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 חוזה )פאושלי( לביצוע עבודות שיפוץ אולם הספורט

 בבית הספר תחכמוני בעיר חדרה

 

 שנערך ונחתם ב ___________ ביום ______  בחודש ______  בשנת _______

 

 ב י ן:

 בחדרה 20ימים מרח' ששת ה 58-024-672-2הקרן לפיתוח חדרה ע"ר עמותה מס' 

 "(המזמין" ו/או "הקרן)להלן: "

 מצד אחד;

 ב י ן ל

__________________________________________________________________ 

 )להלן: "הקבלן"(

 מצד שני;

 

והקרן מעוניינת בביצוע עבודות שיפוץ אולם הספורט בבית הספר תחכמוני בעיר חדרה  :הואיל

 "(;המבנה" או "אולם הספורט)להלן: "

לעבודות הנדסיות בהתאם לתקנות רישום   והקבלן מצהיר, כי הוא קבלן רשום  : והואיל

ל הניסיון, הידע והוא בע 1988-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

המקצועי, הטכני, הארגוני, הפיננסי וברשותו המשאבים הפיננסיים, כוח האדם, הציוד וכל האמצעים 

 דות הכוללות, בין היתר, שיפוץ המבנה;לביצוע יעיל וברמת ביצוע וגימור מעולים של העבו

והקבלן מצהיר, כי הוא מתחייב בחוזה זה לאחר שקרא, בדק, בחן והבין את כל   :והואיל

המסמכים הנוגעים להתקשרותו, ואת הוראות הדין החלות בקשר אליהם, לרבות כל התנאים והנסיבות 

למבנה הקיים )מצבו, התכנון הקיים  הקשורות במילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות בשים לב

והתכנון הרצוי(, לעבודות, טיבם, חומרים דרושים, לוחות הזמנים, מקום ביצוע העבודה ודרכי הגישה, 

 דרישות הקרן והנחיותיה בקשר לשיפוץ ולשירותים להם הוא זקוק וכי דברים אלה ידועים לו היטב;

מסמכים הדרושים לו לבחינת התקשרותו והקבלן מצהיר, כי קיבל את כל המידע וה  :והואיל

קומפלט פאושלי, ולצורך מילוי התחייבויותיו על פיו  Turn Key Projectבחוזה זה בתנאים של החוזה 

 ביקש לדעת;וכי קיבל את ההסברים לכל אשר 

והקרן, בהסתמך ובכפוף להצהרותיו של הקבלן ובכפוף ובהתאם להוראות חוזה זה   :והואיל

 ____________; מיוםקיבלה את הצעת הקבלן 

וברצון הצדדים להסדיר ולהגדיר את יחסיהם המשפטיים והכל בתנאים ובמועדים   :והואיל

 כמפורט להלן בחוזה זה;

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי –פרק א' 

 מבוא, הגדרות .1

ונספחיו מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו  (1)

 ויקראו בכפיפה אחת לתנאיו והוראותיו.

כותרות הסעיפים וחלוקתם לפסקאות נקבעו לנוחות המקרא בלבד והם לא ישמשו ואין להסתמך  (2)

 עליהם, בכל צורה שהיא, לפירוש החוזה.

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תחול ההוראה אשר מיטיבה עם הקרן. (3)

 -בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(  (4)

פירושו: מנהל הקרן לפיתוח חדרה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו  –" הקרן /המנהל"

 לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

האיסור על ביצוע או _______________________ ומבלי לגרוע מ חברת –" הקבלן"

חייבויות כמפורט בחוזה, תחול ההגדרה אף על נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו הסבת ההת

 המוסמכים.

על השיפוץ או כל חלק  בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקחמי שנתמנה  –" המפקח"

 ממנו.

 ,5יצחק כושי עפגין ברח'  חדרהיר הספורט בבית הספר תחכמוני בע אולם –" המבנה"

 יוד שבו.לרבות חצריו, מתקניו והצו 308 חלקה, 10049גוש.

 מיזוג מערכת והתקנת ריצוף, מלתחות שיפוץ, וצבע של אולם הספורט איטום –" שיפוץ"

לרבות קבלת כל האישורים הדרושים לכך וחיבורים  עבודות פיתוחו, הספורט אולם בחלל

 לכל התשתיות הדרושות לכך בהתאם להוראות החוזה.

עבודות השיפוץ וכל הדרוש למילוי התחייבויות הקבלן על פי  –" העבודות" ו/או "הפרויקט"

 החוזה.

 ל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי בקשר לביצועו של המבנה.כ –" מבנה ארעי"

הצעתו של הקבלן, תנאי חוזה  ,ו : הסכם זה על נספחיפירוש –" החוזה" ו/או "ההסכם"

אומדן, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר לשיפוץ ע"י הקבלן, המפרט הטכני, ה

 שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע  –" מקום המבנה"/"האתר"

המבנה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן ו/או ישמשו למעבר הקבלן 

 לצורך החוזה.

ם המנויים להלן בלבד ואשר הייתה להם השפעה ישירה על רשימת המקרי -" עליון כוח"

ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזויינים 

של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי 

ים, סגר בשטחים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון ימי גשם, מגפה, גיוס מילוא

 לצורך זה.

פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה. אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז  –" סכומי הערבויות"

 מסוים. לצורך ערבון לקיום הוראת החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.



 

6 
 

החוזה להוציא כל סכום שיופחת סכום הנקוב בהסכם זה כתמורה לביצוע ה –" שכר החוזה"

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו על ידי  –" תכניות"

היועצים והמתכננים כאשר אושרה בכתב על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, 

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

 לזמן. עניין שלגביו חסר מפרט או תכנית או חלק מהם יובא לתשומת לב המנהל ללא דיחוי.

החוזה. לצורך פרשנות רואים את      החוזה כחיקוק  יחול על 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א (5)

 כמשמעותו בחוק האמור.

 

 . הוראות כלליות2

עו בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני הכללי לעבודות בניין, המפרט העבודות יבוצכל  (1)

ובהתאם להנחיות  יים אחרים, כתב הכמויות,המיוחד, תקנים ישראליים ותקנים מקצוע

כמשלימים זה את המפקח ההנדסי שמונה ע"י המנהל. יש לראות את כל המסמכים הנ"ל 

 הקבלן על פי הסכם זה. ועם זאת, אין בהם כדי להסיר אחריות של זה

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים תמצאנה ביטוי גם  (2)

 במסמכים האחרים.

ולבצע את כל העבודות הכרוכות  לשפץ את המבנה -מהות העבודות והתחייבויות הקבלן  (3)

בכך ולמסור אותן לקרן, כשהן במצב סופי ומושלם ולמלא את כל התחייבויותיו בהתאם 

להוראות הסכם זה ונספחיו לרבות בכל הקשור לטיב הבניה, האחריות ולוחות הזמנים 

 מדידת וללא ומוחלט סופי: קומפלט פאושלי Turn Key Project-בסיס והכל על 

מודגש שהפרויקט פאושלי ולא  -גם כאשר כתוב אחרת במסמכים או מפרטים  .כמויות

 תהיה תשלום או התחשבנות על פי מדידות וכמויות.

כל העבודות כוללות אספקה, התקנה, הובלה, שינוע וכיוצ"ב על מנת ליצור עבודה  (4)

 מושלמת באיכות הגבוהה ביותר.

העבודות כוללת כל עבודה למען הסר ספק מובהר ומודגש, כי התמורה עבור ביצוע  (5)

נוספת שתידרש עקב צורך בתיקונים או שינויים או תוספות ו/או חזרה על תיקונים 

 כאמור עד להשלמתם.

על הקבלן להביא בחשבון עבודה של קבלני משנה מטעם הקרן בפרויקט בשלבים השונים  (6)

ו לו על של ביצוע הפרויקט, ולשם כך, ישתף הקבלן פעולה עם הקבלנים שפרטיהם יימסר

ידי הקרן ויתכנן את ביצוע העבודות ולוחות הזמנים על פי הצרכים המקצועיים 

שיידרשו על ידי קבלנים נוספים אלו במסגרת התכנון וביצוע הפרויקט, ובהקשר זה, לא 

יועלו כל דרישות ו/או טענות מצד הקבלן כלפי הקרן, ולרבות דרישות לתשלום כספים 

 סגרת הסכם זה.מעבר להסכמות בין הצדדים במ

לקרן נשמרת הזכות להרחיב או לצמצם את כמות העבודות שבחוזה זה ללא כל הגבלה  (7)

במידה והקרן החליטה לצמצם  מבלי שלקבלן תהיה זכות לתביעות כספיות כלשהן.

יום מראש לקבלן טרם  14מסוימים בעבודות היא תודיע על כך  או סעיפים פרקים
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באותו פרק ותקזז את הסכומים הרלוונטיים בהתאם לאותו פרק  תחילת העבודות

 בכתבי הכמויות.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהיות החוזה פאושלי, בכל מקרה של הוראה או דרישה  (8)

או צורך שתאושר על ידי המנהל או המפקח לצמצם פרט או חלק ממנו )שלא בוצע( 

רים באופן יחסי מבחינת העלות מכתבי הכמויות ו/או מהתוכניות והוספת פרטים אח

 על פי האומדן בכתבי הכמויות לא ייחשב הדבר משום שינוי בהיקף העבודה.

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידות עבודה בסביבה מיוחדת ובתנאי עבודה  (9)

 ומיומנות מיוחדים ולא שגרתיים.

ודות נוספות לקרן הזכות הבלעדית ושיקול הדעת הבלעדי להתקשר ו/או להזמין עב (10)

מהקבלן באתר על פי תכניות חדשות או שונות ו/או על פי כתבי כמויות שונים, לרבות 

לאור מידת שביעות הרצון מביצוע התחייבויות הקבלן ומחירי הפריטים בכתב הכמויות 

 בהסכם זה לאחר ההנחה שתינתן על ידי הקבלן.

קבלן משנה על תצהיר  הקבלן יחתום במקום שבו אושרה על ידי הקרן עבודה על ידי (11)

ועל התחייבות כלפי הקרן בנוסח המצורף כנספח יג' כתנאי לעבודת קבלן המשנה 

 בפרויקט.

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי בהיעדר סיכום מפורש בכתב ומראש, הוא לא יהא זכאי  (12)

ולא יוכל לדרוש כל תוספת ו/או שינוי בתמורת ההסכם, לרבות אך לא רק עקב שינויים 

וכניות המצורפות להסכם זה לבין תכניות שימסרו לו בעתיד או בגין התייקרות בין הת

חומרים, או תוספת לשכר עבודה או הטלת מסים או הגדלת שיעורם, או הוצאות לא 

צפויות והתמורה על פי הסכם זה תישאר ללא שינוי אלא אם יסוכם אחרת בין הצדדים 

 בכתב ובחתימת המנהל.

 

 במסמכים ועדיפות בין מסמכים  . סתירות3

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה וכן כל מסמך המתייחס לקבלנים אחרים אם  (1)

יהיו מעורבים בביצוע עבודות כלשהן ובכל מקרה שימצא סתירה, טעות, השמטה, אי 

התאמה, דו משמעות, או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו 

ך מיד למפקח ו/או למנהל אשר יחליט כיצד לבצע את העבודות. החלטת להודיע על כ

המפקח ו/או המנהל בנדון תהיה סופית וידוע לקבלן, כי הסכמתו לכפיפותו להכרעת 

 המפקח ו/או המנהל היא תנאי יסודי להסכם זה ולהתקשרות הקרן עמו.

יישא  –טתו היה והקבלן לא יפנה מיד בכתב למפקח ו/או למנהל ולא ימלא אחר החל (2)

, בין הקבלן בכל האחריות הכספית וכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות

אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא צפה 

 או הבחין בסתירות ו/או ההשמטות ו/או הטעויות הנ"ל.

ו אומדן מוערך בלבד והוא ידוע לקבלן, כי כתב הכמויות הוא אינדיקציה בלבד, היינ

אינו מחליף את ההערכות שעליו לבצע בטרם התקשרותו ולרבות בשים לב לכך שמדובר 

 בהסכם פאושלי שהתמורה בגינו לא מבוססת על ביצוע מדידות בפועל.
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יובהר, כי במידה והתוכניות כוללות רכיבים שנשמטו ואינם כלולים בכתבי הכמויות ו/או כתבי  (3)

רכיבים שאינם כלולים בתוכניות, בשני המקרים האמורים על הקבלן לבצע את הכמויות כוללים 

הקבוע בתוכניות, בכתבי הכמויות ובמפרטים ללא כל תמורה נוספת ועל פי הנחיית המנהל או 

 המפקח.

האמור לעיל הוא הדין לגבי אופי המדידה )ככל שתידרשנה מדידות לאור הוראות  (4)

המפורטים במסמכים הנ"ל, כאשר בכל מקרה ההסכם או החלטות המנהל( והתשלום 

במפרט הבין משרדי שבהוצאת משרד הביטחון יכריעו אופני המדידה כפי שהם מופיעים 

 )הספר הכחול( או במפרט המיוחד כשהעדיפות תהיה למפרט המיוחד.

 

 . אספקת תכניות4

נוסף פרט לעותקים מהתוכניות שיימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום, כל עותק  (1)

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

את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או 

 שהוכנו ע"י אדם אחר.

 עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה.    (2)

המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש  בהם בכל עת המנהל, 

 סבירה.

 

 . תפקידיו וסמכויותיו של המפקח5

 מבלי לגרוע מכל תפקיד או סמכות שניתנה למפקח על פי חוזה זה:

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצוע השיפוץ וכן לבדוק את טיב  (1)

וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בשיפוץ. כן רשאי החומרים שמשתמשים בהם 

הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, 

 על ידי הקבלן.

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום המבנה  (2)

לכל מקום שממנו  ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן

מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה. הקבלן יחזיק באתר העתק מהסכם זה 

ומכל תכנית או מפרט, כתב כמויות, תרשים וכל מסמך אחר הנוגע לביצוע הפרויקט 

 ויאפשר למנהל או למפקח או ליועצים מטעמם לעיין בהם בכל עת.

אי לבצע את הוראות לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח, יהיה המזמין רש (3)

המפקח על חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה 

אחוז והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן  15בתוספת 

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

כלל או חלק ממנה אם לפי דעתו העבודה המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה ב (4)

 לא נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או לפי ההוראות.
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היומן( בו  –במקום המבנה, ינוהל על ידי הקבלן יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן  (5)

אלא אם קבע  כוחו המוסמך,-יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא

 ים כאמור ייעשו על ידו:המפקח בכתב, כי הרישומ

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בשיפוץ. .א

 המובאים  ממנו. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או .ב

 כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בשיפוץ. .ג

 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו. .ד

 השימוש בציוד המכני המועסק בשיפוץ. ה.

 זג האוויר השוררים במקום המבנה.תנאי מ ו.

 תקלות והפרעות בשיפוץ. ז.

 התקדמות בשיפוץ במשך היום. ח.

 הוראות שניתנו לקבלן על ידי היועצים, המתכננים, המנהל או על ידי המפקח. ט.

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע במבנה. י.

 העובדתי במהלך שיפוץ.כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב  יא.

העבודה יימסר על ידי הקבלן למפקח לשם קבלת חתימתו לפחות פעם בשבוע )או בפרק  יומן (6)

זמן קצר יותר כפי שיורה המפקח(, והעתק חתום מהיומן יימסר לקבלן או בא כוחו המוסמך 

ימים ממסירת ההעתק כאמור, זאת על ידי  7אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

 סירת הודעה בכתב למפקח עם דבר ההסתייגות אשר יירשם ביומן.מ

 רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לשיפוץ, אולם רישומים אלה לא יחייבו את הקרן. הקבלן (7)

הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגויות כאמור רואים אותם כאילו אישרו  לא (8)

 נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

סתייג  מהם הכוחו המוסמך -ביומן בחתימת המפקח, פרט לאלה שהקבלן או בא הרישומים (9)

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

 לדרישת כל תשלום על פי חוזה.

יתאם את כל פעולותיו עם המפקח ו/או המנהל; יופיע לפגישות במועד  ובמקום  הקבלן (10)

ו/או המנהל, בעצמו ו/או בלוויית אותם בעלי מקצוע שידרשו המפקח ו/או שיקבע המפקח 

המנהל, יעזור ויאפשר למפקח ו/או למנהל להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו 

נעשית עבודה כלשהי במסגרת הסכם זה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, וישתף 

 ביצוע העבודות.פעולה עם המפקח בכל דרך שתראה למפקח כמועילה ל

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח ויבצע את העבודות לפי הוראותיו  (11)

ולהנחת דעתו. חוות דעתו של המפקח תהיה סופית בכל הנוגע לעבודות, אופן ביצוען, 

 טיבן ומועדי ביצוען.

אין בזכות הפיקוח שניתנה למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות ועל  (12)

חייבויותיו האחרות של הקבלן לפי הסכם זה אלא אמצעי עזר להבטיח, כי קיום הת

הקבלן יקיים את ההסכם במלואו בכל שלביו, ואין היא מטילה על המפקח ו/או 

המנהל ו/או המזמין או מי מטעמם חובה כלשהי להשתמש בזכות הפיקוח או לגבי 
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את הקבלן  דרך או רמת או מועד הפעלת זכות הפיקוח ואין בכך כדי לשחרר

 מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 

 קבלני משנה / . הסבת החוזה6

שאי להעביר או למסור ר הקבלן לא רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא (1)

 לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת הקרן בכתב.

ששכרם משתלם לפי שיעור העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין  (2)

העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודות לאחר.  הודיע הקבלן למנהל בכתב 

על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהפרויקט לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, 

והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב על הסכמתו, לא יראו בהתנהגות או במחדל מצד הקרן 

 ך.הסכמה לכ

נתנה הקרן את הסכמתה בכתב לכך, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו  (3)

ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי 

 העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

בנאיות,  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה (4)

הדרוש בתוקף  ף)לכל הפחות( ומחזיק בכל רישיון נוס 2סיווג קבלני ג'תחת  1969 –תשכ"ט 

ויחזיק בו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים ומתחייב לא למסור לקבלן 

משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום 

 בהתאם להוראות החוק האמור וזאת כאמור כפוף להסכמת הקרן מראש ובכתב.

חקת קבלן משנה משטח המבנה גם אם ניתנה הסכמתו המנהל יהיה רשאי להודיע על הר (5)

במועד קודם לכך וזאת אם תינתן המלצת מפקח כי הקבלן אינו מבצע עבודתו במקצועיות או 

על פי הוראות הסכם זה. במקרה כזה יורחק הקבלן משטח המבנה בתוך יומיים מיום 

 ההודעה.

