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  רשות שדות התעופה

  
   חוזה כללי לביצוע עבודות בינוי, תשתיות ומערכות

  
  
  
  

  רשות שדות התעופה    ב י ן:
  1977 - פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על    
        70100 ,גוריון-, נמל התעופה בן7ד "ת    
  ;מצד אחד ")המזמין" (להלן                    

  
  הקבלן הרשום לעיל,    ל ב י ן:
  ;מצד שני  ")הקבלן" (להלן                    

  

  והמזמין מעוניין בביצוען של העבודות, הכול כמפורט בחוזה על נספחיו;  ה ו א י ל

בעל ההיתרים, הרישיונות,  הואקדקת של החוזה הצהיר, כי והקבלן, לאחר עיון ובחינה מדו  ו ה ו א י ל
האישורים, הידע, הכושר המקצועי, הניסיון (לרבות ניסיון בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא 
החוזה מבחינת סוגן והיקפן), היכולת (לרבות יכולת טכנית), המומחיות, המיומנות, החומרים, 

אדם המיומן והמנוסה, הדרושים לביצוע -הפיננסית וכוחכלית והכלהציוד והמתקנים, האיתנות 
  בהתאם לצרכי המזמין, להוראותיו, ולשאר הוראות החוזה; הכולולהשלמת העבודות במועד, 

ובהסתמך על מצגיו והצהרותיו של הקבלן, המזמין מעוניין להתקשר עם הקבלן והקבלן מעוניין   ו ה ו א י ל
הקבלן על עצמו, אחריות כוללת לביצוע ולהשלמת להתקשר עם המזמין בחוזה לפיו יקבל 

  העבודות במלואן ובמועדן, הכול בהתאם להוראות המזמין וליתר התנאים המפורטים בחוזה;

  

  :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן

  
  מבוא  .1

המבוא לחוזה ולנספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו   1.1
 ותנאי מתנאיו.

ינים והכותרות בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת העניתוכן   1.2
ההתמצאות בלבד, ואין לעשות בהם שימוש לצורכי 

 פרשנות החוזה או לכל מטרה אחרת.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הוראה המתייחסת   1.3
לעבודות, מתייחסת אף לכל עבודה ו/או פעולה אותה 

העבודות,  יידרש הקבלן לבצע במסגרת ולצורך ביצוע והשלמת
 במלואן ובמועדן, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 נספחי החוזה  .2
 פחי החוזה:מהווים את נס להלן מכים המפורטיםהמס  2.1

  המוסף  -   נספח א
  דרישות חוזיות מבעלי תפקידים - 1נספח א'
  המפרט המיוחד  -   נספח ב
 המפרט הכללי (מצורף על דרך ההפניה)  -   ג נספח
  אך         כתב הכמויות לרבותדסיים (המסמכים ההנ  -   ד נספח

  )למעט המפרט המיוחד והמפרט הכללי                  
  נספח ביטחון  -   נספח ה
 הותינספח בטיחות וג  -   נספח ו
  נספח בטיחות באש  -   נספח ז
 נספח איכות הסביבה  -   נספח ח
  נוסח ערבות בנקאית  -   נספח ט

אישורי  אחריות בנזיקין וביטוח (לרבות נוסח  -   י נספח
 ביטוח)    
 נספח סודיות  -   נספח יא
 תצהיר סודיות מטעם צוות הקבלן  -   נספח יב
 נוסח צו התחלת עבודה  -   נספח יג
 נוסח צו הפסקת עבודה  -   נספח יד
 נוסח צו חידוש עבודה  -   נספח טו
 זמנים המאושרלוח ה  -   נספח טז
 נוסח תעודת קבלה  -   נספח יז
  נוסח תעודת קבלה מותנית  -   נספח יח

  נוסח תעודת קבלה חלקית  -   ספח יטנ
 מפרט טכני למיפוי ספרתי  -   נספח כ
 נוסח תעודת סיום  -   נספח כא
 כתב סילוק ושחרור  -   נספח כב

 מפרט שימוש בנכס (ככל שיוקצה לקבלן)  -   נספח כג
  פיצוי בגין עיכובים ותשלום בגין השלמה   -   נספח כד

