה  בניה  לעבודות  המחירים  במאגר  שר 

ים על  . במקרים בהם המחירים מבוסס15%, בהפחתה של  "(מחירון דקל )להלן: "

אחוזי   עפ"י  ראשי  קבלן  רווח  בגין  התמורה  תשולם  משנה,  לקבלן  דקל  מחירון 

 מבניהם. לפי הנמוך   8%התמורה הנקובים לכל פרק ומקצוע אשר במחירון דקל או 

לקבלן  ב ב. לפנות  החברה  רשאית  תהיה  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ומבלי  מקרה  כל 

הלקבל מבין  זולה  המחיר  הצעת  הייתה  מחיר.  הצעת  לעיל,  ת  המצוינות  חלופות 

תשולם התמורה בהתאם להצעה זו. כמו כן, למפקח שמורה הזכות לפנות בעצמו  

והתק היה  הצעות.  לקבלת  מו"מ  איתם  ולנהל  זוללקבלנים,  הצעה  מבין  בלה  ה 

 אשי. רווח קבלן ר 8%החלופות האחרות, תחושב התמורה במחיר הזול בתוספת 

 

מציא למפקח ניתוח תמחירי של מחירי היחידה הקבלן מתחייב, עפ"י דרישת המפקח, לה 

 לפריטים כלשהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שינויים. 

  

. מובהר ומוסכם בזה  61.6שינוי שנקבע לפי סעיף קטן  בהתאם לערך הכר החוזה יועלה או יופחת  ש .61.7

עות ודרישות אחרות כלפי  תת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביכי לבד מהעלאת או הפח

 החברה בגין מתן פקודת שינויים. 

לאת  והוא בדעה שהשינוי מחייב את הע.  יבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינויק .61.8

החוז כאמ   -ה  שכר  החוזה  שכר  העלאת  לבקש  כוונתו  על  האפשרי  בהקדם  בכתב  למנהל  ור.  יודיע 

דת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור,  )חמישה עשר( ימים מיום מתן פקו  15עברו  

 רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

ב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת  בלן רשאי לעככי אין הק  מניעת ספק מובהר בזאתל

וע השינוי,  של  ערכו  קביעת  המפאי  השינויים.  פקודת  קבלת  עם  מיד  לבצעו  ערך  ליו  את  יקבע  קח 

 יום מיום מתן פקודת שינויים.   30השינויים תוך 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

מזכה  ודה אינה  ב ובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה והשלמת העמ .61.9

 .בלבד 17ן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי סעיף  את הקבל 

שינויים  מ .61.10 פקודת  ניתנה  אם  כי  ומוסכם  הוראה  ובהר  קיים  לא  שהקבלן  כך  בשל  זה  סעיף  לפי 

  למהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכ 

 וזה או לפי כל דין. החברה לפי החזכות של 

 
 

 שלומי עבודה יומית )רג'י( ת .62

 דה יומית )עבודות רג'י(. לן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבומפקח רשאי להורות לקבה .62.1

וראות המפקח תנתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה  ה

לם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן  קבע על ידי המפקח או ת  כאמור. שיטת העבודה

העבוד  לניהול  זה  חוזה  בעבולפי  הקשור  אחר  ענין  לכל  או  העבודה  לטיב  החוזה  ה,  והוראות  דה, 

 יחולו גם על עבודות אלה. 

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה  ל .62.2

הרחקתועטמ בדבר  המפקח  בביצוע    ם  מטעמו  או  ידו  על  המועסק  אדם  כל  של  העבודה  מאתר 

לפי שיקול דעתו של    -ומית. הכל  או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היהעבודה היומית,  

הנובעות מהחלפה   וכל ההוצאות  והציוד, כאמור, על חשבונו,  יחליף את המועסק  המפקח. הקבלן 

 . יוכזו תחולנה על 

פי  ת ייקבעו על פי המפורט להלן ו/או לפי מחירון מוסכם בין הצדדים ו/או על  מחירי העבודה היומי .62.3

 ונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:תוצאות מכרזים דומים שנערכו בתקופת האחר

  10%עת ביצוע העבודה, ובהנחה של  בעל פי מחירון דקל האחרון הידוע    -הפעלת צמ"ה   . א

 ממחיר המחירון. 

על פי מחירון דקל האחרון הידוע בעת ביצוע העבודה, ובהנחה של    -כוח אדם וחומרים    .ב

 המחירון.   ממחיר 15%

ירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל הוצאה  מען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מח ל

רווח, לרבות  הקבלן,  של  ממנ  שהיא  והסעתם  העבודה  לאתר  ופועלים  ציוד  הבאת  וכל  הוצאות,  ו, 

 הוצאה אחרת. 

שס .62.4 העבודה  וסוג  לתפקידם  בהתאם  יהיה  יומית  בעבודה  המועסקים  הפועלים  עליהם  יווג  הוטלה 

 שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי 

 
 שימת תביעות ר .63

לומים  , אם ישנן כאלה, לתשלמפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל תביעותיו  שקבלן יגיה .63.1

נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם ע קב ביצוע העבודה במשך  נוספים, שאינם 

 ש.החודש שלפני אותו חוד

י של  אתהווה ויתור מוחלט וללא תנ  63.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן  א .63.2

 יש את התביעה. כאמור על כוונתו להגהקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת החודש 

כוונתו להגישן  א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומיל .63.3 נוספים, שעל  ם 

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את    63.2טן  כאמור בסעיף ק

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי. יהקבלן כא 

 .61.7ן האמור בסעיף קטן  סעיף זה כדי לגרוע מין באמור בא .63.4



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו    קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותהה .63.5

 לפי החברה. כ

 

 מדידות   -רק יא' פ

 ללי כ .64

למדידה, אשר  כ כולל סעיפים לעבודה  בוצע בהתאם להוראות החוזה. הכמויות המפורטות  תתב הכמויות 

א  בכתב אינן  למדידה  במילוי  הכמויות  למעשה  לבצע  הקבלן  שעל  ככמויות  לראותן  ואין  בלבד,  אומדן  לא 

 יקבעו לפי ביצוע בפועל. בויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה למדידה יהתחיי

 

 דידת כמויות העבודה למדידהמ .65

הה .65.1 על  תחולנה  זה  סעיף  שינעוראות  פקודת  פי  על  שינויים  עבודות  וכן  למדידה,  ויים,  בודה 

 תימדדנה. שהוסכם במפורש כי

עבודה, כי תיערך מדידה  מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי הה .65.2

 דידה שבוצעו על ידי הקבלן. של כמויות העבודה למ

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך    למויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .65.3

רו על ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט  גשו על ידי הקבלן ויאושחישובי כמויות שיו 

תירשמנה המדידות  כל  ותיח   הכללי.  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  ידי  בספר  על  תמנה 

 המפקח והקבלן. 

אם לפרטי התכניות כשהיא גמורה,  תם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהא .65.4

לפי העניין, ללא כמושלמת וקבועה במק  ל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את  ומה, 

 ר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.ערך כל עבודות הלוואי והעז 

מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי    פני ביצועל .65.5

זור למפקח  מלא מקום לצורך זה, ולע הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח מ  לו.

ו  האדם  כוח  את  לספק  וכן  הדרושות  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא  לביצוע  או  הדרושים  הציוד 

 המציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. המדידות על חשבונו ול

לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו    א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקובל .65.6

ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  ע את המדידות בהיעדרם,  לבצ

ל רשאי  מיהא  ממלא  או  הקבלן  נעדר  אם  אולם,  עליהן.  דעת  ערער  את  שהניחה  מסיבה  קומו 

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע    ועהמפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצ 

 . 65.5סעיף קטן חר יותר שייקבע כאמור בהמדידות למועד מאו 

ימים על כל    7לערער בכתב תוך  כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא  נ .65.7

שנמדדה,   אחרי  כמות  גם  אם  מחדש.  האמורה  הכמויות  מדידת  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח 

ניין זה המנהל והכרעתו  עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעליתג   ההמדידה השניי 

 תהיה סופית. 

י מודד מוסמך לבדיקת טיב  מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן כי יבצע מדידה על ידה .65.8

צעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על  ודיוק העבודות שבו

ת על  מובהר, כי ביצוע העבודושאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן.  רידי המפקח,  

מדידה על ידי מודד  ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע  

 מוסמך מטעמו. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 

 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב'  פ

 כללי  -כר החוזה ש .66

ת. כל האמור  שלום בהתאם למדידות סופיוע העבודות יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התומורת ביצת

 ול בצוותא חדא עם האמור בפרק הנ"ל. בחוזה זה בכלל, ובפרק יב' זה להלן בפרט, וכל האמור להלן יח

זאת כי בכל מקום בחוזה זה בו מתייחסים למחירים בכתבי הכמויות ו/או לחישוב שכר החוזה או  מובהר ב

 לעיל(. 2בסעיף  ם בשיעור ההנחה )כהגדרתו הכוונה למחירים לאחר הפחתת -כל חלק ממנו 

הבסיס לחישוב    דדר מ, כאש)כהגדרתו לעיל(  למדד  ויוצמדלתשלום על פי החוזה  כן מובהר, כי הסכומים  

לפי המדד הידוע  על ידי הקבלן    יוצמד  חשבון. כל  הידוע ביום מתן צו תחילת עבודותדות יהיה המדד  ההצמ

בגין החשבון הסופי יבוצע לפי המדד  ההצמדה חישוב . רויקטלאישור מנהל הפויועבר  ביום הגשת החשבון 

 . ברהמהקבלן לח אגףמסירת ההידוע ביום 

 
 ירים חיר סופי ותכולת מחמ .67

במפוא .67.1 נקבע  לא  כל  ם  על  החוזה  שכר  את  מקרה  בכל  יראו  החוזה,  ממסמכי  במסמך  אחרת  רש 

יות שעל הקבלן לבצע  מרכיביו ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודות, הפעולות וההתחייבו 

 להלן:  מורלחוזה, ובין היתר את כל הא םהתאב

ובכלל   . א הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  עבכל  מכניים,  מוצרים  לוואי  זה  ודות 

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

מ . ב הנדרשים  והאישורים  ההיתרים  קבלת  לרבות  הגורמים,  כל  עם  חולון,  תיאום  עירית 

רש קבלניםמ ות  ומכל  דין,  כל  פי  על  בזק, אח  וסמכת  חשמל,  חברת  הגז,  חברת  רים, 

 כאמור בחוזה. בכבלים וכיוצ"ב,  ה טלוויזי

אתר אמצ . ג גידור  לרבות  בשטח,  הקיימת  לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  עי 

 העבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים. 

לוט  שי   סנות, דרכים זמניות, אמצעי פם, טי, כלי עבודה, פיגומיאספקה ושימוש בציוד מכנ . ד

קתם ת הוצאות הרכבתם, החז ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבו

 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 

והציוד האחר   . ה ידי החברה, המוצרים  על  ידי הקבלן או  על  כל החומרים שסופקו  הובלת 

 תר וממנו. לא ם ופריקתם וכן הסעת עובדיםתהעמסה, החזרתם, ובכלל זה לאתר העבוד

, אחזקתם והגנה  חלקי עבודות שנסתיימואחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על     .ו

 עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. . ז

 כניות.הת רשות לביצוע כל העבודה לפיד, הנת, מכל מין וסוג שהואכל ההוצאו . ח

 ים אחרים לפי החוזה. כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכ  . ט

וביטולן  ה י.  הביצוע  תקופת  כל  במשך  וחידושן  אחזקתן  ועוקפות,  זמניות  דרכים  כשרת 

 לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני. 

