
 

  באילתשיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית  2ישן מול חדש  9/2021הסכם מס' מכרז/

www.eilat.muni.il  8810001 עיריית אילת טל. 08-6367004  ת.ד. 14, אילת  sami@eilat.muni.il 
 

 עיריית אילת
 

 חוזה
 

  שיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית באילת – 2ישן מול חדש  –בדבר 
 4004, 4020, 4018, 4014, 4012, 4011, 4010מבנים: 

 
 9/2021פ"י מכרז פומבי מס' ע

 
 2021בשנת  _____שנערך ונחתם  באילת  ביום ____ לחודש 

 
 

 בין
 

 עיריית אילת
 באמצעות ראש העיר וגזבר העיר

 , אילת14ת.ד. 
 

 "העירייה" ו/או "המזמין" ( -) להלן 
 
 

 לבין
 

 _________שם הקבלן/החברה ____________
 

 ח.פ. / ע.מ.   ____________________
 

 ____________________________כתובת  
 

 טלפון _________________
 

 דואר אלקטרוני_________________________________
 
 

 "הקבלן" ( -) להלן 
 
 
 
 

ביצוע שיפוץ חזיתות של והמזמין רוצה בביצועו של המבנה כהגדרתו בחוזה זה, דהיינו  הואיל
, 4020, 4018, 4014, 4012, 4011, 4010) עה בנייני מגורים בשכונת צופית עילית באילתשב

והכל כאמור בחוזה  לרבות ביצוע עבודות פיתוח "2 במסגרת פרויקט "ישן מול חדש( 4004
 זה על נספחיו.

  
כהגדרתו בחוזה זה תמורת  _______והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע מבנה  והואיל 

  כולל מע"מ₪ _________סכום כולל של 
 .ש"ח( כולל מע"מ __________________________________________)ובמילים:              

  

http://www.eilat.muni.il/
mailto:sami@eilat.muni.il


2 

 

  שיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית באילת 2 ישן מול חדש 9/2021מכרז/הסכם מס' 

www.eilat.muni.il  8810001 עיריית אילת טל. 08-6367004  ת.ד. 14, אילת  sami@eilat.muni.il 
 

 
 מבוא

 
I. :הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה 

 כתב הזמנה והנחיות; (.א)

 מפרט כללי, מפרט מיוחד ולוח זמנים; (.ב)

 הצעת הקבלן; (.ג)

 הצהרת הקבלן; (.ד)

 ערבויות; (.ה)

 אחריות וביטוח; (.ו)

 הוראות בטיחות; (.ז)

 מסמכים ותשלומים; (.ח)

 פרטי הקבלן / נתוני בנק; (.ט)

 קבלת עבודות;  (.י)

 הצהרת העדר תביעות; (.יא)

 פקודת שינויים; (.יב)

 תעודת גמר; (.יג)

 הצהרה והתחייבות; (.יד)

 תצהיר לפי חוק עסקאות; (.טו)

 תצהיר אי תיאום מכרז. (.טז)

II ,בתמורה לביצוען בשלמות, בפועל ובמועד של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה על נספחיו .
  המזמין לקבלן את שכר החוזה כמפורט ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.ישלם 

 
. III לא ישולמו התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים. בחוזה זה יובהר ויודגש כי

אם וככל  שבמקום . פים הרלוונטים בחוזה הנוגעים להתייקרויות שונו בהתאםסעיהלפיכך, 
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 כללי -פרק א'  
 הגדרות .1

עיריית אילת באמצעות מינהלת השכונות הותיקות ו/או כל נציג אחר  -(  "המזמין" 1) .2
 מטעמה והכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

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

 החוזה או כל חלק ממנו.
 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שילוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל  -"הקבלן" 
 קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.

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

 ממנו.
 

המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה  -"המבנה" 
 ארעית.

 
, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו או העבודה הדרושה להקמתו ביצוע המבנה -"ביצוע המבנה" 

מפרטים, כתבי כמויות ה, החוזהשל כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות 
 פאושלי.  - תוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זההו
 

כל העבודות המיועדות להכשרת המקרקעין שמסביב למבנה לרבות חיבורו  -"עבודות פיתוח"
כתבי הכמויות והתוכניות המהוות חלק ככל שנדרש והכל בהתאם ל לתשתיות ולמערכות

 . פאושלי – בלתי נפרד מהסכם זה
 

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה או העבודה, למטרת ביצוע המבנה  -"חומרים" 
 או העבודה והשלמתם, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

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

 מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.העבודה, לרבות כל 
 

 מקום המבנה או העבודה שהוא מגודר ויש בו שמירה על ידי הקבלן ועל חשבונו. -"אתר סגור" 
 

 מקום המבנה או העבודה שאינו מגודר ואין בו שמירה. -"אתר פתוח" 
 

משרדית בהשתתפות -המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין -"המפרט הכללי" 
משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ ו/או כל גוף 

 ממשלתי אחר, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.
 

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים למבנה או לעבודה הנדונה,  -"המפרט המיוחד" 
נוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים הדרישות הנוספות, השונות או המ

 ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.
 

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

פירושו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים,  -"כוח עליון" 
וכן כל תופעת  לאו אם בין שהוכרזה מלחמה ובין -אויבת וקרבות פלישת אויב, פעולת מדינה 

 .טבע כגון רעידת אדמה, סופות או שיטפונות לרבות מגפות בין טבעיות ובין מעשה ידי אדם
 נזק כלכלי שנגרם לקבלן, ככל שנגרם לו, בעקבות מגיפה לא יחשב בבחינת כוח עליון.

 
מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושרה התכניות המהוות חלק בלתי נפרד  -"תכניות" 

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

 
הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה. צו התחלת  -"צו התחלת עבודה" 

יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה  -עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 
 יהיה חתום על ידי המנהל. -שהוצא לאחר חתימת החוזה 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד  -"ריבית החשב הכללי" 

הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מזמן  האוצר, לרבות חישוב
 לזמן.

 
ריבית פיגורים כפי שהיא מתפרסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר  –"ריבית פיגורים" 

 כריבית פיגורים בהעברה לבנקים.
 

עבודות ובהצעת הקבלן לבניית המבנה שכר החוזה הינו הסכומים הנקובים  -"שכר החוזה" 
את התמורה הכוללת  וב בהצעת הקבלן. סכום זה מהווה, כנקשהינו סכום פאושלי ,הפיתוח

לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב  לעבודות שיבוצעו במסגרת ההסכם על נספחיו
בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 

  החוזה.
 

כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית  מדד המחירים לצרכן -"מדד" 
סטטיסטיקה או לפי כל מדד אחר שנקבע על ידי המזמין מראש, המבוסס על נתוני הלשכה ל

המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בחוזה. לא קבע המזמין מראש מדד אחר, יהיה המדד 
 הקובע מדד המחירים לצרכן.

 
 המועד האחרון להגשת הצעת הקבלן. החודש שקדם לחודש שבו חל -"חודש בסיסי" 

 
 החודש בו אושר חשבון, חלקי או סופי על ידי המנהל. -"החודש הקובע"

 
ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד הידוע בחודש בו בוצעה  -"תנודות במדד" 

העבודה, או המדדים בחודשים בהם בוצעה העבודה, עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים לפי 
 בתנאי החוזה. 59 סעיף

 
תעודה הניתנת על ידי המזמין באמצעות המפקח מטעמו עם סיום ביצוע  -"תעודת גמר"

 המבנה. החל ממועד הנקוב בתעודת הגמר תחל תקופת הבדק כאמור בחוזה זה.
 
 יחול על החוזה.  1981 -(  חוק הפרשנות, התשמ"א 2)

 
 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים המפקח  (1)
שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא 
לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי 

 הקבלן.

למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או (2)
להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר 

 את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

היומן( וינוהל על ידי המפקח, ביומן יירשמו  -יומן העבודה יהא בשלושה עותקים )להלן  (3)
הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח,  מידי יום הפרטים

 כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה. (.א)

 הציוד אשר נעשה בו שימוש  בביצוע המבנה. (.ב)

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה. (.ג)

 העבודות שבוצעו במשך היום. (.ד)
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כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   (.ה)
 המבנה.

כל אירוע ו/או מצב דברים הדורש הוצאה תקציבית נוספת אשר אינה כלולה  (.ו)
בכתב הכמויות. אין ברישום כדי להוות הסכמת המזמין להוצאה אלא אם 

 אושרה מראש ובכתב  על ידי מורשי החתימה של המזמין.

  כל פרט נוסף שיקבע המפקח.                                                         (.ז)

 
( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו 3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) (4)

לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת 
המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך 

מן את הערותיו בקשר כוחו המוסמך רשאי לרשום ביו-הרישום. הקבלן או בא
לביצוע המבנה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק 

יום  14בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 
מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה 

 דרישה לתשלום כלשהו.

בודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו כל דף של יומן הע (5)
 המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר רשאי -העתק חתום מרישוי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא (6)
ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת  7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

ל הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו ש
בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות 

 הפרטים הרשומים ביומן.

