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 מבוא

 

"( מעוניינת להזמין ביצוען של המזמיןומוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן גם: " הואיל
_______________________________, הכל עבודות בניה הנדסיות, כמפורט להלן: __

 כמפורט במפרטים, בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה;

ולצורך הזמנת העבודות, כהגדרתן בחוזה זה, פרסמה מוריה מכרז או, לפי הענין, פנתה מוריה  והואיל
 למס' קבלנים בבקשה כי יגישו לה הצעות לביצוע העבודות,;

ביצוע העבודות האמורות וכן לביצוע שאר השירותים והפעולות והקבלן הגיש למוריה הצעה ל והואיל
הנדרשים ו/או מפורטים במסמכי המכרז או הבקשה להצעות ועל בסיס הצעת הקבלן בחרה 
מוריה להתקשר עם הקבלן בחוזה זה ולהזמין ממנו את ביצוע העבודות, הכל כמפורט בהסכם 

 זה להלן;   

, הניסיון, המומחיות, היכולת וכח האדם הדרוש לביצוע והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע והואיל
העבודות, כהגדרתן בחוזה זה, באופן המקצועי והטוב ביותר, והוא נכון לבצע את העבודות 

 כמפורט בחוזה זה ובמחיר אותו נקב הקבלן בהצעתו;

 

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 בלתי נפרד ממנו ויקרא עמו בכפיפה אחת. המבוא לחוזה זה מהווה חלק  (.1) א.

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  (.2) 

מסמכי המכרז או מסמכי הבקשה להצעות, לפי הענין, לרבות מסמכי  )א(
 הבהרה ופרוטוקול סיור הקבלנים, ככל שקיימים כאלו בקשר לעבודות. 

בות כל הנספחים למסמך תנאים כלליים לביצוע עבודה ע"י הקבלן, לר  )ב(
התנאים הכלליים )מסמך ב(. מובהר כי למסמך התנאים הכלליים מצורפים 

הוראות בנושא  –נוסח ערבות לקיום החוזה; ב'  –הנספחים הבאים: א' 
 10,000,000וכולל עד  לעבודות שסכומן פירוט דרישות הביטוח –בטיחות; ג' 

פירוט דרישות הביטוח  -ד' ; (2, ג'1וכן נוסח אישורי הביטוח )נספחים ג' ₪
ש"ח וכן נוסח אישורי הביטוח )נספחים  10,000,000מעל לעבודות שסכומן 

נוסח  –נוסח ערבות בדק; ז'  –נוסח כתב סילוקין; ו'  –; ה' (3, ד'2, ד'1ד'
 הוראות בלתי חוזרות. 

המפרט המיוחד. לענין זה יהווה המפרט את המפרט הטכני המיוחד וכן  )ג( 
ים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" )שהוכן על ידי יהרלבנטהפרקים 

הועדה הבין משרדית של משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון(, 
 , אשר אינו מצורף פיזית ואולםבמועד ביצוע העבודות במהדורתו המעודכנת

מהמפרטים. עוד יכללו בגדר חלק בלתי נפרד  יצורף בדרך של אימוץ ויהווה
מפרט עיריית ירושלים ומפרט מע"צ, אשר אינם מצורפים פיזית המפרט אף 

אולם מצורפים בזאת בדרך של אימוץ ומהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט, 
מובהר כי וזאת אלא אם בתנאים הכלליים של המפרט המיוחד צוין אחרת. 

 יםבכל מקרה של סתירה, הבדל, אי התאמה או דו משמעות בין המפרט
.  מובהר כי במקומות בהם קיימת הפניה ט המיוחדיגברו הוראות המפר

מהמפרט הכללי לעבודות בנין לחוזה המדף הממשלתי יראו את ההפניה 
 כהפניה לחוזה הסטנדרטי של מוריה, בשינויים המחוייבים. 

כתב הכמויות, אם צורף. מובהר כי אם השכר לקבלן בגין העבודות, או  )ד( 
ורף כתב כמויות, ישמש כתב חלקן, הוא בשיטה הפאושלית וככל שצ

הכמויות בקשר לאותן עבודות כמסמך מסייע בלבד לצורך הערכת מחירי 
שינויים במקרים מסויימים, אם וככל שיוזמנו כאלו, אולם לא ישמש 
לקביעת התמורה לעבודה הפאושלית אשר לא תימדד, הכל כמפורט במסמך 

 ב'. 

ות, כולן או חלקן, אינו לפי בהסכם שבו התשלום עבור העבוד -נספח תמורה  )ה(
נספח בו יפורט התשלום או מנגנון קביעת התשלום, וככל  -מדידות בלבד 

שהסכום, כולו או חלקו, משולם לפי השיטה הפאושלית ועל פי אבני דרך 
 יפורטו אף אבני הדרך לתשלום.   

 התכניות. )ו(
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וזה זה על תקנים ישראליים הנוגעים לעבודות נשוא חוזה זה מצורפים לח )ז(
 דרך ההפניה. 

 כותרות חוזה זה ישמשו לצורכי נוחות בלבד, ואין ללמוד מהן דבר לעניין פרשנותו. (.3) 

מסמכי המכרז או הבקשה להצעות, לפי הענין, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה  (.4) 
והקבלן מצהיר כי התחייבויות הקבלן המפורטות בהם ובהצעת הקבלן כפי שאושרה 

מוריה, מהוות חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה וכי  על ידי
ההתחייבויות המפורטות בחוזה זה באות להוסיף על ההתחייבויות המפורטות 

 במסמכים האמורים ולא לגרוע מהן.  

בכל מקרה של ביצוע עבודות לבנייה ו/או שיפוץ ו/או של מבני חינוך, יחולו הוראות  (.5) 
ת כנספח ח' לחוזה. מובהר כי הוראות אלה יגברו על הוראות החוזה התוספת המצורפ

בכל מקרה של סתירה ביניהן, ובפרט בכל הקשור לנושא התשלומים )אבני הדרך 
 . לתשלום ומועדי התשלום(

 ההתקשרות

בלן לבצע את תמורת תשלום שכר החוזה, כמפורט בחוזה זה ובכפוף לתנאיו, מתחייב הק ב.
 העבודה בהתאם להוראות חוזה זה. 

תמורת ביצוע העבודה ע"י הקבלן, כאמור לעיל, מתחייבת מוריה לשלם לקבלן את שכר  .ג
החוזה על פי ההוראות המפורטות במסמכי הבקשה להצעות או מסמכי המכרז, לפי הענין, או 

'(. מובהר כי ככלל בנספח התמורה, והכל בהתאם להוראות מסמך התנאים הכלליים )מסמך ב
תיקבע התמורה בגין העבודות לפי שיטת העבודות למדידה, כאשר התשלום ייקבע לפי מדידת 

כאמור לעיל, התשלום הכמויות בפועל והכפלת הכמויות במחירים הנקובים בכתב הכמויות. 
 עבור הקמה או שיפוץ של מבני חינוך יבוצע בהתאם להוראות התוספת לחוזה )מבני חינוך(. 

עם זאת, מוריה תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, להודיע לקבלן כי היא 
מבקשת לשנות את תנאי ההסכם ולעבור להסכם אשר במסגרתו התמורה שתשולם לקבלן 

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של  -תהיה בשיטה הפאושלית 
 -כי היא מבקשת לעבור להסכם לפי השיטה הפאושלית העבודות בפועל. הודיעה מוריה לקבלן 

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה למנגנון הפאושלי וככל 
שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי 

 השיטה הפאושלית. 

שא ההצמדה אשר יפורטו במסמכי המכרז או ההצמדה בחוזה זה היא על פי ההוראות בנו ד.
הבקשה להצעות, לפי הענין. בהעדר התייחסות לנושא זה במסמכים האמורים תהיה ההצמדה 
בהתאם למנגנון שנקבע על ידי החשב הכללי לעבודות קבלניות אשר מבוצעות עבור משרדי 

אולם בכפוף , לפי הענין, 2009הממשלה, בנוסח הוראות החשב הכללי כפי שפורסם בשנת 
 לאמור להלן. 

אם המחירים בכתב הכמויות או שכר החוזה צמודים למדד כלשהו, כי אז יהיה מדד הבסיס 
לצורך חישוב התוספת בגין השינויים במדד, המדד הידוע במועד הגשת הצעת הקבלן הזוכה 
למוריה )במסגרת הליך מכרז או בקשה לקבלת הצעות( ולא כל מדד אחר )לרבות מדדים 

ועים בהוראות החשב הכללי(, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש במסמכי המכרז או הקב
 הבקשה להצעות, לפי הענין. 

משך ביצוע העבודה יהיה כקבוע בלוח הזמנים שהיווה חלק ממסמכי המכרז ו/או הבקשה  ה.
במקרה של אי עמידה בלוח  .שיינתן על ידי מוריה ו/או כקבוע בצו התחלת עבודה להצעות

במסמך )ב(, וזאת מבלי  72 ם לביצוע העבודות ישלם הקבלן פיצוי מוסכם כקבוע בסעיף הזמני
 לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למוריה במקרה כאמור. 

תהיה  למסמך )ב( 6 על פי הוראות סעיף  למוריהערבות הביצוע אשר הקבלן חייב להמציא  ו. 
והיא תומצא על ידי הקבלן במעמד חתימת  אחוזים( משכר החוזה שישה) 6%בשיעור של 

 למסמך )ב(.   6 החוזה. נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח הנדרש על פי סעיף 
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או תחרותי ידרש הקבלן, כתנאי להתקשרות עם מוריה, לאחר זכיית קבלן בהליך מכרזי ו/ .ז
להעביר למוריה את המסמכים הבאים: נוסח ערבות ביצוע ואישורי ביטוח כמפורט לעיל, וכן 

עם ציון היקף ההתקשרות )וכתב כמויות(. בכל מקרה בו לא יעביר הקבלן למוריה חוזה חתום 
אשר ייקבע על ידי , במועד מוריהו/או מסמכים אחרים עליהם תורה  את המסמכים האמורים

, תהא מוריה רשאית במסמכי המכרז או בהודעת הזכיה )או במסמך אחר מטעמה(מוריה 
ש"ח לכל יום איחור  3,000של לבטל את זכייתו של הקבלן ו/או לקנוס את הקבלן בסכום 

 . ()ב( למסמך ב' )תנאים כלליים לביצוע העבודה על ידי הקבלן(72הנקוב בסעיף )הסכום 

 

 כתובות הצדדים, לעניין חוזה זה, תהיינה כדלקמן: .ח

 , ירושלים.2: במשרדי החברה, כיכר ספרא מוריה 

 : _____________________________.הקבלן 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_________________________   __________________________ 

 ]הקבלן )חותמת + חתימה[             מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
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 תנאים כלליים לביצוע העבודה ע"י הקבלן -מסמך )ב( 

 כללי -פרק א' 

 הגדרות .1

ניין( יתפרשו בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ע .א
 המונחים הבאים כדלהלן:

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.  -" המזמין" או "מוריה"

לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, וכן כל קבלן משנה  -" הקבלן"
 הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודה. 

 המנהל הכללי של מוריה, או מי שייקבע על ידו; -" המנהל"

פירושו, האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י מוריה לנהל את הפרויקט ו/או לפקח  -" מפקחה"
 על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה;

 כל סמכות המוקנית למפקח מוקנית גם למנהל. -בחוזה זה 

המנהל הכללי של מוריה, או מי שהוסמך על ידו, יהא רשאי למלא כל תפקיד אשר הוקצה 
וזה זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה למפקח או למנהל, על פי ח

על ידי המנהל הכללי של מוריה את הקבלן ותגברנה על כל הוראה אחרת שניתנה לו על 
ידי המנהל ו/או על ידי המפקח. מודגש כי המנהל הכללי של מוריה יהיה רשאי להודיע 

 ט. בכל עת על החלפת המנהל או המפקח או הפסקת פעולתם בפרויק

מובא לידיעת הקבלן כי ככל ומזמין העבודות מטעם מוריה ימנה גורם מטעמו אשר יבצע 
יוקנו לאותו גורם סמכויות פיקוח וסמכות לאשר את החשבונות פיקוח עליון לעבודות, 

אשר יוגשו על ידי הקבלן. בכל מקרה של מינוי גורם כאמור, תמסור מוריה הודעה לקבלן 
המוקנות לגורם המבצע פיקוח עליון כאמור, והדרישות שיחולו בדבר מינויו, הסמכויות 

לגבי אישור חשבונות מוריה. ניתנה הודעה כאמור, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות 
הגורם המבצע פיקוח עליון בקשר לפירוט המופיע בחשבונות ו/או לבדיקת העבודות ו/או 

 או מי מטעמו.  קבלת אישורים כחלק מהליך מסירת העבודה לאותו גורם

פירושה, העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה זה על פי המפורט  -" העבודות" או "העבודה"
או שהקבלן אחראי לביצוען,  במפרטים, התוכניות, כתבי הכמויות ושאר מסמכי החוזה

החלה על הקבלן , וכל עבודה אחרת, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, לחוזהבהתאם 
 או בקשר לביצוע העבודות ת עבודות ארעיות הנדרשות לביצוע, לרבולפי חוזה זה

אלו שיידרשו לצורך ו/או עבודות נוספות ו/או חלקיות ולרבות עבודות שינויים ו העבודות
 ;  בדקקיום התחייבויות האחריות וה

לרבות, השלמתה ובדיקתה ובכלל זה כל עבודה ארעית שביצועה נדרש  -" ביצוע העבודה"
חוזה זה וכן כל העבודות הנדרשות במסגרת התחייבויות האחריות, בהתאם להוראת 

 הבדק והטיב של הקבלן. 

פירושו, חוזה זה וכלל המסמכים והנספחים המהווים חלק  -" חוזה זה" או "החוזה"
 בלתי נפרד הימנו;

על פי ההוראות בנושא ההצמדה אשר יפורטו במסמכי המכרז או הבקשה  -" מדד"
בהעדר התייחסות לנושא זה במסמכים האמורים תהיה ההצמדה  להצעות, לפי הענין.

בהתאם למנגנון שנקבע על ידי החשב הכללי לעבודות קבלניות אשר מבוצעות עבור 
, אולם בכפוף 2009משרדי הממשלה, בנוסח הוראות החשב הכללי אשר פורסמו בשנת 

 לאמור להלן.

כלשהו, כי אז יהיה מדד אם המחירים בכתב הכמויות או שכר החוזה צמודים למדד 
הבסיס לצורך חישוב התוספת בגין השינויים במדד, המדד הידוע במועד הגשת ההצעה על 
ידי הקבלן )בין במסגרת מכרז ובין בתשובה לבקשה להצעות( ולא כל מדד אחר )לרבות 
מדדים הקבועים בהוראות החשב הכללי(, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש במסמכי 

 להצעות, לפי הענין. המכרז או הבקשה

פירושו, המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או  -" אתר העבודה" או "מקום העבודה"
מעליהם תבוצע העבודה לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך 

 החוזה. 
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התחייבות עצמאית ובלתי מותנית של בנק, כמפורט  -" ערבות בנקאית" או "ערבות"
 ו' לחוזה זה.-ובנספחים א' ו  54  -ו  60, 6 בסעיפים 

פירושו, הסכום הנקוב בחוזה זה כסכום התמורה שישולם לקבלן כנגד  -" שכר החוזה"
בהתאם להוראות החוזה, ביצוע העבודה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב, 

 ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה.

" תנודות במחיר או בשכר החוזה הנובעות מההצמדה למדד כאמור בסעיף התייקרויות"
לחוזה זה, אם וככל שנקבע כי שכר החוזה או מחירי כתב הכמויות צמודים למדד  69 

 לשהו. כ

יחול על החוזה; לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק,  1981 -חוק הפרשנות, תשמ"א 
 כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 ניהול יומן עבודה .2

לחוזה זה,  46 ביום התחלת העבודה, כפי שנקבע בצו התחלת עבודה, שניתן לפי סעיף  .א
"(. הקבלן ישמור את היומן במקום היומן" -הלן יקבל הקבלן מהמפקח יומן עבודה )ל

 העבודה וירשום בו מדי יום ביומו את הפרטים הבאים:

 מספרים של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה. (1

 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו. (2

 דה.כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבו (3

 הציוד המיכאני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו. (4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. (5

 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה. (6

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. (7

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. (8

הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל ו/או ע"י המפקח, לרבות הוראות לביצוע  (9
 ות נוספות ו/או ביחס לשינויים בביצוע העבודה. עבוד

לבדיקה לפי הוראות הועברו דוגמאות וחומרים שנמסרו למפקח, ו/או פירוט של  (10
 המפקח.

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  (11

פירוט עבודות נוספות או חריגות, שבוצעו לפי דרישת המפקח או פקודת שינויים  (12
 )כמשמעותה להלן(.  

כל דבר אחר, שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (13
 העבודה.

היומן ייחתם, מדי יום ביומו, על ידי הקבלן. בנוסף לפרטים האמורים לעיל, רשאי  .ב
המפקח, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע 

ר אחר אשר, לדעת המפקח, יש בו כדי לשקף את המצב למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דב
העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בציון תאריך הרישום. כמו כן, רשאי המפקח לקבוע כי 

 הרישומים ביומן ייעשו על ידו, ולא על ידי הקבלן.

 7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי המפקח, וזאת בתוך  .ג
מם ביומן. הסתייגותו של הקבלן, כאמור, תירשם אף היא ביומן. כמו כן ימים ממועד רישו

 יהא הקבלן רשאי לרשום ביומן הערות בקשר לביצוע העבודה.

)ג( לעיל, מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו .ד
תבחר מוריה,  רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את מוריה, למעט אם

 על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים.
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לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בסעיף קטן )ג( לעיל או לא חתם על היומן, רואים  .ה
אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, ואת הסכמתו לכך שרישומים אלה 

הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ישמשו ראיה ביחס לנכונות העובדות 
 קטן )ד( סיפא לעיל.

הקבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו  .ו
בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי המפקח או המנהל מזמן לזמן, ובהתאם להוראות 

 . ההסכם

הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן שום מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום  .ז
צידוק כלשהו ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות 

 . המפקח, ו/או המנהל, ו/או מוריה ו/או הוראות ההסכם

יומן העבודה ייכתב בשלושה עותקים: אחד עבור הקבלן, עותק אחד עבור המפקח ועותק  .ח
  . כל עותקי היומן יהיו רכוש מוריהוריה. אחד עבור מ

 –במקרה בו חלק מן העבודה, על פי חוזה זה, מבוצע באתר מחוץ למקום העבודה )להלן  .ט
"(, ינהל הקבלן יומן עבודה נפרד בו ירשום את מלוא הפרטים הנקובים עבודות חוץ"

ל ההוראות ( לעיל גם ביחס לעבודות החוץ, כאמור. כ11) -( 1)א( ) 2בסעיפים קטנים 
 החלות על ניהול היומן, על פי חוזה זה, תחולנה בהתאמה גם ביחס ליומן עבודות החוץ.

, במערכת ממוחשב מוריה רשאית להורות לקבלן לבצע רישום באמצעות יומן אלקטרוני
"רמדור" או במערכת אחרת עליה תורה מוריה. בכל מקרה בו נתנה מוריה הנחיה כאמור, 

ו/או הפלטרפומה אשר באמצעותה ניתן  עלות רכישת היומןא מלובבלבד ישא הקבלן 
יחולו גם בקשר ליומן  , על תתי סעיפיו,זה 2. הוראות סעיף לבצע רישום ביומן כאמור

על היומן האלקטרוני לכלול את כל המידע הנדרש לפיו. המפקח יהיה אלקטרוני, כאשר 
ק הפלט המודפס אשר רשאי להורות לקבלן מדי תקופה להדפיס את המידע ביומן ור

 נחתם על ידי שני הצדדים, יחייב במקרה זה.

 הסבה/המחאה של הזכויות וההתחייבויות על פי חוזה זה .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או  .א
מראש למסור לאחר ביצוע של כל התחייבות שיש לו, לפי חוזה זה, אלא בהסכמת מוריה, 

ובכתב ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם 
לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע של העבודה או של חלק 

 ממנה לאחר.  

הקבלן לא ימחה את זכויותיו על פי החוזה, אלא לאחר שיקבל לכך את הסכמת מוריה,  .ב
שתקבע מוריה. כל המחאת זכות, שתיעשה שלא על פי האמור  מראש, בכתב ובתנאים

 לעיל, לא תחייב את מוריה, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .ג
שום , מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו ר1969 -בנאיות, תשכ"ט 

 . בהתאם להוראות חוק זה בסיווג המתאים

נתנה מוריה את הסכמתה, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת  .ד
את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל 

 מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה, של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

ה תהא רשאית להסב את החוזה לעיריית ירושלים ו/או למזמין העבודות ו/או לכל מורי .ה
גורם אחר, ובלבד שתינתן על כך הודעה בכתב לקבלן, והגורם אליו יוסב החוזה יחוב 
בהתחייבויות מוריה כלפי הקבלן. ניתנה הודעה כאמור מטעם מוריה, יהא הגורם אליו 

בויות מוריה כלפי הקבלן, אלא אם נכתב אחרת הוסב החוזה, הנושא באחריות לכל התחיי
 בהודעה. 

 סתירות בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים .4

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה ברורה ומפורשת  .א
במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, כמפורט בפרק המבוא, תגבר ההוראה 

זו שתחול על הקבלן. לא הייתה הוראה כאמור, הקובעת סטנדרטים מחמירים יותר, והיא 
 יחול סדר עדיפות כמפורט להלן; 
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 :פות לביצועידע

 כניות.ות .א   

פרט המיוחד, לרבות פרק "מוקדמות" ככל שפרק זה יהיה נפרד מהמפרט מה .ב
 המיוחד.

 ב הכמויות.תכ .ג   

 אופני מדידה מיוחדים. .ד

 המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה.   .ה

 תנאים כלליים לביצוע העבודות. –מך ב' מס .ו

 . ם-רט עירית יפמ .ז

 תקנים ישראליים. .ח

 רט מע"צ.פמ .ט

 תקנים זרים. .י

 :פות לענין התשלוםידע 

 ב כמויות לענין עבודות למדידה ונספח התמורה לענין עבודות אחרות.תכ .א

 אופני מדידה מיוחדים.  .ב

יהיה נפרד מהמפרט  פרט המיוחד, לרבות פרק "מוקדמות" ככל שפרק זהמה ג. 
 המיוחד.

 כניות.ות .ד

 תנאים כלליים לביצוע העבודות. -מסמך ב'  .ה

 פרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה. מה .ו

 ם.-רט עירית יפמ .ז

 רט מע"צ.פמ .ח

כאשר כל הוראה במסמך קודם ברשימה תהא עדיפה על פני הוראה הכלולה במסמך הבא 
 אחריו. 

ו/או  מוריהק את כל התכניות והמסמכים שיקבל מאת הקבלן מקבל על עצמו לבדו .ב
המפקח מיד לאחר קבלתם, להביא לתשומת ליבו של המפקח כל אי התאמה ו/או אי 
בהירות ו/או טעות שמצא בהם או כל טעות במידות ולדרוש מהמפקח הוראות בקשר לאי 

קבלן ישא הההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות. במקרה שלא מצא כאמור במועד, 
בבדיקה סבירה בכל עלות, הוצאה או נזק בגין כך, אלא אם הוכיח כי לא ניתן היה לגלות 

אם דרש הוראות מבעוד מועד או  את אי ההתאמה ו/או אי הבהירות ו/או הטעות
 .  מהמפקח ולא קיבלן

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת, או שהיה  .ג
ירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה הקבלן מסופק בפ

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל  -לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 
המפקח גם יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

עד לקבלת הוראת ם, אם לאו. יכריע אם יש לדעתו סתירה בין הוראות המסמכים השוני
הסב לא  המנהל יעכב הקבלן את ביצוע חלק העבודה אשר בגינו נזקק לפנייה כאמור.

ונהג לפי ראות עיניו, יהיה  הקבלן את תשומת לב המפקח כאמור או לא עיכב את העבודות
המפקח רשאי להורות לקבלן לנהוג אחרת, לרבות תיקון, פרוק, סילוק והקמה מחדש, 

י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח הכל לפ
לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג אחרת, כאמור, או 

 .  בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור

ות, המנהל וכן המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הורא .ד
 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה. 
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הוראות שניתנו על ידי המנהל ו/או המפקח בהתאם לסעיפים קטנים )ב( או )ג( תחייבנה  .ה
 את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ט' לחוזה זה.

ת תמורה או מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה ונסיבות, לא יהיה הקבלן זכאי לתוספ .ו
מחיר מעבר למחיר החוזה, גם בעקבות קבלתן של הוראות מאת המפקח ו/או המנהל, 
כאמור לעיל, וזאת אם לא ניתן לכך אישור של מוריה, מראש ובכתב. הקבלן ידאג לקבל 
אישור, בכתב ומראש, לכל תוספת חריגה למחיר החוזה, ובהיעדר אישור כאמור, לא 

לקבלן, מעבר למחיר החוזה, ולא תישמע כל טענה של  תחויב מוריה בכל תשלום נוסף
הקבלן לפיה העבודות בגינן הוא דורש תשלום נוסף בוצעו על פי הוראה של המפקח ו/או 
של המנהל. במקרה של מחלוקת לגבי דרישות הקבלן לתשלומים כאמור יבצע הקבלן את 

באופן המפורט  העבודה והצדדים יבררו את המחלוקת לגבי התשלומים המגיעים לקבלן
 בהסכם זה להלן. 

 אספקת תכניות .5

שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל, ללא תשלום. כל  .א
העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. התכניות וזכויות היוצרים בהן הן 

 רשאי להשתמש בהם אלא לצורכי ביצוע העבודות בלבדאין הקבלן רכושה של "מוריה", 
ועם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י 
המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר. הקבלן יימנע מכל הפצה של 

 תב ומראש.התכניות לכל גורם שהוא, ללא קבלת אישור לכך מ"מוריה", בכ

העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקבלן במקום העבודה והמנהל או  .ב
המפקח או כל אדם שקיבל מהם הרשאה בכתב, לעניין זה,, יהיה רשאי לבדקם ולהשתמש 

 בהם בכל עת סבירה.

התוכניות  ןהקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הסכים מראש כי התוכניות שצורפו להסכם אינ .ג
וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר לפיהן יבוצעו העבודות  ותוהסופי ות, המפורטותלאהמ

במקביל להתקדמות העבודות. אין בהשלמת פרטים  מוריהיושלמו ויסופקו על ידי 
בתוכניות בהדרגה או בשלבים כשלעצמה כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודות. 

ימים לפני ביצוע כל עבודה בתנאי  3 -אוחר מתוכניות ביצוע מפורטות יסופקו לקבלן לא י
שבועות קודם לכן,  4שהקבלן הודיע למפקח בכתב על ידי רישום ביומן העבודה, לפחות 

 . מהן התוכניות החסרות לביצוע אותה עבודה

כתוכניות ביצוע לעבודות ישמשו רק אותן התוכניות שסומנו ו/או נרשם עליהן במפורש כי 
 הן תוכניות הביצוע.

ל הקבלן להחזיק במשרדו באתר העבודה העתק אחד לפחות מכל תוכנית שנמסרה לו על ע .ד
למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו לאפשר למפקח לפי בקשתו, לעיין בה.  מוריהידי 

 העתק זה יהיה מעודכן, נקי במצב קריא.

על  רשאי לבצעהמפקח  יהיהתיקונים בתוכניות שהם לפי קביעת המפקח תקונים קלים,  .ה
משנעשו כך וביומן או בדרך אחרת רישום  בדרך שלגבי העתקי התכניות שבידי הקבלן או 

המפקח יסמן תיקוניו כאמור  יחייבו את הקבלן כאילו היו בהן מלכתחילה.על ידי המפקח 
 בחתימתו ליד התיקון. 

הקבלן יכין רשימת תוכניות שקיבל מאת מוריה, יעדכן באופן שוטף, מיד עם קבלת או  .ו
יטול תוכניות, את רשימת התכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ב

 ולקבלני המשנה.

הקבלן לא יבצע עבודות כלשהן על סמך מדידות בקנה מידה מתוך תכניות או שרטוטים  .ז
 כלשהם, אלא רק לפי מידות שצויינו במפורש על גבי אותן תכניות או שרטוטים.

הכללי מהווים השלמה לתוכניות ו/או לכתב הכמויות  המפרט הטכני המיוחד והמפרט .ח
ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

אין זה מן ההכרח כי כל העבודות המתוארות במפרט אכן חייבות  הנוסף במפרטים.
 להתבצע במסגרת החוזה.

ות בלבד, הקבלן מתחייב לבצע את ההוראות הכלולות במפרט הן בבחינת הנחיות מקצועי .ט
עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות בהן ובכפוף לשאר הוראות החוזה, ומילוי הוראות 

 המפרטים אין בו כדי לפטור את הקבלן ממילוי כל שאר התחייבויותיו על פי החוזה.
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 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים על פי הוראות הסכם זה. .י

, מובהר ומוסכם בזה כי תכניות אשר הוגשו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו, להסרת ספק .יא
או מזמן לזמן במהלך העבודה, אולם לא אושרו על ידי המפקח, לא יכללו בגדר התכניות 

 . אשר על פיהן תבוצע העבודה

 ערבות לקיום החוזה .6

על חוזה  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, ימציא הקבלן למוריה, עם חתימתו .א
לחוזה זה, ושתהיה  בנספח א'זה, ערבות בנקאית אוטונומית, שתהיה בנוסח הקבוע 

להלן, או עד מתן ערבות  68 בתוקף עד למתן תעודת השלמה על ידי המזמין, כאמור בסעיף 
 6%ן השניים; הערבות הבנקאית תהיה בשיעור להלן, לפי המאוחר שבי 54 לבדק לפי סעיף 

( משכר החוזה, כפי שהוא ביום מתן הערבות. למען הסר ספק, מובהר בזה שישה אחוזים)
כי "שכר החוזה" משמעותו, לרבות שכר בגין תוספות ושינויים שנעשו בהתאם להוראות 

 חוזה זה ובתוספת מע"מ כדין.  

נושא ההצמדה אשר יפורטו במסמכי המכרז סכום הערבות יהא צמוד על פי ההוראות ב
או הבקשה להצעות, לפי הענין. בהעדר התייחסות לנושא זה במסמכים האמורים תהיה 
הערבות צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד בסיס יהווה המדד הידוע במועד הגשת הצעת 

 הקבלן במכרז או במענה לבקשה להצעות.  

ו, תהיה מוריה רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אם יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאי .ב
אחרת או זכות העומדת למוריה, לפי חוזה זה ולפי כל דין, לחלט את סכום הערבות, כולו 
או חלקו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהקבלן יוכל להתנגד לכך. מובהר כי אין 

חילוט, מלא או חלקי,  באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקבלן לפנות לערכאות. במקרה של
של הערבות, ישלים הקבלן את הערבות לשיעורה המקורי הקבוע בסעיף קטן )א( לעיל 

  תעמוד יתרת הערבות בעינה. -חולט חלק מסכום הערבות  ימים ממועד החילוט. 7בתוך 

סכום הערבות שיחולט על ידי מוריה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה  .ג
הי לבוא כלפי מוריה בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך,ומבלי שדבר לקבלן זכות כלש

 זה יגרע מזכויותיה האחרות של מוריה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף הערבות הנ"ל, יתווספו לסכום הערבות  .ד
ן ההפרש בין המדד פירוש –הפרשי התנודות במדד. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" 

שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני 
 יום מתן הערבות המוארכת.

הערבות תהיה בתוקף עד למועד קבלת תעודת סיום עבודות על ידי הקבלן והמצאת  .ה
דיל הקבלן להגערבות בדק חלף הערבות לקיום החוזה. אם יגדל היקף החוזה מתחייב 

מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר ההסכם בהתאם לשינויו משלב לשלב, 
למועד להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, בהתאם לצורך, עד מתחייב הקבלן וכן 

 לא עשה כן הקבלן רשאית מוריה לממש את הערבות כולה או מקצתה.כאמור. 

זוז ו/או פרעון ו/או כל זכות אחרת אין בשימוש מוריה בערבות כדי לגרוע מכל זכות קי .ו
 העומדת לרשות מוריה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.

ימים מחתימת החוזה בין הצדדים לא ניתן לקבלן צו התחלת עבודה תהיה  90אם בתוך  .ז
מוריה רשאית, לפי פניית הקבלן בכתב, להסכים להקטנת סכום הערבות הבנקאית וזאת 

התחלת עבודה. הסכימה מוריה להקטנת סכום הערבות עד למועד בו יימסר לקבלן צו 
ימים מקבלת הצו וכתנאי לתחילת העבודה ערבות בנקאית  7כאמור ימציא הקבלן בתוך 

על מלוא הסכום שעליו להמציא לפי הוראות החוזה. לא המציא הקבלן ערבות על מלוא 
ה רשאית הסכום כאמור, לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בביצוע העבודה ומוריה תהי

 לבטל את החוזה בהודעה בכתב לקבלן וללא כל התראה נוספת.  

 עבודה לשביעות רצון המנהל  .7

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה )על נספחיו(, לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ועל 
 פי הנחיותיו, וימלא, לצורך זה, אחרי כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה זה ובין

 שאינן מפורטות בו.  
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 הודעות .8

כל הודעה שצד אחד רשאי או צריך לתת לצד שני, לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי 
הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה 

 אר. שעות מזמן מסירתה למשלוח בדו 48בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 

שינה הקבלן את כתובתו, יודיע על כך למוריה בכתב. עד למתן הודעה בכתב, כאמור, ייחשבו 
הודעות שנשלחו על פי כתובת הקבלן, הנקובה בחוזה זה, הודעות שהומצאו כדין, וזאת גם אם 

 יוחזרו על ידי הדואר לשולח.

עבודה, שיהיה כונן על הקבלן להודיע למנהל, בכתב, את מספר הטלפון הסלולרי של מנהל ה
שעות ביממה, למקרה חירום. במקרה הצורך יימסרו הפרטים  24-מים בשבוע וי 7במשך 

 האמורים גם לרשויות המוסמכות. 

 

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .9

יר ובהתחשב בהיותו בעל , כי הוא בדק באופן סבתנאי החוזה נהירים לוהקבלן מצהיר כי  .א
את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע מקצוע בתחום, לפני הגשת הצעתו, 

ת מקום העבודה וסביבותיו, טיב הקרקע, כמויות העבודות הנדרשות, העבודות, לרבו
טיבם של העבודות ושל החומרים הדרושים לביצוע העבודה, דרכי הגישה למקום העבודה 

מיקום מערכות תשתית והחיבורים ון והדיור שהקבלן יהיה זקוק להם, וצרכי השיכ
וכל הגורמים אשר יש  , לוח הזמנים לביצוע העבודותתנאי העבודה באתר העבודה, אליהן

התקשרותו בחוזה זה. רואים את הקבלן עשויה להיות להם השפעה על  ואלתאם עמם 
על הצעתו ואשר ניתן להשגה כאילו השיג את כל המידע הרלבנטי אשר עשוי להשפיע 

מוותר בזאת על כל דרישה לתוספת לשכר החוזה ו/או להארכת לוח  והוא, באופן סביר
הזמנים ו/או כל דרישה אחרת המתבססת על אי הכרתו של תנאי כלשהו של חוזה זה ו/או 

  .של נתון כלשהו בקשר לביצוע העבודות ו/או לפרוייקט

וד בדיקותיו הוא, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע, על יס .ב
לרבות הכמויות ומחירי היחידה שבכתב הכמויות, הוא שכר ראוי, ומהווה תמורה מלאה 

וכן הערכות  בלתי צפויים מראשצפויים ו, כולל סיכונים לכל התחייבויותיו לפי החוזה
ימן במלואן. כן מצהיר הקבלן כי הוא כשיר לבצע את העבודות ולהשל-שנתבדו. כמו

לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה מסוג כלשהו על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של 
ביצוע איזה גורם שהוא הקשור בביצוע החוזה, בעבודות, או בכל עניין אחר, לרבות בגלל 

דרישה לתנאי בטיחות העבודות במקביל לביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים, 
 לה, אלא אם כן אושר הדבר מראש ובכתב על ידי מוריה.  וכל כיוצא בא מיוחדים

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז או הבקשה להצעות,  .ג
לפי הענין, לרבות כל התוכניות הנזכרות כחלק ממסמכי המכרז או הבקשה להצעות, לפי 

 הענין.

וכן את היתר הבניה או כל  הקבלן מצהיר כי הוא בדק את כל תכניות הפרוייקט כאמור .ד
לחתום  הנחיה אחרת שניתנה על ידי הרשויות המוסמכות. הקבלן מצהיר ומתחייב

באמצעות מהנדס רשוי מטעמו כאחראי לביצוע בהיתר הבניה, לפני תחילת העבודה 
כי חתימתו על החוזה מהווה גם חתימה ובהתאם להוראת כל דין. להסר ספק מובהר גם 

-דרישות חוק התכנון והבניה, התשכ"ההוראות הדין ובכלל זה כל כאחראי לביצוע לפי 
תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, , והתקנות מכוחו, ובהן גם 1965

 .1970-התש"ל

הקבלן מתחייב לפעול כמפורט בחוזה זה ובנספחיו, ולא תשמע מפיו כל טענה לפיה הוא  .ה
ה לפיה הצעתו לא הביאה בחשבון את התנאים לא היה ער לכתוב או למשמעותו או טענ

 באתר העבודה.

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .10

 ימים ממועד החתימה על חוזה זה: 14הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  .א

לוח זמנים מפורט לגבי כל קטע או כל חלק של העבודה, ואשר יכלול גם פירוט של  (1
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 הזמנים הנ"ל.כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע העבודה, לפי לוח 

פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העבודה, לרבות הסדרים ושיטות  (2
אשר לפיהם יש בדעת הקבלן לבצע את העבודה ולרבות רשימה של מתקני העבודה 

 ושל מבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. 

יוד הדרושים, הקבלן יוכיח, לשביעות רצון המנהל, שיש או שיהיו בידיו כוח האדם והצ .ב
וכן ימציא למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים בכתב בקשר ללוח הזמנים 
ולפירוט דרכי הביצוע הנ"ל. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למנהל, בין שהמנהל 
אישר אותו במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא, 

 ין ועל פי חוזה זה. המוטלת עליו לפי כל ד

מבלי למעט מכל התחייבות המוטלת על הקבלן, בהתאם לחוזה זה, יגיש הקבלן את לוח  .ג
על שיאושרו מזמן לזמן עד  ויתקנם הזמנים ואת פירוט דרכי הביצוע לאישורו של המפקח

. ניתן אישור המפקח, כאמור, יחייבו לוח ידי המפקח, לפני מועד התחלת ביצוע העבודה
פירוט דרכי הביצוע את הקבלן, לכל דבר ועניין. לא ניתן אישור המפקח, כאמור, הזמנים ו

ייקבעו לוח הזמנים ודרכי הביצוע על ידי המפקח, וקביעתו תחייב את הקבלן. המפקח 
יהא רשאי לעדכן את לוחות הזמנים ו/או את דרכי הביצוע שנקבעו, מעת לעת ועל פי 

המסמכים כל איחור של הקבלן בהגשת  בלן.העניין, ועדכונים כאמור יחייבו את הק
 . לא יביא למתן ארכה כל שהיא לגבי מועד סיום העבודה או השלמתה והמידע כאמור

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי שינוי בלוח הזמנים או עיכוב בביצוע  
 העבודות, כשלעצמם, לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף או בפיצוי כלשהו מעבר לשכר

החוזה, אלא אם הדבר נאמר במפורש בחוזה זה, או אם החליטה על כך מוריה, על פי 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לתנאים שתקבע. לעניין זה יובהר, לשם הדוגמא, 
כי עיכוב בביצוע העבודה, אשר ייגרם כתוצאה מעיכוב בקבלת שירותים מגורמים שונים 

, עיריית ירושלים, חברת "הגיחון", חברת החשמל, מלבד מוריה, דוגמת רשות העתיקות
"בזק" וכד', לא ייחשב, בשום מקרה ונסיבות, כעיכוב אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או 

 ממחדל של מוריה.  

מובהר בזה, למען הסר ספק ומבלי לגרוע ממה שנאמר לעיל, כי בכל מקרה ונסיבות לא  .ד
של הפסקת עבודה כאמור, יהא  יהא הקבלן זכאי, במקרה של הפסקת עבודה. במקרה

הקבלן רשאי לבקש ממוריה אישור להפניה זמנית של כלים ו/או של עובדים לעבודות 
אחרות, ובלבד שאלה יהיו זמינים לביצוע העבודות על פי חוזה זה, מיד עם קבלת הוראה 

 ממוריה לחידוש העבודה שהופסקה. 

(, יקבע המפקח את 2)א()10  -( ו1)א()10 לא המציא הקבלן את הנדרש ממנו בסעיפים  .ה
לוחות הזמנים ואת דרכי הביצוע, ואלה יחייבו את הקבלן. הוצאות שהוציאה מוריה לשם 
עריכת לוחות זמנים וקביעת דרכי ביצוע על ידי המפקח, כאמור, ינוכו משכר החוזה. 

 ע על ידי המנהל, וקביעתו תהא סופית.שיעור ההוצאות ייקב

 לוח הזמנים שהוגש ואושר מהווה נספח לחוזה זה.  .ו

לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות  .ז
עידכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה  הביצוע ואת העבודות המתוכננות לחודש הקרוב.

רבות החובה להשלים את ביצוע העבודה במועד שנקבע כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, ל
   .ולפי לוח הזמנים שאושר על ידי המזמין על פי ההסכם

מהווה תנאי  לוח הזמנים מעודכן מדי חודש לוח הזמנים הוא מעיקרי ההסכם, והגשת
 . להגשת חשבונות הקבלן, אישורם ותשלומם

לת בהתאם ללוח הזמנים ובין המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנה .ח
מסיבה אחרת להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח 

בשינויים המחוייבים ובלבד, שאם לא נבע השינוי ג עד ז לעיל,  קטנים יחולו סעיפים
מביצוע העבודה על ידי הקבלן, תינתן עליו לקבלן הודעה זמן סביר מראש. שונה, תוקן, או 

, ובלבד יחייב לוח הזמנים את הקבלן ממועד אישורו ע"י המפקח -הוחלף לוח הזמנים 
 .שניתן לשינוי אישור מוריה בכתב

המצאת כל מסמך, תכנית ו/או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למנהל ו/או  .ט
למפקח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות 

 י המוטלת עליו לפי ההסכם ועל פי כל דין.כלשה
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בשאר הוראות הסכם זה בכל הקשור בחובות  .י
 הקבלן בקשר ללוחות זמנים ומועדי ביצוע. 