  מוקדמת של העבודות    

  ר ממסיםעבודות באזור הפטו  -   נספח כה

מכרז (ככל שמקור הצעות בההזמנת טופס   -   נספח כו
שפורסמו במסגרתו ההבהרות , במכרז) החוזה

  . במכרז והצעת הקבלן

   אישור פרטי חשבון בנק הקבלן  -   זכ נספח
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  פירוש והגדרות  .3
לביטויים ולמונחים שלהלן, תהיה המשמעות הרשומה   3.1

 יב אחרת:בצידם, אלא אם בקשר הדברים ו/או הגיונם מחי

  -  "אתר"
המקרקעין אשר בהם, בסביבתם, דרכם, מתחתם או 
מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות מקרקעין אחרים שיועמדו 
לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות או בקשר אליו, ולרבות 

 דרכי גישה (ארעיות וקבועות), לאתר.

  -  "הוצאות ישירות"
ישירה  סכומים סבירים בהם נשא הקבלן בפועל כתוצאה

מהנסיבות בעטיין שולמו הסכומים האמורים. למען הסר ספק 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת, כי הסכומים 

) iהבאים לא יחשבו, בשום צורה ואופן, כהוצאות ישירות: (
די הקבלן (לרבות י- עלפיצויים מוסכמים או קנסות ששולמו 

) מס ערך iiתשלומים כאמור שנשא הקבלן כלפי המזמין); (
די הקבלן (למעט בנסיבות בהן הקבלן אינו י- עלמוסף ששולם 

י דין להזדכות כלפי רשויות המס בגין הסכומים פ- עלרשאי 
) סכומים בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג iiiהאמורים); (
 ל למעט אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה.ושהם, והכ

  - "חוזה" 
לעיל   2.1בסעיף חוזה זה, לרבות כל הנספחים המפורטים 

וכן לרבות כל מסמך עליו יסכימו הצדדים, בכתב, כי הוא 
מהווה נספח לחוזה, המהווים חלק בלי נפרד הימנו ותנאי 

  מתנאיו.

  - "יום התחלת ביצוע העבודות"
המועד בו יתחיל הקבלן בביצוע העבודות, כפי שהוא נקוב 

די י- עלבצו התחלת העבודה אשר יונפק לקבלן בכתב 
  המנהל.

  -  "כוח עליון"
) מלחמה מוכרזת הכרוכה iכל אחד מאלה (ואלה בלבד): (

) אסון טבע. והכול שאין באפשרות הקבלן iiבגיוס כללי; (
י פ- עללמנוע אותם או את תחולתם וכן בנוסף שיש בהם, 

למנוע את ביצוע  כדישיקול דעתו הבלעדית של המנהל, 
  די מי מטעמו.י- עלדי הקבלן וי- עלהעבודות 

הסר ספק מובהר בזאת, כי מחסור בכוח אדם,  למען
בחומרים ו/או בציוד; שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם 
או אירועים דומים; מזג אוויר קשה והפרעות אקלימיות 
אחרות; תנאים פיזיים ו/או מכשולים בדרכים ובתעבורה; סגר, 
לא יהוו בשום מקרה כוח עליון, וזאת למעט אם קבע המזמין 

י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה פ- עלאחרת 
  לקבלן כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  -  "מבנה"
כל מבנה ו/או מתקן ו/או תשתית, לרבות מערכות המבנה 
(כהגדרתן להלן), מכל מין וסוג שהם, אותם נדרש הקבלן 

י החוזה, וכן מבנה ו/או מתקן ו/או תשתית פ- עללהקים 
שהם (לרבות מערכות המבנה), קיימים מכל מין וסוג 

- עלשלגביהם נדרש הקבלן לבצע עבודות מכל מין וסוג שהן 
ל לרבות מרכיביהם, חלקיהם, יחידותיהם, וי החוזה, והכפ

תשתיותיהם ומערכותיהם (ארעיים ו/או קבועים), מכל מין 
  וסוג.