 

 . שביעות רצון המנהל7

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

 בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 

 ים. ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומ8

הקבלן לקרן, עם חתימת להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה ימציא  (1)

נקבע על ידה )נספח ה'( בגובה נוסח שב -החוזה, ערבות בנקאית להנחת דעתה של הקרן

 5%מערך החוזה, כולל מע"מ. בתקופת הבדק תימסר ערבות בנקאית בגובה  10%של 

תום תקופת הבדק על פי  יום לאחר 60 -מערך החוזה כולל מע"מ שתהיה תקפה עד ל

 ההסכם ובנוסח נספח ה'.

ן, ימציא הקבלן בכל מקרה שבו תמומש הערבות במלואה או באופן חלקי על ידי הקר (2)

 (.1לקרן וללא דיחוי כתב ערבות חדש ומעודכן על מלוא הסכום כאמור בתת סעיף )
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 . מסירת הודעות9

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד 

 48 השני הרשומה בהסכם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה  שנמסרה ביד כעבור

 שעות ממועד מסירתה בדואר.

 

 

 

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 . בדיקות מוקדמות10

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן מלא את כל הדרוש למילוי התחייבויותיו לפני  (1)

הגשת הצעתו ובכלל זה, את הוראות ההסכם, את היקף העבודות הצפוי, הוראות הדין, 

ב המבנה, את טיב הקרקע, תכסית הזמנים, את מקום המבנה וסביבותיו, את מצ

הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לשיפוץ, את דרכי 

הגישה למקום המבנה, וכן כאילו השיג את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו 

ומצאם מתאימים לשביעות רצונו וכל זאת מבלי להסתמך על מצגים מאת המזמין 

הכמויות )שהינו אינדיקציה בלבד(, שאין בהם כדי לגרוע מאחריותו  ולרבות אומדן כתב

ומהבדיקות שנדרש או מצופה מהקבלן לבצע טרם התקשרותו בהסכם זה ובמהלך 

 ביצועו.

יודגש, כי בדיקותיו של הקבלן יעשו בשים לב ללוחות הזמנים ולמועד השלמת  (2)

 .בודות הדרושותהעבודות ובשים לב לשלבים השונים שיידרשו לביצוע לאור הע

יובהר, כי במידה והתוכניות כוללות רכיבים שנשמטו ואינם כלולים בכתבי הכמויות ו/או כתבי  (3)

הכמויות כוללים רכיבים שאינם כלולים בתוכניות, בשני המקרים האמורים על הקבלן לבצע את 

הל או הקבוע בתוכניות, בכתבי הכמויות ובמפרטים ללא כל תמורה נוספת ועל פי הנחיית המנ

 המפקח אם קיימת סתירה.

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, הוא  (4)

הוגן ומניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה והוא לא יהיה 

כספית נוספת או דרישה רשאי לבסס על אי ידיעת תנאי או נתון או עובדה כלשהם, כל דרישה 

 להארכת לוח הזמנים ו/או כל טענה או דרישה אחרת כלשהי.

 

 . דרכי ביצוע ולוח זמנים11

הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע  ,ימים מחתימת החוזה 10ח, תוך הקבלן ימציא לאישור המפק (1)

לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות  העבודות ולוח זמנים מפורט,

והכל בשים לב למועד להשלמת העבודות. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן 

מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני 

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

הקבלן למנהל, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן 

 מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
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(, ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) (2)

 את הקבלן.

בחומרים, בציוד או בכוח אדם )לרבות בגין אירועים חריגים כמו לא תישמע כל טענה על חוסר  (3)

שביתות, סגרים והגבלות שיוטלו מכל מין וסוג שהוא שלא על פי הוראה בדין המונעת לחלוטין 

ומפורשות ביצוע העבודות ולתקופת המניעה בלבד(, לרבות בשל מגפת הקורונה, התפרעויות 

ת ישראל ולרבות בגין האירועים נכון למועד חתימת וכיוצ"ב בשטחים המוחזקים ובתחומי מדינ

הסכם זה, ולא תשמש צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות ו/או עיכוב ו/או הפרעה 

שיחולו בביצוע העבודות על פי ההסכם והנובעים מהמאורעות בשטחים, אף אם יוחמרו, לא 

ן שלקבלן אין שליטה עליהם, והקבלן ייחשבו כתקלה ו/או עיכוב ו/או הפרעה הנובעים מכוח עליו

ות הנ"ל. הקבלן מודע לכך פי ההסכם למר-יהיה מחויב להשלים במועד את כל התחייבויותיו על

כי הקרן הסכימה להתקשר עם הקבלן בחוזה זה על סמך הצהרותיו אלו והצהרותיו האחרות 

 הכלולות בחוזה.

 

 

 

 שגחה, אחריות, נזיקין וביטוחה –פרק ג' 

 

 חה מטעם הקבלן. השג12

היה נוכח במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות   במהלך כל תקופת יכוחו המוסמך -הקבלן או בא

עם כוח מוסמך מט-העבודות. הקבלן אחראי על הצבת שמירה או גידור או כל אמצעי אחר. מינוי בא

אישורו או לבטלו הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של  המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את 

 וחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.כ-בכל עת. דין בא

 

 . רישיונות כניסה והרחקת עובדים13

אדם  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח להרחיק ממקום המבנה כל (1)

המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם 

תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק או אינו מוכשר למלא 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום  –לפי דרישה כאמור 

 המבנה.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה כולו  (2)

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

רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום המבנה לשיפוץ וכן את  תצלומיהם ופרטים 

והמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום  –כפי שידרוש המפקח  –אחרים אודותם 

 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 של 

אותו עובד בשיפוץ, וכן בכל עת שהמפקח ידרשו את החזרתו. כן מתחייב הקבלן 
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בל אך ורק לכניסה למקום המבנה לצורך שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה  מוג

 ביצועו.

 הקבלן יתאם עם המנהל כניסת משתמשים לאתר ואת דרכי הגישה לכניסתם. (4)

בהתאם להוראות הדין שיחולו הקבלן יקפיד על מילוי הוראות משרד הבריאות או כל  (5)

 מיגון ומילוי הגבלות לשלום בריאותם של הנוכחים במבנה.הוראת דין לגבי 

הקבלן לוודא ביחס לעובדיו וכל מי שיפעל לביצוע הוראות הסכם זה מטעמו בתחומי  על (6)

לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  םאין מניעה להעסקתהמבנה כי 

על היעדר ביצוע  משטרהובכלל זה יפעל לקבל מראש אישור  0012-מסוימים, התשס"א

 .מיןלמז דרישה פי על זאת המציארות מין וליעב

 

 

 . שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום המבנה14

        הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו, שמירה, גידור קשיח לפני תחילת                 (1)

ביצוע העבודות ובמהלך תקופת העבודות, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של 

או שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין  או הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך 

על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. היה והתקין המנהל גידור כאמור, תקוזז 

ההוצאה משכר ההסכם. במידה ותידרש על ידי המנהל שמירה במקום )לאור מיקום המבנה( 

 בהצעת הקבלן.הקבלן יציב שמירה כנדרש והיא תוצב ללא תמורה נוספת לזו שנקבעה 

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה: מבנה או מיתקן  .א
 לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח.

 מבנה נפרד לעובדים. .ב

 מבנה שירותים כימיים לשימוש עובדי הקבלן. .ג

מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי  .ד
 החוזה.

 חייב להתקין אמצעי בטיחות כפי שנדרש להבטחת הגישה למבנה ולשטח עבודה.הקבלן מת (2)

ויסלקם ממקום המבנה על  כל מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם (3)

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

 

 . נזיקין למבנה ולאתר המבנה15

המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודות מיום העמדת אתר  (1)

ומסירתן, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה, אתר המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של 

פרט לסיכון מוסכם  –נזק למבנה ולאתר בתקופת החוזה והעבודות הנובע מסיבה כלשהי 

בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם  ובכתב יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו,

השלמתו אתר המבנה ודרכי הגישה לאתר יהיו במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות 

 החוזה.

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן למבנים או לשטחים 1הוראות סעיף קטן ) (2)

ל ידו אחרים כתוצאה מהעבודות ונזקים שאירעו תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו ע

בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת גמר להשלמת העבודות, בהתאם לאמור בתנאי 

 החוזה.
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בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק,  (3)

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

ולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי לחמה, פעפירושו: מ –"סיכון מוסכם"  (4)

 ין שהוכרזה מלחמה ובין לאו.ב –סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 תוואי את ולקבל"י חחליצור קשר עם  הקבלן עלתחילת חפירות ועבודות הפיתוח  לפני (5)

בכל הנזקים  אישא ןהקבל .המתוכננות העבודות עבור"י חח אישור ואתהזנת קו החשמל 

 קו חשמל.בפגיעה בשל שיגרמו ככל 

 . נזיקין לגוף או לרכוש16

הקבלן יהא אחראי לכל נזק או אבדן, לגופו או רכושו של כל אדם שייגרמו תוך כדי  (1)

השיפוץ לרבות במסגרת עבודות תיקון ובדק וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם, 

 מתאימה. ויבטח את עבודתו בפוליסת ביטוח

הקרן תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן או לחלט ערבויות בשיעור הסכומים אשר יהיו  (2)

נושא לתביעה כנגד הקבלן או הקרן בגין פגיעה או נזק כאמור והקבלן ישפה את הקרן בכל 

 סכום שתחויב לשלם, אם תחויב, בגין נזק או אובדן להם חייב הקבלן על פי חוזה זה.

 

 ם. נזיקין לעובדי17

 הקבלן מתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובד או כל אדם       אחר הנמצא

בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע  העבודות, ולשם כך את יבטח 

 את עבודתו בפוליסת ביטוח מתאימה.

 

 . שחרור מאחריות, אחריות ושיפוי בגין תביעות18

מתחייב לדאוג ולגרום לכך כי המזמין ו/או המפקח ו/או כל אדם ו/או גוף מאוגד  הקבלן (1)

הפועל מזמן לזמן בשמו של המזמין ו/או מטעמו בכל העניינים המפורטים או הנוגעים 

לחוזה זה ו/או לנספחיו ו/או לביצועו ו/או לאופן ביצועו, לא יישא בשום אחריות כלפי 

הקבלן, לרבות עובדיו, ספקיו, קבלני משנה מטעמו הקבלן ו/או כלפי אדם אחר מטעם 

שאושרו וכיוצ"ב והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהעניינים 

 המפורטים לעיל.

הקבלן מתחייב להחתים את כל מי שפועל מטעמו לשם ביצוע הוראות הסכם זה, על הסכם  (2)

יחסי עבודה או כל התקשרות משפטית  הקובע מפורשות כי לא תחול כל אחריות, יחס חוזי,

 אחרת בין הקרן או מי מטעמה לבין אותו גורם.

ביצוע העבודות, נוטל הקבלן על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבנייה,  לצורך (3)

 -)להלן 1970-מנהל העבודה והמעביד על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

וכן על פי  1954-י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד"( ועל פפקודת הבטיחות בעבודה"

כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו 

מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות 

לו היטב כל הוראות הדין הכלולות ו/או שיכללו בהם. הקבלן מצהיר כי ידועות ומוכרות 
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וצווי הבטיחות בעבודה והוא מתחייב לדאוג לקיומם במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי 

 חוזה זה.

 כמו כן, הקבלן מתחייב בזאת כי האחראי העל בטיחות יהיה נוכח כל זמן ביצוע העבודות. (4)

נון והבנייה, אחריותו של הקבלן לכך כי כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות דיני התכ (5)

הוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו, כל תקן בנייה, תקן לביצוע עבודה וכל דין, גם אם 

 לא פורט במפורש בחוזה זה.

הקבלן בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות, מיסים כלשהם או תוספות לאגרות הבנייה  (6)

ניות המאושרות או שיוטלו עליו או על הקרן בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבניה מהתוכ

בגין בניה בחריגה מהיתרי הבניה או בגין כל עבירה על הוראות החוק ו/או הרשויות 

המוסמכות ויישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור. כן יהא הקבלן אחראי 

להסרת כל צו הפסקת עבודה ארעי או קבוע שיפוטי או מינהלי, שיוטל, אם יוטל, לגבי 

אתר העבודה, על חשבונו ואחריותו ומבלי שיהא בכך כדי לעכב את ביצוע העבודות ב

 העבודות והשלמתן.

מבלי לגרוע מהיקף אחריותו של הקבלן כלפי המזמין וכלפי צדדים שלישיים כלשהם לפי  (7)

הסכם זה, מתחייב בזאת הקבלן לשאת באחריות המלאה והטיפול בכל הדרישות, התביעות, 

ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים כלשהם, כנגד המזמין  ככל שיהיו מצדם של ספקים

ו/או כנגד מי מטעמו ו/או המפקח שאין התחייבות או אחריות מפורשת בהסכם זה שנטלה 

הקרן על עצמה, לרבות בגין כל קנסות, מיסים או תוספות לאגרות הבניה שיוטלו בגין כל 

י או הפרה של דין כלשהו, או בגין כל ילומ-עבירה או חריגה מהיתרי הבניה או בגין כל אי

 עבירה על הוראות הרשויות המוסמכות בכל הקשור בביצוע הוראת הסכם זה.

התחייבות הקבלן כאמור לעיל, כוללת גם את הטיפול המשפטי השוטף, ככל שיבחר המזמין  (8)

בכך ובכל מקרה יישא הקבלן בכל ההוצאות ללא יוצא מן הכלל שתהיינה בכל הקשור 

 ההגנות בפני התביעות ו/או הדרישות ו/או הקנסות הנ"ל.לניהול 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או  (9)

המפקח, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל התשלומים שיחויבו לשלמם מכוח פסק דין 

ן במסגרת בוררות( וכן בגין כל שיושת עליהם ו/או על כל אחד מהם )בין ע"י בית משפט ובי

ההוצאות שיהיו לכל אחד מהגורמים כאמור בקשר עם ההליכים הנ"ל לרבות, בין היתר, 

שכ"ט בגין חוות דעת מומחים, וכן הוצאות משפטית ושכ"ט עו"ד. כל התשלומים לפי סעיף 

, אחוז כעלויות תקורה 15די הקבלן תוך פרק הזמן שנקבע לכך בתוספת י-זה ישולמו על

ובמקרה של תשלום שהושת על ידי ערכאה שיפוטית כלשהי )לרבות, בין היתר, בורר שמונה 

בתוך פרק הזמן שנקבע לכך  –הסכם שהקבלן היה צד לו או בהסכמתו(  פי הוראות של-על

 ידי אותה ערכאה.-על

התחייבויות הקבלן לשיפוי ולפיצוי המזמין לפי סעיף זה, מותנות בכך שהמזמין ו/או  (10)

הודיע לקבלן תוך זמן סביר מעת היוודע לו דבר קיומו של כל הליך ו/או דרישה  המפקח

נגדה ו/או נגד נושאי המשרה, כאמור וימסור לקבלן את כל המידע הידוע לו באותו מועד 

 והרלוונטי לעניין.

המזמין ו/או המפקח מתחייבים לאפשר לקבלן להתגונן בשמם ו/או ביחד עמם, כנגד כל  (11)

כאמור, ולשתף עמו פעולה בעניין זה באופן סביר, ככל שיידרש, ובלבד תביעה שתוגש, 
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שהקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בכך, וזאת בנוסף לחובתו לשאת בתשלום כל סכום בו 

יחויבו. כן יישא הקבלן בכל ההוצאות עבור חוות דעת מומחים, שכר טרחה של בורר ו/או 

אם יבחר המזמין לצרף את הקבלן כצד ג' לכל  מומחה. ההוצאות שיחולו כאמור ישולמו גם

 הליך שיוגש כנגד המזמין.

במקרה של משלוח הודעת צד ג' כנגד הקבלן על ידי המזמין ו/או המפקח יישא הקבלן בכל  (12)

הוצאות ניהול הודעת צד ג' לרבות סכומים שייפסקו כנגד המזמין ו/או שיחולו על המזמין 

 לכך.ימים מעת דרישת המזמין  7וזאת תוך 

אין בכל האמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכותם של המזמין ו/או המפקח להתגונן  (13)

בעצמם כנגד כל דרישה ו/או הליך, כאמור, ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאות הטיפול 

המשפטי, שכ"ט והוצאות ניהול ההגנות. כמו כן, אין באמור כדי לגרוע מזכותם של המזמין 

 ת צד שלישי כנגד הקבלן והכל על פי שיקול דעתם המוחלט.ו/או המפקח להגיש הודע

 

 

 על ידי הקבלן  . ביטוח19

לפני מועד תחילת ביצוע עבודות הקבלן עפ"י הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  (1)

בעצמו  ביטוח עבודות קבלניות  הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים

במלוא שווי העבודות בערכי כינון, במשך כל תקופת העבודות ובמשך תקופות נוספות באם 

נדרשו בהסכם זה ו/או באישור קיום ביטוחי הקבלן כאשר הפוליסה תכלול בשם המבוטח 

ול כמבוטחים נוספים את הקרן, עיריית חדרה, קבלנים וקבלני משנה. הפוליסה תכלול ביט

סעיף שיבוב/תחלוף כלפי הקרן, עיריית חדרה וכל מי מטעמם. למען הסר ספק, סכום ביטוח 

העבודות בפרק הרכוש בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את מלוא שווי העבודות 

 והחומרים ובתוספת מע"מ.

ן, מתחייב הקבלן לרכוש ביטוח אחריות מוצר בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך כ-כמו (2)

לתובע ולתקופת ביטוח וביטוח אחריות מיקצועית בגבולות אחריות שלא ₪  4,000,000

למקרה ולתקופת ביטוח. ניתן לרכוש פוליסה משולבת. תחילת ₪  2,000,000יפחתו מסך 

תוקף הפוליסות יהא לא מאוחר מיום לפני תחילת עבודות הקבלן או קבלת האתר, המוקדם 

לוי של שלוש שנים לפחות מיום גמר העבודות באתר או מביניהם. הפוליסות יכללו תקופת גי

 לחילופין הפוליסות תחודשנה במשך שלוש שנים לפחות מיום גמר העבודות כאמור.