ככל שתשולב עבודת הקבלן בעבודתם של קבלנים נוספים בכל דרך שהיא, יתחשב הקבלן  .יא
שעליו להגיש מעת לעת על פי הוראות סעיף זה. לוח בעובדה זו ביחס ללוח הזמנים 

  .של הקבלןיכלול בתוכו לוח זמנים מפורט לכל אחד מקבלני המשנה של הקבלן הזמנים 

ככל שהמזמין ימנה בקשר לפרויקט יועץ מיוחד ללוחות זמנים מתחייב הקבלן לשתף  .יב
פרויקט אשר פעולה עם יועץ לוח הזמנים שימונה כאמור, למסור לו כל מידע בקשר ל

יידרש על ידי היועץ האמור ולקיים פגישות עם היועץ כאמור במועדים שייקבעו על ידי 
מנהל הפרויקט. ככל שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותו זו יהווה הדבר עילה לעכב את 
הטיפול בחשבונות שיגיש הקבלן עד למועד בו יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור, וזאת 

 או זכות אחרים של המזמין במקרה כאמור.  מבלי לגרוע מכל סעד

 סימון ומדידות .11

"(, הכל כפי קו הבנין" –המנהל יקבע את קו הבניין ו/או ציר הכביש )להלן לשם הקיצור  .א
עם קבלת נקודות שמתחייב ועולה מהוראות חוזה זה, ויסמן את נקודות הקבע שלהם. 

מת שיידרש לכך על ידי המפקח, הקבע יעגנן הקבלן ויבטיח את קיומן ו/או חידושן, כל אי
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של כל חלקי  לאורך כל תקופת העבודה.

העבודה, בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין, שנקבעו וסומנו על ידי המנהל. ההוצאות 
  הדרושות לשם ביצוע הסימונים שבאחריות הקבלן, תחולנה על הקבלן.

פי החוזה, לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל, הוטל על הקבלן, על  .ב
יהא הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. סולקו, נפגעו או שונו נקודות 

 הקבע, שנקבעו על ידי המנהל כאמור, יחדשן הקבלן, על חשבונו הוא. 

חשבונו, ואם נעשו כבר ע"י  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל .ג
 גורמים אחרים, ייבדקו ו/או יושלמו על ידו, לפי הענין והנסיבות הכל כפי שיורה המפקח.

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות  .ד
הקבע, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך ע"י המפקח, יאפשר 

 קבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.ה

לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן על חשבונו את כל בעלי המקצוע הדרושים ובין  .ה
אופטי )כגון: דיסטומט( -השאר מודדים מוסמכים, אשר ישתמשו במכשיר אלקטרו

מכשירי  ובמאזנת ומכשיר לייזר לבדיקת אנכיות המבנה, ויספק על חשבונו את כל
המדידה הדרושים. לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן למפקח אישור של מודד מוסמך לגבי 

 התאמת המידות והמדידות ביחס לרשום בתכניות.

מוצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה באתר העבודה ועליו  .ו
במפורש ובכתב להתייחס אך ורק למידות הרשומות בתכניות, אלא אם קיבל אישור לכך 

   מהמפקח.

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע, ו/או את השטח שהועמד  .ז
לרשותו, ובכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור 

מיום שבו הועמד המגרש ו/או אתר העבודה כולו  ימים 14למפקח לא יאוחר מאשר תוך 
ו. טענות בדבר אי התאמה ו/או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא או חלקו לרשות

תלקחנה בחשבון. אם יתקבל ערעורו של הקבלן, תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו 
 תאופייניוהתיקונים על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תיעשה רק בנקודות 

   ולא ילקחו בחשבון בליטות או שקעים מקומיים.

הביצוע בלן אחראי לכל נזק שיגרם עקב שגיאה או תקלה בסימון ובמציאות, אף אם הק .ח
על ידי המפקח, ויהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מן העבודות שהוקם בצורה  אושר

 בלתי נכונה עקב שגיאה או תקלה כאמור.

הקבלן באמצעות מודד מוסמך יהיה חייב בדיווחים הנדרשים על ידי הועדה המקומית  .ט
במסגרת היתר הבניה ועל פי חוק התכנון והבניה החל משלב סימון קוי הבנין וכלה 

 ותעודות גמר.  4במסמכים הנדרשים לקבלת טופס 

 עלות המדידות והדיווחים המתחייבים מביצוע סעיף זה תהיה מוטלת על הקבלן. .י
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 התחייבויות כלליות -פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן .12

הקבלן, או בא כוחו המוסמך והמוכר לפי חוק רישום הקבלנים, יהיה מצוי במקום  .א
העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא כח מוסמך מטעם הקבלן 
יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לתת את אישורו או לבטלו בכל 

ורך קבלת הוראות מהמנהל, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן זמן שהוא. לצ
 עצמו. 

הקבלן יעסיק במקום העבודה, בקביעות ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, על פי חוזה  .ב
זה, מהנדס ביצוע רשויו ובעל נסיון הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים וזאת לצרכי 

בא כוחו המוסמך, כאמור בסעיף קטן )א(  התיאום והפיקוח על העבודה. אם הקבלן או
לעיל, הוא בעצמו מהנדס רשום ומטפל אישית בעבודה, יהא הקבלן פטור מהעסקת 
מהנדס מנוסה ורשום נוסף כאמור. עוד יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך, על פי תקנות 

. המהנדס האמור יחתום על כל התוכניות והמסמכים 1988 –הבטיחות בעבודה, תשמ"ח 
 קשר לעבודות אשר על פי דין או דרישת הרשויות נדרשת לגביהן חתימת מהנדס ביצוע.  ב

הקבלן יעסיק במקום העבודה, בקביעות ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, על פי חוזה  .ג
 זה מנהל עבודה מוסמך העומד בדרישות הדין. 

 .להלן 24 הקבלן יעסיק בביצוע העבודה אחראי על בטיחות כמפורט בסעיף  .ד

במקרים מיוחדים רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשחרר את הקבלן,  .ה
 באמצעות הודעה בכתב, מלהעסיק מהנדס ביצוע באתר.

"( בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודות המודד" –הקבלן יעסיק מודד מוסמך )להלן  .ו
עבודות הקבלן וילווה אותן. המנהל יהיה רשאי לדרוש על פי חוזה זה. המודד יבקר את 

 מהמודד לערוך מדידות שונות ולהגיש תרשימים, לצורך אימות של דיוק העבודות.

לפי הצורך, או לדרישת המפקח, יעסיק הקבלן צוות מהנדסים ו/או הנדסאים נוסף לסיוע  .ז
 .העבודה ולמהנדס כאמורלמנהל 

שה להצעות, כי אז יעסיק הקבלן, על חשבונו, אם נדרש הדבר במסמכי המכרז או הבק .ח
, בהרכב אשר יאושר על ידי המנהל מראש ובכתב צוות בקרת איכותבביצוע העבודה 

או על פי הנדרש במסמכי המכרז או הבקשה  ובגודל שישתנו מזמן לזמן על פי הנסיבות
קבלן , ואשר תפקידו יהיה לבצע בקרה שוטפת על העבודות המבוצעות על ידי הלהצעות

, ככל שקיימים ועל ידי גורמים אחרים באתר העבודה אשר הקבלן אחראי לעבודותיהם
   .גורמים כאמור

מנהל הביצוע יהיה מורשה על ידי הקבלן להחליט בעצמו בכל העניינים הקשורים בעבודה  .ט
ובביצוע ההסכם בכפוף להוראותיו של ההסכם, והוא יהיה מוסמך לייצג את הקבלן כלפי 

העניינים האמורים, וכן לרשום, בשם הקבלן, רישומים שהקבלן זכאי לבצע  המפקח בכל
מנהל הביצוע ידווח מיד, בכתב ובעל פה, למפקח ולמנהל על כל נזק או תקלה  ביומן.

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל  שיתגלו באתר העבודה.
, ייחשבו כאילו זה 12 המפורט בסעיף  למי מהצוותו/או על ידי מוריה למנהל הביצוע ו/או 

  ניתנו לקבלן עצמו.

יהא טעון  כל אחד מהגורמים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות כאמורמינוי  .י
אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא 

, אם מצא נימוק סביר לכך, מהגורמים כאמורהחלפתו של מי  המפקח רשאי לדרוש את
, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים גורם כאמורנדרשה החלפת  לפי שיקול דעתו.

אשר  גורםממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על 
 מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

 יסת עובדים והרחקתםרישיונות לעובדים, כנ .13

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל  .א
אדם המועסק על ידי הקבלן במקום העבודה, אם לדעת המנהל ו/או המפקח התנהג אותו 
אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע 
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רחק, לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום העבודה תפקידיו. אדם שהו
 או בכל נושא הקשור לביצוע העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה,  .ב
ת רשימות כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח, מזמן לזמן, א
כן ימציא -העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו

הקבלן למפקח, על פי הוראה כאמור, את תצלומיהם של העובדים הנדרשים על ידו 
ופרטים אחרים אודותם, כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום 

 לנכון. העבודה לפי רשיונות, כפי שימצא

כל רשיון כניסה לפי סעיף קטן )ב( לעיל יהיה רכושה של מוריה והקבלן מתחייב למסור  .ג
למנהל את רשיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו 

כן -עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש המפקח את מסירת הרשיון כאמור. כמו
ש ברשיונות הכניסה שיושגו על ידו ו/או על ידי אחרים יהיה מתחייב הקבלן שהשימו

 מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום העבודה לשם ביצוע העבודה. 

הקבלן אחראי להרחקתו ממקום העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף  .ד
 קטן )ב( לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו.

ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא,  למען הסר .ה
על אחריותו, רשיונות ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או 
להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל 

חריות לקבלת כל הרשיונות וההיתרים, כאמור לעיל, ו/או כל רשיון ו/או היתר אחר הא
 תחול במלואה ובאופן בלעדי על הקבלן. 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות .14

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות  .א
מקום "(, לשם בטחון אמצעי הבטיחות" -פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות )להלן 

העבודה ולשם שמירה על בטחונו ונוחיותו של הציבור. הקבלן יציב את אמצעי הבטיחות 
בכל מקום שהיה צורך בכך, או כפי שיידרש על ידי המפקח, או ככל שהדבר נדרש על פי כל 

 10,000,000בכל פרוייקט שהיקפו עד  דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
ל חשבונו, גדר אסכורית לבנה. בכל פרוייקט שהיקפו הכספי הינו ש"ח, הקבלן יתקין, ע

ש"ח, בצירי תנועה ראשיים, או לפי הוראת מוריה, יתקין הקבלן, על  10,000,000מעל 
שיסופקו על או הדמיות  מדבקות מיתוגאסכורית לבנה חלקה )ללא גלים( עם חשבונו, גדר 

ר עם מוריה ולפעול לפי הנחיותיה ידי מוריה. על הקבלן לתאם את עבודות התקנת הגד
בנוסף ומבלי . או ההדמיות מדבקות המיתוגבכל הקשור להקמת הגדר כאמור ולהדבקת 

מצלמות טלוויזיה במעגל העבודה באתר על חשבונו להתקין על הקבלן לגרוע מהאמור 
סגור מחוברות לרשת האינטרנט עם גישה רציפה, בכל תקופת ביצוע העבודות בפרוייקט, 

ריה ולמפקח. על המצלמות לכסות את כל אתר ביצוע העבודה. מספר המצלמות יהיה למו
 מצלמות לכל אתר עבודה.  2-בהתאם לדרישה האמורה, ובכל מקרה לא פחות מ

אמצעי הבטיחות )או חלקם( יסולקו עם גמר ביצוע העבודות, לאחר אישור המפקח, או 
רשאי המנהל להורות לקבלן על  בשלב מוקדם יותר עליו יורה המפקח. למרות האמור,

   השארת אמצעי הבטיחות )או חלקם( באתר העבודה לצרכי מוריה.

בנוסף לגידור אתר העבודה וסביבתו יחוייב הקבלן לגדר כראוי את שפת כל בור )כולל 
שילוט ושימוש במחזירי אור(, מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או חלקי 

 רשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים את גידורו.המבנה אשר הדין ודרישות ה

מוסכם מראש בין הצדדים כי הקבלן לבדו ישא בעלות הגידור וכן בעלות ביצוע כל האמור 
הקבלן אחראי לשמירה על  בסעיף זה לעיל, וכי עלויות אלו כלולות במחירי העבודות.

ל תקופת החוזה, תקינות הציוד הנמצא באתר, לרבות גדרות האתר והמצלמות, בכ
, ללא תוספת תשלום לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור, ביצוע כל תחזוקה שתדרש לצורך כך

 . בעבור כך

על הקבלן להגן על העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לה עקב כל סיבה שהיא, לרבות  .ב
כפור, גשם, אש או השגת גבול, בין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בה. הקבלן 
יודיע למפקח מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והמפקח יאשרם או יורה על תיקונם, לפי 
שיקול דעתו. כל עבודה העלולה, לפי דעתו של המפקח, להינזק על ידי מזג אויר בלתי 
יציב, יש להפסיקה עד שמזג האוויר ישתפר. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהוראת 

 יותו המלאה של הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות.המפקח, כאמור, כדי למעט מאחר
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הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים  .ג
בתהליכי העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, שיטפונות, 

עיל מובהר רוח, שמש, שלג, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור ל
העבודה מפני גשמים  כי הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי

ומפני כל מקור אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת 
 לפי הצורך או לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.  –תעלות ניקוז וכדומה, הכל 

ר של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים הקבלן יגן על כל חלק גמו .ד
 ע"י עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.  העלולים להיגרם

המנהל יהיה רשאי, אך לא חייב, להעסיק יועץ בטיחות שיתן שירותי ייעוץ לנושאי  .ה
ור, בטיחות לגבי העבודות באתר. למען הסר ספק, מובהר כי אם יועסק יועץ בטיחות כאמ

 יחולו ההוראות הבאות:  

 הקבלן ישתף פעולה עם יועץ הבטיחות, באופן מלא וללא סיג.  (1

הקבלן יפעל לקיים אמצעי זהירות בהתאם, לשיקול דעתו והוראותיו של יועץ  (2
הבטיחות, כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקיום אמצעי בטיחות, 

בזה כי בכל מקרה של ספק ביחס  מובהר ,)ב( לעיל-כמפורט בסעיפים קטנים )א( ו
לסוג מסוים של אמצעי בטיחות אשר יש להתקין, יותקן תמיד אמצעי הבטיחות 

 בסטנדרט המחמיר ביותר.

סבר הקבלן כי יש בהוראות יועץ הבטיחות כדי לפגוע בבטיחות או להפחית מאמצעי  (3
בטיחות הזהירות הנדרשים ו/או הראויים, או כי לא ניתן לקיים את הוראות יועץ ה

ביחד עם אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או הראויים, יביא הקבלן את הדבר לידיעת 
יועץ הבטיחות, ירשום הדבר ביומן, תוך פירוט הנימוקים, וישלח בו ביום מכתב 
רשום למוריה תוך שהוא מפרט את העניין. לא שינה יועץ הבטיחות את עמדתו 

החלטתו שלו, והוא בלבד יהיה בעקבות פניית הקבלן כאמור, יפעל הקבלן לפי 
אחראי לכל הכרוך והקשור בכך תוך שיועץ הבטיחות יהיה פטור מכל אחריות בקשר 

 לכך.  

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין במינוי קבלן בטיחות על ידי המנהל כדי לפטור  (4
את הקבלן מחובתו לנקוט אמצעי זהירות ו/או בטיחות בהתאם לדין ו/או הוראות 

  חוזה זה.

העמיד קבלן הבטיחות אמצעי בטיחות ו/או אביזרים לרשות הקבלן ו/או באתר  (5
העבודה, ישמור עליהם הקבלן ואחריותו תהא כאחריותו של שומר עזר. הקבלן 
מתחייב לחתום על רשימת הציוד המושארת באתר העבודה, לפי דרישת קבלן 

ה כזה יחזירם הבטיחות. קבלן הבטיחות יוכל לדרוש את האמצעים בחזרה, ובמקר
הקבלן לאלתר, וידאג לאביזרים ו/או עזרים משל עצמו. למען הסר ספק, מובהר כי  
לא תצמח מן האמור לעיל עילה לטענה כלשהי של הקבלן כלפי מוריה ו/או כלפי 

 קבלן הבטיחות.

 שאיבת מים ואספקת מים וחשמל .15

ח ימצא לנכון הקבלן יחזיק את שטח העבודה חפשי ממים ובכל זמן שיידרש ואם המפק .א
ירחיק את המים על ידי משאבה מיכאנית או בכל אמצעי אחר כפי שיידרש, יומם ולילה 
ללא הפסקה. הקבלן יימנע מלהזרים מי שופכין או מים דלוחים אחרים לתוך תעלות 
פתוחות או בורות באתר העבודה, אלא ינקזם דרך צינורות לבור הביוב הקרוב, הכל לפי 

 הוראות המפקח. 

ן חייב לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות הקבל .ב
באספקתם הסדירה והתקינה ובצריכתם, ובכלל זה הוצאות אגרת המים ושאיבתם, יחולו 
על הקבלן. בכל מקרה חייב הקבלן לעשות סידורים נאותים לצבירת מים או לשאיבת מים 

 דרושה בכל עת.או לאספקת מים או להתקנת אמצעים אחרים במידה ה

הקבלן ידאג לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים לכך, ויתחבר למקור מים אשר  .ג
ייקבע על ידי מנהל מחלקת המים של הרשות המקומית ושיהיה סמוך לאתר העבודה. 

 הוצאות ההתחברות למקור המים, לרבות האגרות החלות בגינו, יחולו על הקבלן.

אשר דרכו יסופקו מים לאתר העבודה ודרכו יסופקו הקבלן אחראי על התקנת מד מים, 
 מים גם לקבלנים אחרים המספקים שרותים לחברה באתר העבודה.
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הקבלן ישא בהוצאות צריכת המים שלו ושל קבלני המשנה שלו באופן יחסי לצריכה 
 הכללית אשר תמדד על פי מד המים.

בצרכים המתעוררים  הקבלן יוודא כי אספקת המים נעשית בלחץ המתאים, תוך עמידה .ד
בביצוע עבודות הקבלן וגורמים אחרים שתעסיק מוריה, ותוך הקפדה על ניקוז נאות 
בסמוך לכל מקור מים. במידת הצורך יתקין הקבלן משאבות מים להעלאת המים בלחץ 

 מתאים לקומות העליונות.

אם  היה ומוריה תספק לקבלן מד מים ו/או משאבות מים ו/או מים בכל דרך שהיא וכן .ה
תישא בכל הוצאה המוטלת על הקבלן לפי סעיף זה רשאית מוריה לקזז עלויות אלו  מוריה

 משכר ההסכם.

הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו ולקבלני המשנה לצורך ביצוע העבודה. כל  .ו
ההוצאות הכרוכות בחיבור החשמל, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון ובאספקת 

 הקבלן ועליו בלבד. החשמל הסדירה יחולו על

הקבלן ידאג על חשבונו, לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים ויגרום להשגת חיבור  .ז
חשמל מתאים לצרכי ביצוע העבודה ועבודת שאר הגורמים שיועסקו על ידי מוריה באתר 
העבודה, לרבות מוני חשמל, קוי חשמל לכל רחבי אתר העבודה, הארקות ולוחות חשמל 

 כפי הנדרש.

קבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הספקת חשמל חליפית, לרבות על ידי ה .ח
התקנת גנרטורים והפעלתם על חשבונו, ולא יהיה זכאי לכל הארכת לוח זמנים או טענה 

 אחרת עקב קשיים בסדירות ורציפות אספקת החשמל לאתר העבודה.

קבלני המשנה שלו יחולו כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו על ידי הקבלן ו .ט
 על הקבלן.

תישא בכל הוצאה  מוריההיה ומוריה תספק לקבלן חשמל בכל דרך שהיא וכן אם  .י
 המוטלת על הקבלן לפי סעיף זה רשאית מוריה לקזז עלויות אלו משכר ההסכם.

 גישה למקום העבודה והוצאות אחזקה במבנה המפקח .16

על ידו, להיכנס בכל עת למקום  הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, או לכל בא כח מורשה .א
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי, הקשורה לביצוע החוזה וכן לכל 
מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה 

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים זה. 
 המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא משים בהם וטיבשמשת
 הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.  אם לבדוק

הקבלן ישלם את הוצאות האחזקה השוטפות של משרד המפקח )חשמל, מים, טלפון  .ב
הקבלן בתשלום, בין היתר, ונקיון(. מוריה רשאית לבצע את התשלום בעצמה ולחייב את 

 תוך קיזוזו מכל סכום המגיע לקבלן. 

כללו המפרטים ו/או מסמכי המכרז או הבקשה להצעות ו/או התנאים המיוחדים הוראות  .ג
המחייבות את הקבלן להעמיד לרשות המפקח משרד באתר, יכלול הוא את כל הכלול 

הפחות משרד במידות  במפרטים, וככל שלא נכללו דרישות במפרטים יכלול המשרד לכל
כסאות,  6מ', שירותים, מטבחון, שולחן משרדי עם מגירות,  x 6מ'  3.5 -שלא יפחתו מ

ארון עם מנעול נעול בצילינדר, מזגן, לוחות לתליית תוכניות, חיבור מים, טלפון, מחשב 
 עם גישה לאינטרנט, מכשיר פקס, ביוב וחשמל, והכל על חשבון הקבלן.

 שיונות ותשלום אגרותמתן הודעות, קבלת ר .17

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת  .א
תמלוגים לרשות ובכלל זה רשיונות והיתרים ותשלום מסים ואגרות מכל מין וסוג, 

אגרת מקרקעי ישראל בגין שימוש ו/או הוצאה של עודפי עפר או מחצבים משטח העבודה, 
וי פסולת, אולם מסים, היטלים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור שפיכה ופינ

 ושתשלומם חל במפורש, על פי חוזה זה, על מוריה יוחזרו לקבלן על ידי מוריה. 

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל אף האמור בסעיף משנה זה להלן, מובהר 
שות מקרקעי ישראל או גורם לרבות תשלום תמלוגים לרבזה כי כל אגרה או תשלום 

שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים באתר ביצוע בגין שפיכת העפר או מוסמך אחר, 
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פינוי פסולת מכל סוג יחולו על הקבלן, והוא לא יהא זכאי להחזר כלשהו העבודה, וכן 
אי תשלום תמלוגים או אגרות כאמור מצד הקבלן יהווה הפרה של החוזה על כל בגינם. 
מע מכך. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה בו תתקבל במוריה הודעה על אי תשלום המשת

כאמור, תהא מוריה רשאית לשלם את התמלוגים תוך ניכוי אותם כספים ששילמה, מכל 
מובהר כי אלא אם ייקבע אחרת במפורש במסמכי המכרז או חשבון המגיע לקבלן. 

אגרות הבניה שישולמו לצורך קבלת הבקשה לקבלת הצעות, כי אז תישא מוריה אך ורק ב
 היתר הבניה. 

זה לעיל כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה  17אין באמור בסעיף 
לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית )דוגמת חברת הגיחון או 

צורך העתקת חברת החשמל( לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים ל
קווי תשתית שבאתר, אגרות ותשלומים לצורך חפירה או הגנת עתיקות וכיוצא באלה 
ותשלומים עבור הפקעות המבוצעים לשם קידום זמינות קרקע לביצוע המבנה, והכל אלא 
אם נקבע אחרת במסמכי המכרז או הבקשה לקבלת הצעות במסגרתם נבחר הקבלן 

 לביצוע העבודות. 

כאמור אשר הוא אחראי להם , ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים לפי דרישת המפקח .ב
לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת 

  רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות.

לצורך חיבור המבנה  4לת טופס כן באחריות הקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות לקב .ג
לרשת החשמל וכן תעודת גמר לצורך אכלוס המבנה או אישור קבלתו על ידי מוריה 

 . למסור את העבודות אשר מוריה הורתה למסור לואו הגורם  והרשויות המוסמכות

הקבלן יעביר כל אישור שיתקבל מכל רשות או גוף בעקבות טיפולו כאמור, לידי המפקח  .ד
 העביר את האישור כאמור ייחשב הדבר כאילו לא התקבל.  וכל עוד לא

 שילוט .18

הקבלן מתחייב להציב באתר העבודות שלטים, וזאת לצורך ציון פרטים הנוגעים לעבודות  .א
ו/או אזהרה של העוברים ושבים ו/או לכל צורך אחר כפי שפורט במסמכי המכרז או 

להגשת הצעות במסגרתם נבחר הקבלן לביצוע העבודות ובהעדר פירוט בהתאם  הבקשה
 "(.השלטים" –להחלטת מוריה )להלן 

כמו כן, הקבלן יציב שני שלטים של הפרויקט על פי מפרט שייקבע על ידי "מוריה". גודל  .ב
 מטר, אלא אם נקבע אחרת על ידי מוריה.  3X4השלט יהיה 

ם, כמו גם תחזוקתם השוטפת, יהיו על חשבונו מובהר בזה כי התקנתם של השלטי .ג
הבלעדי של הקבלן, ומוריה לא תשלם לקבלן כל תשלום נוסף בגין הוצאות כלשהן 

 הקשורות בהתקנה ו/או בתחזוקה של השלטים כאמור.  

כמו כן ישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה לקבלה של כל הרישיונות, האישורים  .ד
השלטים, כאמור, והוא ישלם, לשם כך, על חשבונו, את  וההיתרים הדרושים לשם התקנת

 כל האגרות וההוצאות שיידרשו בהקשר זה. 

הקבלן יפעל, מיד ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד קבלת ההנחיה לכך מאת המנהל,  .ה
להזמנת השלטים ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם הצבתם, וזאת על מנת שהשלטים 

יה, בתום מועד שלא יעלה על ארבעים וחמישה ימים מן יוצבו, בהתאם לדרישת מור
המועד שבו נמסרה לקבלן ההנחיה לראשונה. סבר הקבלן כי לא ניתן יהיה לקיים לוח 
זמנים זה, וזאת מסיבות אשר אינן תלויות בו, יגיש בקשה מנומקת למנהל להארכת 

 המועד. המנהל יאשר את הבקשה או ידחה אותה, לפי שיקול דעתו. 

מוריה כי הקבלן אינו מציב את השלטים ו/או מתחזק אותם, כפי שנדרש, תהא  ראתה .ו
ימים מהמועד בו נתנה התראה בכתב לקבלן, לפעול להצבת  7מוריה רשאית, לאחר חלוף 

השלטים ו/או לתחזוקתם, ולקזז את העלויות הכרוכות בכך, לפי שיקול דעתה, מכל 
החוזה, כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד  תשלום אשר יגיע לקבלן במסגרת התמורה, על פי

 אחר העומד למוריה כנגד הקבלן במקרה של הפרת התחייבויות הקבלן על פי החוזה.  

הקבלן ישא בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס אשר יושתו בגין הצבה של השלטים, שלא  .ז
רוך כדין, ו/או בגין נזקים אשר נגרמו למאן דהוא כתוצאה מהצבת השלטים ו/או בכל הכ

 והקשור בהצבתם. 
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הקבלן ימשיך לתחזק את השלטים ויימנע מהסרתם, עד אשר יקבל הוראה ממוריה  .ח
לחוזה, לפי המוקדם  53 להסירם או עד שתתקבל אצלו תעודת השלמה, בהתאם לסעיף 

לכך על שבין השניים. במקרה של השחתת השלטים ו/או הסרה שלהם לפני המועד שנקבע 
ידי מוריה, ידאג הקבלן לתקנם, וזאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבוע ימים מן המועד 

 בו נתגלה, לראשונה, דבר השחתתם ו/או הסרתם כאמור.

 הקבלן יסיר את השלטים, על חשבונו, וזאת במועד שייקבע על ידי מוריה.   .ט

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו' .19

, או בכל חוק בדבר עתיקות שהיה 1978 –תשל"ח  עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, .א
בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר 

נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט אמצעי זהירות מתאימים  –יתגלו במקום העבודה 
 למניעת הפגיעה בהם או למניעת הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא.

לאחר גילוי חפץ ו/או עתיקות, כאמור, ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח  מיד .ב
 על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

נגרמו לקבלן, על פי טענתו, הוצאות, עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  .ג
לה, לפי שיטתו, לבדיקת המפקח. המפקח יהא )א( לעיל, יגיש הקבלן פירוט של הוצאות א

מוסמך לאשר תשלום הוצאות אלה לקבלן, בכפוף לאישור מוריה על פי הנהלים 
המחייבים אצל מוריה לעניין חריגות כספיות ו/או הגדלת חוזים, וקביעתו של המפקח, 

רת לעניין זה, תחייב את הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הקבלן לא יכלול, במסג
 ההוצאות הנטענות על ידו, הוצאות בגין השבתת פועלים או בטלת כלים.  

, אלא מוריהמחצבים וחומרים בעלי ערך שימצא הקבלן או מי מטעמו באתר יהיו רכוש  .ד
הקבלן לא יפעל למכירת המחצבים  אם הינם רכושו של אחר או רכוש המדינה לפי דין.

 לפרטי המכירה ו/או השימוש. המנהלו/או לעשיית שימוש אחר בהם בלא אישורו של 

 גישה לעבודה .20

עם העירייה ו/או הממשלה ו/או והתיאומים הנדרשים על הקבלן לעשות את כל הסידורים 
ו/או המנהל הקהילתי/ ו/או תושבים המתגוררים בסמוך לאזור העבודות הרשויות המוסמכות 

צריכה העבודה להיעשות  וכן עם הבעלים או המחזיקים של דרכים פרטיות או קרקעות, שבהם
או שדרכן צריך לגשת למקום העבודה, כדי שהקבל יוכל להשתמש בהם לגישה ולהעברת פועלים 
וחומרים אל אתר העבודות וממנו או להרחקת חומר מיוחד על ידו, או על ידי מי מטעמו, בכפוף 

רצונם של  לאישור מוריה. על הקבלן להחזיר את הדרכים והקרקעות למצבם הקודם, לשביעות 
המנהל, הרשויות המוסמכות, הבעלים או המחזיקים הנוגעים בדבר. הקבלן יהיה האחראי 
הבלעדי בגין כל תביעה, וישא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו למוריה ו/או לכל אדם אחר, עקב 

 נושאים שבאחריות הקבלן כאמור לעיל.  

ת שימוש כלשהי, כגון: לצרכי אם יהא צורך לשם ביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או זכו
יהא הקבלן אחראי  -חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין בעלי הזכות לבין הקבלן ללא 
 תוספת למחיר.

ל וחברות תשתית אחרות, לבצע מוריה רשאית לאפשר לחברות תקשורת, רמזורים, חברת החשמ
עבודות בשטח העבודה. בכל מקרה כאמור על הקבלן לבצע את כל התיאומים הנדרשים, ולאפשר 

בכל מקרה כאמור את ביצוע עבודות התשתית השונות על ידי קבלנים מטעם אותם גורמים. 
יהיה ישמש הקבלן כקבלן רשאי לנושא הבטיחות, על כל הקבלנים העובדים במתחם, מבלי ש

ו/או הארכת  , תוספת רווח קבלן ראשי, תשלום עבור הסדרי תנועהתוספת כספיתזכאי לקבלת 
 . תקופת הביצוע

 פגיעה בנוחות הציבור .21

 הקבלן מתחייב בזאת:

תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור ולא תהא כל הפרעה,  .א
דם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל א

, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו
 ;להבטיח את האמור לעיל
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נקוט בכל הסדרי התנועה שיידרשו על ידי הרשויות למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .ב
 סדרי התנועה מטעם מוריהו/או על ידי המפקח ו/או בהתאם לתכניות יועץ ה המוסמכות

יסלול דרכים , ו/או בהתאם להוראות המכרז והנספחים המצורפים לו)ככל שנמסרו לו( 
זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצויידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים 

כי אם נמסרו לקבלן גם מוסכם  ., והכל על חשבונועל מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור
להסדרי תנועה זמניים על ידי מוריה, הקבלן אחראי באופן בלעדי בכל הקשור  תכניות

לפיהן תוך השגת אישור כל  לבדיקת התכניות, עם קבלתן, וביצוע הסדרי התנועה
. בכל מקרה בו יסבור הקבלן כי יש צורך בעריכת שינויים או השלמות הגורמים הנדרשים

שונו המפקח בענין תהיה סופית ומחייבת. יפנה הקבלן למפקח, בכתב, והכרעת  לתכניות,
התכניות בהתאם לאמור, אחראי הקבלן לקבל את אישור כל הגורמים הנדרשים לצורך 

 ביצוע הסדרי התנועה המעודכנים, וכן לבצע את התכניות בהתאם לשינויים שאושרו. 

ידוע לקבלן כי אלא אם נאמר אחרת בהוראות מכרז או הצעה להציע הצעות מטעם 
הן חלקיות בלבד )ככל וניתנו( ה, תכניות הסדרי התנועה אשר ניתנות על ידי מוריה מורי

מקיפות את כל על מנת שניתן יהיה להתחיל בעבודה, ללא דיחוי, וכי תכניות אלה אינן 
על הקבלן לתכנן ולהסדיר, באמצעות שלבי הביצוע הנדרשים לטובת ביצוע העבודה. 

בהתאם בי הביצוע והסדרי התנועה הנוספים כל שלמהנדס תנועה רשוי מטעמו, את 
. התמורה המשולמת לקבלן לאישור הרשויותלצרכי הפרוייקט, ולהגיש תכניות אלה 

, ולא כוללת טיפול כאמור מצד הקבלן בכל הקשור להסדרי התנועה )השלמתם ואישורם(
עד  בגין כך )גם עבור התכנון וגם עבור הביצוע והאחזקה שלהםתשלום נתן כל תוספת ית

מובהר כי בכל מקרה בו מחירי כתב הכמויות מתייחסים  .לגמר הפרויקט ומסירתו(
או לכל לרכישת ציוד הסדרי תנועה קבוע, לא יהיה הקבלן זכאי להקצב או תשלום חודשי, 

לצורך הסדרי  יזריםתוספת שהיא מעבר לתשלום הנקוב בכתב הכמויות לרכישת אב
  .תנועה

של חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל לא להרשות הנחה ו/או אגירה  .ג
 דרך או מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר;

להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם ניתן לכך  .ד
 היתר על ידי גורם מוסמך לכך ולפי התנאים שנקבעו בהיתר כאמור;

מחיצות, קרשים וכיוצא באלה אמצעי הגנה כפי שיידרש על ידי  להתקין מנורות, פיגומים, .ה
המנהל ו/או המפקח ו/או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לשם הגנה מספקת על הציבור 

   ועל העובדים במקום העבודה.

הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל  .ו
הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה עבודה ארעית, לא תהיינה 

שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים 
יתקבל תחילה רשיון הדרוש לכך מאת הרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות 

אפשר ההפרעה בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל ה
 לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים 
 נקיים, כאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

ים וידאג כי כלי הרכב יוחנו הקבלן ימנע החניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה בדרכ
 במקומות שייועדו לכך.

 התקשרויות עם קבלנים אחרים, מתן אפשרות פעולה ותיאום עמם .22

הקבלן ייתן אפשרויות לפעולה נאותה באתר העבודות ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח,  .א
לכל קבלן אחר המועסק על ידי מוריה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח 

כן ישתף הקבלן פעולה עם -וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו; כמו
קבלנים אחרים, כאמור, יפעל עמם בתיאום מלא ויאפשר להם את השימוש, במידת 
הצורך וככל האפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. הקבלן לא יהיה רשאי 

ר, אלא אם כן ישוכנע המנהל שנגרמו לדרוש ו/או לקבל כל תשלום בתמורה לשימוש האמו
לקבלן הוצאות ו/או נזקים עקב כך ואזי יקבע הוא את שיעורם, וקביעתו תהא סופית 

 ומוחלטת.  
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רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות בביצוע חלק מסויים  המפקח .ב
כל סיבה מאו שילוב בין כמה שלבים בעבודה,  מהעבודה, שלב ביצוע כלשהו בעבודה

ואשר  מוריהשהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים הקשורים עם 
והקבלן מתחייב לבצע את  לרבות לצורך החשת לוח הזמנים, עובדים באתר העבודה,

מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי  העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.
לקבלן לסיום העבודה, או כדי לשמש בידו הצדק המפקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהי 

לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל  ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.-לעיכוב בביצוע או לאי
 .  בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל מוריהמין וסוג שהוא נגד 

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל  .ג
או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת אדם 

 המפקח והכרעתו תהיה סופית.

מלבד כמוסכם בין הצדדים במפורש, מראש ובכתב, לקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל  .ד
מין וסוג שהוא כנגד מוריה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לנזקים שייגרמו לו או 

ר עמלות או הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים האחרים, ולא יהיה לתשלום עבו
בעבודתם של הקבלנים האחרים ו/או בעל ענין הקשור בהם, משום צידוק כלשהו או סיבה 
לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו, או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, 

חיות המתאימות בתנאי ההסכם נהגה בהתאם להנ שמוריהאו ההסכם, ובלבד  מוריה
לביצוע העבודות אשר תנאים כלליים אלו מהווים מסמך ממסמכיו, לרבות, מקום שהדבר 

   לבין הקבלן ולבין קבלן המשנה. מוריהנדרש, התקשרות בחוזה משולש בין 

על הקבלן לאפשר לקבלנים האחרים, תמורת תשלום סביר )במידה ולא הוגדר אחרת  .ה
השימוש במכונות ההרמה )כולל שימוש במנופים, עגורנים ומעליות (, את במסמכי החוזה

לעובדים ו/או לחומרים( וכן בפיגומים ובכל ציוד אחר שברשותו, ובלבד שכתוצאה מכך 
עבודתו. כן מתחייב הקבלן לאפשר לקבלנים או תעוכב באופן בלתי סביר לא תימנע 

 יו בשליטתו.האחרים את השימוש במים ובחשמל, במידה ותשתיות אלו יה

הסביר היה ויתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, בשאלת גובה התשלום 
לעיל, יכריע בדבר המפקח והחלטתו תהיה סופית ותחייב את  כאמור עבור השימוש

  הקבלן.

 ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה ופינוי פסולת .23

ומזמן לזמן ובאופן שוטף יסלק  הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, .א
מאתר העבודה את עודפי החומרים והפסולת )לרבות מחצבים שיימצאו באתר ואינם 
ראויים לשימוש בו( על מנת לאפשר ביצוע עבודות נוספות סמוך ובתוך האתר בין אם על 

מיד עם גמר העבודה, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, . ידיו ובין אם על ידי קבלנים אחרים
נקה הקבלן את מקום העבודה, יסלק ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיותרים, י

הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודה ואת האתר כשהם נקיים 
 .ולפי הוראותיו ומתאימים למטרותיהם, לשביעות רצונו המלאה של המפקח

דים שנקבעו על ידי המפקח, תהא לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן )א( לעיל, במוע .ב
מוריה רשאית לאחר מתן התראה מראש לבצע את הפעולות הדרושות, במקום הקבלן, 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. מוריה תהיה רשאית לגבות את ההוצאות 
שנגרמו, כאמור בסעיף קטן )ב( זה, או לקזזן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

זמן שהוא, וכן תהא מוריה רשאית לגבות הוצאות אלה מהקבלן, בכל דרך מוריה, בכל 
 אחרת.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל  .ג
  מחוץ לאתר העבודה. 

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול  .ד
באותו חלק של אתר העבודה לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, ו/או סיכון שנותרו 

 יישור ערימות עפר וכדומה.

על ידי הרשויות ועל הקבלן  אתר שפיכה מורשהלועל חשבונו הפסולת תסולק ע"י הקבלן  .ה
כי הפסולת סולקה לאתר מורשה העתקי קבלות המוכיחות  המפקחיהיה למסור לידי 

שגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת . הקבלן יהיה אחראי להכאמור
הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י 

האחריות לסילוק לאתר הפסולת, לרבות בדבר אופן הסילוק ודרכי  הרשויות כאמור לעיל.
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 ההובלה, תחול על הקבלן ועליו בלבד. 

ת ירושלים בכל הנוגע לסילוק פסולת העפר, האספלט, על הקבלן לפעול עפ"י נהלי עיריי .ו
הבטון או הבניין, לפי הענין. לפי דרישת עיריית ירושלים או מוריה יחתום הקבלן על כל 

 התצהירים והתעודות שיידרשו על ידי עיריית ירושלים בקשר עם פינוי פסולת מהאתר.

ל פי תצהיר מהנדס הקבלן מחוייב להעביר את כל כמות הפסולת שתהיה בפרויקט, ע .ז
הפרויקט מטעמו, לאתר מוסדר כדין לטיפול בפסולת ולהציג בפני המחלקה לאיכות 
הסביבה בעיריית ירושלים את תעודות השקילה הממוחשבות מהמשקל בכניסה לאתר 
המוסדר לקבלת פסולת או תעודות משלוח לאתרים מוסדרים לקבלת פסולת עפר אשר 

 בהם אין משקל בכניסה לאתר. 

הקבלן לא יצרף לחשבונות, שבמסגרתם הוא דורש תשלום עבור פינוי פסולת, תעודות  אם .ח
שקילת פסולת או תעודות משלוח כאמור, בהתאם לכמויות המוצהרות, בצירוף אישור כי  
המציא למחלקה לאיכות הסביבה את התעודות כאמור, כי אז ינוכה מאותו חשבון של 

לן את האישורים והתעודות כאמור עד לחשבון . לא המציא הקב5%הקבלן כאמור סך של 
הסופי, ינוכה הסך באופן סופי מהכספים המגיעים לקבלן בגין העבודות, וזאת כפיצוי בגין 

 הפרת ההוראות הנוגעות לפינויה כדין של פסולת על ידי הקבלן.

לפי דרישת המפקח ימסור הקבלן למנהל ולמוריה אומדן בכתב של כמות הפסולת  .ט
"( והאומדן יאושר על ידי האומדןטבר כתוצאה מביצוע העבודות )להלן: "העשויה להצ

המפקח. בתום ביצוע העבודה )למעט ביצוע מחויבויות הקבלן לגבי תקופת הבדק ו/או 
האחריות, אם חלות כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח תעודה מאת אתר הפינוי 

וי בקשר עם העבודות. התעודה המעידה על סך הכל כמות הפסולת שפרק באתר הפינ
כאמור תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן שאושר על ידי המפקח וככל שאינה 
משקפת כמות זו ימסור הקבלן למפקח הסברים להבדלים בין הכמויות כאמור, וזאת עד 
אשר המפקח, לפי שיקול דעתו המוחלט, ישוכנע כי כל כמויות הפסולת שהוצאו מהאתר 

פינוי מורשה. קבלת אישור המפקח כאמור תהווה תנאי לזכאות הקבלן סולקו לאתר 
 לתשלום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן.  

המנהל רשאי לדרוש, כתנאי לכניסת ההסכם לתוקף או לזכאות הקבלן לתשלום כלשהו  .י
על פי ההסכם, כי הקבלן יציג חוזה התקשרות עם אתר או אתרים מורשים לסילוק 

 ת אתרים שיקבע המנהל.  פסולת, על פי רשימ

 הקבלן יפנה את הפסולת במועדים המותרים על פי דין או לפי קביעת המנהל.   .יא

למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראות סעיף זה יחולו על  .יב
הקבלן בלבד, והקבלן לא יהיה זכאי בגין קיום הוראות סעיף משנה זה לכל תשלום או 

 תוספת.  