 מות. יתיות הקי סימון ושמירה על התש    א.י

 דה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. עבוניקוי אתר ה ב. י

הטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  מיסים לקרנות ביטוח ודמי הביטוח למיניהם,   ג.  י

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

הספק    ות פנסים מהבהבים בעלההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרב ד. י

 ומחסומי ניו גרסי כנדרש על פי החוזה. ך( עצמי )ספקו או שווה ער כח

 ונת התנועה. שכר שוטרים להכו ו.  ט

 צאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. ההו ז. ט

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,    (AS MADEהוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד ) ז. י

ת בכתב הכמויות  יעורקעיות והעיליות המופ קרכות התת  בישים, מבנים וכל המעלרבות כ

 ו על ידי הקבלן. העבודה אפילו לא בוצע ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע 

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה.  ח.  י

הנדרשות על  דמי בדיקות, דגימות, צילומי וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות   ט.  י

 .4פס  ודרישות העירייה כתנאי לקבלת טופי החוזה  

 ות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. אההוצ . כ

 רת העבודה לחברה.ההוצאות הכרוכות במסי א. כ

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.  ב. כ

זה בקשר עם בדק ותיקונים  שהוא שייגרמו לפי החוכל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג   ג. כ

 ו. בתקופת

 בלן.קרווחי  ד. כ

כל זה או המסמכים המהוויכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החו ה. כ על  ם חלק ממנו, 

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל  

בין שהתקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המי כומון והערבויות,  ן  לההוצאות האמורות 

 צדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. ה לידועות עת 

שננקבכ .67.2 המחירים  של  יפה  וחם  הכמויות,  בכתב  ועבודות  ו  השינויים(  כל  )כולל  זהות  עבודות  לגבי 

צע  חלקיות וכן לגבי התוספות וההפחתות האפשריות בכמויות הסעיפים השונים, בין אם העבודה תבו

מויות גדולות או קטנות. כן יפה כוחם של  בכ  ומות שונים,ק ם, במקום אחד או במבזמן אחד או בשלבי

 בודות המבוצעות. נפרדים וקטעים של הע המחירים לגבי קטעים

בסעיף  א .67.3 באמור  בסעיף  ין  או  ו/או    ללעי  66זה  המנהל  ו/או  החברה  של  כוח  או  סמכות  מכל  לגרוע 

 כל דין. פי כלשהם על פי הוראות החוזה ועל   חית או להוסיף סכומיםהמפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפ

 

  עבודה במערכת רמדור .68

לניהול פרויקטים לצורך הגשת    וש במערכת 'רמדור'נו הבלעדי רישיון שימהקבלן מתחייב לרכוש על חשבו 

ההתקשרות תקופת  כל  למשך  ממוחשבים,  של    חשבונות  לחודש  225)בעלות  מע"מ   + התחייבות ₪  עם   ,  

שנ צמושנתית, כאשר לאחר  יהא  לת השימוש הראשונה המחיר  חודש  ד  של  לצרכן  המחירים  במדד  עלייה 

   .(2017מרץ 

   יםשלומי ביני ת .69

חודש  5יום    עדלחודש,  אחת      .69.1 כל  למפקחשל  הקבלן  ימציא  מודפס  ,  יפורט    חשבון  אשר  וממוחשב, 

סעיף   להוראות  בהתאם  העבוזה    ובכלל  להלן,  69.2ויוגש  בו  בייפורטו  מתחילת  שבוצעו  צוע  דות 

, חשבון מצטבר, לרבות על פי פקודת השינויים,  שאישר המפקח  רוןהחשבון האח  העבודה ועד לתום

לדעתו ב לו  מגיעים  )להלן    גינן  שלבי    -תשלומים  השלמת  על  המפקח  אישור  בצרוף  חלקי(,  חשבון 

 ם ובאופני המדידה. כאמור, ואת ערך התשלום כפי שהוסכם עליו בכתב הכמויות והמחירי ביצועה

 דמהמק

 הוראות הבאות:יחולו ה   ,זה 69.1 קטן עיףהאמור בס מבלי לגרוע מן 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

  ן בל בודה, תשלם החברה לקצו התחלת ען  מתמועד  מ  ימים  שלושיםמעד לא יאוחר   .69.1.1

ל השווה  בסך  החוזה  10%-מקדמה  בסמסכום  מע"מ,  בתוספת  של    כולל כום  , 

"  חש"  ______________ המקדמ)להלן:  המדוי]"(.  הסכום  יושלם ק  הסכום 

 [ תולהצעאם בהתבלן,  בחתימת החוזה עם הק

המ .69.1.2 לתשלומכנגד  מוקדם  וכתנאי  בפועלקדמה,  רה  לחבהקבלן    ימציא,  לידיו  ה 

בנ (  , בתוקף למשך שנה3ב' נספח    ח וס)בננקאית אוטונומית  ערבות ב  י,  אקאו שיק 

 על סכום המקדמה, כאמור לעיל. 

ב  ערבות  של  החבבמקרה  תוכל  להנקאית,  הקטנה  רה  הבנק  מול  סכום  תאים  של 

 דמה.המקמניכתה    היאש וי ות כנגד כל ניכ הערב

החברה    כה מתשלומי, והוא ינולא יישא ריבית או הפרשי הצמדה  סכום המקדמה .69.1.3

 י האופנים הבאים )לפי בחירת הקבלן(: נ משאחד לקבלן, ב

ם  )בגין החשבונות החלקיי  הראשונים  ייםדרך של ניכוי מתשלומי הבינ ר בהחז .א

)ב  ,גשו(שיו תשל 10עשרה  ו(  שווים  סו  ובמקרה)  עוקביםומים  מלוא  שלא  לק 

תשלום    הסכום מכל   מלוא  נוכה י , אזי  הללו  ם המקדמה מתשלומי הבינייםסכו

כום  עד לסילוק מלוא ס   , במקרה הצורך( ן הסופיושב מהחיים עוקב )לרבות  בינ

 . המקדמה(

מלוא   .ב ניכוי  של  בדרך  ממכל  סכום  ההחזר    נים הראשו   נייםבי ה  מיתשלואחד 

 דמה. המקוא סכום ילוק מל, עד לס שיוגשו(נות החלקיים )בגין החשבו 

כי   חמובהר,  לכל  לצרף  הקבלן  חלקי  על  יד השבון  על  בסמוגש  כאמור  קטן    עיףו 

של  תעוזה,    69.1.3 גביו    כמויותה כתב  ק  הקבלן  שעל  העבודה  סימן  חלקי  כל  את 

 . במסגרת אותו חשבון חלקיעל ידו הנכללים שבוצעו 

או  קאית  בות הבנה לקבלן את הערה, תשיב החבר ילוק מלוא סכום המקדמס  עם .69.1.4

 . לעיל 69.1.2סעיף נזכרים בהנקאי  ק הב השי

כמפורט לעיל  סופי,    וןוחשבחלקיים  חשבונות  כנגד  קבלן  לרה תשולם  יתרת התמו .69.1.5

 .אות בדבר תשלום התמורה ייוותרו כפי שהןההור , וכל יתר  הלןול

ם גדול  ל מקדמה בסכווככל שהקבלן יבקש לקבם  , אמבלי לגרוע מן האמור לעיל  .69.1.6

מס המקיותר  לכום  הנקוב  ל דמה  בכתב  מנומקת  בקשה  יגיש  אזי  חברה,  עיל, 

יותר,    לןלא חייבת( לאשר לקב  רשאית )אך  תשקול ותהא והחברה   מקדמה גדולה 

 , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. תקבעשבתנאים אימה וכנגד בטוחה מת

 

 הגשת החשבון החלקי אופן   .69.2

ע"י  כל .69.2.1 שיוגשו  תוכנ   החשבונות  באמצעות  ממוחשבים  יהיו  ע"י הקבלן  שתאושר  ה 

 .  'רמדור'ת המפקח. אם לא נקבע אחרת יוגשו החשבונות בתוכנ

 יוגש בתדפיס חתום, ובמידה וידרוש המפקח, גם בקובץ.  כל חשבון .69.2.2

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  .69.2.3

 דידה וכמויות.  ילווה בדפי מ כל חשבון .69.2.4

 מט שאושר ע"י המפקח. , בפור  Excelיצורף חישובים בקובץ  לדפי המדידה  .69.2.5

עבודות נוספות    ם לכתב הכמויות לבין בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתא .69.2.6

 ו/או חריגות. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 .MS-PROJECTבכל חשבון יוגש לוח זמנים מעודכן בתכנת  .69.2.7

החלקי,   .69.3 החשבון  את  יבדוק  כמויות  המפקח  תשלומי    לרבות  את  ויקבע  המגיעים  ומחירים,  הביניים 

לשלבי בהתאם  פורטו    לקבלן  שלא  עבודות  בוצעו  המפקח  ולדעת  היה  ולמחירים.  בחשבון  הביצוע 

חודש,   להפחית  באותו  הוא  רשאי  וכן  לחשבון  להוסיפן  הוא  רשאי  תשלומים,  לקבלן  מגיעים  בגינן 

את בדיקת  הקבלן חשבון. המפקח ישלים    שר בגינן הגישמהחשבון עבודות אשר לדעתו לא בוצעו וא

 .יום ממועד קבלת החשבון  14תוך  או הערותיו / את אישורו ו  ןוייתהחשבון 

לא    תקציבי של החברה אשר יבדקו ויאשרו או יעיר הערותיודיקת ואישור הבוחן ההחשבון יועבר לב

 . יאוחר מתום החודש

בזאת כי  המפקח. למען הסר ספק מובהר  על פי אישור    שלב ביצוע יאושר לתשלום רק אם הוא הושלם

ביצוע  בגין ביצוע חלקי של שלב ביצוע אלא אך ורק בגין השלמת שלב ה  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום

 הטכני המיוחד.כמפורט במפרט 

חשבון   לכל  המפקח  אישור  קבלת  לאחר  את  חלקי  מייד  להגיש  הקבלן  המאושר מתחייב    החשבון 

 דור.  באמצעות מערכת רמ

המ  מתשלומי .69.4 ידי  על  שנקבעו  סעיף  הביניים,  לפי  כל תשלו69.3פקח  יופחתו  וכל  ,  ששולמו  הביניים  מי 

נכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה  ן כל סכום אחר שיש לסכום אחר ששולם לקבלן לפי חוזה זה וכ

 זה.

וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמ .69.5 ת החברה לטיב  אישור תשלומי ביניים 

ם עליהם מבוססים תשלומי  ומרים או לנכונותם של מחירים כל שההעבודה שנעשתה או לאיכות הח

 הביניים. 