 יום לפני 15 -ללא צורך בכל דרישה מצד הקרן, מתחייב הקבלן להמציא לקרן לא יאוחר מ (3)

, המוקדם מביניהם,  מועד תחילת ביצוע עבודות הקבלן ו/או מועד כניסתו לאתר העבודות

את "אישור עריכת ביטוחי הקבלן", כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח של הקבלן. הקבלן 

מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" כאמור הינה תנאי מתלה 

ומקדמי לביצוע עבודות הקבלן, והקרן תהיה זכאית למנוע מהקבלן את ביצוע העבודות 

כאמור לא הומצא עד למועד הנ"ל כשהוא חתום במלואו וכלשונו ע"י  באתר היה והאישור

 חברת הביטוח של הקבלן.

הקבלן מתחייב לעדכן סכומי הביטוח או כל עידכון אחר הנדרש עפ"י הסכם זה ובאישור  (4)

עריכת ביטוחי עבודות הקבלן מעת לעת במידה ויווצר צורך בכך עקב שינויים כלשהם אשר 

 העבודות.יתעוררו במהלך ביצוע 
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למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי הדרישה לסכומי הביטוח, לכיסויים ולהרחבות הנדרשים,  (5)

לגבולות האחריות בביטוחי צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מוצר ואחריות מיקצועית  

באישור עריכת ביטוחי הקבלן הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן 

ו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות וסכומי הביטוח בהתאם, וכי הוא לבחון את חשיפת

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי הקרן ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי 

 וכד' כאמור. הביטוח, גבולות האחריות

הקבלן מתחייב כי כל ביטוח הקשור במישרין או בעקיפין להסכם זה ולעבודות נשוא  (6)

סעיף  מישנה, יכלול-ובין אם לאו, שלו או של מי מטעמו כולל קבלני אם נדרש ההסכם, בין

ו/או מי  חברת הביטוח על זכותה לתחלוף/שיבוב כלפי הקרן, עירית חדרה וויתור של

כן -כמו אדם אשר גרם לנזק מתוך כוונת זדון. מטעמם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת

ו באחריותו ו/או כל רכוש אשר יובא לאתר מתחייב הקבלן כי כל רכוש בבעלותו ו/א

על ידו ו/או קבלני מישנה ו/או מי מטעמו יהא מבוטח בכל עת בביטוח אש מורחב  העבודות

בתנאי 'ביט מהדורה אחרונה' במועד עריכת הביטוח במלוא ערכו כחדש לפי ערך כינון למעט 

 מלאי בערכי שיפוי.

מטעמו יהיו ראשוניים לכל ביטוח אחר אשר כל ביטוחי הקבלן ו/או קבלני מישנה ו/או מי  (7)

 הוצא ע"י הקרן ו/או עיריית חדרה.

מוסכם כי דרישות הביטוח המפורטות בסעיף זה מהוות דרישות מינימום מביטוחי הספק,  (8)

כן, מוסכם, -וכי אין בדרישות אלו משום וויתור על כל זכות של הקרן ו/או עירית חדרה. כמו

הוראות סעיף הביטוח בהסכם זה או חלקן, הוא עושה  כי במקרה שהקבלן לא מילא אחר

ביצוע -זאת על אחריותו בלבד. שום פעולה או מחדל של  הקבלן לא תהווה הסכמה לאי

האמור בסעיף זה. בכל מקרה אם הקבלן ו/או קבלני מישנה לא ערכו איזה מהביטוחים 

למי מטעמו לא הנדרשים כמפורט בסעיף זה, במלואם או  בחלקם,  מוסכם כי לספק או 

תהיה כל תביעה כנגד הקרן ו/או עירית חדרה בגין נזק שהקבלן ו/או קבלני המישנה היו 

תר מן הפוליסות אשר נדרשו לבצע עפ"י סעיף זה פי אחת או יו-זכאים לשיפוי בגינו על

כאמור אילו היו עורכים את הפוליסות המפורטות בסעיף ו/או באישור עריכת ביטוחי 

 הקבלן.

צהיר כי לא תהיה לו כל טענה / דרישה / תביעה כנגד הקרן ו/או עירית חדרה בגין הקבלן מ (9)

נערכים על ידו כנדרש בהסכם זה, והוא הפי הביטוחים -נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על

פוטר את הקרן ו/או עירית חדרה מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור 

 לנזק מתוך כוונת זדון. מאחריות לא יחול  לטובת אדם שגרם

 הקבלן מתחייב לערוך את חוזי הביטוח כמפורט בנספח ג' לחוזה זה.  (10)

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל הדרישות בנספח ג' ולעשות כל פעולה כפי שיידרש 

 ע"י הקרן לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך.

תנאי לקבלת צו התחלת הקבלן ימציא אישור קיום ביטוחים מיד עם חתימת חוזה זה, כ (11)

 עבודה.

הביטוחים הנזכרים בנספח ג' הם דרישות מינימום בלבד והקבלן נדרש לבצע ביטוחים  (12)

נוספים כראות עיניו ולרבות ביטוחים מתאימים בגין השימוש בכלי רכב )לרבות ביטוח 
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מקיף וצד ג'( על מנת לכסות את מלוא אחריותו על פי הסכם זה וכן כל ביטוח אחר שנדרש 

 מהקבלן והקבלן רואה לנכון לבצעו.

הקבלן יודיע למזמין ולחברת הביטוח מיד עם היוודע לו כי קיימת עילה לתביעה וכן ישתף  (13)

 פעולה עם המזמין וחברת הביטוח לשם טיפול יעיל בכל תביעה.

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי חוק, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודות. באם הקרן  (14)

לשלם לצד שלישי פיצויים כל שהם, מתחייב הקבלן להחזיר לקרן את הסכום תידרש 

 ם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לקרן מהקבלן לפי חוזה.שישול

 

 ע"י המנהל  . פיקוח20

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על השיפוץ אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את 

 ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות. החוזה בכל שלביו במלואו,

 

 

 

 תהתחייבויות כלליו –פרק ד' 

 

 גישת המפקח למקום המבנה. 21

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

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

החוזה. הקבלן יחזיק באתר העתק מהסכם זה ומכל תכנית או מפרט, כתב כמויות, תרשים וכל מסמך 

 אחר הנוגע לביצוע הפרויקט ויאפשר למנהל או למפקח או ליועצים מטעמם לעיין בהם בכל עת.

 

 . מציאת עתיקות וכיו"ב22

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח (1)

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

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות  –יתגלו במקום המבנה 

 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך  ע"י כל אדם שהוא.

עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן  מיד לאחר גילוי (2)

 למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר העתיקות.

ייפסקו העבודות באתר עקב גילוי עתיקות, לא ייחשב הדבר להפרת הסכם זה על  ידי  (3)

ם קבלת אישור המנהל, המזמין והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך. ע

כהגדרתו בחוק העתיקות, להמשיך בביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לשוב לעבודה 

 מיידית.
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 . זכויות פטנטים וכיוצ"ב23

הקבלן ימנע כל נזק שעשוי להיגרם למזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה,  (1)

מפגיעה בזכויות פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה 

מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי השיפוץ, במתקני 

 המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

למען הסר ספק, התכניות, מפרטים וכל מסמך שנמסר לקבלן, לרבות מסמכי המכרז וכל  (2)

הקרן ואסור לקבלן להעתיקם ו/או מסמך שיוכן לצורך ביצוע ההסכם הם רכושה של 

 להשתמש בהם אלא לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

 . תשלום תמורת זכויות הנאה24

אם לשיפוץ יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום 

ה כפי שיוסכם בין המבנה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורת

 הבעלים לבין הקבלן.

 

 . פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים25

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

השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 

כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 

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

 

 . תיקון נזקים לכביש ולמתקנים ומערכות אחרות26

רקעיות, ק-קרקעיות והעל-התתהקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות 

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  –תוך כדי השיפוץ על ידו 

יתוקן ללא דיחוי, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם  –לשיפוץ 

 ים.או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמור

 

 לתנועהומניעת הפרעות . מניעת הפרעות 27

הספורט עצמו )להוציא את העבודות במלתחות, ואת   הקבלן מתחייב כי העבודות בתוך אולם

, כדי לצמצם את ההפרעות בשימוש 2022בחודש יולי העבודות בכניסה לאולם הספורט(, יתבצעו 

 באולם לפעילות.

לא תהיינה הדרכים המובילות למקום המבנה נתונות שלא הקבלן אחראי שתוך כדי השיפוץ, כמו כן, 

לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים 

יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים לרבות: בחירתם של 

ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים  הדרכים של כלי הרכב ושל זמני הובלה, כך שתמעט

 האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

 ' לפי הנחיות המפקח.מ 2 בגובה אסקורית בגדר הפיתוח עבודות שטח את יתחום הקבלן( 1)
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 .שלו העבודה מנהל את בטיחות כמפקח ימנה הקבלן( 2)

 " וכל הנדרש ע"י משרד העבודה.בונים כאן סכנה" שלטים עם העבודה אזור את ישלט הקבלו( 3)

 .התקן לפי למבנה אותם ויחזיק תקניים בפיגומים ישתמש הקבלן ( 4)

 

 . אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים28

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק  (1)

טלפון, לצינור, לכבל וכיוצ"ב, אם לא ישתמשו לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת 

יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש  –באמצעי הגנה מיוחדים 

להעבירו ותוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים ויקבל את אישורו מראש של המפקח 

 או המנהל.

 חשבונו. התיאומים הנדרשים עלהקבלן ינקוט באמצעי ההגנה כאמור על חשבונו ויבצע את כל  (2)

 

 . הקשר עם קבלנים אחרים29

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

, הן במקום הקבלן האחר( -ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן  לעובדיהם )להלן 

ישתף ויתאם פעולה איתם, ויאפשר להם את השימוש בשירותים המבנה והן בסמוך אליו, וכן 

 ובמתקנים שהותקנו על ידו.

 

 . סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה30

הקבלן יסלק, מזמן לזמן ובפרקי זמן סבירים וקצרים ככל הניתן, ממקום המבנה את עודפי החומרים 

דה ינקה הקבלן את מקום המבנה וימסור את והאשפה לאתר פסולת מוסדר. מיד עם גמר העבו

ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח, וכן מאפשר את  באופן יסודי, המבנה כשהוא נקי

 איכלוס המבנה ואת הפעלתו ללא צורך בניקוי נוסף. עלות פינוי וסילוק הפסולת וכן הניקיון לצורך

יה רשאי לדרוש מהקבלן אישור תשלום אכלוס ותחילת השימוש במבנה תחול על הקבלן. המנהל יה

 לאתר פסולת מוסדר.

 

 מוניטין.   32

הקבלן יימנע מכל פעולה או פרסום שיש בהם כדי לפגוע במוניטין המזמין או מי מטעמו ובכלל זה 

 ידווח למזמין על כל חשש לפגיעה במוניטין הקרן או מי מטעמה.
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 עובדים  -פרק ה'  

 

 עבודה על ידי הקבלן. אספקת כוח אדם ותנאי 31

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם המיומן, המורשה והדרוש לעבודות  (1)

ובשים לב לעבודות, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל 

 מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 צועיהקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מק (2)

הנדסי, לרבות מנהל/י עבודה ראשיים ומוסמכים, מומחים ומנוסים )ניסיון מוכח 

ות יאושר מראש בראשם יעמוד מהנדס. הצובביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן( 

ובכתב על ידי המנהל או המפקח. המהנדס שיעמוד בראש הצוות ומנהלי העבודה 

ישמשו כב"כ הקבלן באתר. המפקח יוכל יפקחו באופן רציף על כל העבודות שיבוצעו ו

לבוא עם באי כוח הקבלן בדברים ולתת הוראות על פי הסכם זה ואלו יחייבו את 

 הקבלן כאילו סוכמו או נמסרו לקבלן.

מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם השיפוץ תוך התקופה  לצד צוות זה יועסקו עובדים

ן ישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלשנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך בר

 להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע 

בעבודות דומות שנות ניסיון לפחות  5לצורכי התיאום והפיקוח על העבודה, מהנדס מנוסה בעל 

 במהותן ובאופיין ורשום בפנקס המהנדסים  והאדריכלים.

, 1959 –ק שירות התעסוקה, תשי"ט פי הוראות חו-לשיפוץ יעסיק הקבלן עובדים על (3)

או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את 

י כל פ-לים עליהם ועלתנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים הח

 דין.

 –מנהל/י עבודה ומהנדס ביצוע  (4)

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מהנדס ביצוע ומנהל עבודה העונים על דרישות הדין 

והסכם זה, מאושרים ע"י המפקח ואשר ימצאו באופן קבוע באתר העבודות ויפקחו על 

ה כמוהן כהוראות שניתנו ביצוען תוך מילוי הוראות המפקח. הוראות מפקח למנהל העבוד

 לקבלן.

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו במלוא התשלומים הסוציאליים  (5)

-חלים עליהם ועלפי ההסכמים ה-והפנסיוניים בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על

 פי כל דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  (6)

באין דרישה חוקית פי כל דין, ו-חר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה עלולמלא א

פי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, כ –

 .1954-התשי"ד
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הקבלן מתחייב שבעת השיפוץ ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם  (7)

של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות  שיירשם בהם, שמו, מקצועו וסוג המקצוע

 עבודתו ושכר עבודתו.

האדם לשם  -הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כוח (8)

ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כוח  אדם 

סוגיהם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, 

 והעסקתם.

הקבלן מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם לקרן או מי מטעמה במידה ויעסיק פועלים  (9)

שלא על פי היתר ו/או רישיון לרבות בכל הקנסות, הוצאות משפט, שכר טרחת עורך 

דין וכל הוצאה או נזק שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לקרן עקב הפרת התחייבות 

 הקבלן שבסעיף זה.

 

 

 ציוד, חומרים ועבודה –פרק ו' 

 

 . אספקת ציוד, מתקנים וחומרים32

זרים יהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האב (1)

 וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה  בקצב הדרוש.

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועם  (2)

היעיל של העבודות, ההגנה על המבנה ולעבודות הבינוי והגמר הדרושים לשיפוץ 

 ובקצב הדרוש.

הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום המבנה לפי דרישת המנהל,   להנחת דעתו  (3)

 לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיפי  הביטוח בחוזה.

ת שישתמש הקבלן  בשיפוץ חומרים שהקבלן חייב לספקם רשאי המנהל להורו (4)

 .בחומרים שיסופקו ע"י הקרן ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן

מקצתם וסופקו תספק את חומרי הבניין, כולם או  הוסכם במפורש ובכתב שהקרן (5)

 חולו עליהם כללים אלה:י –החומרים בהתאם לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לשיפוץ. .א

לא יהא הקבלן רשאי  –מהחומרים האמורים למקום המבנה  כשהוכנסו חומרים .ב

להוציא אותם או חלק מהם, ממקום המבנה אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב 

 מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים  .ג

 אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

לקרן את החומרים שסופקו על ידי הקרן ושלא השתמש הקבלן מתחייב להחזיר  .ד

 בהם לשיפוץ, וכן על עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי הוראת מפקח.
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()ד( דלעיל חייב   הקבלן 5לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם לפי פיסקה ) (6)

לשלם מיד לקרן תמורתם סכום שייקבע ע"י המנהל בהתאם למחירי השוק ביום מתן 

ודת גמר, אולם אם נדרש הקבלן ע"י המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני תע

השלמת המבנה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי שוק ביום מתן החומרים או 

עודפם לפני השלמת המבנה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך 

כל חומר אחר  תיקבע כאמור תמורתם של מלט ושל הדרישה. על אף האמור לעיל,

 העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

בסעיף זה "חומרים" פירושו חומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום המבנה  למטרת  (7)

השיפוץ והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן 

 חלק מהמבנה.מתקנים העתידים להיות 

 רים שהוכנסו למבנה לצורך ביצוע העבודות יעברו בשעת הבאתם לבעלות הקרן.חומ (8)

חייב הקבלן להוציאם  נקבע בהוראה של המפקח מועד לסילוק הציוד או החומרים, (9)

רשאית  –בהקדם האפשרי ולא יאוחר ממועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן 

רם, ולאחר שתנכה ממחירם ימים, למכ 7הקרן, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם תזכה הקרן את חשבון הקבלן בכל העודף 

 שיוותר.

כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני  –הציוד     (  10)

די הקבלן תחילת הביצוע. ציוד אשר לא אושר על ידו מכל סיבה שהיא, יסולק מן המקום על י

מבלי לפגוע בכלל סמכויותיו, רשאי המפקח להורות על  מאושר. לסוג ועל חשבונו ויוחלף

הוספת ציוד, לערוך בדיקות לחומרים ולאלמנטים על מנת להבטיח את איכותם, להורות על 

 הריסה, החלפה, פרוק ופינוי במועדים שייקבעו על ידו והכל על חשבון הקבלן.

בודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיברר את הסיבות לפגם נתגלה פגם בע    ( 11)

וצאות הבירור ותיקון הפגם וכל הכרוך בכך ידי המפקח. ה-ויתקנו לפי שיטה שתאושר על

יחולו על הקבלן. במקרה שהפגם אינו ניתן לתיקון, יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

ין יהא רשאי לקזז סכום הפיצויים שייקבע כנגד פקח. המזמידי המ-למזמין, בשיעור שיקבע על

 כל תשלום המגיע לקבלן או לחלט ערבות או לתבעו בכל דרך אחרת.

(  הקבלן יהא אחראי לשלמותם של הציוד, הכלים, המתקנים, האמצעים, האלמנטים והחומרים 12)

ן ו/או ומתחייב לשמור עליהם שמירה נאותה. הוא לבדו יהיה אחראי לגבי כל נזק ואו אבד

 גניבה שלהם.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח או האדריכל לטיבם של חומרים    ( 13)

 וציוד כלשהו והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 

 . טיב החומרים והעבודה33

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לשיפוץ בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב  (1)

מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים, מסוג א'  הכמויות ובשאר

והתקנים העדכניים  כפי  שנקבע בחוזה.  ובאיכות גבוהה ויתאימו לדרישות המפרט
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יתאימו החומרים לסוג המובחר של  -מסוג אחד של חומרים  אם מצויים בתקן יותר

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

של הקבלן לערוך בדיקות טרם התקשרותו ולערוך אומדן  י לגרוע מהתחייבויותיומבל     (2)

ולברר יכולתו לעמוד במלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, היה ומסיבות שלא 

תלויות בקבלן לא ניתן להזמין פרט כלשהו מהפרטים המפורטים בכתב הכמויות יגיש 

לאחר שהביא הצעות לפרטים או  הקבלן בכתב למנהל פרט חלופי/שווה ערך לכך וזאת

לחומרים באיכות דומה לפרט החסר והמנהל יחליט אם לאשרו, כל זאת ללא הוספת 

 כל תמורה כספית נוספת לקבלן והכל בשים לב ללוחות הזמנים בהסכם זה.