  -  "מבנה ארעי"
דרשו באורח ארעי יכל מבנה (לרבות דרך) ו/או עבודה שי

  העבודות ו/או המבנה ו/או בקשר אליהם.לביצוע 

  -  "מהנדס הביצוע"
גורם אשר ימונה מטעם הקבלן לפעול ולהתחייב בשמו לכל 

  דבר ועניין בקשר עם החוזה.

  -  "מכרז"
לביצוע העבודות, על כל  במכרזככל שמקורו של החוזה 

פחיו (לרבות הצעת הקבלן), המהווים חלק בלתי נפרד נס
  מנו ותנאי מתנאיו.מ

  -  נהל""מ
סמנכ"ל לתכנון והנדסה במזמין או ראש אגף במזמין האחראי 
על העבודות או מנהל חטיבת אחזקה במזמין ו/או כל מי 

  מטעמם שהוסמך לשם כך, בכתב.

  -  "מסמכים הנדסיים"
רטוטים, המפרטים וכתבי שכל התכניות, התרשימים, ה

הכמויות וכל המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל 
י פ- עלי שיקול דעת המנהל, מוצאים פ- עלאחרת, אשר  מדיה

החוזה ומהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי 
די י- עלבמסמכים האמורים שאושרו בכתב ו/או שינתנו בכתב 

די המפקח, בכפוף לסמכות המוקנית למפקח י- עלהמנהל ו/או 
  י החוזה.פ- על

  -  "מערכות המבנה"
תשתית ו/או ציוד ו/או מכשור, מכל כל מתקן ו/או מערכת ו/או 

מין וסוג שהם, לרבות מתקן, מערכת, תשתית, ציוד ומכשור 
המתייחסים לכל אחד מהתחומים הבאים: חשמל, אינסטלציה, 
מעליות, מערכות תקשורת, מערכות תצוגה, שמע ומחשוב, 

ידי - גילוי אש ומערכות ייעודיות נוספות, אשר הקמתן (על
מטעמו), נדרשת במסגרת וכחלק בלתי  ידי מי- הקבלן ו/או על

נפרד מהמבנה וכן מתקן ו/או מערכת ו/או תשתית ו/או ציוד ו/או 
מכשור קיימים שלגביהם נדרש הקבלן לבצע עבודות בינוי מכל 
מין וסוג שהן, והכול לרבות מרכיביהם, חלקיהם, יחידותיהם, 

  תשתיותיהם ומערכותיהם, מכל מין וסוג.

  -  "מפקח"
ידי המנהל לפקח על - כתב, מפעם לפעם, עלמי שהתמנה ב

  ביצוע העבודות או על כל חלק מהן, בהתאם להוראות החוזה.

  -  "מפרט" או "מפרטים"
 לי והמפרט המיוחד.הכליחדיו: המפרט 

  -  "מפרט כללי"
וצאת הוועדה הבינמשרדית לי לעבודות בנייה בההכלהמפרט 

חון/אגף הבינוי, משרד הבינוי בהשתתפות משרד הביט
החברה  - והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ או מעצ 

הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, באותם פרקים ומהדורות 
 אליהם מפנה החוזה.

  -  "מפרט מיוחד"
מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לביצוע העבודות, 
לרבות הוראות, דרישות ותנאים נוספים, השונים או 

  המנוגדים לאלה הנקובים בחוזה.

  -  ו הפסקת עבודה""צ
לחוזה,  נספח ידהוראה בכתב, מאת המנהל לקבלן, בנוסח 

המורה לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות (או כל חלק מהן), 
 בין באופן זמני ובין באופן קבוע.

  -  "צו התחלת עבודה"
לחוזה,  נספח יגהוראה בכתב, מאת המנהל לקבלן, בנוסח 

 המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות.

  -  "צו חידוש עבודה"
לחוזה,  נספח טוהוראה בכתב, מאת המנהל לקבלן, בנוסח 

 המורה לקבלן לחדש את ביצוע העבודות (או כל חלק מהן).

  - "קבלן" 
הקבלן, לרבות כוח האדם וקבלני המשנה וכן נציגיהם, 

  עובדיהם, מורשיהם המוסמכים וכל אחר מטעמם.
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  -  "ריבית החשב הכללי"
ידי החשב הכללי - פרסם מפעם לפעם עלהריבית בשיעור שית

במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם 
 להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מפעם לפעם.

