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 כבד,אדון נ
 

ח מהוות  אלה  והוראות  החוזה  ההסכם,  ומהוראות  המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי    מסמכים היתר  לק 

 המצורפים למסמכי המכרז. 

 . לביצוע העבודות המפורטות להלן, מזמינה בזאת הצעות מחיר  )"העירייה"עיריית בית שאן (להלן: 

 :הלןכקבלן עצמאי את השירותים המפורטים ל עירייההקבלן יתחייב להעניק ל .1

 בניית היחדה להתפתחות הילד בית שאן -ביצוע עבודות 

 : התחייבויות הקבלן .2

מקצועי   .2.1 אדם  כוח  כמעביד,  להעסיק,  הקבלן  מתחייב  לעיל,  כמפורט  השירותים  מתן  לצורך 

  עירייהה והקבלן ו/או בין העיריימעביד בין ה-ומיומן. מובהר בזה כי לא יתקיימו יחסי עובד 

 רש בסעיף זה. למועסקים על ידי הקבלן, כנד

ה ו/או כל גורם מוסמך  הנדסכמו כן, יעמיד הקבלן איש קשר מטעמו, אשר יפעל מול מחלקת ה .2.2

 ה.עיריי אחר ב

תמורה    שולם לקבלןתלעיל ובהתאם לתנאי המכרז,    2.1בגין מתן השירותים כמפורט בסעיף   .2.3

 כמפורט בהסכם.

 : נגישות  .2.4

מאישור  להנפיק  הקבלן    מתחייבעבודה  הסיום  ב .א ע"י  הנגישותחתום    [כהגדרתו  ורשה 

לנגישות  ב (מורשים  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תשס"זתקנות    ]2007  -השירות), 

דרישות הנגישות שחלות על מקומות ושירותים על פי  לכי העבודה עומדת    ,מאשרה  מטעמו

 כל דין. פי 
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נגישות,   .ב מורשה  ע"י  חתום  אישור  עבו ללא  קבלן  חשבונות  ישולמו  ולא  יאושרו  כל  לא  ר 

 הטעונה את אישורו של מורשה הנגישות.   עבודה

 תנאי סף להשתתפות בהליך הגשת ההצעות  .3

להלן,   .3.1 המפורטות  והערבויות  האסמכתאות  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ע"י  תוגש  ההצעה 

 יהיו על שם המשתתף בהצעה.

 רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת ההצעות עומד בתנאים הבאים:  .3.2

היקף .3.2.1 עבודות    בעל  של  שנתי)  (מחזור  שנתי  כספי  מבניהפעילות  יפחת  שלא  בהיקף   ,-  

 בשנה, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו. ₪  5,000,000

ההצעות   .3.2.2 הגשת  למועד  שקדמו  האחרונות  בשנתיים  חלוט),  דין  (בפסק  הרשעות  העדר 

זרים  עובדים  חוק  לפי  או  מינימום  שכר  חוק  לפי  בעבירה  לפי  לתצה  בהתאם  למכרז,  יר 

 .מסמך ג'בנוסח המצורף כ, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 . 2ג 100בנייה ענף   בעל סיווג קבלני .3.2.3

מוסמך  .3.2.4 עבודה  מנהל  להציב  יכולת  בתקנה  בעל  כהגדרתו  בעבודה   3,  לתקנות הבטיחות 

התשמ"ח   בניה)  הפרויקט  ,1988  –(עבודות  ביצוע  באתר  יומיומי  עבודה  באופן  מנהל   .

 יכול שיהא המציע עצמו או מי מעובדיו (לרבות מועסק באמצעות חוזה). מוסמך 

 בעניין מניעת העסקת עברייני מין  1חתימה על נספח ג   –בעבודה במוסד חינוכי   .3.2.5

 :  מסמכי המכרז .4

 הזמנה להשתתפות במכרז  מסמך א'
 

 מסמך ב'
 

 מסמך ג'
 

 1ג'מסמך 

 נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה במכרז 
 

 שעות תצהיר היעדר הר
 

 תצהיר בעבודה במוסד חינוך 
 
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה  2מסמך ג' 

 נמחק   3מסמך ג' 

 הסכם מסמך ד'

 הסכםנספח הוראות משלימות ל 'המסמך 
 

 בטיחות ודיני בטיחות-1נספח   'ומסמך 

 להסכם  2נספח   'זמסמך 
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 מבטחו של המציע נספח ביטוחים לחתימת  'חמסמך 

 'טמסמך 
 

 מסמך י'

 ח ערבות בנקאית (ביצוע)נוס
 

 חוזה 
 

 מפרט טכני /מיוחד  'יאמסמך 

 כתב כמויות  'יבמסמך 

 תוכניות  'גמסמך י
 
 

 תצהיר אי תיאום מכרז  מסמך יד'
 

 חתימה של העיריה  םמורשי  ןבענייהצהרה  מסמך טו'
 

גשתה  , והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו וה העירייהכל המסמכים הרשומים לעיל הם רכושה של  

ועל המציע להחזירם לעירייה עד ליום האחרון להגשת ההצעות. בין אם יגיש ההצעה ובין אם לא, אין  

 המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

במכרז.   ותיקונים  שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  העירייה 

י כאמור,  והתיקונים,  כל  השינויים  של  לידיעתם  בכתב,  ויובאו,   המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  היו 

 שנמסרו על ידם.  פרטיםו/או בפקסימיליה לפי ה  אלקטרוניהמשתתפים בדואר 

 :הפרטים .5

(  מנכ"ל העיריהבמשרדי  את המסמכים אפשר לקבל   .5.1 ,  )08:00-12:00בשעות העבודה הרגילות 

הבירה   ירושלים  רח  שאן  בית  עיריית  המען:  את    .10900יקוד  מ  1לפי  להוריד  גם  ניתן 

בכתובת   העיריה  מאתר  "מכרזים    shean.org.il-www.betהמסמכים  הלשונית  תחת 

 ודרושים". 

 ₪  שלא יוחזרו.  1000 לשם קבלת המסמכים הנ"ל, יש לצרף סך של   .5.2

 

 3/2022פרסום המכרז:  .5.3

5.4. : הקבלנים  מבניין  יצי .  0012:  שעהב  15/2/2022תאריך:   שלישי  ם  ביוייערך     סיור  אה 

 ההשתתפות אינה חובה.   העירייה, ממחלקת הנדסה.

 .2:001בשעה :   8/3/22  תאריך: שלישי  ביום יהיה   להגשת הצעות מועד אחרון  .5.5

 החל מיום צו התחלת עבודה. חודשים  12   תקופת ביצוע .5.6

 1/4/22מועד משוער לתחילת העבודה :  .5.7

 1/4/23ר לסיום העבודה: מועד משוע .5.8

http://www.bet-shean.org.il/
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עבודה .5.9 התחלת  ו   -צו  הזוכה  לקבלן  יימסר  תוך  הצו  העבודה   בביצוע  יתחיל  ימים     7הקבלן 

  נחתם ההסכם עמו ובטרם   הזוכה לא יתחיל בביצוע העבודות בטרם  .קלנדריים מיום קבלת צו

 . חתום על ידי מהנדס העיר קיבל צו התחלת עבודה

 הבאים: על המציע לצרף להצעתו את האישורים .6

רישום   .6.1 בחוק  כאמור  הקבלנים  ברשם  רשום  קבלן  הקבלן  היות  על  המעידה  בתוקף  תעודה 

 והתקנות שהוצאו מכוחו.   1969-הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
 

             קבלן רשום בנייה   סיווג קבלנים                
         

 2ג  :   קבוצה        100קוד:בנייה  תיאור הענף:                  

אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת   .6.2

 . 1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 . 1975-תעודת עוסק מורשה בתוקף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .6.3

 אישור אגף מס הכנסה בתוקף לצורך ניכויי מס הכנסה.  .6.4

 . מגופים ציבוריים ורשויות מקומיות המלצות .6.5

להלן (במידה   9.3מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאים המקנים עדיפות, כאמור בסעיף   .6.6

 ומתקיימים במציע תנאים אלו).  

 זהותו של מי שישמש כמנהל עבודה באתר ביצוע הפרויקט ותעודת הסמכה כמנהל עבודה.  .6.7

כמסמך , בנוסח המצורף  ות בנקאית אוטונומיתעל הקבלן לצרף להצעתו ערב  -ערבות בנקאית .6.8

של    על סך תוצא ע"י בנק מוכר בישראל לטובת העירייה  שצמודה למדד המחירים  לצרכן    ,ב'

לתאריך:   ₪  ,000180 יזכה במכרז , להבטחת  אתזו  22/6/8. תוקף הערבות  ההתקשרות באם 

בות בנקאית  בכל  . לא יתקבל כל מסמך ו/או תחליף אחר לערוהכל כמפורט במסמכי המכרז

את   להאריך  מהמציע  לדרוש  זכותה  על  שומרת  העירייה  אחרת.  וצורה  ,  הערבותתוקף  דרך 

 . מעת לעת

סכום הערבות חייב להיות מדויק וכך גם  חל איסור מוחלט להיטיב הערבות.  ,  למען הסר ספק
 ערבות אשר מיטיבה תיפסל אוטומטית  תאריך תוקף הערבות.

 
רז יקבלו את הערבות שהופקדה בקופת העירייה לאחר חתימת החוזה  מגישי הצעות שלא זכו במכ

יום מהיום האחרון להגשת ההצעות    120עם הקבלן שהצעתו נתקבלה על ידי העירייה, או בחלוף  

 למכרז העירייה לפי המוקדם מבין השניים. 

 
 

 החלפות ערבות מכרז בערבות ביצוע והשלמת מסמכים לאחר הודעה על זכיה 
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להשלים את המסמכים הנדרשים על ידי העיריה, לרבות חתימת המבטח על    יידרש  הזוכה במכרז 

עד  בתוקף    ,כמסמך ט'המצורף    חביצוע בנוסהנ"ל בערבות    המכרז  ערבות  נספח הביטוח, החלפת

ימים מקבלת הודעה על זכיה    7וזאת, בתוך  מיום חתימת ההסכם על ידי העיריה,  חודש    13תום  ל

 רשאית העיריה לבטל את זכייתו ולחלט את ערבות המכרז. כן, במכרז. באם לא יעשה 

 

 הנ"ל בדבר היקף מחזור כספי.  3.2.1להוכחת סעיף אישור רו"ח  6.9

 קבלה על רכישת המכרז על שם המציע.  6.10 

 איסור העסקת עובדים זרים  .7

 זה:  סעיף ב .7.1

  , שומרוןעובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה -עובדים זרים 
חל   וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם
פרק ו לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות 

   .1995 -תשנ"ה ),שונות(תיקוני חקיקה
 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  -מומחה חוץ
שירות   שב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתתהוזמן על ידי תו )1(

 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יחודית. 
 שוהה בישראל כדין. ) 2(
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. )3(
 נה נופלת מפעמייםבעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אי )4(

 לסטטיסטיקה.  מרכזיתההשכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי  

חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח  
 ן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. אדם, קבל

ותהווה   .7.2 ההסכם  בתנאי  עמידה  אי  תהווה  כאמור  להתחייבות  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת 

 . הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות

 נוספים אפשר לקבל במחלקת ההנדסה בעירייה.הסברים   .7.3

 

 הצהרה לגבי עבודות במוסד חינוך .8

 יתחייב שלא להעסיק עברייני מין בעבודה במוסד חינוך.  לפיו   1על נספח ג  הקבלן יחתום 8.1

 הנ"ל.  1הקבלן יבודד את מקום העבודה כאמור בנספח ג   8.2

תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית  כאמור,    1פעולה בניגוד לאמור בנספח ג   8.3

 . של הסכם ההתקשרות

 הגשת ההצעה  .9

ע"י המציע בכל עמוד    במקור  , כשהם חתומיםהנספחים  , לרבות ואת כל מסמכי המכרז  את ההצעות

רח ירושלים    1(קומה    בעירייה בלשכת מנכ"ל  לתיבת המכרזים    ,יש להגיש במעטפה סגורה  ועמוד,
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–על המעטפה יירשם "הצעה    .12:00שעה    8/3/22שלישי     , עד לא יאוחר מיום  בית שאן)  1הבירה  

 ". 3/2022 מכרז מס

 אחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף. הצעה שתגיע לאחר המועד ה 

בתוקף   תהיה  ההצעות.  90במשך  ההצעה  להגשת  האחרון  מהמועד  רשאית  עירייה ה  ימים    תהא 

יד על  נוספת שתקבע  פי שיקול  הלדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה  וזאת על   ,

ה  הדעת תוקף  את  להאריך  מתחייב  מהמציעים  אחד  וכל  דרישה  הבלעדי,  קבלת  עם  מיד  הצעה 

 לכך.   עירייהמה

העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל  

והוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב לספק את העבודות על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו  

במכרז  הזוכה  כהצעה  עורך    .תבחר  ידי  על  אימות  לכלול  זאת. על ההצעה  בנספחים הדורשים    דין 

על   המציע  של  המבטח  חתימת  אך  עליו,  מקובל  הביטוח  נספח  כי  המציע  מצהיר  ההצעה  בהגשת 

 נספח הביטוח תידרש רק מהזוכה לאחר הודעת הזכיה כאמור לעיל. 

 בחירת הקבלן הזוכה  .10

 הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה עירייהה .10.1

פסול מציע בשל  ה רשאית ל עירייליה לקביעת הזוכה במסגרת הליך זה, תהא הבחשבון שיקו .10.2

לשימוע   בכפוף  עם המציע,  גופים אחרים  של  רע  ניסיון  או  איתו  העיריה  של  רע  קודם  ניסיון 

   שייערך למציע בענין זה.

 . נמחק .10.3

בוועדת  ב .10.4 הגרלה  שוות, תעשה  והצעות הקבלנים תהיינה  לצורך ממידה  בין הקבלנים  כרזים 

זוכה  קב קבלן  החלטת  יעת  פי  על  השוות,  ההצעות  בעלי  הקבלנים  בין  נוספת  התמחרות  או 

 .  ועדת המכרזים

 .הזוכה ה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם עירייה .10.5

סבירה  עירייה .10.6 בלתי  שהינה  בהצעה,  כלל  להתחשב  שלא  דעתה,  לשיקול  בהתאם  רשאית,  ה 

 ביחס למהות השירות ותנאיו. 

דרישת מהנדס העיר או    כה ע"י וועדת המכרזים הקבלן הזוכה יגיש לפילאחר קביעת קבלן זו .10.7

לוח זמני ביצוע עבודה אשר אינו עולה על המועד המכסימלי שנקבע לסיום העבודה    מי מטעמו 

החוזה בתנאי  והן  בפרסום  וכן  הן  הציוד  ,  פירוט  הכוללת  העבודה,  לביצוע  הציוד  רשימת 

 ין לחכור וכו.הנמצא ברשות המציע והציוד שבדעתו להזמ

 כללי  .11
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או   .11.1 ו/  הכמויות  בכתב  ו/או  הטכני  במפרט  המציע  ידי  על  שייעשו  הסתייגות  ו/או  שינוי  כל 

לגרום לפסילת ההצעה.  עלול  בגוף המסמכים  ע"י תוספת  ו/או בתנאי החוזה    בטופס ההצעה 

הקבלן    ההחלטה על כך ניתנת בכל מקרה לשיקול דעתה של וועדת מכרזים עיריית בית שאן.

 . דרש לתת הנחה או תוספת על כתב הכמויות המצורף של המתכנןני

רשאי   .11.2 בחברה  מדובר  כאשר  מחירים.  הצעת  המגיש  קבלן  לחתום  רשאי  ההצעה  טופס  על 

החברה. חותמת  בצרוף  החברה  בשם  לחתום  החברה,  תקנון  לפי  שהוסמך  מי  כל    לחתום 

 המסמכים המוגשים בהצעה חייבים להיות של אותה האישיות המשפטית. 

בערך:    .11.3 תקורה  הוצאות  ינוכו  זה,  חוזה  בגין  העירייה,  ע"י  המאושרים  הקבלן  חשבונות  מכל 

 הוצאות משרד, פיקוח עליון, ניהול וכו). –במילים: עשרה אחוזים –(תקורה  10%

  05/03/2022עד ליום    david@bet-shean.org.ilשאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל שכתובתו   .11.4

ולווד  ............. שמספרו  שעה  בטלפון  המייל  קבלת  הבהרה    04-6489441א  לשאלות  תשובות 

העיריה   באתר  ודרושים".    shean.org.il-www.bet תפורסמנה  "מכרזים  הלשונית  תחת 

 באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים. 
 בכבוד רב,                                                                                                               

 
 ז'קי לוי               
 
 ראש העיר              

http://www.bet-shean.org.il/
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה למכרז  –מסמך ב 
 
 

 לכבוד
 עיריית בית שאן 

 1ירושלים הבירה  רח' 
 בית שאן 

 
 ג.א.נ.,

 .                  ערבות בנקאית מספר           הנדון: 
 

 
(להלן:    ______________ מזהה  מס   ____________________________ בקשת  פי  על 

מאה ושמונים  ₪ (במילים:     180,000כל סכום עד לסך    ק") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"
₪ (להלן  תוספת ב  )אלף  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  :  הפרשי 

דה להתפתחות הילד  בית שאן  יבניית היח  –  זאת בקשר עם השתתפותם במכרז ל"),  הפרשי הצמדה"
חוזה    3/2022שמספרו   השאר,  בין  כולל,  המכרז,  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  ולהבטחת 

 ההתקשרות במסגרתו.  
 

תוך   הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מי  14אנו  דרישתכם  ימים  קבלת  ום 
או   כלשהו  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה 
אחרת,   דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או  כלשהו,  באופן 

 כם. ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפי
 

שכל   דרישות,  במספר  או  בפעם אחת  הנ"ל  הסכום  של  מאתנו את תשלומו  לדרוש  רשאים  אתם תהיו 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 
 במכתבנו זה:

 
לסט  –"  מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  טיסטיקה  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

 " (להלן:  זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  המדד  אם 
") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו  החדש

" (להלן:  נקודות  היסודי__________  המדד  ")  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו 
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

לאחר    תענה.לא    מועד זהדרישה שתגיע אלינו אחרי    ועד בכלל.    22/6/8ערבות זו תישאר בתוקפה עד  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   מועד זה

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
     

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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 תצהיר העדר הרשעות – מסמך ג'
 

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב' 2לפי סע' 
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
לאחר    _________________ ת.ז.   _________________ מרח   ________________ הח"מ  אני 

 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 

"), אני מכהן כ________________ בחברה, ואני  החברה ___________________ (להלן: "אני נציג   .1
 מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן. 