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי      (3)

תאימו המוצרים בהעדר תקן ישראלי י. תקנים הישראלייםיתאימו בתכונותיהם ל –

והחומרים לתקן הבריטי או לתקן הקבוע בארה"ב )לפי המחמיר(. באין תקן מתאים 

יתאימו את המוצרים לתקן גרמני ובאין תקן גרמני יתאימו לתקן שיקבע על ידי 

המפקח. יודגש, כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש לאישור טיב 

החומרים המובאים מאותו מקור. בכל מקרה רשאי המפקח לפסול משלוח חומרים 

 ממקור מאושר אם אינם  מתאימים לצרכי העבודה.

שנבדקו ונמצאו  כשרים לייעודם על ם אלא בחומרי, הקבלן מתחייב שלא ישתמש בשיפוץ (4)

 ידי המפקח.

מאחריותו של גורעת ין עובדה זו כשלעצמה א –ן סופקו חומרים מסוימים על ידי הקר     (5)

 הקבלן לטיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים      (6)

והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 

בדיקותיהם במקום המבנה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי 

 שיורה המפקח.

דמי בדיקת דגימות במעבדה כאשר נדרשות ע"י היועצים, המתכננים, המזמין, הרשויות  (7)

 או דרישות תקן יחולו על הקבלן.

מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" בכל מקום בו צוין "שווה ערך" כאלטרנטיבה למוצר או  (8)

. מוצר חומר פירושו מוצר או חומר שווה ערך מבחינת הטיב האיכות והאסתטיקה

 האדריכל והמפקח. ערך טעון אישור מוקדם שלשווה 

 

 . בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים34

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות  (1)

 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

למפקח בכתב הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן     (2)

שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח  לבדוק, לבחון ולמדוד 

את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר 

 מקבלת הודעת הקבלן.
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הקבלן יחשוף כל חלק מהמבנה הקשור לעבודות, לפי הוראות המפקח, לצורך      (3)

 לשביעות רצונו של המפקח. יחזירו לתיקונו,ולאחר מכן בדיקתו, 

 ( תחולנה על הקבלן.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן )     (4)

 שיגיע ן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכוםהוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבל     (5)

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

 

 

 

 מהלך השיפוץ –פרק ז' 

 . התחלת השיפוץ35

ת הצו ימים מקבל 10-הקבלן יתחיל בשיפוץ בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה ולא יאוחר מ

לתחילת עבודה וימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמת המבנה ופיתוח השטח. אי התחלת 

 העבודות כאמור יהוו הפרה יסודית של הסכם זה.

 

 ם המבנה לרשות הקבלן ואחריות הקבלן. העמדת מקו36

 הצו לתחילת העבודות יעמיד המנהל את אתר המבנה לרשות הקבלן.עם קבלת     (1)

  אספקת מים וחשמל לעבודות (2)

מחובת הקבלן לנהל רישום מוני מים וחשמל טרם ביצוע העבודות ועד להשלמתן 

אומדנה ועל פי שיקול שיאושר על ידי המפקח והיה ולא ייעשה כן ייעשה הדבר על דרך 

דעתו הבלעדי של המפקח ולרבות לאור חשבונות חשמל ומים שקדמו לביצוע העבודות.  

 הקבלן במקרה זה ישלם עבור צריכת חשמל ומים עם קבלת דרישה.

 ם, יקוזז הסכום הנ"ל משכר הקבלן.במידה והמזמין שילם על חיבור המים והחשמל או צריכת

 שילוט (3)

מ' מעל פני  1.5מ', מוגבה לפחות  4מ' ורוחב  2גובה  –בגודל על הקבלן להתקין שלט 

מהות  המזמין וכולל הדמיה של המבנה, הקרקע )בהנחיית המזמין( בנוסח שיורה

הפרויקט והעבודות המבוצעות, פרטי הקבלן, המתכננים, הפיקוח, הניהול. עלות 

ורה המגיעה השלט נכלל בתמורה החוזית ובמידה ויבוצע על ידי הקרן יקוזז מהתמ

 לקבלן.

 שמירה (4)

למקום להבטיח הגנה מלאה על הקבלן להציב על חשבונו מספר מספיק של שומרים כדי 

הציוד והחומרים  אחריות על שמירת המבנהההעבודות החומרים הציוד והמבנה ביום ובלילה.  

 מזמין לאחר תעודת גמר.מסירה סופית של האתר ל תחול בלעדית על הקבלן עד 

 קיימיםמתקנים  (5)

תקשורת   על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את המבנה ולאתר קווי מים וביוב,  כבלים חשמליים

 וכיוצ"ב. הקבלן יהיה אחראי לשלמותם.

 תוכניות ומסמכים באתר (6)
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על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים תמיד  לשימוש 

 המפקח.

 

 . מועד השלמת העבודות37

, כלומר לא לת העבודהחודשים מקבלת צו תחי 5 -לא יאוחר מהעבודות הקבלן מתחייב להשלים את 

 . ______________ -מיום היאוחר 

העבודות כוללת את כל רכיבי העבודה, לרבות השלמות ותיקונים נדרשים ע"פ הוראות  (1)

ושימוש המפקח, טיפול מול כל הרשויות השונות, קבלת אישורים הדרושים לאכלוס 

 .על פי ההסכם ובדין המבנה ולכלל העבודות וכל אישור אחר שנדרש

הקבלן מתחייב כי העבודות בתוך אולם  הספורט עצמו )להוציא את העבודות  (2)

, כדי 2022בחודש יולי במלתחות, ואת העבודות בכניסה לאולם הספורט(, יתבצעו 

 לצמצם את ההפרעות בשימוש באולם לפעילות.

דוע לקבלן כי תנאי זה הוא תנאי יסודי בהסכם וכי כל  איחור עשוי י .לא תינתן ארכה (3)

על הקבלן לפצות ל תקציבים או מענקים לקרן ויהא  לגרור הפרות או קיזוז או ביטו

סעד על פי ההסכם או על פי גרם לה וזאת מבלי לגרוע מכל את הקרן על כל הפסד שיי

 דין.

 . פקודת שינויים38

חייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון ניתנה פקודת שינויים המ

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

)לצמיתות או לפרק זמן ארעי(, רשאי המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה 

 את השינוי במועד השלמת  המבנה.

 

 בימי חול  בשעות היום. עבודה 39

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשיפוץ בשעות הלילה המאוחרות או  (1)

 בימי שבת וחגי ישראל אלא על פי דרישה בכתב מהקרן ובכפוף לכל דין.

ג כולל יום שישי וערבי ח העבודות יתבצעו כל יום,לאור לוחות הזמנים שנקבעו הקבלן מתחייב כי  (2)

ת הערב )או שעה לפני כניסת השבת או החג( בהתאם לכל דין ובהיקף כוח אדם מספק עד לשעו

 על מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם זה.

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או 1אין הוראות סעיף קטן ) (3)

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

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

 

 . החשת קצב השיפוץ40

היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב שיפוץ מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה 

לדרישה ולמלא  מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת השיפוץ בהתאם

 אחרי כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
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 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .41

או כל חלק מסוים מהמבנה תוך התקופה  _________ עד ליוםאם לא ישלים הקבלן את השיפוץ  (1)

 חמש)ש"ח  500 ךבסמראש יצויים מוסכמים וקבועים שנקבעה בחוזה, ישלם הקבלן למזמין פ

עבודות ועד השלמתו שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת ה על כל יום של איחור₪( מאות 

 בפועל בהתאם לתנאי ההסכם ובכלל זה קבלת תעודת גמר.

( מכל סכום שיגיע לקבלן 1הקרן תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) (2)

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

ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לפני השלמת המבנה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת גמר לגבי חלק כלשהו מהמבנה והקרן  (3)

החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת הגמר האמורה, חלק 

(, לפי הערך היחסי שבין 1יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן )

 חלק  המבנה האמור לבין המבנה כולו.

 

 . הפסקת עבודה42

וים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת הקבלן יפסיק את השיפוץ, כולו או מקצתו, לזמן מס (1)

המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את השיפוץ אלא אם ניתנה לו על 

 ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

(, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה 1הופסק השיפוץ, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן ) (2)

 על ידי המפקח.ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו 

תעשינה מדידות  ,הופסק השיפוץ, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה (3)

 30לכל המאוחר תוך  ,סופיות לגבי המבנה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכול לפי העניין

 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב כאמור לקבלן.

לן הסכום המגיע לקבלן בהתאם לתוצאות בדיקות ( ישולם לקב3במקרה האמור בסעיף קטן ) (4)

שיבוצעו על ידי המפקח לגבי העבודה בפועל, על פי המחירים שבכתב הכמויות כולל הנחת 

הקבלן ובהתחשב בנזק שנגרם למזמין ככל שהדבר נובע מהפרה או מעשה או מחדל של הקבלן 

 או מי מטעמו.

 

 . שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים43

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

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין  (2)

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

 זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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 . קבלת העבודה44

כל עבודות הפיתוח בהתאם לרבות צוע העבודות, יבהשלים הקבלן את המבנה ואת  (1)

, כפי .  במועד הבדיקהלבדוקם ןיודיע על כך למזמין בכתב ויזמ ,להוראות חוזה זה

ימים  7מאשר תוך ולא יאוחר )התיאום יבוצע שיתואם בין המזמין לבין הקבלן 

בלן, את הבניין בנוכחות נציג הק המפקחיבדוק (, מקבלת דרישה בכתב מאת הקבלן

בהתאם להוראות חוזה זה או מה הסטייה לגבי כל  ויקבע באם הם ביצעו את העבודות

תרשומת )להלן "התרשומת"( בה יצוין  בדיקה תיערך ע"י המפקחה. תוך כדי חלק מהם

להוראות חוזה  השלמות על מנת להתאים את העבודותב אובאם יש צורך בתיקונים 

תיקונים והשלמות שיש לבצע בהתאם לתרשומות דלעיל, יבוצעו על ידי הקבלן  .זה

 יום מעריכת התרשומות. 30תוך 

קבלן כללה התרשומת הנזכרת בסעיף א' לעיל שינויים, תיקונים או התאמות שעל ה (2)

לבדוק אם ביצע אותן צוע על מנת יהב גמרתאם הקבלן עם המפקח מועד לאחר לבצע, י

יבדוק את ביצוע התיקונים, השינויים או ההתאמות כנ"ל ותוך כדי  כהלכה. המפקח

פית"( בה יציין תוצאות "התרשומת הסו-הבדיקה יערוך תרשומת סופית )להלן

הבדיקה. לא ביצע הקבלן שינוי או תיקון או לא ביצע השלמה במועד שהיה עליו לבצע 

מות הסופית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ו/או עפ"י התרש

יהיה המזמין רשאי לבחירתו לבצע או למסור לביצוע את התיקון או ההשלמה כשהן 

)חמש עשרה אחוז( לשנה מחושבים  15%צמודות למדד הבניה ובתוספת ריבית בשיעור 

)עשרים אחוז( על כל הנ"ל  20%מיום התשלום או ההוצאה ועד להחזר בפועל ובצירוף 

 לכיסוי הוצאות ודמי טיפול של המזמין.

, פקחכי דרישת תשלום בגין תיקון או השלמה מכוח החלטת המ ,הצדדים מסכימים

 הוו בסיס מספיק לתביעה נגד הקבלן.י -בקשר לתשלום ההפרש כבסעיף קטן א' לעיל

 מילוי כל דרישות יתר,העבודות כאמור לעיל כוללת, בין ההשלמת למען הסר ספק,  (3)

לרבות חברת בהתאם לרשויות התכנון המוסמכות ) וביצוע העבודות להשלמתן

החשמל, חברת בזק וכיו"ב( לרבות כל עבודות התיאום ו/או הטיפול עם הגופים ו/או 

לרשתות השונות )מים, ביוב, חשמל,  ההרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור המבנ

ביצוע בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים ו/או הרשויות הנ"ל ל ,תקשורת וכיו"ב(

 ות גמר כדין.וקבלת אישור הרשות המקומית לאכלוס וקבלת תעודת/החיבור/ים, 

  



 

29 
 

 

 יקוניםגמר, בדק ות השלמה, –פרק ח' 

 

 . תעודת גמר לעבודות45

העבודות, יודיע על כך מבלי לגרוע מסמכות המפקח לפקח על השיפוץ במהלך העבודות, עם השלמת 

יום מיום קבלת ההודעה, וישלים  15תוך , הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות

ימי עסקים מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודות מתאימות לדרישות  30את הבדיקה תוך 

אשר יש  יתן המנהל לקבלן תעודת גמר עם תום הבדיקה בכפוף להמצאת כל המסמכיםי -החוזה 

"(. אם לא מצא המפקח את העבודה מתאימה עודת הגמרתן הסופי )לעיל ולהלן: "-לצרפם לח

לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות הגמר הדרושות, והקבלן  ימסור המפקח -לדרישות החוזה

 חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח ובמקרה כזה לא תינתן תעודת גמר.

 

 ק ותיקונים. בד46

תעודת גמר או תקופה ארוכה  חודשים( ממתן 12)שנה זה תהיה תקופת הבדק אחריות לפי הסכם  (1)

 יותר שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה.

 מהחוזה וע"פ כל דין.בעת  מסירת תעודת גמר לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנו (2)

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מהשיפוץ ובכלל זה בגין  (3)

ימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכול לפי שעבודה לקויה או 

דרישת המפקח, תוך זמן סביר כאשר יוגדר ע"י המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן 

גבי נזק או פגם שנתהווה תוך דשים לאחר תום תקופת הבדק, הוא הדין לחו 3 -לא יאוחר מ

תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש 

 בחומרים  פגומים.

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. הקרן רשאית להסב  (4)

לתקופת הבדק ואת זכויותיה בהתאם לכל צד ג' ובלבד שתינתן על כך הודעה את אחריות הקבלן 

 לקבלן. הקבלן יישא בכל עלות שתידרש לשם   המצאת ערבות מתאימה במקרה זה.

 

 . פגמים וחקירת סיבותיהם47

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בתוצרי העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות  (1)

ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או אי ההתאמה 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין,  –הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה 

יחולו הוצאות  –הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה 

חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן 

הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 פיצויים לקרן.

בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם כאמור לעיל לאחר גמר   תקופת הבדק,  (2)

החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או  הנובעים משיפוץ שלא בהתאם לדרישות
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הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה 

 הקבלן חייב בתשלום פיצויים לקרן.

 

 46-ו 45, 44. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 48

זה, וזאת לאחר בתנאי החו 46-ו 45, 44ים אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפ

יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי  14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על 

מהן כתמורה  15%של  הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת

להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות 

באמצעות חילוט ערבויות או בדרך של הגשת תביעה ולקבלן לא תהיה כל טענה או רשות להתגונן 

 בקשר לתוספת או לחיובו בגין האמור.

 

 

 וספות והפחתותתשינויים,  –פרק ט' 

 

 . שינויים49

 .המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות (1)

נדרש הקבלן לבצע שינוי שאינו מהותי בעבודות לא יחול על שינוי בסכום התמורה לה זכאי  (2)

 הקבלן בגין ביצוע העבודות. 

הכוללת אחוז מגובה התמורה  5שינויים המסתכמים בסכום העולה על  –" ים/מהותיים /שינוי"

 , ללא מע"מ.עבור העבודות

אחוז מגובה התמורה  5הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך ששינויים עליהם יורה המנהל מתחת ל  (3)

, ללא מע"מ לא יהיה כל שינוי בסכום התמורה על פי הסכם זה והקבלן יהיה מנוע העבודותל ללכ

 מלטוען ולדרוש תשלום בגין שינויים שאינם מהותיים. 

( תיקרא פקודת 1ופי העבודות או היקפם לפי סעיף קטן )הוראת המנהל על שינוי מהותי בא (4)

 שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל בלבד.

תשלום בגין שינויים מהותיים ישולם רק אם נמסרה על כך התחייבות מפורשת בכתב של המנהל  (5)

 כחלק מפקודת השינויים או בנפרד ממנה.

 התחייבות לתשלום איננה מחויבת בתשלום.פקודת שינויים אשר אינה כוללת  (6)

 

 שינויים. הערכת 50

שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו מגדיל או מקטין את היקף  מהותיערכו של כל שינוי  (1)

יקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות ועל פי ההנחה אחוז  5 -מהעבודות ביותר 

שהעניק הקבלן לכתב הכמויות בהצעתו. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים 
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שיפוצים המורחב"  דקל"לקביעת ערכו של השינוי ייקבעו מחירי היחידות החסרים לפי מחירון 

 .המפקח אישור ולאחרהמצורף הכמויות  שיעור ההנחה שהעניק הקבלן לכתב בניכוי

בחישוב סכום השינוי כאמור לעיל, יופחתו, בכל מקרה, מן התמורה המגיעה לקבלן על  פי חוזה  (2)

זה או מחישוב המחיר למ"ר או יחידה )בהתאם לעניין(, העלויות אשר בהן היה נושא הקבלן 

לבצע על פי התוכניות המצורפות אלמלא  השינוי. כמו כן, יופחתו שווי עבודות שנדרש הקבלן 

להסכם ושלא בוצעו על ידו, מכל סיבה שהיא ולרבות על פי הוראה של הקרן או העברת ביצוע 

העבודה הרלבנטית לקבלן אחר. לענין זה מובהר למען הסר ספק, כי במקום שבו לפי תכניות או 

בודות אלו עבודות כתב כמויות מופיעות עבודות שלא בוצעו תהיה זכאית הקרן לכלול תחת ע

 נוספות באותה העלות המוערכת.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי פקודת השינויים תיקבענה באמצעות מדידות שתעשנה על סמך  (3)

חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכול לפי העניין. כל המדידות 

ה על ידי המפקח והקבלן. הקבלן תרשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנ

 יציג בפני המפקח את הכמויות שבוצעו בפועל על פי דרישתו.

לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, לצורך אימות, נכונות הכמויות שהוגשו ע"י  (4)

הקבלן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן 

ולעזור למפקח או לנציגו לבצע  כוח לצורך זה-נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא מתחייב להיות

את המדידות הדרושות, וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על 

 חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

אי המפקח או נציגו לבצע שר –וחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כ-לא נכח הקבלן או בא (5)

את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא 

יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך בהודעה למפקח 

תר שייקבע לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יו

 כאמור לעיל.