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא (7)
 הכלולות בהם.(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות 4לסיפא של סעיף קטן )

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -אם חלק מהעבודות על (8)
כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, -נפרד בו ירשום הקבלן או בא

בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים 
( 6(, )5(, והוראות סעיפים קטנים )4ף קטן )יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעי

 ( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.7ו)

 .  הסבת החוזה3  
 

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר  (1)
או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. למען הסר 

תותר העברת החוזה או חלק ממנו לקבלן משנה אלא אם ניתנה הסכמת ספק לא 
 המזמין מראש ובכתב.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או ממקצתו, אלא  (2)
בהסכמת המזמין מראש ובכתב. יובהר כי אין בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם 

העבודה, אין בה כשלעצמה, משום לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 
 מסירת ביצועו של המבנה או של חלק ממנו, לאחר. 
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נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה,  (3)
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 

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

רישום קבלנים לעבודות הנדסה  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק (4)
על תקנותיו בהיקף הכספי המתאים לעבודה נשוא חוזה זה,  1969-בנאיות, תשכ"ט

ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו 
אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור ובכפוף להוראות 

 זמין מראש ובכתב.חוזה זה לרבות הסכמת המ

 היקף החוזה .4

, לרבות המצאת כוח והן על ביצוע עבודות הפיתוח ביצוע המבנה הן הוראות החוזה חלות על
האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם 

 כך.
 
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

מה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים בכל מקרה של סתירה או אי התא (1)
השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד 

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

 מפרט מיוחד; (.א)

 כתב כמויות; (.ב)

 מפרט כללי; (.ג)

 תנאי החוזה; (.ד)

 תקנים ישראליים. (.ה)

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

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה,  (2)
משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה 

ף בכתב ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעי
הכמויות לבין פרט העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר 
היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי 

 שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.
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קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי בהעדר 

 נקבע ברשימה שלהלן: -החוזה, סדר העדיפות לעניין התשלום 

 כתב כמויות; (.א)

 (;פאושליהינו ועבודות הפיתוח אופני מדידה מיוחדים )בחוזה זה ביצוע המבנה  (.ב)

 מפרט מיוחד; (.ג)

 תכניות; (.ד)

 מפרט כללי )ואופני מדידה(; (.ה)

 תנאי החוזה; (.ו)

 תקנים ישראליים. (.ז)

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב 
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה 
זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או 

 משתמעת ממנו.
 
בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן  הוראות העדיפות (3)

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

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  (4)
שם הנכון של הוראה, החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירו

מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש 
יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות  -כהלכה את החוזה 

תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של 
תה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של או

 כאמור לעיל.

 
 אספקת תכניות .6

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות, ככל שיש כאלה, יימסרו על ידי המנהל לקבלן  (1)
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  -ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

 המבנה, ימסור הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה.  (2)
והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש 

 בהם בכל עת סבירה.
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 ועבודות הפיתוח ביצוע המבנה .7

בהתאם לחוזה על נספחיו, וימלא ואת עבודות הפיתוח הקבלן יבצע את המבנה  (1)
 לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  המנהל והמפקח.

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה,  (2)
. הוראות ועבודות הפיתוח הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה

יף קטן זה בכדי לגרוע המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסע
 מהאמור בפרק ח'.

 אין במתן הוראה ו/או עדכון תוכניות ו/או עדכון פרטים בכל הקשור לביצוע המבנה (3)
, כדי להוות שינוי לשכר החוזה הפאושלי כפי שנקבע מראש ו/או עבודות הפיתוח

 ובכתב ובהתאם להצעת הקבלן. 
 

 
 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  .8

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על (1)
 –כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית 

בנוסח ובסכום שנקבע בנספחים לחוזה. הערבות האמורה תהיה אוטונומית מקור, 
ההצמדה יהיה החודש צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב 

 הבסיסי כאמור בחוזה זה. הערבות תישאר בתוקף עד לתשלום יתרת שכר החוזה.

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון  (2)
לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע התשלום בגין 

(. על 1הערבות כאמור בסעיף קטן )החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את 
יום לפני המועד  15-הקבלן להמציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ

 שנקבע לתשלום החשבון.

איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום  (3)
החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, 

 ם בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.ובתשלו

 
למען הסר ספק יובהר כי הערבות הבנקאית שניתנה על ידי הקבלן למזמין לשם  (4)

הבטחת מחויבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן או חלקן, תהא נתונה לחילוט מידי 
 באחד מן המקרים הבאים : 

יזה תנאי מתנאי חוזה זה או כל מסמך אחר אם הקבלן יפר ו/או לא יקיים א .א
שנחתם או ייחתם על ידי הקבלן כחלק מחוזה זה ובמסגרתו או יתברר שאיזה 
מההצהרות שניתנו או שיינתנו על ידי הקבלן בחוזה זה או במסמך אחר הנלווה 

 לחוזה זה או במסגרתו אינן נכונות או אינן מדויקות.

ו נגד מי מיחידי הקבלן או אם יוצא צו אם יוצא צו כינוס נכסים נגד הקבלן א .ב
פירוק נגד הקבלן או נגד מי מיחידי הקבלן או אם הקבלן או אחד מיחידי הקבלן 

 יקבל החלטת פירוק מרצון.

אם ימונה כונס נכסים ומנהל על כל או על חלק מרכוש הקבלן או מרכוש מי  .ג
 מיחידי הקבלן.

 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על חלק כלשהו מרכוש הקבלן אם יוטל  .ד
או מרכוש מי מיחידי הקבלן ע"י בית משפט מוסמך בישראל או אם יוטל עיקול 
או פעולת הוצאה לפועל דומה על כל או על חלק מהביטחונות שנמסרו או ימסרו 

רו תוך למזמין או על סכומים שיעמדו לזכות הקבלן בכל חשבון שהוא, ולא יוס
 יום מהטלתם. 30

אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי לרעה במצבו של  .ה
הקבלן לעומת מצבו בעת חתימת חוזה זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 
יחשבו הפעולות הבאות, בין השאר, לשינוי לרעה במצבו של הקבלן: העברת 

המהווים את הקבלן )במידה מניות מרצון או בדרך אחרת; החלטת חברים 
והקבלן הוא תאגיד(, המשפיעה או שיש בה כדי להשפיע על מצבו של הקבלן 

 ולהשליך על מחויבויותיו כלפי המזמין כאמור בחוזה זה.

כל שינוי בהרכב החברים המהווים את הקבלן, ביחסי הכוחות ביניהם ו/או  .ו
טות בשם בהרכב האנשים או המוסדות המחליטים או הרשאים לקבל החל

הקבלן, או במספרם הדרוש לפי חוק או הרשאים לפעול בהתאם לדרוש לפי 
 חוק.

אם הקבלן או מי מיחידי הקבלן יפסיק לפרוע את חובותיו או לנהל את עסקיו  .ז
 או יגיע לידי פשרה או סידור עם נושיו.

אם תופסק העבודה או חלק ניכר הימנה אצל הקבלן או מי מיחידי הקבלן  .ח
 או יותר. למשך חודשיים

אם יראה למזמין לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אירע מקרה הפוגע או העלול  .ט
 לפגוע ביכולתו הכספית של הקבלן.

חילוט הערבות כאמור לעיל, לא יהא בה כדי למנוע ו/או לגרוע מזכותו של המזמין   (5)
ם לקבל כל סעד לו הוא זכאי הן על פי חוזה זה והן על פי דין, בגין כל נזק אשר נגר

ו/או יגרם למזמין בשל הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט 
 עו"ד.

בטחונות נוספים על הערבות הבנקאית אשר יינתנו אם יינתנו על פי חוזה זה, יהיו  (6)
בלתי תלויים זה בזה ולא ישפיעו על ולא יושפעו זה מזה ויהוו ביחד עם הערבות 

סכום שהקבלן יהא חייב למזמין בכל חשבון הבנקאית בטחון מתמיד לסילוק כל 
 שהוא ובכל אופן שהוא לרבות בשל הליכים משפטים.

 
 נמחק. .9

 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: ______________                                                                                
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 הכנה לביצוע -פרק ב'  
 

 מוקדמותבדיקות  .10

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה  (1)
וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים 
הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל 

 המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו, במידה ונעשו, לצורך העבודה  המזמין ימציא (2)
אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש 

 (.1בסעיף קטן )

הקבלן יבצע תאום תשתיות עם כל גורמי התשתית מיד עם קבלת צו התחלת  (3)
 העבודה ולא יאוחר מיום התחלת העבודה כקבוע בצו. 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי ש כמי הקבלן חתימתו על חוזה זה יחשבב (4)
וכולל בין היתר את כל העלויות  שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו

 .הכרוכות הן בביצוע המבנה והן בביצוע עבודות הפיתוח
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .11

ימים ממועד ההודעה  60ת צו התחלת העבודה עד המזמין יהיה רשאי לעכב את הוצא( ( )א1)
על הזכייה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם ו/או עילה לשינוי ו/או תוספת מחירים 
או עלויות. למען הסר ספק יובהר כי אין בעיכוב צו התחלת העבודה כדי לשנות מהצעתו 

 למכרז על נספחיו.
ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הצעה  14)ב( הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך    

בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש 
בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים 

לוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ו
מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 
האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר 
אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים 

זמין לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע שנקבעו בחוזה, רשאי המ
                       ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.                                                                                                14-ולוח הזמנים תוך פחות מ

 
ן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים כפי )ג( בהצעת לוח הזמנים חייב הקבל 

שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור 
 לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

 
המפקח (, ייקבע לוח הזמנים על ידי 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן) (2)

 ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או  (3)
בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח 

 הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן לכל עניין ודבר.

רוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח, ההוצאות הכ (4)
בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או 

 ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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 סימון ונקודות גובה .12

הקבלן יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי  )א((  1)
לסימון הנכון והמדויק של המבנה ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של 
כל חלקי המבנה בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על ידי הקבלן ונקודות הקבע 

מאושרת ע"י מודד מוסמך, והכול בכפוף להמצאת מדידה  -שסומנו על ידי הקבלן 
 שיוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו ויאושרו מראש על ידי המנהל.

 
כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי  (ב)

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

שלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון המבנה הקבלן חייב לשמור על קיומם ו (ג)
במשך כל תקופת ביצוע המבנה עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון 

 המבנה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם;

)ג( לעיל, -כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )ב( ו (ד)
הדרושים למודדים, חלות על  לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה

 הקבלן.

נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימת, יבדוק הקבלן  (2)
את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות 
אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין 

א ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה נקודות אלה. ל
יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות האמורות  14הנראות בתכניות, תוך 

 כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

  
 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 
 השגחה מטעם הקבלן .13

וישגיח עליו  ועבודות הפיתוח כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום המבנה-הקבלן או בא .א
כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו -. מינוי באעבודותברציפות לצורך ביצוע ה

המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין 
 הקבלן.כוחו המוסמך של הקבלן כדין -בא

המזמין יהא רשאי לדרוש מן הקבלן להחליף את הגורם המשגיח מטעמו בכל עת  .ב
ובשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שנתן לקבלן לומר את דברו בטרם הוחלף בא כוחו 

 המוסמך כאמור לעיל. 

 
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14

על  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק (1)
ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו 
מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום  -דרישה כאמור 
 המבנה.

 

 

 ________חתימה וחותמת המציע: ______     
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המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה,  (2)
כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, 
את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את 

והמפקח יסדיר את  -כפי שידרוש המפקח  - תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם
 עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

 
( יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר 2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן ) (3)

למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו 
עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב  של אותו

הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהי מוגבל אך ורק לכניסה למקום המבנה 
 לצורך ביצועו.

( או עובד שהמפקח דרש את החזרת 2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן ) (4)
 קתו ממקום המבנה.אחראי הקבלן להרח -רישיון הכניסה שלו 

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.4)-( ו3(, )2הסעיפים הקטנים ) (5)

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

ו/או  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למבנה
ת של רשות מוסמכת בעניין פי כל דין, נוהג או הוראה מחייב-כנדרש על לעבודות הפיתוח

 זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה על נספחיו.
 

 נזיקין למבנה .16

מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת  (1)
ו/או  כמצוין בתעודת השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ותהעבוד

או לעבודות הפיתוח . בכל מקרה של נזק למבנה הםולהשגחה עלי עבודות הפיתוח
יהיה על הקבלן  -( 4"כוח עליון" בהתאם לסעיף קטן )-פרט ל -הנובע מסיבה כלשהי 

לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה 
 במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. על סביבתו המבנה

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות 1הוראות סעיף קטן ) (2)
 תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה

 בתנאי החוזה. 55, בהתאם לסעיף ו/או לעבודות הפיתוח

יהיה  "כוח עליון"-שנגרם כתוצאה מאו לעבודות הפיתוח בכל מקרה של נזק למבנה  (3)
על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, 

  והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו בחלק  (4)
, אף בטרם שניתנה תעודת גמר עבורו, דינו כדין נזק ו/או עבודות הפיתוח מהמבנה
 "כוח עליון".-תוצאה משנגרם כ

 
 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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 נזיקין לגוף או לרכוש .17

או עבודות  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה (1)
, עקב רשלנותו ו/או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו הפיתוח

 בכל האמצעים המעשיים למניעתם. של אדם כלשהו וינקוט

( הקבלן לא יהא אחראי לנזקים שלעיל בשל נזק שנגרם 1על אף האמור בסעיף קטן ) (2)
 -לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, על ידי מעשה או מחדל, מצד המנהל, המפקח או באי

כוחם ושעליו לא הייתה לקבלן כל שליטה לרבות נזקים שהנם באחריות המזמין על פי 
 דין. 

 נזיקין לעובדים .18

שלעיל, המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן  17מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  (1)
ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שילוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה 

 .או עבודות הפיתוח מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה

 ביטוח על ידי הקבלן .19
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת  .1 
ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על 

הקבלן"  -חשבונו, על שמו ועל שם העירייה, הכל כמפורט להלן וב"אישור עריכת ביטוח 
ודות קבלניות" המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד וב"אישור עריכת ביטוח עב

)להלן יקראו יחדיו: "אישורי עריכת  2ו'-ו 1ממנו ומסומנים בהתאמה כנספחים ו'
 הביטוח"(.

  בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על ידו תכלול:
יום העבודות ותקופת ניסוי חודש לאחר ס 24א. הרחבה תקופת תחזוקה מורחבת של 

 יום. 30והרצה בת 
 ב. לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עיריית אילת   

ג. תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי ״פוליסת נוסח ביט״ או שווה ערך ל"ביט" הנהוג 
  אצל המבטח.

חריות מקצועית ואחריות המוצר תכלול כמו כן, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח א
  כיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר מיום תחילת העבודות.

הקבלן רשאי לערוך את ביטוחי אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר בפוליסה 
  משולבת.

 
ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, לפני תחילת  .2 

ימי עסקים מיום שקיבל הקבלן הזמנה לביצוע העבודה הראשונה לפי  7תוך עבודתו, או 
ההסכם )המוקדם מבין שני המועדים(, את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי 

ימים טרם פקיעת  7חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. הקבלן ישוב וימציא לעירייה, 
טוח שהוארך לתקופות ביטוח נוספות תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת בי

כך שיהיו בידי העירייה, בכל עת במשך חלותו של ההסכם, אישורי עריכת הביטוח תקפים 
  וחתומים על ידי חברת הביטוח.

בנוסף, מתחייב הקבלן להמשיך ולהחזיק בפוליסות ביטוח תקפות לביטוח אחריות 
הביטוח, גם לאחר סיום ההסכם מקצועית ואחריות המוצר, בהתאם לנדרש באישור עריכת 

 שנים מיום סיום ההסכם. 7פי דין לנזקים ולפחות -וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי   .3 
יצוע ההסכם לתחילת קשריו עם העירייה והעירייה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בב

 כל עוד האישור האמור לא הומצא לה.
 

לעיל, לא תפגע בהתחייבויות  2אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף  .4 
 פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.-הקבלן על

 
ת על ידו, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכו .5 

במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף 
במשך כל תקופת ההסכם. את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר 
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פי דין ובכל -מתחייב הקבלן לחדש מידי שנה בשנה כל עוד עשויה לחול עליו אחריות על
 שנים מסיום תקופת ההסכם. 7-במשך תקופה שלא תיפחת מ מקרה

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והקבלן לא המציא אישור עריכת   
ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה העירייה רשאית 

ם לדרישתה. העירייה לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמ
תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו, בתוספת הוצאות, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל 

  זמן שהוא או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  - ביטוחים נוספים .6 
המוקדם משניהם  -העמדת אתר העבודה לרשותו הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או 

 ועד מסירתה הסופית למזמין, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן:
 

כולל  - ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה 6.1.  
ב שבבעלותו ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכ

או בשימושו של הקבלן. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש 
 ש"ח בגין ארוע אחד. 500,000בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 

 
כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות,  -: כלי רכב לעניין סעיף זה משמע הגדרה   

 .טרקטורים, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג
 

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה )לרבות ציוד  6.2.  
שאינו מהווה חלק  מכני הנדסי( ולכל רכוש אחר של הקבלן ו/או הבאים מטעמו

 בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.
 

קים אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנז כל ביטוח נוסף או משלים 6.3.  
האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח 

 העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.
 

הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו/או  .7 
מעשה או מחדל  המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל

 אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם.
 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישורי עריכת הביטוח  .8 
לפי  הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו

הסכם זה. על הקבלן לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או 
מי מטעמה בכל הקשור לסוגי ו/או להיקפי הביטוח ו/או לגבולות האחריות המזעריים 

 כאמור.
 
 

 סעיף מסעיפי הביטוח על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת            
 
 

 ביטוח על ידי המנהל .20
 

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה על נספחיו, תהיה העירייה  א.
רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והעירייה תהיה רשאית לנכות 

אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה רשאי לגבותם הוצאות דמי ביטוח 
 מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
אין באמור בסעיף קטן א' כדי להוות מחילה ו/או ויתור של העירייה על זכות מזכויותיה  ב.