 
בסעיף   .2 (כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  זה,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  לחוק  2עד  ב(א) 

ציבוריים, התשל"ו גופים  "  1976-עסקאות  ציבורייםחוק עסק(להלן:  גופים  בפסק  אות  הורשעו  לא   (("
תנאים   והבטחת  כדין  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין 

(להלן:    1987-") או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים (להלן: "  1991-הוגנים), התשנ"א
 ").  חוק שכר מינימום"

 
להגשת   .3 האחרון  למועד  בסעיף  עד  (כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  זה,  במכרז  לחוק  2הצעות  ב(א) 

גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי   עסקאות 
) האחרונה.   ההרשעה  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  אולם  מינימום,  שכר  למחוק  חוק  יש  הערה: 

 ).התקייםהוראה זו אם האמור בה לא  
 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת   .4

בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם  
 אחר עמו אתקשר. 

 
ל  .5 בניגוד  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  בתנאי  ידוע  עמידה  אי  תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  התחייבות 

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 
 בתצהיר זה:  .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל   6.1
לעב  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  ו  עזה,  פרק  חל  ושעליהם  בישראל,  וד 

לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני  
 . 1994-חקיקה), תשנ"ה

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  6.2

ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות   6.2.1 הוזמן על 
 אותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.  ל

 
 שוהה בישראל כדין.     6.2.2

 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.     6.2.3

 
מפעמיים     6.2.4 נופלת  איננה  אשר  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  בעד 

 כיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה. השכר הממוצע במשק למשרת ש
 

         _________________________ 
 חתימה                            

 אישור עו"ד
 

עו"ד _________________, במשרדי שברח   בפני,  ביום ____________ הופיע  כי  בזה  הנני מאשר 
  ___________________________ מר/גב  עצמו/ה  _____________________  זיהה/תה  אשר 

בשם   זה  תצהיר  לתת  מוסמך/כת  ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י 
וכי   האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/יה  לאחר  "המציע").  (להלן:   _________________

נכונות הצהרת ו/ה הנ"ל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 וחתם/מה עליה בפני. 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 לגבי עבודה במוסד חינוך – 1מסמך ג'
 

 2001-על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א
 ועל פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך 

 
 

________ הח"מ  לאחר  אני   _________________ ת.ז.   _________________ מרח   ________
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 

 
"), אני מכהן כ________________ בחברה, ואני  החברה אני נציג ___________________ (להלן: " .1

 עם החברה, את המפורט להלן. התחייב מטולמוסמך להצהיר  
 
הריני מתחייב כי החברה תבדוק ותעסיק עובדים לצורך העבודה נושא מכרז זה, רק ככל שאין להם עבר   .2

עובדיה   לכל  ישראל  אישור מתאים ממשטרת  לקבל  כך מתחייבת החברה  ולצורך  מין,  בעבירות  פלילי 
עמ  אי  כי  לי  ידוע  המדובר.  החינוך  במוסד  זה,  שיעבדו  בסעיף  לאמור  בניגוד  עובדים  אי    ידה  תהווה 

ההתקשרות.   הסכם  של  יסודית  הפרה  ותהווה  ההתקשרות/המכרז,  ההסכם  בתנאי  הריני  עמידה 
 מתחייב להציג את אישור משטרת ישראל על פי דרישת העיריה או מי מטעמה. 

 
הנחיות . 3 לימודים אקבל  בזמן  בניה  של  בכל מקרה  כי  ואני מתחייב  לי  וממינהל    ידוע  העיריה  ממהנדס 

 הבטיחות במוסדות חינוך של העיריה. 
 
מתחייב   . 4 וציוד  אני  כלים  חומרים,  של  והוצאה  הכנסה  לצורך  לעובדים  נפרדים  גישה  סידורי  להתקין 

קשיחה,   הפרדה  גדר  תיבנה  הבניה  לאתר  המוסד  שטח  בין  המוסד.  אל  תלמידים  של  הגישה  מדרכי 
מלוחות   מלבנים,  ויציבה  של  אטומה  בגובה  גדר ההפרדה תהיה  דומים.  או מחומרים  לפחות,    2עץ  מ 

פעילות. הצד הפונה אל אזור משחק   בין אתר הבניה לשטחי משחק או  והיא תבטיח הפרדה מוחלטת 
הילדים ו/או פעילות מוסד החינוך יהיה חלק וללא בליטות או מסמרים, חוטי ברזל או מפגעים אחרים.  

פח גלי. על הגדר ייתלה שילוט "סכנה! כאן בונים! אין כניסה". כל בור,    הגדר לא תיבנה מרשת, בד או
 שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי למנוע סכנה של נפילת תלמידים. 

 
 
 

 
         _________________________ 

 חתימה                            
 
 

 אישור עו"ד
 

כי בזה  עו"ד _________________, במשרדי שברח    הנני מאשר  בפני,  ביום ____________ הופיע 
עצמו/ה   זיהה/תה  אשר   ___________________________ מר/גב   _____________________
בשם   זה  תצהיר  לתת  מוסמך/כת  ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת  ת.ז.  ע"י 

"המציע") (להלן:  וכי  _________________  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/יה  לאחר   .
נכונות הצהרתו/ה הנ"ל   יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 וחתם/מה עליה בפני. 
 

 
 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 

 



12 
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה  – 2מסמך ג'
 

 ה והתחייבותהצהרהנדון: 
 

עיריי עומד להתקשר בחוזה עם  ואני  בית שאןהואיל  בו, הנני מצהיר    ת  ו/או תאגיד שלעירייה שליטה 
 כלהלן: 

 
 אינני נמנה על אחד מאלה:  .א

 
 קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. ).1(

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.  ).2(
 
 ותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן.בן זוגו ש ).3(

 
)4.( ) משנה  בסעיף  מהמנויים  לאחד  יש  שבו  אחוזים  2(  –   )1תאגיד  עשרה  על  העולה  חלק  לעיל   (

) משנה  בסעיפי  מהמנויים  אחד  ואף  ברווחיו.  או  ו  1בהונו  אחראי  2(  –)  עובד  או  מנהל  לעיל   (
 בתאגיד.  

 
האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות   .ב

בפקודה   וכן את ההוראות הקבועות  לעיל  א  בסעיף  כאמור  מועצה  לבין חבר  העירייה  בין 
לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א לעיל, וכן ידוע  

רה של כריתת  לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במק
חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על  
מה   את  להחזיר  חייבת  העירייה  תהיה  לא  ומשבוטל  השר  החלטת  פי  על  או  החלטתה  פי 

 שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה. 
 

ינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול ש .ג
 א לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 
 

_________                                                                                   ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                          תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

עו"ד _________________, במשרדי שברח   בפני,  ביום ____________ הופיע  כי  בזה  הנני מאשר 
עצמו/ה   זיהה/תה  אשר   ___________________________ מר/גב   _____________________

ת.ז.  בשם    ע"י  זה  תצהיר  לתת  מוסמך/כת  ואשר  אישית,  לי  ____________________/המוכר/ת 
וכי   האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/יה  לאחר  "המציע").  (להלן:   _________________
נכונות הצהרתו/ה הנ"ל   יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 וחתם/מה עליה בפני. 
 

 
 
 

 חותמת ___________________    עו"ד ____________________ 
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 הסכם -'דמסמך 
   3/2022-מכרז מס'

 
 2022ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹשנת  _________ חודש  ______ שנערך ונחתם בבית שאן ביום 

                 
 עיריית בית שאן   בין:          

 מצד אחד            )"העירייה"(להלן                
 

 ח.פ_________ ____________  לבין:          
 מצד שני   )                                                   "הקבלן"(להלן                                 

 
 
 

 (להלן:  יחידה להתפתחות הילד לבניית ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ והקבלן הציע לעירייה לבצע עבודות◌ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  הואיל:
 ; כול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיוה ,)"העבודות"  
 

 ; והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות טובים לביצוע העבודות והואיל:
 

 ;נספחיומסכימה להזמין מהקבלן את העבודות בהתאם להסכם זה ווהעירייה  והואיל:
                       

 
 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 

 כללי  .1
 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם. .1.1
 

 הכותרות בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הסכם זה על פיהן.  .1.2
 
 העבודות .2

 
 , כמפורט לעיל ולהלן. יב לבצע עבור העירייה את העבודות נשוא המכרזהקבלן מתחי 

 
,  קבלן, במסגרת תפקידי הלתתםחייב  קבלןמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר השירותים שה

 : היתרבין   ,כוללים אותם שירותים
 

ועם האדריכל והמתכננים המקצועיים האחרים, לרבות:    העירייה, עם המפקחעם שיתוף פעולה  .2.1
, האדריכל ומתכננים  העיריי ישיבות, התייעצויות ובירורים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו ע"י ה

 ; במסגרת תפקידיו קבלןאחרים השייכים לשטח פעולתו של ה
 

 הוצאת כל האישורים הנדרשים, לרבות היתרי בניה, לצורך ביצוע עבודות הבנייה;  .2.2
 

הסעיפים השונים באומדן התקציבי של    בקרה שוטפת על עלויות עבודות הבניה בפועל אל מול .2.3
 ; עבודות הבניה ו/או אל מול הסכומים נשוא ההסכם מול הקבלן המבצע

 
   ;מילוי התחייבויות הקבלן בנושאי בטיחות .2.4

 
 בדיקת חומרים ובדיקות איכות במהלך הביצוע;  .2.5

 
ים  על רמת, אופן והתקדמות ביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנ עירייה דיווח מפורט ושוטף ל .2.6

 ;והמסגרות התקציביות
 

השתתפות בבירור תביעות ומחלוקות בקשר עם ביצוע העבודות, מתן עדות בכל פורום שבפניו יהיה   .2.7
 צורך להביא עדות כזו וכיו"ב.
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 התמורה .3

 
 :תשלם העירייה כדלהלןביצוע העבודות תמורת 

 
 ____________________ סה"כ 

                      
 _______ _____________ מ.ע.מ. 

 
 ________________ סה"כ  כולל מע"מ 

  
 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹבמילים:______________________________________________________ 

 
 תנאי תשלום  .4

 
 חשבונות לתשלום, באופן הבא: הקבלן יגיש לעירייה  .4.1

 
 ) 25%ולא יעלה על   15%-א יפחת מחשבונות חלקיים (כל חשבון עבור עבודות שבוצעו בהיקף של

 
   .חשבון סופי עם השלמת מלוא העבודות

 
 עירייה.ימים ממועד הגשת החשבון ל  30כל חשבון ייבדק על ידי מהנדס העירייה בתוך   .4.2

 
, אין ולא יהיה בכדי להוות אישור ו/או הסכמה לגבי טיב  קבלןבאישור העירייה לחשבונות שיגיש ה .4.3

 ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם.   קבלןשירות ה
 

תשלום שכר טרחתו של הקבלן יהיה לאחר אישור החשבונית, על ידי מהנדס העיר, בתנאים של   .4.4
 מיום הגשת החשבון.  80משוטף +  , ולא יאוחר 60שוטף+

 
ביטוח לאומי ומיפעל   המוסד למ על אף האמור בסעיף זה, ידוע לקבלן כי המימון של העבודה הינו  .4.5

יה  י ימים מקבלת המימון בעיר  10ועל כן בכל הנוגע למימון החיצוני התשלום יהיה בתוך   ,הפיס
 .יום מיום הגשת החשבון 150ולכל היותר 

 
 

 שינויים   .5
רשאי להורות לקבלן בכתב, והקבלן מתחייב לבצע כל עבודה נוספת או שינויים   העירייה מהנדס

 . (נספח י') החוזה לביצוע המבנה על ידי הקבלן  תנאי בחלהוראות פרק  והכל בהתאם בעבודה.  
 
 

 מעבדה .6
קות טיב  ) יתקשר עם מוסד מוכר לשם ביצוע בדיעירייהאו הקבלן (על פי החלטת ה  עירייהה .6.1

 הנדרשות בשדה באישורו של המפקח. 
 

  תפקידי המעבדה יהיו:  .6.2
 א. בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.  
 ב. בדיקות לטיב המלאכה.  
 ג. בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח.  
 ד. סיכום וריכוז יומן הבדיקות. 
 

 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח.  .6.3
וביצוע הב .6.4 הוצאות המעבדה, הפעלתה  כל תקופת החוזה,  כל  במשך  חוזרות  בדיקות  כולל  דיקות, 

חלים על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. עלות הבדיקות לא  
 מערך החוזה. 1.5%תעלה על 
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על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב   .6.5
לפיצוי כל שהוא ו/או    ה, מכל מין וסוג שהוא,תביע   הקבלן מוותר בזאת על כלהמתנה לתוצאותיהן.  

 יהיו כאלה.  ש  ככללהארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, 
 

 תקופת הבדק והאחריות   לוח זמנים ו .7
 

 מיום קבלת צו התחלת עבודה. חודשים  12 הקבלן יבצע את מלוא העבודות נשוא המכרז תוך .7.1
 

 האחריות תהיה כדלקמן: תקופת הבדק ו  .7.2
 

 שנה .     -לעבודות פיתוח  
 שנים. 2  -לעבודות סלילה

 
 פיצויים .8

 
(אלף ₪) צמודים לכל    1,000₪  של יעמוד על סך  העבודות, סכום הפיצוי לכל יום איחור בהשלמת 

 יום איחור.   
 

 איסור המחאה  .9
 

על פיו, לאחר, פרט אם  הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה   .9.1
העירייה, מאת  לכך  הסכמה  תחילה  בתנאים    קיבל  לכך  להסכים  או  לסרב  זכאית  תהא  והעירייה 

שחלו   החוזה  הוראות  כל  אחר  למלא  עליו  יקבל  ההעברה  שמקבל  בתנאי  ובייחוד  לנכון,  שתמצא 
 קודם לכן  על הקבלן. 

  
מה .9.2 כלשהו  סכום  לקבלת  זכותו  את  להמחות  זכאי  יהיה  לא  לאחר,  הקבלן  זה  הסכם  לפי  עירייה 

 אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה. 
 

 ביטוח .10
 
הקבלן יגרום לכך שחברת ביטוח  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,   .10.1

מוכרת ומאושרת במדינת ישראל תפיק עבורו פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי התחייבויותיו עפ"י  
   הסכם זה.

 
  'חמסמך  מתן הצו לתחילת ביצוע עבודות, ימציא הקבלן לעירייה את    חתימת ההסכם וטרם   םע .10.2

 ממולא וחתום ע"י המבטח. 
 

הפוליסות   .10.3 יהיו  זה,  הסכם  נשוא  המועדים  מבחינת  רלוונטית  עת  בכל  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 
אושר מראש  בתוקף, בין כשהן מוצאות ע"י המבטח הנוכחי ובין ע"י מבטח אחר שי  ' חמסמך  נשוא  

 ובכתב ע"י המזמינה.  
 

 
 ערבויות .11

 
צמודה למדד   ,כנספח ט', בנוסח המצורף ערבות בנקאית אוטונומית  למסור לעירייהעל הקבלן 

, להבטחת  ...............העירייה בשיעור של תוצא ע"י בנק מוכר בישראל לטובת  שהמחירים לצרכן 
ותוחזר     ..................יום יה בתוקף עד להערבות תה ביצוע החוזה וכל התחייבויותיו על פיו.

אישור המהנדס / המפקח בכתב כי העבודה הסתיימה. הערבות תוחזר לקבלן   לקבלן עם מתן
 לאחר שיפקיד ערבות בדק. 

 
בתום ביצוע הפרויקט על הקבלן למסור לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד 

  5%) לטובת העירייה בשיעור שלדקבישראל (ערבות ב המחירים  לצרכן שתוצא ע"י בנק מוכר 
נו, שנה  ידהי  –. זאת, להבטחת תקופת הבדק בנוסח נספח ט"ז מערך  התמורה לא  כולל מע"מ

 מיום המסירה כאמור לעיל. הקבלן יקבל את הערבות בחזרה, בתום התקופה כאמור.  
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 חותמת העירייה   חתימה וחותמת הקבלן
 
 
 
 

 , ראש העיר ז'קי לוי  
 
 
 
 

 עטאלה סבאג, גזבר   
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 הסכם משלימות ל נספח הוראות -'המסמך 

 
   3/2022-מכרז מס'

 
 2022ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹשנת  _________חודש  ______ שנערך ונחתם בבית שאן ביום 

                 
 עיריית בית שאן   בין:          

 מצד אחד            )יה""העירי (להלן                
 

 ח.פ_________ ____________  לבין:          
 מצד שני   )                                                   "הקבלן"(להלן                                 

 
 
 

בכפוף      הואיל הנ"ל  הפרויקט  ביצוע  בדבר  הסכמותיהם  את  זה  בנספח  לעגן  הצדדים  וברצון 
 ___________________ :  ת התקציבית הקיימת וזו עומדת על הסך שללמסגר

 
 לפיכך, הוצהר הותנה וסוכם כדלקמן:

 
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שנחתם בין הצדדים ביום_______________ בקשר  

 )."ההסכם"לביצוע עבודות_________________ (להלן: 
 
 

 _________________________ __: עומד על סך כספי של   ההסכם הנ"ל .1
  

 בהתאם לתנאי נספח זה ובכפוף להרשאה התקציבית. נהתתבצע ות, נשוא ההסכם,עבוד ה .2
 

והכול   .3 העבודות  ביצוע  של  שלבים  במס  הפרויקט  את  לבצע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 
נו ולא  בהתאם להרשאות תקציביות הקיימות ו/או שיתעדכנו מעת לעת, אם ועד כמה שאלה יתעדכ

   יהיה בכך משום הפרת הסכם או התחייבות כלשהי מצד העירייה כלפי הקבלן.
 

הקבלן מצהיר בחתימתו על  נספח זה, כי מסכים הוא לתנאים המופיעים בו ולא יבוא בטענות ו/או   .4
דרישות ו/או תביעות כנגד העירייה בכל הקשור והנוגע בביצוע הפרויקט במספר שלבים ו/או בגובה  

 תקציבית. ההרשאה ה 
 

להוציא  מ .5 הקיים,  התקציב  היקף  על  יעלה  לא  העבודה  היקף  מקרה  בכל  כי  היטב,  בזאת  ובהר 
העבודה   היקף  אז,  או  הפרויקט,  לביצוע  המממן  הגורם  נוספים מאת  יועברו תקציבים  בו  מקרה 

 יגדל בהתאמה עד למסגרת התקציב הנוסף החדש. 
 

תקבע העירייה או מי מטעמה ועל    וחשיבות אותהעבודות יבוצעו על פי הנחיות המפקח ועל פי סדר   .6
 הקבלן לעמוד ולקיים את ההוראות אשר יינתנו לו ע"י מי מטעם העירייה. 