בשל תשלום מקדמות, בגין דמי בדיקות דגימות,    חתה מחשבונות חלקייםמובהר ומוסכם בזה כי כל הפ .69.6

ל סכום  רים, בהתבסס עבגין ביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמו

 ניתנה כזו, לבדו.  , לאחר שהופחת ממנו סכום ההנחה, אםהחשבון החלקי במלואו

והבוחן התקציבי של החברה, כאמור  ישורו על ידי המפקח  , בכפוף לא כל חשבון חלקי המאושר לקבלן    .69.7

רמדור  מהמועד שהקבלן ימציא לחברה באמצעות מערכת    יום  30  שוטף +  ישולם לקבלן בתוםלעיל,  

כאת החשב  , ידי המפקח  על  בסעיף  ון המאושר  יאוח   69.3אמור  לא  ועד  מלעיל,  ימים מתום    60  -ר 

הח החשבון  לראשונה  לחברה  הומצא  שבו  שלקיהחודש  בתנאי  זאת  כל  החשבון  .  את  הגיש  הקבלן 

 .69.1לחודש כמפורט בס"ק  5-למפקח עד לתאריך ה

 משכר החוזה.  90%על  בכל מקרה,עלה ך כל חשבונות הביניים, לא י סמובהר במפורש כי   .69.8

 

 התשלום, הקדמה ואיחור בתשלום  ועדימ .70

 פורט להלן. כמלעיל, ובהתאם לאמור שם,  69.1די התשלום יהיו כאמור בסעיף מוע .70.1

לא  .70.1.1 בס"ק  בכפוף  +  69.3מור  שוטף  עד  ישולם  מהתשלומים  אחד  כל  יום    30לעיל, 

שר ע"י  ת החשבון המאוממועד שבו ימציא הקבלן לחברה באמצעות מערכת רמדור א

בסעיף   כאמור  מ  69.3המפקח,  יאוחר  לא  ועד  שבו    מתום  ימים  60-לעיל,  החודש 

 הומצא לראשונה החשבון החלקי. 

ו .70.1.2 ייתהמפקח יבדוק  ו/או  ה  ןיאשר    14ערותיו, לפי העניין, לכל חשבון חלקי תוך  את 

 ימים מיום הגשתו. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

יית .70.1.3 ו/או  יבדוק ויאשר  לפי העניין,    ןהמפקח  ימים    45תוך    לחשבון הסופי  הערותיו, 

וב הגשתו  התחייבויומיום  כל  את  השלים  שהקבלן  והכל  תנאי  החוזה,  עפ"י  תיו 

 להלן.  71כמפורט בסעיף 

 מבוטל.   .70.2

לפי שיקוהחברה   .70.3 זכאית,  כי  תהא  ל דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים. להסרת הספק מובהר, 

יום( תזכה את    60ום שוטף +היינו: לפני תלעיל )  70.1.1האמור בסעיף  הקדמת תשלומים ביחס למועד  

 .בגובה ריבית הפריים חברה בריביתה

שכרה .70.4 כי  לכך,  מסכים  הוא  וכי  לו  ידוע  כי  בזה  ומאשר  מצהיר  בש  קבלן  יכלול,  לא  מקרה,  החוזה  ום 

 .  , למעט אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זההתייקרויות ולא יישא כל הפרשי הצמדה

 ילוק שכר החוזה ס .71

ת  שר תימסר לקבלן רק לאחר המצאת תעודלעבודה )א  ה מתן תעודת ההשלמיום מיום    45-א יאוחר מ ל .71.1

כים הקשורים  בודה בצירוף כל המסמלעיל( יגיש הקבלן חשבון סופי של הע  58.1גמר, כאמור בסעיף  

 בו כדלקמן:

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב . א

רים, וכן את  ם ניתוחי המחיניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססי . ב

 עותקים.  3-ב  המנהל לביצוע העבודות החריגות, הכלאישור המזמין /

כו  . ג לעבודות,  ודפי חישוב כמויות  דפי מדידה לעבודודפי כמויות  ידי    תלל  על  אלה חתומים 

 הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף. 

מ . ד ומושלמישלושה העתקים  תוכני קורים  של  מגנטית  וכן מדיה  )ם  עדות  ( AS MADEות 

 ת על ידי מודד מוסמך ועל ידי הקבלן. של העבודה חתומו

פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו    במהלך ביצוע העבודה  ל התכניות שקיבל הקבלןכ

 לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

 .5בנספח ב'שלפי הנוסח   חיסול תביעות   ההצהרה חתומה על . ה

 המיוחדים. כל הנדרש במפרטים הטכניים         ו. 

מתחייב   הסופי  לחשבון  המפקח  אישור  קבלת  לאחר  החשבמייד  את  להגיש  המאושר  הקבלן  ון 

 באמצעות מערכת רמדור.  

שבו ימציא   יום מהמועד 60כר החוזה ייקבע סופית על ידי החברה וישולם לא יאוחר מתום שוטף + ש .71.2

ע"י המ בלן לחברה באמצעות מערכת רמהק , כאמור בסעיף  פקחדור את החשבון הסופי המאושר 

מ   71.1 יאוחר  לא  ועד  ה  80-לעיל,  מתום  לראשימים  הומצא  שבו  מבלי  חודש  הסופי.  החשבון  ונה 

יום לא יהיה סכום    60זה מובהר ומוסכם, כי בתקופת השוטף +לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה  

 א תשולם בגינו ריבית כלשהי. חשבון צמוד ולה

כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום,    במקרה בו שכר החוזה הסופי עולה על .71.3

קבלן, כעבודה שבוצעה בחודש האחרון של תקופת הביצוע  לים, המגיעה  מחירי החוזה המקורי  לפי 

 . 71.4החוזית ויחולו עליה הוראות סעיף קטן 

החוזשלום  ת .71.4 שכר  לעייתרת  שנקבע  כפי  הקבלן  לידי  הביניים  ה  תשלומי  הפחתת  לאחר  יהיה  ל 

יכוי כל  החוזה אם שולם, ובנ  ששולמו, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר

 המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה לבין הקבלן. סכום



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

ת )אך לא חייבת(, לפי  ע"י המפקח, החברה תהא רשאי  ן הסופי שאושרמובהר, כי לאחר קבלת החשבו .71.5

דעתה ה ע"י הקבלן לבשיקול  דיקת חברה  בלעדי, למסור את כל החשבונות המאושרים שהומצאו 

"(, וככל שיתגלו ע"י החברה החיצונית כי שולמו  החברה החיצוניתבלתי תלויה )להלן: "חיצונית ו

ששולמו לו    מיידי לחברה את מלוא הכספיםלהשיב באופן    לקבלן תשלומים ביתר מתחייב הקבלן

או  /והקבלן מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו  –ה החיצונית  ביתר, בהתאם לדו"ח החבר 

 ה לעניין זה. תביעה כנגד החבר

ימים מיום ששולמו לו. בכל מקרה של איחור    15ם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה תוך  א .71.6

תש כאמ בהחזר  היתר  ההלומי  יישא  שהיא,  סיבה  מכל  מיום   חזרור,  הפריים  ריבית  בגובה    ריבית 

האיחור.    לחברה, כפיצוי בגין  שבו היה חייב להחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר בפועל

אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות החוב בדרך  

 בשל פיגור כאמור.  שנגרם לה זקלעניין שיעור הנן טענה כלשהי אחרת או לטעו 

 

 שלום מע"מת .72

חשבונית מס    ע התשלום, וזאת כנגד תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצו  כלל

 שתוצא לחברה. 

 

    ערבות לקיום החוזה )ערבות ביצוע( .73

מועד חתימת חוזה זה, ערבות  קבלן לחברה, ב להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא ה .73.1

צמוד למדד  ,  שלב א' בלבד )כולל מע"מ(   משווי עבודות  10%סך  על    ואוטונומית  בנקאית עצמאית

 "(. הערבות תהא לטובת החברה.הערבות" -לן בסעיף זה )לה  3שבנספח בנוסח כאמור 

ב'   שלב  עבודות  לביצוע  העבודה  התחלת  צו  לקבלת  כתנאי  כי  צומובהר,  שיוצא  כאמור(    )ככל 

, משווי עבודות שלב ב'  10%-וה לערבות נוספת משלימה בסך השולחברה    מתחייב הקבלן למסור

שבנספח   "   3בנוסח  ב'ערבו)להלן:  שלב  בת ת  וזאת  החברה    7וך  "(,  דרישת  קבלת  ממועד  ימים 

סעיף   הוראות  כל  כי  במפורש,  מובהר  כאמור.  הערבות  גם    73להמצאת  כלשונם  יחולו  בקשר  זה 

 לב ב'.  לערבות ש

יום לאחר מועד סיום ביצועה של    90-להלן, ותקפה יהיה לפחות ל  3שבנספח  הערבות תהיה בנוסח   .73.2

 כל העבודה בפועל. 

של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור    מדויקלמילוי  תשמש כבטחון לקיום והערבות   .73.3

 לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

או   א.  נזק  מין  כל  מכל  העהפסד  עקיף  או  ישיר  שהוא,  למי  וסוג  או  לחברה,  להיגרם  לול 

 ה.קב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה ז מטעמה, ע

ו ב.  ההוצאות  עלולה  כל  שהחברה  לקבלן  בעקיפין,  או  במישרין  הקשורים,  התשלומים 

 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

וכל  ק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן,  קונים, השלמות, שיפוצים ובדכל הוצאות התי ג. 

 פעולות הנ"ל. נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב ביצוע ה 

 טחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק. הב ד. 

בפעם אחת או  לו או מקצתו,  בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כו

 , ההוצאות והתשלומים כאמור.להיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדיםבמספר פעמים, ו



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

לפעם   .73.4 מפעם  להגדיל  מתחייב  ולהתהקבלן  הערבות  סכום  והשינויים  את  החוזה  לשכר  אימו 

,  שהצטברו, וכן להאריך מפעם לפעם, ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות

וק התביעות,  בון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילבהתאם לצורך, עד לאישור החשאת הערבות,  

 בות כולה או מקצתה. ת החברה לממש את הערלפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן רשאי  -והכל 

 

 ערבות לטיב ביצוע החוזה )ערבות בדק(  .74

הבדק, ימציא הקבלן  יקונים בתקופת  הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע ת .74.1

לפ  העבודהלחברה  בגין  הסופי  החשבון  תשלום  עצמאיתני  בנקאית  ערבות  של    אוטונומית  ,  בגובה 

 "(.הערבות" -יף זה ולל המע"מ( )להלן סע משכר החוזה )כ 5%

יום לאחר תום תקופת הבדק כולה    90להלן, ותוקפה יהיה לפחות    3הערבות תהא, בנוסח שבנספח   .74.2

 ש( שנים מיום הוצאתה.שלו) 3-ממקרה לא תפחת תקופת הערבות ובכל  -וזה זה לפי ח 

 .ל ערבות לפי סעיף זהיחולו בשינויים המחויבים, גם ע  73.4-ו 73.3סעיפים קטנים ות הורא .74.3

רשאית להסב לעירייה )בהעדר מניעה משפטית לכך( את    ידוע לקבלן והוא מסכים לכך, כי החברה .74.4

שנתקבלו  ההתחייבויות  ו/א  כל  הקבלן  שהועסקו  מאת  המשנה  קבלני  מאת  הבניין  ו  בבניית 

כאמור    ים או מערכות, והיא תהא רשאית להמציא לעירייה כל התחייבויות והספקים שסיפקו רכיב 

ואולם גם    -קבלני המשנה או הספקים הנ"ל, בגין תיקוני תקופת הבדק והאחריות  מטעם הקבלן,  

כיבים או  צוע תיקוני בדק בגין אותם רמן האחריות לביבמקרה כזה לא יהא הקבלן משוחרר ופטור  

לני  וסב כאמור, וזכותם של העירייה לגבי תיקוני בדק כלפי אותם קבמערכות שהאחריות לגביהן ת

 תהא בנוסף לזכותם כלפי הקבלן.  משנה ו/או ספקים

האלקטרו .74.5 המערכות  ספקי  של  אחריות  ותעודות  חוזים  לחברה  ימציא  לרבות  -הקבלן  מכניות, 

חת מהתקופה  קן לצרכי הבנין, למשך תקופה שלא תפ ויר, על העבודה והציוד שהותמעליות ומזוג א

 המקובלת בהתאם לסוג העבודה והמערכת. 