על פי חוזה זה על נספחיו ואי ביצוע הביטוחים על ידי הקבלן כנדרש בחוזה זה על נספחיו 
הנו בבחינת הפרת תנאי מהותי בחוזה המזכה את העירייה בכל סעד העומד לרשותה הן על 

 דין. פי החוזה והן על פי 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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 פיצויי המזמין עקב אי קיום התחייבות על די הקבלן .21

הקבלן יהא אחראי בגין כל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל לצד  .א
 ו/או עבודות הפיתוח שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, תוך כדי ביצוע המבנה

ובהקשר לכך, במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין, )נוסח חדש( 
או לפי כל דין אחר לרבות על פי החלטת בית משפט. היה ויידרש או יחויב המזמין 
לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בגין נזק או 

ת הסכום האמור או לשפות את המזמין אובדן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן  לשלם א
מיד עם דרישה על כל סכום שישולם על ידו כתוצאה מדרישה או תביעה כאמור. 
שולם על ידי המזמין הסכום האמור יחשב  הסכום כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי 

 חוזה זה.

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בנוגע לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדו  .ב
ין נזק או אובדן כמפורט בחוזה זה על נספחיו ולהעביר לידיו כל מסמך ו/או חומר בג

 שיידרש על ידו לשם טיפול בדרישה ו/או ניהול תביעה כאמור.

לקחת על עצמו ניהול התביעה או  לקבלן יאפשר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין .ג
 ו/או ההגנה ל המו"מניהו רשאי לקבל על עצמו את יהא הקבלן  ואז הדרישה כאמור

מתן הודעה למזמין לצד שכנגד ולבית המשפט בהתאם. הקבלן מתחייב לעדכן  על ידי
אי קבלת הודעה מאת הקבלן כי  את המזמין, עדכון שוטף בכל ניהול הליכים כאמור.

 הקבלן כהסכמת תחשב היא לוקח על עצמו את ניהול הדרישה ו/או התביעה כאמור,
ולכל תשלום שישולם על ידו בין מכוח פשרה ו/או  מזמיןה ע"י פעולה שתינקט לכל

 הסכמה ובין מכוח פסק דין.

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום המבנה .22

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל מקום 
שממנו מובאים חומרים אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום 

 כלשהם לביצוע החוזה.
 

 מציאת עתיקות וכיו"ב .23

או בכל חוק בדבר עתיקות  1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח  (1)
שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או 

מתחייב לנקוט נכסי המדינה הם, והקבלן  -ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה 
 באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפקיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן  (2)
למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר 

 עתיקות.

יותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבו (3)
( בתנאי החוזה, כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות 3)46וישולמו בהתאם לסעיף 

שנגרמו לקבלן עד הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל, כאמור 
 ( בתנאי החוזה.1)46בסעיף 

 
 זכויות פטנטים וכיו"ב .24

אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה 
הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר 
או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או 

 בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.
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 תשלום תמורת זכויות הנאה .25

יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו  ו/או עבודות הפיתוח לביצוע המבנהאם 
כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר  וסביבותיו במקרקעין המצויים מחוץ למקום המבנה

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הרשאה  -או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה 
ישא בתשלום עבור ההרשאה האמורה יידת הצורך לשימוש בזכות האמורה מבעליה ובמ
 כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .26

ו/או עבודות  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה
ש, דרך, שביל , בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביהפיתוח

ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על ה הפרטי או וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה
חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל 
האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור ובכללם לבצע את כל התיאומים 

 הגורמים המוסמכים. הנדרשים לשם כך מן
 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב .27

קרקעיות -הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת (1)
בין שהנזק או  -על ידו  ו/או עבודות הפיתוח קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה-העל

עבודות /הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה
יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל  - הפיתוח

אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. הקבלן לא 
ו קלקול שנגרמו למתקנים האמורים שלא סומנו בתאום יהיה אחראי לנזק א

 התשתיות שביצע הקבלן מול הגורמים המוסמכים או שסימונם היה מוטעה.

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כמפורט בחוזה זה על נספחיו אלא אם השיג טופס  (2)
 תיאום תשתיות חתום בידי כל גורם מאשר וצו התחלת עבודה.

אחר בחוזה זה ומבלי לגרוע ממנו, הרי אם נגרם נזק ע"י על אף האמור בכל מקום 
קרקעיות מבלי -קרקעיות או על-הקבלן לדרך או מתקנים, לרבות מערכות תת

 שקיבל טופס תשתיות, יהא הקבלן אחראי לכל נזק, אף אם הקו לא סומן.
 

לקבלן ברור וידוע כי השגת טופס תאום תשתיות הינו באחריותו הבלעדית והמזמין  (3)
הא אחראי בשום צורה שהיא לאי קבלת טופס תאום תשתיות כאמור או לא י

 לנזקים העשויים להיגרם בשל אי השגת טופס תאום תשתיות זה.

אי השגת טופס תאום תשתיות על ידי הקבלן כאמור תחשב על ידי המזמין כהפרת  (4)
 תנאי מהותי בחוזה זה על נספחיו. 

 מניעת הפרעות לתנועה .28

המבנה וממנו תיעשה, ככל האפשר,  ביצוע ת מטענים אל מקוםהקבלן אחראי לכך שהובל
בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת 
מטענים חורגים יהיה על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות 

 המוסמכות.
 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .29

ך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום אם לביצוע החוזה יהיה צור (1)
נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיוצא באלה, אם לא 

יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על  -ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 
 פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניות להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

יבצע, על חשבונו, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל הקבלן  (2)
 את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
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 הקשר עם קבלנים אחרים .30

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק  (1)
יאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם על ידי המזמין ולכל אדם או גוף ש

הקבלן האחר(, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה  -)להלן 
איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ויבצע כל 

 ל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.והכ -דבר אחר 

מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה  (2)
שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי 

 בתנאי החוזה. 42לארכה להשלמת המבנה בהתאם להוראות סעיף 

 עם השלמת העבודה וסביבותיו סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה .31

את כל הפסולת  ת הפיתוחו/או עבודו הקבלן יסלק, כל העת, ממקום המבנה (1)
שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על 
ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' 
שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או 

 המפקח הורה להשאיר במקום.גדיעה של עצים, פרט לגזם ש

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל  (2)
החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את 

 כשהוא נקי ומתאים למטרתו. עבודות הפיתוח/המבנה

 
די הרשויות הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על י (3)

המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא 
באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין קבלנים 

בתנאי החוזה, יקבע המפקח את אחריותו  30אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
 וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

 עובדים - פרק ה' 
 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן .32

הקבלן מצהיר ומאשר כי בחתימתו על הסכם זה הוא מבצע את ההסכם כקבלן עצמאי  (1)
להדריך את הקבלן ו/או  וכל זכות הניתנת למזמין ו/או מי מטעמו להורות, לפקח או

של  מלא לקיום לגרום כדי ומעביד, אלא עובד תראה כבאה ליצור יחסי מי מטעמו לא
 התחייבויותיו של הקבלן כמפורט בחוזה זה על נספחיו.

בכל המיסים ותשלומי  הקבלן ישלם את שכרם של העובדים שיועסקו על ידו וישא (2)
 החובה שמעביד חייב לשאת בהם לפי הדין או הנוהג.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה  (3)
 עבודות הפיתוח/אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנהעל כוח 

 , וכל דבר אחר הכרוך בכך.הםומ

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  (4)
תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך  עבודות הפיתוח/המבנה

ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל 
כוחו המוסמך -רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 בודה.במשך כל שעות הע עבודות הפיתוח/יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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-פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על (5)
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה -, ו/או על1959

ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם 
 כל דין.פי -ועל

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח  (6)
פי ההסכמים הקיבוציים החלים -סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על

 עליהם ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  (7)
 -פי על דין, ובאין דרישה חוקית -הנוגעות לבטיחות בעבודה עלולמלא אחר ההוראות 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,  
 .1954 -התשי"ד 

היה ויתבע המזמין ו/או מי מטעמו על ידי הקבלן ו/או עובד מעובדיו של הקבלן, ישפה  (8)
שה, בגין כל סכום שזה ישלם או יחויב ו/או יפצה הקבלן את המזמין, מיד עם דרי

לשלם עקב כל חיוב שיוטל על המזמין. כל סכום כאמור יחשב בבחינת חוב של הקבלן 
 למזמין על פי חוזה זה על נספחיו. 

 
 ציוד, חומרים ועבודה -פרק ו'  

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .33

החומרים, האבזרים וכל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים,  (1)
הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש לרבות חיבורים 
זמניים לתשתיות שונות שנועדו לצורכי העבודה בלבד כגון מונה מים/חשמל במידת 

 הצורך.

חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו במועד  (2)
 המזמין.אספקתם כאמור, לבעלות 

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו,  (3)
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת 

או  ( בתנאי החוזה, רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה1)54גמר למבנה על פי סעיף 
 שייכים לו ואת עודפי החומרים.את הציוד ובמבנים הארעיים ה העבודות

( או הורה המפקח בכתב, 6פי הוראות סעיף קטן)-בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על (4)
( אינם נחוצים עוד לביצוע 3( עד)1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים)

, ועם פסילתם או העבודות/, רשאי הקבלן להוציאם ממקום המבנההעבודות/המבנה
לים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בהוראה מועד מתן הוראה כאמור, חד

להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר 
מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום 

לכל נזק המבנה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי 
 או אבדן שייגרמו להם.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם  (5)
בתנאי החוזה,  62לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

פי אותו סעיף, וזכות השימוש של -רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על
 כאמור. 62זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף הקבלן לפי סעיף קטן 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים 
  כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.
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 העדפת טובין מתוצרת הארץ .34

 הדין.לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם להוראות 
 

 טיב החומרים והעבודה .35

בהתאם לאמור  עבודות הפיתוח/הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה (1)
במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ואשר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו 
חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה על נספחיו. אם מצויים בתקן 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם  -חומרים יותר מסוג אחד של 
 נקבע בחוזה על נספחיו סוג אחר מתוך התקן המתאים.