 
בסעיף   .7 כאמור  התקציבית,  ההרשאה  לגובה  עד  הקבלן  ע"י  העבודה  ביצוע  כי  לא    1יובהר  לעיל 

ה ותתקבלנה  במידה  כי  הקבלן  על  ומוסכם  ידוע  העירייה.  מצד  הסכם  כהפרת  רשאות  תחשב 
הוא   הן  פי  ועל  תתקבלנה  אשר  החדשות  ההרשאות  גובה  עד  העבודה  תקודם  נוספות,  תקציביות 

 יעבוד. 
 

עם קבלת עדכון מהגורם הממן בנוגע להגדלת ההרשאה התקציבית תימסר על  כך הודעה לקבלן   .8
כפי   בפועל  התקציבית  ההרשאה  ולגובה  לעדכון  בהתאם  עבודותיו  ביצוע  את  יגדיל  והוא  בכתב 

 א עומדת נכון לאותו יום הביצוע .שהי
 

הינם הוראות משלימות ל .9 זה  נספח  הוראות  כי  ו/או    הסכם מובהר בזאת,  לגרוע  ואין בהם  בכדי 
 .הסכםלהפחית מחובה כלשהיא המוטלת על הקבלן עפ"י התנאים  עליהם חתם והמופיעים ב 
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ביצוע   .10 חלוקת  לעניין  הצדדים  הסכמות  את  מגבש  זה  נספח  כי  מצהיר  ולעניין  הקבלן  הפרויקט 
אזי היקף העבודה    עבודותההרשאות התקציביות, וכי היה ותוגדל ההרשאה התקציבית לביצוע ה 

 יגדל בהתאמה. 
 

  14בשלב  בו תוגדל ההרשאה התקציבית, העיריה תודיע לקבלן תוך פרק זמן סביר (שלא יעלה על   .11
 ימי עבודה) לשוב לגמר העבודה ולסיים את הפרויקט במלואו. 

 
מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר עיכוב או פיגור בין מועדי  הקבלן   .12

וכי   מתאימה  תקציבית  הרשאה  מהעדר  הנובעים  הביצוע  שלבי  בין  הפסקות  ו/או  העבודה  ביצוע 
 לעיל.  11ישוב לסיום העבודה תוך פרק  הזמן האמור בסעיף  

 
ו/או    הסכםלא ישוב לביצוע גמר העבודות בהתאם להיה  והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו אלה ו .13

האמורות   הסנקציות  עליו  יוטלו  לעיל,  כאמור  מתאימה  התראה  שקיבל  לאחר  בביצועו,  יפגר 
 . הסכםויחשב הדבר כהפרה יסודית של ה  הסכםב

 
ההרשאה   .14 לגובה  עד  יהיה  וביצועה  העבודה  קצב  כי  היטב  לו  והוסבר  הובהר  כי  מצהיר,  הקבלן 

ביכולתו להמשיך בביצוע העבודות בחריגה מסכום ההרשאה התקציבית ואין הוא    התקציבית ואין
 . מכרזיבוא בטענות מכל מין וסוג שהן כלפי העירייה ו/או בדרישה לביצוע העבודות בגובה סכום ה

 
המאושר   .15 לסכום  עד  העבודות  את  יבצע  הוא  המכרז,  סכום  גובה  חרף  כי  ומצהיר  מאשר  הקבלן 

   כאמור לעיל.  בהרשאה תקציבית העומדת
 

בעיר  .16 הכספים  בקבלת  מותנית  התמורה  שקבלת  לו  ידוע  כי  מצהיר  המממן יהקבלן  מהגורם  יה 
 המוסד לביטוח לאומי ומפעל הפיס.

 
עליו   .17 וחתם  לתוכנו  ומסכים  בו  האמור  את  היטב  קרא  כי  מאשר  זה,  נספח  על  בחתימתו  הקבלן 

 מרצונו הטוב והחופשי. 
 
 
 

 ום: ולראיה באו הצדדים על החתום הי
 
 
 
 

 
  ___________________________________________           ___     

    שאן  –עיריית בית                                                קבלן  ה       
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 לקבלן וקיום דיני בטיחות בטיחות    - 1נספח   -'ומסמך 

 3/2022מכרז מס'
 
 

ם כי קבלן זכה במכרז נשוא החוזה, הקבלן ימלא פרטיו ויחתום על  לאחר שיוחלט בוועדת מכרזי
 "נספח בטיחות לקבלן" ,וזאת כתנאי מקדים לתוקפו של החוזה.  

 פרטים 
 

 מזמין העבודה ___________________  טל _______ א.
 מהות העבודה ____________________________.  ב.
 ___. מקום העבודה _________________________  ג.
 שם הקבלן _______________________ מס עובדים________   ד.
 כתובת הקבלן _____________________ טל ___________  ה.
 שם מנהל העבודה ____________ כתובתו __________________ טל________  ו.
 משך זמן העבודה המתוכנן ______________   ז.
 _____ תאריך התחלת העבודה ________ ח.
 תאריך סיום העבודה _______________________.  ט.

 
 

 כללי: 
 

נפרד   א. בלתי  חלק  מהווה  זה  ה  מההסכםתדריך  של  הפרה  יהווה  קיומו  לכל    הסכםואי  בנוסף 
 משמעות אחרת שיש להפרתו.

 
האמור בתדריך זה לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו  של הקבלן עפ"י כל   ב.

 ו כן אין הוא בא להטיל או להוסיף חובות כלשהן לעירייה. כמ דין.
 

  -על הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל ג.
), ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות המפורטים להלן, על מנת למנוע  "פקודת הבטיחות "(להלן:  1970

 תאונות ולשמור על בריאות העובדים.
 

 תימתו על נספח זה, מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המפורטים בו. בח ד.
 

 קיום דיני בטיחות 
 

על הקבלן להדריך את עובדיו לרבות כל העובדים מטעמו ולרבות קבלני משנה, ספקים, נציגים   א.
עותק   עובדים).  והדרכת  מידע  (מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  לתקנות  בהתאם  ועובדיהם, 

 ת שמות מקבלי ההדרכה יועבר לממונה על הבטיחות בעירייה. מרשימ
 

בהתאם  ב. המתבצעת  העבודה  לסוג  המתאים  אישי  מגן  ציוד  מטעמו  לעובדים  לספק  הקבלן  על 
 לתקנות הבטיחות בעבודה, כולל נעלי עבודה ובגדי עבודה.

 
ו ג. ולוודא כי שימוש הפעלה  תחזוקת הציוד  על הקבלן לספק ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים 

 יהיו בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות ותקנותיה. 
 

על הקבלן למנות מנהל עבודה מטעמו ולדווח על המינוי למפקח עבודה אזורי, בהתאם לתקנות   ד.
לעירייה  הבטיחות. להעביר  מתחייב  עם    הקבלן  עבודה  מנהל  מינוי  על  מבקשתו/הודעתו  העתק 

 ה. ל משרד העבודחותמת נתקבל ש
 

בלן לוודא כי מנהל העבודה מטעמו יהיה נוכח במקום העבודה במהלך ביצוע העבודה ע"י  על הק ה.
 העובדים מטעמו וישגיח השגחה מלא ומתמדת. 

 
 על הקבלן לתאם ביצוע העבודה עם המפקח ועם שאר הגורמים הקשורים בביצוע העבודה.  ו.
 

געי בטיחות וציוד לקוי וכן  על הקבלן לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ולסלק מפ ז.
 פסולת שהצטברה העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום לשריפה. 
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על הקבלן לוודא כי כל העובדים אשר מבצעים את העבודה, מוסמכים ובעלי תעודות של משרד   ח.
 העבודה. 

 
בנ  ט. (עבודות  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  הקבלן  יפעל  בגובה,  עבודות  ייה)  בביצוע 

 )."תקנות הבטיחות"(להלן:  1988  -התשמ"ח
 

בעבודה   י. הבטיחות  תקנות  עפ"י  יפעל  וביוב  בורות  שוחות,  מוקפים,  במקומות  עבודות  בביצוע 
 כולל שימוש בציוד מגן אישי ואמצעים למניעת גזים בשוחות. 

 
דחסים,  בעבודות מתקנים אשר מופעלים בשיטה פנאומטית או הידראולית כגון: משאבות ומ יא.

 על הקבלן לוודא שהעבודה תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה. 
 

על הקבלן לוודא כי מפעיל מסגרים ורתכים ידאג כי הם יבצעו את עבודת הריתוכים בהתאם   יב.
 להסמכה וכמו כן לא יחרוג מהתקנים ולא יבצע שינויים במכולות האשפה בניגוד לתקנות. 

 
דיו עברו בדיקות תקופתיות בהתאם לסוג העבודה (עופרת, ממיסים  על הקבלן לוודא כי כל עוב יג. 

 אורגאניים, חומרים מסוכנים אחרים וכיוב) ובכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה. 
 

תרופות,   יד. השפעת  תחת  ולא  העבודה  לביצוע  ובריאים  כשרים  עובדיו  כל  כי  לוודא  הקבלן  על 
 אלכוהול, סמים וכו.

 
 
 

 הערות
 

 ראות הבטיחות האמורות בתדריך זה. הוסברו לי כל הו
 

 הנני מתחייב לפעול בהתאם לנספח ודיני בטיחות המפורטים לעיל . 
 

 
 
 
 

 חתימה:_____________      הקבלן_____________   
 
 
 

 תאריך:_____________ 
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 להסכם 2נספח   -'זמסמך 
 3/2022-מכרז מס'

   
 הוראות לקבלן:

 
 שלמה של תוכניות ביצוע ומפרטים במקום העבודה.   הקבלן חייב להחזיק מערכת

 . עירייהלפני התחלת העבודה ייערך סיור מוקדם משותף לקבלן ונציגי ה •
 

 לסרב לקבל עבודה אשר לא בוצעה בצורה נאותה, או לא תחובר   העירייה רשאית •
 בצורה נאותה או שלא קוימה הוראה מהוראות החוזה לעניין טיב ואיכות העבודה. 

 
 לם לקבלן תמורה בגין כל עבודה נוספת, ללא אישור מראש בכתב ע"י המפקחלא תשו •

 מורשי החתימה של העיריה.  ניואישור ש 
 

על אף כל האמור בחוזה הסטנדרטי התשלומים ומועדי תשלומם יהיו כפופים להעברת  •
כספי הפרויקט לעיריית בית שאן, ע"י המשרד הממשלתי המממן ו/או ע"י  גורם מממן 

 קק"ל וכו).  ,ל הפיס, סוכנותאחר (מפע
 

למען הסר ספק, העירייה לא תהיה אחראית כלפי הקבלן בשל עיכוב ו/או העברה בחסר  •
של תשלומים מידי הגורם המממן והדבר לא יהווה עילת תביעה כלפי העירייה  

 ו/או עילה לעיכוב ביצוע העבודות.  
 

יה המצורף למכרז  כל התנאים המפורטים בנספח זה מהווים תוספת לחוזה העירי  •
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות נספח זה לבין  

 הוראות החוזה, הוראות הנספח גוברות. 
 

קשר  • כל  אין  כי  בזאת  מובהר  זה  נספח  ולתנאי  החוזה  לתנאי  ובנוסף  ספק  הסר  למען 
אותם זכאי לקבל ו/או התניה בין התחייבויות הקבלן לביצוע העבודה ובין התשלומים  

-בגינה, וכי הקבלן מוותר על כל דרישה ו/או זכות לעכב ו/או להפסיק העבודה עקב אי
בין   הקיים  אחר  חוזה  בכל  או  זה,  בחוזה  הקובעים  התשלום  בתנאי  העירייה  עמידת 

 הקבלן לעירייה. 
 

 לא תשולם כל תוספת בגין התייקרות.  •
 

ש  • (היתרים)  האישורים  כל  להשגת  אחראי  יהא  הפרויקט הקבלן  ביצוע  לצורך  ידרשו 
המוסמכות: הרשויות  מן  וכו)  כבישים  סגירת  משטרת   (חפירה,  שאן,  בית  עיריית 

חב בזק, חב כבלים לטלוויזיה, משרד התחבורה, לשכת התנועה,   ישראל, חב חשמל,
ביצוע   רשות בטרם  עוד  למפקח  וימסרו  יושגו  הנ"ל  האישורים  ואחרים.    העתיקות 

 העבודה. 
 

העתיקות,    רשות  משטרת ישראל,  מאת  , ככל שיידרש,שא בעלויות פיקוח צמודייהקבלן   •
 בזק, חברת חשמל, חברת כבלים לטלוויזיה וכל גורם אחר.

 
והכנת   • מוסמך  מודד  ע"י  יוגשו  חשבונו,  על  הקבלן,  מטעם  מדידה  תוכניות  ביצוע 

 מקובל.(לאחר ביצוע) יוגשו באופן ממוחשב עפ"י פורמט העירייה כ  as-madeתוכניות
 

מכולות   • ע"י  הפרויקט,  מביצוע  כתוצאה  ידו  על  שנוצרה  פסולת  כל  לפנות  הקבלן  על 
(מס טלפון במשרד: יחידה לאיכות הסביבה,  . )04-6489550  אשפה, בתיאום עם מנהל 

 . לאתר פסולת מורשה הקבלן יפנה על חשבונו את פינוי הפסולת במכולה
 

מהאתר   • הבניה  פסולת  את  לפנות  מתחייב  נקי  הקבלן  האתר  את  ולהשאיר  יום  כל 
יפנה   לא  והקבלן  במידה  הפסולת  את  לפנות  רשאית  תהייה  העירייה  הבניה.  מפסולת 

 באותו יום ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוכות בכך. 
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על  • ויעבור  זה  סעיף  להוראות  בהתאם  יפעל  לא  אשר  קבלן  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
צפוי פסולת  השלכת  בנושא  החוק  תלונה    הוראות  להגשת  וכן  משפטית  לתביעה 

 במשטרה.
 

פרט   ימים על חשבונו שלט לפי  7הקבלן, ע"פ דרישה בכתב מהמפקח, יספק ויתקין תוך   •
בעבודתו    שיימסר לו ובנוסח שיקבל מן המפקח. הקבלן ירכיב את השלט בטרם יתחיל

ה  כאמור, העיריי  באתר, מקום השלט יתואם עם המפקח. היה והקבלן לא יתקין שלט
 תזמין שלט, תתקינו ותחייב חשבון הקבלן ללא שום התראה.

 
הרי שקיימת   ,ידוע לי, שבמידה ותוגש תביעה כנגד העירייה בגין אי תשלום התמורה •

. הריני  חובה עפ"י החוק להמצאת כתב תביעה לחשב המלווה (בנוסף למסירתו לעירייה)
 תביעה על הסף. תוגש בקשה מוסכמת לדחיית הלאשר כי במידה שלא אעשה כן, 

הריני מצהיר בזאת, שבמידה ומסיבה כל שהיא  ישתנו הדברים, ובהתאם לכך לא   •
יתאפשר לי להמשיך בהתקשרות עם העירייה עפ"י כל תנאי חוזה זה, הריני  מתחייב  

 להביא את הדבר בפני כל מורשי החתימה של העירייה החתומים על חוזה זה.    
 

פס"ד ו/או ייפתח תיק הוצל"פ כנגד העירייה בגין הריני מאשר בזאת שבמידה ויתקבל  •
שנתי    4%אי תשלום התמורה נשוא הסכם /חוזה זה, הרי שהריבית שיישא החוב הינו 

 בלבד. 
 
 
 

 שם  הקבלן:____________
 
 
 

   חתימת הקבלן:____________ תאריך:__________
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 נספח ביטוח   -'חמסמך 
   האישורתאריך הנפקת  ח עבודות קבלניות / בהקמה ביטו  - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף  פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
התנאים הקבועים    במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לביןאינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 : מבקש האישור
 

עיריית בית שאן ומי מטעמה 
 וגופים עירוניים שלובים 

 
 ("המזמין"/"הרשות") 

 המבוטח
 

.......................  
 ו/או המזמין

מען הנכס 
המבוטח / 

תובת ביצוע כ
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 
 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 היזם/הקבלן 
הבירה   ירושלים  רח  בית    1מען: 

 שאן
  מען:

 

 כיסויים 
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

/   האחריות גבול
 שווי/  יטוחב סכום

 העבודה 

 נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד
 מטבע סכום

הסיכונים   כל 
 עבודות קבלניות 

מלוא       לפי 
שווי  

 החוזה  

ויתור   309 ש"ח 
 תחלוף,     

 נזק צמה,  312
 טבע,  313
 גניבה,  314
 רעש,   316
המבקש   318

 מבוטח,   
המבקש    324

   מוטב
 "ראשוניות",328

  כלול      ופריצה  גניבה
  כלול       עובדים  עליו רכוש 
  כלול      סמוך  רכוש 
  כלול      בהעברה  רכוש 
  כלול      הריסות פינוי

ולענין צד ג ; כנ"ל  כלול       צמ"ה  
 : צמה, גם

 אח צולבת,   302
 קבלני,  307
 מל"ל,  315
בגין  מבוטח נוסף 321

 , המבקש
 המבקש צד ,  322
 רכוש המבקש צד ג,  329

 , אח צולבת 302  4,000,000     צד ג
 ,  הרחב שיפוי 304
 , יריה 305
 , קבלני 307
ויתור תחלוף   309

נזק  312,    למבקש
 , צמה

 ,  מל"ל 315
המבקש   318

 ,   מבוטח
בגין מבוטח נוסף  321

המבקש  322 ,המבקש
 , כצד ג

 ",ראשוניות" 328
המבקש צד  רכוש  329

 , ג
             :תוביטול סייג חבו
 רשלנות רבתי,

אחריות  
 מעבידים 

    20,000,000  309, 319,  328 , 
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 כיסויים 
ג    1,000,000     חבות המוצר  לצד  כנ"ל 

בשינויים  
 המתבקשים, וכן 

   ח,12גילוי  332
 

 

יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח    (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור,פירוט השירותים  

 *: )ג'
 , נשוא הביטוח כולל: שיפוצים 074,  069, 009

 

הפוליסה:   לתוקף אלא    לאביטוח,    פוליסת  שלביטול    או   לרעת מבקש האישור  שינויביטול/שינוי    יום   60ייכנס 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר

 

 : חתימת האישור המבטח
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 מסמך ט'
 
 

         לכבוד:
 עיריית בית שאן 

 1ירושלים הבירה  רח' 
 בית שאן 

 
 

 ערבות בנקאית מספר                          . הנדון: 
 
 

")  המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס מזהה ____________ (להלן: "
לסילו בזה כלפיכם  (במילים: _________ ₪) בתוספת    כל  קאנו ערבים  לסך ________ ₪  עד  סכום 

 " (להלן:  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הצמדההפרשי  "),  הפרשי 
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם  _______________________  -  _______בקשר עם מכרז מס  

 .  על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו
 

תוך   בתוספת הפרשי הצמדה  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  סכום  כל  לכם  לשלם  ימים    14אנו מתחייבים 
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או  

ל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  בכ
 כלפיכם. 