 

 מה ערבות למקד .75

החבר .75.1 והחליטה  לקבלן  היה  לתת  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  כי  מקדמהה,  הקבלן מתחייב  אזי   ,

אם   מהחברה,  הקבלן  יקבל  אשר  מקדמה  כל  הקלהבטחת  ימציא  כל  יקבל,  קבלת  במעמד  בלן 

 הערבות(.  -מור )להלן סעיף זה בות בנקאית עצמאית בגובה המקדמה כאמקדמה ער

 נה.הלן, ותוקפה יהיה לשל 3הערבות תהיה בנוסח שבנספח  .75.2

 סכום הערבות יוקטן בהתאם לסכום שנוכה על חשבון מקדמות.  .75.3

 

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .76

 אלו או אחרים של העבודה. חשבונות נפרדים עבור חלקים ל פי דרישת החברה קבלן ימציא עה .76.1

  לפי דרישת החברה, על מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי הקבלן  שבוניות  ח .76.2

 שם החברה, בנפרד עבור כל חלק מהעבודה ועבור כל גן. 

 

 ופיצויים הפרות   -רק יג' פ

 ראות פרק זה להלן: לעיל, יחולו גם הו 3.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

 יצוייםהפרות ופ .77



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

בסעיף  מ .77.1 מהאמור  לגרוע  כהפרה    20.1בלי  יחשבו  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  לעיל 

את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל    ודית של החוזה ויזכויס

 דין: 

לן,  הקב  הוצאה לפועל לגבי נכסי  תה פעולה כלשהי שלהוטל עיקול זמני או קבוע או נעש . א

יום    30לה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  כולם או חלקם, והעיקול או הפעו 

 ועם. ממועד ביצ

 הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. מונה לנכסי . ב

ו  ו צד קשה לפירוק או שהוצא נגאו שהוגשה כנגדו ב הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון   . ג

סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או ל

 למען הסדר איתם. ל אורכה או פשרה או למען יקב

ימת  ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 ם על חוזה זה. להשפיע על החלטת החברה לחתוובדה שהיה בה כדי חוזה זה ע

ציית תוך  כשהקבלן כלל לא   . ה ולא  ביצועה  ם  יו  15החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את 

מהמפק בכתב  מביצוע  להוראה  כשהסתלק  או  העבודה,  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  ח 

 העבודה בכל דרך אחרת. 

סבור   . ו העבשכשהמפקח  ביצוע  והקבקצב  מדי  איטי  כל  ודה  את  להשלים  יוכל  לא  לן 

צהע לא  והקבלן  לכך,  שנקבע  במועד  תוך  בודה  בכתב   15יית  הוראות  קבלת  מיום  יום 

ול להוראותיו,  הנזכרמהמפקח  באמצעים  נקט  את  א  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  ים 

הוראות לפי  הוקדם  או  שהוארך  כפי  בחוזה,  שנקבע  במועד  העבודה   17עיף  ס  השלמת 

 לעיל. 

ן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה  הל הוכחות להנחת דעתו שהקבלכשיש בידי המנ . ז

 בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

דם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  החברה כי הקבלן או אהוכח להנחת דעתה של   . ח

 ועו. ה זה או ביצזאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בהזמנה ו/או בקשר לחו

עבודה, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע האת החוזה, כולו או מקצתו,    הקבלן הסב . ט

 לחוזה.  79מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב, כנדרש בסעיף 

החוזהה .77.2 לה    ופר  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  כי  בזאת  מוסכם  הקבלן,  ידי  על  יסודית  הפרה 

פי  על  החברה,  על    זכאית  או  זכאהחוזה  תהא  דין,  כל  מוסכמים  פי  לפיצויים  החברה  מראש  ית 

 כסכום הערבות הבנקאית. 73.1ף בסכום השווה לסכום הנקוב בסעי

ה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק  זכאית לכל סעד ותרופפר הקבלן חוזה זה תהא החברה  ה .77.3

התשל"א   חוזה(,  הפרת  בשל  )תרופות  לגרוע  1970-החוזים  האמ  ומבלי  תהא  מכלליות  לעיל,  ור 

לדרושהחברה   החוזה,  את  לבטל  העבוד  זכאית  מאתר  הקבלן  של  ידו  סילוק  את  את  לתפוס  ה, 

ביצועה באמצעות ק להשלים את  לתבוע מהקבהחזקה באתר העבודה,  על  בלן אחר,  פיצויים  לן 

 הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית. 

 "(.טולודעת בי התב )להלן: "לן הודעה על כך בכבחליטה החברה לבטל את החוזה יתנו לקה .77.4

בודה ולמסור את החזקה בו לידי  הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העם קבלת ההודעה יהא  ע .77.5

לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי    ת החזקה באתר העבודההחברה. הקבלן לא יעכב את מסיר

בה לנקוט  מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  כלפי  לו  לנכון  לשיש  שימצא  אותם  יכים  לגביית 

 סכומים. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

וי העבודה שבוצעה על  יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שו   ם קבלת החזקה באתר העבודהע .77.6

הפיצויים וכל סכום אחר המגיע  המפקח, וזאת בניכוי  ידו, עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת  

 לחברה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. 

באמצעות קבלן אחר  ולהשלים את העבודה    החזקה באתר העבודה  חליטה החברה לתפוס את ה .77.7

הו הקבלן,תהיינה  חשבון  על  העבודה  השלמת  האמורות,    צאות  להוצאות  בנוסף  ישא,  והוא 

 ון ותקורה. הוצאות משרדיות, מימ מהן כתמורה ל 17%בתוספת 

את  ת .77.8 בהודעה  ויציין  בכתב,  לקבלן  המפקח  כך  על  יודיע  העבודה,  אתר  את  החברה  ערך  הפסה 

ואת  העבודה שבוצע עד למ  המשוער של חלק פירוט החומרים, הציוד  ועד תפיסת אתר העבודה, 

 ו באתר העבודה אותה שעה. והמתקנים שהי

תקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  ו חומרים, ציוד או מפסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בת .77.9

מהם,  מתקנים או כל חלק  הלדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד ו

ל חשבון  רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, ע  ימים,  15בלן לדרישה זו תוך  ואם לא ציית הק 

גרם להם. מבלי  לכל נזק או אובדן שיהקבלן, לכל מקום שיראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית  

של ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית  החברה  תהא  לעיל  האמור  מן  קבלן  ה  לגרוע 

 יע לחברה מאת הקבלן. בתמורה לכיסוי כל סכום שיג ה, או למכרם ולהשתמשלהשלמת העבוד 

העבונ .77.10 אתר  לחוזה,   -דה  תפס  בקשר  כלשהו  סכום  לקבלן  לשלם  חייבת  החברה  תהא  אלא    לא 

 להלן.  77.11עיף קטן בכפוף לאמור בס

  שבוצעו על ידו עד  תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות .77.11

כפי שהוערכו על ידי המליום תפיסת אתר העב  עבור  וכן לתשלום    77.8פקח לפי סעיף קטן  ודה, 

ע  ושנמכרו  העבודה  באתר  שנתפסו  והמתקנים  הציוד  לתשהחומרים,  או  ידי החברה,  דמי  ל  לום 

הכל   כאמור,  שנתפסו  ובמתקנים  בציוד  בניכו  -שימוש  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  כל  י  לפי 

ו/או  ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת  ם והפיצויים שנגרמו  ההוצאות, הנזקי ידי הקבלן  החוזה על 

 להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי החברה.   עקב הצורך

למ .77.12 מבלי  בכל  מן האמור  עד  גרוע  של  איחור  כי  מוסכם,  זה  בחוזה  כלשהו    14קום  יום בתשלום 

 חוזה זה. הווה הפרה של הוראותריבית כלשהי ולא יבהמגיע לקבלן לא יזכה את הקבלן 

המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא    אות להוסיף על זכויות החברה והרשותהוראות סעיף זה ב .77.13

 לגרוע מהן. 

 

 שונות  -רק יד'  פ

 ההתקשרות חודיודיות ויס .78

נו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל  כקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .78.1

לי מידע   יגיע  או  הגיע  זאשר  חוזה  של  ביצועו  עקב  ולאדיעתו  כלשהו  שלישי  לצד  לגלותו  ולא    ה, 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה. 

יעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  ב בזה כי לא יגיש תבקבלן מסכים ומתחייה .78.2

 לשהו. כ ביחד עם צד שלישי 

ופעולתו  או מטעמו בביצוע חוזה זה,    שמועסק על ידי הקבלןוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי  ה .78.3

 נין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. תחייב את הקבלן לכל דבר וע

 

 נה דה באמצעות קבלני משסבת החוזה וביצוע עבוה .79



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ה .79.1

 ת החברה מראש ובכתב. פי החוזה, אלא בהסכמכל זכות ל  לאחר

העבודה, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת החברה  בלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של  ין הק א .79.2

ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם העסקת עובדים, בין    מראש ובכתב, ואולם

 חר. בודה או חלק ממנה לא ועה של העצלפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת בי 

שנה אלא בהסכמת החברה מראש  את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן מ  ובהר בזה כי אין למסורמ

 ובכתב. 

בהתנ .79.3 לעיל בסעיף תנה החברה את הסכמתה  חבות    אם לאמור  זה, אין ההסכמה האמורה מטילה 

חוזה ולפי כל דין  תיו לפי הוכלשהיא על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבוי 

 באי כוחם ועובדיהם. מעשה של מבצעי העבודה, -מעשה או איקבלן ישא באחריות מלאה לכל וה

קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,    ה עליה חל חוק רישוםבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבוד מ .79.4

שאיננו  1969  -תשכ"ט   משנה  לקבלן  ביצועה  את  למסור  לא  הקבלן  מתחייב  בהתר,  אם  שום 

 להוראות חוק זה. 