  -  "ריבית פיגורים"
לי הכלדי החשב י- על מפעם לפעםהריבית בשיעור שיתפרסם 

במשרד האוצר כריבית פיגורים, לרבות חישוב ריבית 
לי כפי הכללהנחיות החשב הפיגורים שיעשה בהתאם 

  .מפעם לפעםשיתפרסמו 

  -  "רשות מוסמכת"
כל רשות שלטונית או מעין שלטונית, לרבות ועדות מקומיות 
וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות ועירוניות, 
רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, 
 משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, וכן רשויות

  העוסקות במים וביוב, גז, בזק, טל"כ וכיו"ב.

  -  "שכר החוזה"
הסכום הנקוב בחוזה כתמורה כוללת לקבלן בגין ביצוע 
העבודות במלואן ובמועדן לשביעות רצון המנהל, לרבות כל 
תוספת שתיווסף לסכום האמור בהתאם להוראות החוזה, 
ככל שתתווסף, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום האמור 

  אם להוראות החוזה.בהת

לביטוי ו/או מונח שהוגדר באחד המסמכים המרכיבים את   3.2
זה לעיל או בחוזה להלן, תהיה אותה  3 החוזה או בסעיף 

משמעות בחוזה ובכל המסמכים המרכיבים את החוזה, 
זולת אם צוין במפורש אחרת או אם הקשר הדברים 

  והדבקם מחייבים פירוש שונה.

פיו, - וראה מפורשת בחוזה או עלבמקרה של העדר ה  3.3
  ידי המנהל.- ימולא החסר על

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה אינו כפוף   3.4
, ככל שיש בהן כדי 1968 - להוראות חוק המכר, התשכ"ח 

להקל על הקבלן ו/או כדי להסיר מהקבלן אחריות כלשהי 
ביחס להוראות החוזה ו/או ככל שיש בהן כדי להעניק 

  יות שלא הוענקו לו במפורש בחוזה.לקבלן זכו

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .4
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה   4.1

התאמה ו/או דו משמעות בין המסמכים המהווים - ו/או אי
פי שיקול - את החוזה, יהיה הקבלן מחויב להוראה אשר על

הקבלן  הנה המחמירה עלדעתו של הבלעדי של המנהל 
מביניהן, אלא אם יקבע המנהל אחרת במפורש ובכתב, 

מבלי שיהיה זכאי בשל כך חשבונו של הקבלן ו- והכול על
  לכל תמורה ו/או תשלום ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם.

לעיל, מובהר בזאת כי  4.1 ת סעיף מבלי לגרוע מהוראו  4.2
התאמה בין -קבלן סתירה ו/או איבכל מקרה שבו גילה ה

אה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הור
לקבלן ספק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק 
מהם, יישא הקבלן באחריות לפנות בכתב למנהל מייד עם 

התאמה ויקבל הוראות - גילויה של כל סתירה ו/או אי
בכתב, בדבר עמדת המזמין. הקבלן לא יעכב ביצוע כל 

יימת בין הצדדים ויחולו בעניין זה עבודה בגין מחלוקת הק
  להלן. 11.7 שאר הוראות סעיף 

  העבודות  .5
המזמין מוסר לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, אחריות   5.1

כוללת לביצוע ולהשלמת כל פעולה (ארעית או קבועה), 
הדרושה לצורך ו/או בקשר עם הקמת המבנה ו/או בקשר 

ן במבנה, לפי עם ביצוע עבודות בינוי, מכל מין וסוג שה
העניין, וכן לביצוע כל פעולה (ארעית או קבועה), הדרושה 
לצורך ו/או במהלך תקופת הבדק, וזאת בין היתר, בהתאם 

ובכפוף להוראות המפורטות לשם כך במסמכים ההנדסיים 
ובשאר הוראות החוזה, לתקופה ובמועד הקבוע לשם כך 
בלוח הזמנים המאושר, לשביעות רצונו המלאה של 

נהל ובהתאם להוראותיו, להוראות כל רשות מוסמכת המ
  ").העבודותו/או להוראות כל דין (בחוזה, יחדיו "