 
שכל   דרישות,  במספר  או  בפעם אחת  הנ"ל  הסכום  של  מאתנו את תשלומו  לדרוש  רשאים  אתם תהיו 

 נ"ל. אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה 
 

 במכתבנו זה:
 
לסטטיסטיקה    –"  מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

 " (להלן:  זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  המדד  אם 
בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו    ") כי המדד החדש עלה לעומת המדד החדש

" (להלן:  נקודות  היסודי__________  המדד  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   ("
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 
 ת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנ

 
  לא תענה.   מועד זהדרישה שתגיע אלינו אחרי    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   מועד זהלאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 ן כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניי
   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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 חוזה -'ימסמך 

 3/2022מכרז מס'
 

                       
 חוזה זה נערך ונחתם ביום____________ בחודש___________ בשנת_________________ 

 בין 

 

 עיריית בית שאן  

 

 " , מצד אחד,  המזמיןשתיקרא להלן " 

 לבין

 ", מצד שני הקבלן___________ שייקרא להלן " ________________________

 

 הואיל והמזמין רוצה בביצוע של __________________________________ 

של    סכום  תמורת  המבנה  לביצוע   _______________ מיום   הקבלן  של  הצעתו  את  וקיבל 

 ____________  ₪  (במילים: _____________________________________________)  

 

  באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

 

 "): החוזההמסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: " .1

" )א( (להלן:  קבלן   ידי  על  מבנה  לביצוע  החוזה  תנאי  את  הכולל  החוזה  תנאי טופס 

 ");החוזה

ומע"צ  )ב( הביטחון  משרד  השיכון,  משרד  שבהוצאת  בניה  לעבודות  הכלליים  המפרטים 

האחרונ בינוי  במהדורתם  לעבודות  הכלליים  המפרטים  וכן  פרקיהם;  כל  על  והמעודכנת  ה 

 .Aמסמך   -רשת בהוצאת אגף הנדסה ותכנון של "בזק" במהדורה האחרונה והמעודכנת

מיוחד  )ג( כלליים  לחוברת תנאים  המצורף  האדריכל  ומפרט  הכחול,  המפרט  ולפי   , ים 

 המיכרז 

הקבל .2 מתחייב  בחוזה,  כמוסכם  החוזה,  שכר  תשלום  בהתאם                    תמורת  המבנה  את  לבצע  ן 

  להוראות החוזה.  

 

תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה   .3

  כמוסכם בחוזה.  

 

 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:   .4
 כתובת המזמין ___________________________________________  

 כתובת הקבלן ___________________________________________  
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 ולראיה באו הצדדים על החתום, 

 

 בשם הקבלן:         בשם המזמין:  
1 ____________________  .      ____________________ 

2 ____________________ . 

3 ____________________ . 
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           מפתח

 

 החוזה  טופס 

 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי הקבלן

 כללי   -פרק א'

 הגדרות   -1סעיף 

 ניהול יומן    –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  -2סעיף 

 הסבת החוזה   -3סעיף 

 היקף החוזה   -4סעיף 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין המסמכים   -5סעיף 

 אספקת תוכניות   -6סעיף  

 ביצוע המבנה   -7סעיף 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים   -8 סעיף

 מסירת הודעות  -9סעיף 

 

 הכנה לביצוע  -פרק ב'

 בדיקת מוקדמות   -10סעיף 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים   -11סעיף 

 סימון ונקודות גובה  -12סעיף 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג'

 

 השגחה מטעם הקבלן   -13סעיף 

 ובדים רישיונות כניסה והרחקת ע -14סעיף 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה   -15סעיף 

 נזיקין למבנה   -16סעיף 

 נזיקין לגוף או לרכוש  -17סעיף 

 נזיקין לעובדים   -18סעיף 

 ביטוח על ידי הקבלן   -19סעיף 

 ביטוח על ידי המנהל    -20סעיף 

 ן  פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבל  -21סעיף 

 

 התחייבות כללית  –פרק ד' 

 גישת המפתח למקום המבנה   -22סעיף  

 מציאת עתיקות וכיו"ב   -23סעיף  

 זכויות פטנטים וכיו"ב   -24סעיף  

 תשלום תמורת זכויות הנאה   -25סעיף  

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  -26סעיף  
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 וכיו"ב   תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים -27סעיף  

 מניעת הפרעות לתנועה   -28סעיף  

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים   -29סעיף  

 הקשר עם קבלנים אחרים   -30סעיף  

 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה   -31סעיף  

 

 עובדים –פרק ה' 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן   -32סעיף 

 

 רים ועבודהציוד, חומ –פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים   -33סעיף  

 העדפת טובין מתוצרת הארץ   -34סעיף  

 טיב החומרים והעבודה   -35סעיף  

 חומרים במקום המבנה    -36סעיף  

 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים    -37סעיף  

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה   -38סעיף  

 

 צוע המבנהמהלך בי –פרק ז' 

 התחלת ביצוע המבנה  -39סעיף  

 העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן    -40סעיף  

 מועד השלמת המבנה   -41סעיף  

 ארכה או קיצור להשלמת המבנה  -42סעיף  

 עבודה בשעות היום בימי חול  -43סעיף  

 העסקת שוטרים בשכר -44סעיף 

 החשת קצב ביצוע המבנה   -45סעיף  

 מוסכמים וקבועים מראש על איחור  פיצויים -46סעיף  

 הפסקת עבודה   -47סעיף  

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  -48סעיף  

 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

 

 שינויים   -49סעיף 

 הערכת שינויים  -50סעיף 

 תשלומי עבודה יומית   -51סעיף 

 רשימת תביעות   -52סעיף 

 

 מדידות –פרק ט' 

 

 מדידת כמויות   -53סעיף 
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 הקצבים ומחירי יסוד  -54סעיף 

 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 

 תעודת השלמה למבנה   -55סעיף 

 בדק ותיקונים  -56סעיף 

 פגמים וחקירת סיבותיהם   -57סעיף 

   56-) ו2( 55), 2( 46אי מילוי התחייבויותיהם הקבלן לפי סעיפים   -58סעיף 

 

 תשלומים  –פרק י"א

 

 תשלומי ביניים  -59סעיף 

 סילוק שכר החוזים, ארכה או קיצור להשלמת המבנה  -60סעיף 

 תשלומי יתר   -61סעיף 

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו –פרק י"ב 

 

 סילוק יד הקבלן ממקום המבנה  -62סעיף 

 קיזוז  -63סעיף 

 אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה  -64סעיף 

 מס ערך מוסף  -65סעיף 
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   עיריית בית שאן

 תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי הקבלן  

 
 כללי   -פרק א'

 

 הגדרות:  .1

)1( 

 עיריית בית שאן באמצעות מחלקת הנדסה.   -"המזמין" 

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל   -" המנהל"

 חלק ממנו.  

יו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה  הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוח   -"הקבלן"

 הפועל בשמו ו/או  מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 

כל    -"המפקח" או  המבנה  ביצוע  על  לפקח  המנהל  ידי  על  לזמן,  מזמן  בכתב,  שנתמנה   מי 

  חלק ממנו.  

מבנ   -"המבנה" כל  לרבות  לחוזה,  בהתאם  לבצע  שיש  העבודה  או  המבנה  עבודה  פירושו:  או  ארעי  ה 

 ארעית. 

עבודה ארעית    -"ביצוע המבנה" או  ארעי  מבנה  כל  של  וביצועו  ובדקו,  לרבות השלמתו  ביצוע המבנה, 

 בהתאם להוראות החוזה.  

 כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או לקשר לביצועו של המבנה.  -"מבנה ארעי "

ל  -"חומרים" הקבלן  ידי  על  שסופקו  לרבות  חומרים  והשלמתו,  המבנה  ביצוע  למטרת  המבנה,  מקום 

מוצרים מוגמרים  -אביזרים,  בלתי  ובין  מוגמרים  מן    -בין  חלק  להיות  העתידים  ומתקנים  ציוד  וכן 

 המבנה. 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעין    -"מקום המבנה"

 ך החוזה.  אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצור

 מקום המבנה שהוא מגודר ואין בו שמירה.  -"אתר סגור"

הכללי " משרד    -"המפרט  בהשתתפות  הבינמשרדית  העבודה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

פרקים   באותם  ומע"צ,  וההנדסה  התכנון  מנהל  והשיכון/  הבינוי  משרד  הבינוי,  אגף  ו/או  הביטחון 

 ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.  

המיוחדה" הנוספות,    -"מפרט  הדרישות  הנדונה,  לעבודה  המתייחסים  המיוחדים  התנאים  מכלול 

 השונות או המנוגדות לכתוב המפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.  

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. -"המפרט"

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב, על  התכניות ה   -"תכניות"

ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על  

 ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.  

יינתן אך ורק  הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בב  -"צו התחלת עבודה" יצוע המבנה, אשר 

 לאחר חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של העיריה, ויהיה חתום על ידי המנהל. 

הכללי" החשב  האוצר,   -" ריבית  במשרד  הכללי  החשב  ידי  על  פעם  מדי  שיתפרסם  בשיעור  הריבית 

 ן.  לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן לזמ
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הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף    -"שכר החוזה"

לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת  מהסכום הנקוב בהתאם להוראות  

 החוזה.   

התשמ"א2( הפרשנות,  חוק  החוזה    1981  -  )  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה.  על  כחיקוק  יחול 

 כמשמעותו בחוק האמור.  

 

  ניהול יומן:   -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .2

 

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים   .א

כן רשאי הוא לבדוק את אופן   בביצוע המבנה.  ידי הקבלן  על  ואת טיב העבודה שנעשית  בהם 

 הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן.  ביצוע הוראות החוזה, לרבות

 
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא כאמצעי להבטיח   .ב

הקבלן   את  ישחרר  לא  האמור  הפיקוח  במלואו.  שלביו  בכל  החוזה  את  יקיים  הקבלן  כי 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.  

 
) בו יירשמו מדי יום הפרטים  היומן-בנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים (להלןבמקום המ .ג

כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו  -הבאים על ידי הקבלן או בא 

 על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה; .1

 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה; .2

 יר השוררים במקום המבנה; תנאי מזג האוו .3

 העבודות שבוצעו במשך היום; .4

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.  .5

 
לקבלן,   .ד שניתנו  הוראות  ביומן  לרשום  המפקח  רשאי  (ג)  קטן  בסעיף  כאמור  לפרטים  בנוסף 

אח דבר  כל  וכן  המבנה,  ביצוע  מהלך  בדבר  והערות  כדי  הסתייגויות  בו  יש  המפקח  שלדעת  ר 

בא או  הקבלן  הרישום.  תאריך  בציון  המבנה,  ביצוע  במהלך  העובדתי  המצב  את  כוחו  -לשקף 

המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם  

  רישומים אלה יחייבו את המזמין ורק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה 

תוך   לקבלן  שאין    14בכתב  בתנאי  ורק  למפקח,  אלה  מרישומים  העתק  מסירת  מיום  יום 

  ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו. 

 

כוחו המוסמך, ולאחר  -כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא  .ה

 מכן על ידי המפקח.

 
כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג  -באהעתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או ל  .ו

ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח.   7מכל פרט הרשום בו, תוך 

 דבר הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.  
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פוף לסיפא של  כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכ -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא .ז

 סעיף קטן (ד), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. 

 
בו   .ח נפרד  עבודה  יומן  במפעלים  ינוהל  במפעלים,  מבוצעות  החוזה  פי  על  מהעובדות  חלק  אם 

בא או  הקבלן  תאריך  -ירשום  בציון  העבודה,  התקדמות  מצב  את  פעם  מדי  המוסמך  כוחו 

לג ביומן  הרישומים  שאר  המחויבים,  הרישום.  בשינוים  יהיו,  במפעלים  המבוצעת  העבודה  בי 

ו (ו)  (ה),  סעיפים קטנים  והוראות  (ד),  בסעיף קטן  כאמור    -כמפורט  היומן  על  גם  חלות  (ז) 

 בסעיף קטן זה.  

 
  :הסבת חוזה .3

 

או   .א להעביר  רשאי  הוא  אין  וכן  ממנו,  חלק  כל  או  החוזה  את  לאחר  להסב  רשאי  הקבלן  אין 

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

על אף אמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי,  

 יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן. 

 
אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו את מקצתו, אלא בהסכמת המזמין   .ב

עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי  בכתב. ואולם העסקת  

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

הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהמבנה לקבלן משנה,  

בכת לקבלן  הודיע  לא  והמנהל  בהודעה,  תוך  שיצוין  הקבלן    10ב,  הודעת  קבלת  מיום  ימים 

האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע אותו חלק  

 של המבנה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה. 

 
אין   .ג זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  מכללא,  ובין  במפורש  בין  הסכמתו,  את  המזמין  נתן 

האמורה   ישא  ההסכמה  והקבלן  החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  הקבלת  את  פוטרת 

 כוחם ועובדיהם.  -באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי המבנה, באי

 
בנאיות,   .ד הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה,  מצהיר  הקבלן 

ביצוע עבודה 1969  -תשכ"ט ומתחייב לא למסור לקבלן משנה  כלשהי בקשר למבנה או חלק    , 

 ממנו אלא אם אותן קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור. 

 
 אין באמור לעיל כדי ליצור קשר משפטי כלשהו בין העיריה לבין כל קבלן משנה שהוא. .ה

 
  : היקף החוזה .4

 

הציוד,   .א הכלים,  החומרים,  אדם,  כוח  המצאת  לרבות  המבנה,  ביצוע  על  חלות  החוזה  הוראות 

  ונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.המכ

 

ו/או   .ב בחלקם  ופרקים  סעיפים  לבטל  החוזה,  היקף  את  להקטין  ו/או  להגדיל  רשאי  המזמין 

ו/או תביעות כלשהן, כל זאת למרות   יהיו טענות  ולקבלן אין ולא  ובכל שיעור שהוא  במלואם 
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  -עוד ערך השינויים הנ"ל לא מגדיל בלמעלה מ שינויים תוספות והפחתות, וכל  -האמור בפרק ח

בפריט חדש, בכפוף להוראות הדין ולחתימת מורשי החתימה של    25%כל פריט קיים או    50%

 העיריה. 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים: .5

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים   .א

ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך    המהווים את החוזה,

העדיפות סדר  החוזה,  ממסמכי  הביצוע   -אחר  שלהלן:    -לעניין  ברשימה   נקבע 

 

  A  ;תוכניות 

  B    ;מפרט מיוחד 
  C   ;כתב כמויות 

   D  ;אופני מדידה מיוחדים 

 E ;(ואופני מדידה) מפרט כללי 

 F  ;תנאי החוזה 

 G  שראליים.  תקנים י 

 

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.              

 

יתר מסמכי החוזה, משלימים   .ב ובכל  כפי שהם מובאים במפרט  התיאורים של פרטי העבודות 

ביניהם. בכל מקרה של   עוד אין סתירה  כל  את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, 

אי או  במפרט    סתירה  העבודות  פרטי  לבין  הכמויות  בכתב  סעיף  בין  משמעות  דו  או  התאמה 

כל   על  יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה,  יתר מסמכי החוזה,  ובכל 

ובתכולת   המדידה  באופני  לאמור  ובכפוף  הכמויות,  בכתב  שמצוין  כפי  ביצועה,  ואופן  פרטיה 

  המחירים.

ר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה,  בהעדר קביעה אחרת של סד

 נקבע ברשימה שלהלן:   -לעניין התשלום  -סדר העדיפות

 כתב כמויות;  .1

 אופני מדידה מיוחדים; .2

 מפרט מיוחד;  .3

 תוכניות;  .4

 מפרט כללי (ואופני מדידה); .5

 תנאי החוזה; .6

 תקנים ישראליים. .7
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מציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים הת

שהדרישה   בתנאי  חסרה,  זו  קביעה  בהם  הסעיפים  בשאר  פרט  אותו  לגבי  דרישה  מאותה  לגרוע  כדי 

 כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

 

בין האמור בפרקים השונים של המפרט  בכל מקרה של סתירה או אי  התאמה או דו משמעות   .ג

עדיף האמור בפרק המפרט    -והן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -הכללי, לגבי אותה עבודה

 הכללי הדן באותה עבודה מסוימת. 
 

על   .ד חלות  אינן  לעיל,  כאמור  התשלום  ולעניין  הביצוע  לעניין  המסמכים  בין  העדיפות  הוראות 

 נעשה על ידי הקבלן. עבודות לפי מחיר פאושלי כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן 

 
לבין   .ה החוזה  מהוראות  אחת  הוראה  בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  הקבלן  גילה 

הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או  

יפנה הקבלן בכתב    -שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה

המנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  למנהל ו 

היה   צריך  שבגינה  עבודה  אותה  של  ביצועה  הקבלן את  יעכב  של המנהל,  הוראותיו  עד קבלת 

 לפנות למנהל כאמור לעיל.  
 

   אספקת תוכניות: .6

 

ל .א המנהל  ידי  על  לקבלן  יימסרו  מהתוכניות  אחת  מכל  עותקים  עותק  שלושה  כל  תשלום.  לא 

יוכן על חשבון הקבלן. התכניות הם רכושה של העיריה. עם השלמת    -נוסף שיהיה דרוש לקבלן

המבנה, יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו. הקבלן לא ימסור את התכניות לכל  

 גורם שהוא וישתמש בהן לצורך החוזה בלבד. 

 
יוח .ב מהחוזה,  חלק  המהווה  מסמך  מכל  המנהל,  עותקים  המבנה.  במקום  הקבלן  ידי  על  זקו 

 המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.  

 

 ביצוע המבנה: .7

 
המנהל   .א של  הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  לחוזה,  בהתאם  המבנה  את  יבצע  הקבלן 

  והמפקח.

 

, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות  המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן .ב

אין   אולם  והמפקח מחייבות את הקבלן  לביצוע המבנה. הוראות המנהל  לפי הצורך,  תוכניות 

 האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מאמור בפרק ח.   