ימים, על כל  7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  –יצוע המדידות כוחו במועד ב-נכח הקבלן או בא (6)

כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי 

 המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מפקח, יקבע המנהל את הכמויות

 וקביעתו תהיה סופית.

 העבודות ימדדו נטו בהפחתת פתחים או חללים. (7)

מובהר, כי השלמה או שינוי בתוכניות עבודה ופרטים כמפורט בחוזה זה, אינה מהווה עילה  (8)

לשינוי הסכום הפאושלי, וכי הקבלן הביא בחשבון בהצעתו כי ידרשו השלמות בתכנון, 

 מהלכן ובסדרן.שינויים בכתבי הכמויות, בביצוע העבודות ב

 

  מחירים וכמויות. 51

מחיר ההצעה ישקף את המחיר הכולל לביצוע העבודות ולמילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי 

)שהוא אומדן  המצורףההסכם. המחיר לא יעלה על הסכום הכולל המופיע באומדן כתב הכמויות 

, תשקף את ההנחה לכלל וכל הצעה נמוכה מהסכום הכולל כאמוראחוז  25בניכוי לא מחייב( 

 המחירים הנקובים באומדן כתב הכמויות.
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מחיר ההצעה ישקף את המחיר הכולל לביצוע העבודות ולמילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי 

)שיעור הנחה מגולמת במחיר ההצעה של הקבלן הנחה הנקובה באומדן כתב הכמויות הוהההסכם 

בהתאם  המחירים הנקובעים באומן כתב הכמויות. אחוז(, ישקף את ההנחה לכלל 25העולה על 

להנחה זו יופחתו מחירי הפריטים באומדן כתב הכמויות בשיעור זהה )כך למשל, אם בהצעה הסכום 

מחיר כל פריט בכתב ₪ ש"ח והסך הכולל של אומדן כתב הכמויות הוא מיליון ף אל 730שיוצע הוא 

 ין בקשר להסכם(.ל דבר ועניאחוז ויחייב את הקבלן לכ 27 -הכמויות יופחת ב

הכפוף להנחה  אומדן בלבדמחירי הסעיפים בכתב הכמויות, הכמויות, הפירוט מהווים אינדיקציה ו

שתינתן על ידי הקבלן כאמור. שיעור ההנחה לכל סעיף יהא בהתאם ליחס שבין מחיר הההצעה לסך 

מחייבים בין הצדדים או אומדן כתב הכמויות. אין לראות את המחירים בכתב הכמויות כמחירים 

 ככמויות הדרושות.

לביצוע עבודות בשיטת פאושלי והמחירים רלבנטיים למקרה של תוספת  הואההסכם יובהר כי 

 .תמורה שאושרה על ידי המנהל בלבד

 

 

 

 פרק י' – שכר החוזה ועבודות נוספות

 .שכר ההסכם )התמורה(52

והשלמתן על ידי הקבלן במועד ויתר  בתמורה מלאה וכוללת לביצוע מלא ומדויק של העבודות (1)

ול לשביעות רצונו המלאה של המזמין, ישלם המזמין פי ההסכם, הכ-התחייבויות הקבלן על

 .ובתנאים הנקובים בו 1לקבלן את שכר ההסכם הנקוב בנספח ב

שתגיע לקבלן לפי הסכם זה  התמורה המלאה והסופיתלמען הסר כל ספק, שכר ההסכם הוא     (2)

עבור ביצוע והשלמת העבודות כולל רווח קבלני וכל ההוצאות שעמד בהן הקבלן בקשר עם ביצוע 

העבודות בצורה מקצועית. מבלי לפגוע בכלליות האמור כולל שכר ההסכם את כל הנדרש 

זמין לביצוע העבודות בצורה מקצועית ובאופן מושלם בהתאם לתנאי הסכם זה, ומסירתן למ

כשהן מושלמות כאמור, את האחריות לטיבן, לביצוע בדק ותיקוני בדק בגינן לרבות ביצוע 

תיקונים בתקופת האחריות, תשלום עבור מחיר החומרים והובלתם, מחירי החשמל הדלק 

והמים הדרושים לביצוע העבודות, שכר עבודה ותנאים סוציאליים של עובדי הקבלן, דמי נסיעה 

נסיעה לכל המועסקים על ידי הקבלן, הוצאות שימוש בציוד ובכל עבודה וכן  ותשלום עבור זמן

כל הוצאות העמסה, פריקה, והובלה של החומרים, ציוד וכלים, כל ההוצאות הקשורות באחסון, 

הגנה, שמירה, וביטוח הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, תיקונים אחרי עבודת קבלני המשנה 

עם מעבדת ביקורת או כל מעבדה מוסמכת, וכל ביקורת  השונים, הוצאות  עבור התקשרות

 אחרת שנעשתה ו/או שתעשה באתר בקשר עם העבודות, הוצאות כלליות, כל המסים ותשלומי

החובה האחרים הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעת ממנו לרבות המיסים וההיטלים 

מכל מין וסוג שהוא, דמי  המוטלים על חומרים וציוד מכל סוג שהוא, וכן כל מיסים אחרים

הביטוח הלאומי החלים על הקבלן ו/או על הקבלן ו/או על מי מעובדיו כל התיאומים הנדרשים 

לרבות תיאום עם הקבלנים אחרים ו/או קבלני משנה, כל ההוצאות בגין ערבויות וביטוחים, 

ו/או כל יתר  תשלומים בעבור פעולות אחרות, לרבות שמירת העבודות, החומרים, הכלים והציוד

ההוצאות המתחייבות מההסכם ומביצועו ו/או הקשורות ו/או הנובעות ממנו, הן הישירות והן 
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העקיפות ובכלל זה התקורה והוצאות המימון, והכל בין אם הקבלן חזה אותם מראש בעת 

 הגשת ההצעה וחתימת ההסכם ובין אם לאו.

מקרה של הוראה או דרישה או צורך בכל  פאושלי,למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהיות החוזה  (3)

שיאושר על ידי המנהל או המפקח לצמצם פרט מכתבי הכמויות והוספת פרטים אחרים באופן 

יחסי מבחינת העלות על פי האומדן בכתבי הכמויות לא ייחשב הדבר משום שינוי בהיקף 

 העבודה.

י למרות כל פרט למה שהותנה במפורש אחרת בהסכם זה, לא יחול בשכר ההסכם כל שינו (4)

תנודות בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או אמצעים ו/או שירותים ו/או מיסים ותשלומי 

חובה אחרים ו/או שינוי במדד ו/או בשער המטבע ו/או כל שינוי בעלות של גורם כלשהו העשוי 

להשפיע על המחירים ו/או הימשכות תקופת ביצוע העבודות מעבר למצופה ו/או כל שינוי 

 ה אחרת כלשהי.מסיב

מבלי לפגוע באמור לעיל, כולל שכר ההסכם סכום נוסף שנלקח בחשבון על ידי הקבלן מראש  (5)

להבטחת כל סיכון, בגין שינויים ו/או תוספות שידרשו עקב שינוי בתכניות, בדרישות תקן 

כלשהו ו/או עקב דרישת רשות מוסמכת הנעשית על פי דין. שינויים ו/או תוספות כאמור בסעיף 

זה לא יזכו את הקבלן בתוספת תמורה ו/או התייקרות ו/או הוצאות שלא ניתן לצפותם מראש 

 בעת חתימת הסכם זה, באופן שגם במקרה כאמור יהיה שכר ההסכם נכון, מתאים, מלא והולם.

א יחשב בשום מקרה שהוא כאישור לטיב פי הסכם זה ל-שום תשלום שישלם המזמין לקבלן על (6)

צעו בהתאם לתנאי הסכם זה. כל תשלום ששולם לקבלן ביתר, או שהוקדם העבודות ו/או כי בו

תשלומו או שנתברר לאחר תשלומו כי לא הגיע לקבלן, רשאי המזמין לקזזו מכל תשלום אחר 

 ו/או נוסף שיגיע לקבלן כשהוא צמוד למדד ו/או לתבעו ממנו בכל דרך אחרת.

שישולמו על ידו לקבלן ובלבד  המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים (7)

שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. סכום המע"מ ישולם ליום הקבוע בחוק לתשלום המע"מ. 

זמין לא תחשב בשום מקרה ולצורך איזה עניין שהוא ידי הקבלן למ-הגשת חשבונית מס על

 כראיה על זכותו של הקבלן לסכום החשבונית.

מסר למזמין אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים לא ישולם לקבלן כל סכום שהוא בלא ש (8)

 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

יובהר כי תשלומים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת חשבון קבלן מצטבר, חתום ומאושר על ידי  (9)

עתק שבונית מס/קבלה )מקוריים או הח –הקבלן והמפקח כולל חותמות וכן חשבונות מצטברים 

 נאמן למקור(.

כאמור לעיל ולהלן, עבודות שבוצעו בפרויקט על ידי צדדים שלישיים חלף הקבלן בהתאם  (10)

 להוראות הסכם זה, כי אז תופחת התמורה בהתאמה.

 

 .סילוק שכר החוזה53

רשימת של יום מיום השלמת העבודה כולה, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי  60 -לא יאוחר מ (1)

יום  45שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל, וישולם לא יאוחר מתום תביעותיו הסופיות. 

איחר  הסופי. ן-יום מהגשת הח 30החשבון ע"י המפקח. אישור המפקח יינתן בתוך  מיום אישור

הקבלן בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי ע"י הקרן אותו פרק 
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ן כאמור לעיל. הגשת החשבון הסופי משמע הגשת החשבון זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבו

 עם כל המסמכים הנלווים כמפורט בנספח "החשבון הסופי".

תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו  (2)

כום וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה אם שולם ובניכוי כל ס

 קצוב המגיע לקרן מהקבלן על פי חוזה או הוחרג מהתמורה על פי חוזה זה או לפי חוזה אחר בין

 הקרן לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

החשבון הסופי ישולם לקבלן בכפוף לכך שהקבלן ימציא לקרן את כל המסמכים כמפורט   (3)

 להנחת דעתה של הקרן. ,בנספח ו' להסכם זה

לידי סיכום בדבר גובה התשלום הסופי המגיע לקבלן כאמור לעיל, יהיה לא הגיעו הצדדים  (4)

הקבלן רשאי בכפיפות לאמור בסעיף זה לקבל את הסכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים 

בתנאי שהקבלן ימציא את רשימת תביעותיו הסופיות וכן ימציא את כל המסמכים כמפורט 

 בנספח ו'.

 שב איחור לצורך הסכם זה.איחור של שבועיים בתשלום לא יח (5)

יובהר כי תשלומים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת חשבון קבלן מצטבר, חתום ומאושר על ידי  (6)

חשבונית מס/קבלה )מקוריים או העתק  –הקבלן והמפקח כולל חותמות וכן חשבונות מצטברים 

 נאמן למקור(.

כל מקרה של  פיגור על ידה. ב דרישהיחזירם לקרן מיד עם  ,אם שולמו לקבלן תשלומי יתר (7)

בהחזר תשלומי היתר כאמור, יישא החזר ריבית החשב הכללי מיום דרישת הקרן ועד ליום 

 התשלום בפועל כפיצוי בגין הפיגור.

מוסכם כי שכר ההסכם הוא נומינלי ואינו צמוד וכי לא יחול כל שינוי בשכר ההסכם אלא אם  (8)

 ידי המנהל.בוצעו הפחתות או תוספות אשר אושרו מראש ובכתב על 

 

 

 יום החוזה או אי המשכת ביצועוס –פרק י"א 

 

 .סילוק יד הקבלן ממקום המבנה54

בו ולהשלים את המבנה  ממקום המבנה ולתפוס את החזקה הקרן תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן

 מהמקרים המנויים להלן:כל אחד ב –בעצמה או באמצעות קבלן אחר בכל דרך אחרת  –

התחיל בשיפוץ במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו ללא כשהקבלן לא  (1)

 קבלת הסכמתה של הקרן מראש ובכתב.

ימים מיום שנשלחה אליו התראה בנושא ובכלל זה  14כשהקבלן לא ציית להוראות הקרן תוך  (2)

במטרה להבטיח את השלמת המבנה במועד או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר 

 מפורש בחוזה.שנקבעה ב

כשהמנהל סבור שקצב השיפוץ איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או  (3)

 במועד שהוארך או קוצר להשלמתו.
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כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם למפרטים,  (4)

 14וצאות רצויות בתוך לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה ת

 ימים ממועד המצאתה לקבלן.

בלי  –כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר או העסיק קבלן משנה בשיפוץ   (5)

 הסכמת הקרן בכתב.

לם הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי       הקבלן, כו (6)

יום ממועד  30לה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך   או חלקם, והעיקול או הפעו

 ביצועם.

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. (7)

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק  (8)

עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו למען יקבל או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור 

-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 233אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

1983. 

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לקרן לפני חתימת חוזה זה  (9)

 .הקרן לחתום על חוזה זהעובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או    הציע  (10)

לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה 

ד מתן הודעה ימים ממוע 7ובלבד שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע טענותיו בפני המנהל בתוך 

 לקבלן על כך.

אם יתברר, כי מצג כלשהו מהמצגים אשר אותם הציג הקבלן ו/או מי מטעמו בפני הקרן לא  (11)

מהימן או חסר ולאחר שניתנה לקבלן האפשרות ליתן הסבר למחדל או להטעיה כאמור לא 

 השתכנע המנהל, כי הדבר נעשה בתום לב.

תרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה  בכתב כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מ (12)

 ימים ממועד קבלתה אצל הקבלן. 7לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות בתוך 

הוצאות השלמת המבנה על ידי הקרן במקרים המנויים לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא,  (13)

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות/תקורה. 15%בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 

ת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו במקרים המנויים לעיל אין בהם משום ביטול תפיס (14)

 החוזה ע"י הקרן.

יום על  כך  60תפסה הקרן את מקום המבנה בהתאם לאמור לעיל יודיע המפקח בכתב תוך  (15)

מקום המבנה   מבנה שבוצע עד למועד תפיסתלקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק ה

 רוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה אותה שעה.ואת פי

תפסה הקרן את מקום המבנה כאמור לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל  (16)

עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל 

יום רשאית הקרן על חשבון הקבלן לסלקם  14אחד מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

 ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם.
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הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של הקרן להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או 

 למסרם לצדדים שלישיים לצורך השלמת העבודות.

מקום  התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסתעלה הסכום הכולל של  (17)

הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבע על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו  עלהמבנה ע"י הקרן, 

נזקים שנגרמו לקרן מחמת כל רה לעיל ושל פיצויים על על ידי המפקח, לרבות התוספת האמו

אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום דחייה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים של 

 ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

 

 . הפרה יסודית55

לעניין  56הופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן )לרבות כמפורט במקרים המנויים בסעיף  (1)

מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית הקרן, על פי  ,סילוק יד הקבלן(

לפיצויים מוסכמים מראש בסכום השווה לסכום הקרן תההי זכאית החוזה או על פי כל דין, 

 הנקוב בסכום הערבות הבנקאית.

הפר הקבלן חוזה זה תהא הקרן זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק  (2)

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא  1970-זים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אהחו

הקרן זכאית לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את 

החזקה באתר העבודה, להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על 

 הבנקאית. הפרת החוזה ולחלט את הערבות

בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לקרן לפי הסכם זה או לפי כל דין, הרי במידה ולא ביצע הקבלן כל  (3)

התחייבות שהיה עליו לבצע לפי הסכם זה, רשאית הקרן לבצעה במקום הקבלן מבלי לגרוע 

מהתחייבויותיו, והקבלן מתחייב להחזיר לקרן את כל הוצאותיה בפועל בביצוע הנ"ל, בתוספת 

"( כשסכום ההחזר נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, סכום ההחזר)להלן: " 15%ורה בסך תק

למועד הפירעון בפועל של ההחזר לקרן מהקבלן. בנוסף,  ידי הקרן ועד-ממועד ביצוע ההוצאות על

רשאית הקרן לקזז את סכום הוצאותיה כאמור מסכום התמורה ו/או לגבות מהקבלן את הסכום 

 י שיקול דעתה.בכל דרך אחרת, לפ

יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה  ,עם קבלת הודעת ביטול מאת המזמין (4)

ולמסור את החזקה בו לידי הקרן. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה 

לקרן בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו כלפי הקרן, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט 

 ן לגביית אותם סכומים.בהליכים שימצא לנכו

 

 . קיזוז ועכבון56

ל חוב המגיע לה או עשוי להגיע לה כפי חוזה זה, -הקרן רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על

י כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של פ-ו עלפי חוזה זה א-על

 אחרת.הקרן לגבות את החוב האמור בכל דרך 

ניו ותקנותיו אינן חלות ביחסים   בין על תיקו 1974-מובהר, כי הוראות חוק חוזה קבלנות, התשל"ד

ים אביזר  עבודות, חומרים, דירות, אמצעים  המזמין לבין הקבלן וכי אין לקבלן כל זכות עיכבון לגבי

 מתקנים, תכניות, מסמכים מכל מין וסוג שהוא.
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   .  שונות57

ת כל ההסכמות וההבנות שבין הצדדים בעניינים הקשורים לפרויקט ומבטל כל הסכם זה ממצה א

 מצג או התחייבות קודמת לכך בין הצדדים.

ויתור ע"י צד אחד כלפי זולתו ביחס להפרה של הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב כויתור על  (1)

יתור, ובין שבאו ידי הצד המוותר ביחס להפרות אחרות, בין שקדמו להפרה, שביחס אליה חל הו

 לאחריה.

לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם זה, אלא אם השינוי נעשה בכתב ונחתם ע"י שני  (2)

 הצדדים.

כל הודעה שתישלח בדואר רשום על פי כתובת אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לצד הנמען תוך  (3)

שלאחר יום  ארבעה ימי עסקים מעת משלוחה, אם שוגרה בפקסימיליה ביום העסקים הראשון

 בעת מסירתה. –שיגורה, ואם נמסרה ביד 

 

 ולראיה    באו    הצדדים   על   החתום:

 

 

_________________                                       __________________ 
 הקבלן                         הקרן לפיתוח חדרה

 

 אישור עורך דין

 

_________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____________________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

צהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, הצהיר כי עליו/ה לה

 בפניי כי קרא והבין תוכן חוזה זה וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

_________________                        ___________________                       __________ 
 חתימה וחותמת                      מספר רישיון                                                   תאריך

 
 

 אישור עורך דין ]במקרה של מציע שהוא תאגיד[

 

אני הח"מ _________________________, עו"ד מאשר/ת כי מר/גב' _____________________ 

___________________ /המוכר/ת לי באופן אישי וחתום על החוזה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

 הוא מורשה החתימה המוסמך של _______________,  ח.פ.________________.