 
 יזוזק .80

זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע    גד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזההחברה רשאית לקזז כנ

כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות    פי חוזה זה או על פילה מהקבלן על  

 כל דרך אחרת.האמור ב  מזכותה של החברה לגבות את החוב

 

 על ידי החברה  יצועב .81

התחייבות,כ .81.1 על    ל  היה  אשר  בהוצאות,  נשיאה  נמנע  לרבות  והוא  זה  חוזה  פי  על  לבצע  הקבלן 

נהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף  בל מאת המפקח, או הממלבצעה, והוראות אשר קי

 ת אחרים. באמצעו ושהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית לבצען, בעצמה א

שר נגרמו לה  בהוצאות א  81.1ים כאמור בסעיף קטן  רשאית לחייב את הקבלן במקר   חברה תהיהה .81.2

 כלליות. שייחשבו כהוצאות   17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדד האחרון אשר  ב

ב   ה הי ר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה  הקיזוז לבין המדד האחרון אשיום ביצוע החיוב או  ידוע 

 ידי החברה.  כה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל עלהכרו

לפני מתן התראה    81.1א תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  חברה לה .81.3

 ימים לקבלן.  15של 

באמוא .81.4 מהין  לגרוע  כדי  לעיל  החוזר  פי  על  הקבלן  את  תחייבויות  לגבות  החברה  מזכות  או  ה 

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.   הסכומים

 

 ת, סטיות וארכותשימוש בזכויו -ימוש או איש .82

אין    -נעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ימה .82.1

ן ללמוד מהתנהגות זו  ות באותו מקרה או בכלל, ואיכויתור על אותה זכ  בשום אופן  שבה ולא תפור

 על זכויות לפי חוזה זה. ויתור כלשהוא 

ו/או המה .82.2 ו/או המנהל  זה במקרה מסוים לא תהיה  פקח לסטות מתנאי חוזסכמה מצד החברה  ה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

החוכ .82.3 לתנאי  וארכה  ויתור  להוראוזל  או  על ה  פיו  על  שניתנו  יפג  ת  לא  מטעמה  או  החברה  עו  ידי 

קבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,  בזכויותיה של החברה ולא ישמשו ל

 על זכות מזכויותיה. ייחשבו כויתור מצדה ולא 

 ינוי החוזה ש .83

 שני הצדדים.  ין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימתא

 בדרך האמורה.  כל טענה לשינוי אלא אם נעשהיהיה מנוע מלעלות   קבלןה

 בוטל. .84

 םיתור על סעדיו .85

וא, שתהיינה לו לפי  ו דרישה, מכל סוג שההיר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה אצקבלן מה

כבון או לכל  חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות ע

צו מניעה או כל תרופה  ,  צו עיכובועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה,  תרופה, בין זמניים ובין קב   סעד או

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 
 יצוי ההתקשרות מ .86

כם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי החברה לא  וסמ

יבויות, בכתב או בעל פה, שאינם  הצהרות, מצגים הסכמים והתחיהבטחות, פרסומים,    תהיה קשורה בכל 

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  לים בחוזהנכל

 ודעותה .87

נה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה  עת החברה לקבלן תהייודה

במ כנקוב  החברה,  לכתובת  שתישלח  תשלחנה  הודעה  כל  לחוזה.  כאיבוא  תיחשב  הנ"ל  הכתובות  לו  לפי 

 תה למשרד הדואר. שעות ממסיר 72הגיעה לנמען בתוך 

 

 ראיה באו הצדדים על החתום בתאריך _______ ל

 
  _____________       _______________ 

 הקבלן               החברה  

 

 

 
 ישור א

 

הח"מא מאע ________________    ני  ה"ה_______ו"ד/רו"ח  חתימות  כי  בזה  וכן  שר   ___

אשר  "(  תאגידה_______)להלן: "_______________מנהלי_____________ __________________

 תאגיד לכל דבר ועניין. את ה תהתאגיד מחייבוחתמו על חוזה זה בצירוף חותמת 

 ____________________          ______________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח            תאריך    



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 1ספח  נ

 ודת השלמה עת

 

 ___ אריך: ________ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמה תנדון: ה

"( חוזהההכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לביניכם ביום _______ )להלן: "נחתם בין החברה  שזה  לחו  57ל פי סעיף  ע

הושלמה בהתאם מפורט בחוזה האמור, בוצעה ו הריני מאשר בזה כי העבודה, כובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה,  

רצוני ולשביעות  כל התיקונים שנלחוזה  ולאחר שבוצעו  על    ם דרשו, א, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור  נדרשו, 

 ידי. 

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 2ספח  נ

 עודת סיום ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

_________ __ 

 ___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתדון: נה

"( חוזההלפיתוח חולון בע"מ לביניכם ביום _______ )להלן: "  לחוזה שנחתם בין החברה הכלכלית  59  ל פי סעיףע

לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודה, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם כמנהל    בתוקף סמכותיו

 גם הן לשביעות רצוני.   ות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעולחוזה וכי כל עבוד

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 3 ספחנ

 בות בנקאית וסח ערנ

 כבוד ל

 החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ 

 ,   47בה רח' המרכ

 חולון 

 

 .נ;.גא

 רבות בנקאית ע נדון: ה

בקשת  ע פי  כלפי"(  המבקשים"  -להלן  )                       ל  בזה  ערבים  שלאנו  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק    כם 

_________( ש"ח  למדד  __________  הצמדה  הפרשי  בתוספת  ש"ח(  הנ"ל  ___  הסך  מהצמדת  הנובעים 

תחייבויות המבקשים על פי חוזה מכרז מס'  להבטחת כל ה"(,  צמדהפרשי הה"  -למדד כמפורט להלן )להלן  

 שנכרת ביניכם לבין המבקשים.  _______

 

לכא לשלם  לסך  נו מתחייבים  עד  או סכומים  כל סכום  מים  הפרשי הצמדה  בתוספת  דרישתכם  הנ"ל  עם  ד 

ופן  א הו או בלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהראשונה בכתב שתגיע א 

לטעון  כלשהו,   ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או  בתביעה משפטית  לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  או 

 ם באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשיכלפיכם טענת הגנ

לומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשא

 הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  לחלק מהסכום מתייחסתמהן 

 מכתבנו זה:ב

מחיר   -" דדמ" מדד  המתפרמשמעו  למגורים,  בבניה  המרכזית  התשומה  הלשכה  ידי  על  סם 

 טטיסטיקה ולמחקר כלכלי. לס

 

 דה יחושבו כדלקמן:פרשי הצמה

כי  "(, מדד החדשה" -פי ערבות זו )להלן בפועל, על   םכל תשלו ם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני א

 _ ביום  שפורסם   ________ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  נקודוהמדד   _______ היינו  ת  _______ 

היסודיה"  -)להלן   להכפלי "(  מדד  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  בסכום הקרן המצויין  היו  ת המדד החדש 

 יסודי. בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד ה

 

 נה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. רבות זו הי ע

 ."(המועד הקובע)להלן: "  עד בכלל ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עד ע

 ענה. י לא ת  ובעהמועד הק  שתגיע אלינו אחרי רישהד

 בותנו זו בטלה ומבוטלת. ערע  המועד הקובאחר ל

 בכל צורה שהיא. רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה ע

 ד רב, כבוב



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 4ספח נ

 ספח בדק נ

 חודשים ממתן תעודת  השלמה.  12וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פירושה תקופה של מ .1

ספח זה למשך שנה  ופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונ העבודה שנדרש בו תיקון בתק   ל חלק שלל כע .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון. 

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח  יהתיקונהבדק יבצע הקבלן את  מהלך כל תקופת  ב .3

ח הזמנים שיאושרו על  יטה וללוזה, תוך זמן סביר מתאריך הודעת החברה, ובהתאם לדרכי הביצוע, לש

בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף  פקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע  ידי המ

לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את  ו  חריות א יפטור את הקבלן מא זה ל

 לן. שבון הקב התכנית, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותן המפקח על ח 

התי מ .4 בביצוע  הקבלן  פרשהחל  הפסקה.  ללא  בהם  ימשיך  הוא  דרישת  קונים  לפי  דחופים  לתיקונים  ט 

 ודה הרגילה. המפקח, תבוצע העבודה בשעות העב

י ה .5 הקבלן  בימנע,  קבלן  יחזיר  התיקונים  השלמת  אחרי  נוחות.  ואי  הפרעות  מגרימת  האפשר,  מידת 

פגעו, במישרין או  דרכם בוצעו התיקונים או שנ  ת בהם אולקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומו

 התיקונים. בעקיפין, מביצוע  

, תהיה החברה רשאית  הנספח זנים לפי החוזה ולפי  א ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקו ל .6

כל   את  לה  וישלם  מלא  שיפוי  החברה  את  ישפה  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  הליקויים  תיקון  את  לבצע 

 ת ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה. וצאות, לרבות הוצאות משפטיויאות והההיצ

  , תתף בהותזמין את הקבלן להשברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק,  חה .7

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות. 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 5ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבוד ל

 "מ החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע

 ,  47מרכבה רח' ה

 חולון 

 
 .ג.נ.,א

 צהרה על סילוק תביעות הנדון: ה

 

הכלכ ואיל ה            החברה  לבין  בינינו  נחתם   _________ בעוביום  חולון  לפיתוח  "לית  )להלן:  "(  החברה"מ 

 "(. חוזההחוזה בדבר __________________________ )להלן:   "

 

חש הואילו לחברה  הגשנו   _________ סופיוביום  )  בון  בחוזה  כמפורט  העבודה,  "של  חשבון הלהלן: 

 "(.הסופי

 

 ו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן: פיכך הננל

 

רת כל העבודה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליהם ותמורת  ופי שאנו מבקשים תמוסכום הכולל והסה .1

הי לפיהן  התחייבויותינו  _ נכל  שהוא  הסופי,  בחשבון  שפורט  הסכום  )במילים:  ________ו  ש"ח   ___

 "(. תמורה הסופיתה___ ש"ח( )להלן: "_________

ואנו  ע .2 שונים,  תשלומים  כה  עד  קיבלנו  הסופית  התמורה  חשבון  קיבלנל  כי  בזה  סך  מאשרים  מכם  ו 

סופי  סילוק  המהווים  ש"ח(   ________________ )במילים:  ש"ח  של    _______________  ומוחלט 

 התמורה הסופית. 

וסוג שהוא כלפיכם    ל תביעות, טענות או דרישות מכל מין, אין לנו ולא תהיינה לנו כה הסופיתרט לתמורפ .3

ענ בכל  מטעמכם  או  מכוחכם  הבאים  כלפי  ו/א ו/או  בחוזה  הקשור  והכל  יין  ממנו  הנובע  ו/או  בו  הכרוך  ו 

כיום  ועה לנו  , טענה או דרישה כאמור, בין שהיא יד הבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביע 

 י כלפינו. ד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהובין שתיוודע לנו בעתי

עלי א .4 כלשהי המוטלת  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בענייןין  לפי החוזה  פגמים    נו  ותיקון  בדק  אחריות, 

 וליקויים.