 ות בעבודהבטיח .24

על הקבלן לנהוג בהתאם להוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,  .א
והתקנות שהוצאו לפיה. כן ינהג הקבלן בהתאם לתקנות בדבר שימוש  1970 –תש"ל 

. 1954 –בחומרי נפץ ואחסנתם, בהתאם להוראות הקבועות בחוק חמרי נפץ, התשי"ד 
 כי בטיחות ביצוע הפיצוצים.הקבלן ימנה אחראי להצבת צופים לצר

 1970 -הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .ב
ולפי כל דין אחר העוסק  1954-והתקנות שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם ,בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות
הקבלן  תן הוראות בנושאי בטיחות.יוכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על פי דין ל

כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל ומבצע הבניה מצהיר ומאשר כי היינו קבלן ראשי 
, אלא אם הוא משמש כקבלן משנה או קבלן ממונה בפרויקט אשר בו פועל ובתקנותיה

 .ויין במסמכי חוזה זהקבלן אחר אשר נושא בחובה כאמור והדבר צ

 -הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה התשמ"ח  .ג
הקבלן ה. ( לרבות את כל החובות המוטלות על מבצע בנייה כמפורט בתקנות אל1988

ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות, על היותו קבלן ראשי לביצוע 
אם הוא משמש כקבלן משנה או קבלן ממונה בפרויקט אשר בו פועל קבלן , אלא העבודות

 אחר אשר נושא בחובה כאמור והדבר צויין במסמכי חוזה זה. 
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פקודת הבטיחות הקבלן יעסיק בביצוע העבודה אחראי על בטיחות העומד בדרישות  .ד
מו של על אף האמור, אם מנהל העבודה המאושר מטע. 1970 –בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

הקבלן הינו בעצמו אחראי בטיחות מוסמך, רשאית מוריה לפטור את הקבלן מהעסקת 
לבטיחות מטעם לקבלן אחראי ה אחראי בטיחות נפרד, וזאת באמצעות הודעה בכתב.

על שמירת מכלול כללי ו/או הוראות הבטיחות לסוגיהם, תוך תיאום עם יהיה אחראי 
לו. האמור בסעיף זה , כפי שיימסרו ריית ירושליםמוריה ועיוביצוע הוראות ונוהלי  מוריה

לא יחול אם הקבלן משמש כקבלן משנה או קבלן ממונה בפרויקט אשר בו פועל קבלן 
מסמכי המכרז או הבקשה אחר אשר נושא בחובה כאמור והדבר צויין במפורש במסמכי 

 במסגרתם הוגשה הצעת הקבלן לביצוע העבודה.   להצעות

האמור מתחייב הקבלן למלא בנושא הבטיחות את ההוראות  מבלי לגרוע מכלליות .ה
 לחוזה זה.  כנספח ב'המפורטות במסמך פירוט הוראות הבטיחות המצורף 

 פיקוח על הקבלן והעבודות .25

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  .א
חייבויותיו על פי חוזה זה. שמשתמשים בהם ואת טיב העבודה שעושה הקבלן במסגרת הת

כמו כן רשאי המפקח לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה על ידי הקבלן. לצורך מילוי 
תפקידו, רשאי ומוסמך המפקח לתת לקבלן הוראות, בין אם מדובר בהוראות המנהל ובין 
אם מדובר בהוראות אשר ניתנות על ידי המפקח ישירות. המפקח רשאי לבדוק ביצוע 

 ות, כאמור. ההורא

קבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים ה .ב
הדרושים לבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה 

יודגש כי הקבלן  של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבניין.
המפקח אמצעי ירידה מקובלים וסבירים עפ"י שיקול דעתו יהיה חייב להעמיד לרשות 

   הבלעדי של המפקח לתחתית החפירה בכל שלב ושלב של הבצוע.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .ג
באתר וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר בהתאם לבדיקות הקבועות 

, וזאת אלא אם נקבע במסמכי המכרז או נים הישראלים וכל זה על חשבון הקבלןבתק
ההזמנה להגשת הצעות כי הבדיקות יבוצעו על חשבון המזמין ובגין כך ינוכו סכומים 

   .מחשבונות הקבלן

  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם  .ד
יו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע לתכניות או להוראות

 ע"י המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין  .ה
הוראות המפקח. דרישה של המפקח למפרט הטכני או להעבודה נעשית בהתאם לתכניות, 

ולא  רכה של המשך הבצועלהפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הא
 .תקנה לקבלן זכות לכל טענה או תביעה

יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן  המנהל .ו
 ביצועה.

אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה למנהל או למפקח על ביצוע העבודה, אלא אמצעי  .ז
וזה זה, בכל שלביהן ובמלואן, ואולם להבטיח כי הקבלן יקיים את התחייבויותיו על פי ח

אין זכות הפיקוח, כאמור, כמטילה על מוריה אחריות כלשהי למעשיו ו/או למחדליו של 
 הקבלן, בין כלפי מוריה ובין כלפי צד שלישי כלשהוא.

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי זכות הפיקוח הנ"ל לא תשחרר את הקבלן בשום צורה  .ח
לפי מוריה למילוי תנאי חוזה זה על נספחיו, במלואם וללא סייג, ואופן, מהתחייבויותיו כ

ואין חוזה זה מטיל על מוריה חובה להפעיל פיקוח כאמור, כי אם מסמיכה להפעילו לפי 
 שיקול דעתה.
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 נזיקין וביטוח -פרק ד' 

 אחריות לנזק .26

ועד גמר  או חלק כלשהו ממנו, לרשותו של הקבלןמיום העמדת אתר העבודה, כולו  .א
תקופת הבדק, על הקבלן, על חשבונו הוא, לנקוט את כל האמצעים המתחייבים לשם 
שמירה על כל הבתים, הקירות, הגדרות, הדרכים, השבילים או כל דבר אחר השייך לאזור 

רצונם כלשהו, ואשר עשוי להינזק כתוצאה מן העבודה. על הקבלן לתקן, לשביעות 
המלאה של מוריה ו/או של כל בעל נכסים אחר, כל נזק שייגרם, כאמור. הקבלן חייב 
לבדוק את כל המבנים הסמוכים למקום העבודות ו/או בכל מקום אחר המושפע ו/או יכול 
להיות מושפע מן העבודות, לפי טיב ומהות העבודות, וללמוד את כל תנאיהם ו/או השפעת 

 העבודות עליהם.  

קן הקבלן נזקים שנגרמו, כאמור לעיל, או לא ביצע את הבדיקות כנדרש, תהא לא תי .ב
מוריה רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה למוריה 
עקב כך, לרבות בדרך של ניכוי ההוצאות, כאמור, מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה  מאת מוריה בכל זמן שהוא, או בכל דרך אחרת.
של מוריה, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת של 

 הקבלן, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בין כלפי מוריה ובין כלפי כל צד שלישי אחר.

שהיא, הקבלן יתקן על חשבונו, ובמהירות המירבית, כל נזק שנגרם לעבודה מכל סיבה  .ג
ולמעט נזקים שנגרמו על לגביו יחול האמור שם להלן  'טלמעט נזק כמפורט בסעיף קטן 

ידי גורמים אחרים שאינם מהווים עובדים של הקבלן או קשורים בו או שהקבלן אחראי 
על עבודותיהם, אלא אם ניתנים היו הנזקים למניעה בהשגחה סבירה של הקבלן. הקבלן 

עבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות מתחייב שעם השלמתה תהיה ה
 החלטת המפקח לגבי הגורם האחראי לנזק תחייב את הקבלן.   ההסכם.

חרים או גורמים יכלול המונח "עבודה", אף את עבודותיהם של קבלנים א יא  - א פים בסעי .ד
אחרים הפועלים באתר העבודה, לרבות עבודות הכנה ועבודות הגובלות באתר העבודה, 

  וכן חומרים, ציוד או מערכות הקשורים בביצוע העבודה.

ונו, לעיל, ינקוט הקבלן, על חשב 26  במסגרת השגחת הקבלן על העבודה, כאמור בסעיף .ה
בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע 
העבודה, ועל אתר העבודה וחלקי העבודה, מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, 
שטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות, וכדומה. הקבלן יתקן, על חשבונו, כל 

   מים הללו בתוך פרק הזמן שיקבע המפקח.נזק שנגרם עקב גורם מן הגור

כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי  .ו
העבודה מפני גשמים ו/או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז 

זמניים  זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז, כיסוי ביריעות וביצוע איטומים
וכדומה, הכל לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח ולשביעות רצונו. בכל מקרה של 
חדירת רטיבות, יסלק הקבלן את הנוזלים, ייבש את המקום שנרטב ויתקן ויחליף על 

 חשבונו את כל העבודות והחומרים שנרטבו.

לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות  ו  – א סעיפים הוראות  .ז
 השלמה.  תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת 

נוסף על אחריותו האמורה לעיל, ומבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  .ח
נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים  יהיה הקבלן אחראי גם לכל

  המבצעים עבודות בנכס, באם אותו נזק נגרם עקב רשלנות או זדון הקבלן או מי מטעמו.

או מי מטעמה בעבודה, או  מוריהבכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש  .ט
ק בהקדם האפשרי, בחלק ממנה לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנז

, אלא אם מוריהתדרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על  שמוריהאם ובמידה 
 היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה.

ייגרמו נזקים החורגים מן  מוריהעל אף האמור לעיל, אם תוך שימוש סביר בעבודה ע"י 
 -יר, וזאת כתוצאה מביצוע לקוי של העבודה גרם משימוש סביהנזקים אשר צפויים לה

  יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן.

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם על ידי כח עליון, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק  .י
 מוריהבהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על 
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   חירי הסכם זה.בהתאם למחיר שיסוכם מראש על יסוד מ

, מתחייב הקבלן לשמור על העבודה לעיל י  – א ם מבלי לגרוע מכלליות כל האמור בסעיפי .יא
 גם בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

 תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב .27

מידע מהרשויות המוסמכות העירוניות, חברת "בזק", חברת  הקבלן יהיה אחראי לקבלת .א
החשמל, חברת הגיחון, משרד הבטחון וכל רשות מוסמכת אחרת, לפני התחלת העבודה, 
בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח 

 העבודה. 

קול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, הקבלן אחראי, לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קל .ב
מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות -שביל, גדר, חצר

טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו 
ק, באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודות. כל תיקון של נז

כאמור, ייעשה על חשבונו הבלעדי של הקבלן באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של 
המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל ההוצאות 

 הכרוכות.  

אם לשם ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  .ג
, לגשר ו/או לדרך כל שהיא, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה נזק למובילים ו/או לכביש

מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל 
 תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

מוריה תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם לפי סעיף קטן )ב( לעיל, על  .ד
שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים חשבון הקבלן, והקבלן י

האמורים. מוריה תהיה רשאית לגבות את מלוא ההוצאות, כאמור, או לנכותן מכל סכום 
המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת מוריה, בכל זמן שהוא, וכן תהא מוריה רשאית לגבות את 

זה אינו משחרר את  מלוא ההוצאות, כאמור, מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור בסעיף קטן
 הקבלן מהתחייבויות כלשהן שיש לו על פי חוזה זה ו על פי כל דין.

ו/או את המפקח בגין כל נזק שייגרם להם ובגין כל תביעה שתוגש  מוריהישפה את  הקבלן .ה
בו בשל נזקים שנגרמו למובילים כתוצאה מביצוע העבודה  שיחויבונגדם ו/או תשלום 

ו/או בשל כל נזק ישיר או תוצאתי שייגרמו עקב נזקים )כולל הוצאות ושכ"ט עו"ד( 
 שייגרמו למובילים כאמור.

 נזקים לגוף או לרכוש .28

הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק, כלשהם, בלי 
יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהן, למוריה ו/או עובדיה ו/או לכל אדם אחר, 

יוצא מן הכלל, בין בגוף ובין ברכוש, בין אם על ידי הקבלן, ובין על ידי עובדיו, מועסקיו,  בלי
שליחיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, בכל הכרוך והקשור, במישרין או בעקיפין בעבודה לפי 
חוזה זה ו/או בביצועה ו/או באופן ביצועה. הקבלן יפצה בשלמות את מוריה, ו/או את 

פי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לו/)ה(/)הם(. הקבלן משחרר בזה לחלוטין הניזוק/ים, ל
מכל  –זולת הקבלן עצמו וכל מי מטעמו  –ומראש את מוריה, עובדיה, שלוחיה ושולחיה 

אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, כלפי כל אדם, מכל עילה שהיא. שום 
הם, בלי יוצא מן הכלל, לא תחול על מוריה, עובדיה, אחריות או חבות, לפי דין או עילה כלש

בגין  –זולת הקבלן עצמו הקבלן מקבל על עצמו כל אחריות וחבות כנ"ל  –שלוחיה ושולחיה 
כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, כלפי כל אדם. האמור בסעיף זה בא להוסיף על אחריות 

 הקבלן על פי כל דין ולא לגרוע ממנה.    

 םנזיקין לעובדי .29

לצורך ביצוע העבודות )כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי  .א
(, נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מנהל העבודה, הקבלן

 - המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש[, תש"ל
 - "( ולפי חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"דדהפקודת הבטיחות בעבו" -)להלן  1970
וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדוייק  1954

, והכל אלא אם במסמכי המכרז או הבקשה לקבלת הצעות של כל ההוראות הכלולות בהם
  .במסגרתם נבחר הקבלן לביצוע העבודות נקבע אחרת
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בלן אחראי לביצוע מלא ומדוייק של הוראות הממונה על הבטיחות כמו כן, יהיה הק
ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש 

, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על למזמיןמכח כל דין, עם העתק 
 הבטיחות, כאמור.

המפקח ו/או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה"  ו/או שמוריהמצהיר כי ידוע לו  הקבלן .ב
כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות 

 .מטעמומנהל העבודה הקבלן ועל בעבודות תחול על 

מוריה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו.  .ג
דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא הקבלן מתחייב לשלם כל 

בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע העבודה ותוך כדי 
לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, ביצוע עבודות בתקופות הבדק ובקשר לכך, 

ועובדים עצמאיים הן של הקבלן חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים 
. הקבלן ישפה את מוריה בכל סכום בו תחויב מוריה בגין נזקים והן של קבלני המשנה

 כאמור, וזאת על פי דרישתה הראשונה של מוריה.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם  .ד
מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי  אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר יהיו  מוריהביצוע העבודה. 
נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר יושבו תביעות אלה באופן 

 .מוריהסופי ומוחלט לשביעות רצון 

ראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אח .ה
שלישי, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או לפי 

 כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך.

ו/או את המפקח, לפי העניין, באופן מלא ומוחלט, כולל הוצאות  מוריההקבלן ישפה את  .ו
משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על 

 פי סעיף זה.

 נזיקין למקום העבודה .30

של הקבלן ועד לסיום  העמדת אתר העבודה, כולו או חלק כלשהו ממנו, לרשותומיום  .א
יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה העבודות וקבלת תעודת השלמה מאת המנהל, 

וישא הקבלן באחריות מלאה לשלמות המבנה, העבודות והעבודות  חה עליהולהשג
הארעיות שנעשו בקשר אתם. בכל מקרה של נזק, פגיעה, אובדן לעבודות, למבנה או לחלק 
מהם, או לעבודות ארעיות כלשהן, הנובע מסיבה כלשהי, לרבות שיטפונות, רוחות, סערה, 

את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי,  שלגים וכיוצא באלה, יהא הקבלן חייב לתקן
באופן שלאחר תיקון הנזק תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות 

 החוזה. 

", אף את עבודותיהם של קבלנים אחרים או גורמים עבודהבסעיף זה יכלול המונח "
דה, אחרים הפועלים באתר העבודה, לרבות עבודות הכנה ועבודות הגובלות באתר העבו

 וכן חומרים, ציוד או מערכות הקשורים בביצוע העבודה.

הוראות סעיף קטן )א( לעיל תחולנה גם על כל נזק, פגיעה, או אובדן שנגרמו על ידי  .ב
 הקבלן, תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידיו, בתקופת הבדק.

תר ואת העבודה )ב( לעיל, יבטח הקבלן את הא -מבלי לפגוע באמור בסעיפים קטנים )א( ו .ג
)ב( לעיל, בביטוח מתאים אצל חברת ביטוח בישראל, הכל כאמור -כנדרש בס"ק )א( ו

. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בעריכתו של ביטוח )בין אם נערך על ידי 37 בסעיף 
חריות כלשהי על פי הקבלן ובין אם נערך ישירות על ידי מוריה( כדי לפטור את הקבלן מא

 דין ו/או על פי החוזה.

למרות האמור לעיל, במקרים בהם יהיו הנזקים בגדר "נזקי מלחמה", כהגדרתם בסעיף  .ד
, יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק 1961 –לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א  35

 ה. בהקדם האפשרי, אם ובמידה שידרוש ממנו המנהל והוצאות התיקון יחולו על מורי

זה כדי לגרוע מאחריותו של  30 למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל בסעיף  .ה
  הקבלן לבדק, בהתאם להוראות חוזה זה.
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 פיצוי מוריה בשל צו בית משפט .31

ן צו מאת בית אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן, יוצא כנגד מוריה או הקבל
משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את מוריה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם לה 
בקשר עם הוצאת צו, כאמור, כל זאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש 
ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה 

הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה  כלשהי לפצות את
 מהצו הנ"ל.  

לרבות  -"בית משפטדין או החלטה למתן סעד זמני; "-לרבות פסק –" צולעניין סעיף זה: "
 כל ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת )לשכת ההוצאה לפועל, ועדת ערר לתכנון ובנייה וכד'(.

 פיצוי ושיפוי מוריה .32

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את מוריה בגין כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או 
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, 
נגד מוריה ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק אשר להם 

לעיל, ואשר נגרמו לכל אדם, כולל למוריה, ועובדיה,  31  - 26 ן כמפורט בסעיפים אחראי הקבל
או למי מהם. חובתו של הקבלן, כאמור בסעיף זה, תחול גם על הוצאות משפטיות במלואן 

 מו או שיהיו עלולות להיגרם למוריה.   )לרבות, למען הסר ספק, הוצאות שכ"ט עו"ד(, שייגר

 זכויות פטנטים וכיו"ב .33

הקבלן ימנע כל נזק ממוריה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל 
וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

ני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו על בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתק
כן ימנע הקבלן כל נזק ממוריה בגין פגיעה כאמור בזכויותיה בתוכניות ידי מוריה. 

 .ובמפרטים השונים בקשר לעבודה

 פיצוי מוריה עקב אי קיום התחייבות .34

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת 
ן ]נוסח חדש[ או כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובכל הכרוך הנזיקי

והקשור עם ביצועה. אם תוגש נגד מוריה תביעה או דרישה לפיצוי על נזק שנגרם כתוצאה 
מהעבודה, יהיה על הקבלן עם קבלת הודעה על כך מאת המנהל, לסלק את התביעה או 

ן, תוך זמן המתקבל על הדעת, תהיה מוריה הדרישה, כאמור. אם לא ייעשה זאת הקבל
רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים שיראו לה וכל הסכומים שהיא תשלם ינוכו 

 מהכספים המגיעים לקבלן, כל זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למוריה, על פי כל דין.  

 ניכוי כספים מהקבלן .35

גיעו לקבלן, מאת מוריה, את כל אותם מוריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שי
 הסכומים אשר מוריה תידרש או תחויב לשלמם, עקב הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה.

 שמירת זכויות מוריה .36

כל האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של מוריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה 
לגביית המגיע לה או להגיש נגד  בכל דרך אחרת, לחלט כל בטוחה שניתנה על ידי הקבלן

 הקבלן ו/או מי מטעמו כל תביעה אחרת, לפי הצורך.

 ביטוח  .37

לגבי עבודות מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן 
לפעול ולקיים את דרישות הביטוח  ₪ 000,00010,עד וכולל  שההיקף הכספי של ביצוען הוא

לחוזה זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לערוך ולקיים את הביטוחים  ספח ג'נבהמפורטות 
, 2ג'-1ג'נספח כמפורט בנספח ג' ולהמציא למוריה את אישורי קיום הביטוחים המצורפים כ

 לפי העניין.  

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לגבי עבודות 
לפעול ולקיים את דרישות הביטוח ש"ח  10,000,000מעל של ביצוען הוא  שההיקף הכספי

לחוזה זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לערוך ולקיים את הביטוחים  ד'בנספח המפורטות 
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אותם ולהמציא  3ד'-1ד'ים נספחוכן להמציא את אישורי קיום הביטוח המצורפים כ
 למוריה.  

 

 עובדים -פרק ה' 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .38

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם  .א
ההשגחה עליהם, המזון, את ביצוע העבודה, תוך המועד הקבוע לכך בחוזה וכן לספק 
יש צורך  . בעבודה שלביצועההציוד ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך

ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, הקבלן מתחייב להעסיק רק מי שהוא רשום או בעל 
רישיון או היתר כאמור, לפי העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח בעצמו או לדאוג לכך 
שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה, בשעות העבודה הרגילות, על מנת 

יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי שהמפקח או בא כוחו 
חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה ככזו 
שנמסרה לקבלן עצמו. כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד לרשות עובדיו את אמצעי 

 התחבורה הדרושים לשם העברתם אל מקום העבודה וממנו. 

שה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי לפי דרי .ב
 העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים רק בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שירות  .ג
ו/או כל חוק אחר  1952 - חוק הכניסה לישראל, התשי"בו/או  1959 –התעסוקה תשי"ט 

בר העסקת עובדים. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה בד
  ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע בדין ובהסכמים הקיבוציים החלים על עובדי הקבלן.

, 1968 –הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח  .ד
פיו, ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח  והתקנות שהותקנו או שיותקנו על

 לאומי, כי הוא קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. 

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל 
 חובות על מוריה ו/או מי מטעמה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, הכל הקבלן מתחייב להבטיח  .ה
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה בהתאם  -כנדרש בכל חיקוק, ובאין דרישה כזאת 

 .1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

להסרת ספק, למעט במקרי כח עליון, מובהר כי, בעיות בהספקת עובדים הקשורות  .ו
רעויות, הפרות סדר, עוצר, סגר ואירועים אחרים בעלי רקע בטחוני במהומות, התפ

באזורי יהודה שומרון וחבל עזה, אין בהם כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לאספקה 
סדירה ושוטפת של כח אדם במספר הנדרש או כדי להוות עילה לעיכוב בעבודות או 

 להגדלת שכרו של הקבלן בדרך כלשהי.

טעם המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל הקבלן ימלא כל דרישה מ .ז
בעבר  מוריהאדם המועסק על ידיו באתר העבודה, במישרין או בעקיפין, אף אם הסכימה 

להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל ו/או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או 
לא  מוריהידיו. שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפק

תישא בכל אחריות בקשר להרחקת עובדים כאמור, לרבות אחריות בגין תשלום פיצויי 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין  -פיטורין. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בעקיפין, באתר העבודה ו/או בביצוע העבודה ויימצא לו מחליף תוך זמן סביר.

מראש להתיר לקבלן להלין עובדים המועסקים על ידו באתר אינה מתחייבת  מוריה .ח
ידאג להשגת  -הבניה. רצה הקבלן להלין עובדים המועסקים מטעמו באתר הבניה 

האישורים המתאימים לכך מכל רשות ועל פי כל דין ויציגם בפני המפקח, אשר יחליט 
קבלן להלין את מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב ה בנושא על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 העובדים המועסקים מטעמו בתנאים הולמים ונאותים.

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ו/או למפקח על פי דרישתם, אישורים המעידים על כי  .ט
קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה, והוא משחרר את מוריה מכל אחריות וחובה בהן 

פה את מוריה באופן מלא על כל עלולה היא להתחייב בקשר עם סעיף זה לפי כל דין ויש
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 נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה בגין אחריות וחובה שיוטלו עליה כאמור.

 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם .39

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, רישומים של כח  .א
ם שמו, מקצועו אדם, ביומן העבודה או בפנקסים שייקבעו על ידי מוריה, שיירשמו בה

 וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח האדם לשם ביקורת  .ב
וכן להכין ולהמציא לפי דרישתו ולשביעות רצונו, את מצבת כח האדם החודשית, 

 בדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.השבועית והיומית שתכלול את חלוקת העו

 רווחת העובדים .40

הקבלן מתחייב שיסודרו למועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות, כולל בתי שימוש,  .א
 מקומות אכילה נאותים במקום העבודה וכן כל סידור אחר בהתאם לדרישת המפקח.

יוד הדרוש לעזרה הקבלן יכין וישמור במקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הצ .ב
ראשונה. הקבלן ידאג לכך שלפחות אחד מעובדיו, שיש לו נסיון בהגשת עזרה ראשונה, 

 יהיה תמיד מצוי במקום העבודות.  

הקבלן יספק, יתקין, יפעיל ויתחזק אמצעי בטיחות זמניים סבירים באתר העבודה,  .ג
רו טיפול ראשוני בכל לכיבוי, שחרור עשן, פינוי, חילוץ, עזרה ראשונה וכדומה, אשר יאפש

אמצעי הבטיחות יבוצעו בתיאום עם המפקח ובהתאם לאישור  בעיית חרום שתתעורר.
רשויות הבטיחות במשרד העבודה, בעיריה ובכל רשות מוסמכת אחרת, אולם אין בתאום 

 כאמור ובאישור הרשויות כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית בנושא הבטיחות.

 

 מרים ומלאכהציוד, חו -פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .41

הקבלן יספק, על חשבונו הוא, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים  .א
 הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

תקנים, החומרים רואים את הקבלן כמי שנמצא ברשותו כל הציוד, האמצעים, המ .ב
 והפרטים הדרושים לביצוע העבודה על פי לוח הזמנים המתחייב מחוזה זה.

הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה, לאגור את החומרים  .ג
במקום העבודה או להבטיח את אספקתם, לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד 

לחוזה זה, ושיהיה מבוסס עליו, והכל להנחת דעתו של  10 עם לוח הזמנים לפי סעיף 
המנהל. לוח הזמנים של אספקת החומרים טעון אישור על ידי המנהל. נאגרו חומרים 
במקום העבודה או הובטחה אספקתם, כאמור בסעיף קטן זה, יהא רשאי הקבלן לבקש 

 90%הא רשאית לאשר מפרעה עד כדי ממוריה מפרעה על חשבון החומרים ומוריה ת
מערך החומרים ובלבד שהקבלן ימציא למנהל ערבות בנקאית למלוא ערך החומרים, 

 להנחת דעתה של מוריה ולתקופה שתיקבע על ידה.  

ניתנה מפרעה כאמור, יקוזז סכום המפרעה, מן התשלומים אשר ישולמו לקבלן, על חשבון 
 שכר החוזה.

קבלן את החומרים האמורים, להנחת דעתה של מוריה, לפי לפי דרישת המנהל יבטח ה
לעיל, בשינויים המחוייבים לפי 37 התנאים שייקבעו על ידה ובהתאם לנאמר בסעיף 

 העניין.

קדון מכל יחוזה זה בדבר ניכוי פל .ג67 הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מהוראות סעיף 
לחוזה זה, דין חומרים שנאגרו או שהובטחה  69 מפרעה שתשולם כאמור. לצורך סעיף 

אספקתם, כאמור, כדין חומרים שהושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך הבטחת 
 הכל לפי העניין. –אספקתם 
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 ציוד במקום העבודהחומרים ו .42

בסעיף זה חומרים פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע  .א
העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים ומוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן 

 מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

בלן במקום העבודה למטרת חומרים וכן מבנים ארעיים שנאגרו ו/או הוקמו על ידי הק .ב
, אלא ביצוע העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות מוריה

, והבעלות עליהם תעבור שלא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות או חבות על מוריה בשל כך
 .  לקבלן במועד בו הוא רשאי להוציאם כמפורט בסעיף זה להלן

 –לן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה חומרים וציוד שהובאו על ידי הקב .ג
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה, ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת 

לחוזה זה, יהא הקבלן רשאי להוציא ממקום העבודה את  53 השלמה לעבודה על פי סעיף 
 רעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבנייה.  הציוד ואת המבנים הא

כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, על פי הוראות סעיף קטן )ו( להלן, או הורה המפקח  .ד
)ג( לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע -בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )א( ו

ן הוראה העבודה, יהא הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה, ועם פסילתם או מת
כאמור יחדלו ציוד ו/או חומרים כאמור מלהיות בבעלות מוריה. נקבע בהוראה מועד 
לסילוק של הציוד, או של החומרים, יהא הקבלן חייב להוציאם בהקדם האפשרי ולא 

תהא מוריה רשאית, לאחר מתן  –יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן 
עה ימים מראש, למכרם, לפי שיקול דעתה הבלעדי הודעה מוקדמת לקבלן, בכתב ושב

והמוחלט. מוריה תנכה מהתשלומים שיתקבלו בגין מכירה של חומרים ו/או של ציוד, 
כאמור, את כל ההוצאות אשר הוצאו על ידה בקשר עם המכירה. לאחר הניכוי, תזכה 

 מוריה את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר, אם יוותר.

פי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד והחומרים, חייב הקבלן נקבע בהוראה שניתנה ל
יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן,  ולאלהוציאם בהקדם האפשרי 

)שבעה( ימים, לסלקם, למכרם  7, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של מוריהרשאית 
ן הקבלן בסכום תזכה את חשבו מוריהולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. 
 המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של כל הציוד ושל כל החומרים, והוא רשאי להשתמש  .ה
בהם לצורך קיום התחייבויותיו, על פי חוזה זה, כל זאת מבלי לגרוע מזכויותיה של 

 לחוזה זה ובכפוף להן. 76 מוריה, על פי סעיף 

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, על פי שיקול דעתו, בכל הנוגע  .ו
, העבודהלביצוע העבודה, לרבות הוראה בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע 

הוראה בדבר החלפת ציוד וחומרים שנפסלו ו/או סילוקם וכיוצא באלה הוראות. הקבלן 
 פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.ינהג על 

אין להסיק מהוראות סעיף זה בדבר מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  .ז
והמפקח  , בין שעשה המפקח שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש,כלשהם, 

 יהא רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 טיב החומרים והמלאכה .43

ם המיועדים לביצוע העבודה, בהתאם לאמור בתכניות, במפרט, הקבלן ישתמש בחומרי .א
בכתב הכמויות וביתר הוראות חוזה זה. החומרים בהם ישתמש הקבלן יהיו חדשים 
ובלתי משומשים מהמין המשובח ביותר, ויתאימו לדרישות התקנים שנקבעו בחוזה. אם 

ובחר ביותר. חובת כולל התקן מספר סוגים של חומרים, ישתמש הקבלן בחומר מהסוג המ
 ההוכחה ביחס להתאמה לתקנים תחול על הקבלן.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי,  .ב
יתאימו בהעדר תקן ישראלי  יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים וישאו תו תקן.

ות שפורטו החומרים בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי החוזה או לדריש
   לפי קביעת המפקח., בחוזה ואם לא פורטו בחוזה

הקבלן מתחייב שלא להשתמש, במסגרת בביצוע העבודה, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו  .ג
, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו ו/או מתאימים למטרתם

ל עת, וזאת מבלי . המפקח רשאי לבדוק את החומרים בכשאישר המפקח ספקסופקו ע"י 
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חומרים לא ישמש בשום מקרה  ספקאישורו של  לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור.
 .ספקאישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו 

, ויחולו מוריה רשאית, אך לא חייבת, לספק חומרים לצורך ביצוע כל העבודות או מקצתן .ד
   לענין זה ההוראות שלהלן:

מוריה, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריות הקבלן  סופקו חומרים כלשהם על ידי (1
לטיב העבודות ומכל יתר הוראות הסכם זה, למעט בקשר לטיב החומרים שסופקו 

   על ידי מוריה, ובלבד ש/הקבלן הסתייג מטיב החומרים תוך שבוע ימים מקבלתם.

 מחירי החומרים שסופקו על ידי מוריה לצורך ביצוע העבודות ינוכו משכר ההסכם (2
בהתאם למחירי היסוד שנקבעו בהסכם. לא נקבעו מחירים כאלה בהסכם, יחושבו 

 המחירים לפי קביעת המנהל שתתבסס על מחירי שוק, או על העלויות בפועל.

בחישוב מחירי החומרים יוסיף המנהל את עלות הפחת, השבר, ההובלות, הרווח  (3
ה סופית ותחייב את והמימון, וקביעתו בנדון, אם לא נאמר אחרת בהסכם זה, תהי

   הקבלן ללא זכות ערעור מצידו.

פחת בלבד. כל  5%עד  , אם תספק, יכללוכמויות החומרים שמוריה תספק לקבלן (4
תוספת פחת מעבר לפחת וכן כל אבדן, גניבה וכל כיו"ב יהיו על חשבון הקבלן, והוא 

ל יהיה אחראי להזמין חומרים בעצמו ולשלם בעבור כך. הקבלן יבצע מדידה ש
כמויות החומרים שקיבל ביחד עם המנהל, ביחס לכל חומר בנפרד, ויאשר בכתב את 

במידה והקבלן לא יזמין את החומרים החסרים,  כמות החומרים סך הכל שקיבל.
תבצע זאת מוריה בעצמה, ותחייב את הקבלן בערך החומרים, בפחת הנוסף, 

כתוצאה מההזמנה בהובלות ובטיפול, בעלות המימון ובכל הוצאה שנגרמה לה 
 .25%הנוספת של החומרים, בתוספת תקורה של 

כמויות נוספות וכמויות עודפות של חומרים שיוזמנו על ידי מוריה לצרכי אחזקה  (5
בעתיד, יימסרו גם כן לקבלן, אך הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בחומרים אלה 

הר בזאת ללא אישור המנהל. חומרים אלה יימסרו לחברה לפי דרישת המנהל. מוצ
כי חומרים אלה הם רכושה הבלעדי של מוריה, אך הקבלן אחראי לשמירתם כל 

 משך ביצוע העבודות.

אין עובדה זו כשלעצמה  -סופקו מוצרים ו/או חומרים מסויימים על ידי מוריה  (6
 גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

אתר הבניה על משאיות, לפי חומרים שיסופקו על ידי מוריה כאמור לעיל, יסופקו ל (7
הקבלן יקבל את כל החומרים על המשאיות, הוא אחראי לפרוק  קביעת המנהל.

אותם מהמשאיות, לאכסן אותם במחסנים, לבצע רישום מדויק של כל החומרים 
שהוא מקבל לאתר לצורך ביצוע, לשמור אותם במחסנים במצב נעול, לחלק אותם 

, הכל בהתאם לתוכניות ועל פי הכמויות לכל המקומות בהם מבוצעות העבודות
הנדרשות לביצוע יום יומי של העבודות, כך שלא ימצא חומר מפוזר באתר ללא 

 שליטה ובקרה.

מכל יציקה שביצע הקבלן יילקחו בדיקות בטונים על ידי מעבדה מוסמכת שתקבע על ידי  .ה
ר לכל מוריה: הקבלן אחראי להזמנת מעבדה מוסמכת שאושרה על ידי מוריה כאמו

יציקה. כמו כן יילקחו דגימות לבדיקות במעבדה מוסמכת מאושרת כאמור מהחומרים 
שיובאו לשטח על ידי הקבלן, כגון: ריצוף, בלוקים, בדיקת אבן לספיגות חוזק אספלטים 

 וכל חומר אחר שהמפקח במקום ימצא לנחוץ. 

ובגין בקרת העבודות התשלומים עבור בדיקות ישולמו על ידי מוריה ומוריה תנכה בגין כך  .ו
מהסך הכללי של כל חשבון שיוגש על ידי הקבלן, וזאת אלא אם נקבע שיעור אחר  2%

במסמכי המכרז או ההזמנה להציע הצעות במסגרתם נבחר הקבלן לביצוע העבודות. 
בנוסף לזה יחויב הקבלן, בנפרד, עבור בדיקות חוזרות שיבוצעו בשטח בגלל תוצאות לא 

 דיקות הראשונות.  טובות שהתקבלו מהב

הקבלן חייב לקבל אישור מוקדם מהמפקח, ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ז
להשתמש, ואולם מוסכם בזה, במפורש, כי בשום מקרה ונסיבות אין לראות באישור 
המפקח משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור או שחרור הקבלן מאחריותו 

ותם ולטיבם. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים המלאה לאותם חומרים, לאיכ
ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא 

 יירכשו על ידי הקבלן, אלא באישור מוקדם של המפקח.
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הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה, רק לאחר שאלה אושרו על ידי  .ח
במקום בו יידרש אישור מעבדה כאמור. החומרים  המפקח ועל ידי מעבדה מוסמכת,

שיספק הקבלן יתאימו, מכל הבחינות, לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך 
התקדמות העבודה, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. מצא המפקח שהחומרים אינם 
תואמים לאישורים שניתנו, כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום העבודה את 

 מרים אשר אינם תואמים, כאמור, אלא אם ניתנה הוראה אחרת של המפקח.החו

הקבלן יהיה אחראי לאריזה, הובלה, העמסה, פריקה, אחסון וכל יתר הפעולות הדרושות  .ט
לשם הבאת חומרים למקום העבודה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת 

ע הפרעה לתנועה חופשית של ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנ
 כלי רכב ו/או הולכי רגל ו/או כל הפרעה אחרת.

על פי דרישת המפקח, יספק הקבלן דוגמאות של חומרים ו/או אביזרים, טרם הזמנתם או  .י
לפני שיוחל בייצורם. דוגמאות שסופקו, כאמור, יישמרו במקום שיקבע המפקח, וישמשו 

ע העבודה. כל הדוגמאות תהיינה רכוש לצורך השוואה לחומרים שסופקו לשם ביצו
 מוריה.

באחריות הקבלן לדאוג לקבלתן של תעודות אחריות מטעם היצרנים ו/או היבואנים של  .יא
חומרים, וזאת עבור אותם חומרים אשר קיימת לגביהם חובה למסור תעודות אחריות 

 כאמור, או על פי דרישת המפקח. תעודות אחריות כאמור תימסרנה לידי המפקח.

בנוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה,  .יב
כדי לוודא שביצוע העבודה ייעשה על פי דרישות ההסכם והוראות המפקח. בקורת זו  

בהתאם  תיעשה על ידי מהנדס או הנדסאי בעלי נסיון והכשרה מתאימה של הקבלן.
פקח טפסי ביקורת ויזואלית. מילוי טפסים אלה לסעיף זה יערוך הקבלן ויגיש לאישור המ

   וחתימת הקבלן עליהם יהוו תנאי להגשת חשבונות הקבלן ולאישור חשבונות אלה.

 בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן: .יג

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו איננו גורע מאחריות  (1
ומרים וטיב העבודה כנדרש בהסכם זה, וחובת ההוכחה לטיבם הקבלן לגבי טיב הח

 ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי  (2
  להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

 -בלעדי להזמנות המעבדה וללקיחת דגימות בכל מקרה הקבלן הוא האחראי באופן  (3
על פי התקדמות העבודה, בהתאם לפרוגרמת הבדיקות שנקבעה על ידי המפקח ועל 

 פי כל דין ודרישת כל רשות.

מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  .יד
המוצרים האלה עמדו  ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או

בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי 
 המפקח.

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .44

הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות  .א
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

ק העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק הושלם חל .ב
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד, את החלק 

 האמור מהעבודה לפני כיסויה או הסתרתה.

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח  .ג
קתה, בחינתה ומדידתה ומיד לאחר אישור המפקח יחזירנה הקבלן לתיקונה, לצורך בדי

לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, 
והקבלן יהא המנהל רשאי לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה 

 .יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח

הוצאות הכרוכות בעבודה הנובעת מסעיף קטן )ג( תחולנה על הקבלן, ומוריה תהא ה .ד
רשאית לקזזן מכל סכום אשר מגיע ו/או יגיע ממנה לקבלן, בכל מועד שהוא, והכל מבלי 

 לגרוע מזכותה לגבות את ההוצאות כאמור בכל דרך חוקית אחרת.
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 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .45

 רות לקבלן, מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה, כדלקמן:המפקח יהיה רשאי להו .א

לסלק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל  (1
 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים תואמים לדרישות החוזה. 

להביא חומרים כשרים ומתאימים לדרישות החוזה, במקום החומרים האמורים  (2
 ( לעיל. 1בסעיף 

להרוס ולהקים מחדש חלק כלשהו מהעבודה, שהוקם על ידי שימוש לסלק,  (3
בחומרים, שהם לדעת המפקח בלתי מתאימים לדרישות החוזה, או במלאכה, שהיא 

 לדעת המפקח, בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.

ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, בכל מקרה שלדעת לסלק כל  (4
 תאים למטרתו ו/או שאינו עונה על כללי התקן הנדרשים לגביו.המפקח אין הציוד מ

למען הסר ספק, מובהר בזה כי סמכותו של המפקח לפעול, כאמור בסעיף קטן )א( לעיל,  .ב
לא תיפגע גם אם ערך המפקח בדיקות מוקדמות של החומרים ו/או של המלאכה, כאמור, 

 ן החומרים ו/או המלאכה.וגם אם שולם לקבלן תשלום ביניים על חשבון התמורה בגי

לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )א(, תהא מוריה רשאית לבצעה על  .ג
חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. מוריה תהא רשאית 
לגבות מן הקבלן את ההוצאות, כאמור, או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן 

 מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית ההוצאות בכל דרך חוקית אחרת.שהוא, כל זאת 

נבעו סילוק החומרים או הציוד, הבאת חומרים וציוד חדשים ו/או סילוק, הריסה, הקמה  .ד
מחדש וכיו"ב של חלק מן העבודה מביצוע לקוי של ההסכם ע"י הקבלן או הפרתו, ישא 

   לעיל.קטן א' המפורטות בס' הקבלן על חשבונו בכל ההוצאות שתיגרמנה מההוראות 

לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה עפ"י ההסכם ועפ"י כל  בסעיף זהאין באמור  .ה
 דין.

 התחלת ביצוע העבודה .46

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "צו 
ופה שנקבעה בחוזה התחלת עבודה" וימשיך בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התק

לחוזה זה פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה  10 ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
להסרת ספק, התקופה שבה יתארגן הקבלן לקראת ביצוע העבודה מפורטת בניגוד לכך. 

וד, וכיוצא בזה( )לרבות בירורים ברשויות, בדיקות, מדידות, ארגון תוכניות, חומרים וצי
ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת  העבודהכלולה בתקופת ביצוע 

עבודה, או הארכה של תקופת ביצוע העבודה כפי שנקבע בהסכם זה, בשל תקופת 
. כן כלולה בתקופת ביצוע העבודה התקופה ההתארגנות או קשיים בלתי צפויים בהתארגנות

והתקופה לקבלת יית ירושלים או לכל גורם אחר עליו תורה מוריה, לעירלמסירת העבודות 
  ותעודת גמר, אלא אם נקבע במפרטים במפורש אחרת.  4טופס 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .47

העבודות  הדרושים כדי לקבל רשות כניסה, לצורך ביצוע האמצעיםהקבלן ינקוט את 
הכלולות בחוזה, זה לכל מקרקעין ונכסים שבהם נמצא מקום העבודה, אולם אם יחול עיכוב 

בעד העיכוב. אם סבור המנהל שיש לא יוכל הקבלן לתבוע לעצמו פיצוי בהשגת רשות זו, 
לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודות, עקב העיכוב, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, 

שיקול דעתו ולאחר שנתבקש לכך על ידי הקבלן, והכל בכפוף לאמור בסעיף  לעשות זאת, לפי
 לחוזה זה, בשינויים המחויבים.  76 

מרגע העמדת כל חלק מאתר העבודה לרשות הקבלן תעבור האחריות לביצוע העבודה, 
 כמוגדר בהסכם זה, לקבלן.