 

_________________                   ___________________             __________________ 

 וחותמתתימה ח                         מספר רישיון                                               תאריך
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 נספח א'

 יפוץ אולם הספורט בבית הספר תחכמוני בעיר חדרהש –הזמנה להציע הצעות  

 על בסיס מחיר פאושלי –

 

"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיפוץ )להלן: המזמינהו/או " הקרןהקרן לפיתוח חדרה )להלן: " .1

 בהתאם להסכם על נספחיו:"(, העבודה"

 תחכמוני בעיר חדרה בביה"סשיפוץ אולם הספורט חוזה )פאושלי( לביצוע עבודות 

      הזמנה לקבלת הצעות     –נספח א' 

 תצהיר דיני עבודה – 1נספח א 

 הצעת הקבלן –נספח ב' 

 נספח תשלומים – 1נספח ב

 נספח קיום ביטוחים –נספח ג' 

 צו התחלת עבודה –נספח ד' 

 נוסח כתב ערבות –נספח ה' 

 ן סופי-ח –נספח ו' 

 תעודת גמר –נספח ז' 

 בדק –נספח ח' 

 הצהרה על העדר תביעות –נספח ט' 

 תעודת סיום –נספח י' 

 תנאים כללים מיוחדים –נספח יא' 

 ערבות בנקאית –נספח יב 

 תחייבות לביצוע עבודות מאת קבלן המשנהה -נספח יג' 

 כתב כמויות -  1נספח 

 מפרט טכני מיוחד - 2נספח 

 תכניות - 3נספח 

 "(החוזה" או "ההסכם)הפירוט לעיל להלן: "

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מטעמה  ,ש, כי במקביל להזמנה להציע הצעותמודג .2

 ואלו יידרשו לעמוד בתנאי הזמנה זו כמו כל מציע אחר. ,לאיתור מציעים פוטנציאליים

דה )נכון לכל היותר )כולל שבתות וחגים( מיום מתן צו התחלת עבו חודשים 5-תקופת ביצוע  .3

 .ואולם, הדבר כפוף להארכות מעת לעת( להיות בתחילת חודש מאי למועד זה צפוי

המציע מתחייב כי העבודות בתוך אולם הספורט עצמו )להוציא את העבודות במלתחות,  .4

, כדי לצמצם את 2022 בחודש יולייתבצעו ואת העבודות בכניסה לאולם הספורט(, 

 .שוטפת רעות בשימוש באולם לפעילותההפ

העבודות כוללות את כל רכיבי העבודה המפורטים בהסכם ובכלל זה, בין היתר, השלמות  .5

 ותיקונים ע"פ הוראות המפקח והקרן, טיפול מול כל הרשויות השונות ועוד.
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ומפלט פאושלית ק TURN KEYחוזה ההתקשרות עם המציע הזוכה הוא בתנאי התקשרות  .6

וככזה מחיר ההצעה אמור לכלול כל הדרוש עד להשלמת העבודות בהתחשב בכלל המשתנים 

הכרוכים בכך ובכלל זה, כמפורט בחוזה ההתקשרות ולרבות כלל ההוצאות והמסים הכרוכים 

 במילוי הוראות חוזה ההתקשרות.

 לחוזה ההתקשרות,ההסכם ובכלל זה, תנאים לביצוע העבודה, חוזה ההתקשרות, נספחים  .7

מפרטים, כתבי כמויות )אומדן לא מחייב( ותוכניות, ניתן לקבל בתאום מראש במשרדי הקרן 

 סמטת יהודית, קומה ב' מעל טיפת החלב  )טל' משרד 20לפיתוח חדרה, רח' ששת הימים 

"מ לכל ערכת מע כולל ₪ 1,200של בתשלום סך   2022למרץ  31חמישי מיום החל (, 04-6331094 

 מכרז אשר לא יוחזר בכל מקרה.

, 5בכרתובת יצחק כושי עפגין  14:00 בשעה 2022לאפריל  4שני  ביוםסיור קבלנים יתקיים  .8

 קבלנים היא תנאי להגשת הצעה.השתתפות בסיור  .חדרה

: למייל 16:00לאפריל בשעה  11שני יום המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה הוא עד  .9

office@dfhadera.org.il . הגעת שאלות ההבהרה לקרן בטלפון באחריות המציע לוודא 

 04-6331094. 

 שליחת שאלות תהיה בקובץ אקסל בפורמט טבלה כפי הדוגמה בנספח טז'.

לאפריל  14תשובות לשאלות ישלחו למייל ממנו הגיעו ויפורסמו באתר הקרן עד סוף יום חמישי 

2022. 

 .12:00בשעה  2022לאפריל  25שני  יוםהמועד האחרון להגשת ההצעה הוא  .10

 המסירה תתבצע ידנית במעטפה סגורה )הצעות שישלחו בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבלו(.

 :תנאי סף .11

 ומעלה. 2ג'יתקבלו הצעות של קבלנים רשומים בלבד בעלי רישיון תקף בסיווג  (א)

עבודות בנייה או שיפוץ והכל בקשר עם מבני ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע  (ב)

 השנים האחרונות. 5-ציבור ב

, בהתאם למילוי הנספח , יש למלא את נספח יד במלואולבחינת הניסיון המקצועי

פרויקטים  2האמור ינוקדו ההצעות ניקוד איכות )עדיפות תינתן להצעות הכוללות 

בבניה בהיקף או /פרויקט ו מעלה לכלש"ח ויליון מ 1.5  בשיפוץ בהיקף של ;כאמור

 ש"ח ומעלה, הסכומים כוללים מע"מ(.יליון מ 3 של

ו למועד ההצעה לא הוגשו בקשות כלשהן לפירוק שנים שקדמ 5 -ישור עו"ד, כי בא (ג)

 או לכינוס נכסים או פשיטת רגל של המציע או בעליו.

דין  הצהרה של כל מורשי החתימה של המציע מאומתת על ידי עורך דינו לגבי פסקי (ד)

שניתנו נגד הקבלן או מי מטעמו )אם לא ניתנו, הצהרה שלא ניתנו פסקי דין נגד 

 הקבלן(.

נות בהם שימש שנים האחרו 5-המלצות בכתב לפחות ממזמיני עבודה קודמים מ 3 (ה)

 הקבלן כקבלן ראשי.

 ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת. (ו)
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₪ מיליון  4 של לפחות הצהרת רואה החשבון של המציע על היקף הכנסות המזמין (ז)

 .'נספח טושנים קודמות( בהתאם ל 3לשנה )ממוצע 

ש"ח כולל  70,000 סכוםלהצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית לטובת הקרן ב (ח)

בנוסח המצורף כנספח יב' או בנוסח דומה לכך ובלבד שתהא הערבות בלתי  מע"מ

פיצוי מוסכם  מותנית להבטחת התקשרות עם המציע הנבחר )סכום מוערך המשקף

יום ממועד הגשת  120למקרה של נסיגה מהתקשרות(. הערבות תהא תקפה למשך 

 ההצעה.

 לעיל. 7 המציע שילם את דמי רכישת חובת המכרז כאמור בסעיף (ט)

המזמינה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ואולם, תערך  .12

איכות על פי קריטריונים שיעמדו בחינה של ההצעות על פי מרכיב המחיר והערכת 

לפני ועדת הבחירה בטרם יפתחו ההצעות. בכל מקרה שבו יהיה שוויון בציון המשוקלל 

המרבי שיינתן להצעות תיערך הגרלה או שתיערך התמחרות בין ההצעות השוות על פי 

 .בחירת הקרן

יא תהא רשאית המזמינה לא מתחייבת לביצוע העבודה כולה באמצעות הקבלן/מציע שייבחר וה .13

לסכם על ביצוע מלא או חלקי ותהא רשאית להפחית מהיקף העבודות לאחר קבלת הצעת 

 משתתף.

המזמינה תהא רשאית להתחשב, בין יתר, בשיקוליה בקבלת ההצעה, באמינותו, כישוריו,  .14

מומחיותו, ניסיון קודם של כוח אדם מטעמו, היקף פעילותו, יכולת לביצוע העבודות ומידת 

 הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות. שביעות

 המזמינה או מי מטעמה יהיו רשאים לבקר בפרויקטים שבוצעו על ידי הקבלן. .15

המזמינה תיקח בשיקוליה שלא להיעתר להצעה, סממן שיש בו להצביע על תכסיסנות או אי  .16

 הבנת הדרישות המקצועיות.

דות עבור רשות מקומית, תאגיד המזמינה רשאית לפסול מציע בשל ניסיון קודם בביצוע עבו .17

עירוני או כל מזמין אחר אשר אחד מנציגיו מסר למזמין במכרז זה, מידע על ניסיון רע בעבודה 

 עם המציע. האמור אינו בא לגרוע מתנאי הסף כמפורט לעיל.

המציע יכניס למעטפה המצורפת למסמכי המכרז את המסמכים הבאים )לפי  - הגשת ההצעה .18

 הסדר האמור(:

 ומעלה כאמור בתנאי 2-גלום רישיון קבלן בעל רישיון תקף בסיווג צי .א

 )א( לתנאי הסף.10בסעיף 

מבנים בהם שימש המציע כקבלן ראשי,  ומבני ציבור  -רשימת פרויקטים  .ב

ונות על גבי נספח יד עליו חתומים שנים האחר 5 -אשר ביצע המציע ב

 מורשי החתימה.

 הסף.)ג( בתנאי 11כנדרש בסעיף אישור עו"ד  .ג

 שנים האחרונות וכן נספח יד. 5 -פירוט כל הפרויקטים של המציע ב .ד

 ( בתנאי הסף.ד)11הצהרה כנדרש בסעיף  .ה

 (.ה)11שלוש המלצות לפחות של מזמיני עבודה כאמור בסעיף  .ו
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 ( בתנאי הסף.ז)11הצהרה כנדרש בסעיף  .ז

 ( לתנאי הסף.ח)11ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיף  .ח

 ספח א'.נ –זמנה להציע הצעות חתימה על מסמך הה .ט

 , חתום ומאושר על ידי עו"ד.1ספח אנ -תצהיר קיום דיני עבודה  .י

 ' להסכם.נספח ב -מסמך הצעת הקבלן  .יא

 שיעוריש להגיש את חוברת אומדן כתב הכמויות במלואה תוך מילוי  .יב

ממחיר האומדן, אחוז )עשרים וחמישה אחוז(  25 -שלא תפחת מ ההנחה

)לאחר שיעור  א כולל מע"מ והמחיר הסופי כולל מע"ממחיר סופי לומילוי 

העמוד האחרון של כתב  –בעמוד "כתב כמויות ואומדן )ריכוז("  ההנחה(

 הכמויות. פרט לאמור אין לעשות כל שינוי בחוברת אומדן כתב הכמויות.

 אישור ניכוי מס במקור כחוק. .יג

 אישור שנתי לעוסק מטעם מע"מ. .יד

חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על ניהול פנקסי  .טו

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

צילום תעודת התאגדות ועוסק מורשה ואישור עו"ד בדבר פרטי מורשי  .טז

החתימה וכי החתומים בשם התאגיד על כל המסמכים הדרושים חתמו 

 בפניו וכי הם מורשים לחתום בשמו וכי חתימתם מחייבת את התאגיד.

על ידי מורשה החתימה של המציע )בתוספת  הסכם ההתקשרות חתום .יז

 חותמת, ככל שנדרש( ע"ג כל העמודים.

פירוט עבודות או התחייבויות קיימות או עתידיות כלפי צדדים שלישיים  .יח

 למתן שירותים או ביצוע עבודות בתקופת ההסכם ולוחות הזמנים על פיו.

המציע  פירוט שמות מנהל/י העבודה ומהנדס ביצוע שצפויים להיות מטעם .יט

 בפרויקט וכן קורות חיים שלהם המפרטים ניסיון עבודה קודם.

במועד הגשת המעטפה יש להחזיר את כל מסמכי המכרז )התיק כולו(  .כ

 ולל מסמך זה והכל על פי סדר המסמכים לעיל.כ -חתומים 

 

על המציע לקחת בחשבון כי במהלך העבודה ייתכנו שינויים ותוספות בתכניות הנובעים מחשיפת  .19

 מערכות קיימות ומידע שנסתר מעיני המזמינה ובעלי המקצוע מטעמה.

קביעת אופן הטיפול הסופי בכל אחד מהאלמנטים במבנה תקבע לאחר ביצוע ניסיונות ובדיקות  .20

בשטח ליעילות הטיפול ולהשגת הישג רצוי יתכנו שינויים בתיאור אופן העבודה המתואר במפרט 

 בהתאם לקיים בשטח.

בחשבון את האופי של העבודות במתן הצעתו, ללמוד ולהכיר את כל הפרטים על המציע לקחת  .21

 הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו ועל המחיר המוגש על ידו.

המציע ייקח בחשבון עבודה של קבלני משנה מטעם הקרן בפרויקט בשלבים השונים של העבודה,  .22

לן, ולשם כך ישתף הקבלן פעולה עם הקבלנים שפרטיהם זאת ללא תשלום תמורה נוספת לקב
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יימסרו לו על ידי הקרן ויתכנן את ביצוע העבודות ולוחות הזמנים על פי הצרכים המקצועיים 

 שיידרשו על ידי קבלנים נוספים אלו במסגרת התכנון וביצוע הפרויקט.

לאישור מראש ובכתב  ככל שיבקש הקבלן לפעול באמצעות קבלני משנה מטעמו אלו יהיו כפופים .23

 של הקרן.

המחירים שיוגשו על ידי המציע יכללו את כל החומרים, חומרי העזר, הכלים הדרושים לביצוע  .24

העבודה והפחת שלהם, את כל עבודות העזר הדרושות לביצוע העבודה עד להשלמתה ושמירה על 

ות בביצוע שלמותה עד מסירת המבנה, ואת כל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות הקשור

 העבודה כולל רווח הקבלן ואחריות על עבודתו בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה בתנאים הכלליים.

בין אם במסמכים עצמם ובין אם באי  ,אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכד' .25

התאמה לחוקים, צווים, תקנות וכו', או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר למובן המדויק של 

עיף או פרט עליו להודיע על כך למזמינה עד ליום למועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה איזה ס

 כאמור לעיל.

המציע יבקר על חשבונו בשטח האתר וירכז בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי  .26

 להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה.

יע מתחייב להשתתף בסיור קבלנים שייערך בשטח בהתאם ללוחות הזמנים שקבעה המצ .27

 המזמינה.

המציע מתחייב לבדוק ולקרוא את החוזה ומסמכיו דלעיל, כדי לוודא את הבנתו את האמור בהם  .28

ולגביהם יראו אותו כמי שהוסברו לו והובהרו לו לשביעות רצונו וכן יבדוק את הסיכונים 

מקבל על עצמו ובשים לב ללוח הזמנים להשלמת העבודות. אין באמור  וההתחייבויות שהוא

במסמכים ובנתונים הכלולים בחוזה כמצג שהוצג על ידי המזמין ובדיקת התאמת הנתונים למצוי 

 בפועל בשטח הינה על אחריות המציע בלבד.

התאמת  אין באמור במסמכים ובנתונים הכלולים בחוזה כמצג שהוצג עלי ידי המזמינה ובדיקת .29

 הנתונים למצוי בפועל בשטח היא על אחריות המציע בלבד.

ולא מחייב ולא מחליף את  התכניות ואומדן כתבי הכמויות נועדו על מנת לתת מידע כללי בלבד .30

וכל שינוי בהם לא יכול לשמש עילה לשינוי מחיר הצעת הקבלן או הבדיקות הדרושות מהקבלן 

 לטענה או דרישה כלשהי מצדו.

רוע מכך, אין המזמינה אחראית לדיוק הכמויות, התכנית והתיאורים הטכניים ועל מבלי לג .31

הקבלן לבדוק, טרם הגשת הצעתו כל הדרוש לשם הערכתו ומתן הצעתו מבלי להסתמך על אומדן 

 כתב הכמויות.

המציע המשתתף במכרז ירכז לעצמו מידע משלו בקשר לכל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע  .32

 עתו.העבודה והצ

הנתון הקובע את ערך ההצעה של המציע יהיה המחיר הכולל כפי שנרשם על ידי המציע בכתב  .33

הצעתו )בעמוד האחרון של אומדן כתב הכמויות )ריכוז((. המזמינה לא תתייחס לכל סימון או 

 רישום נוסף שאינו נדרש במסמכי ההצעה.

לביצוע העבודות ולמילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי  מחיר ההצעה ישקף את המחיר הכולל .34

ההסכם. המחיר לא יעלה על הסכום הכולל המופיע באומדן כתב הכמויות שבמסמכי ההזמנה 

אחוז ואשר  25בניכוי ההנחה שיוצע בשיעור מינימלי של להציע הצעות )שהוא אומדן לא מחייב( 
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בהתאם להנחה זו יופחתו  תב הכמויות.את ההנחה לכלל המחירים הנקובים באומדן כתשקף 

מחירי הפריטים באומדן כתב הכמויות בשיעור זהה )כך למשל, אם בהצעה הסכום שיוצע הוא 

מחיר כל פריט בכתב הכמויות ₪ ש"ח והסך הכולל של אומדן כתב הכמויות הוא מיליון ף אל 700

 אחוז ויחייב את הקבלן לכל דבר ועניין בקשר להסכם(. 30 -יופחת ב

יובהר כי אין לשנות ו/או למחוק סעיפים בכתבי הכמויות, הסכום וההנחה יינתנו בהצעת הקבלן  .35

 בנספח ב' להצעה והוא הסכום הקובע.

 לא תתקבלנה הצעות חלקיות לגבי חלק מן העבודות הכלולות במסמכי ההזמנה. .36

ן יום ולמזמינה תהא הזכות לדרוש הארכת תוקף ההצעות מ 90ההצעה תהא תקפה למשך  .37

 יום. 60המציעים או מחלקם לתקופה נוספות של עד 

ככל שיחול שינוי כלשהו בתנאי הסף או ביתר התנאים הדרושים על פי הזמנה להציע הצעות זו  .38

 מעת הגשת ההצעה ואילך, מתחייב המציע לעדכן את המזמינה על דבר השינוי ללא דיחוי ובכתב.

 הסתייגויות.את ההצעות יש להגיש בהתאם להנחיות לעיל וללא  .39

המזמינה תהא רשאית לבצע שינויים במכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות בין מיוזמתה  .40

ובין לאור הבהרות המציעים ובמקרה זה תודיע על כך לכל רוכשי מסמכי המכרז שימסרו את 

 פרטיהם לעדכון בעת רכישת המכרז.