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת התחייבויות   5.2
הקבלן לביצוע העבודות וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא 
הקבלן באחריות לבצע את כל הפעולות ו/או העבודות וכן 

ציוד, שביצועם ו/או אספקתם, לפי לספק כל חומר ו/או 
העניין, מתבקשים באופן סביר בשל טבען של העבודות 
ו/או לשם ביצוען ברמה הנדרשת בחוזה ו/או לשם עמידה 

פיו, והכול כדי להבטיח את ביצוע - בהתחייבויות הקבלן על
והשלמת העבודות במלואן ומועדן בהתאם להוראות 

  החוזה.

  מערכות המבנה  5.3

זה  5 רוע מכלליות האמור בשאר הוראות סעיף מבלי לג  א.
פיהן, יישא הקבלן, כחלק בלתי נפרד - ומאחריות הקבלן על

מהתחייבויותיו לביצוע העבודות, באחריות כוללת גם 
להקמת ו/או לביצוע העבודות בקשר עם מערכות המבנה, 
ככל שאלו נדרשות וכמפורט לשם כך במסמכים ההנדסיים 

התאם לאבני הדרך הנקובים וביתר הוראות החוזה, ב
בלוח הזמנים המאושר, לרבות התאמה, הספקה, ייבוא, 
ייצור, הקמה, התקנה, מעקב ובקרה, הטמעה, ביצוע 
אינטגרציה מלאה והתאמת מערכות המבנה למבנה, 
עריכת בדיקות קבלה, הרצה, הדרכה והכשרת 
משתמשים, תיעוד, מסירה של מערכות המבנה. הקבלן 

ללת וכן בתמיכה ותחזוקה למערכות יישא באחריות כו
המבנה, וזאת במשך כל תקופת האחריות ותקופת 
התחזוקה הנקובות במסמכים ההנדסיים הרלוונטיים 

  ובתנאים הנקובים לשם כך בשאר הוראות החוזה.

על ביצוען של מערכות המבנה יחולו הוראות חוזה זה,   ב.
והכול בכפוף לקיומן של הוראות פרטניות המתייחסות 
במישרין למערכות המבנה והקבועות לשם כך בשאר 

  המסמכים ההנדסיים.

תמורת ביצוע והשלמת העבודות, במלואן ובמועדן, ישלם   5.4
המזמין לקבלן את שכר החוזה, ובכפוף לכל תנאיו 

  והוראותיו של החוזה.

  הצהרות והתחייבויות הקבלן  .6
  :כלהלןהקבלן מצהיר ומתחייב בזה, 

פי כל דין - מניעה חוקית ו/או אחרת, על לא חלה עליו כל  6.1
ו/או חוזה, להתקשר בחוזה ולמלא אחר כל התחייבויותיו 

פיו בדייקנות, במלואן ובמועדן; לא ננקטו כנגדו הליכי - על
פירוק ו/או הליכי כינוס נכסים ו/או הליכים למינוי נאמן ו/או 
להסדרי נושים ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בין באופן זמני 

ין באופן קבוע, ולא ידוע לו על כל סיבה העלולה לגרום וב
לכך ואין בחתימתו על החוזה ו/או בביצוע התחייבויותיו 

פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או - על
דין ו/או הוראת כל - הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ופסק

  רשות מוסמכת.

ע, ההסברים הקבלן דרש וקיבל מהמזמין את כל המיד  6.2
וההבהרות בקשר עם ביצוע והשלמת העבודות, בחן בעיון 
רב את החוזה (לרבות כתבי הכמויות, המפרטים ושאר 
המסמכים ההנדסיים); הבין את צורכי המזמין ודרישותיו; 
ביקר באתר ובסביבותיו; בדק את טיבו הגיאוגרפי, מצבו 
ומעמדו התכנוני והמשפטי, צורתו, שטחו, מיקומו 

גרפי, נקודות ואופן החיבור לתשתיות הקיימות הגיאו
באתר ו/או במבנה (ארעיות או קבועות), לרבות דרכי 
גישה, תשתיות לאספקת מים, חשמל, ביוב, תיעול, ניקוז, 
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כבלים, ושירותי תקשורת (ארעיים או קבועים); טיבעם 
וטיבם של המבנה והקרקע באתר והתאמתם לביצוע 