 מועד השלמת העבודה .48

בצע את העבודה, או כל חלק ממנה, ולהשלימה בהתאם ללוח הזמנים הקבלן מתחייב ל .א
הקבוע בחוזה זה. מנין התקופה להשלמת העבודות יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי 

 המנהל בצו התחלת העבודה.
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לכל תנאי בהסכם לגבי השלמתו של כל הוראות סעיף קטן )א( לסעיף זה תהיינה כפופות  .ב
רי בה, במועד מוקדם יותר, עפ"י המפורט בסעיף חלק מסוים מהעבודה או שלב עיק

"תקופת ביצוע" שבמפרט הטכני או על פי המפורט בהסכם אשר תנאים כלליים אלו 
מהווים מסמך ב' שלו, ובכל מקרה לא תגרענה מחובתו של הקבלן לבצע את העבודה 

 .  לעיל 10 בהתאם לקצב וללוח הזמנים שנקבעו כאמור בסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם  .ג
 להלן, וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של ההסכם. 49 לסעיף 

כל תביעה שהיא של הקבלן, בין אם הובילה לדיונים משפטיים )לרבות בוררות( ובין אם  .ד
ו, לא תאפשר לקבלן להפסיק או להאט את קצב ביצוע העבודות או לחרוג מלוח לא

כמו כן, לא יעכב הקבלן גורמים  הזמנים או לאחר בהשלמת העבודה או כל חלק ממנה.
אחרים הקשורים בביצוע העבודה או המועסקים על ידי מוריה באתר העבודה ולא יגרום 

 בדרך אחרת לעיכוב העבודה.

ם בעבודה או מכל סיבה אחרת תפחת העבודה רשאי המנהל להקדים אם מחמת שינויי .ה
את מועד השלמת העבודה בתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו ולעדכן בהתאם את לוח 

 הזמנים, והכל ללא כל תוספת תשלום או תמורה לקבלן.

 ארכה להשלמת העבודה .49

, כמתחייב ככלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן מתחייב להשלימן במועדן .א
 מהוראות חוזה זה.

ניתנה הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך  .ב
קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה 
בחשבון כאמור, או נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות התלויות במוריה, יהא 

שאי לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער המפקח ר
 בתקופה הדרושה לביצוע העבודה. 

נגרם עיכוב בביצוע העבודה בגלל כח עליון, תינתן ארכה מתאימה על ידי המפקח לפי  .ג
יום מיום שניתנה  30ראות עיניו ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה זאת לאחר 

או ארעה הסיבה שגרמה לעיכוב ביצוע העבודה. לעניין ארכה על פי סעיף פקודת השינויים 
 קטן זה, יחולו הוראות סעיף קטן )ב( סיפא לעיל, בשינויים המחויבים.  

מובהר בזה כי, ככלל, הארכה של משך הביצוע, כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל תשלום  .ד
ניתנה ארכה להשלמת ו/או פיצוי מעבר לשכר החוזה. יחד עם זאת, במקרים בהם 

)ג( לעיל, תהא מוריה רשאית, על פי שיקול דעתה  -העבודות, כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו
הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, מעבר לשכר החוזה, בגין הוצאות 

)ג( -תקורה שנגרמו לו, כתוצאה מהארכה של משך הביצוע, כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו
. סכום ההוצאות שישולמו, בהתאם לאמור לעיל, ייקבע על ידי מוריה, על פי שיקול לעיל

דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכל מקרה ונסיבות לא יעלה על הסכום המתקבל כתוצאה 
 מחישוב על פי הנוסחה המפורטת להלן:  

Q= P [T1/T0 × 0.75K0-K1] 
 כאשר; 

 Qהוצאות התקורה = 

 Pשבר עשרוני, כאשר במבנה סגור יעמוד אחוז ההוצאות על = אחוז ההוצאות, המבוטא כ
 .5%ובמבנה פתוח על  6%

 K0שכר החוזה, ללא מע"מ = 

 K1סכום הביצוע בפועל, במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרויות = 

 T0.תקופת הביצוע שנקבעה על פי חוזה זה = 

 T1 תקופות של הפסקה = תקופת הביצוע בפועל. בחישוב תקופה זו לא יובאו בחשבון
זמנית בביצוע העבודות, על פי חוזה זה, לרבות ארכות שניתנו לקבלן על פי חוזה זה, וכן 
התקופה שבין המועד בו ניתן צו התחלת העבודה לבין המועד בו החל ביצוע העבודה 

 בפועל.
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עקב יובהר בזה כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל הוצאות הקבלן  
הפסקת העבודות, והקבלן מאשר בזה, מראש, כי לא תהיינה לו דרישות כלשהן ממוריה 
מעבר לסכום זה, בגין כל הוצאה שנגרמה לו, בין במקום העבודה ובין מחוצה לו ולרבות 

 הוצאות בגין ניהול מתמשך ובטלת כלים. 

ת המנהל, הוראת ס"ק )ד( לעיל לא תחול במקרים בהם נגרמה התמשכות הביצוע, לדע .ה
בשל נסיבות אשר תלויות בקבלן או בנסיבות אשר אינן תלויות במוריה, ובמקרה כאמור 
לא תשלם מוריה לקבלן פיצוי כלשהו, לרבות בגין השבתת עובדים, ניהול מתמשך או 

 בטלת כלים. 

למען הסר ספק, הצדדים שבים ומבהירים כי הנוסחא שבסעיף קטן ד' דלעיל, איננה  .ו
עוד  כי אם משמשת כאמת מידה מרבית לקביעת תשלום כאמור. ,המחייבת את מורי

מובהר בזה, כי בכל מקרה ונסיבות לא ישולם לקבלן פיצוי כפול, על פי האמור בסעיף זה 
ועל פי כל סעיף אחר בחוזה זה, לפיו זכאי הקבלן לתשלום הוצאות בגין התמשכות 

לקבלן, כאמור, יקוזז מן הסכום  העבודה ו/או בגין שינויים בעבודה, וכל סכום אשר שולם
 אשר ייקבע על פי הכללים שבסעיף זה.

דחיות או ארכות שיתן המנהל לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור לדחיית  .ז
חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד השלמת העבודה או 

  לשינויים אחרים בלוח הזמנים.

ם בעבודה, או מכל סיבה אחרת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון לצורך אם מחמת שינויי .ח
 המנהליתקצר משך הזמן הנדרש לביצועה, רשאי  קביעת מועד השלמת העבודה, או

 .להקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו

 עבודה בשעות היום ובימי חול .50

לא תיעשה עבודה לפי חוזה זה בשעות  היפוכו של דבר, במפורשפרט אם הותנה בחוזה  .א
הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל )ובכלל זה גם ימי חוה"מ( ללא הסכמת המנהל 
שתינתן בכתב ומראש ובכפוף לכל דין )לרבות קבלת כל היתר ואישור מהרשויות 

לא תזכה  זה לעילהקבלן מאשר כי חריגה משעות העבודה הקבועות בסעיף  המוסמכות(.
 מוריה.תוספת תשלום או טענה אחרת כנגד  אותו בכל

אין הוראות סעיף קטן )א( לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא  .ב
הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או 

ך למפקח רכוש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כ
 מיד.

 קצב ביצוע העבודה .51

אם בכל זמן שהוא יהא המפקח בדעה, שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את  .א
השלמת העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה זה, או תוך הארכה שניתנה 
להשלמתו, יודיע המפקח על כך לקבלן, בכתב, והקבלן ינקוט מיד את האמצעים הדרושים 

ח את השלמת העבודה, תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה. הקבלן כדי להבטי
יודיע למפקח, בכתב, איזה אמצעים נקט, כאמור. הקבלן יקפיד, בנקטו את האמצעים 
כאמור לעיל, כי הדבר ייעשה תוך מילוי אחר כל הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות 

בודה, כאמור, לא תזכה את הקבלן העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. החשת קצב הע
 בתשלום או בפיצוי נוסף מעבר לשכר החוזה.

היה המפקח בדעה שהאמצעים אותם נקט הקבלן, לפי סעיף קטן )א( לעיל, אינם  .ב
מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע בחוזה, או תוך הארכה שניתנה 

ם האמצעים שלדעת המפקח יש להשלמתה, יהא המפקח רשאי להורות לקבלן, בכתב, מה
לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט את האמצעים האמורים, מבלי שהדבר יזכה עת הקבלן 

 בתשלום או פיצוי נוסף מעבר לשכר החוזה.

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו, לפי סעיף קטן )ב( לעיל, תהא מוריה רשאית לבצע את  .ג
דרך אחרת, כפי שתמצא מוריה  העבודה, כולה או מקצתה, על ידי קבלן אחר או בכל

לנכון. הקבלן ישלם למוריה את ההוצאות הממשיות אשר הוצאו על ידה, בקשר עם ביצוע 
, בגין הוצאות משרדיות 12%העבודה, כאמור בסעיף זה, בתוספת תקורה בסך של 

והוצאות דומות. מוריה תהא רשאית לקזז את סכום ההוצאות, כאמור לעיל, מכל סכום 
יבת ו/או תהיה חייבת לקבלן בעתיד, וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה לגבות את אשר היא חי
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 ההוצאות כאמור בכל דרך חוקית אחרת. 

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו, לפי סעיף קטן )ב( לעיל, תחולנה הוראות סעיף קטן )ג(  .ד
 לעיל, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע

 תחילה.  

לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה, עד למועד שנקבע, בהתאם ללוח  .ה
הזמנים, לא יהיה זכאי לתשלום עבור התייקרויות לאחר המועד שנקבע לסיום העבודה 
או חלק העבודה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למוריה 

ת לגבות מהקבלן פיצוי מוסכם בגין איחורים כקבוע בחוזה במקרה כאמור, לרבות הזכו
 זה.

על הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי ההסכם, לרבות התכניות, לבדוק אותם ולבצע את  .ו
העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בהסכם ועבודות המבוצעות 

  סה של עבודות שבוצעו.ע"י קבלנים אחרים, על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הרי

לצורך ביצוע התיאום בין העבודות השונות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לודא כי בכל 
עת מצוי ברשותו קובץ עדכני של כל תוכניות הביצוע המשמשות את כל אחד מהקבלנים 
והגורמים האחרים המועסקים על ידי מוריה באתר העבודה. המפקח יספק לקבלן, עפ"י 

תוכניות חסרות הנוגעות לעבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים ואשר  דרישתו,
דרושות לקבלן לצורך תיאום בין העבודות השונות, והקבלן יקיים התייעצויות עם כל 

   גורם רלוונטי, כולל קבלנים אחרים ויועצים שונים.

בשל כך  התברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, .ז
חייב הקבלן, על חשבונו,  - זה קטן ז' לעילשהקבלן לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף 

 לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש עבודות, הכל בהתאם להסכם ולפי הנחיות המפקח.

 שימוש בזכויות על ידי מוריה  -שימוש או אי .52

זה זה, במקרה הסכמה מצד מוריה או מצד גורם מוסמך מטעמה לסטיות מתנאי חו .א
מסוים, לא תהייה בתוקף למעט אם ניתנה במסמך בכתב, ובכל מקרה ונסיבות לא תהווה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

לא השתמשו מוריה או המפקח בזכויות שניתנות להם לפי חוזה זה, במקרה מסוים, אין  .ב
ואין להסיק מהתנהגות זו ויתור  לראות בכך משום ויתור על אותן זכויות, במקרה אחר,

 כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ז' 

 תעודת השלמה ותעודת השלמה חלקית .53

הושלמה העבודה, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב. המפקח יתחיל בבדיקת העבודה,  .א
יום מיום  30יום מהיום בו נמסרה לידיו הודעת הקבלן, וישלים את הבדיקה תוך  15תוך 

שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו, ייתן 
"(. מצא תעודת השלמה" -המפקח לקבלן תעודת השלמה, עם תום הבדיקה )לעיל ולהלן 

סור לקבלן, בכתב, רשימה של התיקונים המפקח שהעבודה לא בוצעה בהתאם לחוזה, ימ
עבודות " -והעבודות הדרושים, לדעת המפקח, לשם התאמת העבודה לחוזה )להלן 

 "(, והקבלן חייב לבצעם, תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. ההשלמה

לצורך בחינת העבודה יכנס המפקח את המתכננים, נציגים שימנה הקבלן וכל גורם אחר 
לנכון, אולם החלטת המפקח תהיה סופית ומחייבת. אם לדעת המפקח  שיראה המפקח

לא היתה העבודה כשירה לבחינה, יורה לקבלן על ביצוע השינויים והתיקונים הנדרשים 
 לדעתו ורק לאחר ביצועם יהיה הקבלן רשאי לדרוש את בחינת העבודה כאמור לעיל.

תוך התקופה שנקבעה לכך על לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה,  .ב
ידי המפקח, כאמור לעיל, תהא מוריה רשאית לבצע את התיקונים ו/או את עבודות 
ההשלמה בעצמה, או בכל דרך אחרת, כפי שתמצא לנכון. הוצאות התיקונים ו/או עבודות 
ההשלמה תחולנה, כולן, על חשבון הקבלן ומוריה תנכה הוצאות אלה, בתוספת שיעור של 

הוצאות משרדיות, מכל סכום אשר יגיע לקבלן בכל עת. מוריה תהא רשאית, על  בגין 12%
 פי שיקול דעתה, לגבות ההוצאות הנ"ל מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת. 
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אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני  .ג
העבודה ומוריה התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או הושלם חלק כל שהוא מ

החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת 
השלמה לגבי אותו חלק מהעבודה, כאמור, והמנהל יקבע, לפי שיקול דעתו, אם לתת 
לקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות סעיף קטן )א( לעיל תחולנה על מתן תעודת 

גבי העבודה כולה. מובהר בזה, למען הסר ספק, כי אין השלמה לגבי חלק מהעבודה או ל
במתן תעודת השלמה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, על פי כל תנאי מתנאי חוזה 

 זה.

קבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  .ד
דה או את אותו חלק להשלימו במועד מסוים, יהא הקבלן חייב למסור למוריה את העבו

מסוים ממנה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן לא יוכל לעכב את מסירת העבודה או 
 החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי מוריה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מוריה להחזיק בעבודה או בחלק ממנה, גם אם  .ה
דות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת השלמה, והכל לפי שיקול דעת טרם בוצעו עבו

 המנהל ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי חוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת ביצוע העבודה  .ו
הצורך לפי ההסכם, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת ביצוע העבודה בשל 

השלמת . עוד מובהר כי תקופת ביצוע העבודה ולבצע את התיקונים או את בחינת העבודה
ותעודת גמר  4העבודה כוללת גם את כל העבודות והמסמכים הדרושים לקבלת טופס 

מהרשויות, לרבות המצאת כל אישור או מסמך אחר שידרוש הגורם המקבל את העבודה, 
 מפרט המיוחד. וזאת אלא אם נקבע אחרת במפורש ב

המפקח יהיה רשאי לקבוע כי תנאי לקבלת תעודת השלמה יהיה מסירת העבודה לגורם  .ז
, אשר הזמין מן המזמין את העבודה )כגון עיריית ירושלים( לשביעות רצון אותו גורם

והמצאת אישור בכתב מהגורם האמור על קבלת העבודה על ידו  עמידה בנהלי אותו גורם,
שלצורך קבלת האישור של אותו גורם תדרשנה עבודות נוספות,  ככללשביעות רצונו. 

תיקונים או השלמות, יבצע הקבלן את כל הנדרש, לצורך קבלת אישור המזמין, ללא 
קבע המפקח כאמור, ימסור הקבלן את העבודות לגורם כאמור וימציא תוספת תשלום. 

 המפקח.  את אישורו על קבלת העבודות, והכל כתנאי לקבלת תעודת השלמה מ

ערבות תימסר תעודת השלמה לקבלן רק לאחר מסירת זה לעיל, על אף האמור בסעיף  .ח
להלן ולאחר שהמציא הקבלן  54 הכל כאמור בסעיף הבדק )כהגדרתה להלן( לידי המזמין, 

 להלן.   58 כמפורט בסעיף לחברה תוכניות עדות מהעבודות שהושלמו 

מתן תעודת השלמה כלשהי, לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן  .ט
בכל  מוריהמהתחייבויותיו לפי תנאי ההסכם ובפרט לא יהיה בה כדי לשמש ראיה כנגד 

 . מקרה שמוריה תבוא בטענות כלפי הקבלן בקשר לאחריותו לאיכות העבודות

למתן תעודת השלמה, חייב הקבלן לנקות את אתר  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כתנאי .י
העבודה ולהוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו, 

עבור החומרים ו/או הציוד, יעשה בהם הקבלן כפי שתורה  מוריהאלא שאם שילמה 
 .של הקבלן על חשבונומוריה, 

הקבלן עם מסירת העבודות, יהיה יסודי להסרת כל ספק, נקיון אתר העבודה בו מחוייב 
ומלא כולל ניקוי רצפות, קירות, זגוגיות וחלקי מתכת, הסרת כל כתם מכל מקור שהוא, 
ותיקון כל פגם אסתטי בעבודות )כולל פגמי צבע, ריצוף, נגרות וכיוצא באלו( באופן 

עבודות לשימוש בלא צורך ב ו ראוייםהמוקם באתר העבודות יהישהעבודות ו/או המבנה 
 . נקיון נוספות

 הגדרת "תקופת הבדק" ו"ערבות לבדק" .54

 לצורך החוזה תקופת הבדק, פירושה: .א

 חודשים 24 לגבי עבודות ותיקוני חשמל  (1

 חודשים 24 לגבי עבודות ותיקוני אינסטלציה  (2

לגבי אטימות המבנה לחדירת רטיבות   (3
)לרבות חדירת רטיבות בגג, קירות, מקלט 

 חודשים 84
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  ומרתפים(

 חודשים 24 לגבי עבודות בכבישים  (4

 חודשים 36 לגבי עבודות שכבות אספלט בכבישים  (5

 חודשים 36 לגבי מינהרות וגשרים  (6

ליקויי צנרת ועבודות אלקטרו מכניות   (7
)כולל מרזבים, מתקני תברואה והסקה, 

  -מיזוג אויר, חשמל, מעליות וכיוצא באלו( 

)ובלבד חודשים  24
 חורפים 2שחלפו לפחות 

 ממועד תעודת ההשלמה(

 חודשים. 36  -ליקויים במכונות, במנועים ובדוודים   (8

ליקוי במגרשי החניה, מדרכות, שבילים   (9
  -ופיתוח  )שאינן כבישים(ועבודות אספלט

 חודשים  36

 חודשים  36 ליקוי בריצוף ושקיעת מרצפות  (10

 חודשים 60 קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים  (11

ם בקירות ובתקרות פנימיים קילוף חיפויי  (12
 )כולל חדרי מדרגות(

 חודשים  36

 חודשים 60 סדקים עוברים בקירות ובתקרות  (13

 חודשים 84 לעבודות הביסוס ושלד המבנה  (14

 

 חודשים 12 )בכפוף לס"ק ב' להלן( לכל עבודה אחרת  (15

 53 מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה, בהתאם לסעיף  .ב
לחוזה זה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה, מן המועדים 

על אף האמור, אם ניתנה תעודת השלמה חלקית בהם ניתנו תעודות השלמה חלקיות. 
לעבודות, בשל עיכובים שגרם הקבלן, תחל תקופת הבדק לאותה עבודה רק מיום מתן 

לעיל. עוד יובהר כי אם  53 בסעיף  מה הסופית, או ביצוע התיקונים כאמורתעודת ההשל
ו/או תעודת גמר כי אז תחל תקופת  4כללו עבודות הקבלן את האחריות להמצאת טופס 

 ו/או תעודת הגמר )המאוחר מביניהם(, לפי הענין.  4הבדק רק לאחר המצאת טופס 

יותיו, על פי פרק זה, יעמיד הקבלן לטובת מוריה ערבויות בנקאיות, להבטחת התחייבו .ג
 "(:ערבות הבדק" –כהגדרתן במבוא לחוזה זה, לתקופות ובסכומים כמפורט להלן )להלן 

 גובה הערבות לבדק יהיה כדלקמן: .ד

 מסך כל התמורה לקבלן לפי חוזה זה. 6% –במהלך השנה הראשונה לתקופת הבדק (1

 מסך כל התמורה לקבלן לפי חוזה זה. 4% –קופת הבדק במהלך השנה השנייה לת (2

 מסך כל התמורה לקבלן לפי חוזה זה. 2% –במהלך השנה השלישית לתקופת הבדק  (3

כמשמעותה בסעיף קטן א' לעיל לגבי כל אחד מסוגי  –לעניין סעיף זה, "תקופת הבדק" 
יחולו לגביה לחוזה זה ו כנספח ו'העבודות. ערבות הבדק תהיה בהתאם לנוסח המצורף 

 לעיל, בשינויים המחוייבים.  6 הוראות סעיף 

הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות על פי ההוראות בנושא ההצמדה אשר יפורטו 
במסמכי המכרז או הבקשה להצעות, לפי הענין. בהעדר התייחסות לנושא זה במסמכים 

רבות לשכר החוזה בתוספת התייקרויות והצמדה למדד האמורים תהיה ההצמדה של הע
 המחירים לצרכן החל ממועד המצאתה.  

על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, מובהר בזה כי אם תהייה מוריה מחויבת, על פי כל  .ה
דין ו/או על פי תקן ו/או על פי נוהג, לתקופות אחריות ו/או לתקופות בדק ארוכות יותר 

זה, וזאת בין כלפי דיירים ו/או רוכשים ו/או קבלנים ו/או צדדים מאלה הנקובות בחוזה 
שלישיים כלשהם, הרי שתקופות הבדק הנקובות בחוזה זה והערבויות אשר הועמדו 

 להבטחת אחריות הקבלן במהלכן תוארכנה בהתאמה.
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    אחריות לטיב .55

וספים הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות, לרבות עבודותיהם של גורמים נ .א
 אשר פעלו מטעם הקבלן או שנקבע כי הקבלן יהיה אחראי עליהם.

אחריותו זו של הקבלן תכלול תיקון, שיפוץ וחידוש עבודות לקויות, כולל הוצאות  .ב
הכרוכות בכך וכן נזקים תוצאתיים אשר קבלן סביר היה רואה כתוצאה אפשרית 

 מליקויים, פגמים או אי התאמה להן אחראי הקבלן.

קבלן תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש אחריות ה .ג
בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, או הפרה אחרת של תנאי ההסכם, הכל לפי 

 קביעתו הסופית של המפקח.

כן יהיה הקבלן אחראי לכל ליקוי, פגם, נזק או קלקול הנובעים מליקוי, טעות או השמטה  .ד
צורפו להסכם ובין שלא, אשר לפי הוראות הסכם זה היה על הקבלן במסמכים, בין ש

 לגלותם.

 לעיל.  54 מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, כמפורט בסעיף  לגרועסעיף זה בא להוסיף ולא  .ה

 תיקונים על ידי הקבלן .56

שר נובעים מטיב הקבלן אחראי לתיקון כל נזק ופגם שנתגלו בעבודות בתקופת הבדק, וא .א
העבודה ו/או מטיב החומרים. עם קבלת הודעה מהמנהל בדבר הצורך בביצוע תיקונים, 
כאמור, יהא על הקבלן לתקן מיד, על חשבונו, כל פגם או נזק, כאמור, וזאת לפי הנחיות 

 המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

 לחוזה זה. 74 אין בסעיף קטן )א( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף  .ב

הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים כאמור, לפי דרישת המפקח ולשביעות  .ג
רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום תקופת הבדק המתייחסת 

  לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.

 מוריהימים מתאריך הודעת  15 הקבלן יחל בביצוע התיקונים האמורים לא יאוחר מתוך .ד
ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים שיאושרו ע"י המפקח. אישור המפקח לפי 
סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטיב ביצוע התיקון. לא הביא הקבלן לאישורו 
של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, רשאי המפקח לקבוע אותן 

על אף האמור, ככל שמדובר בתיקון של ליקוי, פגם או נזק אשר גורם  בון הקבלן.על חש
 24לסיכון חיים או רכוש או לסיכון בטיחותי מכל סוג, יחל הקבלן בביצוע התיקון בתוך 

 שעות מקבלת ההודעה על התיקון הנדרש. 

ותו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע תיקון כל שהוא לא יפטור את הקבלן מאחרי .ה
לתיקוני ליקויים ו/או תקלות וקלקולים שיתגלו בתוך תקופת הבדק גם אם יתגלו פעם 

 נוספת למרות תיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן והוראות ההסכם יחולו גם על תיקון זה.

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים, ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי  .ו
 ים בשעות העבודה הרגילות.דרישת המפקח, יבוצעו התיקונ

קבלנים, עובדים, ציבור, הקבלן, יימנע, במידת האפשר מגרימת הפרעות ואי נוחות ל .ז
)במידה ויהיו כאלה( ולעסקים שיפעלו ו/או יתגוררו ו/או  כיםסמוינים מבקרים דיירי בני

תוך שמירה על כללי הבטיחות ו/או בסמוך אליהם, יתקיימו באתר העבודה ו/או בנכס 
רש עפ"י הוראות הסכם זה. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן לקדמותו וינקה כנד

את מקום התיקונים וסביבתו ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים, או 
 קונים.ישנפגעו, במישרין או בעקיפין, מביצוע הת

מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות -לא תתקבל מצד הקבלן כל טענה, כצידוק לאי .ח
ההסכם ובהתאם להוראות נספח זה, בדבר תיקונים ו/או שינויים שנעשו ע"י מורשה 

אלא אם אישר המנהל את הטענה וכי יש בכך  מוריהמטעם המפקח ו/או המנהל ו/או 
  משום צידוק כאמור.

לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לענין התיקונים בהתאם להוראות ההסכם, תהיה  .ט
לבצע את התיקונים בעצמה או ע"י מי מטעמה והקבלן  בת,, אך לא חיירשאית מוריה

כהוצאות כלליות  25%ישפה את מוריה שיפוי מלא וישלם לה את כל הוצאותיה ועוד 
 ומימון. סכום ההוצאות יקבע ע"י המפקח.
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 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. .י

ולים בעבודה שבוצעה לפי ההסכם ניתנים לתיקון, אם אין הפגמים, הליקויים והקלק .יא
בסכום שייקבע על ידי  למוריהלדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 המפקח.

 תשלום בגין השתתפת עצמית בתביעות  .57

אם מוריה ערכה ביטוח המכסה את העבודות שבוצעו על ידי הקבלן וככל שבגין העבודות  .א
ר אליהן יוגשו תביעות כנגד מוריה ו/או הקבלן ו/או כל שבוצעו על ידי הקבלן או בקש

גורם אחר אשר מכוסות על ידי פוליסות הביטוח, אזי ישא הקבלן בלבד בהשתתפות 
 העצמית, הכל כמפורט גם בהוראות לגבי הביטוחים. 

במקרה כאמור, אם יוגשו התביעות קודם לעריכת החשבון הסופי אזי במועד עריכת  .ב
 ו מחשבון הקבלן סכומי ההשתתפות העצמית. החשבון הסופי ינוכ

 תוכניות עדות .58

בדבר ביצוע  (as made)עם השלמת העבודה, יהיה הקבלן חייב להכין תכניות עדות  .א
על ידי מודד מוסמך או מהנדס ותחתמנה , אשר תערכנה העבודות ו/או מצבן עם השלמתן

ה בקנה מידה ובפרוט זהים לתוכניות שנמסרו לקבלן ועל פיהן מתאים )לפי הענין( ותהיינ
 ולמוריה"(. התוכניות תערכנה על חשבון הקבלן תוכניות העדות" -)להלן  הוכנו העבודות

. הגשת תוכניות העדות מהווה תנאי להגשת החשבון יימסרו מקור ושלושה העתקים מהן
 הסופי ותשלומו. 

 שינויים, הוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים בעבודה .59

מוריה או המנהל רשאים, להורות בכל עת שימצאו לנכון על כל שינוי בעבודה לרבות:  .א
צורתה, איכותה וגודלה, על הרחבתה או על צמצום ממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, 

, לרבות בין אם לאו, והכל כפי שימצאו לנכוןבין אם תוארו בתכניות או בכל מסמך אחר ו
בשל עיכוב בעבודה, פיגור בזמני הביצוע ע"י הקבלן וכיוצא באלה, והקבלן מתחייב למלא 

. הקבלן מתחייב לרבות הריסה של העבודה או כל חלק ממנה שביצע הםאחר הוראותי
בות אחרת למלא אחר הוראות מוריה והמנהל, בהקשר זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחיי

 שלו, על פי חוזה זה.

מודגש כי למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, סך המחירים הנקובים בכתב 
הכמויות כפי שאושר או התמורה הפאושלית שסוכמה, לפי הענין, כוללים את מלוא 
התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, הפעילויות, והנושאים הנכללים בחוזה 

עות רצון מוריה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה, אלא אם זה לשבי
 הדבר נכתב במפורש.  

"פקודת הוראת מוריה או המנהל על שינוי העבודה, לפי סעיף קטן )א( לעיל, תיקרא  .ב
הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן ו ותינתן בכתב שינויים"

, אם יהיה המנהל בדעה שיש הכרח בשינוי מיידי, ואין באפשרותו . אולם"פקודת שינויים"
להכין פקודת שינויים בכתב ומבעוד מועד, ייתן המנהל את פקודת השינויים בעל פה ודין 
פקודה בעל פה זו יהא כדין פקודת שינויים שניתנה בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, יאשר 

על בתוך שבעה ימים מהיום בו ניתנה.  המנהל בכתב כל פקודה שניתנה בעל פה, וזאת
הקבלן לציין ביומן ליד כל פקודת שינויים שנתנה בעל פה אם אושרה ע"י המנהל בכתב 

 אם לאו.

כל פקודת שינויים לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד הנקוב בחוזה זה, ואין  .ג
 49 וף לאמור בסעיף בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי החוזה על כל הכלול בו, בכפ

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכת זמן להשלמת לעיל. 
העבודה אינה מזכה את הקבלן בארכת זמן להשלמת העבודה. שינוי מועד השלמת 

   בלבד. 49  העבודה יהיה לפי סעיף

לחוזה זה, ושכר החוזה  60 שינוי לפי פקודת שינויים יקבע בהתאם להוראות סעיף ערך ה .ד
יועלה או יופחת בהתאם לכך, וזאת אם אין בחוזה זה הוראה מפורשת העומדת בסתירה 

 להוראת סעיף קטן )ד( זה.
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ע ממוריה פיצוי בעד במקרה של הפחתה בהיקף העבודה, לא יוכל הקבלן לדרוש או לתבו .ה
 הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים.

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב  .ו
יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש את  -את העלאת שכר ההסכם 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים  15ו העלאת שכר ההסכם כאמור. עבר
מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא 

 ישפיע על שכר ההסכם.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן גם כאשר ערך כלל השינויים, לרבות  .ז
 מעותית משכר ההסכם.שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, שונה בצורה מש

למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצוע של שינוי כלשהו לפי סעיף זה  .ח
מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. היה ערך השינוי שנוי במחלוקת ו/או בלתי ידוע, יקבע 

 יום מיום מתן פקודת שינויים. 30המפקח את ערך השינויים תוך 

לא נחשבים כ"שינויים", אינם מזכים את הקבלן בתוספת  מובהר כי השינויים הבאים .ט
 תשלום והם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה:

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי מוריה או המפקח או מי מטעמם במסגרת  (1
 הסמכויות שהוגדרו להם בחוזה זה. 

ודות ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי חוזה זה או על מנת להביא את העב (2
 למצבם המתחייב מהוראות חוזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות. 

שינויים הנובעים במשירין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי החוזה, ובכלל  (3
זה שינויים הנובעים מדרישות הדין, מטיפול בעתיקות וכל כיוצא באלה וכן שינויים 

 . הנובעים מהצורך של הקבלן לעמוד בהוראות החוזה

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת החוזה על ידו.    (4

בנסיבות המפורטות בסעיף משנה זה לעיל אין במתן פקודת השינויים מובהר למען הסר ספק כי 
 כדי לגרוע מכל זכות שיפוי קיזוז ו/או כל זכות אחרת של מוריה לפי הסכם ו/או לפי כל דין.

 הערכת שינויים   .60

בהתאם להוראות  קף ההסכם כתוצאה מפקודת השינויים יגדל שכר ההסכםהיגדל  .א
קטן היקף ההסכם כתוצאה מפקודת השינויים יקטן שכר ההסכם המפורטות להלן. 

  . , על פי ההוראות המפורטות להלןבהתאם

 עבודות שהתשלום עבורן הוא במדידה ועל פי כתב כמויות .ב

תנו, בכל מקרה של פקודת שינויים מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לא יש (1
 כאמור, ואחת היא מה היה השינוי, שיעורו או היקפו.

אם יידרש הקבלן לבצע פקודת שינויים, אשר גורמת לכך שהשינוי בכמות היחידות  (2
)חמישים אחוזים( מהמופיע בסעיף המתאים בכתב  50%בסעיף המתאים עולה על 

נה סכום החוזה כולו בשיעור העולה הכמויות, או אם כתוצאה מהשינוי האמור ישת
 אינה אולם)עשרים וחמישה אחוזים( מהיקפו הכולל, רשאית מוריה,  25%על 

ביחס לעבודה , לדרוש מהקבלן והקבלן נותן בזה את הסכמתו כי המחיר חייבת
על אלא ייקבע לא יהיה המחיר הקבוע בכתב הכמויות מסויימת או לפריט מסויים 

 פי המפורט להלן: 

דומים לפריטים דומים או לעבודות דומות ת, באמצעות מחירי יחידה ראשי (א
בכתב הכמויות, תוך קביעת ערך השינוי באופן יחסי לפי מחירי כתב הכמויות 
של פריטים או עבודות דומות. ככל שיסבור המפקח כי לא ניתן לקבוע את ערך 

על פי  אותה עבודה או פריט לפי סעיפים דומים בכתב הכמויות, יקבע המחיר
 וללאלגבי אותו רכיב או אותה עבודה בלבד,  מחירון "דקל" לעבודות גדולות

, וזאת בניכוי דקל במחירון כתובות אלה אם גם, ומין סוג מכל כלשהן תוספות
אשר היה תקף בעת ההתייחסות תהיה למחירון דקל . 15%הנחה מוסכמת של 

אם לדעת . הגשת הצעת הקבלן למכרז או למוריה )במסגרת הליך אחר(
המפקח, לפי שיקול דעתו המוחלט, אין סעיף מתאים לעבודה הרלבנטית 

יקבע המפקח את המחירון, מבין המחירונים הקיימים בשוק, מחירון "דקל" ב
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אשר לפיו ייקבע ערך העבודה, כאשר גם מהמחיר הקבוע במחירון האמור 
 בגין הנחה מוסכמת.  15%שנקבע על ידי המפקח ינוכו 

אם לביצוע ניתוח מחירים על פי ניתוח מחירים שאושר בכתב על שנית, בהת (ב
)שישה אחוזים( אם נמסרה  6%ידי המפקח, ובתוספת אשר לא תעלה על 

בודה הע)שנים עשר אחוזים( אם תבוצע  12%העבודה לביצוע לקבלן משנה או 
 על ידי הקבלן עצמו. 

שבון תעריפי יובאו בחלענין סעיף )ב( זה בקביעת מחירי היחידות החסרים 
שכר העבודה שהונהגו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול 
ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת תוספות המוכרות על ידי האיגוד 

 . המקצועי כאמור

יובאו בחשבון מחירי לענין סעיף )ב( זה בקביעת מחירי היחידות החסרים 
מוסמכת, ובהעדר קביעה כזו  שותר החומרים שנקבעו מזמן לזמן על ידי כל

המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה  -לגבי חומרים בסיסיים 
לחומרים בסיסיים שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי 

מחירי החומרים הנהוגים בתאריך בו היה על הקבלן לספק  -שאר החומרים 
 . חומריםאת החומרים בהתאם ללוח הזמנים של אספקת ה

למען הסר ספק יובהר כי קביעת מחירי היחידה כאמור לעיל תיעשה על פי המנגנונים 
ב( לעיל, על פי סדר הופעתם, כך שבמקרה בו ניתן  -הקבועים בסעיפים קטנים א( 

לקבוע את המחיר על פי מנגנון הקובע בסעיף א( לא יידרשו הצדדים למנגנון הקבוע 
 בסעיף ב(. 

פק כי מוריה אינה מחוייבת לבחור בשינוי המחירים ביחס מודגש למען הסר ס (3
למחירים הקבועים בכתבי הכמויות על פי המנגנונים המפורטים לעיל וההחלטה 
האם לקבוע מחירים שונים מהמחירים הנקובים בכתבי הכמויות תהיה לפי שיקול 
דעתה המוחלט והבלעדי של מוריה, ואם תבחר מוריה שלא לפתוח את מחירי 

דות הקבועים בכתב הכמויות תיקבע התמורה על פי המחירים הקבועים בכתב היחי
 הכמויות. עוד מודגש כי לקבלן לא עומדת הזכות לדרוש את שינוי המחירים כאמור.  

קיבל הקבלן הוראת שינויים ואין לעבודה הקבועה באותה הוראת שינויים סעיף  (4
 ( לעיל.2משנה  מתאים בכתב הכמויות, ייקבע ערך השינוי על פי סעיף

  

 עבודות שהתשלום עבורן הוא לפי השיטה הפאושלית .ג

במקרה של פקודת שינויים הנוגעת לעבודה אשר התמורה לקבלן בגינה היא לפי  (1
השיטה הפאושלית, ואותם שינויים הם שינויים אשר בגינם נדרש לשנות את שכר 

 זה:  ג החוזה, ייקבע ערך השינוי על פי להלן בסעיף 

ראשית, אם וככל שבקשר עם העבודות אושר על ידי המזמין כתב כמויות  (א
שהוגש על ידי הקבלן, בין אם כתב כמויות זה שימוש כבסיס לקביעת התמורה 
הפאושלית ובין אם לאו, אזי ייקבע ערך השינוי על פי מחירי היחידות בכתב 

על ידי  מחירי יחידות דומות בכתב הכמויות שאושראו על פי הכמויות שאושר 
ויים אך יש מחירי יחידה מובהר כי גם אם כתב הכמויות חסר סעיף מס. מוריה

דומים, יקבע ערך השינוי באופן יחסי לפי מחירי כתב הכמויות של פריטים 
בחשבון כל מחיר יחידה דומה  המפקחלצורך קביעתו כאמור יביא דומים. 

ויות, אם, לפי שיקול דעתו, ניתן להתבסס עליו לצורך קביעת הנקוב בכתב הכמ
מחיר היחידה החסר. במידה ובכתב הכמויות מופיעים מחירים שונים ביחס 
לעבודות זהות, ייקבע ערך השינויים בהתחשב עם מחיר היחידה הנמוך יותר 

 המפקח. שביניהם, הכל לפי העניין ושיקול דעתו של 

על פי המחירים שבכתב הכמויות יחולו  בכל הקשור לקביעת המחירים
 לעיל.  ב 62הוראות סעיף 

ה ו רכיב או אותשנית, באמצעות מחירי יחידה על פי מחירון "דקל" לגבי אות (ב
 כתובות אלה אם גם, ומין סוג מכל כלשהן תוספות וללא, בלבד עבודה

ההתייחסות תהיה . 15%י הנחה מוסכמת של בניכו, וזאת דקל במחירון
אשר היה תקף בעת הגשת הצעת הקבלן למכרז או למוריה למחירון דקל 

מחירון בהעדר סעיף מתאים לעבודה הרלבנטית ב. )במסגרת הליך אחר(
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יקבע המפקח את המחירון, מבין המחירונים הקיימים בשוק, אשר "דקל" 
הקבוע במחירון האמור שנקבע על  לפיו ייקבע ערך העבודה, כאשר גם מהמחיר

 בגין הנחה מוסכמת.   15%ידי המפקח ינוכו 

שלישית, בהתאם לביצוע ניתוח מחירים על פי ניתוח מחירים שאושר בכתב על  (ג
)שישה אחוזים( אם נמסרה  6%ידי המפקח, ובתוספת אשר לא תעלה על 

העבודה )שנים עשר אחוזים( אם תבוצע  12%העבודה לביצוע לקבלן משנה או 
 על ידי הקבלן עצמו. 

למען הסר ספק יובהר כי קביעת מחירי היחידה כאמור לעיל תיעשה על פי המנגנונים 
ג( לעיל, על פי סדר הופעתם, כך שבמקרה בו ניתן  -הקבועים בסעיפים קטנים א( 

לקבוע את המחיר על פי מנגנון הקובע בסעיף א( לא יידרשו הצדדים למנגנון הקבוע 
 וכך הלאה. בסעיף ב( 

מובהר כי הקביעה האם השינוי בעבודה הפאושלית הוא מהסוג המזכה את הקבלן 
בתוספת תשלום או מחייב בהפחתת התשלום תיקבע על ידי המפקח לפי שיקול דעתו 

 המוחלט. 

נבעה בגין פקודת שינויים שניתנה לקבל הפחתה בעבודה אשר על הקבלן לבצע לפי חוזה  .ד
אמה, וזאת כאשר ערך השינוי ייקבע לפי המחירים בכתב זה, יפחת שכר החוזה בהת

הכמויות שאושר ובהעדר הוראה מתאימה ייקבע ערך השינוי על פי המנגנון האמור 
 , לפי הענין. ג 62או  ב 62בסעיפים 

וכן במקרה של הפסקת העבודה לצמיתות בהיקף העבודה, או צמצום תה במקרה של הפח
לא יוכל הקבלן לדרוש או לתבוע ממוריה פיצוי בעד להלן(,  73לפני סיומה )בהתאם לסעיף 

בגין העבודה  או אבדן רווחים או אבדן הזדמנויות או פיצויי קיום הפסד רווחים
 ת כלים.  , או בגין שכר עובדים או בטלאו הופסקה שהופחתה

כדי להסיר ספק מובהר במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של פקודת השינויים,  .ה
 מחמת העדר הסכמה על ערכו של השינוי. 

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן פקודת השינויים כדי לחייב את מוריה  .ו
נוסף,כאמור, ישולם לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לשכר החוזה, וכל תשלום 

 אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה. 

מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת מוריה ובין שאינם ביוזמת מוריה, יהיה כפוף  .ז
לאישורה מראש ובכתב של מוריה, טרם ביצועם. מודגש כי אישור מוריה אינו מייתר או 

ון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבח
דין ואינו גורע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים, אלא אם לפי מסמכי החוזה האחריות 

 לכך מוטלת במפורש על מוריה. 