 סודיות על פרטי הצעתו.בהמציע מצהיר, כי לא תאם את הצעתו עם מציע אחר במכרז ושמר  .41

א' לפק' העיריות,  של אחד מחברי  122המציע מצהיר, כי איננו "קרוב" כהגדרתו בסעיף  .42

בהונו או  10%המזמינה ו/או שותפו ו/או תאגיד שיש לאחד מחברי המזמינה חלק בו העולה על 

 ברווחיו או שאחד מחברי המזמינה מנהל או עובד אחראי בו.

יום לאחר  60מערך החוזה, בתוקף עד  5%מר לערבות טיב בשיעור הערבות על פי ההסכם תו .43

 סיום שנת אחריות מיום תעודת גמר.

 המזמינה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו ע"י המציע בקשר עם     .44

 הכנת ההצעה ו/או הגשתה, לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות.

ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים, לרבות אלו כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לקרן  .45

שלא יגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהיו רשאים לעשות כל 

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

 הזמנה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות ומסומנת נספח א' להסכם. .46

ופים להזמנה נועדו על מנת לתת מידע כללי בלבד ואינדיקציה התכניות וכתבי הכמויות הרצ .47

, וכל שינוי  בהם לא יכול לשמש בלבד, לא מחייב ולא מחליף את הבדיקות הדרושות מהקבלן

 עילה לשינוי מחיר הצעת הקבלן או לטענה או דרישה כספית או אחרת כלשהי מצדו.

ואינם כלולים בכתבי הכמויות ו/או כתבי יובהר, כי במידה והתוכניות כוללות רכיבים שנשמטו  .48

הכמויות כוללים רכיבים שאינם כלולים בתוכניות, בשני המקרים האמורים על הקבלן לבצע את 

הקבוע בתוכניות, בכתבי הכמויות ובמפרטים ללא כל תמורה נוספת ועל פי הנחיית המנהל או 

 המפקח אם קיימת סתירה.

ו בהזמנה לפי פנייתו אינו מחייב את המזמינה במתן מתן הסברים ע"י המזמינה למשתתף כלשה .49

 אותם הסברים ליתר המציעים.
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המזמינה רשאית אך לא חייבת לבצע התמחרות בין שתי הצעות וביחס לאיזה מהמרכיבים  .50

שיחליט על פי שיקול דעתה וזאת על פי כללי התמחרות שיפורסמו עם קבלת החלטה לביצוע 

 התמחרות כאמור.

זמינה להאריך את המועד לקבלת הצעות ו/או לקבל הצעות לאחר חלוף כן תהא רשאית המ .51

 המועד להגשת הצעות בין למציע אחד ובין לכלל המציעים.

המזמינה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להתקשר עם הקבלן שהצעתו  .52

ור מידת תתקבל בהתקשרות נוספת ושונה בקשר לעבודות נוספות באתר או בסביבתו, לרבות לא

שביעות הרצון מביצוע התחייבויותיו ולאור מחירי הפרטים בכתב הכמויות בהסכם זה לאחר 

ההנחה שניתנה על  ידי הקבלן בהצעתו. במידה וסעיף לא יהיה כלול באומדן כתב הכמויות, 

או למחירונים מקובלים ומוכרים  15%המחיר שייקבע הינו בהתאם למחירון דקל כללי פחות 

 ר הנחה זהה.במשק בשיעו

המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים או חלקם הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא,  .53

גם לאחר פתיחת ההצעות וכן לערוך בדיקות וחקירות בקשר למשתתפים, לרבות בקשר 

לאיתנותם הפיננסית או חוות דעתם של מזמינים או מפקחים בעבודות קודמות, הכל על מנת 

 הצעתו במסגרת שיקולי המזמינה בבחירת ההצעה הזוכה.לבחון את המשתתף ו

ימים מעת הודעה למי מהמשתתפים על בחירת הצעתו, ימציא המשתתף שהצעתו נבחרה  7תוך  .54

 10%את אישור קיום הביטוחים בנוסח הקבוע בנספח ג', ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור 

מכים הנדרשים על פי ההסכם מערך ההצעה כולל מע"מ בנוסח הקבוע בנספח ה' ואת כל המס

ונספחיו. היה ולא יעשה כן לא יהא בדבר כדי לשכלל את ההסכם בין הצדדים ותהיה רשאית 

המזמינה להתקשר עם מציע אחר ולהיפרע מהמציע כאמור כדי מלוא הוצאותיה ונזקיה ובכלל 

 זאת הערבות שהוגשה בהליך זה.

רה הצעתם והם יהיו רשאים לקבל חזרה המזמינה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים שלא נבח .55

 את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם.

 יש לחתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה. .56

 

 הננו לאשר קריאת מכתב זה והננו מסכימים לתוכנו.

 

 
_________________________ 

 הקבלן חתימת

 

שם ומשפחה של מורשה החתימה מטעם הקבלן: 

__________________________________________ 
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 1ספח אנ

 תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש המציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ שהוא המציע )להלן:

"(. אני מצהיר/ה כי הנני המכרזלהגיש הצעה במכרז לעבודות ע"י הקרן לפיתוח חדרה )ע"ר( )להלן: "

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 1976 –ק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו " כהגדרתו בחובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

זה וכי אני מבין/ה  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונחחוק עסקאות גופים ציבוריים" )להלן:

 אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1987 –מינימום התשמ"ז  וק שכראו לפי ח 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המועמד הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 "( מטעם המציע במכרז. בהתקשרות נשוא המכרז.מועד להגשה"

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתיותר משתי עבירות ב  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתיותר משתי עבירות ב  בפסק דין הורשעוציע או בעל זיקה אליו המ

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________              ____________________          _______________ 

 וחותמת חתימה                                       םש                                                              תאריך

 

 אישור עורך דין

 

אני הח"מ _________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

_ מר/גב' _____________________ במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ___________

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל.

_________________                        ___________________                       __________ 

 וחותמת חתימה                     מספר רישיון                                                   תאריך
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 ןהקבלת הצע: נספח ב'

 לכבוד

 הקרן לפיתוח חדרה

 הצעת מחיר )פאושאלית( לביצוע העבודותהנדון: 

אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל המסמכים הנלווים להזמנה להציע הצעות ואשר רלבנטיים 

להצעה לרבות ההסכם וכל הנלווה אליו. הפרטים ברורים ונהירים לי ובכלל זה מקום העבודות, לוח הזמנים 

 וההשלכות הכרוכות בעיכובים בביצוע העבודות, תנאי גישה תנאי עבודה והתשלום.

הצעת המחיר להלן כוללת את כל הדרוש לביצוע עבודת השיפוץ בשלמות ובין השאר אף את כל ההוצאות  .1

הכלליות והמקריות העשויות להידרש בביצוע העבודה בכל היקפה בהתאם למסמכים ולמידע שנמסר על 

ת ידי הקרן ולבדיקות המקצועיות המקיפות לגבי כל אספקט שהוא של הפרויקט מבלי לבוא בדרישו

נוספות ו/או טענות כלשהן בידיעה ותוך התחשבות בטיב הפרויקט, משתנים שונים כמפורט בחוזה 

ההתקשרות, מורכבותו ולרבות במקומות הטעונים פירוק או חשיפת חלקים במבנה שתחתם עשויה 

 להיות תשתית קודמת.

על מנת לבצע את אני מצהיר שיש לי את מלוא הידע הטכני, המקצועי, הניסיון והיכולת הדרושים  .2

העבודות על פי המסמכים והוראות החוזה לביצוע העבודות ונספחיו וכן כל הציוד והפועלים המקצועיים 

 הדרושים לבצע העבודות ברמה הגבוהה ביותר ובלוחות הזמנים על פי ההסכם.

וחות ידוע לי כי עמידה בלוחות הזמנים היא תנאי יסודי בהתקשרות עם הקרן ואני מתחייב לעמוד בל .3

הזמנים שנקבעו במכרז וכי אי עמידה בלוחות הזמנים עשויה לגרום לקרן להפסדים ולנזקים ולעכב, 

 לשלול ולמנוע ביצוע תשלומים על פי ההסכם.

י ידוע לי, כי במסגרת ביצוע הפרויקט עשויים להיות משולבים קבלנים נוספים וכי ביצוע העבודות על יד .4

התייחסות לדרישותיהם המקצועיות בשלבי תכנון וביצוע שונים של  ייעשו בשיתוף פעולה מלא עמם ותוך

 הפרויקט ולא יהיו לי טענות כלשהן כלפי הקרן או מי מטעמה בשל כך.

הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכים ואני מסכים  .5

 להיוועץ עם עו"ד מטעמי, יועץ ביטוח ועם כל בעל לתוכנם. כמו כן, הנני מצהיר כי ניתנה לי האפשרות

 מקצוע אחר רלבנטי, בטרם חתימתי על מסמכי הצעה זו וכך עשיתי.

אני מתחייב למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לגלותם לאחרים בכללי ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא  .6

 ו תיאום עם משתתפים אחרים.הצעתנו זו בפרט. כן, הנני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר א

 בתוספת מע"מ.₪ סכום הצעתי הוא: ____________________________  .7

הוא אומדן לא מחייב ידוע לי, כי פירוט כתב הכמויות אשר מהווה חלק מההזמנה להציע הצעות  .8

( וממחיר כל פריט ינוכה שיעור ההפחתה שבין סך אומדן כתב הכמויות שמצורף )אינדיקציה בלבד

מאות אש"ח וסך האומדן הוא  שבעלהזמנה להציע הצעות ולסכום הצעתנו )כך למשל, אם ההצעה היא 

ה הינו על כלל הסעיפים ולא תתבצע הבחנה בין שיעור ההפחתאחוז ) 30 -ש"ח כל פריט יופחת ב מיליון

במכתבי  7אחוז ההנחה והמחיר הסופי יירשמו בסוף ריכוז אומדן כתב הכמויות ובסעיף  (.סעיף לסעיף

 זה תירשם סכום הצעתי הסופית.

ידוע לי, כי בכל מקרה של הוראה או דרישה או צורך שיאושר על ידי המנהל או המפקח לצמצם פרט או  .9

אחרים באופן יחסי מבחינת חלק ממנו )שלא בוצע( מכתבי הכמויות ו/או מהתוכניות והוספת פרטים 

 העלות על פי האומדן בכתבי הכמויות לא ייחשב הדבר משום שינוי בהיקף העבודה.
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ידוע לי, כי אין לשנות ו/או למחוק סעיפים בכתבי הכמויות וכי הסכום וההנחה יינתנו בהתאם לסכום  .10

 להצעתי זו. 7הקבוע בסעיף 

 מן העבודות הכלולות במסמכי ההזמנה.ידוע לי, כי לא תתקבלנה הצעות חלקיות לגבי חלק  .11

ים ידוע לי, כי במידה והתוכניות כוללות רכיבים שאינם כלולים בכתבי הכמויות ו/או כתבי הכמויות כולל .12

רכיבים שאינם כלולים בתוכניות, בשני המקרים האמורים עליי לבצע את הקבוע בתוכניות ובמפרטים 

 אם להנחיית מהנהל ו/או המפקח.ו/או בכתבי הכמויות ללא כל תמורה נוספת בהת

היה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום על ההסכם בתאריך כפי שיידרש על ידי הקרן ולהפקיד  .13

בידי הקרן את הערבויות ואישורי הביטוח והכל כקבוע בהסכם. הנני מתחייב להתחיל בעבודות עד שבעה 

 ימי עסקים מיום קבלת צו התחלת עבודה מאת הקרן.

הנקוב בהצעה זו הוא סכום הצעתנו הסופי ואין בסכומים הרשומים במסמכים אחרים כדי לשנות הסכום  .14

 ממנו.

 מהיום האחרון להגשת ההצעות. יום 120 -הצעתנו זו היא בלתי חוזרת אינה ניתנת לביטול ותהא תקפה ל .15

 ידוע לי כי שכר ההסכם אינו צמוד ואינו נושא כל תוספת מכל סוג שהיא. .16

הערבות  ₪. 70,000הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך להבטחת קיום  .17

 יום ממועד הגשת ההצעה. 120תהא תקפה למשך 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו  .18

 תחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים מראש.

הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת אנו מצהירים כי  .19

ההצעה, ואינה סותרת כל התחייבות אחרת של התאגיד. אנו מצהירים כי הננו זכאים לחתום בשם 

 התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין לחתימתנו על הצעה זו.

 

 ___________________   שם הקבלן:

 ____________________     כתובת:

 ___________________                 מס ח.פ./ע.מ:

 ____________________ חתימה וחותמת הקבלן:

 ____________________   תאריך:

 

 א י ש ו ר

 

אני הח"מ ________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה  _________________ וכן 

"( אשר חתמו על הצעה זו התאגידמנהלי ____________________ )להלן: "___________________ 

ועל כל יתר מסמכי המכרז, בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם המזמינה לכל 

 דבר ועניין.

 

 ____________________                                        __________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד     תאריך                      
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 1'נספח ב

 נספח תשלומים

 

התשלומים יהיו לפי חשבון חודשי שימסור הקבלן לקרן ובו פירוט מלא של הפעולות שנעשו בתקופת  .1

החשבון וביחס למלוא הפעולות הדרושות בכל סעיף בחשבון. חשבון זה ייבדק על ידי המפקח ובכפוף 

הקרן ולהיקף העבודות שבוצעו ביחס לעבודות הצפויות, יבוצע התשלום. לא לאישורו או לאישור 

יהיה בתשלום שאושר בגין היקף גדול מזה שבוצע או הקדמת תשלום בגין עבודה שטרם בוצעה 

 משום שינוי של הוראה זו וכל תשלום כזה ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים עתידיים.

 ן סופי-ח .2

שור המפקח על קבלת החשבון בעריכתו הנדרשת. לאחר יום מיום אי 30ן סופי תארך עד -בדיקת ח

 יום. 45בדיקה ואישור החשבון התשלום יהיה בתנאים שוטף + 

חשבון זה יחשב כמוגש רק אם הוגשו כל המסמכים הנדרשים על פי הסכם זה לרבות ומבלי לגרוע 

 ל הנדרש בנספח ו' להסכם זה.כ  –מדרישות אחרות עפ"י הסכם זה 

הגשת כל חשבון יגיש הקבלן טבלה מפורטת ובה פירוט של ביצוע אחוז העבודות בכל פרק עם  .3

בהתאם לפרקים הנקובים בכתבי הכמויות ועבודתו בפועל. המפקח יבדוק את הטבלה האמורה 

 וייבחן טרם אישור התשלום, האם הקבלן השלים את האחוזים הנדרשים טרם ביצוע התשלום.

אך ורק כפוף למילוי התחייבות הקבלן ולאחר קבלת חשבון קבלן  יובהר כי תשלומים יבוצעו .4

חשבונית  –מצטבר, חתום ומאושר על ידי הקבלן והמפקח כולל חותמות וכן חשבונות מצטברים 

 מס/קבלה )מקוריים או העתק נאמן למקור(.

 א יחשב איחור לפי הסכם זה.ל –ימים  בתשלום  14איחור של  .5

 שכר ההסכם אינו צמוד. .6

יהיה באישור המפקח על סיום שיעור זה או אחר מערך העבודות כאסמכתא מחייבת או הסכמה לא  .7

של הקרן לסיום שיעור זה בפועל במקרה של מחלוקת בין הצדדים. אישור המפקח כאמור משמש 

 אך לצורך ביצוע התשלומים במהלך ביצוע ההסכם.
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 1 נספח ג'

  
 :האישורתאריך הנפקת  עבודות קבלניות / בהקמהביטוח  -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 
 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*
כתובת ביצוע 

 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

   שם שם

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 ח.פ. ח.פ.

 מען מען

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

 מספר 
 הפוליסה

  נוסח
  ומהדורת

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 נוספים כיסויים
 חריגים וביטול בתוקף

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות
לדוגמה )ניתן  הרחבות

לפרט בהתאם לפרקי 
 הפוליסה(:

, 316, 313     ביט 
318,307 ,328 ,

317 ,309  
עבור עיריית 

  9חדרה הלל יפה 
 עיריית חדרה

 ש"ח 300,000     רכוש עליו עובדים
 

 

  20%     רכוש סמוך
 משווי העבודות

  

משווי  20%     בהעברהרכוש 
 העבודות

 

משווי  20%     פינוי הריסות
 העבודות

 

, 309, 307, 302 ש"ח 6,000,000     צד ג'
312 ,315 ,318, 
328, 329,309  

 לעיריית חדרה
  319 ,328, 309 ש"ח 20,000,000     אחריות מעבידים

 לעיריית חדרה
 
 

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

074 ,009 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 2 נספח ג'

 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור* מבקש מעמד העסקה* אופי מבוטחה מבקש האישור*

  שם שם

 נדל"ן☐
 

 

 משכיר☐
 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול בתוקף
 חריגים

קוד כיסוי יש לציין 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

מועד תחילת עבודות לפי    אחריות מוצר
 הסכם

 4,000,000 
 לתובע

, 319, 302, 309 ש"ח
318 ,328 ,329 ,
עיריית  317

 332חדרה, 
 שנים 3
 

אחריות 
 מקצועי

    2,000,000 
 לתובע

, 318, 304, 302 ש"ח
328 ,329,  ,317 

עיריית חדרה, 
332  

 שנים  3
  ש"ח      

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

 (*:ג'המפורטת בנספח 
009 ,074 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 'נספח ד

 

 תאריך           לכבוד 

 

 

 

 א.נ.

 לביצוע עבודות צו התחלת עבודההנדון:  

 

 .  הננו להזמין אצלכם ביצוע עבודות בהתאם להצעתכם מתאריך  .1

 

 כולל מע"מ. ______________________ערך החוזה  .2

 

 -חודשים )ברוטו( מיום צו תחילת עבודה, ובכל מקרה לא יאוחר מיום ה 5תקופת הביצוע  .3

___________. העבודה כוללת את כל  רכיבי העבודה לרבות השלמות ותיקונים ע"פ הנחיית המפקח, 

 , חיבור חשמל קבוע למבנה ותעודת גמר.ל כל הרשויות השונותטיפול מו

 

, 050-5215941רחמי מנור טל:  -פיקוח 04-6331094 ניהול הפרוייקט ע"י הקרן לפיתוח חדרה טל: .4

04-6322914. 