ארגנות באתר, לרבות העבודות; שטח האתר ושטח ההת
לצורך החסנת כלים, חומרים, מכונות, מתקנים, כלים 

הכלולים בהם לביצוע וציוד; לוח הזמנים ואבני הדרך 
העבודות ולהשלמתן; הגורמים הפועלים ו/או העתידים 
לפעול באתר ובסביבתו, בין היתר, מטעם המזמין, וכן את 
כל שאר ההיבטים העלולים להשפיע, במישרין ו/או 
בעקיפין, על ביצוע והשלמת העבודות בהתאם להוראות 

  החוזה, במלואן ובמועדן.

לעיל,  6.2 יסוד בדיקותיו, כמפורט בין היתר בסעיף - על  6.3
מצא כי ביצוע והשלמת העבודות, לרבות עמידה בלוח 
הזמנים, בתקציב ובאיכות, הוא אפשרי ומעשי; כי בכוחו 

י המזמין; כי לבצע ולהשלים את העבודות, בהתאם לצרכ
הצעתו  - שכר החוזה (וככל שמקורו של החוזה במכרז 

לשכר החוזה), משקף תמורה מלאה והוגנת לכל 
פי החוזה, ובהתחשב בכל הנסיבות - התחייבויותיו על

והמגבלות הקיימות ו/או הצפויות במסגרתו וכי בכל מקרה 
הקבלן מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה 

ושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין מנוע ומ
  וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הקבלן  6.3 -  6.2 כי מבלי לגרוע מהוראות סעיפים   6.4
מבין, תמחר ושקלל, במסגרת התקשרותו בחוזה (וככל 

במסגרת הצעתו הכספית),  -שמקורו של החוזה במכרז 
וכן את אופיו ומאפייניו הייחודים של המזמין ושל האתר 

את הפעילות הייחודית המתבצעת באמצעות המזמין 
במסגרת האתר, לרבות הצורך בהשגת אישורים ו/או 
היתרים ו/או רישיונות ייחודיים לביצוע העבודות באתר; כי 

פי החוזה, - מבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן על
במהלך כל תקופת ביצוע העבודות יפעל בזהירות, באופן 

ת אותה מקיים המזמין באתר ו/או המשתלב עם הפעילו
- ידי המזמין ו/או על- עם השירותים המוענקים במסגרתו על

ידי כל מי מטעמו, ובכל מקרה לא יבצע בעצמו ו/או 
באמצעות מי מטעמו, כל פעולה שהיא, העלולה להוות 
הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע ו/או מטרד ו/או שיש בה 

וע בתפעולו ו/או נוחות ו/או לפג- כדי לגרום נזק או אי
לפעילותו הסדירה, השוטפת והרציפה של האתר (לרבות 
הפרעה לזכויות שימוש ו/או חזקה ו/או מעבר כלשהן), 
וזאת הן כלפי המזמין ו/או כלפי ציבור המשתמשים ו/או 
הפועלים באתר ו/או בקשר עמו ו/או כלפי כל צד שלישי 
שהוא, והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל 

ידי כל - ידו ו/או על- וצאותיה של הפרת התחייבויות זו, עלת
  מי מטעמו.

פי הוראות כל דין וככל שמקורה - ככל שהדבר מתחייב על  6.5
פי מסמכי - גם על - של ההתקשרות נשוא החוזה במכרז 

פי כל - המכרז: הקבלן הוא קבלן רשום, מורשה ומוסמך על
ה דין, לרבות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדס

"), לביצוע חוק הקבלנים(להלן " 1969 - ט ”בנאיות, התשכ
פי החוזה, - כל העבודות, מהסוג ומההיקף שעליו לבצע על

וברשותו כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים 
פי כל דין. כמו כן -הדרושים לביצוע ולהשלמת העבודות על

 6.5 הקבלן מצהיר, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
ה לעיל, לא מתקיימים כנגדו איזה מתנאי הפסלות ז