מוריה תהיה רשאית לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן אשר במסגרתו יידרש  .ח
על הפרויקט, לוחות הזמנים לישום הקבלן לפרט בכתב את השלכות השינוי המבוקש 

השינוי, עלות השינוי והשפעתו על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו. 
 ימים מקבלת הבקשה למידע.  14הקבלן ישיב לבקשת מידע בתוך 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ למנהל ובכלל  .ט
ות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, זה מידע בקשר לעל

הוצאות הובלה וכיו"ב. כמו כן רשאי המנהל להשתמש בטבלאות של חברת "דקל" או בכל 
 רשימת מחירים אחרת או להסתמך על מכרזים אחרים.

כדי להסיר ספק מובהר במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה של פקודת השינויים,  .י
מחמת העדר הסכמה על ערכו של השינוי. על אף האמור ברישא, אם קבע המנהל, ביוזמתו 

 –ו/או לפי בקשת הקבלן, שמחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת 
יראו את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות וינהגו לגבי קביעת מחיר היחידה 

 בהתאם לאמור בס"ק )ב( להלן.

ניתנה פקודת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדל שכר החוזה, יגדיל הקבלן את הערבות  .יא
מסכום הביצוע  6%א( לחוזה זה, כך שתעמוד על שיעור של ) 6שמסר, בהתאם לסעיף 

 הכולל, שלאחר מתן פקודת השינויים.

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שחסרים מחירי  .יב
ימים מיום מתן פקודת השינויים  7יודיע למנהל תוך  -יחידה מתאימים בכתב הכמויות 
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כאמור לעיל, גם אם כתב הכמויות חסר סעיף מסויים אך יש מחירי יחידה דומים, על כך. 
יהיה מוסמך המפקח לקבוע את מחיר היחידה ו/או ערך השינוי, באופן יחסי לפי מחירי 

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן  30עברו ם. כתב הכמויות של פריטים דומי
רואים אותו )אך לא את מוריה( כאילו הסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך  -פנה בכתב 

מחירי יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה עילה כל שהיא לתביעה בגין פקודת 
 השינויים האמורה.

 

 תשלומי עבודה יומית .61

ינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה דרש המנהל בפקודת ש .א
בשיטה של "עבודה יומית", יודיע המנהל על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על 

, שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה(
 .)חמישה עשר אחוזים( 15%בהנחה של 

י הסכום הנ"ל כולל את רווח הקבלן וכן את ההוצאות הכלליות למען הסר ספק, מובהר כ
 ו/או האחרות.

הוראת המפקח תינתן בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו 
 הוראה כתובה כאמור.

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של 
 ודה, לטיב העבודה ו/או לכל ענין אחר הקשור בעבודההקבלן לפי ההסכם, לביצוע העב

ערך החומרים וערך העבודה, לצורך סעיף זה, ייקבע על ידי המפקח, על יסוד רשימות  .ב
 שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, ובהן יצוינו:

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. (1

ודה, שעות העבודה, שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העב (2
ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל 

 עובד ועובד.

 הוצאות הובלה. (3

 הוצאות ציוד מכני כבד. (4

( לעיל תימסרנה, בשני העתקים, 4) -( ו3(, )1הרשימות האמורות בסעיפים קטנים )ב( ) .ג
( לעיל, תימסרנה למפקח, 2ף קטן )ב( )בסוף כל שבוע. רשימות העובדים האמורות בסעי

בשני העתקים, לאחר כל יום עבודה, העתק אחד מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם 
 יימצא ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

מדידה של שעת עבודה לצורך חישוב מחירי העבודה היומית תהיה לפי שעת עבודה נטו  .ד
כבר באתר העבודה, לאחר ניכוי שעות נסיעה, אבטלה, ניהול  של עובד או ציוד הנמצאים

 וכיוצא באלו.

למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי המחירים המצויינים בסעיף זה כוללים כל הוצאה  .ה
שהיא של הקבלן לרבות הבאת פועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, עלויות קניית 

וכל הוצאה אחרת, וכן הם כוללים החומרים והציוד, רווח הוגן, הוצאות סוציאליות 
הוצאות הקבלן בגין הבאת ציוד, למעט ציוד אשר הובא על ידי הקבלן במיוחד לשם ביצוע 

המחירים המצויינים כוללים גם חומרי עזר כגון דלק, שמנים,  העבודה היומית כאמור.
 בלאי, כלים וכיוצא בהם.

יומית יהיה בהתאם לתפקידם  לצרכי התשלום לקבלן, סיווג הפועלים המועסקים בעבודה .ו
וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע ולא על פי הכשרתם או סיווגם הרגיל. הקבלן 

 מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל פועל.
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 מדידות -פרק ט' 

 מדידת הכמויות .62

הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה, ואין הכמויות הנקובות בכתב  .א
 לראותן ככמויות שהקבלן בצען למעשה.

הכמויות שבוצעו למעשה, לפי החוזה, תיקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות שיבוצעו  .ב
על ידי מודד מוסמך שיועסק על חשבון הקבלן, בהתאם לשיטת המדידות הקבועה במפרט 

ות. כל המדידות תבוצענה על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן, המיוחד או בכתב הכמוי
תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח ועל ידי 

 הקבלן. 

המדידות יבוצעו במועד שייקבע על ידי המפקח, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן על  .ג
גרום למודד המוסמך להיות המועד בו הוא מבקש שיבוצעו המדידות, והקבלן מתחייב ל

נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע המפקח וכן מתחייב הקבלן להיות נוכח במועד 
שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך לצורך זה, ולעזור ככל הנדרש לבצע את 

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם ואת הציוד הדרושים -המדידות הדרושות. כמו
 על חשבונו הוא, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. לביצוע המדידות,

לא נכחו הקבלן או ממלא מקומו, במועד שנקבע, כאמור בסעיף קטן )ג( לעיל, לצורך  .ד
ביצוע המדידות, יהא המפקח רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם באמצעות המודד 

שר המפקח, והכל המוסמך עמו התקשר הקבלן או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתק
על חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו את המדידות 
שבוצעו על ידי המודד בהעדר הקבלן, כאמור, כמוסכמות ומכריעות, והקבלן לא יהיה 
רשאי לערער על תוצאותיהן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא הקבלן רשאי לבקש, 

המדידות, אם ימציא סיבה טובה לכך, להנחת דעתו של המפקח. מראש, לדחות את מועד 
בקשה לדחיית מועד מדידות, כאמור, תוגש על ידי הקבלן לפחות שבעים ושתיים שעות 

 לפני המועד שנקבע בהודעת המפקח.

נכחו הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על תוצאות  .ה
ימים ממועד ביצוען. במקרה של ערעור הקבלן, כאמור, יקבע  7המדידות, בכתב ותוך 

המפקח מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן ערעור. אם גם אחרי 
המדידה הנוספת יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל, 

 והכרעתו תהיה סופית. 

כנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה המדידות הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מו .ו
 בהתאם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.

מויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי אם לא צויין אחרת בכתב הכ .ז
התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי הענין, ללא כל תוספת עבור פחת 
וכיוצא בזה, ומחירה הקבוע לה בכתב הכמויות יראה ככולל את ערך כל עבודות הלוואי 

 הדרושים לביצוע העבודה.והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומרים 

 ,וחישוב הכמות המבוסס על המדידותשנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך מסמך המדידות  .ח
 כפי שאושרו ע"י המפקח, יהווה חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש למפקח לאישור.

את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין מועד  יזכולהסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא  .ט
 שבונותיו לבין תשלומם.הגשת ח

עבודות מסוימות או חלקי מבנה ימדדו וישולמו העבודה כולה או נקבע בין הצדדים כי  .י
"(, דהיינו ייקבע להן מחיר סופי ולא תערך עבודה פאושלית" -)להלן  פאושליתבעבודה 

 , ובמקרה זה יחולו ההוראות שלהלן:מדידת כמויות בגמר העבודה

או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה כל עבודה שתוארה במפרט ו/ (1
הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו ייחשבו ככלולות 

 במחיר שנקבע לביצוע העבודה הפאושלית.

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח לדעת  (2
וכן ומבטאות את העבודות שהן מתאימות לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מת

המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר הסופי כפי 
התאמות בין הכתוב -התאמות או אי-שנקבע עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי

בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת הצעתו לבין התוכניות 
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 או המפרט.

נה רק אם ידרוש המנהל בכתב שינויים בתאור העבודות המחיר הסופי ישת (3
  .לעיל 60  - 59 בסעיפים הפאושליות. ערך השינויים יחושב על פי האמור 

ה זה, שכר החוזה לא ידוע לקבלן כי בכל העבודות הפאושליות, אם קיימות בחוז (4
ישונה כתוצאה מהפרשים שייווצרו בפועל בין הכמויות הנקובות בכתב הכמויות 

 )אם קיים כתב כמויות( לבין הכמויות שיבוצעו בפועל.

 

 סכומים משוערים ומחירים נקובים של חומרים .63

סכום שנכלל בכתב הכמויות, ותואר בו במפורש כסכום משוער, לא ייחשב לחלק מסכום  .א
ה. אם בוצע חלק מהעבודה אליו התייחס סכום משוער זה, ייקבע שיעור התמורה החוז

 לחוזה זה. 60 המגיע בגין חלק זה של העובדה בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 

מחיר יחידה שנקוב בכתב הכמויות, המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסוימים  .ב
שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב סכום החוזה, במחיר היחידה 
שיתקבל על ידי הצבת המחירים הממשיים של החומרים האמורים )שנרכשו על ידי 

 הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים.

ובר, קבלה, הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, ש .ג
וכיו"ב המתייחסים לסכומים משוערים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים בכתב 

 הכמויות, לפי סעיפים קטנים )א( )ב( ואשר עשויים להשפיע על חישוב סכום החוזה.

 תשלומים -פרק י' 

 כללי -שכר ההסכם  .64

 יהיה זכאי הקבלן לקבל את שכר ההסכם אשר יחושב כדלקמן:תמורת ביצוע העבודה כולה 

לעיל במחירי ההסכם  62 המכפלה של הכמויות שאושרו ע"י המפקח כאמור בסעיף  .א
"מחירי ההסכם"( כשהם צמודים לשיעור עלית המדד,  -הנקובים בכתב הכמויות )להלן 

  60 59 פים מחירי השינויים ו/או התוספות שבוצעו כאמור בסעי בתוספת או בהפחתת
 ובכפוף לכל האמור בפרק זה.

ישולם שכר  -עבודה פאושלית  , או חלקים מהעבודה,למרות האמור לעיל הייתה העבודה .ב
יחס לעבודה זו בהתאם לאבני הדרך לתשלום שייקבעו במסגרת המפרטים ההסכם ב

 המיוחדים.

במקרה של עבודה שהתמורה עבורה בחלקה לפי מדידות ובחלקה לפי שכר פאושלי,  .ג
תיקבע במפרטים החלוקה בין העבודות למדידה ובין העבודה הפאושלית, ושכר החוזה 

מדידה. במקרה כאמור יחולו יהיה סכום שכר העבודה הפאושלית ושכר העבודה ל
הוראות החוזה הנוגעות לשכר עבודה לפי מדידה ולמדידות על העבודה למדידה ואילו 

 ההוראות הנוגעות לשכר עבודה פאושלית יחולו על העבודה הפאושלית. 

 . לכל תשלום שישולם לקבלן החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כדין .ד

 מחיר סופי .65

הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מחירי ההסכם הם מחירים סופיים,  .א
מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על כל נספחיו, והם לא ישתנו מכל סיבה שהיא 
שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 
כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, 
מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה 

 אחרת כל שהיא.

אם לא נקבע במפורש אחרת בהסכם, יראו בכל מקרה את שכר ההסכם על כל מרכיביו  .ב
)הן בעבודה למדידה והן בעבודה  ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודה

 וע מכלליות האמור לעיל, את כל האמור להלן:, ובין היתר ומבלי לגרפאושלית(

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (1
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 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י ההסכם.

תיאום עם כל הגורמים, כולל רשויות, קבלנים אחרים, קבלני התשתית הציבורית,  (2
 משטרה וכיו"ב.חברת חשמל, בזק, מע"צ, 

נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות  (3
 סילוק מי גשם ושאיבת מים ושאר פעולות ניקוז.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות  (4
יום הוצאות הרכבתם, החזקתם והובלתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בס

 העבודה.

הובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן ו/או ע"י מוריה, המוצרים והציוד האחר  (5
לאתר העבודה או בתוכו, או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה 

 העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

ן שמירה על בדיקת וביקורת חומרים וציוד, אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכ (6
 חלקי העבודה שנסתיימו, החזרתם והגנה עליהם עד למסירתם.

מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  (7
 לשם כך.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות,  (8
מנטים עם זויות לא ישרות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באל

ואלמנטים משופעים ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי ו/או הציפוי, מכל 
 סוג שהוא, של אלמנטים עם זויות לא ישרות ואלמנטים משופעים.

עבודות תכנון החלות על הקבלן וכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות ו/או  (9
 מסמכים אחרים לפי ההסכם.

דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן הכשרת  (10
 לאחר סיום העבודה.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות והוראות ההסכם לצורך התקנה בעבודה, או  (11
בכל חלק ממנה, וכן לצורך השארת חורים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, 

 כבלים, תעלות, עירום זמני של ערימות עפר וכו'. חריצים או שקעים למעבר צינורות,

 ארגון וניקוי אתר העבודה, אחזקתו וסילוק פסולת ועודפים ממנו. (12

דמי הביטוח למיניהם החלים על הקבלן, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות,  (13
 מס קניה, מכס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 זמנים ועדכונם השוטף.ההוצאות להכנת לוחות  (14

אספקת מים, חשמל וטלפון כמפורט בהסכם, וההוצאות הנדרשות לביצוע חיבור  (15
 הנכס למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת לסוגיהן כמפורט במפרט הטכני.

 ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודה המתבצעת, עריכת חשבונות ואישורם. (16

 מנגנוני בקרת והבטחת איכות.  (17

וץ, ניהול, תאום, השגחה ופיקוח, לרבות תאום עם קבלני משנה וגורמים הוצאות ייע (18
 נוספים המועסקים על ידו.

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה לאחר ביצועה. (19

כל ההוצאות החלות על הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות  (20
  הסכם זה.

 , בהתאם להוראות הסכם זה.כל ההוצאות הקשורות באספקת מוצרים ע"י מוריה (21

כל ההוצאות והתיקונים מכל מין וסוג שהוא החלים על הקבלן עפ"י הוראות  (22
 ההסכם.

 רווחי קבלן. (23

הובלה, התקנה ותחזוקה של מבנים ו/או רכיבים שידרשו לפעולת המפקח ו/או  (24
 המנהל עפ"י הוראות הסכם זה.

או הקשורות עמם, כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ההסכם על כל פרטיהם ו/ (25
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או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, 
לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה 

 לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

   מקדמות .66

במועדים שתקבע, מוריה רשאית לתת לקבלן מקדמות על חשבון שכר ההסכם בשיעורים ו .א
ערבויות בהתאם  כנגדעל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהסכמת הקבלן. המקדמות תינתנה 

מסך התשלומים המגיעים לקבלן לפי  15%סכום המקדמה לא יעלה על  להלן. זהלסעיף 
 חוזה זה בגין השלמת העבודות במלואן ובמועדן.  

 שבו בהתאם.דין המקדמות כדין תשלום על חשבון שכר ההסכם והן יחו .ב

להבטחת כל מקדמה אשר יקבל, אם יקבל, ממוריה, ימציא הקבלן במעמד קבלת כל  .ג
"( בנוסח המצורף כנספח ערבות מקדמה" -מקדמה ערבות בגובה המקדמה כאמור )להלן 

 להסכם זה, בתוספת מע"מ כדין.א' 

ימים לאחר המועד לסיום ביצועה של העבודה  60תוקף ערבות המקדמה יהיה למועד  .ד
 גינה שולמה המקדמה.ב

סכום ערבות המקדמה יוקטן, בהתאם לסכום שנוכה על חשבון המקדמה מן התשלומים  .ה
    לעיל. קטן ג'המגיעים לקבלן, כאמור בסעיף 

יחולו על ערבות המקדמה, ואולם סכום ערבות המקדמה שישמש להסכם  6  הוראות סעיף .ו
 ה בידי מוריה יהיה בגובה יתרת הערבות אם טרם הוקטנה הערבות כאמור בסעיףבטוח

 לעיל. קטן ו'

 תשלומי ביניים .67

 -, ימציא הקבלן למפקח חשבון )להלן קלנדריחודש לכל  25-עד ולא יאוחר מהיום ה .א
 "( שיפורטו בו:חשבון הביניים"

שבגינו למועד  אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצעה מיום התחלת ביצוע העבודה עד (1
מוגש חשבון הביניים. האומדן, כאמור, יהיה מבוסס על כתבי כמויות מאושרים ועל 

 מדידות מאושרות.

אומדן ערכם של החומרים המצויים, בסוף החודש שבגינו מוגש חשבון הביניים,  (2
זה ובלבד לחוזה  .א41 במקום העבודה או שאספקתם הובטחה בהתאם לסעיף 

 לחוזה זה. .ג42 שהקבלן לא קיבל מפרעה בהתאם לסעיף 

מסמך המדידות וחישובי הכמויות המבוסס על המדידות כפי שאושר על ידי המפקח  (3
 לעיל. 62 כאמור בסעיף 

 רטים. דוחות בקרת והבטחת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפ (4

לוחות זמנים מעודכנים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע במפורש במפרטים כי אין  (5
 צורך להגיש לוחות זמנים מעודכנים. 

מהאתר לאתרים מורשים לפינוי או עודפי עפר דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת  (6
, ככל שבאותו חשבון נכללת דרישה לתשלום בגין או לשפיכת עודפי עפר פסולת
 מאתר העבודה.  או עודפי עפר ת סילוק פסולתעבודו

קרויות הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד וכן כל התוספות או יפרוט ההתי (7
, אם וככל הניכויים לשכר ההסכם שיש לבצעם בהתאם להוראות הסכם זה

 .שקיימים כאלו

-ר מהמפקח יבדוק את חשבון הביניים, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוח .ב
ימים מיום הגשתו יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בסעיף קטן )א( לעיל ויצרף  30

את ערכו של חלק מהעבודה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב 
הכמויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפקח אחוז 

 מים הנקובים.מסוים, לפי שיקול דעתו מהסכו

 מהחשבון המאושר על ידי המפקח יופחתו הסכומים הבאים: .ג

 כל תשלומי הביניים שבוצעו.   (1)
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 כל סכום אחר ששולם לקבלן, לפי החוזה. (2)

 לעיל.  66 ניכויי המקדמה, כמפורט בסעיף  (3)

 נו נערך החשבון.כל תשלום אשר מגיע למוריה מהקבלן, לפי החוזה, עד סוף החודש שבגי (4)

 סכומים שמוריה שילמה במקום הקבלן על פי הוראה מהוראות הסכם זה. (5)

הסכום שיוותר לאחר ההפחתות, כאמור, ישולם לקבלן כתשלום ביניים לחודש שבגינו נערך 
)מאה ועשרים( יום מן המועד בו הגיש הקבלן את חשבון  120חשבון הביניים, וזאת בתוך 

א ניתנו הערות על ידי המפקח, לחשבון. ככל שניתנו הערות על ידי ובלבד של הביניים לאישור
ימי עבודה  10תווסף למנין הימים המפקח לחשבון והקבלן נדרש להמציא חשבון מתוקן, י

. מוסכם מהמועד בו השיב הקבלן למפקח את החשבון המתוקן אחרי תיקון כל הליקויים
קרויות, לרבות הפרשי הצמדה, לגבי בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התיי

התקופה שתחילתה ביום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים וסופה ביום תשלומו של חשבון 
הביניים בפועל. מודגש למען הסר ספק כי בכל מקרה יבוצע התשלום רק לאחר קבלת אישור 

 המפקח. 

צא לו על ידי המנהל, הקבלן יגיש חשבונות )חשבון ביניים וחשבון סופי( על גבי טופס שיומ .ד
בו יפורטו הכמויות והמחירים על פי החוזה. על הקבלן יהיה למלא את הכמויות שבוצעו 

 בפועל לגבי התקופה אליה מתייחס כל חשבון וחשבון.

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמה של המנהל  .ה
חס לביצוע העבודה, לאיכותם של או של המפקח ביחס לטיב המלאכה שנעשתה בי

 חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים.

 5%מוריה תנכה מכל סכום אשר היא חייבת בתשלומו, על פי סעיף זה, סכום בשיעור של  .ו
"( שישמש כבטוחה נוספת להבטחת הפיקדון" –להלן )חמישה אחוזים( מהסכום כפיקדון )

הקבלן לפי חוזה זה, וזאת עד לסידור החשבון הסופי ולהמצאת הערבות  התחייבויות
הבנקאית לתקופת הבדק, או חילוט הפיקדון, כולו או חלקו, במקרים בהם תהיה מוריה 
זכאית לכספים מהקבלן לפי חוזה זה. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון האמור לא 

ריבית או הפרשי הצמדה או ייחשב כחוב שמוריה חבה לקבלן ולא יזכה את הקבלן ב
 בשניהם יחד.   

בחודש, יטופל הראשון על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי חשבון ביניים אשר יוגש לאחר  .ז
יחד עם חשבון הביניים של החודש שלאחר מכן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום 

 התייקרות ו/או הצמדה בגין אותו חודש.

ש החשבון ביום החול האחרון שלפני כניסת היה השלושה בחודש שבת או יום חג, יוג .ח
 השבת או החג, לפי העניין.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע חלקי של שלב במקרה של עבודה פאושלית,  .ט
בוצעה עבודה באופן  ביצוע אלא אך ורק בגין השלמת שלב הביצוע כמפורט במפרט הטכני.

 בגינה עד להשלמתה.חלקי ונכללה בחשבון שהגיש הקבלן ידחה התשלום 

לעיל לא יחול במקרה בו הוסכם כי עבודה מסוימת תהיה  ח' –קטנים א' האמור בסעיפים  .י
עבודה פאושלית. תשלומי ביניים עבור עבודות פאושליות ישתלמו על פי "אבני הדרך" 

 .במפרטי חוזה זהשייקבעו 

ם ישנן כאלה, הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה, בה יפרט על כל תביעותיו, א .יא
בשכר ההסכם ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב  נכלליםלתשלומים נוספים, שאינם 

ביצוע העבודה במשך החודש שלפני אותו חודש, והוראות הסכם זה על אופן הגשת 
  חשבונות ומועד תשלומן תחולנה על רשימת תביעות זו בשינויים המחוייבים.

תהווה ויתור מוחלט וללא תנאי של  לעילאמור אי הכללת תביעה ברשימת התביעות כ
הקבלן עליה. אולם, המפקח יהיה רשאי לדון בתביעת הקבלן גם אם זו הוגשה לאחר 
המועד הנקוב בסעיף זה, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור, 

   לשביעות רצונו של המפקח.

אשר לקבלת תביעתו של הקבלן או למפקח ו/או למנהל יהא מסור שיקול הדעת המוחלט ב
 דחייתה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת 
 דרישה, תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי מוריה בקשר לתשלומים נוספים.



 

 

53 

 סילוק שכר .68

לן חשבון סופי יום מן המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה לעבודה יגיש הקב 60-לא יאוחר מ .א
"( לעבודה כולה או לאותו חלק ממנה, שלגביו ניתנה תעודת החשבון הסופי" -)להלן 

השלמה. לחשבון הסופי שיגיש הקבלן יצורפו כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה 
יום מיום הגשת החשבון הסופי ויסולק  60-ייקבע סופית על ידי המנהל, לא יאוחר מ

יום לאחר קביעת שכר החוזה הסופי  90-כאמור, לא יאוחר מ במלואו לקבלן כפי שנקבע
לעיל, כל מקדמה ששולמה  67 כאמור, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 

לקבלן, אם שולמה, כל סכום המגיע למוריה מהקבלן לפי הוראות הסכם זה וכל סכום 
שבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע אחר ששולם עד אותה שעה, על ח

 למוריה מהקבלן לפי החוזה.

החשבון הסופי שיוגש לחברה כאמור ימצה את מלוא תביעותיו של הקבלן כלפי מוריה,  .ב
והקבלן יהיה מנוע מלהעלות תביעות נוספות שאינן מפורטות ו/או החורגות מהאמור 

  בחשבון הסופי.

   החשבון הסופי יכלול: .ג

עותקים, הכולל את כל תביעותיו הסופיות של הקבלן בקשר  3-שבון סופי, בח (1)
 לעבודה.

 ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, ב (2)
 עותקים. 3 -

, אם על פי מסמכי חישוב ההתייקרויות, הנובעות מהצמדת מחירי ההסכם למדד (3)
 העתקים. 3 - ב ההסכם קיימת הצמדה, וזאת

דפי כמויות לסך כל העבודה למדידה אשר בוצעה על ידי הקבלן במתכונת כתב  (4)
הכמויות של החוזה, כולל דפי מדידה לעבודה שאושרו ע"י המפקח, מסודרים 

, חתומים על ידי עותקים 3 - וממוספרים, עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון, ב
 מויות לכל סעיף.. דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמודד מסומך

מאזן מוצרים הכולל פירוט המוצרים שקיבל הקבלן ממוריה מול כמות המוצרים  (5)
  עותקים. 3 - שהושקעו בביצוע העבודה ובצירוף כל הסימוכין הדרושים, ב

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחרת  (6)
תוחזר לחברה עם קביעת שכר הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו 

 ההסכם כאמור בסעיף זה. 

לחוזה זה, יחולו הוראות סעיף קטן )א(  53 ניתנה תעודת השלמה חלקית, כאמור בסעיף  .ד
לעיל, בשינויים המחוייבים, גם ביחס לעריכת חשבון סופי לגבי העבודות שלגביהן ניתנה 

מור, והסכום אשר שולם לקבלן כשכר סופי בגין אותן תעודת ההשלמה החלקית, כא
 עבודות יקוזז משכר החוזה הכולל.

למען הסר ספק, מובהר כי סילוק שכר החוזה, כאמור, מותנה בכך שהקבלן ימציא   .ה
 למוריה, להנחת דעתה, את המסמכים הבאים:

 לעיל. 54 ערבות בנקאית לתקופת הבדק האמורה בסעיף  (1)

 לחוזה זה. כנספח ה'הצהרה וכתב ויתור על תביעות, בנוסח הרצ"ב והמסומן  (2)

אישורים מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן על פי  (3)
הסכם זה, לרבות אישורי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לחבור לרשתות מים, חשמל 

 .( ותעודת גמר4)טופס  וביוב

 . עדות תוכניות (4)

אישור מהגורם אשר הזמין את העבודות ממוריה, ככל שקיים כזה, כי העבודות נמסרו  (5)
 לו לשביעות רצונו, אלא אם נכתב במפרט כי הקבלן פטור מהמצאת אישור כאמור. 

 כל יומני העבודה, חתומים על ידי הקבלן.  (6)

 מסמכים, תמונות, מידע ונתונים נוספים כנדרש על פי המפרטים.  (7)
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מלאים וסופיים של בקרת איכות והבטחת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי דוחות  (8)
 המפרטים. 

במקרה של עבודה למדידה ייקבע שכר החוזה, סופית, על יסוד המכפלות של המחירים  .ו
לעיל לחוזה זה, בתוספת או בהפחתת  62 שבכתב הכמויות, בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

לעיל לחוזה זה,  61 עד  59 כל שינוי לפי פקודת השינויים כאמור בסעיפים  ערכו של
 לחוזה זה.  67 ובהתחשב באמור בשאר הוראות חוזה זה ובפרט בהוראות סעיף 

היה זכאי לתשלום ההתייקרויות, לרבות הפרשי מוסכם בזאת במפורש, כי הקבלן לא י .ז
הצמדה וריבית לגבי התקופה מהיום האחרון הקבוע בלוח הזמנים אשר נקבע לסיום 
העבודה כולה, כולל הארכות המאושרות על ידי המנהל, ועד למועד פירעונו בפועל של 

 החשבון הסופי. 

חה אליו הודעה מטעם לא הגיש הקבלן חשבון סופי, בתוך שבועיים מן המועד בו נשל .ח
המנהל, בכתב, יהא המפקח רשאי להכין בעצמו את החשבון הסופי,לפי שיקול דעתו. 

 העתק של החשבון הסופי שהוכן, כאמור, יישלח אל הקבלן ויחייב אותו.

הקבלן מצהיר בזאת במפורש, מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו, על פי חוזה 
ביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי מוריה ו/או כלפי כל זה, כי לא יהיו לו טענות, ת

 הבאים בשמה ומטעמה, בגין החשבון הסופי שיוכן על ידי המפקח, כאמור בסעיף זה. 

 15פי חוזה זה, יחזירם הקבלן למוריה, בתוך -קיבל הקבלן תשלומים מעבר למגיע לו, על .ט
עודפים, כאמור. בגין כל  ימים מן המועד בו הוציאה מוריה לקבלן דרישה להשבת כספים

יום של איחור בהשבת הכספים, מעבר למועד הנ"ל, ישא הקבלן בהפרשי ריבית פיגורים 
בשיעור הגבוה ביותר הנהוג אצל בנק לאומי לישראל בע"מ. הפרשי הריבית, כאמור, 
יצטברו לקרן החוב, החל מהמועד שנקבע לתשלומו ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר 

ר בזה כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מוריה לקזז את ההחזרים ספק, מובה
המגיעים מן הקבלן, בגין תשלומי יתר, וזאת בדרך של חילוט ערבויות או לגבות את 
ההחזרים הנ"ל בכל דרך חוקית אחרת, כפי שתמצא מוריה לנכון ומבלי שתחול עליה 

 חובה לתבוע את ההחזרים, קודם לכן, מן הקבלן.

כל ערעור ו/או מחלוקת אשר יהיו  ביעתו של המנהל באשר לשכר ההסכם הינה סופית.ק .י
בין המפקח והקבלן באשר לתשלומי הביניים יובאו בפני המנהל ויוכרעו במסגרת קביעתו 

  באשר לשכר ההסכם.

ימים מיום ששולמו לו. בכל מקרה  15תוך  למוריהאם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם  .יא
החזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, ישא ההחזר ריבית בגובה של איחור ב

הריבית החריגה המקסימלית בגין חריגה ממסגרת אשראי, כפי המקובל בבנק הפועלים 
ועד ליום  למוריהבע"מ באותו מועד מיום שבו היה חייב הקבלן להחזיר את התשלום 

על פי ההסכם או  מוריהות של . אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכלמוריהההחזרה 
על פי דין לגבות את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי לענין שיעור הנזק שנגרם 

 לה בשל פיגור כאמור.

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה   .69

הצדדים מסכימים בזה, במפורש, כי זכאות הקבלן לתשלומים כלשהם בגין תנודות במדד,  .א
רות על פי חוזה זה, תהיה אך ורק בהתאם להוראות שבסעיף זה במהלך תקופת ההתקש

 להלן.   

מנגנון אשר יחול על מחירי ההסכם יהא הצמדה ה מנגנוןאלא אם נקבע אחרת במכרז,  .ב
, בכפוף לכך ש"מדד 2009ההצמדה הקבוע בהוראות החשב הכללי כפי שפורסם בשנת 

תשומות הבניה למגורים וכל הבסיס" יהיה המדד הרלבנטי )מדד המחירים לצרכן, מדד 
( שצורפה למסמכי המכרזההצעה בהתאם לסוג המדד שנקבע בנוסח ערבות , כיוצא באלה

 הידוע במועד חתימת חוזה זה ולא כל מדד אחר. 

על אף האמור בס"ק ב' לעיל, ככל ונקבע במסמכי המכרז, כי הקבלן לא יהיה זכאי  .ג
 ל הצמדה, מכל סוג שהוא. להצמדה או להתייקרויות, לא יהא הקבלן זכאי לכ

הצמדה אחר )במובחן מסוג  מנגנוןככל ונקבע במסמכי המכרז להסר ספק מודגש כי  .ד
 המדד או תקופת המדד( יחול מנגנון ההצמדה שנקבע במכרז. 

 



 

 

55 

 ניכויים .70

ין ו/או על פי ו/או שמוריה רשאית לנכותו על פי ד דיןבנוסף לכל סכום שניכויו מחויב על פי 
 חוזה זה, ינוכו מכל חשבון שיגיש הקבלן )חלקי או סופי( גם הסכומים הבאים:

ועלויות בדיקות ובקרת איכות נלוות השתתפות בדמי בדיקת דגימות במעבדה ובהוצאות  .א
)שני אחוזים(, או כל סכום אחר שייקבע על ידי מוריה במסמכי  2%בשיעור קבוע של 

מובהר כי ניכוי המכרז, לפי הענין, ככל שנקבע סכום כאמור. הבקשה להצעות או במסמכי 
זה אינו תלוי בביצוע בפועל של בדיקות מעבדה מטעם מוריה, וכי אלא אם נקבע אחרת 

  כאמור, מכל תשלום המגיע לקבלן.  2%בהוראות המכרז, ינוכו 

י מוריה, דמי השתתפות בפרמיות לביטוח עבודות קבלניות, במידה ונערך ביטוח כזה על יד .ב
בשיעור הקבוע במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי הענין, )לפי השיעור 
הגבוה(, ואולם אם לא נקבע אחרת במסמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי 

 ( מסכום העבודות, על פי החוזה.וחצי)אחוז  1.5%הענין, יעמדו דמי ההשתתפות על 

סמכי הבקשה להצעות או במסמכי המכרז, לפי כל סכום אחר אשר במפרטים או במ .ג
 הענין, נקבע כי מוריה תנכה מחשבונות הקבלן. 

 מובהר למען הסר ספק כי התשלומים לפי סעיף זה לעיל לא יוחזרו לקבלן מכל סיבה שהיא. 
 

 סיום החוזה או אי המשכת הביצוע -פרק י"א 

 נסיבות בהן לא ניתן להמשיך בביצוע העבודה מחמת "כח עליון" .71

אם יתגלה, בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולה או מקצתה,  .א
מפאת מלחמה, או מחמת כח עליון, יפנה הקבלן למוריה ומוריה תיתן לקבלן, על פי 

אין אפשרות להמשיך בביצוע הבלעדי והמוחלט, אישור בכתב כי אמנם  דעתהשיקול 
העבודה, כולה או מקצתה. במקרה כאמור, ימלא הקבלן אחר הוראות המנהל, בכל הנוגע 

 להפסקה של העבודה, כאמור.

 כמפורטהסכום שישולם לקבלן, במקרה בו לא תהיה אפשרות להמשיך בביצוע העבודה,  .ב
ד לתאריך מתן האישור בסעיף קטן )א( לעיל, יחושב על פי ערך העבודה שבוצעה בפועל, ע

האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים, אם 
 ניתנו.  

תשלום הסכום כאמור יהווה סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  .ג
 לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור. 

 תרופות -פרק י"ב 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים, אי קיום הוראות והפרת דרישות הבטיחות   .72

אם הקבלן לא יבצע את העבודה ו/או כל חלק ממנה שנקבע מועד להשלמתו, בהתאם  .א
ללוח הזמנים, ו/או לא ישלים אותה תוך התקופה הנקובה בחוזה זה, או תוך הארכה 

 4%סכום של מוריה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בתשלום שלמת העבודה, שניתנה לה
)ארבעה אחוזים( מסכום החוזה, כולל שינויים והתייקרויות ובתוספת התנודות במדד, 
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת בגין כל חודש של פיגור או בגין כל חלק מחודש 

עד שנקבע להשלמתה, על פי חוזה זה. של פיגור, כאמור, בביצוע העבודה ביחס למו
תשלומים בגין פיגורים בביצוע העבודה ישולמו על ידי הקבלן עד למועד בו ישלים את 
העבודה בפועל. למען הסר ספק, מובהר במפורש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל 

 ן. זכות אחרת העומדת למוריה כלפי הקבלן, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל די

הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא ביחס סביר לנזק שניתן לצפותו 
 . מראש בגין איחור כאמור, ויהיו מנועים מלטעון אחרת

רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי קבוע  תהיה מוריהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף א לעיל,  .ב
כל הוראה מהוראות  של דהבמוע ביצועליום בגין אי  ש"ח 3,000ומוסכם מראש בסך של 

שניתנה לו  הוראהביצוע מיידי של  אי שלאו שעות מהתראה בכתב  24על אף חלוף החוזה 
הקבלן בפיצוי לא  חיוב בכתב ביומן העבודה. רישומה, לרבות בדרך של בכתב המפקח "יע

 אוצורה שהיא מחובתו ואחריותו של הקבלן לפי חוזה זה או הוראות כל דין  בכל יפחית
כויותיה של מוריה לקבלת מלוא הסעדים העומדים לרשותה לפי חוזה זה או לפי כל מז
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 .   דין

הפרה של "הוראת קבע"  בגיןהן  כאמוראת הקבלן בפיצוי  לחייב רשאית תהיה מוריה
)כגון החובה להימצאות מנהל עבודה באתר בכל משך הביצוע(  הקיימת בהוראות החוזה

או  הוראה כלביצוע מיידי של  אי בגין והןת התראה שעות מקבל 24אשר לא תוקנה תום 
לביצוע אשר תימסר על ידי המפקח בכתב, לרבות בדרך של רישומה ביומן  דרישה

 זה.  חוזהבמסגרת סמכויות המפקח לפי  היאההוראה  או הדרישהאותה  כאשר העבודה,

ובמקרה ההוראה,  קיוםאי  של בודדלכל יום  ש"ח 3,000הוא בסך של  כאמור הפיצוי
ש"ח בגין כל יום  3,000יהיה הפיצוי בגין  יום אחד עלאי ביצוע במשך תקופה העולה  של

מן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן ו/או יקוזז  יופחת הפיצויהביצוע.  אי ויום בתקופת
ו/או יגבה בדרך של מימוש הערבויות שיעמיד הקבלן, הכל לפי  לקבלןמכל תשלום המגיע 

 .מוריההחלטת 

להבטחת לבטיחות העובדים באתר ובאשר ריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר אח .ג
להכוונת התנועה בזמן העבודה  תקינותם ושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטיחות

בטיחות בעבודה  ציוד ואביזריבגין ליקויי בטיחות ו/או  ., הכל כמפורט בחוזה זהבשטח
זה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר לפי הוראות חושלא יותקנו כנדרש  או בתנועה

פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם 
 הקבלן פיצוי, על פי המפורט בטבלה שלהלן:  

 

 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
גובה 

-הניכוי ב
₪ 

'(לעובדים )לפי יחתקנית אפודת בטיחות   1  500 

 500 '(ליח) (בסיס חצובה )תושבת גומי חצובה למתקן ולתמרורים +  2

כולל קווי אורך ,סימונים על הכביש  3 כולל מדבקות -ושטחי הפרדה   500 

4  
ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף 

 משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים –לפי הצורך 
 וכו' )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-ותמרור   5

 1000   שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי   6

 1000 '(מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי יח סימון חיצים או השמת  7

 1000 על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה)צ'קלקה( פנס מהבהב צהוב   8

 1000 מאריך לא תקני לחשמלשימוש בכבל   9

 1000 שימוש בכלי פגום  10

 1000 (6, למעט ו' )ליחידה ומודיעין תמרורי הוריה  11

 1500 מפרט מע"צ או הנחיות מוריהמחיקת צבע בהתאם ל  12

 1500 '(שימוש ביח' קצה )ליח , כוללמעקה בטיחות זמני  13

 1500 (')ליח צופר אזהרה בנסיעה לאחור  14

 2000 נייד מהבהב לוח  15

 2000 מנהל העבודה המוסמך נעדר מהשטח   16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות  17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(  18

 3000 '(פיגומים/ סולמות )ליח  19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה  20

 4000 ביצוע עבודת לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  21
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 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
גובה 

-הניכוי ב
₪ 

 4000 יצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה ב  22

 4000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה  23

 5000 אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם מוריה  24

 5000 (השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליחידה  25

אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד  -אביזר לא מאושר משמעותו 
תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל התחבורה: "התקני 
 .לשימוש על ידי מוריה

 . ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -משמעותם  תמרורים פגומים

 . לא תוקןקיים או בו הליקוי בודד הוא עבור כל יום התשלום כאמור בסעיף זה לעיל 

יים האמורים בסעיף קטן )א(, )ב( או בסעיף מוריה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצו .ד
קטן )ב(, לפי הענין, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא מוריה רשאית 
לגבותו מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערבויות, קיזוז מתוך 

כשלעצמו, משום אין בו,  -תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים 
שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, 

 לפי חוזה זה.  

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למוריה פיצויים מוסכמים 
בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת התשלומים שטרם שולמו 

ן באותה עת, והרשות בידי מוריה לחלט את הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל לקבל
 זכות המוקנית למוריה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק כל שהוא  .ה
ריה החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת, לחוזה זה, ומו 53 מהעבודה, לפי סעיף 

לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה וביחס לאותו חלק עבודות שהושלם, 
חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, כאמור בסעיף קטן )א( לעיל. חישוב 

 ה כולה.ההפחתה, כאמור, ייעשה לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבוד

 על פי הוראת המנהל   הפסקה של העבודה .73

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, אם נדרש לעשות כן, לפי כל דין או  .א
לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה. הפסיק 

ל, לא יחדשנה הקבלן, אלא אם כן ניתנה לו, על הקבלן את העבודה, בנסיבות כאמור לעי
ידי המנהל, הוראה בכתב על כך. מובהר כי בהעדר הוראה כאמור לא יפסיק הקבלן את 

 ביצוע העבודה. 

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן )א( ינקוט הקבלן את כל האמצעים  .ב
 יעות רצונו של המנהל.הדרושים לשם הבטחת העבודה והגנתה, לפי הצורך ולשב

הופסק ביצוע העבודה, בין בשל נסיבות שבשליטתה של מוריה ובין בנסיבות שאינן  .ג
בשליטתה של מוריה, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן לסלק את ידו מאתר העבודות, 
למעט האמצעים אשר יהיו דרושים, לדעת המנהל, לשם אבטחת העבודה שכבר בוצעה, 

חדשה לפיה ניתן לחדש את העבודה. במקרה כאמור, יהא הקבלן וזאת עד למתן הודעה 
רשאי להפנות כח אדם וכלים אשר שימשו אותו, לצורך ביצוע העבודה, למטרות אחרות, 
ובלבד שאלה יהיו זמינים לשוב ולחדש את העבודות, על פי תנאי חוזה זה )לרבות לעניין 

ן המועד בו קיבל הקבלן הודעה שכר החוזה והמחירים על פיו(, בתוך ארבעה עשר יום מ
מן המנהל בדבר חידוש העבודות. במקרה של פינוי השטח על ידי הקבלן, כאמור, לא יהא 
הקבלן זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות, מעבר לתשלום בגין תשומות 

בתקופת הפסקת העבודות, לצורכי שמירה ו/או  בפועלאשר הושקעו על ידי הקבלן 
ה, כאמור לעיל, ואשר סכומן ייקבע על ידי המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי אבטח

והמוחלט. על אף האמור לעיל, מוסכם בזה בין הצדדים כי בחלוף שנה מן המועד בו 
הורתה מוריה לקבלן לסלק את ידו מן האתר, כאמור בסעיף קטן )ג( זה, תהא חזרתו של 

 הקבלן לעבודה טעונה הסכמה של הקבלן.
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פסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו התחלת הו .ד
לחוזה זה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, תיעשינה מדידות  46 עבודה על פי סעיף 

סופיות לגבי העבודה כולה או כל חלק ממנה, שביצועה הופסק, הכל לפי העניין, לכל 
 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן. 30המאוחר תוך 

במקרה האמור בסעיף קטן )ד( לעיל, ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לתוצאות  .ה
הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי ו/או תשלום עבור הפסד רווחים, אבדן  המדידות.