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  )א(( 2) 
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים: -הישראלי 

 
קיימים תקנים מטעם מכון התקנים חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא  (ב)

יתאימו מתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו או  -הישראלי 
 לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;

 
חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה על נספחיו  (ג)

 או לדרישות שפורטו בחוזה על נספחיו;
 )ג( לעיל, חלה על הקבלן.-אמה כאמור בפסקאות )א(, )ב( ו)ד( חובת ההוכחה על ההת

 
 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן;  )א((  3)

 
אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד  (ב)

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן,  -בלבד הנושא תו תקן 
 אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים;

חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו)ב( לעיל, חלה  (ג)
 על הקבלן.

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים  (4)
בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, 

בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו כי 
מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים 
מתאימים למפרט חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם 

 של המפקח.

רק לאחר  ה ו/או עבודות הפיתוחמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנהקבלן ישת (5)
שהחומרים אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור 

יתאימו מכל  ו/או עבודות הפיתוח מעבדה. החומרים שיספק הקבלן למקום המבנה
הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח 

שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, הזמנים שנקבע. מצא המפקח 
את החומרים  עבודות הפיתוח/יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המבנה

 שאינם תואמים אלא אם המפקח הורה אחרת.

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר  (6)
, באופן שימנע עבודות הפיתוח/הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה

את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה 
 אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.
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רים ואבזרים בטרם יזמין הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומ  )א((  7)
 אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה

 ;וסביבתו
 

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר  (ב)
הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות 

 נקבע אחרת בחוזה על נספחיו; תהיינה רכוש המזמין אלא אם

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת  (ג)
הסעיף המתאים של כתב הכמויות אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה 
סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר 

 המתאים.

אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים על הקבלן למסור תעודות  (8)
פי -המסופקים למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על

דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא 
 פי דין.-קיימת לגביהם חוזה על

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  (9)
 הקבלן לטיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים   )א(( 10)
והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 

דיקת הבדיקות במקום המבנה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לב
 מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח;

 
המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין  (ב)

בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש 
 בחוזה על נספחיו.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, פרט  (11)
 ות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:להוצא

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות  (.א)
 האספקה;

הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות  (.ב)
 החוזה;

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון:  (.ג)
 לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.
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 העבודות/חומרים במקום המבנה .36

בחומרים  ועבודות הפיתוח המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע המבנה (1)
 שיסופקו על ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

או מקצתם, הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע המבנה, כולם  (2)
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -והחומרים סופקו בהתאם לכך 

 ;העבודות/הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה (.א)

 או עבודות הפיתוח עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום המבנה (.ב)
 לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום המבנה -

 אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;, וסביבתו

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים  (.ג)
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן  (.ד)
 ושארית מהחומרים האמורים.לא השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן כל עודף 

()ד(, חייב הקבלן 2לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן ) (3)
ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום -לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על

 התשלום.

 
 שנועדו להיות מכוסים העבודות/בדיקת חלקי המבנה .37

 
או עבודות  תרתו של חלק כלשהו מהמבנההקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הס (1)

 שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. הפיתוח

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע  או עבודות הפיתוח הושלם חלק מהמבנה (2)
הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח 

לפני כיסויו או  או מהעבודות מור מהמבנהלבדוק, לבחון ולמדוד את החלק הא
 הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפקח,  (3)
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של 

לן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל המפקח. לא מילא הקב
לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו 

 לתיקנו.

( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4)
בוצעה בהתאם ( והבדיקות הוכיחו שהעבודה 1הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )

 להוראות החוזה.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן  (5)
 בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
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 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .38

 להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי  (1)

, בתוך פרק זמן או ביצוע העבודות על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה (.א)
אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, 

 ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה;

 או העבודות הו מהמבנהעל סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלש (.ב)
 שהוקם על ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה  (2)
 (.1האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

(, יהיה המזמין רשאי לבצעה 1) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (3)
על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין 
יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן 

 בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 
 מהלך ביצוע המבנה -פרק ז'  

 
 והעבודות המבנההתחלת ביצוע  .39

בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך  העבודות/הקבלן יתחיל בביצוע המבנה
תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם  העבודות/בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה

 בתנאי החוזה ובנספחיו. 11ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
 

 לרשות הקבלן או העבודות העמדת מקום המבנה .40

, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד או העבודות הוראה להתחיל בביצוע המבנהלפני מתן 
את אותו חלק ממנו הדרוש  העבודות או המנהל לרשות הקבלן את מקום המבנה או

 11והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף  העבודות/להתחלת ביצועו של המבנה
ות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים בתנאי החוזה ובנספחיו. לאחר מכן יעמיד המנהל לרש

בהתאם ללוח  העבודות/, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנההעבודות/נוספים ממקום המבנה
 הזמנים האמור.

 
 העבודות/מועד השלמת המבנה .41

תוך התקופה שנקבעה  עבודות הפיתוח/המבנהביצוע הקבלן מתחייב להשלים את  (1)
 בחוזה, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל 1הוראות סעיף קטן ) (2)
 תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה. או העבודות חלק מסוים מהמבנה

, העבודות/מת המבנהאו קוצר המועד להשל העבודות/ניתנה ארכה להשלמת המבנה (3)
בהתאם  העבודות/בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת המבנה 42בהתאם לסעיף 

 לכך.
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 עבודות הפיתוח/ארכה או קיצור להשלמת המבנה .42

 
ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה לזו שהובאה  (1)

או המחייבת את ביטולה של  העבודות/קביעת מועד השלמת המבנהבחשבון לצורך 
בתנאי החוזה, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא  46חלק מהעבודה את הפסקתה, לפי סעיף 

 .העבודות/או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת המבנה

שאי כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, ר העבודות/נגרם עיכוב בביצוע המבנה (2)
, והמנהל יקבע את שיעור הארכה העבודות/הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה

(. למען הסר ספק עיכוב בביצוע 4בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן)
 משמעותו עיכוב שארע לאחר מתן צו התחלת העבודה. העבודות/המבנה

על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות  העבודות/נגרם עיכוב בביצוע המבנה (3)
שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את 

, והמנהל יקבע את העבודות/העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה
 (.4שיעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן)

 יהיו כדלהלן: העבודות/מבנההתנאים למתן ארכה להשלמת ה (4)

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה,  (א)
 ;עבודות הפיתוח/שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה

יום מיום אירוע  14הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  (ב)
. אולם המנהל יהיה רשאי לדון העבודות/המבנההנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע 

במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 
הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות  14 -ה

 לאיחור בבקשתו.

 עבודה בשעות היום בימי חול .43

 
תיעשה עבודה בביצוע  פרט אם הותנה במפורש אחרת בחוזה על נספחיו, לא (1)

בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל  עבודות הפיתוח/המבנה
 דין.

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא 1אין הוראות סעיף קטן ) (2)
הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש 

המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך או רכוש או לביטחון 
 מיד למפקח ולקבל את כל האישורים הדרושים על פי דין.

 העבודות/החשת קצב ביצוע המבנה .44

מכפי  העבודות/היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה (1)
שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב 

בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות  העבודות/יכולתו להחשת ביצוע המבנה
 המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

 העבודות/קצב ביצוע המבנה ( והחיש את1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) (2)
בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות 

לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את  העבודות/בביצוע המבנה
 ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב.
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 וסכמים וקבועים מראש פיצויים מ .45

 
או כל חלק מסוים  העבודות/אם לא יחל ו/או ישלים הקבלן את ביצוע המבנה (1)

תוך התקופה שנקבעה בחוזה על נספחיו, בהתחשב בהארכתה או  העבודות/מהמבנה
 1000בתנאי החוזה על נספחיו, ישלם הקבלן למזמין סכום של  42בקיצורה לפי סעיף 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין מועד צו התחלת ₪ 
השלמת המבנה העבודה ועד ביצועה בפועל או על כל יום איחור שבין המועד שנקבע ל

או חלק מהמבנה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה 
צמוד למדד כהגדרתו  בחוזה זה, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין 
החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל למעט במקרים שבהם ממומנת העבודה כמוגדר 

 למבוא להסכם.  3בסעיף 

והקבלן לא החל בביצוע העבודות, על אף ארכה שניתנה לו לעשות כן, והחוזה במידה  (2)
שבין הצדדים בוטל בשל הפרת החוזה על ידי הקבלן, יהא המזמין זכאי לסכום 

מערך החוזה. למען הסר ספק  2.5פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה של % 
ת העומדת למזמין על פי יובהר כי אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מכל זכות אחר

 חוזה זה ו/או על פי דין לרבות חילוט הערבויות.