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים: .8
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לב  .א וכתנאי  זה  פי חוזה  על  מילוי התחייבויות של הקבלן  ידי  להבטחת  על  יצוע תשלום כלשהו 

למסמכי   המצורף  בנוסח  בנקאית  ערבות  החוזה,  חתימת  עם  למזמין,  הקבלן  ימציא  המזמין, 

  10%  -  5%(יש למלא בין  מעוגל לשקל הקרוב ללא אגורות  ___%  בגובה של    -המכרז (מסמך ט)

החוזה).  למדד    מערך  צמודה  תהיה  האמורה  חודשהערבות  הסלילה  ,  _________  תשומות 

  לתנאי החוזה.  60הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף ו

 

התחלת   .ב צו  הוצא  שבטעות  ככל  החוזה.  חתימת  טרם  בעבודה  להתחיל  הקבלן  על  איסור  חל 

להתחלת   הצו  שניתן  לאחר  חשבון  הגיש  והקבלן  החוזה,  על  הצדדים  חתימת  בטרם  עבודה 

שלום בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין  העבודה ולפני חתימה החוזה, יבוצע הת

למזמין את הערבות   וייחתם החוזה. על הקבלן להמציא  (א)  את הערבות כאמור בסעיף קטן 

  יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון.     15-האמורה לא יאוחר מ

על    איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון  .ג

ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף  

 כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.  

 

יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו, תהיה העיריה רשאית לפרוע את הערבות מבלי שיוכל   .ד

הע סכום  כאמור.  הערבות  סכום  לגביית  להתנגד  לקניינה  הקבלן  יהפוך  העיריה  שתפרע  רבות 

הגמור והמוחלט, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה האחרות של העיריה על פי החוזה, ולקבלן לא  

 תהיה כל טענה בענין. 

 

  מסירת הודעות: .9

 

לפי   .א זה, תישלח כמכתב רשום למשרדו של הצד השני  כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה 

בחו המפורטת  השני  הצד  של  תשוגר  הכתובת  או  השני  הצד  של  במשרדו  ביד  תימסר  או  זה 

  בפקסימיליה למשרדו של הצד השני עם אישור טלפוני או בדוא"ל עם אישור טלפוני.  

 

ששוגרה   .ב הודעה  מסירתה.  במועד  שנתקבלה  כהודעה  תיחשב  רשום  בדואר  נשלחה  הודעה 

איש  גבי  על  המצוין  במועד  שהתקבלה  כהודעה  תיחשב  בדוא"ל  או  השיגור  בפקסימיליה  ור 

 בפקסימיליה או בדוא"ל ובתנאי שהתקיים אישור טלפוני. 

 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב'
 

  : בדיקות מוקדמות .10

 

וסביבותיו,   .א לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה  רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, 

את    את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה,

 דרכי הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו. 
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המזמין ימציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה לא יפטרו את   .ב

 הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן (א).   

 
נע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו,  רואים את הקבלן כאילו שוכ .ג

 הוא הוגן ומניח את דעתו.   

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים:  .11

 

יום מיום התחלת ביצוע המבנה שנקבע בצו התחלת    30)  הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך  1( .א

ת אשר לפיהם  העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטו

יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים  

רשימת מתקני העבודה   לרבות  הזמנים האמורים,  ולוח  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב  ועדכונים 

הקבלן   ידי  על  האמורים  המסמכים  המצאת  בהם.  להשתמש  הקבלן  בדעת  שיש  העזר  ומבני 

ש בין  הקבלן  למפקח,  את  פוטרת  אינה  אותם,  אישר  שלא  ובין  במפורש  אותם  אישר  המפקח 

לקבוע   המזמין  רשאי  בחוזה,  שנקבעו  מיוחדים  במקרים  עליו.  המוטלת  כלשהי  מאחריות 

יום מיום התחלת    30-שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

  ביצוע המבנה; 

 

חי ) 2( הזמנים  לוח  שפורטו  בהצעת  כפי  הזמנים  שבלוח  הציון  בנקודות  להתחשב  הקבלן  יב 

אלה   ואם  לעיל  לאמור  בקשר  שינויים  להציע  רשאי  הקבלן  יהיה  זאת  עם  פורטו.  אם  בחוזה, 

 יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו;

 

ם על ידי המפקח ויחייב  לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (א), ייקבע לוח הזמני .ב

 את הקבלן.  

 
בתדירות   .ג או   לחודש,  מאחת  יותר  ולא  המפקח,  דרישת  לפי  הזמנים  לוח  את  יעדכן  הקבלן 

יעודכן   לוח הזמנים,  נקבעה. לא עדכן הקבלן את  אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם 

  לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.    

 

לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, בנסיבות  ההוצאות הכרוכות בעריכת   .ד

כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך  

אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה  

 סופית. 

 

העבודו .ה ביצוע  תחילת  המבנהלפני  אתר  את  הקבלן  יבדוק  במבנה,  צינורות    ,ת  להתקנת  ידאג 

או   צריף  יקים  שיטפונות,  בפני  ההגנה  וסידורי  לביצוע המבנה  מים  להספקת  המים הדרושים 

מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים ובית שימוש זמני בשביל הפועלים, ויעשה  

. מים לביצוע המבנה  פקחהנחת דעתו של המאת כל שאר ההכנות הדרושות לביצוע המבנה כדי  

 יסופקו לקבלן ע"י העירייה תמורת תשלום, אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז. 
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 : סימון ונקודות גובה .12

 

) המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון  1( .א

והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה בהתחשב  

  עם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל; 

וה2( ההתוויות  המדידות,  כל  גורמים  )  ידי  על  כבר  נעשו  ואם  הקבלן,  ידי  על  יבוצעו  סימון 

  ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות;   -אחרים

) הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה במשך כל  3(

או הקבע  נקודות  ואם  השלמתו,  למועד  עד  המבנה  ביצוע  או    תקופת  נעלמו  המבנה  סימון 

  טושטשו, חייב הקבלן לחדשם;

)4) בפסקאות  המפורטות  העבודות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  ו1)  לרבות  3(  -)  לעיל,   (

 העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן. 

 

בדוק הקבלן את אותן  נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גבוה על פני הקרקע הקיימים, י .ב

שנקבעו   אופייניות  נקודות  לגבי  ורק  אך  תיערך  הבדיקה  העבודה.  התחלת  לפני  תוכניות 

בתוכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן  

ום  יום מי   14את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות, תוך  

בסיס   תשמשנה  והן  ומדויקות,  כנכונות  האמורות  התוכניות  את  יראו  תוכניות,  אותן  מסירת 

 למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.  

 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח  -פרק ג'

 
  השגחה מטעם הקבלן:  .13

 

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע  -הקבלן או בא

כוחו מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה  -מינוי באהמבנה. 

 כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן. -רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 

 : רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14

 

במקום  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על ידו  .א

המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו  

לא יחזור הקבלן    -או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום המבנה.  

 
הצורך .ב על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  או    המנהל  כולו  המבנה,  למקום  הכניסה  בהגבלת 

רשימות   את  לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משניתנה  מקצתו. 

העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים 
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פי רישיונות  והמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום המבנה ל  -כפי שידרוש המפקח  -אודותם

 הכניסה, כפי שיימצא לנכון.  

 
כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (ב) יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח   .ג

עובד   אותו  של  עבודתו  סיום  עם  מיד  הרישיון,  ניתן  שבשמו  עובד  כל  של  הכניסה  רישיון  את 

מת כן  החזרתו.  את  ידרוש  שהמפקח  עת  בכל  וכן  המבנה,  שהשימוש  בביצוע  הקבלן  חייב 

 ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.   

  
אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (ב) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון   .ד

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.  -הכניסה שלו 

 
 יבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.    (ד) יחי  -הסעיפים הקטנים (ב), (ג) ו .ה

 

 

 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה: .15

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור, ושאר אמצעי בטיחות למבנה כנדרש על פי כל   .א

דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים,  

  ו בחוזה.  אם אלה פורט

 

שנקבעו   .ב המזמין  דרישות  לפי  המבנה,  במקום  חשבונו,  על  ולהחזיק,  להתקין  מתחייב  הקבלן 

 בחוזה. 

 

 מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;    ) 1(

 כל מיתקן אחר או ציוד אחר.   ) 2(

 

ם המבנה  כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקו  .ג

 עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.  

 למכרז. 1במוסד חינוך מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות נספח ג  .ד

  

 נזיקין למבנה:   .16

 

ליום השלמת העבודה כמצוין   .א ועד  או מקצתו, לרשותו של הקבלן  כולו  מיום העמדת המבנה, 

מירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של  בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לש

יהיה על הקבלן    -פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן (ד)  -נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי

יהיה המבנה במצב   ולהביא לכך שעם השלמתו  על חשבונו, בהקדם האפשרי  לתקן את הנזק, 

 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.   

 
(א) ת .ב סעיף קטן  תיקון  הוראות  עבודות  כדי  תוך  ידי הקבלן  על  שייגרם  נזק  כל  על  גם  חולנה 

  55ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה, בהתאם לסעיף  

 בתנאי החוזה.  
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הנזק,   .ג את  לתקן  הקבלן  על  יהיה  מוסכם  מסיכון  כתוצאה  שנגרם  למבנה  נזק  של  מקרה  כל 

 ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.    בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש 

 
מוסכם" .ד בלתי    -"סיכון  או  סדירים  כוחות  ידי  על  המבוצעת  איבה  פעולת  מלחמה,  פירושו: 

 בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו.  -סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינת אויבת וקרבות

 
ת או במפרטים, או כתוצאה  נזק למבנה שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתוכניו .ה

ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת  

 הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.     

 
נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק מהמבנה,   .ו

 למה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. אף בטרם שניתנה תעודת הש

 

 נזיקין לגוף או לרכוש:  .17

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה, עקב רשלנותו או בגין   .א

הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים  

נזקים שנגרמו על ידי הקבלן בעת תיקון נזק אחר,  המעשיים למניעתם זו כוללת גם  . אחריות 

 תוך כדי ביצוע המבנה, תוך כדי הבדק ותוך כל עבודה על פי הסכם זה. 

 
שום דבר האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי   .ב

 לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם: 

 

 זק הנובע מתפיסת מקום המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ובהתאם לתנאיו; נ ) 1(

בהתאם   נזק הנובע מתוך כך שאין למזמין זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו ) 2(

 לחוזה; 

זכות   ) 3( כל  או  מים  זכות  אויר,  זכות  דרך,  לזכות  זמנית,  ובין  קבועה  בין  מהפרעה,  הנובע  נזק 

 של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה;  שימוש אחרת 

נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל,   ) 4(

 כוחם. -המפקח או באי 

 

  נזיקין לעובדים:  .18

 

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל  

מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה, בכפוף  

 לעיל.   17לאמור בסעיף 

 

 :ביטוח על ידי הקבלן .19

 

 הקבלן, יבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: .א
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לצורך  את המבנה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים, וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה   ) 1(

 ביצוע המבנה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה;

ביצוע   ) 2( כדי  תוך  בעקיפין,  או  במישרין  להיגרם,  העלולים  אבדן  ו/או  נזק  מפני 

העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי המזמין  

 ל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין. וכ

כל   )3( משך  בתוקף  תהיינה  שהן  ומתחייב  בפוליסות  נוספת  מבוטחת  תהיה  העיריה 

 תקופת ההסכם, יכללו חבויות צולבות ויצוין בהן כי כל תשלום המגיע לפיהן ישולם ישירות לעירייה. 

 

 :הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן (א) הם .ב
 

נים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח האחריות כלפי צד ביטוח אחריות קבל ) 1(

 שלישי; 

 ביטוח אחריות מעבידים.   ) 2(

 

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על פי הוראת המזמין, כמפורט במסמכי החוזה ובהתאם   .ג

ום  , ולהמציא למזמין את מסמך ח חתאישור על קיום ביטוחים  -למסמך ח למסמכי המכרז

ביצוע   תחילת  עם  מיד  או  ידו  על  החוזה  חתימת  עם  הביטוח  פוליסת  את  וכן  מבטחו,  ידי  על 

 המבנה.     

 
 . 18-, ו17, 16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  .ד

 
נספח הביטוח ופוליסות הביטוח ולעשות כל   .ה הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות 

 ה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.    פעולה, אם יידרש לעשות

 
תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה הקבלן בלבד   .ו

 זכאי לתבוע את כספי הביטוח.      

 

  ביטוח על ידי המנהל:  .20

 

מין רשאי לבצע את  אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המז

הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות דמי ביטוח  

 אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, ויהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

  פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן:   .21

 

מידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין,  הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ב

(נוסח חדש) או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך. אם 

המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום  

 מהקבלן לפי חוזה זה.  שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין  
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 התחייבות כללית -פרק ד'
 

  גישת המפקח למקום המבנה: .22

 

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה ולכל מקום  

אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם  

 לביצוע החוזה. 

 

 ות וכיו"ב:מציאת עתיק .23

 

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,    1978  -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח  .א

גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום   מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך 

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה    -המבנה

 הזזתם שלא לצורך.   בהם או

  
מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על   .ב

 הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה  בדבר עתיקות.   

 
וישולמו   .ג המזמין  על  יחולו  זה,  סעיף  לפי  התחייבויותיו  מילוי  עקב  לקבלן  שנגרמו  ההוצאות 

לקבלן    47לסעיף    בהתאם שנגרמו  הוצאות  האמורות  ההוצאות  היו  כאילו  החוזה,  בתנאי  (ג) 

(א)  בתנאי    47עקב הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור בסעיף  

 החוזה. 

    

  זכויות פטנטים וכיו"ב:  .24

 

הליך, נזק,   הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה,

הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות  

דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו  

 על ידי הקבלן. 

 

  תשלום תמורות זכויות הנאה: .25

 

הנא זכויות  בקבלת  צורך  יהיה  המבנה  לביצוע  המצויים  אם  במקרקעין  כלשהו  שימוש  או  ה 

מחוץ למקום המבנה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש כל  

דומה כפי    -זכות  תמורתה  ולתשלום  מבעליה  האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  הקבלן  יהיה 

 שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.  
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  :אנשים פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של .26

 

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור ו/או  

והחזקה   השימוש  בזכות  או  וכיו"ב  שביל,  דרך,  בכביש,  אדם  כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות 

ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה  

 והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.  

 

  תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב:  .27

 

התת המערכות  לרבות  למתקנים,  או  לדרך  שייגרם  נזק  שכל  אחראי  והעל-הקבלן    -קרקעיות 

ידו  על  המבנה  ביצוע  כדי  תוך  הקלקול    -קרקעיות,  או  שהנזק  שהיו  בין  ובין  באקראי  נגרמו 

לביצוע המבנה וצפוי מראש  ולשביעות    -מעשה הכרחי  ביותר  היעיל  באופן  חשבונו,  על  יתוקן, 

והמתקנים   בדרך  הטיפול  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  המנהל  של  רצונו 

האמורים. ככל שהקבלן לא יעשה כן, רשאית המזמינה לעשות כן ולהיפרע מהקבלן אשר ישא  

 ל ההוצאות הכרוכות בתיקון והעיריה תגבה אותן מהקבלן. בכ

 

  : מניעת הפרעות לתנועה .28

 

שלא   בדרך  האפשר,  ככל  תיעשה,  וממנו  המבנה  מקום  אל  מטענים  שהובלת  אחראי  הקבלן 

חורגים   מטענים  להובלת  מיוחדים  בהיתרים  צורך  יש  ואם  השוטפת,  לתנועה  הפרעה  תגרום 

 רושים מטעם הרשויות המוסמכות.  יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הד

 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים: .29

 

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,   .א

הגנה   באמצעי  ישתמשו  לא  אם  וכיו"ב,  לכבל  לצינור,  טלפון,  לרשת  חשמל,  לרשת  לגשר, 

י ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תוכניתו  יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפנ  -מיוחדים

  להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

 

ורק   .ב אך  לתוכניתו  בהתאם  ההגנה  אמצעי  את  המזמין,  חשבון  על  לבצע,  רשאי  יהיה  הקבלן 

מהרשויות   מתאים  רישיון  בידו  שיהיה  ולאחר  המפקח,  של  אישורו  את  שיקבל  לאחר 

 המוסמכות. 

 

   הקשר עם קבלנים אחרים:  .30

 

ידי   .א על  המועסק  אחר  קבלן  לכל  המפקח,  הוראות  לפי  נאותה,  פעולה  אפשרויות  ייתן  הקבלן 

(להלן לעובדיהם  וכן  המפקח  ידי  על  זה  לצורך  שיאושר  גוף  או  אדם  ולכל  הקבלן    -המזמין 

האחר), הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש  

ובמתקנים   כל דבר אחרבשירותים  ויבצע  ידו  על  הכול בהתאם להוראות שבמפרט   -שהותקנו 

 הכללי.   
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נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים שנקבעו, כאשר   .ב

המבנה   להשלמת  לארכה  זכאי  הקבלן  יהיה  המזמין,  ידי  על  ישירות  מועסק  האחר  הקבלן 

 זה.  בתנאי החו 42בהתאם להוראות סעיף  

 

 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה: .31

 

כתוצאה   .א במקום  שהצטברה  הפסולת  כל  את  המבנה  ממקום  לזמן,  מזמן  יסלק,  הקבלן 

מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה  

בי לתחילת  שקדמו  וכו  גרוטאות  הרחקת  השטח,  ניקוי  הפסולת  מפעולת  וכן  העבודה,  צוע 

להשאיר   הורה  שהמפקח  לגזם  פרט  עצים,  של  גדיעה  או  עקירה  הריסה,  מפירוק,  כתוצאה 

 במקום.   

 
החומרים   .ב כל  את  ממנו  ויסלק  המבנה  מקום  את  הקבלן  ינקה  העבודות,  ביצוע  גמר  עם  מיד 

נקי   כשהוא  המבנה  את  וימסור  שהוא,  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  הפסולת  המיותרים, 

 ומתאים למטרתו.  