 כאמור. הזדמנויות, או פיצויי קיום, בכל מקרה של הפסקת עבודה 

תשלום כאמור בס"ק )ה( לעיל יהווה סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן, כולל  .ו
תביעות לפיצויים ותביעות לפירעון הוצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן וכל תביעה אחרת 

 בכל הקשור והכרוך בהפסקת העבודה.

רשלנות  נגרמה לדעת המנהל, הפסקת העבודה, בין זמנית ובין לצמיתות, באשמת או עקב .ז
על פי הסכם זה, תחולנה ההוצאות  מוריההקבלן, הרי שמבלי לגרוע משאר תרופות 

שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל על פי סעיף זה על הקבלן. והוא לא יהיה 
 זכאי לכל תמורה שהיא.

לעיל, יחולו על  קטן א'הופסקה העבודה באופן סופי, על פי הודעה שניתנה בהתאם לסעיף  .ח
, לרבות ההוראות בדבר אחריות, בדק הסכם זה לעילאותו חלק מהעבודה שבוצע הוראות 

 וסילוק שכר ההסכם, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

אם, לדעת המנהל, הפסיק הקבלן את העבודה או העבודה אינה נעשית במהירות הדרושה  .ט
ל בהתאם להוראות כדי לסיימה תוך המועד הנקוב בחוזה, או העבודה אינה מוצאת לפוע

חוזה זה, יודיע על כך המנהל לקבלן. אם לאחר שקיבל את הודעת המנהל, סירב הקבלן 
לתקן עבודה פגומה או למלא אחרי דרישה כלשהי בקשר לעבודה, או תוך שלושה ימים 
מיום קבלת הודעת המנהל, כאמור, לא נקט הקבלן את האמצעים הדרושים להמשכת 

וזה זה, יהא המנהל רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודה, בהתאם להוראות ח
העבודה לאלתר, ולקבוע דרכים להמשך העבודה, לרבות על ידי מסירתה לקבלן אחר. כל 
ההפסדים או ההוצאות הנוספות אשר מוריה תיאלץ לשאת בהם, בנסיבות כאמור, 

תהא ישולמו למוריה על ידי הקבלן, עם קבלת דרישתה הראשונה של מוריה. מוריה 
זכאית לנכות הוצאות אלה מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, או לגבותן בכל דרך חוקית 

 אחרת.

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה, כולם או מקצתם, ממקום העבודה או שלא  .י
ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל רשאית מוריה לבצע את הפעולות האמורות 

בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך על חשבון הקבלן בעצמה או 
ובהפחתת סכום  -)עשרים וחמישה אחוזים( שייחשבו כהוצאות משרדיות  25%בתוספת 

 שיאושר ע"י המנהל לכיסוי חלק מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון מוריה.

 פגמים וחקירת סיבותיהם .74

ו פגמים או ליקויים בעבודה, בזמן ביצועה או תוך תקופת הבדק, יהא המנהל רשאי נתגל .א
לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגמים או לליקויים, ויתקנם לפי שיטה שתאושר 
על ידי המנהל. אם הפגמים והליקויים אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו המנהל.  פיצויים למוריה בסכום שיקבע על ידי
 .המנהלתהיה בידי 

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה תוך חמש שנים לאחר גמר תקופת הבדק, וזאת  .ב
כתוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהא הקבלן חייב לתקן את 

ם אין הפגמים, הליקויים הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם, על חשבונו. א
או הקלקולים, כאמור, ניתנים לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים למוריה 

ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי  בסכום שייקבע על ידי המנהל.
 המנהל. 

 )ב( לעיל, אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין. -האמור בסעיפים קטנים )א( ו .ג

 לוי התחייבויות הקבלןאי מי .75

אם לא ימלא הקבלן אחרי כל אחת מהתחייבויותיו, לפי חוזה זה, תהא מוריה רשאית לבצע, 
במקום הקבלן, כל התחייבות אשר לא בוצעה על ידו, כאמור, וזאת בין בעצמה ובין על ידי 
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כל קבלן אחר מטעמה. פעלה מוריה כאמור לעיל, ישא הקבלן בהוצאות שנגרמו לה עקב כך, כ
שמדובר בהוצאות אשר תשלומן, על פי חוזה זה, אינו חל על מוריה מלכתחילה. לתשלום 

בגין הוצאות משרדיות. סכום  15%ההוצאות בו ישא הקבלן, כאמור לעיל, יתווסף שיעור של 
ההוצאות, כאמור, יקוזז על ידי מוריה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן, בכל זמן שהוא, או 

בכל דרך חוקית אחרת, כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי  ייגבה על ידי מוריה
 והמוחלט.

 

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים .76

בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא מוריה רשאית, לאחר מתן הודעה בכתב, של שבעה ימים  .א
מראש, לתפוס את מקום העבודה, לסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה, 

בכל דרך אחרת, תוך שהיא משתמשת, לשם כך, בכל החומרים, הציוד בעצמה או 
או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש  והמתקנים אשר סופקו לשם ביצוע העבודה

 :בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי הוראות ההסכם

כינוס כשהקבלן פשט את הרגל, או כשניתנו נגדו צו לקבלת נכסים, צו פירוק, צו  (1
נכסים, צו הקפאת הליכים או כל צו אחר אשר מטרתו הסדרת חובותיו של הקבלן 
לנושיו. מוריה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסלק את ידו של הקבלן, כאמור, 
גם במקרים בהם יתברר למוריה כי הקבלן נקלע לקשיים כלכליים, אשר יש בהם 

ן להשלים את עבודותיו, כפי כדי להכביד הכבדה של ממש על יכולתו של הקבל
שהתחייב בחוזה זה, וזאת אף אם טרם ניתן נגדו צו פורמלי כמפורט ברישא לסעיף 

 קטן זה.

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע  (2
 העבודה, בלי לקבל לכך את הסכמת מוריה בכתב ומראש;

החוזה. לעניין סעיף זה, ייראה הקבלן כמי  כשהקבלן הסתלק, לדעת המנהל, מביצוע (3
 בכל אחד מן המקרים הבאים:גם )אך לא רק( שהסתלק מהביצוע, 

, או כאשר הקבלן לא החל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  (3.1)
להוראה בכתב מהמפקח להתחיל  ימים 3שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך 

 ; כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת או להמשיך בביצוע העבודה, או

כאשר הקבלן פיגר בביצוע העבודה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוזה  (3.2)
זה, והמנהל או המפקח התרו בו על הפיגור אך הקבלן לא נקט, לפי דעת 

, באמצעים נאותים על מנת יום מיום קבלת הוראות בכתב 3תוך המנהל, 
 בזמן הקבוע;להבטיח את סיום העבודה 

בחוזה זה לבצע את העבודה  75 ו/או סעיף  51 בכל מקרה שמוריה החליטה לפי סעיף  (4
 על ידי קבלן אחר או בדרך אחרת;

אחר בשמו של הקבלן, כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם  (5
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה;

 כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן ביצע עבירות שיש עימן קלון; (6

 14כשהקבלן הפר הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר התראה בכתב בת  (7
 .ימים

תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן )א( לעיל, אין בהם  .ב
, והקבלן , אלא אם ניתנה הודעה מפורשת על ידי מוריהמשום ביטול החוזה על ידי מוריה

יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו, לפי החוזה, פרט להתחייבויות שהמנהל ימנע אותו 
פטורה ממילוי התחייבויותיה כלפי הקבלן, וזאת בכפוף מלמלאן; מנגד, תהא מוריה 

 )ד( להלן: -לתנאים המפורטים בסעיפים קטנים )ג( ו

סמוך לשעת תפיסת מקום העבודה על ידי מוריה ולסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  .ג
קטן )א( לעיל, יקבע המפקח את אומדן הסכום אשר לדעתו מגיע לקבלן בגין ביצוע החוזה 

עה האמורה, וכן את ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום העבודה עד לש
 באותה שעה. הודעה בדבר אומדנו האמור של המפקח תימסר לקבלן בכתב.
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משעת תפיסת מקום העבודה, כאמור, על ידי מוריה, לא תהא מוריה חייבת לשלם לקבלן  .ד
לאחר מכן עד שיתבררו סכום כל שהוא בקשר לחוזה, עד שתסתיים תקופת הבדק, ו

ויאושרו בכתב על ידי המפקח שיעורי ההוצאות אשר נגרמו למוריה בגין השלמת העבודה 
ובדקה וכן בגין נזקים נוספים שנגרמו למוריה ופיצויים שהקבלן חייב בתשלומם. רק 
לאחר השלמת בדיקותיו של המפקח, כאמור לעיל, יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש 

החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את העבודה  שבין אומדן שכר
 בשלמותה לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור.

 למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי:

הקבלן לא יהא זכאי לקבל כל סכום העולה על האומדן שקבע המפקח בכתב לפי  (1
 סעיף קטן )ג( לעיל; 

כום הכולל בגין הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו היה הס (2
על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל גבוה יותר מאומדן שכר החוזה שהקבלן 
היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את העבודה בשלמותה, יהא הקבלן חייב 

כל סכום שמגיע בתשלום ההפרש שביניהם למוריה ומוריה תהא זכאית לגבותו מ
 ממנה לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

תפסה מוריה את אתר העבודה, והיו בו חומרים, ציוד ו/או מתקנים, רשאי המפקח בכל  .ה
עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או 

ימים, רשאית מוריה, על חשבון  15כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק 
ו/או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא לחברה זכות שעבוד, ומוריה 
אף תהא רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה, או 

 להשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.למכרם ו

 . ההתחשבנות המוגדרת בסעיף זה תבוצע עבור העבודה בתום תקופת הבדק .ו

 זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן.76 הוראות סעיף  .ז

 הערות והוראות של רשויות מוסמכות .77

העביר ל"מוריה", באופן מיידי, כל הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח אשר הקבלן מתחייב בזה ל
יקבל הקבלן מכל רשות מוסמכת, לרבות גורמים בעיריית ירושלים ו/או במשרדי הממשלה 
השונים, וזאת על מנת ש"מוריה" תנחה את הקבלן כיצד לפעול במקרה של קבלת הוראות 

כי הקבלן ישא בכל נזק ו/או הוצאה אשר  ו/או הנחיות ו/או דו"חות כאמור. מובהר בזה,
ייגרמו כתוצאה מהפרה ו/או אי מילוי של הוראה ו/או הנחייה ו/או דו"ח שקיבל הקבלן, 

 כאמור, מבלי שמסר על כך הודעה מיידית ל"מוריה", כנדרש בסעיף זה.

 סמכות שיפוט .78

ך סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והכרוך בחוזה זה תהא לבית המשפט המוסמ
 .בירושלים בלבד

 מעמדו המשפטי של הקבלן .79

הקבלן ייחשב כקבלן עצמאי, במערכת יחסיו עם מוריה. אין לפרש כל זכות של מוריה  .א
להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו כמקנה להם מעמד של 

ולא יוצרו עובדי מוריה. הקבלן וכן עובדיו ופועליו לא יראו בשום מקרה כעובדי מוריה 
 בינם לבין מוריה יחסי עובד ומעביד.

 מעבידתוהיא  מוריהאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי  .ב
של הקבלן ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, מתחייב 

 בשל כך.בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה  מוריההקבלן לשפות מייד את 

 קיזוז, גבייה או עיכוב כספים .80

הקבלן מסכים בזאת, כי מוריה תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה כל  .א
סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן, הן בגין חוזה זה והן בגין כל התקשרות אחרת 

 או מכל מקור אחר.
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מנות המוקנות לו על פי הסכם הקבלן מוותר בזה על כל זכות עיכבון, שעבוד או טענת נא .ב
ועל פי כל דין כנגד מוריה או כנגד הבאים מכוחה או מטעמה )לרבות קבלני משנה שלה( 

 בקשר לכל החומרים והציוד הקשורים בביצוע העבודות ו/או בקשר לעבודות עצמן.

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לחברה, בין על פי חוזה זה ובין ממקור  .ג
כנגד כל סכום המגיע לו מאת מוריה או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה )לרבות אחר 

 קבלני משנה שלה(.

 המחאת חיובים .81

הקבלן לא ימחה את זכויותיו או חובותיו, על פי חוזה זה, אלא לאחר שקיבל לכך את 
הסכמת מוריה, מראש ובכתב ובתנאים שתקבע מוריה. כל המחאת זכות או חובה שתיעשה 

הקבלן, ללא קבלת אישור מראש כאמור, לא תחייב את מוריה. הקבלן ישפה את  על ידי
מוריה בגין כל תביעה אשר תוגש נגדה על ידי צד ג' כלשהו, בעקבות המחאת זכות או חובה 

 שבוצעה על ידי הקבלן, כאמור, ללא אישור.   

 ביול .82

 הוצאות ביול החוזה, ככל שיחולו, יחולו על הקבלן.

 גביית הוצאות .83

מען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקום בחוזה זה בו מצוין כי מוריה תהא זכאית לגבות ל
מן הקבלן סכומי הוצאות "בכל דרך אחרת" או "בכל דרך חוקית אחרת", מוסכם על 
הצדדים כי גבייה כאמור תוכל להיעשות גם בדרך של חילוט ערבויות אשר נמסרו על ידי 

נות, על פי חוזה זה וכן בדרך של קיזוז מתוך הפיקדונות  הקבלן, להבטחת התחייבויותיו השו
 או הסכומים המגיעים לקבלן לפי חוזה זה ואשר טרם שולמו על ידי מוריה.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום;

 

 

 

 מוריה  הקבלן
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 נספח א' )נוסח ערבות(

 לחוזה 6 נוסח ערבות בהתאם לסעיף 

   

 תאריך:____________________

 לכבוד

_____________ 

_____________ 

 מספר החוזה: ________________        

 א.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

 

 "(המבקש" -על פי בקשת:_______________________________________ )להלן  . 1

)שם מבקש הערבות( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  
________________ שקלים חדשים. הסכום במילים: ___________________ )להלן 

 הסכום הנ"ל(, שיגיע לכם מאת המבקש בקשר ל: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 ]תיאור העיסקה, החוזה, החיוב וכו' בגינו ניתנת הערבות[ 

הסכום הנ"ל צמוד למדד _______________ כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  
 "(, באופן הבא: הלשכה" –)להלן  לסטטיסטיקה

הינו המדד האחרון שפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת הערבות  – "המדד הבסיסי" 
 והעומד על ____ נקודות. 

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע תשלום  – "המדד החדש" 
 הערבות. 

 סיסי.ההפרש בין המדד החדש למדד הב – "תנודות במדד" 

לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו, אנו  
נשלם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

עד ליום ___________ לחודש ____________ שנה ________ ערבות זו תישאר בתוקפה  
)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה 

 להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

 

 בכבוד רב,         
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 הוראות לגבי בטיחות -נספח ב' 

פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, -ל העבודה עלקבלן מתחייב לבצע את כה .1
בהנחיות הבטיחות של ו לאובהנחיות הבטיחות של מדינת ישר בתקנים, בפקודות, בתקנות

לא כל דיחוי מרגע לתטופל  -ל הערת בטיחות של ממונה הבטיחות או מטעם מוריה . כמוריה
והמשתמשים האחרים העוברים , האורחיםנושא באחריות לבטיחות העובדים,  קבלןה. הקבלת

 ו בקרבתו. אבאחריותו שבאתר 

ו יפורטו כל הסיכונים הצפויים בעבודה ", בקר סיכוניםסקבלן "הפני תחילת העבודה יבצע ל .2
. לאישור מוריה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או בנפש. התכנית תועבר

 בסקר הסיכונים עד להנחת דעתה. למוריה הזכות לדרוש ביצוע תיקונים 

המפרטת דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז " כנית בטיחותתקבלן יכין "ה .3
גבי כל שלב בעבודה שנמצא בעל סיכון ב"סקר הסיכונים" לטוחה בוהמשרד הזמני, שיטת עבודה 

וכתובות דוא"ל(,  המקדים, רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון
למוריה הזכות לדרוש ביצוע  התכנית תועבר לאישור מוריה. נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום.

 תיקונים בתכנית הבטיחות עד להנחת דעתה. 

ם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את הנ"ל, א .4
רויקט נפרד. כפ לעניין זה,, שלב בנפרד וכל שלב יחשב לאחר קבלת אישור מוריה לכך, לכל

ו לפני מעבר לשלב אלפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן , מקרה כזהב
 ראישועברו לולבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שי הקבלן לע –בא בעבודה הביצוע ה

  אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה. מוריה.

שאי יהיה הקבלן להתחיל ראישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י מוריה  לאחרק ר .5
ו א תתחיל כל עבודה אל. כנדרש בחוק -כולל הצבת שלטי קבלן , ובעבודה בהתארגנות בשטח

פני קבלת אישור ממוריה על התחלת עבודה ובמקרים האמורים ל -התארגנות של הקבלן בשטח 
  .אמור גם למעבר לשלב הביצוע הבאלעיל יידרש אישור כ 4בסעיף 

שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת האישור ממוריה )לפי  6-כל עבודה הצפויה להימשך מעל לב .6
לעיל( הודעה למפקח העבודה של משרד התמ"ת על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל  3ס' 

 עבודה מוסמך. 

מן העבודה ושהעבודה מתבצעת "תחת קבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזה .7
 כלשון החוק. –ל מנהל העבודהשהשגחתו הישירה והמתמדת" 

 כנדרש בתקנות. –קבלן ינהל רישום מדוייק ועדכני של יומן עבודה ה .8

 כנדרש בתקנות. –קבלן ינהל רישום מדוייק ועדכני של פנקס כללי ה .9

המוסמכים )חשמל, יועצי קרקע,  קבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקיםה .10
באתר,  והנהגים פיגומים, קונסטרוקציה וכו'(, צילומי רשיונות הנהיגה של כל מפעילי הצמ"ה

 מי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרים הפועלים קבוע באתר. לוצי

בתוקף  –כולל הביטוח  –לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו  .11
 ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי.

קבלן ה .ו/או לפי הוראות המפקח ל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניותכתחזק יפרוס ויקבלן ה .12
דרי כדי לוודא שהס, ום עבודהיל כבודה וסיור נוסף בתום על יום כיערוך סיור בוקר, עם תחילת 

ככל  יטפל מיידית בתיקונם. –התנועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא 
ותדרש שלביות בביצוע הסדרי התנועה, יבצע הקבלן את כל הסדרי התנועה הנדרשים, לכל אחד 

 מהשלבים, מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר כלשהי, מעבר לסכום הנקוב בכתב הכמויות. 

עובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו )שיטות לטיחות ב קבלן יקיים הדרכותה .13
עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן יחתים את העובדים על קבלת 

 פנילא יעבוד באתר עובד ל ישמר בתיק הבטיחות של האתר.שההדרכות וינהל רישום מסודר 
 .וחתם על כך התמודדות איתםיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי השק

לפני כניסתם לאתר, כולל , כנדרש בחוק, לפי סוג העבודה –קבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי ה .14
בוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן עא ילעובדים "שרק היום הגיעו". 

בע כתום, קסדת מגן יוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצצאישי כנדרש בתקנות. 
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יוחלף במידת  –לפי הצורך. ציוד אישי פגום או מרופט  –ונעלי עבודה. כל יתר פריטי ציוד המגן 
 הצורך ע"י הקבלן.

שתמשים בציוד המגן מל המבקרים באתר הקשורים לעבודה ככן וובדיו על כקבלן יוודא שה .15
 האישי.

 2בו לעומק או מגובה העולה על  סיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפולעלהי שארבלן ק .16
שרד מעם טוקיבלו תעודה מ דרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובההרק לאחר שקיבלו  –מטרים( 

כנדרש בתקנות  – התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר
דרכים רטי ההדרכה ושמות המו. פהבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה

 .העבודה בגובה תחל רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרוייקטויועברו לאישור מנהל הפרוייקט 

מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר  1.20א יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל ל .17
 כנדרש בתקנות. -שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים אן שנעשה שימוש בתא הגנה 

 מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף.א יכנס עובד לחלל מוקף ל .18

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי של  –ובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח ע .19
קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי 

 לנושא זה לקבלן הראשי. עוברת האחריות –לעובדיו, אך אם לא יעשה כן 

על כל בעיית בטיחות  עם העתק לחברת מוריה קבלן ידווח למנהל הפרוייקט מטעם מוריהה .20
 המתגלה בשטח.

יועציו , הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר תרועהלשעות,  24תייחס בכתב, תוך יקבלן ה .21
ל האתר, המפקח ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות ש. ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו

 מטעם חברת הניהול ואל חברת מוריה.

ידי מוריה או מנהל הפרוייקט מטעמה כתוצאה מבעיית -יזומה על פסקת עבודההמקרה של ב .22
יחשב ההפסקה ת -בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי מוריה או מנהל הפרוייקט מטעם מוריה 

ל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כ
על כל  - בתנאי החוזהויהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים 

 המשתמע מכך.

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי מוריה או המפקח כאמור בנספח זה כדי לגרוע  .23
ת וכל האמור בנספח זה ולא מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחו

יהיה בו כדי להטיל על המפקח או על מוריה את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר 
 ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. 

מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים ספציפיים  .24
בלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם בעצמו בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הק

 ועל חשבונו בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

 
 נספח הבטיחות -)המשך( ב'  נספח

 כללי

מדיניות חברת מוריה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבור, בטיחות התנועה, ובטיחות בעבודה באתרי 

ד על עמידה בכל הנחיות הבטיחות לפי כל דין ולפי הוראות העבודה אשר באחריותה. על הקבלן להקפי

חוזה מוריה. הקבלן מודע לכך שנספח זה אינו מחליף את הוראות הבטיחות לפי כל דין, ועל הקבלן להכיר 

 את ההוראות הקבועות בכל דין ולפעול לפיהן. 

קר על מילוי הקבלנים החברה מפעילה יועצי בטיחות מטעמה ומנהלי פרויקטים, אשר תפקידם לפקח ולב

  אחר הנחיות הבטיחות בעבודה, וזאת בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוזה מוריה. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הדין, או בכל מקרה של אי בהירות, על הקבלן 

 לפנות בכתב למנהל הפרוייקט ולקבל את התייחסותו. 
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  מטרה

 דיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות מטרת הנספח הינה להג

 בתנועה ובעבודה בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה.

 הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום 

"י מוריה. נספח זה אלא אם כן ניתנה הנחייה אחרת ע בכל מקרה, של אי התאמה, תגברנה הוראות הדין

והפיקוח הנעשה על ידי יועצי הבטיחות ומנהלי הפרויקטים מטעם מוריה אינו גורע בכל צורה שהיא 

מאחריות המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחות בעבודה ולפעול בהתאם להוראות חוזה 

  הקבלנים של מוריה. 

 

 הגדרות

ות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח אתר העבודה, בו מבוצעות עבוד - אתר עבודה

 ותשתית.

 מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי  - בטיחות בעבודה

 הבטיחות, בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים 

 הנמצאים באתר.

 י העבודה, המיועדים מכלול הפעילויות והאמצעים באתר - בטיחות בתנועה

 להסדרת זרימת התנועה, והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת 

 תאונות דרכים.

תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או  -הסדר תנועה

 בכביש ואת אופן השימוש בדרך. התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה

 כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר  - העברת תנועה

 תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של הפרויקט. 

קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה  -קבלן בטיחות 

 בעל הסמכה תקפה. בע"מ )להלן: "נתיבי ישראל"(, ו

 ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם  -ממונה בטיחות בעבודה 

 משרד הכלכלה שמונה לאתר העבודה.

 5בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל ניסיון של  -יועץ בטיחות בתנועה 

 שנים לפחות. 

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,  - תכנית הבטיחות וסקר סיכונים

 .2012-התשע"ג

 

 בטיחות כללי

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע )להלן: 

"הקבלן" או" הקבלן הראשי"(. לאחר מתן צו התחלת העבודה ולפני תחילת עבודה ראשונה באתר 

עבודה, על הקבלן לקבל תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם מוריה. התדרוך יתבצע במשרדי ה

האתר והקבלן יידרש לחתום על בצוע התדריך )ראה נספח א'(. באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות 

מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר. על קבלן הבטיחות להיות בעל אישור כשירות בטרם תחילת 

עבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור מנהל הפרויקט מטעם ה
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על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש  מוריה

בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של חברת מוריה ובא כוחה 

והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  ועירית ירושלים, בתחום הבטיחות

 מטעמו קבלן בטיחות, אשר יפקח על הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה.

ועד ימים ממ 7באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק. הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תוך 

קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא משלוח הודעה 

 למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.

באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו וסיומו של כל יום עבודה. 

 ן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבל

 .תאריך ושעת הסריקה 

 .המפגע 

 .אופן הטיפול 

 

 בטיחות בתנועה

 היתרי עבודה/רישיון עבודה

על הקבלן לקבל מנציג העירייה ו/או הפרויקט, רישיון עבודה לפני תחילת העבודה. הרישיון יימצא באתר 

דויק בקנה מידה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. ויכלול את הפרטים הבאים: סוג העבודה, מיקום מ

 הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון. 

 

 שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות

על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור ואמצעי 

אתרי עבודה בדרכים בין עירוניות בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תנועה ב

המאושר במהדורתו המעודכנת או הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים עירוניות ודרישות מנהל הפרויקט 

 1.1חלק  2247אם וככל שיידרש. כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מס' 

(. גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם )תמרורים 1.2חלק  2247)מחזירי אור( ותקן ישראלי מס' 

לוח התמרורים והמדריך  -תקנות התעבורה  -למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות להצבת תמרורים 

ס"מ  80להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת )עגול קוטר 

במבואות אתר  908המוצב על תמרור  901תמרור ס"מ(. על הקבלן לוודא כי  120משולש אורך צלע 

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932העבודה, יהיה מצויד בשלישיית תמרורי 

על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו באתר 

נועה ובטיחות, המופצת מעת מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני ת

לעת ע"י הוועדה. בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח נייד מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם 

המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה  -למבנה המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב" 

להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עגלת  ובטיחות. תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה דרישה

חץ( סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות. 

מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת קבלני 

 משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי. 

ברת מוריה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעם הקבלן בעקבות ח

 תפקוד לקוי, סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הבטיחות. 
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לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא יהיה 

 נוסף בגין כך.חיוב 

על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות את ארבעת 

 הנושאים הבאים: 

  מהות ביצוע העבודה 

 .בטיחות בעבודה 

 .בטיחות בתנועה 

 .הכוונת התנועה 

 

ה למסלול חילופי סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנוע -

באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין תנועה עפ"י 

 דין.

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. -

 באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר. -

ות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים קבלן הבטיח-

 מוסמכים בלבד.

עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת  2צוות האבטחה כאמור, ימנה לפחות  -

 אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם משטרת  העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י /ביצוע מעקף -

ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט, הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה המעודכן ועפ"י המדריך להסדרי 

 תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת.

ט ו/או מי ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויק -

 שהוסמך על ידו  באתר העבודה.

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

מנהל הפרויקט מטעם חברת מוריה יורה על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי שיקול דעתו, אירע ליקוי 

בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר. מנהל הפרוייקט יהיה רשאי להפסיק את 

 ת גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:ביצוע העבודו

א. כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס אליהם  

 באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.

ב. כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה, יתגלה ליקוי 

 ותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר.בטיח

 ג. עפ"י הנחיית בא כוח חברת מוריה 

 ד. חריגה מהוראות המפקח

 

הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי בעל פה. במקביל, ירשום מנה"פ את 

 המתנהל על ידו באתר. הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות
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החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי 

 למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר. 

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ. במקרה  

לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ להפעלת קבלן שהקבלן לא יפעל באופן מיידי 

 חלופי, בהתאם להוראות החוזה.

בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות, בשל ליקויים בטיחותיים, הנזקים שיחולו במועד 

 הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל, יחולו על הקבלן.

 למסמך ב' )תנאים כלליים(  72כמפורט בסעיף  –באמצעי בטיחות  ניכויים כספיים לליקויים

 

 בטיחות בעבודה

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד שאינו 

 מצויד בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות.

עבודה, כולל הקבלן עצמו, מהנדס  הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של

 כנדרש בתקנות הבטיחות –הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' 

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.

 

הקבלן אשר יחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום מתחומי 

נוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט )כגון: חח"י, חמ"י, גיחון, בזק, הוט, העבודה, וזאת בנוסף למי

וכיו"ב( הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו 

תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי 

חר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות א

 הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה.

מודגש כי האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן, כקבלן ראשי, על כל הנובע 

 ממנה.

ריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית שלא על פי תנאי המפקח ו/או חברת מו

הבטיחות והגיהות הנדרשים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.הקבלן משחרר 

את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו 

 יות לנזקים אלה. ומתחייב לשאת באחר

 

על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור אתרי עבודתו בגדרות זמניות תיקניות, גישרונים להולכי רגל 

למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב, 

צוב מדרונות, מתקני תשתית, מחסומים לרבות רכב כבד )פלטות פלדה(, אמצעי דיפון זמני לתמיכת ויי

וכו', כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים )פיקוח, עיריה, משרד העבודה, משרד התחבורה, 

כל העבודות הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן  -משטרת ישראל וכד'(

 תוספת כלשהי. העבודות הינן חלק ממחירי היחידה ולא תשולם

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן: 

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת הבנייה ומינוי 

 מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי האתר בכל עת.

 קבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'. באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם ה
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 באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט.

איש כולל עובדי קבלן משנה או מטעמו, ימונה לאתר ממונה בטיחות לאתר  100אם בפרויקט עובדים מעל 

 עצמו.

ות לבטיחות בעבודה באחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטי

 ובתנועה, לרבות:

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד

 .1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

 פקודת התעבורה ותקנותיה.

 נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית.

       המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות במהדורתו המעודכנת.   

 על הקבלן להגיש למנהל הפרוייקט תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית כחוק במקרים הבאים:

 אנשים, כולל עובדים ו/או קבלני משנה. 50באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל 

 חפירות עם דיפונים.

 הריסות המוגדרות כחוק.

 שני עגורני צריח ומעלה.

 '.מ 25גובה סופי של המבנה עולה על 

 בכל אתר, במידה וקיימת דרישה של מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.

 

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות

 .באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה.1

סקר הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם מתבצעות 

 עבודות בניה, ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.

. באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה המיועד, ועל פי 2 

 .2012-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג

החוק, ולדאוג כי פנקס זה ימצא  על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי

 באתר בכל עת.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם לצרכי 

האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם 

חותם של העובדים והמשתמשים בדרך ו/או שיהיו דרושים שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונו

 על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.

 תוך דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י 

 מ'. 6אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על 

 ה על פיגום:בטיחות העובד בעת עבוד

 אבטחת כלי עבודה

 חבישת כובע מגן.

 העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום.

 ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות(.

 חל איסור עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער.
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ומים מלווה את הליך הבנייה והעבודה מ' בונה מקצועי לפיג 6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על 

 (.1988 –לתקנות עבודות בנייה, התשמ"ח  17לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומים )כמוגדר בתקנה 

 באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה.

 בזמן הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:

 הסריקה. תאריך

 התקלה/הסיכון.

 אופן הטיפול.

 פיגומים

 חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על 

 משטח עבודה יציב ובטוח.

 

 ם מקצועיהצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומי

פיגום יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים )בונה מקצועי 

שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג 

 הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות(.

 

 ידי מנהל העבודה-איכות הפיגומים ובדיקתם על

ת הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים א

בולטים, ומוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה 

 באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.

 

 מטהפיגום מפרקים מלמעלה ל

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים 

 הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

 

 אופן התקנת פיגומים

י פיגומים אפשר תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוג

להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה 

 חייב להינתן בכתב.

 

 פיגום זקפים

מטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון.  18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 

יו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות. יש להכין ולנקות את השטח על

 התקנות מפרטות את אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.

 

 פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או 

דראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת מפקח הי
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העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא באתר 

 שבו מוצב הפיגום.

וכן  י בודק מוסמך לפני השימוש בו,יד-פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על

 מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.

פי תכנית כתובה )או מפרט היצרן( הנשמרת -אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על

 פי התכנית.-יועתק ממקומו רק על באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן

 

 מתקן הרמה על פיגום

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה 

 ידי מתקן ההרמה.-בפיגום או באדם שעליו על

 

 סולמות

 סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם

יה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרים, הוא צריך סולמות באתר בנ

להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת 

 אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

 

 ידי ברגי קשירה-י מטרים עלחיזוק סולם שארכו עולה על יותר משנ

ידי חיזוקי -מטר לכל הפחות, או על 1.5ידי ברגי קשירה כל -סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על

עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. 

 ס"מ. 35ס"מ, ולא יעלה על  30-ניהם לא יפחת מצריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק בי

 

 סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם 

זוזה. אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחוז בו כדי למנוע ת

שני הזקפים של הסולם צריכים להשען באופן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד 

 משלביו.

 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו. 4-אפקי ל 1סולם נייד יועמד בשיפוע של 

 

 סולם המקשר בין קומות באתר בניה

 ו שני משטחי עבודה( לכל היותר.סולם יכול לקשר עד שתי קומות )א

 הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים.

 

 

 פתחים

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר
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כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב 

אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן  להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת

תיכון למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד 

ס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של  45-50ס"מ, והאזן התיכון בגובה של  90-115יהיה בגובה של 

 ס"מ מעל המשטח או הרצפה. 15-א יפחת מהמעקה וגובהם ל

 

מובהר לקבלן כי האחריות לגידור פתחים מוטלת עליו כמבצע וכי בכל מקרה או תידרש מוריה לשאת 

בתשלום כלשהן בגין נזק שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות ביצוען, תהיה מוריה זכאית לשיפוי 

 מאת הקבלן, מבלי לגרוע מאחריותו כאמור.

 בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר חלל

ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר  90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ

 יד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.-ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

 

 

 תחים בקיראסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פ

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם 

מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם 

 ככל שאפשר.

 

 טפסות

 תקן ישראלי לטפסות

 טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה.( להתקנת 904קיים תקן ישראלי )ת"י 

 

 דרישה לקיום תכנית לטפסות

 במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

 מטרים. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על     א(

 ס"מ. 40-לתקרה בעובי בטון של יותר מ     ב(

 ס"מ. 75לקורה שגובהה עולה על      ג(

 לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.     ד(

 

 הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית לתומכות, 

ובהשגחת בונה מקצועי )בעל  ידי טפסנים,-אופן העמדת התומכות, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק על

 עשרה(.-נסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה

 מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

 

 

 בניה טרומית
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רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות הבניה 

ר ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי בדב

המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים 

 )מעקות, אזנים וכד'( למניעת נפילתו של אדם.

 

 הקמת מבני מתכת

 ולה על ששה מטריםקיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו ע

מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים  6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

 הבאים:

 פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.    א(

 תכנון שלבי ביצוע ההקמה.     ב(

 איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.     ג(

 כנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.ת     ד(

  

 כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר 

 לעיל לגבי גידור פתחים.

 

 חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת

בניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת, בתקנות ה

התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים. 

אם קיימת סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר 

 מת בטיחות של העובד למניעת נפילתו.חגורה או רת

 

 חפירות ועבודות עפר

 ס"מ 120התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

מטר,  1.20עבודת חפירה או מילוי חייבת להעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד. בחפירה שעומקה עולה על 

אם קיימת סכנת ושיש בה סכנת התמוטטות, יש להתקין דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות. 

התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה שיאפשר לו לעבוד בלי 

להיפגע. אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה 

 מתבצעת באמצעות מכונה בלבד.

 וכנית שתוחזק באתר העבודה.פי ת-מטרים ייעשה על 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 

 

 הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים 

 מיוחדים למניעת התמוטטות.

 

 הרחקת חומר המוצא מהחפירה

 ס"מ משפת החפירה. 50-ת מחומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפח
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 יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה

לפני התחלת החפירה או החציבה, על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז 

מנהל וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על 

העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או 

 מים פורצים.

 

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים 

פירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם, יש להציב פנסים הסמוכים תאורה נאותה. בנוסף, ליד כל ח

 שצבעם אדום.

 

 

 

 גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים

תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על

 מגובה העולה על שני מטרים.

 

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות 120שעומקו עולה על  ירידה ועליה לבור

ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו עולה על  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 

 ידי סולם או מדרגות מתאימות.-אופקי, או על 1.5-אנכי ל 1היחס של 

 מטרים. 20ה על המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעל

 

 תעלות באדמה חולית

בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות 

ס"מ מעל פני הקרקע.  15המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

ל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת בתקנה קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כול

 יציבותם.

 

 התקנת מעברים מעל תעלות

ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי  60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

 כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.

 

 די מנהל עבודהי-ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי 

 יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה )לפני חידושה(.

 

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב
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עבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים ב

 ושיטות עבודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.

מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יום, 

אסור לדרוש מאדם לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. 

 שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.

 

 הריסות

 ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו הישירה של 

חות בהריסת מבנים. אם גובה קירות או דפנות האתר עולה על מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפ

 פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.-ארבעה מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על

 

 ידי בונה מקצועי-עבודות הריסה שיבוצעו רק על

נים שנצבר ידי בונה מקצועי )בעל נסיון של יותר משלוש ש-עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על

 עשרה(:-לאחר הגיעו לגיל שמונה

 הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.    א(

 הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.     ב(

 מטרים. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על      ג(

 

 הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק אותם 

מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות 

 להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש.

 

 ע עבודת הריסהגידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצו

מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים )בנוסף לשילוט 

הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת(. אם אין 

 ם הסכנה.אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקו

 

 פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת 

יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות 

 אותם אל הקרקע.ואסור לזרוק 

 

 חשמל 

 שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים

מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק 

פי חוק -(, התקנות שהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל על1954-החשמל )התשי"ד

 .1953-התקנים, התשי"ג
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 ודה ליד קווי חשמלעב

וולט, או  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד  -3.25אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ

וולט, אלא אם מתקיימים כל  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  -5במרחק קטן מ

 התנאים הבאים:

 דההקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבו    א(

אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע      ב(

ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אספקת 

 המתח.

 

 הנחת כבלי חשמל על הקרקע

ם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, וא

הנדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע -רכב או ציוד מכני

 יהוו מכשול.

 

 מטרים 25מעלית להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 

 לית שירות להסעת עובדים.מטרים תותקן מע 25מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על 

 

 קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

 

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה. 

 אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה.

 

 מנופים ועגורנים ומכונות הרמה 

 

תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה/מנהל העבודה, אשר תאושר על ידי הקבלן מחויב לפעול על פי 

בודק מוסמך למנופים הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע 

ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים 

 וכיו"ב.

 ויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו.הקבלן מח

 מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה.

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמנטים 

 טרומיים.

 

 

 

 אחסון דלק

של כמות הדלק המאוחסנת  110%מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה כל 

 המיכל יכלול הארקה וצינור איוורור.
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 בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש.

נוזל  –ת "זהירות בכל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות בולטו

 דליק "ושלט "אסור לעשן".

לחול ליד נקודת  יש להקפיד ולהמנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין מאגר

 מילוי הדלק.

 פרופן( באתר. –ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן 

 

 עובדי הקבלן

 עובדים חדשים.הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל 

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי יד, בטיחות 

 בעבודות חשמל ובעבודה  בגובה היכן שנדרש.

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה הלאומית 

 באתר.

 

 ציוד מגן אישי

הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי תקנות הבטיחות 

בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות 

 דרש.)"דגם החברה הלאומית"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנ

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.

הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, יצוידו בציוד המגן האישי 

 המפורט לעיל.

 

 הפעלת כלים וציוד באתר

 :הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי רישיון 

 תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.

ויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלו יהיו לכלים וציוד, המח

 זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.

כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים, )פנס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית בעת נסיעה 

פעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב לאחור וכד'( כנדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית. המהבהבים יו

על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. המהבהבים יהיו מהסוג המצויד במראה מסתובבת 

 על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור.

שניים במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההנדסי, ובמקרה של 

 או יותר, יותקנו משני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם מאחור.

 

 אמצעי מיגון
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על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר החלקים 

 הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.

מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי לפנים, על הקבלן לוודא התקנת 

 צדדים ואחור למפעילי הכלי.

על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד הכבד כפי 

 שמתחייב עפ"י חוק.

ת על כל אחד מהכלים המכאניים על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון מהבהבו

 )מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכו'(. המנורות המהבהבות יותקנו 

בנק' הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. מטאטא מכני יצויד בשני פנסים 

 מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה.

בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו בציוד תקין  לא יורשה שימוש

 שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

 

 

 עבודה בגובה

 . 2007-תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז
 

 תקציר לתקנה החדשה עבודה בגובה

מטרים,  2בודה, לרבות גישה למקום, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על כל ע -"עבודה בגובה"

 -ולרבות עבודה כאמור

 המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מענה תקני; (1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח  45 -המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ (2)

 העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;

 ה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.המתבצעת מתוך בימ (3)

 

 -"תחום עבודה בגובה"

 -עבודה בגובה שהיא עבודה 

 ( על סולמות;1)                    

 ( מתוך סלים להרמת אדם; 2)                    

 ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;3)                    

 ( בתוך מקום מוקף;4)                    

 ( מעל לפיגומים נייחים;5)                    

 ( מעל גגות;6)                    

 ( מעל מבנה קונסטרוקציה;7)                    

 ( בטיפול בעצים וגיזומם;8)                    

 ה;( בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגבר9)                    
 

 מטר לעבור הכשרה מתאימה. 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  -הערה 
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 תאונות ואירועים חריגים

על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים 

 עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:

 וע.שמות המעורבים באיר 

 .פרטי האירוע 

 .פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע 

  שעות בדו"ח מפורט בכתב. הקבלן ינהל  24הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך

רישום ביומן העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או 

 משתמשי הדרך.