 ע. מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים  כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

____________ ________       ___________ ______ 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 נספח ביטוח – 6נספח  

דין, מתחייב הק -פי ההסכם ו/או על-לגרוע מאחריות הקבלן עלמבלי   .1 ולקיים ע פי  חשבונו הוא    לבלן לערוך 
את הביטוחים אצל   –  חברהלפני תחילת ביצוע עבודות הפרויקט כמפורט בהסכם ו/או תחילת פעילותו עבור ה 

 רט להלן: ת לפעול בישראל בהתאם למפווח המורשחברת ביט 

   חודשים 24ימים + תקופת תחזוקה מורחבת בת   30תקופת הרצה בת  כולל  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד קל, מתקנים וכל דבר אחר  :  כושרביטוח ה  -פרק א'   1.1.1
ה לפי העניין.  הביטוח ו/או תקופת התחזוק  וך תקופתשהובא לאתר העבודות, בשל מקרה ביטוח שיגרם ת

כל חלקיהן  משיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת מסירת העבודות המבוטחות על  הביטוח על כל חלקיו י 
במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות    חברהגם לגבי חלקים מהפרויקט אשר ימסרו ל  ן וכ  חברה ל

ל  יח  חברהבמלואן  שימוש,  בהם  יחל  הכ ול הכיסו ואשר  להגדרת  בכפוף  הביטוחי  כמפורט  י  יסוי הביטוחי 
נזקים שיגרמו    MUNICH RE ENDORSEMENT 116בנספח   הפוליסה מורחבת לכסות  לחלקים  לפיו 

או עד    חברהאו שהחל שימוש בהם וזאת עד למסירת הפרויקט בכללותו ל  חברהשר נמסרו ל אשל הפרויקט  
בות להלן במלוא שווי  כוש כולל בין היתר את ההרח. פרק הר תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים

כיסוי  עקיף  העבודות:  נזק  בזדון,  נזק  גניבה,  פריצה,  אדמה,  רעידת  טבע,  חומ  –  לנזקי  לקוי,  ים  רתכנון 
 לקויים ועבודה לקויה. 

ישיר   נזק  ראשון:  נזק  בסיס  על  להלן  ההרחבות  את  הביטוח  יכלול  כן,  לקוי  –כמו  עבודה  לקוי,  ה  תכנון 

  10%  -סות בסך שלא יפחת  מסכום הביטוח, הוצאות פינוי הרי   10%  -ם לקויים בסך שלא יפחת מוחומרי

יפחת מ  הביטוח(, רכוש סמוךמערך העבודות המבוטחות )מעבר לסכום   עובדים בסך שלא    -ולרכוש עליו 

ב  20% ויועצים  מהנדסים  אדריכלים,  שכר  הביטוח(,  לסכום  )מעבר  המבוטחות  העבודות  שלא  מערך  סך 

הוצאות מיוחדומשווי העבודות    10%  -פחת מי נזק עקב דרישת רשויות  )מעבר לסכום הביטוח(,  ת לאחר 

מסכום    10%    -עברה ובאחסנה בסך שלא יפחת מהום הביטוח(, רכוש ב )מעבר לסכ  10%  -בסך שלא יפחת מ

 . הביטוח

ה גופנית ו/או אבדן ו/או  גין פגיע: ביטוח חבות על פי דין כלפי צד שלישי בחבות כלפי צד שלישי  -פרק ב'   1.1.2
הנ גרר  לרבות אבדן  שלישי  צד  לרכוש  או בקרבתו המיידית במשך תקופת  זק  באתר הפרויקט  נובע מכך, 

עבהביטו  מביצוע  כתוצאה  מ וח  יפחת  שלא  בסך  יהא  פרק  פי  על  המבטח  אחריות  גבול  הפרויקט.    -דות 
 ₪ לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000

בלניות בגין חבות הנובעת  מבוטח עפ"י הפוליסה לביטוח עבודות קי פרק זה יורחב לכסות את הביטוח לפה
וה הנפה  מתקני  ו/או  במנופים  חשמלימשימוש  פיגומים  הרכבתם,  ירמה,  בעת  כולל  ותאור  סוג  מכל  ם, 

 הקמתם, הגבהתם ופירוקם. 

 ב כרכוש צד שלישי. יקט ייחש, אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרוו/או העירייה חברהרכוש ה

    אמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:הפרק כ 
  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.   •

 הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.   משימוש בציוד מכני נזקי גוף הנובעים •
גבול האחריות לאירוע  מ  20%סך  חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות ב •

 בר לתקופת הביטוח.   ובמצט
 ה במתקנים וכבלים תת קרקעיים. נזק ישיר מפגיע •

 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.  1,000,000 ךבלים תת קרקעיים בס נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכ •
בסך   • פליליים  בהליכים  במפור  400,000הגנה  כיסוי  תכלול  הרחבה  ביטוח.  ולתקופת  למקרה  ש  ₪ 

 עובדיו, מנהליו.  ,חברהל
 

הנזיקין נוסח חדש ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים    אחריות על פי פקודת   :חבות מעבידים  -פרק ג'   1.1.3
ביצוע עבודות הפרויקט, בגין פגיעה גופנית נפשית, או שכלית או מוות  בכלפי המועסקים    1980התש"ם  

הפר עבודתו  עקב  ו/או  כדי  תוך  מחלה  או  מתאונה  במשכתוצאה  אחריויקט  גבול  הביטוח.  תקופת  ות  ך 
 ₪ לתובע, לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000המבטח על פי פרק יהא בסך של 

 :לכלול את התנאים הבאים ליסה הקבלנית תורחבהפו 1.1.4

ם ו/או המפקח ו/או המנהל  ו/או מי מטעמ  עירית חולון  חברה ו/או  שם המבוטח מורחב לכלול את ה ▪
 טעמם.  ים ו/או קבלני משנה )בכל דרגה( ו/או מי מו/או קבלנ   המקצועית(  אחריותם )למעט בגין

ן כל אירוע. כן יצוין  ח בגי טביעה כלפי המב ולקבלן תהיה זכות בלעדית לניהול מו"מ לסילוק ת  חברהל ▪
 יורה למבטח.    חברהולכל מי שה חברהכי כל שיפוי המגיע עפ"י פוליסה ישולם ל



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

וויתור ▪ בדבר  מפורש  זכות   סעיף  כלפי  על  של המבטח  העירייה  חברה ה  תחלוף  מטעמ   ו/או  מי    ן ו/או 
 לנזק בזדון. שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם  ובלבד

אי הפוליסה בתום לב או אי קיומם בתום לב ע"י מי מיחידי המבוטח לא תגרע מזכותם של  רת תנפה ▪
 פוי מהמבטח. חידי המבוטח לקבלת שי או שאר יו/ ןו/או מי מטעמ  ו/או העירייה  חברהה

ו. כן  ין חוב של דמי ביטוח על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות זזכות הקיזוז תחול אך ורק בג ▪
ב בפוליסה  פורש  ממצוין  האחריות  גבולות  את  ישיב  המבטח  ביטוח  מקרה  קרות  בכל  כי  בפוליסה 

 לקדמותן למשך יתרת תקופת הביטוח. 

 ת ככל שיידרש לשם השלמת עבודות הפרויקט.  הביטוח לתקופות נוספות תקופת המבטח יאריך א ▪

תכסה  וקף ו תתמשיך להיות בבמקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הפוליסה   ▪
ה העירייה  חברהאת  ה  ו/או  לשם  ישונה  בפוליסה  הראשי  המבוטח  שם  המבוטח.  יחידי    חברה ויתר 

 .ו/או העירייה

לרעה ▪ שינוי  בי  כל  לו/או  ייכנס  הפוליסה,  רק  טול  ר  30תוקף  בדואר  הודעה  משלוח  לאחר  שום  יום 
 בדבר השינוי או הביטול.  חברהל

מבוטל  ▪ רבתי  רשלנות  גורע  –סעיף  הדבר  תשמ"א  מזכוי   אין  הביטוח,  חוזה  חוק  פי  על  המבטח    -ות 
1981 . 

ביט" ▪ "כלל  הידוע  הנוסח  פי  על  יהיה  קבלניות  עבודות  לביטוח  הפוליסה  "מגד  נוסח  או  או  ביט"  ל 
 עת חידוש הפוליסה. או "מנו ביט" או על פי נוסח אחר הידוע ב "הראל ביט"

סת ביטוח העבודות או כתב כיסוי  הכולל מפולי  העתק  חברהיא לכתנאי לתחילת העבודות, הקבלן מתחייב להמצ 

 את הדרישות שלעיל . 

ופת  רה ביטוח ובמצטבר לתק₪ לכל מק  4,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך   1.2
דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח  ביטוח שנתית, בגין חבות הקבלן על פי  

ת, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטעמו  קצועימבשל הפר חובה  
יתר התחיי או  של הקבלן  ומקצועו  לכסו  בויותיו.במסגרת תפקידו  מורחבת  של  הפוליסה  יושר  ואי  ת מרמה 

השהיה או  עיכוב  ל  עובד,  תאריך  יכלול  כאמור  הביטוח  מסמכים.  ואובדן  ביטוח  מקרה  שאינו  עקב  מפרע 
. לאחר סיום הביטוח  חברהאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו בגין מתן השירותים לחר מתומא

ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופת  שים, ויראו כל תביעה  חוד  6שך  או ביטולו תחול תקופת גילוי למ
להגי מורחב  הביטוח  הביטוח.  בתקופת  ההודעה  נמסרה  כאילו  ה  שפותלוי  ו/או  העירי   ו/או  חברהאת  יה 

, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף  המפקח ו/או המנהל
צולבת   ייחאחריות  בנפרד  לפיו  נערך  כאילו  וליסה או אי  עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפרת תנאי הפשב 

מהמבטח. סעיף רשלנות רבתי    שיפוי   לקבלת   העירייהאו  ו/  חברה קיומם ע"י הקבלן לא תגרע מזכותם של ה
עיף על  . הפוליסה תכלול ס 1981  -אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א    –מבוטל

  חברה לאחר משלוח הודעה בדואר רשום ליום    30ו ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק  יו כל שינוי לרעה ו/א פ
 בדבר השינוי או הביטול.

בגין  צר המוביטוח חבות המ 1.3 ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח,  בטח חבות בשל תביעה 
המוצר עקב  שנגרם  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  הקבלןא שבגינו  פגיעה  אח  ,חראי  מסך  בגבול  יפחת  שלא  ריות 

שאינו מאוחר    ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח יכלול מועד למפרע₪ לכל מקרה    4,000,000
נזק  מועד  מ גם  לכסות  מורחבת  הפוליסה  של המוצרים.  ו/או מכירה  שיווק  ו/או  ו/או אספקה  ייצור  תחילת 

הק שביצע  מעבודה  ישירות  ואשרהנובע  ב  בלן  כהגדרתו  מוצר  לאחר  אינה  אירע  שהנזק  ובלבד  פוליסה 
או  /פקח ומעירייה ו/או הו/או ה  חברהאת ה   שפותשלמה ונמסרה לצד שלישי. הביטוח מורחב לשהעבודה הו

ו/או ופ המנהל   גופנית שנגרבגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בשל נזק לרכוש  המוצר    עקב  מוגיעה 
ודשים לאחר  ח  12. הביטוח כולל תקופת גילוי של לפחות  ה לסעיף אחריות צולבתלן בכפית הקב שבגינו אחראי

סוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.  יק כינ טוח חלופי המעתום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן בי
ה של  מזכותם  תגרע  לא  הקבלן  ע"י  קיומם  אי  או  הפוליסה  תנאי  ש  העירייהו/או    חברההפרת  יפוי  לקבלת 

  -פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א    אין הדבר גורע מזכויות המבטח על  –י מבוטל בטח. סעיף רשלנות רבתמהמ
על  1981 סעיף  תכלול  הפוליסה  שינוי  .  כל  ו לפיו  רק  / רעה  לתוקף  ייכנס  הפוליסה,  ביטול  לאחר    30או  יום 

ל הודעה בדואר רשום  פוליסת חבות המו  חברה משלוח  לבדבר השינוי או הביטול.  פי הנוסח הידוע  צר תהא 
 ביט ו/או איילון ביט ו/או פסגה.  יט ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראלכלל ב