 
המוסמכות,   .ג הרשויות  ידי  על  זו  למטרה  שאושר  לאתר  ורק  אך  הפסולת  את  יסלק  הקבלן 

כשמשמעותו   באחריותו  הוא  הסילוק,  אתר  אל  הפסולת  הובלת  דרכי  כולל  לאתר,  והסילוק 

 בתנאי החוזה.   30בסעיף 

 

 עובדים -פרק ה'

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן: .32

 

ב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כוח  הקבלן מתחיי .א

בכך.   הכרוך  אחר  דבר  וכל  וממנו,  המבנה  מקום  אל  עבורם  התחבורה  אמצעי  את  זה,   אדם 

 

הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה כמתחייב עפ"י החוק. כמו כן, הוא מתחייב להעביר   .ב

מ על  העתק מבקשתו/הודעתו  של משרד העבודה  למזמין  נתקבל  חותמת  עם  עבודה  מנהל  ינוי 

 . על מנהל העבודה לשהות באתר העבודה באופן רצוף ויומיומי. 8-ו'שיהווה נספח

 
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך   .ג

א רישיון  ברישום,  צורך  יש  שלביצועה  בעבודה  בחוזה.  שנקבעה  דין,  התקופה  כל  לפי  היתר  ו 

כן מתחייב   העניין.  לפי  כאמור,  היתר  או  רישיון  בעל  או  שרשום  מי  רק  להעסיק  הקבלן  חייב 

שבא  לכך  לדאוג  שעות    -הקבלן  כל  במשך  המבנה  ביצוע  במקום  נוכח  יהיה  המוסמך  כוחו 

 העבודה.   
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, או  1959  -לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .ד

ויקיים את תנאי העבודה,   שכר עבודה  ישלם  עובדים,  הוראות חוק אחר בדבר העסקת  פי  על 

 הכול בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.     

 
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי   .ה

 ו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. בשיעור שייקבע לגבי אות 

 
ולמלא   .ו ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 

כפי שיידרש על    -אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

 .  1954-יקוח על העבודה, התשי"דידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפ

 
בטיחות   .ז נספח  להוראות  בהתאם  מוסמך  בטיחות  עובד  חשבונו  על  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

לחוזה ו'.  -המצורף  עבור    מסמך  מיוחדים  עבודה  לבגדי  לדאוג  הקבלן  על  נדרש,  שהדבר  ככל 

 עובדיו. 

 
מאי, אינו נמנה על  מוסכם כי ביחסיו עם העיריה לפי הסכם זה, הקבלן הוא בבחינת קבלן עצ .ח

עובדי   בין  יהיו  לא  כן  כמו  מעביד.  עובד  של  יחסים  כל  העיריה  לבין  בינו  ואין  העיריה  עובדי 

הקבלן לבין העיריה יחסי עובד מעביד. כל זכויות הקבלן כלפי העיריה נובעות אך ורק מהסכם  

 זה.

 
ומקו .ט נוחיות  סידורי  המבנה  בביצוע  המועסקים  לעובדים  לסדר  מתחייב  אכילה  הקבלן  מות 

 נאותים. 

 
 בסעיף  זה:  .י

עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה,    -עובדים זרים

יישום   לחוק  ו  פרק  חל  ושעליהם  בישראל,  לעבוד  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם 

והוראו כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  תשנ"הההסכם  חקיקה),  שונות(תיקוני    -ת 

1994  . 

 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  -מומחה חוץ 

) הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב  1(

 חודית. יישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות י 

 ) שוהה בישראל כדין. 2(

 יתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. )בכל תקופת שהי 3(

)בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר הממוצע  4(

 במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

עט מומחי חוץ, וזאת בין  הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למ

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל  

 גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.
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העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית  

 של הסכם ההתקשרות. 

 

 

 

 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו'
 

  :אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .33

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדברים   .א

 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.    

 
אספ .ב במועד  יעברו  והשלמתו,  המבנה  ביצוע  למטרת  המבנה  למקום  שסופקו  קתם  חומרים 

 כאמור, לבעלות המזמין.   

 
אין   .ג והשלמתו,  המבנה  ביצוע  למטרת  המבנה  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו  וחומרים  ציוד 

השלמה   תעודת  ניתנה  בכתב.  המפקח  הסמכת  ללא  המבנה  ממקום  להוציאם  רשאי  הקבלן 

סעיף   פי  על  הציוד    55למבנה  את  המבנה  ממקום  להוציא  הקבלן  רשאי  החוזה,  בתנאי  (א) 

 בנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.     והמ

 
בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על פי הוראות סעיף קטן (ו) או הורה המפקח בכתב, שהציוד   .ד

הקבלן   רשאי  המבנה,  לביצוע  עוד  נחוצים  אינם  (ג)  עד  (א)  קטנים  סעיפים  לפי  והחומרים 

הוראה   מתן  או  פסילתם  ועם  המבנה,  ממקום  מלהיות  להוציאם  החומרים  חדלים  כאמור, 

  בבעלות המזמין. 

קבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא  

להוציאם ממקום  רשאי המזמין  זו,  להוראה  ציית הקבלן  לא  כאמור.  שנקבע  יאוחר מהמועד 

י לא  והמזמין  הקבלן,  חשבון  על  בעיניו,  שייראה  מקום  לכל  או  המבנה  נזק  לכל  אחראי  היה 

 אבדן שייגרמו להם.  

 
לצורך   .ה בהם  להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 

בסעיף   המנויים  מהמקרים  אחד  בכל  אולם  החוזה,  המזמין    62ביצוע  רשאי  החוזה,  בתנאי 

פי סעיף קטן זה להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן ל

 כאמור.      62כפופה לזכויות המזמין על פי 

  
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,   .ו

 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.  

 

  העדפת טובין מתוצרת הארץ: .34

 

(העדפת   תוצרת הארץ  לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים 

 .  1995 -התשנ"ה  



47 
 

 

 

 טיב החומרים והעבודה: .35

 

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב   .א

הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים  

יתאימו החומרים לסוג המובחר    -ריםכפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן מסוג אחד של חומ 

 של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.     

 

הישראלי 1( .ב התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  לגביהם  אשר  הארץ,  מתוצרת  חומרים   (-  

  יתאימו בתכוניותיהם לתקנים הישראליים; 

  -עם מכוחן התקנים הישראלי ) חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מט2(

  יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה; 

) חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו  3(

  בחוזה; 

 ), חלה על הקבלן.  3( -) ו 2), (1) חובת הוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות (4(

 

  שאו תו תקן; י) חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, י1( .ג

בלבד  2( אחד  חומר  רק  קיים  או  תקן  תו  הנושא  חומר  קיים  לא  הנדרשים  מהחומרים  אם   (

תקן  תו  בתנאי    -הנושא  אולם  תקן,  תו  נושאים  שאינם  חומרים  להציע  רשאי  הקבלן  יהיה 

  שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים; 

 ) לעיל, חלה על הקבלן.  2(  -) ו 1ובה ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות () ח3(

 
יש  .ד בהם  החומרים  למקורות  ביחס  הן  המפקח,  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  חייב  הקבלן 

בדעתו להשתמש ובן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורט, כי בשום פנים אין  

החומרי לטיב  אישור  משמש  המקור  לפסול  אישור  רשאי  המפקח  מקור.  מאותו  המובאים  ם 

מכל   חומרים  למפרט.  מתאימים  החומרים  אותם  אין  אם  מאושר,  ממקור  חומרים  משלוחי 

 הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

 
הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח   .ה

המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה  ועל ידי  

יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח  

יפסיק   כאמור,  שאושרו  למדגמים  תואמים  אינם  שהחומרים  המפקח  מצא  שנקבע.  הזמנים 

א המבנה  ממקום  ויסלק  העבודה  את  המפקח  הקבלן  אם  אלא  תואמים  שאינם  החומרים  ת 

 הורה אחרת. 

 
הפעולות   .ו יתר  וכל  האחסנה  והפריקה,  ההעמסה  ההובלה,  האריזה,  פעולות  את  יבצע  הקבלן 

הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב  

 והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.      
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יספק, ל1( .ז יזמין אותם או  ) הקבלן  פי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם 

  בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה; 

הביצוע  2( גמר  לאחר  עד  עליו  שיוסכם  במקום  יישמרו  המפקח  ידי  על  שאושרו  הדוגמאות   (

ת תהיינה רכוש המזמין  וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאו

  אלא אם נקבע בחוזה אחרת;

הסעיף  3( במסגרת  הדוגמא  תימדד  כדוגמא,  תחילה  הוזמן  אביזר  או  שחומר  מקרה  בכל   (

לביצוע   סופית  שאושרה  הדוגמא  בעד  רק  לקבלן  ישולם  אולם  הכמויות,  כתב  של  המתאים 

 ם.  כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האביזר המתאי

 
חומרים   .ח של  יבואנים,  או  יצרנים  ידי  על  מנופקות  אחריות,  תעודות  למסור  הקבלן  על 

של   דין  פי  על  חובה  קיימת  שלגביהם  החומרים  אותם  כל  עבור  המבנה,  למקום  המסופקים 

מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביהם  

 חובה על פי דין.  

 
אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב    -ומרים מסוימים על ידי המזמיןסופקו ח .ט

  העבודה.  

 

 .  .י

ע"י  המאושרות  ומכונים  במעבדות  ועבודות  חומרים  של  בדיקות  לבצע  מתחייב                הקבלן 

פי    פקח המ הבין משרדי  על  הכללי  ע"פ המפרט  או   / ו  הפרויקט  של  בדיקות                הספר(פרוגרמת 

חומרים      ותקניים ישראליים. הוצאות הבדיקות המוזכרות לעיל חלות על הקבלן. כל   )הכחול

אחרים  -והמוצרים   ובמקומות  מלאכה  בבתי  חרושת,  בבית  המיוצרים  אלה  אלה    בגין  ובין 

ע"י הקבלן, על    הנעשים באתר העבודות אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, יסופקו

אחרות,  הקבלן  .  חשבונו או  תקניות  בדיקות  לשם  והמוצרים  החומרים  את  לשלוח  מתחייב 

  או בא כוחו והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן. כל  פקח בו יורה המ  למקום

על הקבלן. חייב    הוצאה אשר תגרם מאי העברת בדיקות במועד תחול  כל המדגמים שהקבלן 

והוצאותיו של הקבלן, מדגמים אחרים   חשבונו לעשותם בהתאם להסכם, יסופקו ע"י הקבלן על 

 . חשבונוכוחו ולספקם על   או באפקח חייב הקבלן לעשותם לפי דרישת המ -

 

 חומרים במקום המבנה:  .36

 

בגין   .א למפקח חשבון  יגיש הקבלן  עבורם תשלום,  וביקש  למקום המבנה  חומרים  סיפק הקבלן 

הוראו יחולו  זה  חשבון  ועל  המבנה,  למקום  שסופקו  סעיף  החומרים  החוזה.    59ת  בתנאי 

  חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין;

 מובהר בזאת כי מדובר בהחלטה בלעדית של המזמין להחליט באם ישלם לקבלן אם לאו. 

המזמין   .ב ידי  על  שיסופקו  בחומרים  המבנה  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל 

 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 

   
והחומרים  הותנ  .ג מקצתם,  או  כולם  המבנה,  לביצוע  החומרים  את  יספק  שהמזמין  במפורש  ה 

 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:  -סופקו בהתאם לכך 
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 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה; ) 1(

המבנה ) 2( למקום  מהם  חלק  או  האמורים  החומרים  הבאת  הקבלן    -עם  יהיה  לא 

א אותם  להוציא  מאת  רשאי  בכתב  מוקדמת  רשות  קיבל  אם  אלא  המבנה,  ממקום  מהם,  חלק  כל  ו 

 המפקח; 

 
הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם  ) 3(

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; 

 
ושהקבלן ) 4( ידי המזמין  על  שסופקו  למזמין את החומרים  להחזיר  מתחייב  לא השתמש    הקבלן 

 בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים. 

 

( .ד ), חייב הקבלן לשלם מיד  4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן (ג) 

 למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.  

 

 :בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים .37

 

להיות   .א שנועד  מהמבנה  כלשהו  חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  לא  מתחייב  הקבלן 

 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.  

 
שהחלק   .ב בכתב  למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהמבנה  חלק  הושלם 

ולמדוד את ויעזור למקפח לבדוק, לבחון  יאפשר  והקבלן  החלק האמור    האמור מוכן לבדיקה 

 מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.    

 
לצורך   .ג המפקח,  הוראת  לפי  מהמבנה,  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 

מילא   לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקנו,  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו  בחינתו  בדיקתו, 

ן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות  הקבל

 חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.    

   
ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (ג) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן   .ד

ש הוכיחו  והבדיקות  (א)  קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  להוראות  את  בהתאם  בוצעה  העבודה 

 החוזה.  

 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת   .ה

 או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.  

 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה: .38

 

 כדי מהלך העבודה:   המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך .א
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על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה בו   ) 1(

 החומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה; 

 
ידי   ) 2( על  שהוקם  מהמבנה  כלשהו  חלק  של  מחדש  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  על 

 ש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.  שימו

 
ולעבודה   .ב לחומרים  בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  המפקח  ידי  על  שנערכה  בדיקה  כל 

 האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן (א).   

 
ל חשבון  לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (א), יהיה המזמין רשאי לבצעה ע .ג

לנכות   רשאי  יהיה  והמזמין  ההוראה  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  הקבלן  הקבלן. 

לרבות   אחרת  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותן  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  אלה  הוצאות 

 באמצעות חילוט ערבויות.  

 

 מהלך ביצוע המבנה  -פרק ז'

 
  התחלת ביצוע המבנה: .39

 

ב המבנה  בביצוע  יתחיל  בקצב  הקבלן  בביצוע  וימשיך  העבודה,  התחלת  בצו  שייקבע  תאריך 

  11הדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  

 בתנאי החוזה.  

 

  :העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן .40

 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות  

בלן את מקום המבנה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו  הק

בתנאי החוזה. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן,    11בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  

ללוח   בהתאם  המבנה  לביצוע  שיידרש  כפי  הכל  המבנה,  ממקום  נוספים  חלקים  לזמן,  מזמן 

 הזמנים האמור.  

 

 :  ת המבנהמועד השלמ .41

 

יתחיל מהתאריך   .א הקבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה 

 שנקבע בצו התחלת העבודה.  

 
חלק   .ב כל  של  השלמתו  לגבי  בחוזה  מפורש  תנאי  לכל  כפופות  תהיינה  (א)  קטן  סעיף  הוראות 

 מסוים מהמבנה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.  

 
לדעת   .ג הקבלן,  למועד  אין  עד  סיומו  את  המבטיחה  במידה  המבנה  בביצוע  מתקדם  המפקח, 

המ יודיע  המבנה,  לסיום  שניתנה  הארכה  גמר  עד  או  בחוזה,  בכתב   פקח הקבוע  כך  על  לקבלן 

ינקוט מיד באמצעים הדרושים לסיום המבנה במועדו להנחת דעתו של המ פקח, ללא  והקבלן 
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תשלום.  תוספת  המ  כל  ע"י  הודעה  מתן  הקבלן  לפי    פקח אי  את  משחרר  אינו  זה  קטן  סעיף 

בחוזה. שנקבע  במועד  לסיום המבנה  סיום המבנה    מהתחייבותו  היתר, לשם  בין  הקבלן,  בחר 

וקיבל אישור לכך מאת המ לעבוד במשמרות  בא   פקחבמועדו,  זכאי  -או  יהא הקבלן  כוחו, לא 

על  העירייה,  את  ויפטור  יפצה  הקבלן  במשמרות.  העבודה  עקב  נוספים  חשבונות    לתשלומים 

 והוצאותיו, מכל תביעה שתוגש נגדה בכל הקשור או כנובע מעבודה במשמרות. 

   
לסעיף   .ד בהתאם  המבנה,  להשלמת  המועד  קוצר  או  המבנה  להשלמת  ארכה  בתנאי    42ניתנה 

 החוזה, ישתנה המועד להשלמת המבנה בהתאם לכך.  

 

 : ארכה או קיצור להשלמת המבנה .42

       

נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון  ניתנה פקודת שינויים המחי  .א יבת את ביצועה של עבודה 

לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה,  

בתנאי החוזה, רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את    47לפי סעיף  

 השינוי במועד השלמת המבנה.  

 
בביצ .ב עיכוב  ארכה  נגרם  לבקש  הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  המבנה  וע 

בסעיף   לתנאים  בכפוף  שינויים,  בפקודת  הארכה  שיעור  את  יקבע  והמזמין  המבנה,  להשלמת 

  קטן (ד).  

 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המזמין לא   .ג

עליהם   שליטה  לקבלן  לבקש  הייתה  הקבלן  רשאי  העיכוב,  את  למנוע  אפשרות  לו  הייתה  ולא 

לתנאים   בכפוף  שינויים,  בפקודת  הארכה  שיעור  את  יקבע  והמזמין  המבנה,  להשלמת  ארכה 

  בסעיף קטן (ד). 

 

 התנאים למתן ארכה להשלמת המבנה יהיו כדלהלן:   .ד

 

יומן העבודה, שהנסיבות    הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות  ) 1(

 האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה; 

 
בתוך   ) 2( כאמור  לארכה  בקשתו  את  להגיש  חייב  יהיה  אירוע    60הקבלן  מיום  יום 

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את  

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר    60חר תום  שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לא

 וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.   

 
 

 עבודה בשעות היום בימי החול:  .43

 

או   .א הלילה  בשעות  המבנה  בביצוע  עבודה  תיעשה  לא  אחרת,  במפורש  בחוזה  הותנה  אם  פרט 

 בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.    
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(א) חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או    אין הוראות סעיף קטן  .ב

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

 המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך למפקח.  

 
 העסקת שוטרים בשכר: .44

 

אל להעסיק שוטרים בשכר תוך כדי ביצוע העבודות, כל ההוצאות  באם הקבלן נדרש על ידי משטרת ישר

 הכרוכות בכך יחולו עליו בלבד.

 

 : החשת קצב ביצוע המבנה .45

 

יפנה   .א ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה,  צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב  היה 

צוע המבנה  המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת בי 

ימי   העבודה,  שעות  לעניין  הנוגעות  המזמין  הוראות  יתר  כל  אחרי  ולמלא  לדרישה  בהתאם 

 העבודה ושיטות העבודה.   

 
 

 : פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .46

 

שנקבעה   .א התקופה  תוך  מהמבנה  מסוים  חלק  כל  או  המבנה  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  לא  אם 

בתנאי החוזה, ישלם הקבלן למזמין את    42יצורה לפי סעיף  בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בק

יום של איחור שבין המועד   כל  על  וקבועים מראש  כפיצויים מוסכמים  הסכום שנקבע בחוזה 

  הסופי שנקבע להשלמת המבנה או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל.  