( מכל סכום 1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) (3)
שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

פוטרים את הקבלן מהתחייבותו ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם 
 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. העבודות/להשלים את המבנה

נתן המנהל לקבלן תעודת גמר לגבי חלק  ן/כולו העבודות/אם לפני השלמת המבנה (4)
בתנאי החוזה, והמזמין החזיק או השתמש  54, לפי סעיף העבודות/כלשהו מהמבנה

ר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאח
(, לפי הערך היחסי 1מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן)

 .ן/כולו העבודות/האמור לבין המבנה העבודות/שבין חלק המבנה

 
 הפסקת עבודה .46

 
, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, העבודות/הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה (1)

ראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים לתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש לפי הו
 אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. העבודות/את ביצוע המבנה

(, ינקוט הקבלן 1, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )העבודות/הופסק ביצוע המבנה (2)
ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי  העבודות/באמצעים להבטחת המבנה

 המפקח.

לפי  העבודות/הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה (3)
(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה 1הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן )

יום מיום קבלת הוראות  14רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 
, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור המפקח

ההוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר קבלת בקשת הקבלן ואישורה על ידי המזמין 
 בכתב.

 

 חתימה וחותמת המציע: ______________

http://www.eilat.muni.il/
mailto:sami@eilat.muni.il


27 

 

  שיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית באילת 2 ישן מול חדש 9/2021מכרז/הסכם מס' 

www.eilat.muni.il  8810001 עיריית אילת טל. 08-6367004  ת.ד. 14, אילת  sami@eilat.muni.il 
 

(, כולו או מקצתו, לצמיתות, 1כאמור בסעיף קטן ) העבודות/הופסק ביצוע המבנה (4)
בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע  39אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף 

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור  -בפועל  העבודות/המבנה
העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה לרבות הוצאותיו. לצורך קביעת ערך 

 העבודות/העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי המבנה
או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על 

 יום מיום הפסקת העבודה.  45ידי הקבלן, ייקבע תוך 

 
נגרמו לו  היה ויוכיח הקבלן כישלעיל,  4במסגרת תשלום ההוצאות כאמור בסעיף 

, יהיה זכאי המגיע לתשלום בגין ביצוע העבודות בפועל הוצאות חריגות מעבר לסכום
להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך 

 ההיקף הכולל של החוזה. 

לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי  ם(, ישול4) ןקט ףהסכום שיגיע לקבלן לפי סעי (5)
בתנאי החוזה יחולו,  60יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף  45-ולא יאוחר מ

 בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכום האמור.

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .47

 
הווה הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא ת (1)

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה  (2)
מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 והפחתותשינויים, תוספות  -פרק ח' 
 

 . שינויים48
המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו,  (1)

פרט לשינויים  - הםוכל חלק מ ו/או עבודות הפיתוח גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד  - העבודות/מהותיים באופי המבנה

מסכום החוזה או שהכמות  25%שערך כל השינויים לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 
 .50%בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 

( תיקרא פקודת שינויים ותינתן 1הוראת המנהל על שינוי המבנה לפי סעיף קטן ) (2)
המנהל או על ידי המפקח, ומאושרת בחתימת  לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי

ראש העיר וגזבר העירייה. נוסח פקודת השינויים מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 החוזה על נספחיו.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות שינויים  (3)
מסכום החוזה או   25%קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ 

 .50%שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תגדל בלמעלה מ 

על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו כאשר יורה המנהל על שינוי שאין בו משום  (4)
שינוי כספי בערך הכולל של החוזה תיחתם פקודת שינויים בנוסח המצ"ב כחלק בלתי 

ת מהנדס העיר, ללא חתימת גזבר נפרד ממסמכי החוזה על נספחיו באישור ובחתימ
  להלן. 66וראש העירייה והכל בהתאם לאמור בסעיף 
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 הערכת שינויים .49

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  (1)
את הכמות  50%מ  את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה 25%בלמעלה מ 

בתנאי החוזה, ייקבע לפי מחירי  48בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות 

ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף  -הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 
לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו ( ואולם אין הקבלן רשאי 2קטן )

את סכום החוזה או  25%של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ 
את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור  50%שערכו מגדיל בלמעלה מ 

 בתנאי החוזה, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן. 48בסעיף 

י היחידות החסרים, יתומחרו המחירים לפי מחירון דקל בהנחה לצורך קביעת מחיר (2)
 אחוזים. 20של  

( 1בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים קטנים ) (3)
ייקבעו ערך  -(, יובאו בחשבון תעריפי החוזה על נספחיו. בהעדר קביעה כזו 2)-ו

 אישור המנהל. פי מחירי שוק ידועים ובכפוף ל-השינויים על

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את  (4)
יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת  -העלאת שכר החוזה 

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה  14שכר החוזה כאמור. עברו 
כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר למנהל בכתב כאמור, רואים אותו 

 החוזה.                                                                                                          

 תשלומי עבודה יומית .50

הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית,  (1)
פי ערך העבודה וערך החומרים במקום -ביצוע העבודה האמורה על ישולם לקבלן בעד

 ( בתנאי החוזה.3) 49המבנה, בהתאם להוראות סעיף 

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר, על יסוד  (2)
 רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים:

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; (א)

 ת העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות העבודה;שמו (ב)

 הוצאות הובלה; (ג)

 הוצאות ציוד מכני כבד; (ד)

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה. (ה)

)ה( תימסרנה למפקח, בשני -( פסקאות )א(, )ג(, )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן ) (3)
()ב( תימסר למפקח, בשני 2בסעיף קטן )עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור 

עותקים, לאחר על יום עבודה: אחד העותקים מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של 
 המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

 רשימת תביעות .51

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם  (1)
קודת השינויים, וזאת בשל אירועים אשר אירעו בחוזה  או הוסדרו בחוזה או בפ

 במהלך ביצוע המבנה אותם לא ניתן היה לצפות מראש ואשר לדעתו הוא זכאי בגינם 

http://www.eilat.muni.il/
mailto:sami@eilat.muni.il


29 

 

  שיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית באילת 2 ישן מול חדש 9/2021מכרז/הסכם מס' 

www.eilat.muni.il  8810001 עיריית אילת טל. 08-6367004  ת.ד. 14, אילת  sami@eilat.muni.il 
 

יום ממועד  14 -לתשלום נוסף כאמור. הקבלן יגיש את הרשימה כאמור לא יאוחר מ
 קרות האירוע שלדעתו מזכה אותו בתשלום נוסף.

(, רואים כאילו הקבלן 1ביעות, כאמור בסעיף קטן )כל תביעה שלא נכללה ברשימת הת (2)
ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות הקבלן 
לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד 
הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת 

 ו.תביעותי

אין בהגשת התביעות כאמור כדי לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו למעט התשלומים  (3)
 שיאושרו על ידי המזמין או מי מטעמו וזאת בשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

 
 מדידות -פרק ט' 

 
  מדידת כמויות .52

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע  (1)
לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי המבנה ואין 

 התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח  (2)
והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות 

מפקח, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי ה
 בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על ןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  (3)
ו כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב א

כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכן -לשלוח בא
לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא 

 למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח או  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -לא נכח הקבלן או בא (4)
בצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן נציגו ל

לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך 
הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות 

 (.3למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן )

ימים,  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -כוחו במועד ביצוע המדידות -ח הקבלן או באנכ (5)
על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. 
אם גם אחרי המדידה השני יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יקבע 

 המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.
   

למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה  נות, מוכןאו מקצת ן, כולהעבודות והי (6)
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. -בהקדם 

 ועבודות הפיתוח למען הסר ספק, סעיף זה על תתי סעיפיו אינו חל על ביצוע המבנה (7)
 .שהינו פאושלי

 

 חתימה וחותמת המציע: ______________
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 הקצבים ומחירי יסוד .53

 
לכיסוי הוצאות ביצועו של  , ככל שנכלל,סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי (1)

לא ייכלל בשכר החוזה ואם בוצע חלק מבנה האמור, ייכלל  -חלק כלשהו ממבנה 
בשכר החוזה,  ערכו של חלק המבנה האמור השווה לסכום ההקצב והכל בהתאם 

 בתנאי החוזה. 49להוראות סעיף 

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר  (2)
 ולמחירים.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה  (3)
 (.1וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיף קטן )

 גמר, בדק ותיקונים -פרק י' 
 

 או לעבודות הפיתוח תעודת גמר למבנה .54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל  - או העבודותהושלם המבנה  (1)
יום מיום המצאת כל הנדרש על פי נספח קבלת  15תוך  העבודות/בבדיקת המבנה

יום מהיום שהתחיל בה. מצא  30העבודות על ידי הקבלן וישלים את הבדיקה תוך 
ייתן המנהל לקבלן תעודת גמר  -ישות החוזה מתאים לדר העבודות/המפקח את המבנה

ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות  -עם תום הבדיקה ואם לא 
ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי 

פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת גמר גם לפני ביצוע -המפקח. המנהל רשאי, על
ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע התיקונים 

 וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

 העבודות/( גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה1אין האמור בסעיף קטן ) (2)
נים ו/או עבודות התיקו בעבודות הפיתוח/ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו במבנה

ההשלמה ולא ניתנה תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות 
 ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבע על ידי  (3)
ה בעצמו או המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמ

בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו 
מהן כתמורה  6על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של % 

להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך 
הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 ההוצאות האמורות.