 פי דין.  -ש עלכנדר הים לאתר העבוד ביטוח חובה לכלי רכב הנכנס 1.4

עקב צד של  לרכוש נזק בגין אחריות  ביטוח  1.5 בגבול  בכלי  השימוש שלישי  של   אחריות רכב,  יפחת מסך  שלא 
 רה ביטוח.לכל למק ₪ 500,000



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

אחרי 1.6 בצביטוח  שימוש  עקב  שלישי  צד  לרכוש  נזק  בגין  מסך  ות  יפחת  שלא  אחריות  בגבול  הנדסי,  מכני  יוד 
לכל   1,000,000 ביטוח.    ₪  קרקעיים  פוליסהמקרה  תת  כבלים  לצינורות,  נזק  או  חפירות  חריג  תכלול  לא  ה 

תם למעשי  בגין אחריו  מי מטעמן  ייה ו/אוו/או עיר  חברהומערכות תת קרקעיות. הביטוח מורחב לשפות את ה
ייחשב    ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו  חברהע מאחריות הקבלן כלפי ה או מחדלי הקבלן, וזאת מבלי לגרו

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  כאילו הביטוח

במסגרת ביטוח  לביטוח    ביטוח נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי או כלי רכב מנועי אשר אינם ניתנים 1.7
ב מ חובה,  יפחת  שלא  אחריות  לתו   1,000,000  -גבול  את  ₪  לשפות  מורחב  הביטוח  ביטוח.  מקרה  לכל  בע, 

טעמן בגין אחריותו למעשי או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות  אים מבייה ו/או כל ההחברה ו/או העיר 
 בוטח. יחידי המצולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מ

. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור  ל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלןמקיף, לכ ביטוח  1.8
ו/או כל הבאים מטעמו ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף    חברהה ל המבטח כלפי  על זכות תחלוף ש 

 לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון. 

 להלן.   1.11לבד שיחול האמור בסעיף הפטור  בסעיף זה וב כמפורט ףמקי יטוחב  לערוך שלא הקבלן רשאי

טעמו לאתר העבודות, על  מי מ   ילן ו/או על ידלציוד מכני הנדסי המובא על ידי הקב  "ביטוח "ציוד מכני הנדסי 1.9
כו כאמור  הביטוח  בזדון.  ונזק  טבע  נזקי  אדמה,  רעידת  שוד,  גניבה,  פריצה,  כולל  הסיכונים"  "כל  לל  בסיס 

על  סעיף   ויתור  בדבר  המפורש  כלפי  המבטח  של  תחלוף  עיר   חברה זכות  מטעמןו/או  מי  ו/או  ובלבד  ייה   ,
 רם נזק בזדון. מי שג לא יחול לטובתשהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף 

בסעיף   האמור  שיחול  ובלבד  בחלקו  או  במלואו  כאמור  הנדסי  מכני  ציוד  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  לקבלן 
 להלן.   1.11הפטור  

או 1.10 מורחב"  נז  ביטוח "אש  או  מפני אבדן  קבלניות" המבטח  וכל  "עבודות  הציוד  צפוי את  ובלתי  פיזי  ק 
)ואשר אינו מהווה חלק    ו/או  ןת על ידי הקבל רכוש אחר המובא לאתר העבודו עבורו ו/או על ידי מי מטעמו 

כלי ה גם  זה  ביטוח  לעיל, מכסה  לגרוע מהאמור  פיגמעבודות הפרויקט(. מבלי  וכלי עבוד רמה,  ציוד  ה  ומים, 
ו/או עירייה    חברהדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי הכלשהם. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש ב

 שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון. ובלבד ,או מי מטעמן/ו

חלקו ובלבד שיחול  ת" כאמור במלואו או בת קבלניולקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" או עבודו 

 להלן.   1.11האמור בסעיף הפטור  

או לנזק לרכוש מכל    לאבדן  מכל אחריות   מן ו/או עירייה ו/או מי מטע  חברההקבלן פוטר במפורש את ה  1.11
דסי(  סוג ותאור המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב וציוד מכני הנ

  חברה כל טענה או דרישה כלפי ה  סגרת ביצוע עבודות הפרויקט ולקבלן לא תהא ר עבודות הפרויקט ובמ לאת
  ת לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.אחריומ, אולם הפטור ו/או מי מטעמו בגין נזק כאמור

ים  זה ומהווהמצורפים להסכם    ב'6-א' ו6אישורי ביטוח בהתאם לנספח    חברההקבלן מתחייב להמציא ל  1.12
הימ נפרד  בלתי  תוך  חלק  וזאת  מבטחיו  ידי  על  חתומים  כשהם  ו/או    14נו,  זה  הסכם  חתימת  ממועד  ימים 

 הם. ימבנ  םעבודות, המוקדממועד כניסת הקבלן לאתר ה

מתחייב להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך תקופה שלא תפחת משבע  הקבלן   1.13
 ם.  תקיימת אחריותו על פי דין, המאוחר מביניההסכם זה או כל עוד מ ותו נשוא( ממועד סיום פעיל 7שנים )

( לפני  7עה ימים )ר משבחיטוח, ולא יאוהקבלן מתחייב להציג את אישורי הביטוח מידי תום תקופת הב  1.14
ועד   ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  תקפות  שתהיינה  כך  האישור  גבי  על  כמצוין  הביטוח  תקופת  תום  מועד 

למנוע    תרשאי הא  ת   חברהת הקבלן מאתר עבודות הפרויקט. ה עבודות הפרויקט ויציאופית של  המסירה הס 
ועד. מוסכם כי הקבלן יהא מנוע  צא במ מר כאמור לא יומהקבלן להמשיך בביצוע עבודות הפרויקט היה ואישו

ה  כנגד  טענה  כל  ט  חברהמלהעלות  הפרויקט  בעבודות  להמשיך  ו/או  להתחיל  לו  יתאפשר  שלא  כך  רם  עקב 
 האישור כאמור.  המציא

ע"י  ביטוח  1.15 הנערך  ביטוח אחר  עירייה  חברהה י הקבלן קודמים לכל  זכות  ו/או  ביטוח ראשוני ללא  והינם   ,
בב ההשתתפות  עי/ו  חברה יטוחי  הרייה  או  ממבטחי  לתבוע  זכות  עירייה    חברה וללא  בנטל  ו/או  להתחלק 

 החיוב.

הבי 1.16 דמי  בתשלום  יישא  הוא  כי  בזה  ומאשר  מצהיר  וסכוהקבלן  הטוח  העצמית  ההשתתפות  נקובים  מי 
 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  הסכם זה.  חברהלקיזוז ע"י ה בפוליסה. סכומים אלו יהיו ניתנים  

, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  חברהן יודיע להקבל   ל פעם שמבטחו ש  בכל 1.17
ביטוח מחדש ולהמציא  קבלן לערוך את אותו המתחייב ה שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח,  

 . רש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמואישור עריכת ביטוח חד

מת 1.18 את הקבלן  לקיים  הקבלן  תנאי    חייב  מתחייב  כן  זה.  בנספחי  האמור  פי  על  הנערכים  הביטוחים  כל 
 הם. על פיו/או עירייה   רהחבויות הלשם שמירה ומימוש של זכו/או עירייה  חברהלשתף פעולה עם ה



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

צו 1.19 יש  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  ולדעת  לביטוחים  היה  משלימים  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  רך 
ב רשאיהמפורטים  זה,  הנוסף    הקבלן  נספח  הביטוח  ו/או  המשלים  הביטוח  את  חשבונו  על  ולקיים  לערוך 

ו/או מ נוסף  ביטוח  לפי העניין כאשר בכל  ו/או לתקנם  ייכשלים, לע כאמור  ביטוחי רכוש  לל סעיף בדבר  ניין 
ת  וחב הביטוח לשפ ולעניין ביטוחי חבויות, יור  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן  חברהויתור על זכות תחלוף כלפי ה

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ו/או העירייה  חברההאת 

דרגה   1.20 בכל  מטעמו  הפועלים  המשנה  קבלני  כי  לוודא  בלעדית  אחריות  הקבלן  בדעל  הדין,  יעמדו  רישות 
 ת שיבצעו במסגרת עבודות הפרויקט עבור הקבלן.  ביטוחים נאותים בהתאם להיקף ואופי העבודוויקיימו 

ביטוחי  ייכלל    לעניין  לסהרכוש  העיף  ע"י  הנערך  ביטוח אחר  לכל  קודמים  עירייה    חברהפיו הביטוחים  ו/או 
וללא    או מי מטעמן ו/או עירייה ו/  חברה ה בביטוחי  , והינם ביטוח ראשוני ללא זכות השתתפות  ו/או מי מטעמן

על    יף בדבר ויתורלהתחלק בנטל החיוב. כמו כן, סע  ו/או עירייה ו/או מי מטעמן  החבר זכות לתבוע ממבטחי ה
הזכ כלפי  תחלוף  מטעמן   חברהות  מי  ו/או  עירייה  את    ו/או  לשפות  הביטוח  יורחב  חבויות,  ביטוחי  ולעניין 
 ף אחריות צולבת.פוף לסעי, בכו/או העירייה  חברהה

 ובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.  קבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה לעיל י על ה 1.21

או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי הקבלן ו/או  "ל ו/נכת הביטוחים ה אין בערי  1.22
ה  ע"י  חלקם,  או  כולם  העירייה    חברהבעריכתם,  כו/ו/או  ע"י  מטעמאו  הבאים  ב  ן ל  תשלומים  ו/או  ביצוע 

ה מצד  אליהם  בקשר  מטעמן  החבר כלשהם  מי  ו/או  עירייה  כלשו/או  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הי  , 
ו/או עירייה ו/או    חברהן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את ההקבל   תמהתחייבויו

וצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי  מישרין או בעקיפין כת שיגרם ב  ו/או כל אדם שהוא, בגין כל נזק  מי מטעמן
 ות הסכם זה ע"י הקבלן. קיום הורא

ביטוח שימציא הקבלן ובמידה ותידרש  שור היים לבדוק את א, יהיו רשאהו/או כל הבאים מטעמ  חברהה 1.23
ת  ם כי זכוההתאמה ללא דיחוי. מוסכ  לפעול לביצוע התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן  

של והביקורת  מטעמ  חברהה  הבדיקה  הבאים  כל  מטילה  ה ו/או  אינה  לגבי    העלי,  שהיא  ואחריות  חובה  כל 
 לגרוע מהתחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם.  ין בהא ם או העדרם, והביטוחים טיבם, היקפם, תוקפ

רר  ח לא ישחלמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבט  1.24
האחרי מן  הקבלן  על  את  או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  על  המוטלת  אינו  ות  שהביטוח  במקרה  לרבות  דין,  פי 

ח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע,  הביטו  במקרה שתגמולימכסה את העילה לתביעה או  
י  לגב   יה ו/או מי מטעמן או עירי/ו  חברהנפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי ה

 גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.   