 

ק .ב בסעיף  האמורים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  שיגיע  המזמין  סכום  מכל  (א)  טן 

לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום  

או   להשלים את המבנה  פוטרים את הקבלן מהתחייבותו  אינם  גבייתם  או  ניכויים  הפיצויים, 

 מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.   

 
ודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי  אם לפני השלמת המבנה כולו נתן המנהל לקבלן תע  .ג

יום לאחר    55סעיף   יופחת לגבי כל  בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, 

מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים  

 לו.  בסעיף קטן (א), לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כו

 
 הפסקת עבודה: .47

  

הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו את מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב   .א

אלא   המבנה  ביצוע  את  יחדש  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המנהל,  מאת 

 אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.   
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ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו .ב (א),  , לפי סעיף קטן 

 המבנה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. 

 
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקת זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור   .ג

הוצאות תשלום  לבקש  רשאי  יהיה  לא  שהקבלן  ובלבד  המזמין  על  תחולנה  (א),  קטן    בסעיף 

יום קבלת הוראות המפקח, נתן המפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש    60כאמור אלא אם, תוך  

בסעיף   האמור  פי  על  המנהל  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  ההוצאות.  תשלום  בתנאי    50את 

 החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן.   

 
  39דה על פי סעיף  הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבו .ד

בפועל המבנה  בביצוע  החל  והקבלן  החוזה,  את    -בתנאי  מהמזמין  לקבל  זכאי  הקבלן  יהיה 

ומוחלט   לסילוק סופי  וזאת  עד למועד הפסקת העבודה,  בפועל  עבור העבודה שביצע  התמורה 

לצורך   הוצאותיו.  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כאמור,  העבודה  הפסקת  בגין  תביעותיו  כל  של 

ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה או כל    קביעת

הקבלן,   ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  העניין.  לפי  הכול  הופסקה,  שהקמתו  ממנו  חלק 

 יום מיום הפסקת העבודה.    45ייקבע תוך 

 
הוראות המהנדס    למרות האמור לעיל לא תשלם העירייה לקבלן הוצאות כל שהן עקב מילוי  .ה

 בקשר להפסקת ביצוע המבנה, כולו או מקצתו במקרים דלהלן: 

 נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע המבנה, כולו או מקצתו. (א)

בטיבו   הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים   מפקחנקבעו ע"י ה (ב) או  בבטיחותו  לפגוע 

 לן.של המבנה, כולו או מקצתו, או מחמת רשלנות של הקב 

הפסקות לצרכי ביצועו התקין של המבנה, או לצרכי בטיחותו של המבנה,    פקחנקבעו ע"י המ  (ג)

 כולו או מקצתו. 

נגרמה הפסקת ביצוע המבנה עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים  (ד)  

 כלשהם לפי סעיף זה. אין בכך כדי לגרוע מזכויות העיריה לתבוע את הקבלן. 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים:  .48

 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   .א

  ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.    

 

אין   .ב זה במקרה מסוים,  לפי חוזה  בזכויות הניתנות להם  לא השתמשו הצדדים או אחד מהם 

על ויתור  בכך  על    לראות  כלשהו  ויתור  זו  מהתנהגות  ללמוד  ואין  אחר  במקרה  זכויות  אותן 

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.  

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח'

 
 שינויים:  .49
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המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו,   .א

וכל המבנה  של  וממדיו  מתאריו  ממנו   גובהו,  המבנה  -חלק  באופי  מהותיים  לשינויים    -פרט 

חדשים   בסעיפים  יגדל  לא  השינויים  כל  שערך  ובלבד  הוראותיו  אחר  למלא  מתחייב  והקבלן 

מסכום החוזה לפני שינויים ולפני מס ערך מוסף או שהכמות בסעיף כלשהו    25%  -בלמעלה מ

מ בלמעלה   תגדל  לא  הכמויות  שי  50%-בכתב  לפני  בחוזה  לחתימת  מהכמות  ובכפוף  נויים, 

 מורשי החתימה של העיריה. 

 
לקבלן   .ב ותינתן  שינויים  פקודת  תיקרא  (א)  קטן  סעיף  לפי   המבנה  שינוי  על  המזמין  הוראת 

 בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.   

 
ומוסכם בין הצדדים כי האמור לעיל הינו בכפוף לכל הוראה אחרת בהוראות המכרז   .ג מובהר 

 (ב) לחוזה.4לרבות האמור בסע 

 

 הערכת שינויים:  .50

 

מ  .א בלמעלה  מגדיל  אינו  ושערכו  שינויים  לפקודת  בהתאם  שבוצע  שינוי  כל  של  את    25%-ערכו 

מ בלמעלה  מגדיל  אינו  שערכו  ו/או  החוזה  בכתב    50%-סכום  כלשהו  בסעיף  הכמות  את 

ויות.  בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמ  49הכמויות, כאמור בסעיף  

ייקבעו מחירי    -לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי

היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (ב); ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי  

כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ את    25%-מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של 

 בתנאי החוזה, ייקבע כאמור בסעיף קטן (ג).    49החוזה, כאמור בסעיף  סכום 

 
לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטין (א), יובא בחשבון כל מחיר יחידה   .ב

היחידות   ממחירי  אחד  כל  קביעת  לצורך  עליו  להתבסס  שאפשר  הכמויות  בכתב  הנקוב  דומה 

דומי יחידות  מחירי  בהעדר  ממחירי  החסרים.  אחד  לקביעת  עליהם  להתבסס  שאפשר  ם 

הנקובים    ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים,  -  היחידות החסרים 

ללא כל תוספת    15%דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע לאחר הנחה של  במחירון  

  /בגין רווח קבלן ראשי או אחרת

 
יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה ועלויות  בקביעת מחירי היחידות כאמו .ג (א)  ר בסעיף קטן 

ייקבעו תעריפי שכר העבודה והחומרים על    -  החומרים, כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר קביעה כזו

פי מחירי יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש  

של   הנחה  לאחר  תוספת    15%הביצוע  כל  סעיפים  ללא  בהיעדר  אחרת.  או  ראשי  קבלן  בגין 

  מתאימים במחירון דקל, ייקבעו התעריפים על פי ניתוחי מחיר שיוגשו על ידי הקבלן. 

 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת   .ד

הקבלן פנה למנהל בכתב  יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי ש  60שכר החוזה כאמור ועברו  

המנהל   אולם  החוזה.  שכר  על  ישפיע  לא  שהשינוי  לכך  הסכים  כאילו  אותו  רואים  כאמור, 

הוגשה   הקבלן  הודעת  אם  גם  כאמור  החוזה  שכר  בהעלאת  לדון  רשאי  יהיה  המזמין  באישור 
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לאיחור   הסיבות  את  וינמק  סביר  טעם  ייתן  שהקבלן  בתנאי  האמורים,  הימים  תום  לאחר 

 בהודעתו. 

 

 תשלומי עבודה יומית:  .51

 

הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, ישולם לקבלן   .א

בהתאם   המבנה,  במקום  החומרים  וערך  העבודה  ערך  פי  על  האמורה  העבודה  ביצוע  בעד 

 בתנאי החוזה.    50להוראות סעיף 

 
די המנהל, בין השאר, על סמך מחירי  ערך העבודה וערך החומרים לצרוך סעיף זה ייקבעו על י  .ב

יחידה בסעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל להיקפים גדולים המעודכן לחודש הביצוע  

לעיל, ועל    50ללא כל תוספת בגין קבלן ראשי או אחרת, כמפורט בסעיף    15%לאחר הנחה של  

  יסוד רשימות שניהל הקבלן, בהן נרשמו הפרטים הבאים: 

 

 חומרים שהושקעו בעבודה; ) כמויות ה 1(

 ) שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה; 2(

 ) הוצאות הובלה; 3(

 ) הוצאות ציוד מכני כבד;4(

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.   )5(

 

שני עותקים,  ), תימסרנה למפקח, ב5(  -) ו 4) ,(3), (1הרשימות כאמור בסעיף קטן (ב) פסקאות ( .ג

) (ב)  קטן  בסעיף  כאמור  העובדים  ורשימת  שבוע,  כל  עותקים,  2בסוף  בשני  למפקח,  תימסר   (

לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר  

 לקבלן לשם הגשתו לתשלום.  

 

 : רשימת תביעות .52

 

לתשלומי  .א תביעותיו  כל  של  רשימה  למנהל  יגיש  בחוזה  הקבלן  עליהם  הותנה  שלא  נוספים  ם 

יום לאחר    60-ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך חודש מסוים, לא יאוחר מ

 תום אותו חודש.   

 
כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן (א), רואים כאילו הקבלן ויתר   .ב

המזמי באישור  המנהל  אולם  תנאי.  וללא  לחלוטין  הקבלן  עליה  בתביעות  לדון  רשאי  יהיה  ן 

לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל,  

 בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו.  

 

 מדידות  -פרק ט'

 
  :מדידת כמויות .53
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כמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של ה  .א

 לראותן ככמויות הסופיות לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.     

 
הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן   .ב

ל ידי הקבלן  בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע

ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות  

 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.    

 
כוונתו   .ג על  לקבלן  מראש  הודעה  המפקח  ייתן  מקצתו,  או  כולו  המבנה,  את  למדוד  בואו  לפני 

כוח    -חייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח באלעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מת

האדם   כח  את  לספק  וכן  הדרושות,  המדידות  את  לבצע  לנציגו  או  למפקח  ולעזור  זה  לצורך 

והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר  

 לכך.      

 
רשאי המפקח או נציגו לבצע    -יצוע המדידותכוחו במועד הנקוב לצורך ב   -לא נכח הקבלן או בא .ד

את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  

יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח  

המדידות  ביצוע  יידחה  כאמור,  המדידות  לביצוע  שנקבע  המועד  יותר    לפני  מאוחר  למועד 

 שייקבע כאמור בסעיף קטן (ג). 

 

ימים, על כל    7רשאי הוא לערער בכתב, תוך    -נכח הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות .ה

יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי   כמות שנמדדה, והמפקח 

ה לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  יישארו  השנייה  הכמויות  המדידה  את  המנהל  יקבע  מפקח, 

 וקביעתו תהיה סופית.  

       
והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם .ו לא    -היה המבנה, כולו את מקצתו, מוכן למדידה 

 ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.  
 

 .הקבלןכל עלויות החזקת מודד על  .בקרקע יבוצע על פי מכשיר מדידההנחת קו ביוב / שפכים  .ז
 

 הקצבים ומחירי יסוד:  .54

   

מהמבנה .א כלשהו  חלק  של  הוצאות  לכיסוי  הכספי  כהקצב  הכמויות  בכתב  שנכלל  לא    -סכום 

ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק המבנה האמור, ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל  

  ה.      בתנאי החוז 50כהקצב, ערכו של חלק המבנה כאמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף 

 

במקום   .ב נטו  מחיר  פירושו:  מוצר,  או  חומר  לגבי  יסוד",  "מחיר  בחוזה  נקבע  שבו  מקום  בכל 

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת,    -רכישתו של אותו חומר או מוצר

פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או  

 ל מסמך אחר ממסמכי החוזה.  בכ
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וכיו"ב   .ג קבלה  שובר,  חשבון,  מחיר,  הצעת  כל  דרישתו,  לפי  למפקח,  להמציא  מתחייב  הקבלן 

 (ב).   -הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים (א) ו

 

 

 

 השלמה, בדק ותיקונים  -פרק י'

 
 :תעודת השלמה למבנה .55

 
יום    15כתב והמפקח יתחיל בבדיקת המבנה, תוך  יודיע על כך הקבלן למפקח ב  -הושלם המבנה .א

יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את    30מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  

החוזה לדרישות  ואם    -המבנה מתאים  הבדיקה;  תום  עם  השלמה  תעודת  לקבלן  ייתן המנהל 

הדרושים  -לא ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  רשימת  לקבלן  המפקח  חייב  ימסור  והקבלן   ,

שיקול   פי  על  רשאי,  המנהל  אולם  המפקח,  ידי  על  לכך  שתיקבע  סבירה  תקופה  תוך  לבצעם 

דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד  

ההשלמה   עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  וישלים  שיבצע  מהקבלן,  בכתב  התחייבות  קבלת 

 רשימה האמורה.המפורטים ב

 
אין האמור בסעיף קטן (א)  גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם  .ב

בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע  

 את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.    

 
בי .ג ידי  לא  על  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  צע 

המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך 

הקבלן   חשבון  על  יהיו  ההשלמה  עבודות  ו/או  התיקונים  ביצוע  הוצאות  לנכון.  שימצא  אחרת 

בתוספ הוצאות אלה,  ינכה  של  והמזמין  סכום    12%ת  מכל  להוצאות משרדיות,  כתמורה  מהן 

שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.  

 הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.       

 
מסוי .ד במועד  מהמבנה  מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  בחוזה  מפורש  תנאי  לפי  לפני  אם  ם 

והמזמין   מהמבנה  כלשהו  חלק  שהושלם  או  כולו  המבנה  להשלמת  שנקבע  הסופי  התאריך 

חלק   לגבי  השלמה  תעודת  לדרוש  הקבלן  רשאי  בו,  להחזיק  עומד  או  בו  השתמש  בו,  החזיק 

לגבי חלק   על מתן תעודת השלמה  יחולו  והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל  מהמבנה האמור, 

  מהמבנה כלגבי המבנה כולו. 

  

 :בדק ותיקונים .56

 

של   .א תקופה  פירושו:  הבדק  תקופת  החוזה,  בניה,    12לצורך  לגבי  לגבי    24חודשים  חודשים 

כבישים, או תקופה אחרת שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל  

בתנאי החוזה או    55מיום השלמת העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה למבנה, בהתאם לסעיף  



58 
 

מיום השלמתם של אותם חלקים    -של  תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה  במקרה

 כמצוין בתעודות ההשלמה.  

 
נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש   .ב

גם  חייב הקבלן לתקן כל נזק או פ  -(ט) בתנאי החוזה  35בחומרים פגומים, בכפוף לאמור בסעיף  

חודשים    3-כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

לאחר תום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון  

סעיף   לפי  בחומרים    27שבוצע  שימוש  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  נגרם  ואשר  החוזה  בתנאי 

 פגומים.  

 
 (ב) בתנאי החוזה.    57) כדי לגרוע בסעיף 2ר בסעיף קטן (אין באמו .ג

 
 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן (ב) יחולו על הקבלן.    .ד

 
עם מתן תעודת ההשלמה, תוחלף ערבות הביצוע בערבות בדק בגובה מחצית מערבות הביצוע,   .ה

 ירים לצרכן. אשר תהיה תקפה משך כל תקופת הבדק וצמודה למדד המח

 
 

 : פגמים וחקירת סיבותיהם .57

 

ו/או פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר   .א נתגלו אי התאמה 

אי   הייתה  המפקח.  ידי  על  שתאושר  שיטה  לפי  ושיתקנם  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  סיבות 

החוזה לפי  להם  אחראי  הקבלן  שאין  כאלה  הפגם  ו/או  ה  -התאמה  הוצאות  חקירה  יחולו 

לפי החוזה להם  שהקבלן אחראי  כאלה  הפגם  ו/או  אי התאמה  הייתה  על המזמין;    -והתיקון 

וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה   על הקבלן,  יחולו הוצאות החקירה 

ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב  

 צויים למזמין.    בתשלום פי

 
שנים אחר גמר תקופת    5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך   .ב

הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי  

ניתנים הפגם אינם  ו/או  אי ההתאמה  ואם  על חשבונו,  וכל הכרוך בכך,  ו/או הפגם    ההתאמה 

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.  

 

  57-(ב') ו  56(ב'),   47אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .58

 

בתנאי החוזה, וזאת    57(ב) או    56(ב)    47אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  

ע את העבודות האמורות  יום, רשאי המזמין לבצ  14לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של  

כאמור   התחייבויותיו  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  ואם  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על 

של   בתוספת  האמורות,  ההוצאות  את  לנכות  רשאי  המזמין  יהיה  הקבלן,  על  מהן    12%חלות 

דרך   בכל  מהקבלן  לגבותן  או  את  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  להוצאות  כתמורה 

 לרבות באמצעות חילוט ערבויות.   ת,אחר
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 תשלומים -פרק י"א
 

 תשלומי ביניים:  .59

 

 אחת לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו:   .א

 
מתייחס  ) 1( אליו  למועד  עד  המבנה  ביצוע  התחלת  מיום  שבוצע  המבנה  חלק  של  ערכו 

 החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים; 

 

הגשת   )  2(              במועד  המבנה  ביצוע  לשם  המבנה  במקום  המצויים  החומרים  של  ערכם 

 בתנאי החוזה;  36החשבון, בהתאם לסעיף  

 

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו   .ב

ידי   על  ויאושרו  המפקח  ידי  על  יחושבו  הביניים  ותשלומי  החשבון,   המנהל.  מתייחס 

 

מובהר ומוסכם כי אין באישור תשלומי הביניים כאמור לעיל משום אישור לחשבון או לכמויות   .ג

  אלא מהווה תשלום על חשבון בלבד. 

 

על כל תשלום ביניים וזאת    10%כמו כן, מובהר ומוסכם כי למזמין ניתנת זכות עיכבון בסך של   .ד

 עד למועד מתן תעודת השלמת המבנה. 

 
שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן (ב), יופחתו כל תשלומי הביניים    מתשלומי הביניים .ה

עד   מהקבלן  למזמין  המגיע  סכום  כל  וכן  החוזה  לפי  לקבלן  ששולם  אחר  סכום  וכל  שבוצעו 

ביום ה  ולגבי היתרה היא תשולם לקבלן  ידי    38-למועד האמור לעיל.  מיום הגשת החשבון על 

שי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת  הקבלן למפקח; היתרה לא תישא הפר

 החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה;

 
בחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבעת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים   .ו

סעיפים   הוראות  יחולו  לא  אלא    59  -ו  53,  36מראש,  בחלקם,  או  בשלמותם  החוזה,  בתנאי 

 ויים שנקבעו בחוזה.    בכפוף לשינ

 
או   .ז המנהל  הסכמת  משום  בהם  אין  אלה,  תשלומים  של  ביצועם  וכן  הביניים  תשלומי  אישור 

של   לנכונותם  או  חומרים  של  לאיכותם  או  המבנה  בביצוע  שנעשתה  העבודה  לטיב  המפקח 

 מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.  