 מהעבודות/אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה (4)
או  העבודות כולן/במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה כולו

והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד  מעבודות הפיתוח/שהושלם חלק כלשהו מהמבנה
 להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר לגבי חלק מהמבנה האמור

, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת גמר לגבי או עבודות הפיתוח
  .העבודות כולן/כלגבי המבנה כולו העבודות/חלק מהמבנה

 

 

 ______________ חתימה וחותמת המציע:
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 בדק ותיקונים .55

חודשים או תקופה אחרת  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של  (1)
שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה על נספחיו. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום 

בתנאי  54, בהתאם לסעיף העבודות/השלמת העבודה כמצוין בתעודת הגמר למבנה
מיום השלמתם  -תעודות גמר לגבי חלקים שונים של המבנה החוזה או במקרה של 

 של אותם חלקים כמצוין בתעודות הגמר.

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או  (2)
חייב הקבלן לתקן  -( בתנאי החוזה 9) 35שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 

הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן כל נזק או פגם כאמור, 
חודשים לאחר תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה  3-לא יאוחר מ

בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה  27תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 
 מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 ( בתנאי החוזה.2)56( כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2)אין באמור בסעיף קטן  (3)

 ( יחולו על הקבלן.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן ) (4)

 
 פגמים וחקירת סיבותיהם  .56

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן םבזמן ביצוע או בעבודות נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה
ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם 

יחולו הוצאות  -הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 
החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי התאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם 

ל חשבונו, את יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהי הקבלן חייב לתקן, ע -לפי החוזה 
אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, 

 יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין על פי הערכת המזמין ובשיקול דעתו הבלעדי.
 

 56 -( ו2)55, 46אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .57

 
בתנאי החוזה,  56( או 2)55, 46התחייבויותיו לפי סעיפים אם לא ימלא הקבלן אחרי  .א

יום, רשאי המזמין לבצע את  14וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 
 העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו של הקבלן על ידי המזמין ו/או מי מטעמו   .ב
 יל יחולו על הקבלן. כאמור לע

מהן כתמורה  6%המזמין יהא רשאי לנכון את ההוצאות האמורות לעיל, בתוספת של  .ג
להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת במידה ומגיע לקבלן סכום כאמור 
או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת במידה וטרם שולם לקבלן סכום כלשהו, לרבות 

 ערבויות.באמצעות חילוט 
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 תשלומים –פרק י'א 
 

 .   תנאי תשלום58
 

הינו פאושלי על פי הצעת הקבלן כפי שנתקבלה ועבודות הפיתוח שכר החוזה לעניין ביצוע המבנה 
 .ואושרה על ידי המזמין

 
 שיפורטו בו:לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון  7 -ל 1 -אחת לחודש, בין ה (1)

ערכו של חלק המבנה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס  (א)
החשבון לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים בכפוף לאישורם 

 מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם העירייה;

 61בסעיף ההתייקרות המגיעה בגין שינוי בתנודות במדד ו/או במדד חזוי, כמוגדר  (ב)
 בתנאי החוזה והכל בכפוף לאמור בחוזה זה על תנאיו ונספחיו.

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע המבנה עד  (2)
למועד אליו מתייחס החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח ויאושרו על 

 ם.יו 15ידי המנהל. המפקח יסיים בדיקת חשבון הביניים תוך 

(, יופחתו כל תשלומי 2מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף קטן ) (3)
הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין 

 מהקבלן עד למועד האמור לעיל. 

 
, מיום אישור החשבון על ידי 45 –סכום ההפרש כאמור לעיל ישולם ביום ה  (א)

סכום ההפרש לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל המנהל. 
 מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום.

במקרה של פיגור בתשלומי הביניים לקבלן מעבר למועדים הנקובים בחוזה, יהיה  (4)
הקבלן זכאי לריבית פיגורים על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. 

המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החלה מתום המועד הנקוב בחוזה  הריבית
לתשלום הביניים ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית הפיגורים כאמור, 

 מיום אישור החשבון.  91 -ישולם לקבלן מהיום ה 

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת  (5)
המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים המנהל או 

 או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוסס תשלומי הביניים.

על אף האמור לעיל, בעבודה שמשך ביצועה בחוזה, אינו עולה על ארבעים וחמישה  (6)
ת יום, ממועד קבלת צו התחלת עבודה, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תוספת התייקרויו

ולא יגיש חשבון ביניים למזמין אלא חשבון סופי בלבד והכל בכפוף לאמור בחוזה זה 
 על תנאיו ונספחיו.
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 .      סילוק שכר החוזה     59
 

, יגיש הקבלן למנהל ןכול ועבודות הפיתוח יום מיום השלמת המבנה 60-לא יאוחר מ (1)
חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות, 

  .המצ"ב לחוזה על נספחיו תשלומיםהוהכל בכפוף לקבוע בנספח  
 

יום מהשלמת הקבלן את כל הנדרש על  28המפקח יסיים בדיקת החשבון הסופי תוך  (2)
ואישור המפקח בדבר קבלת כל הנדרש פי נוהל קבלת העבודות המצ"ב כנספח לחוזה 

 הנדרש על פי הנוהל. כלהימים יחל אך ורק לאחר השלמת  28על פי נוהל זה. מניין 
 

פי הינו על פי הצעת הקבלן )פאושלי( כועבודות הפיתוח לעניין המבנה  שכר החוזה (3)
פקודת  , בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפישנתקבלה ואושרה על ידי המזמין

 60-ו 52סעיפים בבתנאי החוזה, ובהתחשב באמור  49,48,47שינויים כאמור בסעיפים 
 בתנאי החוזה.

 
משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם  (4)

, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו במידה ושולמו בתנאי החוזה 58לסעיף 
ה, אם שולם, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן מועד על חשבון שכר החוז

 .פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת-פי החוזה או על-על
 

לכשימציא הקבלן יאושר לתשלום לקבלן  ,החוזה כאמור לעילהסופי של  השכר (5)
 תביעותיוהצהרה על חיסול כל אישור קבלת עבודות בהתאם לנספחי החוזה, למזמין 

מערך  10%בנוסח שנקבע בנספחים לחוזה בגובה  -וכן ערבות בנקאית לתקופת הבדק
החשבון הסופי המאושר. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד למעט במקרים שבהם 

 למבוא להסכם.  3ממומנת העבודה כמוגדר בסעיף 
 

כאמור הסכים הקבלן לגובה השכר הסופי של החוזה כפי שנקבע על ידי המנהל לא  (6)
לעיל, יהיה הקבלן רשאי, בכפוף להוראות סעיף זה, לקבל את הסכום שאינו שנוי 
במחלוקת בין הצדדים אף ללא חתימה על הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בתנאי 

וערבות בנקאית עד לסיום  שהמציא למנהל רשימה סופית של כל תביעותיו
 .וי במחלוקתמערך החשבון הסופי שאינו שנ 10%המחלוקת בגובה של 

 
(, הגיעו 6אם לאחר תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, כאמור בסעיף קטן ) (7)

הצדדים לידי הסכמה בדבר סכום נוסף המגיע לקבלן בגין תביעותיו, ישלם המזמין 
לקבלן את הסכום הנוסף כאמור, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על חיסול כל 

  .תביעותיו
 

תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת  במקרה שיתרת שכר החוזה לא (8)
ממועד אישור  91 -ביום ה שכר החוזה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים.

, ותשלום זה ריבית הפיגורים כאמור לעיל שולם לקבלןת החשבון על ידי המנהל,
לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל ממועד תשלום יתרת שכר 

 החוזה בפועל ועד למועד תשלום ריבית הפיגורים.
 

או  יום מיום השלמת המבנה 60הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם תום לא  (9)
, רשאי המנהל, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון העבודות

הסופי ולקבוע את שכר החוזה. משכר החוזה שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת 
 .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 6%ידי המנהל, בתוספת של החשבון על 
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 תשלומי יתר     .60
 

יום  15פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך -אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על
לתשלום בפועל. ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד 

אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, 
מכל סכום המגיע מהמזמין לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא 
לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש 

 חזרתם מהקבלן.תחילה את ה
 

 .     תנודות בערך העבודה61
 

( 2מוסכם במפורש, כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא בהתאם לסעיף קטן ) (1)
 שלהלן.

אם יחולו תנודות במדד, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא: ההעלאה או  )א( (2)
של העבודה שבוצעה  ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים

באותו חודש, בהתאם לשיעור תנודות במדד, בניכוי של תשלומי הביניים הקודמים 
 ;58ששולמו לקבלן וזאת בכפוף לאמור בסעיף 

א 2נגרם עיכוב כלשהו על ידי הקבלן לא יהא הקבלן זכאי לתנודות במדד על פי סעיף  )ב(
 שלעיל.

תי סעיפיו הקטנים לא חל על מבנה שמשך למען הסר ספק יובהר כי האמור בסעיף זה על ת (3)
 יום. 45 -ביצועו מתחת ל

ממומנת העבודה כולה או חלקה ממשרד ממשלתי  זה בו חוזהלא חל ב זה סעיףיובהר כי  (4)
 ובמסגרת מימון זה לא משולמות התייקרויות לפי מדדי המחירים על סוגיהם השונים.