 

_____________     __________________________ 
 חתימת הקבלן לאישור הנספח                         תאריך        
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 ש"ח 000,00010, עד לעבודות שהיקפן הכספי הוא פירוט הוראות בנושא הביטוח -נספח ג' 
לערוך, לבצע  הקבלןזה ו/או על פי כל דין, מתחייב  חוזהפי -על הקבלן חריותלגרוע מא מבלי .1

, בתנאים מורשית כחוקבסעיף זה, בחברת ביטוח  מפורטיםאת הביטוחים ה ם, על חשבונו,ולקיי
-זה ומסומן  לחוזה המצ"ב הקבלןעל קיום ביטוחי  ובאישוריפחתו מן המפורט להלן  לאאשר 
" בהתאמה( וזאת החל מיום העבודות טוחו/או "אישור בי הקבלן ביטוחי)להלן: " 2'ג נספח

השלמה לעבודות ו/או תום  תעודתזה ועד למתן  חוזהפי הקבוע ב-על העבודותתחילת ביצוע 
 -מקצועית לתקופה נוספת שלא תפחת מ ואחריותחבות המוצר  יםתקופת הבדק, ולעניין ביטוח

 שנים לאחר סיום העבודות.  7
 

ו/או באמצעות אחרים, בגין כל אחד  עצמולערוך ולקיים, ב הקבלןלאמור לעיל מתחייב  בנוסף .2
הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר  מכניכב )כולל ציוד מכלי הר

 את הביטוחים כמפורט להלן: ,עם ביצוע העבודות
 

 הקבלןפי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי -חובה כנדרש על ביטוח .2.1
 שלבי העבודות. כלב מטעמםמשנה ו/או מי  ניו/או קבל

ק לרכוש של צד שלישי כלשהו, עקב השימוש בכלי רכב ע"י אחריות בגין נז ביטוח .2.2
העבודות, בגבול אחריות  ביקבלני משנה ו/או מי מטעמם, בכל של אוו/ הקבלן

 למקרה.  ש"ח 500,000בסך של 
ו/או קבלני משנה ו/או  הקבלןמקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, לרכבי  ביטוח .2.3

 מי מטעמם. 
שאי שלא לערוך ביטוח מקיף כמפורט לעיל ר הקבלןהאמור בסעיף זה,  למרות .2.4

מדינת כלפי תביעה כלשהי  ישלהג ומוותר על זכות הקבלןאולם במקרה כזה 
הרשות ו/או  "(העירייהעיריית ירושלים )להלן: "/או ו מוריהישראל ו/או 

 הגיחון/או ולפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
 -/או אריאל ו בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה( המרכז לתכנון/או ו"מ בע

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או 
החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות 

הנ"ל וכן  לרכביםבקשר לנזק כלשהו שיגרם  מטעמןהבאים ו/או מקרקעי ישראל 
או יידרשו שבמקרה  הןכל נזק ו/או הפסד שייגרם ל בגין ןלשפותב הוא מתחיי

לפצות ו/או לשפות בגין נזק רכוש לרכב/ים כאמור אשר יכול היה להיות  יתבעו
 מכוסה תחת ביטוח מקיף כאמור.

ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות  .2.5
אף האמור בסעיף זה, רשאי הקבלן לא  , עלהמפורטים באישור ביטוחי הקבלן

הקבלן מתחייב להמציא את כתב הוויתור לערוך ביטוח צמ"ה אך הוא מתחייב 
 .חתום על ידו טרם תחילת ביצוע העבודות 1ג'מסומן כנספח 

 
מדינת  יזכות התחלוף כלפ עלכאמור לעיל יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח  הקבלן ביטוחי

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  העירייה /אוו מוריהישראל ו/או 
 ו/אוהמרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה( ו/או הגיחון בע"מ ו/או ירושלים בע"מ

החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
/או כלפי ו מטעמןמי  ו/או רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים  ו/או ו/או העירייה שמוריהכל מי 
 -/או אריאל והמרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה( /או ו"מ בע הגיחון/או ו בע"מ

רונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל החברה העי
כלפיו  הו/או התחייב הויתר בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל

 לוותר על תביעת תחלוף למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
 
מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה  לפי הלשביעות רצונ לחברהלהמציא  תחייבמ הקבלן .3

 ןבו )המועד המוקדם בי כלשהםחומרים  יקתכלשהן באתר ו/או פר עבודותקודם לתחילת 
 נספחזה, את אישור עריכת הביטוח  חוזהפעילותו בהתאם ל ילתהשניים( וכתנאי מוקדם לתח

מתחייב  הקבלןים. , כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים, אשר ערכו את הביטוח2'...
וכתנאי מקדים  מוריההעבודות לידי  כלולמסירת מ מועדלערוך את ביטוח חבות המוצר מ

זה תקף ולעניין  חוזהמתחייב להמשיך ולהמציא את האישור הנ"ל כל עוד  הקבלן–למסירה זו
 הקבלן בלעיל. כמו כן מתחיי 1 בסעיףמקצועית לתקופה נוספת כאמור  ותחבות המוצר ואחרי

מוטלת  תזיק את כיסוי ביטוח חבות המוצר זה בתוקף במשך כל התקופה בה עלולה להיולהח
כי עריכת הביטוחים המפורטים  לקבלןלאחר השלמתן. ידוע  הקבלןעליו אחריות בגין עבודות 
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 ריכת, ואי עחוזהבאישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי ה
 במועד יהוו הפרה יסודית שלו.  ראישוהביטוחים ו/או המצאת ה

 
,  מוריהמתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ו/או  הקבלן .4

, רשאית הקבלןכן  העש לאהמבטח.  דרישותבהתאם ל וללשלם בדייקנות את הפרמיה, וכן לפע
 שלוםגין כל תחייב יהא לשפותה ב הקבלןלפרוע את תשלומי הפרמיות במקומו, ו מוריהתהא 

מכוח כל  לחברהומבלי לפגוע בכל סעד ותרופה הקיימים  אשונהר רישהכאמור, וזאת לאחר ד
 .חוזהאו  יןד

 
לבין  הקבלן ביטוחיבין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום  מוסכם .5

 חוזהוראות ולהתאימם לה הקבלןלשנות את הוראות ביטוחי  הקבלןזה, מתחייב  חוזה הוראות
מדינת  מסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישורי הביטוח ו/או התאמתם לדרישות הקבלןזה. 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  מוריה ו/או העירייה ישראל ו/או
 /או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(  וו/או הגיחון בע"מ ירושלים בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  אוו/
/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

הרשות לפיתוח  ו/או העירייהו/או על  מוריהעל  לשהי, כדי להטיל אחריות כןמטעמ הבאים
המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מירושלים ו/או עדן ה

החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה( 
פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

על פי  הקבלן/או לצמצם את אחריות ו ןהבאים מטעמ וו/א רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ
 פי כל דין. לזה ו/או ע חוזה

 
לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור  בלעדיכמוטב היחיד וה קבעת מוריהומוסכם כי  מובהר .6

הנגרם לרכוש ו/או לעבודות ו/או לרכוש סמוך והפוליסות תכלולנה הוראה  זקלאבדן או נ
 . תאםבה

 
ו/או באישורי  הז חוזהב ורטגבולות האחריות כמפ אוו/ יםוהיקפי הכיסויכי סוגי  מוסכם .7

לבחון עצמאית את חשיפתו  הקבלןהביטוח השונים, הינם בבחינת דרישת מינימום, ועל 
השונים ו/או לסוג החבות ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי בנסיבות העניין, ועליו  ניםלסיכו

לעצמו  ערוךרשאי ל הקבלןובאחריותו הבלעדיים.  עתודלקבוע את כל האמור בהתאם לשיקול 
פי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח -על ימיםנוספים ו/או ביטוחים משל ביטוחים

וצרכיו הביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של  ותיוחשיפ
שייערך על ידי  םנוסף ו/או משלי מוצהר ומוסכם בזאת שבכל ביטוח לםהביטוחים הקיימים, או

ו/או מוריה והעירייה מדינת ישראל ו/או  תיכללנהו/או לטובתו, בקשר עם העבודות,  הקבלן
ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(
פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 רסעיף בדב לוהביטוח יכלו ותנוספ כמבוטחות רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ
הרשות ו/או מוריה ו/או העירייה מדינת ישראל ו/או המבטח על זכות התחלוף כלפי  יתורו

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

פיתוח מזרח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 .ןמטעמ הפועליםו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  ים בע"מירושל

 
הרשות לפיתוח ו/או  מוריה ו/או את העירייהמדינת ישראל ו/או מתחייב לשפות את  הקבלן .8

המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מירושלים 
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -יאל אר ו/או בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י  הןעלי ושתכל סכום שי בגין רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ

 הפועלים מטעמו. וו/א הקבלן
 

חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא  לגרוע מכל הוראה מהוראות מבלי .9
לדאוג כי בידי  הקבלן, מתחייב הקבלןחוזה זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם 

ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים  ותהמשנה תהיינה פוליס קבלני
 . הקבלןולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי 
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מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח  קבלןה .10
ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות 

 ןהפועלים מטעמ כלו/או  עירייההו/או  מוריהמדינת ישראל ו/או הפוליסות, וכן לפטור את 
הגיחון בע"מ, , עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ,הרשות לפיתוח ירושליםובכלל זה 

החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(
ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ, החברה העירונית אריאל בע"מ, פיתוח מזרח ירושלים 

לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לכל נזק  מאחריות, רשות מקרקעי ישראלובע"מ, 
תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו הן את הוראות  הקבלןלאתר העבודות. על 

 .הקבלן"י כל דין, והן את דרישות ביטוחי פהדרישות ע ותודרישות חוזה זה, לרב
 

, מוריהשראל ו/או מדינת יהוא הנושא באחריות כלפי  הקבלןהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .11
, הגיחון עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ,הרשות לפיתוח ירושליםת ירושלים וכן עיריי

החברה העירונית  -אריאל  המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(בע"מ, 
 לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ, החברה העירונית אריאל בע"מ, פיתוח

בגין העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר  רשות מקרקעי ישראלומזרח ירושלים בע"מ, 
בגין כל אובדן ו/או נזק  ןתולשפות ו/או לפצות א חראימשנה, והוא יהיה א ספק ייבוצעו על יד

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני ןו/או הפסד שייגרם לה
ין אם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם המשנה, ב

 לאו.
 

העלול לגרום  ועאו איר נזקבקרות אבדן או  לחברהמתחייב להודיע מיד בכתב למבטח,  הקבלן .12
ו/או נגד  ו/או מדינת ישראל הקבלןנגד  ביעהלכך, ו/או בדבר נסיבות העלולות לגרום להגשת ת

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או  גד העירייהו/או נ מוריה
 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
, ולפעול  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

. מוסכם בזאת במפורש כי דמי היומימוש של זכויות תלשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמיר
 בלבד. הקבלןיהיו באחריותו של  הקבלן ביטוחי בגיןההשתתפות העצמית 

 
את כל הפעולות שתידרשנה ולבצע  חברהמתחייב להודיע במידי ל הקבלןלאמור לעיל,  בנוסף .13

יישא  הקבלןלהשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות האירוע לרבות פינוי פסולת והריסות. 
יישא בכל  הקבלןבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו. למען הסר ספק מובהר כי 

ו/או  מוריהמדינת ישראל ו/או לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי  עברההוצאות מ
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או העירייה 

החברה  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(הגיחון בע"מ ו/או 
 החברה העירונית אריאל ו/או העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

כל  ספקל תוחייב הנתהיילא  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ובע"מ ו/א
 כאמור. הוצאותתשלום לכיסוי ה

 
נגד כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הקבלןלגרוע מהאמור לעיל, מצהיר  מבלי .14

ן החברה לפיתוח הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדו/או  ו/או העירייה מוריהמדינת ישראל ו/או 
המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  מרכז ירושלים בע"מ

 החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או
"ל, בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הנ הגורמיםו/או כל מי הפועלים מטעם  אלישר

הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 
, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו ליסותהעצמיות הנקובות בפו

או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים ומנופים( לאתר הפרויקט, ו/ הקבלןהמובא ע"י 
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח ו/או את העירייה ו/או  מוריהוהוא פוטר את 

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  מרכז ירושלים בע"מ
 ירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מהחברה הע -אריאל  ו/או לתחבורה(

רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או
ומתחייב לפעול  כאמורלעיל מכל אחריות לנזק  ריםו/או מי מהאמו ןמי מטעמו/או  ישראל

ור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פטור כאמ
 לנזק מתוך כוונת זדון.

כלפי  חריותהוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מא כלבסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על  האמור .15
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח ו/או  והעירייה מוריהמדינת ישראל ו/או 

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב  ו/או הגיחון בע"מ ו/או מרכז ירושלים בע"מ
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 החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או

 .ןמטעמ הבאים/או ו ישראל
 

או איזה מהם ו/או לא  הקבלןהמפורטים באישור ביטוחי  וחיםאת הביט יערוךלא  הקבלןו היה .16
  מוריהזה, תהיה  חוזהתואמות את האמור ב יינהישלם בעדם ו/או פוליסות הביטוח לא תה

זה, להפסיק את ביצוע  ענייןב הקבלןו/או אחריות  חבותזכאית לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע מ
ורים או חלק מהם ו/או לשלם את לאלתר ו/או לערוך את הביטוחים האמ הקבלןעבודות 

. מוסכם כי ספקל מגיעסכום ה כלועל חשבונו ולקזז כל סך ששילמה מ הקבלןהפרמיה, במקום 
העירייה ו/או  מוריהמדינת ישראל ו/או האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על 

ו/או הגיחון בע"מ  "מהרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בעו/או 
החברה העירונית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או 

 בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 ספקת או לפטור א ןעל מי מטעמו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

מדינת ישראל  ישפה את הקבלן. ןזה ו/או על פי כל די חוזהמאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי 
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  ו/או את העירייה מוריה ו/או

 המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים בע"מ
החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  אוו/

, מיד עם  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
 הקבלןמאת  הןלששילמו, וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע  סכוםדרישה הראשונה, בכל 

 זה. חוזה על פי הוראות
 

על קיום ביטוחים  ראישו לחברהלהמציא  הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .17
חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם 

לרבות את כיסוי  לעילו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים 
 מתחילתם. עבודותבקשר עם ביצוע ה הקבלןשל  עיתות המוצר ו/או אחריותו המקצוחב

 
מכוסה  תייישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בל הקבלןלגרוע בכלליות האמור לעיל,  מבלי .18

נדרש לערכן, וכן בסכומי  הקבלןאו שלא שולמה על ידי המבטח אשר ערך את הפוליסות אשר 
ביטוחי במקרה של תביעה שהוגשה בגין כל נזק שהוא אחראי  יוההשתתפות העצמית בכל כיס

 דין. לו/או מכוח כ חוזהלו על פי ה
 

תשלום כלשהו על ידי חברת הביטוח, בשיעור הנמוך משיעורו בפועל של הנזק או הפגם  שולם .19
לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי  הקבלןוכנגדו שולם התשלום, חייב יהא  ורובעב

 או הפגם עד למלוא שיעורו הנזק
 

והזהירות הנדרשים  בטיחותוהבאים מטעמה לנקוט בכל אמצעי ה הקבלןעל  -פגיעות מניעת .20
עם  קשרשהוא ב וףלשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או ג

 העבודות.
 

תנאי מתנאיו ע"י  והפרתו ו/או הפרת חוזהזה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף .21
 של החוזה. ודיתתהווה הפרה יס הקבלן
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 ש"ח 10,000,000כתב ויתור לעבודות בהיקף של עד  1-'גנספח 
 לכבוד

 מדינת ישראל

ו/או חברת אם ו/או חברות בנות חברה לפיתוח ירושלים בע"מ - מוריהו/או   

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או  ובכלל זה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ירושלים עיריית/או ו
המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אריאל  ו/או )תכנית אב לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  ים בע"מפיתוח מזרח ירושל בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

  ישראל
 

 
.ג.נ,א  

 
 הנדון : כתב ויתור

 
 

מכם ו/או כל  דרישהמראש על כל תביעה ו/או  מוותרים אנו כי יכםמצהירים ומתחייבים כלפ הננו
הפועלים מטעמכם בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי 

 חוזה"( כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בהציודי הנדסי )להלן: "וכל ציוד מכנ ברכ
 מיום............... וכמפורט להלן:

ו/או מטעמו ו/או  הקבלןציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י  ל, ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכלכלים
גרוע מכלליות מהפרויקט (ומבלי ל לקעבורו לאתר )למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כח

האמור, לרבות מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל 
 הפרויקט. תציוד הנדסי אחר ואשר אינו מהווה כחלק מעבודו

 חוזהנשוא  תרו/או על פי דין, לרבות כל ציוד אחר המובא לא חוזהעל פי  נוו/או באחריות שבבעלותנו
 או ע"י קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.זה, על ידנו ו/

 
כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או  כםמתחייבים כלפי הננו

"צד  קיהרכב, בין היתר, ביטוחי חובה כחוק, ביטוח בגין נז כליקבלני משנה( נוודא תחילה כי קיימים ל
, וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד חוזהספח "הביטוח" ל" גוף ורכוש כמתחייב בנלישיש

הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם 
 /או שיתוף ביטוחיכם.ו
 

 
                                                          ______________________ _______________________  

 
 חותמת  כוללחתימה  – הקבלן תחתימ                                                       הקבלןל מנהל ש חתימה
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 ש"ח 10,000,000לעבודות עד  אישור קיום ביטוחים - 2' ג נספח
 

 תאריך: ________
 
 

 לכבוד
 מדינת ישראל

  ו/או חברת אם ו/או חברות בנותבע"מ  חברה לפיתוח ירושלים -מוריה
 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ("העירייה" )להלן:עיריית ירושלים  ו/או ("מוריה" )להלן:

ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או זה  ובכלל
 -אריאל  ו/או אב לתחבורה( המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכניתהגיחון בע"מ ו/או 

החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
   ;רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל

 א.ג.נ.,
 

 "(הקבלן: "הלן: _________________ )למבוטחינו :הנדון
 

את  הקבלןמיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת  מאשרים בזאת כי החל הננו
/או כל העבודות ו____________________________ בגין ביצוע עבודות בין היתר  ןהפוליסות שלהל

בעיר ירושלים באתר "( העבודות)להלן: " מוריהלכך ו/או אשר יתווספו בהתאם להנחיות  הנלוות
"( הכול בכפוף ובהתאם לחוזה מס' ......... שנחתם בין הצדדים ביום תרהא)להלן "_______________ 

הרשות ו/או העירייה ו/או  מוריהו/או מדינת ישראל  ו/או הקבלן"( ע"ש החוזה" :להלן........ )............
רים המרכז לתכנון בעו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -אריאל  ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ

 כמפורט להלן:ו/או  ישראל
 
 :יותעבודות קבלנ יטוחמס'.............. כה"ס לב פוליסה (1
 

הרשות ו/או ו/או העירייה  מוריהמדינת ישראל ו/או את  ולהמבוטח בפוליסה זו יכל שם
המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(
פיתוח מזרח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או רבות ופנאי בירושלים בע"מספורט, ת

ו/או המפקח ו/או  קטמנהל הפרויו/או הקבלן ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  ירושלים בע"מ
 קבלנים וקבלני משנה )בכל דרגה(.

 
 .....................ליום ועד............... מיום החל ביטוח תקופת

 
בת  הכל פרקיה וכן תקופת הרצ לחודשים החלה ע 24תקופת תחזוקה בת  לתזו כול סהפולי

 חודש ימים. 
 

 ם:כוללת את פרקי הביטוח הבאי הפוליסה
 

  – א' פרק
 

חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים המשמשים לביצוע  ותהעבודות עצמן לרב ביטוח
 סכום. רכםבמלוא ע ו/או מי מטעמה המוריאשר יסופקו על ידי  ומריםהעבודות, וכולל ח

 הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודה הקבלנית.
 

 ₪  ................. הפרויקט לעבודות הביטוח סכום
 

"נזק  בסיס על 1(ולתקופה)למקרה  הבאים הכיסויים את גם לכלול, היתר בין, הורחב הביטוח
 :חסר לביטוח כפוף שאינו" ראשון
 של בסכום הבהעבר רכוש ___________₪. 
 של מסך יפחת שלא בסכום נזק במקרה ופיקוח תכנון הוצאות ____________₪ 

                                                      
 לק בלתי נפרד ממנוסכומי ההרחבות לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה ח 1
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 של בסכום הסופי מהפרויקט חלק שאינם עזר ומבני מתקנים, קל ציוד _______ ₪ . 
 הביטוח סכום במלוא לקויים וחומרים לקויה עבודה, לקוי מתכנון עקיף נזק. 
 הריסות בסכום של  פינוי__________ ₪ 
 גניבה/פריצה . 
 הכנת תביעה בסכום של  הוצאות___________ ₪ 
 ישיר בסך של  נזק___________  ₪ 
 של בסכום המבוטח ליחידי השייך סמוך ולרכוש עובדים עליו לרכוש נזק 

 מיחידי מי את לשפות המבטח מחובת גורעת אינה זו הרחבה ₪ _____________
 בקשר חבות בגין להלן)ב'(  בפרק כאמור' ג צד כלפי אחריות ביטוחפי -על המבוטח

 .כאמור שסמוך אורכו עובדים שעליו לרכוש הנגרם לנזק
 להחשת נזק ותיקונים זמניים בסכום של  הוצאות______________ .₪ 
  .רעידת אדמה ונזקי טבע 

 
  – ב' פרק

 זקו/או נ אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ביטוח
/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ובמהלך ביצוע העבודות, והעלולים להיגרם לגופו 

למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק ₪  _________________בגבולות אחריות בסך של
 פריקה, מכשירי הרמה, הלה, בתפוצצותזה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, ה

תקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, נזק וטעינה, מ
מצד המוסד לביטוח לאומי. בנוסף הביטוח לא יכלול הגבלה בגין  לוףבזדון וכן תביעות תח

מדינת ישראל המבוטח ורכוש עליו עובדים. בכל מקרה  יחידירכוש סמוך השייך ליחיד מ
פיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים הרשות לו/או  ו/או העירייה מוריה
 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

יחשבו כצד  פיקוחםו/או  חריותםם ו/או רכוש כלשהו בבעלותם ו/או באהעובדיהם ו/או מנהלי
 שלישי.

₪,   ____________הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  קכולל כיסוי לנז הביטוח
יטוח חובה, חבות בגין נזק רכב מנועי שאינו חייב בב כליחבות בגין נזק גוף הנובע משימוש ב

בפוליסת רכב  הנהוגיםרכב מנועי מעל לגבולות האחריות  ילרכוש הנובע משימוש בכל
עקב  םכיסוי נזק תוצאתי שייגר₪,  1,000,000סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך 

₪ ________________, בגבול אחריות בסך םפגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיי
במידה שהנזק הישיר  רכיסוי כל נזק תוצאתי אח ןובסה"כ לתקופת הביטוח וכלאירוע 

 .המכוס
בנפרד עבור  נערךזה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  קעל פי פר הביטוח

 כל אחד מיחידי המבוטח.

  – ג' פרק

חריות למוצרים פקודת הנזיקין וחוק האמעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי  תחבו ביטוח
 _______________ כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של פגומים

לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, ₪ 
 .עבודה שעותקבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, העסקת נוער ו

 
 
  – מס'...............לביטוח מקיף "כל הסיכונים" צמ"ה לכלים ליסהפו (2

 .....................ליום ועד............... מיום החל ביטוח תקופת
צמ"ה שיובאו  ןבגי₪,  600,000אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  כולל
צפוי. למען  יבלת פיסי נזקמפני אובדן או  - העבודותו/או קבלני משנה לאתר ביצוע  הקבלןע"י 

הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל גם נזקים לציוד המבוטח, אשר נגרמו עקב רעידת אדמה, 
הציבורי, המשמש לביצוע העבודות.  סדרנזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק בזדון, הפרעת ה

 גניבת חלקים. והכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/א
 

 -'.................לביטוח אחריות מקצועית מס פוליסה (3
על פי דין, בגבול אחריות המבטח בגבולות אחריות ע"ס  הקבלן אחריות אתהמכסה  הביטוח

 טעותבגין הפר חובה מקצועית או  תיתשנ יטוחלמקרה ולתקופת ב ₪ 2______________

                                                      
 גבולות האחריות יקבעו לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 2
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ביטוח מכסה ו/או מי מטעמו. ה חשמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של המבוט
 למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו. הקבלןאחריות 
הרשות לפיתוח ו/או ו/או העירייה  מוריה מדינת ישראל ו/או לשפות את רחבמו הביטוח

המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
/או בגין ועם  בקשר אחריותה בגין מטעמן הבאים/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ

 יות צולבת".מטעמו בכפוף לסעיף "אחר פועליםו/או ה הקבלןמעשי ו/או מחדלי 
 להרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת העבודות. הביטוח אינו כול התאריך

עם אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או אובדן  בקשרכל הגבלה 
 מסמכים. 

, מוסכם כי תחול תקופת וטלשהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יב במקרה
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  6י נזקים ותביעות למשך גילו

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת 
 גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

 
  -וצר חבות הממס'.................לביטוח  פוליסה (4

 מטעמו בפרויקט פעל אשר אדם כל בגין חבות כולל) דין פי על הקבלן של חבותו לכיסוי
 גופנית פגיעה בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או/ו תביעה בשל( ועבורו

הציב ו/או  או/ו סיפק או/ו שייצר מוצרים או/ו העבודות עקב להיגרם שעלול לרכוש נזק או/ו
 לאירוע₪  3שלא יפחת מסך של _____________ אחריות הרכיב בגבול וא/ו התקין

 מוריהמדינת ישראל ו/או  את לשפות ורחבמ הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או והעירייה 

 -אריאל  ו/או יות )תכנית אב לתחבורה(המרכז לתכנון בערים היסטורהגיחון בע"מ ו/או 
החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 אשר אחריות בגין רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל
 עקב להיגרם שעלול שלרכו נזק או/ו גופנית לפגיעה הקשור בכל עליהן מוטלת להיות עלולה

 לסעיף בכפוף וזאת התקין, יצר, טיפל, שסיפק המוצרים עם בקשר או/ו כאמור העבודות
 לגרוע ומבלי המבוטח מיחידי אחד כל עבור נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת אחריות
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או  עירייהה ,מוריהמדינת ישראל ו/או  כלפי הקבלן חבות מביטוח

המרכז לתכנון בערים ו/או הגיחון בע"מ ו/או  /או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 מתאריך מאוחר שאינו למפרע תאריך יכלול כאמור הביטוח. עי ישראלרשות מקרקו/או  בע"מ

 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. העבודות באתר מטעמו מי או/ו הקבלן של פעילותו תחילת
 כמתחייב כיסוי מעניק אשר חלופי ביטוח הקבלן ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים
 . זה בסעיף מהאמור

 
 :פוליסותה לכל כלליות דרישות

 
עליו עובדים ישולמו  רכושעצמן ו/או לרכוש סמוך ו תביטוח הנובעים מנזק לעבודו תגמולי (1

 בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב.  למוריה
אשר נערך על  דומהביטוח  לכלוהינו קודם  Primary)בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ) הכיסוי (2

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה ו/או  ייהו/או העיר מוריהמדינת ישראל ו/או  ידי
המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אריאל  ו/או אב לתחבורה(
רשות ו/או  זרח ירושלים בע"מפיתוח מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

בנטל  מוריהלהשתתפות מבטחי  זכות כל. אנו מוותרים על ןלטובת/או ו מקרקעי ישראל
של חוק חוזה  59שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף כלוהחיוב, כ חיהביטו יסויהכ

 , או אחרת.1981הביטוח התשמ"א 
מדינת ישראל ו/או  לא תפגע בזכויות והקבלן ו/או מי מטעמהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  (3

 הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  מוריה והעירייה
 -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או 

החברה העירונית  ו/או "מהחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע
 על פיהן. רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל

                                                      
 גבולות האחריות יקבעו לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 3
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של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות מחמת אי תשלום הפרמיה,  במקרה (4
 כדי למנוע את ביטול הכיסוי. הקבלןלשלמה במקום  תהיכול לחברהתינתן 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה ו/או  ו/או העירייה מוריה נגד בזכות השיבו בוטלה (5
המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אריאל  ו/או אב לתחבורה(
רשות ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ע"מ ו/אוב החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

מדינת ישראל ו/או שנגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  וכן מקרקעי ישראל
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או  ו/או העירייה מוריה
 ו/או תכנית אב לתחבורה(המרכז לתכנון בערים היסטוריות )ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
 ותחייבה רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

 זדון. ונתמתוך כו פעלו, למעט אדם או גוף אשר םבכתב לשפות
אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות בלבד יהיה  הקבלן רק (6

מדינת ישראל ו/או המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על 
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים ו/או  על העירייהו מוריה
 ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(המרכז לתכנון בערים ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
בשום  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל

 מקרה או סיבה שהיא. 
, כאשר המבטחאת אחריות  כלשהיך וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדר היה (7

לכיסוי ו/או אמצעי מיגון  קדמיםתנאים מו בותקיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לר
מדינת חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  חו/או ביטו

רה לפיתוח מרכז הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החבו/או  עירייההו מוריהישראל ו/או 
המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים בע"מ

 החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או

 דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך. יהםוזכויות מטעמן הבאיםאו /ו ישראל
במשך תקופת  ולא יחול בהן שינוי לרעה הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ימתחייבים כ הננו (8

)למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא  למוריהיום  60הביטוח, אלא בהודעה מראש של 
 (, בכתב, בדואר רשום. ההפרמיאלא מחמת אי תשלום  ביטולל יתנתנ

 
 מקצועית נוסח............  ריותהפוליסות: ביט.......... למעט אח נוסח

 
הרשות לפיתוח ירושלים  ו/או ישראל מדינת לרבות –זה אישור לצורך"העירייה" -" ומוריההגדרת "

ים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ ו/או הגיחון בע"מ ו/או המרכז לתכנון בער
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -היסטוריות )תכנית אב לתחבורה( ו/או אריאל 

בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל בע"מ ו/או פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ו/או רשות 
 ציבור נבחרי/או ו מנהלים/או ו עובדים /אוו מקרקעי ישראל

 
ייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור זה כפוף לתנאים ולס אישורנו

 באישור זה.
 

______________ ______________ ______________ __________    
 )תפקיד החותם(              )שם החותם(      (טחהמב תימת)ח )חותמת המבטח( 
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₪( -)סכומים ב קבלניות לעבודות טבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות  
עבודות בהיקף עד  הנושא

300,000  
 עבודות בהיקף

 300,001-1,000,000  
 עבודות בהיקף

1,000,001-
2,000,000  

 עבודות בהיקף
 2,000,001-5,000,000  

 עבודות בהיקף
 5,000,001-10,000,000  

ביטוח עבודות 
 קבלניות:

     

מסכום  20% רכוש סמוך
 הביטוח

100,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

250,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

300,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
500,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
750,000מינימום   

מסכום  20% רכוש עליו עובדים
 הביטוח

100,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

250,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

300,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
500,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
750,000מינימום   

מסכום  20% פינוי הריסות 
 הביטוח

100,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

250,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

300,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
500,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
750,000מינימום   

כתוצאה  נזק ישיר
מתכנון לקוי, 

חומרים לקויים , 
 עבודה לקויה )*(

מסכום  20%
 הביטוח

  150,000מינימום 

מסכום  20%
 הביטוח

  300,000מינימום 

מסכום  20%
 הביטוח

  400,000מינימום 

מסכום הביטוח 20%  
  800,000מינימום 

מסכום הביטוח 20%  
  1,000,000מינימום 

הוצאות תכנון, 
פיקוח, מדידה, 

וצאות הכנת וה
 תביעה

מסכום  20%
 הביטוח

150,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

200,000מינימום   

מסכום  20%
 הביטוח

400,000מינימום   

מסכום הביטוח 20%  
400,000מינימום   

1,000,000 

  ביטוח צד שלישי
גבולות אחריות 

)תובע, מקרה 
 ותקופה( )*(

4,000,000  8,000,000  
 

10,000,000  10,000,000  20,000,000 

הרחבת החלשת 
 משען

500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

נזק הרחבת 
תוצאתי עקב 

פגיעה בכבלים 
ו/או מתקנים תת 

 קרקעיים

500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 

  חבות מעבידים
 גבולות אחריות

20,000,000תובע   
20,000,000מקרה   

20,000,000תקופה   

20,000,000תובע   
20,000,000מקרה   

20,000,000תקופה   

20,000,000תובע   
20,000,000מקרה   

20,000,000תקופה   

20,000,000תובע   
20,000,000מקרה   

20,000,000תקופה   

20,000,000תובע   
20,000,000מקרה   

20,000,000תקופה   

ביטוח אחריות 
  מקצועית

 גבולות אחריות 

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000  4,000,000  

ביטוח אחריות 
  מוצר

 גבולות אחריות 

2,000,000  2,000,000  4,000,000  4,000,000  8,000,000  
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 ש"ח 10,000,000פירוט הוראות בנושא הביטוח לעבודות שהיקפן הכספי הוא מעל  - נספח ד'

 
אחריות  העל עצמ ת, ומבלי שמוריה נוטל/או על פי כל דיןהסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  .1

 )להלן "ביטוח עבודות קבלניות"מוריה מביאה לידיעת הקבלן כי היא עורכת כלשהי כלפי הקבלן, 
. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות ("ביטוח העבודות הקבלניות"או ו/ "הפוליסה" - בהתאמה

 את פרקי הביטוח כמפורט להלן:ולים בו, יכלול ביטוח המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכל

 ביטוח הרכוש -פרק א'  .1.1

מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה למבנה או לעבודות וזאת        
חל  אינומוחרגת על פי תנאי הפוליסה. למען הסר ספק, מודגש, כי פרק זה  מסיבה כלשהי אשר אינה

קל ו/או כבד ו/או מתקני עזר שונים ו/או אמצעים אחרים, המשמשים את הקבלן לצורך  על ציוד
ביצוע העבודות, כאשר חובת ביטוחים לעניין רכוש אשר בבעלות ו/או אחריות הקבלן ו/או הבאים 

 מטעמו מוטלת על הקבלן כמפורט להלן בנספח זה.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.2

פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי, -ריות כלפי צד שלישי, המבטח חבות עלביטוח אח        
למקרה ₪  8,000,000על סך  שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות, בגבול אחריות

 הבלעדי. הכפי שייקבע ע"י מוריה, לפי שיקול דעת ולתקופת הביטוח או

 ביטוח אחריות מעבידים -פרק ג'  .1.3

ו/או פקודת הנזיקין )נוסח חדש(   1980 –ביטוח חבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם
היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לעובד שאירעו תוך כדי או עקב בגין 

פי כאו , לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח₪  20,000,000על סך  , בגבול אחריותעבודתו בפרויקט
 .הלפי שיקול דעת ,ידי מוריה-שייקבע על

 מטעמו הפועלים המשנה קבלני ואת הקבלן את גם נוסף כמבוטח ב לכלוליורח הקבלניות העבודות ביטוח .2
 סכום, הראשונה הדרישת פי על, למוריה לשלם הקבלן התחייבות תמורת)למעט מתכננים ו/או יועצים(, 

או בהליך תחרותי או במסמכי הפניה מטעם  במכרזהצעות סכום הנקוב במסמכי ההזמנה להציע ל השווה
. מבלי לגרוע הקבלניות העבודות ביטוח עריכת בהוצאות כהשתתפותו, קבלןמהתמורה המגיעה למוריה, 

את השתתפותו בביטוח העבודות הקבלניות על פי דרישת מוריה, מוריה  למוריהמחובת הקבלן לשלם 
את הסכום המגיע לו כאמור מהתשלומים החלקיים על פי הסכם הבלעדי לנכות  הלפי שיקול דעת תרשאי

 .הראשון התשלוםזה ו/או מ

 מדינתלמען הסר ספק מוצהר, כי אין בעריכת ביטוחי העבודות הקבלניות כאמור, כדי להטיל אחריות על  .3
ושלים הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירו/או  העירייה עלמוריה ו/או ישראל ו/או 

החברה  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ
 בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

"ל ו/או לגרוע מאחריות /או מי מטעמן של הנו רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
הקבלן על פי חוזה ו/או על פי דין ו/או מאחריותו של הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנדרשים על פי 

 להלן.סעיפי "ביטוחי הקבלן" דין ו/או אלה המפורטים ב

תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה ו/או  לאובשם קבלני משנה מטעמו, כי  בשמוהקבלן מצהיר ומתחייב,  .4
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינתענה מכל מין וסוג כלפי ט

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה  ו/או ושלים בע"מהחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי ביר -אריאל  ו/או לתחבורה(

ו/או מי מטעמן של כל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
הנ"ל בקשר לתוכן ו/או היקף ו/או טיבו של ביטוח העבודות הקבלניות והכיסוי הניתן על ידו והם מוותרים 

 ים מלהעלות טענה כלשהי בהקשר זה. על כל תביעה ו/או דרישה כאמור ומאשרים כי הם מנוע

בקרות מקרה ביטוח הנגרם לפרויקט ו/או לעבודות ו/או בסביבתם ו/או הנגרם לאדם המועסק על ידי  .5
הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו יישא הקבלן באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות 

 ות קבלניות.העצמיות )בהתאם למקרה( החלים בפוליסה לביטוח עבוד

על חשבונו, כל נזק שנגרם לעבודות  ,לתקןהאחריות ו/או החבות מובהר בזאת, כי על הקבלן לבדו תחול  .6
 העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינת לרבות ו/או לרכושו ו/או לפצות ו/או לשפות כל צד שלישי שהוא

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  בע"מ הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושליםו/או 
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
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הביטוחים שנערכו  במסגרתם נזקים כאמור אינם מכוסים בגין נזק שנגרם לו, גם א ,רשות מקרקעי ישראל
ו/או  העירייהמוריה, ישראל ו/או  מדינתפי האמור לעיל ו/או על ידי כל ביטוח אחר שנערך על ידי -על

המרכז ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט,  -אריאל  ו/או נית אב לתחבורה(לתכנון בערים היסטוריות )תכ

ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 ו/או ע"י הקבלן. רשות מקרקעי ישראל

מצא לנכון, תות, ככל שעבודות הקבלניהאת הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח  הלעצמ תמוריה שומר .7
לרבות הכללת גורמים נוספים כמבוטחים והתאמת הפוליסה לצרכים ו/או להתחייבויות של מוריה מעת 

 לעת.

הקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות", להיות בקיא בכל תנאיה )לפני  .8
 ופן חלקי ו/או מלא.תחילת העבודות(, ולפעול כך שהתנאים בפוליסה זו לא יופרו בא

והמהווה חלק בלתי נפרד  1ד'הקבלן מתחייב לחתום על ההצהרה המצ"ב מסומנת כנספח בהתאם 
 מההסכם. 

באופן מידי על כל תביעה ו/או אירוע העשוי להוות עילה לתביעה ולשתף  למוריההקבלן מתחייב להודיע  .9
 פעולה עם מוריה, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח. 

מתחייב לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות, בדבר בטיחות בעבודה לרבות "נוהל עבודות  הקבלן .10
בחום", נוהלי בדיקה בדבר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים וכן את כל הוראות 

 .מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

כל הקשור להגנה על העבודות ו/או על בהקבלן מתחייב לקיים את כל דרישות מוריה ו/או המבטח/ים  .11
בכל הקשור ו/או בשלבי ביצוע העבודות ו/או לאחר מסירתן, ובמיוחד  ותלפני התחלת העבוד –הסביבה 

הדרישות בנוגע אם נערך, לרבות כל  –לדרישות ותנאים מוקדמים לביטוח לפי סקר ביטוח שנערך לפרויקט 
 אחרים. ו/או נזקים נזקי טבע,להגנה על העבודות מפני נזקי אש, מים 

הקבלן מתחייב, כי הוא וכל  קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם יחויבו לפעול בהתאם לדרישות הדין 
  ולאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, לרבות בכל הקשור למילוי ההתחייבויות לפי הוראות נספח זה.

 
 חי הקבלן:ביטו

מתחייב הקבלן לבצע ולקיים על חשבונו  ו/או על פי כל דין זה הסכםפי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .12
את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי 

(, וזאת החל מיום העמדת "אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " 3ד'נספח -הקבלן המצ"ב לחוזה זה ומסומן 
פי הקבוע בחוזה -אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מיום תחילת ביצוע העבודות על

זה )המוקדם מבניהם( ועד למתן תעודת השלמה לעבודות ו/או מסירתן בפועל כמפורט ו/או התחלת שימוש 
מאתר העבודות )המאוחר מבניהם( ו/או עד ו/או יציאתו המושלמת והמלאה של הקבלן ו/או מי מטעמו 

 ."(ביטוחי הקבלןלתום תקופת הבדק וכמפורט להלן )להלן: "

 בנוסף מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים כמפורט להלן: .13

 פי דין.-כנדרש עללכלי הרכב ביטוח חובה               .13.1

השימוש בכלי  בעק ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות של מוריה, .13.2
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  רכב ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם

 . למקרה₪  500,000

הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי לכלי הרכב של ביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא,  .13.3
 מטעמם. 

ע"י הקבלן לאתר  ו/או מי מטעמו המובאיםביטוח "אש מורחב" לציוד ולרכוש של הקבלן  .13.4
 –העבודות, לרבות פיגומים וכלי עבודה מכל סוג שהוא, אשר אינם חלק מהעבודות עצמן 

 .בערך כינון כמפורט באישור ביטוחי הקבלן

ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות המפורטים  .13.5
 ביטוחי הקבלן.  באישור

עגורנים, הנדסי נייד,  ציוד מכנימלגזות, משאיות,  , אך לא רק,ב" כולל גםלמען הסר ספק המונח "כלי רכ
 מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.
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כללו סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות המפורטים בסעיף לעיל )למעט ביטוח חובה( יביטוחים ה
לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה  הרשותו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינתהתחלוף כלפי 

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(

ו/או המנהל ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  "מפיתוח מזרח ירושלים בע בע"מ ו/או העירונית אריאל
על תביעת כלפיו לוותר  הו/או התחייב הו/או כלפי כל מי שמוריה ויתרהמפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל 

  ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןתחלוף
 

ולציוד  ף ו/או ביטוח לרכושובלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקימבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הק
 הפטור סעיף יחול זה ובמקרהביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג(  למעט) כמפורט לעיל

על  יםהקבלן מצהיר ומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו, כי הם מוותרו להלן 24 בסעיף כאמור
הרשות לפיתוח ו/או ירייה ו/או הע מוריהישראל ו/או  מדינתכנגד  ןו/או תביעה כלשה דרישהלהגיש  םזכות

המרכז לתכנון בערים ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -אריאל  ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

רשות מקרקעי ו/או  מזרח ירושלים בע"מ פיתוח בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ
בקשר לנזק כלשהו שיגרם לרכבים הנ"ל וכן ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל  ישראל

  .גורמים הנ"ללשפות את הגורמים הנ"ל בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ל יםמתחייב הם
 

למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה על   - ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצרבהתייחס ל .14
 7 -לתקופה שלא תפחת מ , כל ביטוח בפני עצמו,ביטוחים אלהנספחיו, הקבלן מתחייב בזה לערוך ולקיים 

ו/או עד לתום תקופת הבדק לפי המאוחר ו/או  למוריהשנים ממועד המסירה הסופית ובפועל של הפרויקט 
או על פי דין ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות )המאוחר מבין ו/ הסכם זהפי -כל עוד מתקיימת אחריותו על

  המועדים(.