 

 : ארכה או קיצור להשלמת המבנה .60
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יאוחר .א כל    60-מ   לא  בצירוף  סופי  חשבון  למנהל  הקבלן  יגיש  כולו,  המבנה  השלמת  מיום  יום 

 המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.  

 
הכמויות   .ב שבכתב  המחירים  של  המכפלות  יסוד  על  המנהל  ידי  על  סופית  ייקבע  החוזה  שכר 

ערכו של כל שנוי לפי פקודת  בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת    53בכמויות שנמדדו לפי סעיף  

בתנאי    62  -ו   54בתנאי החוזה, ובהתחשב באמור בסעיפים    51-ו  50,  49שינויים כאמור בסעיפים  

 החוזה.  

 
לסעיף   .ג כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם  יופחתו  ידי המנהל,  על    59משכר החוזה שנקבע 

בון שכר החוזה, אם שולם,  בתנאי החוזה, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חש

בין המזמין   ובניכוי של סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה ועל פי כל חוזה אחר 

 לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. 

 
עד   .ד המבנה  השלמת  מיום  החל  לתקופה  כלשהי  ריבית  ו/או  הצמדה  הפרשי  תישא  לא  היתרה 

 אלא אם נקבע במפורש אחרת.    ליום הגשת החשבון הסופי או לתקופה נוספת כלשהי

 
יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל   .ה

  בנוסח המצורף לחוזה  - תביעותיו וכן ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, לתקופה הבדק 

(להלן   - הביצוע  מערבות  מחצית  תהיה  -בגובה  האמורה  הערבות  בדק).  למדד   ערבות    צמודה 

חודש   הסלילה  החשבון).  .............תשומות  בוצע  בו  החודש  את  למלא  לכל    (יש  תקפה  ותהא 

 תקופת הבדק. 

 
לא הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל כאמור לעיל, יהיה   .ו

בין הצדדים אף  הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת  

כל   שהמציא למנהל רשימה סופית של  כל תביעותיו, בתנאי  חיסול  על  ללא חתימה על הצהרה 

 תביעותיו.   

 
(ו), הגיעו הצדדים לידי   .ז אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן 

סכום הנוסף  הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין לקבלן את  ה 

המצורף   לנוסח  בהתאם  תביעותיו  כל  חיסול  על  הצהרה  למזמין  הקבלן  לכשימציא  כאמור, 

 "אישור חשבון סופי וסילוק תביעות".   Iכמסמך לחוזה  

 

בתנאי החוזה, רשאי    55בכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה, כאמור בסעיף   .ח

של מהמבנה  חלק  לאותו  סופי  חשבון  להגיש  והוראות  הקבלן  ההשלמה,  תעודת  ניתנה  גביו 

 סעיפים קטנים (א) עד (ז) יחולו בהתאמה גם במקרה זה.  

 
העבודה   .ט רכיבי  כל  בגין  הצמדות  או  התייקרויות  כל  לקבלן  ישולמו  לא  כי  בזאת  מובהר 

 המפורטת בהסכם זה. המחיר הקבוע בחוזה זה הינו סופי וערכו הנומינלי הוא הסופי. 

 
את   .י הקבלן  הגיש  המסמכים  לא  ויתר  הכמויות  חישובי  לרבות  כדין  הערוך  הסופי  החשבון 

המ  ,  יום  90הסכם זה, ואם לא נכתב, תוך והנתונים תוך המועד האמור ב באישור  רשאי  פקח 

לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו    העיר  הנדסמ
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ויחייב את הצדדים לחוזה    פקחבלן ואושר על ידי המוחשבון סופי ייחשב כאילו נערך על ידי הק

המסמכים    זה. ויתר  הכמויות  חישובי  לרבות  כדין  הערוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הגיש  לא 

והמפקחוהנתונים   מהנדס    כאמור  יטיל  לעיל,  לסמכותו  בהתאם  החשבון  את  ערך  העיר לא 

החשבון    את  הקבלן  במקום  לערוך  העירייה  עובד  שאינו  מהנדס  ימציא  הסופי.  על  המפקח 

שמונה ע"י    למהנדס  שיערך  החשבון  ברשותו.  הנמצאים  הנתונים  ויתר  המסמכים  כל  את 

ע"י   שהוגש  חשבון  היה  כאילו  בו  וינהגו  הצדדים  שני  את  ויחייב  סופי  יהיה  שימונה  המהנדס 

 .פקחהקבלן ואושר ע"י המ

הקה במקום  החשבון  לעריכת  שימונה  למהנדס  העירייה  ע"י  שישולם  על  שכר  יחול  לעיל  כאמור  בלן 

מתוך   או  הסופי  החשבון  מתוך  לקבלן,  המגיעות  היתרות  מתוך  שימונה  למהנדס  וישולם  הקבלן 

 הערבויות שנתנו ע"י הקבלן לעירייה. 

 
  תשלומי יתר:  .61

 

יום ממועד    15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך  

רי  בתוספת  בכתב,  אין  דרישתו  בפועל.  לתשלום  ועד  החוב  היווצרות  מיום  הכללי  החשב  בית 

הריבית כאמור, מכל   גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת  לעיל  האמור 

סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או  

ב לגבותם  או  המזמין  לבין  שבינו  אחר  חוזה  את  לכל  תחילה  שידרוש  מבלי  אחרת,  דרך  כל 

 החזרתם מהקבלן.  

 

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  -פרק י"ב

 
 סילוק יד הקבלן ממקום המבנה:  .62

 
המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו ולהשלים   .א

אחד מהמקרים המנויים  בכל    -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -את המבנה

 להלן:  

 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו,   ) 1(

להוראה    -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה  -יום  14ולא ציית תוך  

 צוע המבנה בכל דרך אחרת; בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה, או כשהסתלק מבי

 
כשהמנהל סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד   ) 2(

תוך   ציית  לא  והקבלן  להשלמתו,  קוצר  או  שהוארך  במועד  או  בחוזה  במקרים    -יום  14הקבוע  או 

יותר שנקבעה במפורש בחוזה לנקוט באמצ   -מיוחדים תוך תקופה קצרה  עים  להוראה בכתב מהמנהל 

הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או  

 בתנאי החוזה;  42קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 
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כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם למפרטים,   ) 3(

ימים    7קבלן לא נשאה תוצאות רצויות בתוך  לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב ל 

 ממסירתה;   

 
 בלתי הסכמת המזמין בכתב;  -כשקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר ) 4(

 
להוראות   ) 5( נענה  ולא  בכתב,  המזמין  הסכמת  ללא  משנה  קבלן  העסיק  כשהקבלן 

 המנהל לסלקו מביצוע המבנה;

 
נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו    כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן ) 6(

פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד    -ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק

  שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

 
  כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע  ) 7(

לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה  

 ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל; 

 

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה   ) 8(

 חוזה.  כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ה

 
סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג   .ב

 כדלהלן: 

 
להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם המצויים במקום המבנה, לצורך   ) 1(

 השלמת המבנה; 

 
את ) 2( המבנה  ממקום  לסלק  מהמנהל,  בכתב  הודעה  באמצעות  מהקבלן,  החומרים,    לדרוש  כל 

יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום    14הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך  

המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו  

 להם.    

 
 תפס המזמין את החזקה במקום המבנה, יחולו ההוראות שלהלן:    .ג

 
להוצאות   ) 1( בנוסף  ישא  והוא  הקבלן  חשבון  על  יהיו  לעיל  כאמור  המבנה  השלמת  הוצאות 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות;   12%האמורות בתוספת של 

 
וכן לערוך   ) 2( המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו 

 לן המצויים במקום המבנה;    את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקב

 
סעיף   ) 3( הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  בפועל    60הקבלן  התשלומים  ואילו  החוזה  בתנאי 

 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה; 
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אלא   ) 4( לחוזה,  בקשר  כלשהו  סכום  לקבלן  לשלם  חייב  המזמין  יהיה  לא  המבנה,  מקום  נתפס 

 ).   5בפיסקה ( בכפוף לאמור להלן

 
אומדן שכר  -עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן ) 5(

החוזה), על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום  

יאושרו על ידי המנהל,  המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים ש 

), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת  1לרבות התוספת האמורה בפיסקה ( 

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום   -המבנה ומפאת נזקים אחרים

 הכולל כאמור; 

 
והתשלומ ) 6( הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום  תפיסת  עלה  לפני  לקבלן  ששולמו  האחרים  ים 

ידי   מקום המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על 

), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה  1המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה ( 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין   -הבהשלמת המבנה ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוז

 הסכום הכולל כאמור לבין שכר החוזה.    

 
ביטול   .ד (א), אין בהם משום  סעיף קטן  לפי  ידו של הקבלן ממנו,  וסילוק  תפיסת מקום המבנה 

 החוזה על ידי המזמין.  

 
 מהן.    בתנאי החוזה ולא לגרוע  33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף   .ה

 

 :קיזוז .63

 

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה  

או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן לרבות כל סכום המגיע לפי האמור בסיפא של סעיף  

הקיזוז תהיה  (י) לחוזה, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות    35

גורעות   אינן  זה  סעיף  הוראות  המזמין.  התקשר  שבאמצעותו  המשרד  במסגרת  רק  קיימת 

מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות  

 שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. 

 זוז הקיימת לקבלן על פי כל דין.  אין באמור לעיל כדי לגורע מזכות הקי

 

 :אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה .64

 

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל   .א

סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, כי  

ע המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל  אמנם אין אפשרות להמשיך בביצו

 בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה האמור.  

 
יהיה  .ב (א)  לפי סעיף קטן  ביצוע המבנה  אי אפשרות המשכת  לקבלן במקרה של    הסכום שישולם 

והשיעורים הנקובים    -ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור  בהתאם למחירים 
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  הכמויות בפקודת השינויים.  בכתב 

 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים   .ג

  ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע המבנה כאמור. 

 

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן לא סילקם או   .ד

את    שלא לבצע  רשאי המזמין  (א),  סעיף קטן  לפי  להוראות המנהל  בהתאם  פעולה אחרת  ביצע 

ישא בהוצאות הכרוכות  יהפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן  

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל    -מהן כתמורה להוצאות משרדיות   12%בכך, בתוספת של  

 ההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.  לכיסוי חלק סביר מ 

 

יתכן ריתוק משקי לפי    1967-, תשכ"זשעת חירוםהקבלן מתחייב לפעול על פי חוק שירות עבודה ב .ה

עבודה בש חירוםחוק שירות  כלי  עת  וזמינות של  ריתוק משקי  יחייב  ייתכן שהדבר  כי  לו  וידוע   ,

 בזה כי אין כל מניעה לכך.  צמ"ה שברשותו ומפעיליהם על פי חוק זה, ומצהיר

 

 

 מס ערך מוסף: .65

 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.   .א

 
 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה זה.    .ב

 
 על אף האמור בסעיף קטן (ב): .ג

 

הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף  אם איחר הקבלן בהגשת החשבון   ) 1(

יום מיום השלמת המבנה, הועלה שיעורו של מס הערך    195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום    60

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה    -המוסף  

 ; 60בסעיף אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע 

 
בסעיפים   ) 2( כאמור  התקופה  תוך  המבנה  ביצוע  את  הקבלן  השלים  החוזה,    42-ו  41לא  בתנאי 

יום מהיום בו חייב היה הקבלן להשלים את המבנה, הועלה שיעורו של מס    195ובפרק הזמן החל מתום  

המוסף יתרת  -הערך  לתשלום  שנקבע  במועד  קיים  שהיה  בשיעור  המס  סכום  את  המזמין  שכר    ישלם 

 החוזה אילו הושלם המבנה במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד.  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 _____________________  ___________________ 

הקבלן     העיריה 
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 Iמסמך 

 חשבון סופי וסילוק תביעות  –הצהרת הקבלן  

 

1. ________ לפרויקט  הסופי  החשבון  את  הגשתי  כי  מצהיר  ________  הריני 

בהתאם לתנאי מכרז ___________  בסך של __________ ₪ ובמידה שיאושר  

לסילוק סופי ומוחלט  על ידי המפקח, בכך מתמצית חובתה של עיריית בית שאן  

 התמורה המגיעה לי עבור ביצוע הפרויקט הנ"ל. של כל  

מע"מ  .2 כולל  הנ"ל  הסכום  כי  בזאת  לו    מוצהר  זכאי  שאני  אחר  סכום  וכל  וכל 

ועל כן לא אתבע את העירייה ולא אדרוש ממנה כל  צאה מכל מין וסוג שהוא,  הו

 סכום נוסף על הסכום הנ"ל בגין ביצוע עבודה זו או כל הנובע מכך. 

 

 

 

 

 _______________________    ____________________ 

 תאריך        הקבלן 
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 מסמך י"ד
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 

 

__________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה  אני הח"מ ________________
הצעת   עם  "בקשר  (להלן:  למכרז    "),המשתתף ____________________________________ 

 "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז________ (להלן: " מכרז פומבי מס , ____________
 
 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2
ללא   .3 עצמאי,  באופן  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  בהצעת  המופיעים  המחירים 

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 
ציע הצעות למכרז או תאגיד אשר  המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מ .4

 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף   .6

 למכרז.
 צעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש ה .7
עם   .8 כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  למכרז  המשתתף  הצעת 

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
(יש לסמן בעיגול את   נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9

 התשובה). 
   אם לא נכון, נא פרט:

 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

בירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בע .10
מכרזים   תיאומי  נכון     –של  לא   / התשובה)נכון  את  בעיגול  לסמן  פרט: .  (יש  נא  נכון,  לא               אם 

 ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________ _______________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11
 

 

 
 _______________     ______________________     _________________     _________ 

 ריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר  תא      
 

 אישור

 

בפני   התייצב   ____________ ביום  כי  מאשר,   ________________________ עו"ד  מטה,  החתום  אני 
מך להתחייב בשם  __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוס

המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים  
 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 
 _______________                                                        _________________                             _________ 

 תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת          
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 מסמך ט"ו
 

 הצהרה בענין מורשי חתימה של עיריית בית שאן 

 

/ מתן שירותים/אספקת   ו/או כל תוספת  ,הסכם זהבגין  יה  עירישעל מנת לחייב את הלי  ידוע   .1 עבודות 

טובין מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל עבודות אחרות שאינן קשורות 

גזבר  וה  עירייהתום ע"י ראש החבכתב  ו/או תוספת להסכם    חוזה/הסכם  מראשלקבל  להסכם זה, עלי  

  מורשי החתימה של העירייה (במצטבר)   2חוזה/הסכם חתום שלא ע"י  או  וכי הזמנה בעל פה ו/ ,  עירייהה

 .  ובשום תנאי בשום מקרהעירייה (לרבות תוספות להסכם/ חוזה) את ה וחייבילא 

ל .2 שהוגש  שחשבון  לי  שידוע  בזאת  מצהיר  מנהל  עירייה  הנני  ע"י  שנחתם  לאחר  רק  כמאושר  יחשב 

הרלוונטית +  +  המחלקה  העיר  חשב  ראש  וכי  משפטית   גזבר,  אסמכתא  יהווה  לא  חלקית  שנחתם  ון 

 . עירייהכחשבון שאושר ע"י ה

ה  ידוע .3 כנגד  תביעה  ותוגש  שבמידה  שאספק  עירייה  לי,  טובין   שירות/  עבור  התמורה  תשלום  אי  בגין 

ב המלווה (בנוסף למסירתו לעירייה),  , הרי שקיימת חובה עפ"י החוק להמצאת כתב תביעה לחשעירייהל

הפרטית, לחשב    לכתובתו  הן  יוגש  לא  התביעה  וכתב  ובמידה  המשפט,  לבית  להגשתו  במקביל  וזאת 

ל  והן  חוזהעירייה  המלווה  על  ובחתימתי  להידחות.  התביעה  דין  אזי,  מאשר    הסכם  /יחדיו,  הנני  זה, 

 ומסכים כי תוגש בקשה מוסכמת על דעת שני הצדדים לדחיית התביעה על הסף. 

 עירייהה  את  יחייבו   לא  ונספחיו   ההסכם  עפ"י  שלא  טובין  אספקת   שירות/  שמתן   בזאת  מאשר  הריני .4

 עשיית   טענת  על  מראש  מוותר    והנני  הצבי,   קרן  על  הכסף  את  להניח  וכמוהן   תנאי,   ובשום  מקרה  בשום

 .לב תום  חוסר טענת על וכן  במשפט,  ולא עושר

  הנספח. את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  בקפדנותתי  צהיר בזאת שקראהריני מ .5
 

 

 

 ______________________     ________________             _________________ 

 שם הספק/ נותן השירות                       חתימה                                 תאריך  
 

 

 אישור 

 

_____       אני הח"מ ___________ עו"ד, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ________    ______ 

החתימה של  י, הינם מורשהמוכרים לי אישית /_________________  אשר זיהיתי אותם על פי תעודת זהות 

 , חתמו בפני על נספח  זה.   ___________________   וכי חתימתם מחייבת את 

 

 

 

__________               ________________                            _________ ___ 

 שם עו"ד                               חתימה וחותמת        תאריך                                        
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 ערבות בדק  –מסמך ט"ז 
 
 

         לכבוד:
 עיריית בית שאן 

 1ירושלים הבירה  רח' 
 בית שאן 

 
 

 ערבות בנקאית מספר                          . הנדון: 
 
 

")  המבקשים___________________________ מס מזהה ____________ (להלן: "על פי בקשת _ 
לסילו בזה כלפיכם  (במילים: _________ ₪) בתוספת    קאנו ערבים  לסך ________ ₪  עד  כל סכום 

 " (להלן:  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הצמדההפרשי  "),  הפרשי 
 .  _______________________, לצורך הבטחת הבדק של העבודה  - _______בקשר עם מכרז מס  

 
תוך   בתוספת הפרשי הצמדה  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  סכום  כל  לכם  לשלם  ימים    14אנו מתחייבים 

מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
ו לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, א 

בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  
 כלפיכם. 

 
שכל   דרישות,  במספר  או  בפעם אחת  הנ"ל  הסכום  של  מאתנו את תשלומו  לדרוש  רשאים  אתם תהיו 

 הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום
 

 במכתבנו זה:
 
לסטטיסטיקה    –"  מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 

 ולמחקר כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

ער עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  " אם  (להלן:  זו  המדד  בות 
") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו  החדש

" (להלן:  נקודות  היסודי__________  המדד  המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   ("
 המקורי. החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
  לא תענה.   מועד זהדרישה שתגיע אלינו אחרי    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   מועד זהלאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 ה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימילי
   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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