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -פרק י"ב  

 
 הפיתוח עבודות/סילוק יד הקבלן ממקום המבנה     .62
 

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולתפוס את החזקה בו  (1)
בכל אחד  -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -ולהשלים את המבנה 

 מהמקרים המנויים להלן:

במועד שנקבע בצו התחלת  עבודות הפיתוח/כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה (א)
או במקרים מיוחדים תוך  -יום  14עבודה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או  -תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
 העבודות/, או כשהסתלק מביצוע המבנהעבודות הפיתוח/להמשיך בביצוע המבנה

 בכל דרך אחרת;

איטי מידי כדי להבטיח את  העבודות/קצב ביצוע המבנהכשהמנהל סבור ש (ב)
השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא 

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש  -יום  14ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם  -בחוזה 

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או  העבודות/את השלמת המבנהלהבטיח 
 בתנאי החוזה; 42קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את  (ג)
בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר  העבודות/המבנה

 ות;שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצוי

בלי הסכמת המזמין  -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר  (ד)
 בכתב;
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כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה  (ה)
 ;העבודות/להוראת המנהל לסלקו מביצוע המבנה

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סיגור אם או  (ו)
פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא  -טובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק ל

 לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  (ז)
בקשר לחוזה נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 

או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע 
 טענותיו בפני המנהל;

עימה  כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש (ח)
 יום התחייבויותיו לפי החוזה.קבה כדי לפגוע באו שיש  קלון

, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, העבודות/סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה (2)
 רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום  (א)
 ;העבודות/המבנה, לצורך השלמת המבנה

 העבודות/לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה (ב)
ים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, את כל החומרים, הציוד והמתקנ

לכל מקום  או עבודות הפיתוח יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום המבנה 14תוך 
שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן 

 שייגרמו להם.

 , יחולו הוראות שלהלן:העבודות/תפס המזמין את החזקה במקום המבנה (3)

שא יכאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא  העבודות/השלמת המבנה הוצאות (א)
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות; 6%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו  (ב)
בלן במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הק

 ;העבודות/במידה ומצויים במקום המבנה

בתנאי החוזה ואילו  60הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  (ג)
 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו העבודות/נתפס מקום המבנה (ד)
 מור להלן בפסקה )ה(;בקשר לחוזה, אלא בכפוף לא

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )להלן  (ה)
אומדן שכר החוזה(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים  -

, בשל הוצאות השלמת העבודות/ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה
חשבונות סופיים שיאושרו על ידי  ובדקו שייקבעו על יסוד העבודות/המבנה

המנהל, לרבות התוספת האמורה בפסקה )א(, ובשל פיצויים על נזקים שנגרמו 
יהיה  -ומפאת נזקים אחרים  העבודות/למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת המבנה

 הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור;

(, אין 1וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן ) העבודות/תפיסת מקום המבנה (4)
בהם בהכרח משום ביטול החוזה על ידי המזמין אלא אם הודיע המזמין לקבלן על 

 ביטולו של החוזה.
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הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי חוזה זה ואין בהן כדי לגרוע  (5)
 י הן על פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.מזכויות המזמין לקבל כל סעד לו הוא זכא

 קיזוז     .63
 

פי חוזה זה, כל חוב ו/או סכום המגיע לו -המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על
פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן -פי חוזה זה או על-על

 הקבלן למזמין. 
גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ו/או הסכום כאמור לעיל הוראות סעיף זה אינן 

בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא במסגרת ועל פי תנאי 
 חוזה זה או במסגרת כל חוזה אחר שבינו לבין המזמין.

 דין.פי כל -אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת לקבלן ו/או למזמין על
   
  

 עליון כוח בשל עבודה הפסקת .64

 
 

בנסיבות של  ביצוע המבנה ו/או עבודות הפיתוח הפסקתהמחייבת את  לקבלן הודעהניתנה  (.1)
 ו/או לעירייה כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן

 תופסק העבודה בהתאם לקבוע בהודעה ובהתאם להוראות סעיף זה להלן.  שליטה עליהם,
 
הופסק באופן חלקי והקבלן יבקש להשתחרר מהתחייבויותיו  ביצוע העבודותככל ו (.2)

החוזיות  ולסיים את תקופת ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם, יאפשר המזמין לקבלן 
כפוף למתן הודעה מראש המאפשרת לעשות כן מבלי שהדבר יהווה הפרה חוזית וזאת ב

בצע לרשות זמן סביר למסור את ביצוע העבודה לקבלן אחר. ככל והקבלן יבחר להמשיך ול
באופן חלקי כפי שהתבקש על ידי המזמין, ישולם לו באופן יחסי בהתאם את העבודות 

 כאמור. היקף העבודה הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין צמצום  עבודות שבוצעו,ל
 
וההתקשרות לא בוטלה, עם סיום  ה בנסיבות שהן בבחינת כוח עליוןככל והעבודה הופסק (.3)

באשר  רשאי הקבלן לבקש ארכהתקופת ההפסקה וככל וההתקשרות עודנה בתוקף, 
בשיקול  והמנהל יקבע לתקופת ההסכם התואמת ככל שניתן את משך תקופת ההפסקה

את משכה בין היתר בהתחשב באופי דעתו הבלעדי האם לתת את הארכה המבוקשת וכן 
יום מסיום תקופת  14-ההתקשרות וצורכי העירייה ובתנאי והבקשה הוגשה לא יאוחר מ

היה והחליט המנהל שלא לתת ארכה, לא תהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה  .ההפסקה
 כנגד המזמין ולא יהיה זכאי לכל פיצוי.

 
כוח עליון ובמהלכה הגיעה תקופת ההסכם  בנסיבות שהן בבחינת הככל והעבודה הופסק (.4)

לכדי סיום או לחילופין נמסרה הודעה על ביטול ההתקשרות בגין נסיבות שהן בבחינת כוח 
עד למועד קבלת ההודעה כאמור לעיל  העבודות כפי שבוצעועליון, ישולם לקבלן בגין 

של  ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין הפסקתה המוקדמת
 ההתקשרות טרם תום תקופת ההסכם ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקתה המוקדמת.

 
 

 .     מס ערך מוסף65
 

ס מכל המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה, כולל הצעת הקבלן כוללים  (1)
 ערך מוסף.

    
 שונות   .66

, 17, 16, 15, 14 ,13(, 1)8, 7, 3מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי חוזה זה סעיפים   (1)
( א, הנם 1)62, 56(, 1)41, 39, 35, 31, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 19, 18

ההסכם והפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל הנה בבחינת הפרה  מאושיות
יסודית המקנה למזמין את הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההסכם ולהביאו 

ההסכם לסיומו  ואזי יבוא לקבלןבכתב  משלוח הודעה לידי סיום וזאת על ידי
יבוא החוזה לידי סיום  אם לא צוין בהודעה מועד, במועד שיצוין בהודעה.

 ימים ממועד משלוח הודעת המזמין. 7בתוך 
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המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר לקבלן לתקן את ההפרה בטרם   (2)
 ישתמש בזכותו על פי האמור ברישא של סעיף זה.

י בנוסף על זכות ביטול החוזה כאמור לעיל אף לסכום המזמין יהא זכא  (3)
ולכל הוצאות נלוות ו/או נזקים שנגרמו  45הפיצויים המוסכם כאמור בסעיף 

 לו ולהם הוא זכאי הן על פי דין והן על פי תנאי חוזה זה.

 
כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים,   (4)

( בו 4) 48הם שום תוקף למעט שינוי בפרק ח' סעיף שאם לא כן, לא יהא ל
חתימת מהנדס העיר על פקודת השינויים יהיה בה יחד עם חתימת הקבלן כדי 

 לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.

הכותרות בחוזה זה הינן לשם נוחיות בלבד ואין בהן כדי לשמש לצרכי פרשנות  (5)
 החוזה על נספחיו.

חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של  כל הודעה של צד אחד בקשר עם (6)
הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו 

הצד השני.  או בדואר אלקטרוני לכתובתו של של הצד השני או תשוגר בפקס
שעות  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד ממועד מסירתה בדואר. הודעה 
תיחשב כהודעה או בדואר אלקטרוני  מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה

שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה ובכפוף לקבלת 
 .הדואר האלקטרוני/לרבות שם המקבל ושעת קבלת הפקס טלפוני אישור

 האלקטרוני לייעדו לא תחשב מסירה.הודעה אלקטרונית על הגעת הדואר 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנוגע להסכם זה תהא לבית משפט   (7)
 השלום באילת ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי העניין.

 
 
 
             ____________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                 
 

 בשם העירייה:
 

 כי נתקיימו בחוזה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל.   אנו מאשרים 1"
 דין.       

 
 .  ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף תקציבי ________ לשנת הכספים ________."2

 התחייבות תקציבית מספר ________________.      
 

_____________________                                        _______________ 
 חותמת הרשות                                            עירייה ראש העירייה וגזבר ה

   
 

  
אסי בן חמו, ת.ז.  -הנני מאשר/ת בזאת את חתימת ה"ה _____________, ת.ז. ____________ ו

אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת העירייה כדי לחייב את העירייה לכל דבר ועניין.  79157939
 הח"מ מאשר/ת בחתימתו/ה כי נתן/ה דעתו/ה על התקשרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.  

 
 

 עורך דין 
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