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן או לביטוח  .15
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף  הקבלןהעבודות הקבלניות כאמור, מתחייב 

 מוריהישראל ו/או  מדינתיטוח נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי כאמור כאשר בכל ב
ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או ו/או העירייה 

ול החברה העירונית לניה -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(בע"מ ו/או 
פיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/או את בעלי  רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ
 הזכויות האחרים ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

שמבטח הקבלן יודיע למוריה ו/או לקבלן כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להתבטל או עומד לחול  בכל פעם .16
בו שינוי לרעה מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חדש, 

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח כאמור.  30לפחות 

בחברת ביטוח מורשית כדין, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות הקבלן יבצע את הביטוחים  .17
פיהם, וישלם את פרמיות -והוראותיהן, ישתף פעולה עם מוריה לשם שמירה ומימוש של זכויות מוריה על

 הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

ות וביטוח ולקבל הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחרי .18
 מסירת טופס', 2ד-ו' 1דבכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, לרבות הצהרתם על נספח 

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינת, וכן לפטור את לקבלן פוליסה
ז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית המרכו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

 ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או אב לתחבורה(
ו/או המנהל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל

לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם ו/או אובדן כל נזק מאחריות לו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל 
או מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו הן את 

והן את דרישות ביטוח מוריה וביטוחי הקבלן  הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,
ולהמשיך ולהמציא  המשנה ניתומים ע"י מבטחי קבלח ור בהסכם זהכאמוימציאו אישורי קיום ביטוחים 

 . אישורים חתומים לכל תקופה נוספת כאמור בהוראות נספח זה

עשר( -)ארבעה 14את "אישור ביטוחי הקבלן" חתום ע"י מבטחיו, תוך  למוריה הקבלן מתחייב להמציא .19
או ו/פני מועד כניסתו לאתר העבודות ימים ל 14 -ימים ממועד חתימת חוזה זה, ובכל מקרה לא יאוחר מ

 )המוקדם מבין כל המועדים(. לרשותו החל מיום העמדת אתר העבודהאו מועד תחילת ביצוע העבודות 
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 הקבלן מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי תום תקופת ביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על  14 -חר מ, ולא יאוו/או כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין

 גבי האישור.

חוזה  תכאמור לבין דרישו למוריהבכל מקרה של אי התאמה בין המפורט באישור ביטוח הקבלן שיומצא  .20
לגרום לשינוי הביטוחים האמורים ולהמציא למוריה אישור ביטוחי הקבלן מתוקן  זה, מתחייב הקבלן

ימים מדרישת מוריה. מוסכם ומותנה במפורש כי אי המצאת אישורי עריכת  5 -ר מבאופן מידי ולא יאוח
הביטוח כנדרש לעיל, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, לרבות 

למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך  תהיה רשאית התחייבויות בדבר עמידה בלוחות זמנים. מוריה
ות, היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בביצוע העבוד

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח ו/או העירייה מוריה ו/או מדינת ישראל ו/או כנגד 
 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל 
, עקב כך שלא מןמי מטעו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל

 יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא האישור כאמור.

במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן ו/או בבדיקתו מוסכם ומותנה  .21
הרשות לפיתוח ו/או  העירייהמוריה ו/או ישראל ו/או  מדינתו/או באישורו, כדי להטיל אחריות כלשהי על 

בערים המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -אריאל  ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ
פי כל דין. הקבלן -ה או עלפי חוזה ז-ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על ןו/או מי מטעמ ישראל

 /אוו ישראל מדינתאשר, כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה כלשהי מכל מין וסוג כלפי ממצהיר ו
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  מוריה ו/או העירייה

החברה העירונית  -אריאל  ו/או תכנית אב לתחבורה(המרכז לתכנון בערים היסטוריות )הגיחון בע"מ ו/או 
פיתוח מזרח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

באשר ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל  רשות מקרקעי ישראלו/או  ירושלים בע"מ
פורטים לעיל, ו/או בגין הכיסוי שיינתן על ידם, וכי הוא מוותר בזאת על לתוכן או להיקף ביטוחי הקבלן המ

הגורמים יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי נגד  כל תביעה ו/או דרישה כנ"ל, והקבלן מאשר בזה, כי הוא
 בכל הקשור לכך.  הנ"ל

השונים, הינם האחריות כמפורט באישורי הביטוח  למען הסר ספק מוסכם, כי סוגי הכיסוי ו/או גבולות .22
בבחינת דרישה מזערית של מוריה, ועל הקבלן לבחון עצמאית את חשיפתו לסיכונים השונים ו/או לסוג 
החבות שיבטח ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי לו, ועליו לקבוע את כל האמור בהתאם לשיקול דעתו 

 .ובאחריותו הבלעדיים

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן ו/או ו/או העירייה מוריה מדינת ישראל ו/או הקבלן מתחייב לשפות את  .23
המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(
ו/או מי מטעמן של כל  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ובע"מ ו/א העירונית אריאל

 ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. ותבגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תנאי הפוליסהנ"ל 

 הםכי לא תהיה לומתחייב, בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן .24
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או  מוריה ו/או העירייהמדינת ישראל ו/או שה ו/או תביעה נגד כל טענה ו/או דרי

המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
 ם בע"מהחברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלי -אריאל  ו/או )תכנית אב לתחבורה(

ו/או  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או
לשיפוי בגינו על פי הביטוחים  שהם זכאיםבגין כל נזק המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל 

ת העצמיות הנקובות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויו םזכאי ולערוך כאמור לעיל, או שהי ושהתחייב
מטעמו מי בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או 

לעיל מכל הגורמים הנ"ל את מי מ יםפוטר ם, וההעבודותו/או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים, ציוד( לאתר 
 פי הפוליסות.  על הםלפעול למיצוי זכויותי יםאחריות לנזק כאמור ומתחייב

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא קיים  .25
 במלואן ו/או במועדן את כל דרישות הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:
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)חמישה עשר( ימים,  15, לאחר שנתנה לקבלן התראה של ת, אך לא חייבתמוריה רשאי .25.1
דמים, ריבית והפרשי הצמדה,  ו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבותלהתקשר בחוזי ביטוח תחתי

 לפי חוזי הביטוח.

 , יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.. לעיל25.1עשה מוריה כאמור בפסקה  .25.2

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על  .25.3
 מוריה חבות כלשהי.

שנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן תהווה סעיף זה על כל סעיפי המ .26
 הפרה יסודית של החוזה.
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 ש"ח 10,000,000כתב ויתור לעבודות אשר היקפן עולה על  1'ד נספח
   

 __________תאריך  
 

 לכבוד
 מדינת ישראל ו/או

  רת אם ו/או חברות בנותו/או חבחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן ובכלל זה  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורותעיריית ירושלים  ו/או

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
החברה  ו/או ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ החברה העירונית לניהול קרית -אריאל  ו/או לתחבורה(

  רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או העירונית אריאל
  

 .,א.ג.נ

 

 
 כתב ויתורנדון : ה

 
הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל 

מיני העבודה ו/או כמנהלי פרויקט, בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה הפועלים מטעמכם ו/או מז
ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי )להלן: "הציוד"(, 
שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי הסכם ו/או על פי דין,  לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא 

 .ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנוהסכם זה, על ידנו 
 

ידוע לנו כי ביטוח עבודות קבלניות המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט, 
מחריגות במפורש כל כיסוי ל"ציוד" שלנו ו/או בחזקתנו ו/או באחריותנו המובאים לאתר ע"י קבלני 

מכם ו/או מטעם הקבלן הראשי עבורכם, המבצעת עבודות שמירה משנה מטעמנו וחברת השמירה מטע
באתר, לא אמורה לשמור על ה"ציוד" ועל כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה, יחול על אחריותנו הבלעדית 
ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות 

ה שתחויבו ע"י צדדים שלישיים כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים אתכם בגין כל תביעה ו/או דריש
  ."של "ציוד

 
הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או 
קבלני משנה( נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ביטוחי חובה כחוק וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב 

או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה מנועי ו/
 .ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם

   

   
  ב ב ר כ ה 

   

   
 __________________ 

   
    

 (הקבוצהחתימה אישית של מנהל קבלן המשנה                                        חתימת קבלן המשנה )
 

___________________________                        ______________________________ 
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 לקבלן תמצית ביטוח העבודותטופס מסירת  - 2ד'נספח  

 
 שם ותאור הפרויקט

 
_________________________________________________ 

 לביטוח עבודות הפרויקט הנ"ל והריני מצהיר כדלקמן: ית הפוליסהתמצהנני מצהיר בזאת כי קיבלתי 

  ידוע לי כי הפוליסה לא מכסה אובדן או נזק לכלי עבודה וכל ציוד אחר המשמש את הקבלן או

 מי מטעמו.

  קראתי את כל דרישות הביטוח, לרבות תנאים לקיום שמירה, נוהלי עבודה בחום, דרישות

 הנני מתחייב לפעול לפיהם.מיגון בפני פגעי טבע וכדומה ו

 .למדתי את מגבלות הפוליסה ואני מודע להיקף הכיסוי הביטוחי 

  ידוע לי כי עליי לדווח בכתב למוריה ולמפקח מיד לאחר היוודע לי על כל אירוע העלול להוות

 עילה להפעלת הביטוח.

 ומנהלי  הריני מתחייב להעביר תוכן מסמך זה לרבות כל תנאי הפוליסה המלאים לכל עובדי

 ולוודא ביצוע. וכן לקבלני המשנה שלי

 
 _________________________________  שם הקבלן:

 
 _________________________________  שם החותם:

 
 _________________________________   תאריך:
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 ש"ח 10,000,000עולה על  לעבודות שהיקפן אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 3ד'נספח 

 
 תאריך: ___________

 
 לכבוד
 /אוו ישראל מדינת
  בנות חברות/או ו אם חברת/או וחברה לפיתוח ירושלים בע"מ  -מוריה
זה  ובכלל קשורות/או חברות בנות ו/או חברות ו ("העירייה" )להלן:עיריית ירושלים  /אוו ("מוריה" )להלן:

המרכז לתכנון ו/או הגיחון בע"מ ו/או  החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן
החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -אריאל  ו/או בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ
  לישרא

 
 
 .ג.נ., א
 

 "(הקבלן)להלן: "___________________ "ש עעל קיום ביטוחים  אישור: הנדון
 

 בהסכם כמפורט נלווים שירותים/או ו ועבודות בפרויקט מוריה עבור להלן כהגדרתן עבודות ביצוע עם בקשר
 "ההסכם"(. ", הנכס ו/או העבודות: "בהתאמה___________ )להלן  מיום

את כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת הקבלן את  הננו מאשרים בז
עבודה  כל___________________________________ו/או  עבודותהיתר, בגין  ביןהפוליסות שלהלן 

 הפרויקטשתוטל על הקבלן בהתאם להסכם ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של 
 לן: כמפורט לה

 
  – מס'...............לביטוח מקיף "כל הסיכונים" צמ"ה לכלים פוליסה (1

 .....................ליום ועד............... מיום החל ביטוח תקופת
צמ"ה שיובאו ע"י  ןבגי₪,  1,000,000אחריות כלפי צד ג' בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  כולל

צפוי. למען הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי  יבלת פיסי נזקי אובדן או מפנ - העבודותלאתר ביצוע  הקבלן
כולל גם נזקים לציוד המבוטח, אשר נגרמו עקב רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק 

גניבת  והציבורי, המשמש לביצוע העבודות. הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/א סדרבזדון, הפרעת ה
 חלקים.

 
  –............לביטוח אחריות מקצועית  מס'..... פוליסה (2

על פי דין, בגבול אחריות המבטח בגבולות אחריות ע"ס  הקבלן אחריות אתהמכסה  הביטוח
שמקורם  טעותבגין הפר חובה מקצועית או  תיתשנ יטוחלמקרה ולתקופת ב ₪ 4______________

למעשי  הקבלןח מכסה אחריות ו/או מי מטעמו. הביטו חברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של המבוט
 ו/או למחדלי הפועלים מטעמו.

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או ו/או העירייה  מוריהישראל ו/או  מדינתלשפות את  רחבמו הביטוח
המרכז לתכנון בערים היסטוריות ו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -ל אריא ו/או )תכנית אב לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

 פועליםו/או ה הקבלן/או בגין מעשי ו/או מחדלי ועם  בקשר אחריותה בגין מטעמן הבאים/או ו ישראל
 צולבת".מטעמו בכפוף לסעיף "אחריות 

כל  להרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת העבודות. הביטוח אינו כול התאריך
 עם אי יושר עובדים ו/או הוצאת דיבה ו/או חריגה מסמכות ו/או אובדן מסמכים.  בקשרהגבלה 
קים , מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזוטלשהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יב במקרה

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל  6ותביעות למשך 
אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע 

 עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
 

  -חבות המוצר מס'.................לביטוח  פוליסה (3
 בשל( ועבורו מטעמו בפרויקט פעל אשר אדם כל בגין חבות כולל)  דין פי על הקבלן של חבותו לכיסוי
 שעלול לרכוש נזק או/ו גופנית פגיעה בגין הביטוח תקופת במשך לראשונה שהוגשה דרישה או/ו תביעה

 בגבול רכיבה או/ו התקיןו/או  הציב או/ו סיפק או/ו שייצר מוצרים או/ו העבודות עקב להיגרם
 הביטוח. שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪  5_____________ של מסך יפחת שלא אחריות
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה ו/או  והעירייה מוריהישראל ו/או  מדינת את לשפות מורחב

                                                      
 טבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוגבולות האחריות יקבעו לפי שווי העבודה ובהתאם ל 4
 גבולות האחריות יקבעו לפי שווי העבודה ובהתאם לטבלה המצורפת לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 5
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)תכנית אב  המרכז לתכנון בערים היסטוריותו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
 ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(

 בגין רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל
 להיגרם עלולש לרכוש נזק או/ו גופנית לפגיעה הקשור בכל עליהן מוטלת להיות עלולה אשר אחריות

 אחריות לסעיף בכפוף וזאת התקין, יצר, טיפל, שסיפק המוצרים עם בקשר או/ו כאמור העבודות עקב
 חבות מביטוח לגרוע ומבלי המבוטח מיחידי אחד כל עבור נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת
עדן החברה  הרשות לפיתוח ירושלים ו/אוו/או  העירייהו מוריהישראל ו/או  מדינת כלפי הקבלן

המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב ו/או הגיחון בע"מ ו/או  לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ
 ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -אריאל  ו/או לתחבורה(

 הביטוח.  ישראלרשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל
 באתר מטעמו מי או/ו הקבלן של פעילותו תחילת מתאריך מאוחר שאינו למפרע תאריך יכלול כאמור

 ביטוח הקבלן ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. העבודות
 . זה בסעיף מהאמור כמתחייב כיסוי מעניק אשר חלופי

 ":....................... לביטוח "אש מורחבפוליסה מס' ........... (4
 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

אחריותו ב/או ו שליטתוהמבטח את רכושו של הקבלן, לרבות אך לא רק ציוד, פיגומים וכו', בין אם ב
עבודות כנגד הסיכונים המקובלים מצאו באתר הי, בערכי כינון בעת הבחזקתו/או ו וובין אם בבעלות

 .בביטוח אש מורחב לרבות אש, נזקי טבע, רעידת אדמה ונזקי פריצה
 

 :הפוליסות לכל כלליות דרישות
 

 למוריהעליו עובדים ישולמו  רכושעצמן ו/או לרכוש סמוך ו תביטוח הנובעים מנזק לעבודו תגמולי (9
 בלבד ו/או על פי הוראותיה המפורשות בכתב. 

 ידיאשר נערך על  דומהביטוח  לכלוהינו קודם  Primary)פוליסות נחשב ביטוח ראשוני )ב הכיסוי (10
הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינת

 ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים בע"מ
החברה העירונית  ו/או החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ריאל א

. אנו מוותרים לטובתן/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או אריאל
וקנית שזכות כזו הייתה מ כלוהחיוב, כ חיהביטו יסויבנטל הכ מוריהלהשתתפות מבטחי  זכות כלעל 

 , או אחרת.1981של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לנו מכוח סעיף
 מוריהישראל ו/או  מדינתלא תפגע בזכויות  מטעמו מי/או ו הקבלןהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  (11

ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  והעירייה
החברה העירונית  -אריאל  ו/או כנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(המרכז לתבע"מ ו/או 

פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 על פיהן. רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ

ות מחמת אי תשלום הפרמיה, תינתן של ביטול הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלני במקרה (12
 כדי למנוע את ביטול הכיסוי. הקבלןלשלמה במקום  תהיכול לחברה

הרשות לפיתוח ירושלים ו/או ו/או  העירייה/או ו מוריהישראל ו/או  מדינתנגד  בזכות השיבו בוטלה (13
סטוריות המרכז לתכנון בערים היו/או הגיחון בע"מ ו/או  עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים  -אריאל  ו/או )תכנית אב לתחבורה(
רשות מקרקעי ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בע"מ

ות לפיתוח הרשו/או ו/או העירייה  שמוריהנגד כל אדם הפועל מטעם מי מהן בפרויקט, או  וכן ישראל
המרכז לתכנון בערים ו/או הגיחון בע"מ ו/או  ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ

החברה העירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי  -אריאל  ו/או היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(
רשות ו/או  בע"מפיתוח מזרח ירושלים  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או בירושלים בע"מ
 זדון. ונתמתוך כו פעלו, למעט אדם או גוף אשר םבכתב לשפות ותחייבה מקרקעי ישראל

בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות  הקבלן רק (14
יה העירי עלו מוריהישראל ו/או  מדינתעל המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. חובה זו לא תחול על 

ו/או הגיחון בע"מ ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או 
החברה העירונית לניהול קרית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(

רח ירושלים פיתוח מז בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 בשום מקרה או סיבה שהיא.  רשות מקרקעי ישראלו/או  בע"מ

, כאשר קיים המבטחאת אחריות  כלשהיוקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך  היה (15
 חלכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטו קדמיםתנאים מו בותביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לר

 מוריהישראל ו/או  מדינתי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי חסר ו/או מידע חיתומי שגו
ו/או הגיחון  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מו/או  העירייהו

החברה העירונית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(בע"מ ו/או 
פיתוח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או רבות ופנאי בירושלים בע"מלניהול קרית ספורט, ת
דלעיל לא  יהםוזכויות מטעמן הבאים/או ו רשות מקרקעי ישראלו/או  מזרח ירושלים בע"מ

 תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך.
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טוח, הפוליסות הנ"ל לא  תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הבי ימתחייבים כ הננו (16
אלא  ביטולל יתנת)למעט ביחס פוליסת עבודות קבלניות שלא נ למוריהיום  60אלא בהודעה מראש של 

 (, בכתב, בדואר רשום. הפרמיהמחמת אי תשלום 
 

/או ו מטעמם מי/או ו יחידיהםישראל ו/או וכן  מדינת"מוריה" ו/או "העירייה" לעניין אישור זה כולל את 
ו/או  הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן החברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מאת וכן  מנהלים/או ו עובדים

החברה העירונית  -אריאל  ו/או המרכז לתכנון בערים היסטוריות )תכנית אב לתחבורה(הגיחון בע"מ ו/או 
פיתוח מזרח  בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל ו/או לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 . רשות מקרקעי ישראלו/או  ים בע"מירושל
 

 ל כל ההרחבות הרלבנטיות.ע 2013הפוליסות באישור זה למעט ביטוח אחריות מקצועית: תנאי "ביט"   כלנוסח 
 ביטוח אחריות מקצועית נוסח...................

 
האמור באישור אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי 

 זה.
 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 )תפקיד החותם(   )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 ₪( -ם ב)סכומי לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרטבלת סכומי ביטוח וגבולות אחריות 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עבודות בהיקף  הנושא
10,000,000- 
20,000,000 

 עבודות בהיקף
 20,000,000- 

40,000,000  

 עבודות בהיקף
   40,000,000מעל 

ריות ביטוח גבולות אח
אחריות מקצועית 
למקרה ובמצטבר 

 לתקופת ביטוח 

5,000,000 8,000,000 10,000,000 

גבולות אחריות ביטוח 
חבות המוצר למקרה 

ובמצטבר לתקופת 
 ביטוח 

8,000,000 10,000,000 15,000,000 
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 כתב סילוק –נספח ה' 

 

 הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור

 לחוזה 68 סעיף 

 

 אריך:___________________ת

 

 ________אני החתום מטה _______________________

 

 "(העבודה" –מבצע העבודה ______________________________________ )להלן 

 "(החוזה" –לפי החוזה מספר _________________________________________ )להלן 

קבלת הסך של ובכפוף ל"( כי עם מוריה" –מצהיר ומתחייב בזה כלפי מוריה )להלן 
ולל את ההתייקרויות( המהווה השלמה לשכר החוזה המגיע :______________ שקלים חדשים )הכ

לי בכללותו, לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהם כלפי מוריה 
ו/או כל מי מטעמה בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה ו/או התמורה 

בגין ביצוע העבודה, ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או המגיעה לי על פי החוזה ו/או 
בעקיפין על כל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה 
לי בגין כל האמור לעיל. בכפוף לקבלת הסכום האמור אני מוותר במפורש כלפי מוריה וכל מי מטעמה 

 לכל תשלום, פיצוי, נזק או הוצאה בגין ובקשר לחוזה ו/או לעבודה.  על כל דרישה, טענה ותביעה

 

 

 ולראיה באתי על החתום בירושלים ביום _____________

 

 

 

 

       _________________ 

 חתימה וחותמת               
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 נוסח ערבות בדק –נספח ו' 

 לחוזה  54 עיף נוסח ערבות בהתאם לס

 

 תאריך:____________________

 

 לכבוד

_____________ 

_____________ 

 מספר החוזה: ________________        

 

 א.נ.,

 

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון: 

 

ו ערבים כלפיכם "( הננהמבקש" –על פי בקשת _______________________ )להלן  .1
לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של ______________ שקלים חדשים. הסכום 

"( שתדרשו מאת המבקש הסכום הנ"ל" –)במילים(: ____________________ )להלן 
לחוזה מיום ________________ בדבר _______________  54 בתקופת הבדק לפי סעיף 

 נחתם בין המבקש וביניכם. ש

הסכום הנ"ל צמוד למדד _______________ כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .2
 "הלשכה"(, באופן הבא:   –לסטטיסטיקה )להלן 

 הינו המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת הערבות.  – "המדד הבסיסי" 

פורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע תשלום יהיה המדד האחרון אשר י – "המדד החדש" 
 הערבות בפועל.

 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי. – "תנודות במדד" 

לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך דרישתכם על ידינו, אנו נשלם  
 לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבם לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ לחודש _____________ שנה  
___________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת; כל דרישה על פי 

 וחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יא

     

 בכבוד רב,     
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 כתב הוראות בלתי חוזרות -נספח ז' 

 

 לכבוד

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

 2כיכר ספרא 

 ירושלים

 

 כתב הוראות בלתי חוזרותהנדון: 

 

לפיתוח ירושלים בע"מ בהסכם לביצוע עבודות  חברה –והתקשרתי עם מוריה  הואיל
 "העבודה"(; –________________________________ )להלן 

ובהתאם לחוזה אשר נחתם בינינו לביצוע העבודה, יש לבטח את העבודה וכן נזקי גוף או  והואיל
 נזיקין וביטוח. –, פרק ד' 37 26 רכוש, כאמור בחוזה ובמיוחד בסעיפים 

לחוזה כי היא מבצעת ביטוח עבודות קבלניות  37 ומוריה הודיעה לי בהתאם לזכותה לפי סעיף  והואיל
ה מוריה החברה לפיתוח וביטוח חבות מעבידים על פי נספח העומד לעיונו של הקבלן בו תהי
 "הפוליסה"(; –ירושלים בע"מ והקבלן מבוטחים ביחד ולחוד על פי הפוליסה )להלן 

וקיומו של הביטוח האמור והסכמתי המוקדמת היו תנאי מוקדם והכרחי לביצוע העבודות על  והואיל
 ידי;

צורך הביטוח ונתתי את הסכמתי לעריכת הפוליסה ואני נדרש להשתתף בתשלומי הפרמיה ל והואיל
 האמור;

אי לכך ניתנת לכם בזה הוראה בלתי חוזרת לנכות מכל חשבון אשר מוגש על ידי בהתאם לחוזה, סך 
"(, או לקזז סכום זה מכל סכום או תשלום דמי השתתפות בפרמיה" –)אחוז אחד( )להלן  1%השווה ל 

 אשר אני זכאי לו ממוריה.

ע ביטוח נפרד כמתחייב מהוראות החוזה, לאותם תשלום דמי הפרמיה יפטור אותי מהצורך בביצו
 תחומים אשר מכוסים בפוליסה.

אני מאשר כי ספרי מוריה וחשבונותיה מקובלים עלי, ואני פוטר אתכם מכל צורך או חובה לדווח, 
 אישור או בדיקה.

י, הוראה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול. ההוראה תחייב אותי וכל הבא במקומי או מטעמ
 בהתאם להוראות החוזה, הואיל וזכויות צד שלישי כרוכות בה. 

 ההוראה נחתמה על ידי מורשי החתימה המוסמכים להתחייב מטעמי. 

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

 

 

 הקבלן:_____________________  תאריך:___________________
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 נספח ח' - תוספת לחוזה קבלנים, מבני חינוך
 
 

 וריה החברה לפיתוח ירושלים בע"ממ בין:
 , ירושלים2ככר ספרא 

 "(מוריה)להלן גם: "      02-6297613טלפון: 
 

 -מצד אחד  -
 

 ]הקבלן בפרוייקט מבנה חינוך[__________________  לבין:
 כתובת: _______________   
 "(קבלןה")להלן גם:  טלפון: _______________; פקס': ____________  

 
 -שני  מצד -

 
 

והצעת הקבלן הינה ההצעה הזוכה במכרז פומבי מס' _________ או בהליך קבלת הצעות  הואיל 

מחיר, לבנייה ו/או שיפוץ ו/או תוספת  במבנה חינוך בירושלים, והואיל ועל הקבלן לעמוד 

ומפעל  , משרד התמ"ת )הכלכלה(בדרישות גופים נוספים ובהם משרד החינוך, עיריית ירושלים

 ס, כמפורט להלן, בכל הקשור לביצוע העבודות; הפי

והצדדים מסכימים כי תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה וכי ההוראות האמורות להלן  והואיל 

 יחולו על ההתקשרות בין מוריה לקבלן, בהשלמה להוראות החוזה;

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי

 גן ילדים, בית ספר, מעון יום.  –מבנה חינוך משמעו  .1

הוראות תוספת זו והנספח המצורף לתוספת זו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ועל הקבלן  .2

 למלא אחר כל הוראות תוספת זו והתחייבויותיו במסגרתה. 

בחתימת הקבלן על חוזה ההתקשרות עם מוריה, יחולו הוראות תוספת זו, אשר מהוות כאמור  .3

 החוזה. חלק בלתי נפרד מ

מובהר ומוסכם כי ככל שיש סתירה בין האמור בתוספת זו זה לבין האמור בחוזה, יגברו  .4

הוראות תוספת זו. ואולם מובהר כי אלא אם נאמר אחרת, במקרה של סתירה כאמור, תפורש 

 ההוראה באופן המרחיב את חובות הקבלן או את זכויות מוריה. 

בהירות ביחס -סתירה אחרת או במקרה של אי לעיל, בכל מקרה של 2בכפוף לאמור בסעיף  .5

לנוסח החוזה אשר כולל את ההוראות המובאות בתוספת זו, תקבע מוריה, לאחר ששמעה את 

 עמדת הקבלן, את הפרוש הנכון. 
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו למלא אחר דרישות משרד החינוך בכל הקשור לבניית מבנה  .6

משרד החינוך במשך כל תקופת החוזה, לרבות תקופת חינוך בהתאם לדרישות העדכניות של 

 הבדק. 

בהקשר זה מובהר כי באחריות הקבלן ללמוד ולהכיר את כל נהלי ודרישות משרד החינוך  .7

המופיעים באתר משרד החינוך במרשתת )האינטרנט(, בדגש מיוחד על הנחיות הבטיחות 

 למוסדות חינוך שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

בלן ללמוד, להכיר וליישם את כל נהלי מפעל הפיס הנהוגים לבניית מבני חינוך כמו כן, על הק .8

והפרטים הנדרשים בדיווח והגשת תשלומים וחשבונות למוריה. הקבלן מודע לכך כי הוראות 

ודרישות אלה מתעדכנות כאמור מעת לעת, ומתחייב לעקוב אחר עדכון הדרישות וקיומן 

נות למנהל הפרוייקט בכל מקרה של אי בהירות בקשר במלואן. כן מובהר כי על הקבלן לפ

לדרישות כאמור, מראש ובכתב, ולמלא אחר הוראות והנחיות מנהל הפרוייקט כפי שיינתנו 

בכתב. דרישות משרד החינוך אינן מצורפות בפועל לחוזה ואולם, בהמשך לאמור לעיל, הן 

ימתו על חוזה זה, לפעול מהוות חלק ממנו על דרך האימוץ והקבלן מצהיר ומתחייב, בחת

 בהתאם לאמור לעיל ולמלא אחריהן. 

 לוחות זמנים

לחוזה הקבלנים בענין לוחות זמנים, מובהר, כי על הקבלן להגיש  10בנוסף לקבוע בסעיף  .9

יום ממועד החתימה על החוזה, לוחות זמנים אשר כוללים את הפירוט הבא,  14למוריה, תוך 

 נים:בנוסף לפירוט המופיע בחוזה הקבל

 תאריך התחלת עבודה בפועל, באתר.  .9.1

 תאריך צפוי לגמר השלד והגג. .9.2

 תאריך צפוי לגמר טיח וריצוף.  .9.3

 סיום כלל עבודות הבניה והפיתוח. תאריך  .9.4

 אישורים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי

)ג( לחוזה, על הקבלן לצרף לחשבון הסופי את 69בנוסף לאישורים המפורטים בסעיף  .10

 ם הבאים, לשביעות רצון מוריה, כתנאי לביצוע התשלום: האישורים והמסמכי

 לתוספת זו.  1נספח המסמכים המפורטים ב .10.1

 . 4טופס  .10.2

 תעודת גמר.  .10.3
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אישור יועץ בטיחות להתאמת מבנה לדרישות הבטיחות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך,  .10.4

 בהתאם לגרסה העדכנית של חוזר מנכ"ל משרד החינוך, במועד הגשת המסמכים. 

 רת החשמל ו/או בודק מוסמך למבנה. אישור חב .10.5

 בדיקות תקינות של מכון התקנים לבטיחות מתקני חצר.  .10.6

 שנים.  10-תעודת אחריות לאיטום גג ל .10.7

 אישור יועץ נגישות.  .10.8

 בדיקת מעבדה לתליית התקרה האקוסטית, ככל שישנה.  .10.9

 אישור מתכנן מבנה על התאמת המבנה לתכניות מאושרות.  .10.10

יריית ירושלים על קבלת המבנה, על רישום ועריכת ביטוח אישור מינהלת החינוך בע .10.11

 במחלקת נכסים, וקבלת תיק מתקן. 

מפעל הפיס או עיריית משרד התמ"מ, כל אישור נוסף שיידרש מטעם משרד החינוך,  .10.12

 ירושלים, כתנאי לשחרור כספים ו/או ביצוע תשלומים לחשבון סופי. 

 תקופת בדק

ובהר כי תקופות הבדק וגובה הערבות לבדק יהיו )ה( לחוזה, מ54בהמשך לאמור בסעיף  .11

 . 2בנספח המצורף לתוספת זו ומסומן  62כמפורט בסעיף 

 )ב( לחוזה. 54להסר ספק מובהר כי מנין תקופת הבדק יהיה כקבוע בסעיף  .12

 תשלומים

על אף האמור בחוזה הקבלנים ו/או בכל יתר מסמכי המכרז לא ישולם לקבלן תשלום כלשהו  .13

 )גם אם מדובר בהארכת מועדים לפי המכרז או החוזה(: בני הדרך הבאותאלא בהתאם לא

לא יעלה, בכל מקרה,  (כולל מקדמות)הסך המצטבר שישולם לקבלן  - תשלום ראשון .13.1

והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר  מסכום החוזה 30%על שיעור של 

להלן.  13.2יף מותנה בעמידה בתנאי סע 30%-. כל תשלום מעבר ללתשלום, במוריה

כאמור תהיה של מוריה והמפקח בלבד,  העבודות הקביעה בדבר השלמת היקף

 , מכרעת ומחייבת. ין זה תהיה סופיתיוקביעתם בענ

לאחר השלמת שלד וגג המבנה וקבלת אישור המפקח על כך, ישולם  - תשלום שני .13.2

 60%של  הסך המגיע לקבלן )במצטבר( לפי מדידת כמויות בפועל, עד לשיעור מצטבר

. והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר לתשלום, במוריה מערך החוזה החתום

 מערך החוזה החתום 50%ככל שמתכונת החוזה תהא פאושלית, לא יעלה השיעור על 
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. מובהר כי לא ישולם כל והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר לתשלום, במוריה

התשלום השני טרם השלמת מלוא אבן דרך חשבון ביניים או חשבון חלקי במסגרת 

 זו, דהיינו השלמת שלד וגג המבנה.  

לאחר השלמת טיח וריצוף המבנה וקבלת אישור המפקח על כך,  - תשלום שלישי .13.3

מערך  90%ישולם הסך המגיע לקבלן )במצטבר( לפי מדידת כמויות בפועל עד לשיעור 

. ככל ר לתשלום, במוריהוהכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאוש החוזה החתום

, מערך החוזה החתום. 80%שמתכונת החוזה תהא פאושלית, לא יעלה השיעור על 

מובהר כי לא ישולם כל חשבון ביניים או חשבון חלקי במסגרת התשלום השלישי 

כן מובהר כי כל תשלום,  טרם השלמת אבן דרך זו דהיינו השלמת טיח וריצוף המבנה.

אבן הדרך יהיה בכפוף לשיעור החשבונות המאושרים  גם במידה והקבלן סיים את

 לתשלום, במוריה. 

יתרת הסכום תשולם אך ורק לאחר גמר כל עבודות הבניה והפיתוח והמצאת כל  .13.4

לעיל, למוריה. להסר ספק מובהר כי לא ישולם כל  10האישורים המפורטים בסעיף 

ן הדרך: גמר כל לעיל, טרם השלמת אב 13.3-13.1חשבון, למעט המצוין בסעיפים 

 לעיל, למוריה. 10עבודות הבניה והפיתוח והמצאת כל האישורים המפורטים בסעיף 

למען הסר כל ספק מובהר כי אבני הדרך האמורות לתשלום גוברות על הוראות  .13.5

החוזה בדבר מועדי התשלום, וכי לא תשמע כל טענה או תביעה מצד הקבלן בענין זה. 

ריה לשלם חשבונות חלקיים, בנסיבות מיוחדות, ככל האמור אינו גורע מזכותה של מו

ותמצא לנכון ובכפוף לקבלת אישור סמנכ"ל הכספים של מוריה, והכל בכפוף לשיקול 

 דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך משום זכות כלשהי לקבלן. 

מפרט לוחות  –לתוספת זו  2על הקבלן למלא אחר כל ההוראות המפורטות בנספח  .13.6

ביו שם, תהא רשאית מוריה לפעול בו לא ימלא הקבלן אחר חיוזמנים. בכל מקרה 

בהתאם להוראות החוזה )בכל הקשור להפרת החוזה( ובנוסף, למנות גורם חיצוני 

 מטעמה, הכל כמפורט במפרט לוחות הזמנים. 
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 מבני חינוך - לתוספת לחוזה קבלנים 2נספח 

 לביצוע קבלני לוח זמנים מפורטועדכון  להכנת מפרט

 

 תכנון לוח הזמנים המפורט  .1

 2010של חברת מיקרוסופט בגרסת  MSPROJECTהקבלן יכין את לוח הזמנים בתוכנת  .1.1

"( החברה" או "מוריהחברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן גם: "למוריה ומעלה. הקבלן יגיש 

את לוח הזמנים המפורט מודפס , "(הפרוייקט מנהל)להלן: " וכן למנהל הפרוייקט מטעמה

 .CDובמדיה מגנטית על גבי 

(. הפעילויות יקושרו בקשרים CPMלוח הזמנים יוכן ויתוזמן על פי שיטת הנתיב הקריטי ) .1.2

התניות ההנדסיות וייצרו נתיב קריטי רציף החל מקבלת צו התחלת לוגיים אשר מתאימים ל

 העבודה ועד לסיום הפרויקט.

(. כלל הפעילויות בלוח FS ,SS ,FFהפעילויות בלוח הזמנים יקושרו זו לזו בקשרים לוגיים ) .1.1

הזמנים יקושרו עם פעילויות קדם ופעילויות עוקבות מתאימות, למעט פעילויות: צו התחלת 

 וסיום הפרויקט.עבודה 

 לא ניתן לקשר ערסלים בלוח הזמנים המפורט לביצוע.

לוח הזמנים יהיה על בסיס לוח שנה הכולל בתוכו את חגי ישראל והחגים המוסלמים. ימי  .1.1

 חופשה יוגדרו על פי ימי החופשה המקובלים בישראל.

 וכך גם ימי שישי. יוגדר כחצי יום עבודה בלוח השנה חודש הרמאדן

שעות עבודה ביום אשר  9ו'. יום עבודה בפרויקט יכלול -ימי העבודה בפרויקט הם בין הימים א' .1.1

 שעות עבודה בימי שישי וערבי חג.  6-יהיה מוגדר כיום חול ו

 פעילויות לוח הזמנים יוגדרו בתזמון אוטומטי ולא בתזמון ידני. .1.6

 

 תכולת לוח הזמנים המפורט .2

ימי  21 -ימי עבודה, פעילויות אשר משכן ארוך מ 21 המשך המרבי של פעילות לא יעלה על .2.1

 עבודה יחולקו לפעילויות משנה ע"פ מפלס, אזור וכו' ולא יפוצלו. 

בלוח הזמנים יופיעו כל ההתניות והאילוצים להשלמת הפרויקט גם כאשר אינן באחריות  .2.2

 הקבלן המבצע )עבודות תשתית, מטרדים וכו'(.

אישורים והבדיקות הנחוצות כגון: ריצוף, חיפוי, ריהוט, לוח הזמנים יכלול את פעילויות ה .2.1

 הזמנת מעליות, מת"י וכו'.

כמו כן, יפורט תהליך אישור והזמנת המעליות במידה ורלוונטי וע"פ השלבים אליהם מתחייב 

 ספק המעליות.

לוח הזמנים יכלול בתוכו ערסל מסירות, אישורים ותהליכים מהרשויות והגורמים לאכלוס  .2.1

 (.1)טופס המבנה 

 

 מבנה והצגת לוח הזמנים המפורט .3

 המבנה ההיררכי בלוח הזמנים יוצג ע"י ערסלים אשר בתוכם הפעילויות ימוקמו בסדר לוגי.  .1.1



2 

ערסלי הביצוע העיקריים יכללו: התארגנות, אישור תכניות, רכש ואספקה )על פי הצורך(,  .1.2

, 1עבודות פיתוח נופי, טופס  עבודות ביסוס, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות פיתוח מבנה,

 מסירות וכו'.

לוח הזמנים יציג שלבי ביצוע במידה וקיימים בתכנון. בתוך שלבי הביצוע יותאמו הערסלים  .1.1

 המופיעים לעיל.

פירוט העבודות יבוצע ע"פ מבנה, מפלסים ואזורי עבודה בכל מפלס )כגון: כיתות, חדרים  .1.1

 חדרי מדרגות וכו'(.רטובים, אזורי מיגון, חדרי לובי, מעליות, 

לוח הזמנים יציג את כל המידע הדרוש לרבות: שם פעילות, משך, התחלה, סיום, מרווח כולל,  .1.1

 תאריכי אילוץ, תאריכי יעד, הערות,  פעילויות קדם ופעילויות עוקבות.

 

 אופן קליטת לוח זמנים בסיסי .4

מקבלת צו התחלת העבודה יום  11הקבלן יגיש למנהל הפרויקט לוח זמנים מפורט לביצוע עד  .1.1

 על פי מפרט הסעיפים לעיל.

יום מקבלת לוח הזמנים המפורט  11מנהל הפרויקט יקיים ישיבה משותפת עם הקבלן תוך  .1.2

ששלח הקבלן ויציג בפניו את הערותיו. למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח 

 הזמנים שהכין. 

 1אם להערות שקיבל ממנהל הפרויקט לאישור תוך הקבלן יעביר את לוח הזמנים המתוקן בהת .1.1

 ימי עבודה. 

לעיל או במידה ולוח הזמנים  1.2במועד האמור בסעיף  לוח זמנים ע"י הקבלן יוגש במידה ולא .1.1

תהא מוריה , של הקבלן לא יאושר על ידי מוריה מחמת אי עמידתו בכל הוראות מפרט זה

על מנת שיבנה, יגדיר ויבחן את עמידת הקבלן בלוח  מטעמהורם חיצוני גמנות רשאית ל

יועץ לוחות זמנים, ) תקבע על ידי מוריה לפי שקול דעתה הבלעדיגורם החיצוני זהות ההזמנים. 

למנות . במידה ותחליט מוריה כי נדרש פרויקט, חברת בקרה חיצונית או כל גורם אחר(מנהל 

מכל תשלום המגיע אותו גורם של לקזז את שכרו רשאית מוריה  תהא גורם חיצוני כאמור 

יוגדר מטעמה, מי על ידי מוריה או . לוח הזמנים שיוכן החשבונות השוטפים לתשלוםלקבלן ומ

 ז הפרויקט ויחייב את הקבלן."כלו

 

 עדכון חודשי של לוח הזמנים .5

בכל חודש בתכנת  1 -עדכון חודשי של לוח הזמנים עד המנהל הפרוייקט הקבלן יעביר ל .1.1

MSPROJECT . 

עדכון לוח הזמנים אשר יעביר הקבלן יהיה מעודכן עם תאריך דיווח לסוף החודש הקודם  .1.2

 ובהשוואה ללוח הזמנים החוזי של הפרויקט. 

 לבדוק ולאשר את עדכון לוח הזמנים אשר התקבל מהקבלן.מנהל הפרוייקט באחריות  .1.1

התבצע, כמו כן יעודכן משך העדכון יכיל את מועד ההתחלה בפועל של העבודות אשר החלו ל .1.1

 הביצוע אשר מייצג את סטטוס הפרויקט בפועל.

מעדכון הקבלן ומתכנית העבודה הקיימת כאשר  מנהל הפרוייקטבמקרה של הסתייגות  .1.1

 את הנושא לדיון עם הקבלן. מנהל הפרוייקטביא ילהערכתה קיימת תכנית חלופית טובה יותר, 

 