 

 השטח יימסר לכם מיידית ע"י המפקח. .5

 

 ימים לוח זמנים, רשימת קבלני משנה ופירוט הציוד לביצוע העבודה . 7נא להגיש לאישור תוך  .6

 

 ימים מיום קבלת צו זה. 10התחלת עבודה עד  .7

 

 בכבוד רב,
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 נספח ה'

 בנק:_______________________

 סניף:_______________________

 כתובת:_____________________

 לכבוד

 הקרן לפיתוח חדרה

 20רחוב ששת הימים 

 חדרה

 ג.א.נ,

 כתב ערבותהנדון: 

לבקשת ________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

 __________________ ש"ח.

 )במילים:_______________________________________(

"( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת סכום הערבות)להלן: "

 "( בקשר להסכם ביצוע עבודותהנערב___________________________________)להלן: "

 ולהבטחת מילוי תנאיו.

 לפעם ע"י הלשכהסכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם  .2

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, בתנאי ההצמדה שלהלן :

לחודש  15 -לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש ________ שנת_______ שהתפרסם ב "המדד היסודי"

 זה(, בשיעור ____________ נקודות. למועד)או בסמוך  שלאחריו

 המדד האחרון הידוע ביום ביצוע התשלום. לעניין ערבות זו, יהא "המדד החדש"

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  .3

הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד  החדש למדד היסודי בסכום  –היסודי , יהיו הפרשי ההצמדה 

דד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב הקרן, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמ

 בדרישתכם עד לסכום הקרן, ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  .4

שתגיע אלינו וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

ו או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחר ומבלי באופן כלשה

 לטעון כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל  .5

 בלבד בתנאי שסך דרישתכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל

 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _______חודש ___________שנת________ ועד בכלל. .6

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 בנק__________________    תאריך: _______ 



 

53 
 

 נספח ו'

 חשבון סופי

 רוף:העתקים בצי 3-בן הסופי יוגש על ידי הקבלן -הח

 .תעודת גמר הכוללת את כל החתימות הנדרשות )נספח ז'( .א

 הצהרה על היעדר תביעות בנוסח נספח העדר תביעות בהסכם זה )נספח ט'(. .ב

קופת הבדק  תיום מתום  60-ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הקבוע בנספח ה' בתוקף ל .ג

 כולל מע"מ משכר ההסכם. 5%בסך 

 ים את האישורים הרשומים להלן:תיקי מתקן הכולל 4 .ד

 אישור מעבדה מאושרת לבדיקת אטימות גגות שטוחים ומרפסות לחדירת מים. .1

 אישור מעבדה מאושרת לחוזק תקרה אקוסטית או לחילופין אישור מתכנן קונסטרוקציה. .2

 אישור בודק מוסמך למערכת החשמל. .3

 סמך ובהתאם  לדרישותבדיקת רמת קרינה אלקטרומגנטית לאחר סיום ביצוע ע"י בודק מו .4

 .5281ת"י  .5

 .122אישור מעבדה מאושרת  למערכת גילוי אש ועשן בהתאם לת"י   .6

 . 921,  755אישור התאמת חומרי בניה וגמר עפ"י ת"י  .7

 אישור אכלוס יועץ בטיחות מורשה. .8

 אישור שימוש בחומר איטום במעברי צנרת ע"י יועץ הבטיחות. .9

 האינסטלציה.אישור מעבדה מאושרת לתקינות מערכת  .10

 ריכוז בדיקות מעבדה מוסמכת לבטון . .11

 אישור מספק האלומיניום כי הזכוכיות לחלונות מחוסמות ומבודדות. .12

 תעודת אחריות ושירות לדוד חשמל. .13

 תעודת אחריות ושירות למזגנים. .14

 שנים(. 10 -תעודת אחריות לעבודות איטום )ל .15

חשמל, מתח נמוך, אינסטלציה, ( לכל העבודות )אדריכלות, AS MADEתכניות עדות ) .16

 מיזוג, ספריקלרים, ופיתוח(.

כל בדיקה נוספת שתידרש על ידי הקרן לצורך ברור עמידת הקבלן בהתחייבויותיו או  .17

 בדרישות הרשויות, תקנים או הדין.

 

יובהר, כי בנוסף לכל האישורים המפורטים בזאת, באחריות הקבלן להמציא את כל האישורים הדרושים 

 .העבודות עם השלמת שימוש במבנהין לשם ביצוע העבודות ולעל פי ד
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 נספח ז'

 תעודת גמר

 

 תאריך_______________

 לכבוד

_______________________ 

_______________________ 

 

 תעודת גמרהנדון: 

 

סמכותנו לאחר בדיקה שהעלתה כי הקבלן ביצע כל הנדרש, על פי ההסכם שבנדון ועל פי כל דין ובתוקף 

כמפקח, אדריכל, מתכננים ויועצים מקצועים ומנהל הפרויקט, הננו לאשר בזה כי העבודה בוצעה 

והושלמה בהתאם לכל תנאי ההסכם ולשביעות רצוננו המלאה, לאחר שבדקנו את העבודה כאמור ולאחר 

נו כאמור שהתחייבתם בפנינו כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצונ

 ברשימה המצורפת.

 

 בכבוד רב,

 

 

____________  _____________  _____________ 

 מתכנן חשמל                    הקונסטרוקטור     האדריכל    

 

____________  _____________  _____________ 

 מתכנן מיזוג                    מתכנן איסטלציה  מתכנן תקשורת

 

 

____________ _____________  _____________ 

 יועץ נגישות                                    יועץ בטיחות     מתכנן ספריקלרים

 

 

____________  ______________  

 הקרן לפיתוח חדרה                המפקח      
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 נספח ח'

 נספח בדק

 תאריך תחילת שנת בדק

 תאריך סיום שנת בדק

 הזמנה :מס' 

 שם הפרויקט:

 שם הקבלן:

 שם הרשות המזמינה:

 

על כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה  .1

חודשים( ממועד השלמת התיקון )לפי  12עד לתום תקופת הבדק או למשך שנה נוספת )

 המאוחר(.

כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע במהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונים,  .2

העבודה ובנספח זה, תוך זמן סביר מתאריך הודעת המזמין, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה 

וללוח זמנים שיאושרו ע"י המפקח. מובהר בזה, כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי 

הביצוע. קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטיב 

לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התוכנית, השיטה ולוח זמנים, יקבע 

 אותו המפקח על חשבון הקבלן.

הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי , משהחל הקבלן בביצוע התיקונים .3

 תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות. ,דרישת המפקח

יחזיר  ,ת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחיות. אחרי השלמת התיקוניםהקבלן יימנע, במיד .4

הקבלן לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או 

 שנפגעו במישרין או בעקיפין, מביצוע התיקונים.

תהיה לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זה,  .5

הקרן רשאית לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את הקרן שיפוי מלא 

 וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה.

הקרן תהא רשאית לממש את ערבות הבדק לצורך ביצוע התיקונים ולא יהיה בכך כדי למנוע  .6

 י הסכם זה או עפ"י כל דין.מהקרן כל סעד אחר עפ"

את הקבלן להשתתף בה, בהודעה  ויזמיןהמזמין יקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק,  .7

 מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.

 

 :חתימת הקבלן

 

____________ 
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 נספח ט'

 

 תאריך___________

 לכבוד

 הקרן לפיתוח חדרה

 ג.א.נ,

 הצהרה על היעדר תביעותהנדון: 

 

 וביום _____________נחתם בינינו הסכם שעניינו שיפוץ המבנה כהגדרתו בהסכם. הואיל: 

וביום __________________הגשנו לכם חשבון סופי של העבודות   והואיל:

 "החשבון הסופי"(; -כמפורט בהסכם )להלן  

 לפיכך הננו מצהירים, מאשרים, ומתחייבים בזאת כדלקמן:

תמורת סיום העבודות, הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי בסך הסכום הסופי אשר אנו מבקשים  .1

 ____________________ש"ח

 ש"ח(____________________________________ _____)במילים: 

 "התמורה הסופית"(. -)להלן: 

על חשבון התמורה קבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קבלנו מכם  .2

_____________________ ש"ח )במילים: סך_________________

 ____________________________________ש"ח(.

מין וסוג שהוא  מכל, לאחר קבלת התמורה הסופית אין, ולא תהיה לנו כל תביעה, טענה ודרישה .3

על כל תביעה, טענה או  בזאתבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים  ,כלפי הקרן ו/או כלפי הבאים מכוחה

 ישה כאמור.דר

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו על פי ההסכם ועל פי כל דין. .4

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

________________ 

 הקבלן
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 נספח י'

 

 תאריך______________

 לכבוד

_____________________ 

_____________________ 

 

 ג.א.נ,

 ________הסכם לביצוע עבודות מיום  הנדון:

 

 כפוף לנכונות הצהרות הקבלן וממצאי המפקח, הנני לאשר בזאת כדלקמן:בלאחר בדיקה ו

 

 כל העבודות המפורטות בהסכם שבנדון בוצעו והושלמו בהתאם להסכם ועל פי כל דין. א.

 

 כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו לשביעות רצוני המלאה. ב.

 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

________________________ 

 הקרן לפיתוח חדרה        
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 נספח יא

 תנאים כלליים מיוחדים לעבודות

 

על הקבלן לקחת בחשבון כי במהלך העבודה תיתכן חשיפת מידע נוסף אשר נסתר מעיני הקרן ובעלי 

של העבודות עצמן על המקצוע מטעמה ואשר יביא לשינויים ותוספות לרבות בשל השפעה הדדית 

 התוכניות ולהפך.

 

כמו כן, ייתכן והקבלן יידרש לגדר ולתחום קטעים הכרחיים, בין היתר, מטעמי בטיחות ולאור הצורך 

ובכלל זה בשים לב  לאפשר גישה לחלקים במבנה הדרושים לשימוש של עיריית חדרה או מי מטעמה

 .לשימושים רגילים באולם ספורט לילדים ובני נוער

 

מו כן, על הקבלן לקחת בחשבון את האופי של העבודות במתן הצעתו, ללמוד ולהכיר את כל הפרטים כ

 הקשורים לעבודות שיבוצעו על ידו ושעלולים להשפיע על עבודתו ועל המחיר המוגש על ידו.

 

 המחירים שיוגשו על ידי הקבלן יכללו את כל החומרים, חומרי העזר, הכלים הדרושים לביצוע העבודה

והפחת שלהם, את כל עבודות העזר הדרושות לביצוע העבודה עד להשלמתה ושמירה על שלמותה עד 

מסירת המבנה, ואת כל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות הקשורות בביצוע העבודה כולל רווח הקבלן, 

דתו תשלום לספקים וצדדים שלישיים, סגרים, שביתות, מגבלות בשל מגפת הקורונה ואחריות על עבו

 בתקופת הבדק וכפי שהוגדרה בתנאים הכלליים.

 

 אחריות

הקבלן יהיה אחראי גם לשלמות המבנה במהלך העבודות ובכלל זה לביצוע הגנות דרושות ומתאימות 

והכל בכפוף לאישור מראש של המפקח. הקבלן אחראי להתריע בפני ולביטוחות השימוש בו למבנה 

ת של חלק מחלקי המבנה. כל פגיעה ו/או הריסה ו/או המפקח על כל חשש לפגיעה ו/או התמוטטו

מן ידי הקבלן בז-התמוטטות של חלק המבנה ו/או חלק מחלקיו כתוצאה מפעולה לא נכונה שננקטה על

ורטות של הקרן או מי פי הוראות מפ-ל חשבונו עלידי הקבלן וע-העבודות תתוקן באופן מלא ומיידי על

 מטעמה.

 

 :ולראיה באנו על החתום

________________ 

 הקבלן
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 נספח יב

 לכבוד:

 הקרן לפיתוח חדרה ע"ר

 58-024-672-2עמותה מס' 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מס'הנדון: 

 

להלן  (שקלים חדשים₪ _____________  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של

 )להלן: "הנערב"( בקשר ל ________________ "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת –

כפי שהוא מתפרסם   ____________ סכום זה יהיה צמוד למדד_________________________

המדד " מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

לחודש שלאחריו  15 -______, שהתפרסם ב" לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש _____ שנת היסודי

 .)או בסמוך למועד זה(

 .המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו"

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, 

סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, ה –יהיו הפרשי ההצמדה 

נשלם לכם את הסכום הנקוב  ,מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי

 .בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה

על ידינו לפי כתובתנו דרישתכם  קבלתלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך 

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת 

ללא כל תנאי מוקדם ומבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם  הפרשי הצמדה, וזאת

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 ר בתוקפה על עד ליום _______ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.ערבות זו תישא

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר 

 .מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו

שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה או מברק, ודרישה  דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה

 כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

 

 

 ,בכבוד רב

 ב נ ק....
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 נספח יג'

 

 לכבוד:

 הקרן לפיתוח חדרה ע"ר

 58-024-672-2עמותה מס' 

 

 

 התחייבות לביצוע עבודות מאת קבלן המשנההנדון: 

 

הריני, הח"מ, ______________, ת.ז.,............. .....  מורשה החתימה מטעם ______________ 

 )להלן: "קבלן המשנה"(, מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

 

 .]יש להשלים[מתחייב בזאת כלפי הקרן, כי קבלן המשנה הוא בעל סיווג קבלני _____

 לקבלן המשנה ניסיון בביצוע עבודות.

שנים האחרונות לפי הפירוט הבא: שם הפרויקט, תאריך ביצוע  5 -פירוט פרויקטים שביצע קבלן בלהלן 

 הפרויקט, תקופת ביצוע העבודות, היקף התמורה לביצוע העבודות.

 

 

 קבלן המשנה מתחייב בביצוע העבודות.

 

 אישור עורך דין

 

____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _____________________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

חוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

 בפני על התצהיר דלעיל.

 

_________________                        ___________________                       _________________ 

 תימה וחותמתח                                    מספר רישיון                                                   תאריך             
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 נספח יד'
 

  תצהיר בדבר ניסיון המציע
 

 
 אני הח"מ, __________________ בעל/ת ת.ז. ___________________ 

 

, ם המציע ומטעמו, ומוסמך/ת להצהיר בש"(המציע___________)להלן: "כ ________________ ב משמש/ת

וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת 

 בזאת כדלקמן:

, עבור שיפוץאו  בנייהלשם ביצוע עבודות  ראשי קבלןלהלן פרוט לגבי פרויקטים בהם שימש המציע 

 ואילך 1.1.2017החל מיום  ,מבני ציבור

 
סוג )אופי 

הפרויקט/ייעוד 

המבנה( 

מיקום ו

 פרויקט ה

ף קיה

 פרויקטה

 במ"ר

היקף 

כספי 

לביצוע 

באש"ח 

)ללא 

 מע"מ(

ועד מ

תחילה 

וסיום 

 הפרויקט

הגורם 

 המזמין

שם 

ותפקיד 

איש 

 קשר

 במזמין

טלפון/ 

מייל 

איש 

 הקשר

 הערות

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 אישור עו"ד

 

 מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________    ___________אני הח"מ עו"ד_______

הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר 

זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות 

לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת 

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
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 נספח טו'

 אישור רואה חשבון על הכנסות

 

 

 לכבוד

 הקרן לפיתוח חדרה )ע"ר(

 

 

 

 )שם המציע במכרז( של:_____________________אישור מחזור עסקים כספי  הנדון:

 

רינו לאשר ה                                    בהתאם לדיווח מע״מ של המציע _____________, ח.פ./ע.מ.  .1

 הוא 2019-2021מ( של המציע בממוצע לשנים בזאת שמחזור העסקים הכספי )הכנסות לא כולל מע"

 ש"ח. ________________

 

בהתאם להצהרת המציע ובהתבסס על הדו"ח הכספי האחרון של המציע, הריני/ מאשר/ים כי לא  .2

רשומה הערת עסק חי או כל הערה חשבונאית אחרת שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע 

 לא קיים חשש ולא קיימתלהמשיך לקיים את עסקיו ו/או יכולת לעמוד בהתחייבויותיו ולמיטב ידיעתי/נו 

 כוונה לרשום הערת עסק חי ו/או כל הערה כאמור בטווח הזמן הנראה לעין.

 

 

 

__________________________        __________________________ 

 רו"ח )חתימה וחותמת(                            תאריך
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 נספח טז'

 שאלותפורמט שליחת 

 

 .16:00לאפריל שעה  11שאלות הבהרה הוא עד יום שני  המועד האחרון לשליחת

 .office@dfhadera.org.il: למייל

 .04-6331094באחריות המציע לוודא הגעת שאלות לקרן בטלפון: 

 

 :בפורמט טבלה להלן בקובץ אקסלשליחת שאלות תהיה 
 
 
 

 
 

  

 שאלה סעיף דף שם מסמך המכרז

 וחוזה הזמנה להצעהחוברת 
   

    

    

    

    

כתב כמויות-1נספח       
   

    

    

    

    

מפרט טכני מיוחד -2נספח       
   

    

    

    

    

    

 אחר    
   

    

    

        

mailto:office@dfhadera.org.il
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 נספח יז'

 לביצוע: רשימת תוכניות

 אדריכלות
 

תאריך 
 עדכון

מס'  שם תכנית מידהקנה 
 תכנית

 1 תכנית עבודה 1:50 20.3.22
 1 תכנית הריסה 1:50 20.3.22
 2 חזית קדמית 1:100 20.3.22
 2 חזית אחורית 1:100 20.3.22
 2 חזית מזרחית 1:100 20.3.22
 2 חזית מערבית 1:100 20.3.22
 2 פרטים 1:10 20.3.22
 3 א-חתך א 1:50 20.3.22
 3 ב-חתך ב 1:50 20.3.22
 3 ג-חתך ג 1:50 20.3.22
 4 תכנית תקרה אקוסטית 1:50 20.3.22
 4 תכנית גגות 1:100 20.3.22
 5 רשימת נגרות דפים 3 10.2.22
 6 רשימת מסגרות דפים 19 13.2.22
 7 רשימת אלומיניום דפים 10 13.2.22

 
 

 חשמל
 

 תכנית 'מס שם התכנית ידהמה קנ תאריך עדכון

 1262L003 תכנית כח ותאורה 1:50 30.1.22

 1262P001 לוח חשמל ראשי - 30.12.21
1262P002 
1262P003 

 
 

 אינסטלציה ומיזוג אוויר
 

 תאריך עדכון ה מידהקנ שם התכנית תכנית 'מס
 20.3.22 1:50 מערכת ביוב ומים 5121/10

    
מערכת מיזוג  5121/100

 אוויר
1:50 20.3.22 

 
 

 קונסטרוקציה
 

 מס' תכנית שם התכנית קנה מידה עדכון תאריך

פרטי עבודות  1:25/ 1:10 20.3.22
 ציהקקונסטרו

21182101 

 

 