לעיל  למע 1.25 כמפורט  האחריות  גבול  קביעת  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  בבחינת    ן  מזערית  רישה  דהינה 
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ה   חברה המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא 

 אחריות המזעריים לעיל. בכל הקשור לגבולות ה הים מטעמ ו/או כלפי כל הבא 

  ל וחים שנערכו ע מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים בגין הביט  חברהשת ה מוסכם בזה כי לדרי 1.26
שונים  ידו   גופים  ו/או  רשויות  ו/או  מלווה  גורם  לדרישות  להתאים הביטוח בהתאם  ו/או  זה  בנספח  כאמור 
 .  התחייב כלפיהם בכתב חברהשה

האמור לעיל, אי המצאת    על אף ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.הביטוח הינו מעיקרי    נספח 1.27
( ממועד המצאתם  14עשר ימי עסקים )-רבע לפו אחסודית אלא אם  אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה י

 כאמור בנספח זה.   חברהל

 

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 א' 6נספח 

 ( DD/MM/YYYYר )תאריך הנפקת האישו מה ות / בהקביטוח עבודות קבלני  -אישור קיום ביטוחים 
ט  המפור  ורט בה. המידעמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפאישור ביטוח זה מהווה אס 

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  
בו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה ש  בועים בפוליסת הביטוחתנאים הקלבין ה

 האישור. 
  מבוטחהמען הנכס  וטח המב מבקש האישור* 

כתובת ביצוע   /
 העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

לפיתוח    שם הכלכלית  החברה 
 חולון בע"מ 

 משכיר ☐  שם

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין ☒

 ת.ז./ח.פ.  511082489 .ת.ז./ח.פ

 מען  חולון  47המרכבה  מען

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  

 וח טת או סכומי ביאחריו

פר  מס
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות /  
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

כיסויים נוספים  
  ף וביטולבתוק

 חריגים 
  יש לציין קוד 

כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום

עבודות   הסיכונים  כל 
 קבלניות 
)ניתן    הרחבות לדוגמה 

בהתא לפרקי  לפרט  ם 
 ה(: סהפולי

עיריית    308☒      
חולון ו/או מנהל  
ו/או   העבודות 
)למעט   המפקח 
אחריותם   בגין 
ו/או   המקצועית 
ו/או   קבלנים 
משנה   קבלני 

 דרגה(. )בכל 

☒309 

☒313 

☒314   

☒316 

עיריית    317☒
חולון ו/או מנהל  

ו/א ו  העבודות 
)למעט   המפקח 
אחריותם   בגין 
ו/או   המקצועית 
ו/או   קבלנים 

משנה  קבלנ י 
 גה(.  ר)בכל ד

☒318 

☒324 

☒328 

        סכום ביטוח 
  כלול      גניבה ופריצה 

מסכום    20%     רכוש עליו עובדים 
 הביטוח 

 

מסכום    20%     רכוש סמוך 
 הביטוח 

 

מסכום    10%     ובאחסנה  בהעברה רכוש
 הביטוח 

 

מסכום    10%     פינוי הריסות 
 הביטוח 

 

ישיר   לק   –נזק  וי,  תכנון 
לקו  וחו יעבודה  מרים  ה 

 לקויים 

מסכום    10%    
 הביטוח 

 

מסכום    10%     שכר אדריכלים ואח' 
 הביטוח 

 

לאחר   מיוחדות  הוצאות 
 שויות נזק עקב דרישת ר

מסכום    10%    
 הביטוח 

 

       ציוד קל  
       מבנים זמניים 

       שחזור מסמכים

 302☒ ₪  20,000,000     צד ג'

☒309 

☒312 

☒315 

ת  עיריי  317☒
חולון ו/או מנהל  
ו/או   העבודות 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 ( DD/MM/YYYYר )תאריך הנפקת האישו מה ות / בהקביטוח עבודות קבלני  -אישור קיום ביטוחים 
)למעט   המפקח 
אחריותם   בגין 
ו/או   המקצועית 
ו/או   קבלנים 
משנה   קבלני 

 )בכל דרגה(.  

☒318 

☒322 

☒328 

☒329 
עיריית    308☒ ₪  20,000,000     אחריות מעבידים 

או מנהל  חולון ו/ 
ו/או   העבודות 
)למעט   המפקח 
אחריותם   בגין 

ו/ או  המקצועית 
ו/א   ו קבלנים 

משנה  קבלנ י 
 )בכל דרגה(. 

☒309 

עיריית    317☒
חולון ו/או מנהל  
ו/או   העבודות 
)למעט   המפקח 
אחריותם   בגין 
ו/או   המקצועית 

ו/ או  קבלנים 
משנה    קבלני

 )בכל דרגה(.  

☒318 

☒328 
        אחר

)ב השירותים  ישפירוט  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  קוד  כפוף,  את  מתוך  השירו  לציין  ת 
 (*: ג'הרשימה המפורטת בנספח 

069 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
משלוח הודעה למבקש האישור    לאחר   יום30לתוקף אלא  א ייכנס  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, ל

 ו הביטול.בדבר השינוי א 
 

 חתימת האישור 
 

 המבטח: 

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות א לה כשדות שאינם בתוקף 
 

 ב'6נספח 
הנפקת  אישור קיום ביטוחים  תאריך 

 ( DD/MM/YYYYהאישור)
בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט   פוליסת ביטוח בתוקף,  וטח ישנהאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמב 

התנאים שמפורטים באישור זה    ה בין ר במקרה של סתי  ישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,בא
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישו יב עם  ר זה מיטלבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 מבקש האישור. 
 קש האישור* מעמד מב אופי העסקה*  מבוטח ה מבקש האישור* 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

הנפקת  אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 ( DD/MM/YYYYהאישור)

לפיתוח    שם הכלכלית  החברה 
 חולון בע"מ 

  שם

 נדל"ן ☒

 שירותים  ☐

 וצרים פקת מ סא☐

 אחר: ______ ☐
 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר: ______ ☐

 .פ. ת.ז./ח 511082489 ת.ז./ח.פ.

 מען  חולון  47המרכבה  מען

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

ה לפי גבולות אחריות או  חלוק
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ורת  ומהד

 הפוליסה 

ריך  את
 חילה ת

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי  

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום

 302☒ ₪  4,000,000     המוצר  חבות

 עיריית חולון  320☒

☒321 

☒328 

 חודשים  12 332☒
 301☒ ₪  4,000,000     אחריות מקצועית 

☒302 

☒303 

 עיריית חולון  320☒

☒321 

☒325 

☒326 

☒327 

☒328 

 חודשים  6 332☒
)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח   ד השירות מתוך  ישור, יש לציין את קולמבקש הא פירוט השירותים 

 : (*ג'הרשימה המפורטת בנספח 
069 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
או   האישור  מבקש  לרעת  פולישינוי  של  ביט סביטול  אלא ת  לתוקף  ייכנס  לא  למבקש    יום  30  וח,   הודעה  משלוח  לאחר 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 אלה כשדות שאינם בתוקף.   ניתן לסמן שדותכללי  ור ביטוח* באיש

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 7ספח נ

 פיצוי מוקדם בגין אי עמידה בתנאי החוזה נספח  

קנסות(  ום הפיצוי  )סכ   תיאור  מס' סעיף

 בש"ח 

 ₪ לכל שבוע   2,500 זמין אי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיווח למ .1

 ₪ לכל שבוע   2,500 בהגשתם   טים בהסכם, או איחורים המפור אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועד .2

 שבוע  ₪ לכל  2,500 תכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או איחור בהגשתם  אי הגשת  . 3

 ₪ לכל יום   1,500 הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה   . 4

 ₪ לכל יום   500 אי מילוי יומן עבודה   .5

 ם  ₪ לכל יו 500 אישור  שים ללא חסימת כבי .6

 ע  כל שבו 2,500 שימוש במים ללא שעון   .7

 יום ל מקרה/ ₪ לכ  500 רת  ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה ערמה לא מוגד .8

 ₪ לכל מקרה   500 פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה, כובעי מגן   .9

 ₪ לכל יום היעדרות  500 השטח  היעדרות מנהל עבודה מ  .  10

 ₪ )לכל מקרה(  2,000 אי ציות להוראות המנהל או הפקח   .11

עפ"י הקבוע    פיצוי   פ לו"ז שנקבעאי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע" .12

במסמכי החוזה לכל יום  

 איחור  

 ₪ לכל יום   500 אי ציות להוראות המנהל/הפקח בקשר למועדי תיקון   .13

 חור  ₪ לכל יום אי  1,000 עבודה בגמר יום עבודה פסולת/מפגעים מאתר הי פינוי א .  14

ל מקרה, כל  ₪ לכ  2,500 ת המנהל  אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להורא .15

 יום  

 ₪ לכל יום עיכוב   5,000 ולמבנים אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות   .16

מעבר   17%י פיצוי בשוו  פת הבדק  גלו בתקואי ביצוע תיקון ליקויים שנת  .17

לעלות ביצוע התיקון  

     הנדרש  

ולכל  ₪ לכל יום  1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות   .18

 אירוע  

 ₪ לכל מקרה  500 חבישת קסדה ו/או וסט על ידי העובדים אי  19

 ₪ לכל מקרה  500 אי הוצאת דוח שבועי  20

 ₪ לכל מקרה  500 בטיחות  אי מילוי הנחיות ממונה 21

 ה ₪ לכל מקר 500 אי הגעה לאתר עם נעלי עבודה 22

 ₪ לכל מקרה  500 אי חבישת משקפי מגן בהתאם לנדרש  23

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 8פח נס

 הקבלן מתום שנת הבדק אחריות  תקופות 

 בנספח זה :

 כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת; –"כשל" 

של שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן -ו המערכת, לרבות אי המוצר א   ליקוי בתפקוד ובעמידות –"ליקוי" 
 כל מרכיב בנפרד והן של המכלול. 

 
 

אח ליקוי/כשל  תיאור ופירוט # ריות  תקופת 
מתום  הקבלן 

 הבדק  שנת
 ארבע שנים  ות אלומיניום ופלסטיקליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרב 1
 ארבע שנים  קה ות ושחים לרבות שקיע ליקוי בריצוף וחיפוי פני 2
 חמש שנים  כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים  3
בין השאר של מרצ 4 ת  פות בקומ ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, 

במד בחניות,  ליקויים  קרקע,  וכן  הבניין,  בשטח  ובשבילים  רכות 
   משטחים מחומרי גימור שוניםב

חצר"   "פיתוח  זה,  משט  לרבות  –לעניין  חים,  שבילים, 
זה  קי ובכלל  ומערכות,  בנויים  רכיבים  גדרות,  רות, 

 מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
 

 חמש שנים 

 חמש שנים  הבידוד התרמי ת של מרכיבי מערכות  ובעמידו  כשל בתפקוד 5
צנר 6 במערכות  דלוחין  כשל  ומרזבים,  הסקה  מערכת  מים,  לרבות  ת, 

 ות; ות נזיללרב –"כשל"  לעניין זה,  וביוב
 שש שנים 

תת 7 בחללים  לרבות  המבנה,  באיטום  בקירות,  -כשל  קרקעיים, 
 בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך 

 שש שנים 

 שבע שנים  מ"מ ברכיבים לא נושאים  1.5-ם ברוחב גדול מסדקי 8
 שנים שבע  ת, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ התנתקו 9

פולסת, התקלפות טיח, סדקים בטיח,  בלתי מ  מישוריות  –ח  כשל בטי 10
 חדירת מים לקירות דרך הטיח. 

 שנים  שבע

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 9ספח נ

 פרוטוקול מפגש קבלנים 

 [ יצורף בהמשך ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימה וחותמת המציע: ___________________ 

 10נספח 

 העירייה  מטעם  וטפסים הנחיות 
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