לחוק הקבלנים, וכי לא מתקיימים  8המפורטים בסעיף 
נגדו ולמיטב ידיעתו גם לא צפויים להתקיים נגדו, הליכים 

  א' לחוק הקבלנים.8כלשהם שמקורם בסעיף 

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, יישא הקבלן באחריות   6.6
עצמו או באמצעות מי מטעמו, המלאה להטמיע ולקיים, ב

ביחס לקבלן, לכוח האדם מטעמו, לקבלני המשנה ואף 
הות מזמין, את כל הוראות הבטיחות והגלגופים מטעם ה

פי כל דין ו/או כפי שיימסרו לו, מפעם לפעם, - כנדרש על
ידי המזמין (ככל שיימסרו) (לרבות, כללי רשות -בכתב, על

ק רשות שדות שדות התעופה שנחקקו מכוח הוראות חו
; הוראות הבטיחות והוראות 1977 - התעופה, התשל"ז 

ידי המזמין, מפעם - הבטיחות באש, כפי שיתעדכנו על
פי שיקול דעתו הבלעדי). במסגרת האמור, - לפעם, ועל

-יישא הקבלן באחריות המלאה והבלעדית לספק, על
חשבונו, לכוח האדם מטעמו, לקבלני המשנה ולגופים 

הכלים, הציוד, המתקנים ובגדי העבודה מטעם המזמין את 
הייחודיים הדרושים לצורך ביצוע העבודות, בהתאם 
להוראות כל דין ו/או בהתאם להוראות המפקח שינתנו 

 בעניין.

אף האמור בהוראות כל דין מובהר בזאת, כי הקבלן - על  
יישא באחריות המלאה והבלעדית לביצוע מלוא 

ה ובכלל האמור ימנה ז 6.6 ההתחייבויות הנקובות בסעיף 
פי - מטעמו "ממונה על הבטיחות" (במקרים הנדרשים על

דין), אשר ישמש כאחראי הבטיחות בעבודות, וזאת גם 
כלפי קבלני משנה ו/או גופים מטעם המזמין. במקרים 
בהם הדין לא דורש מינוי "ממונה על הבטיחות, ישמש 
מנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט כאחראי על הבטיחות 

הדרוש במסגרת השירותים, כמפורט בין  אתר, ככלב
היתר, במפרט המיוחד ובהתאם להוראות הנקובות 

  במסגרתו.

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות המנהל ו/או   6.7
המפקח. כמו כן, יבצע את העבודות בהתאם להוראות כל 
דין, ובהתאם לכל התקנים הקיימים (לרבות תקנים שאינם 

דרטים והכללים ההנדסיים המקובלים רשמיים), הסטנ
לביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא החוזה, וזאת מבלי 

  פי שאר הוראות החוזה.- לגרוע מאחריותו על

כי ידוע לקבלן והקבלן מסכים בזאת באופן בלתי חוזר,   6.8
ידי המנהל ו/או המפקח בביצוע -שהפיקוח המופעל על

ו הוראה ו/או פי החוזה ו/או כל הנחיה ו/א- העבודות על
אישור שיעניק המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לקבלן 

פי החוזה, אינם אלא אמצעי ביקורת; הם אינם מהווים - על
חוות דעת ו/או הצהרה מטעם המזמין, ואין בהם כדי לגרוע 
ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ו/או מאחריותו כלפי 

מובהר בזאת,  המזמין בקשר עם טיב ביצוע העבודות. עוד
כי נוכחות המנהל ו/או המפקח באתר במועד ביצוע 
העבודות, לרבות במועד ביצועה של כל עבודה ספציפית, 
לא תטיל על המזמין כל אחריות שהיא ו/או תגרע בשום 

פי -צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן על
 החוזה, לרבות אחריותו לעבודות ו/או לטיב ביצוען.

ף, מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית אך לא בנוס  
חייבת לפקח, בין היתר, באמצעות המנהל ו/או המפקח על 

י פ- עלביצוע העבודות ו/או על ביצוע כל התחייבויות הקבלן 
החוזה, כולן או חלקן, לרבות לעניין זה: על ביצוע 
התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלת כל האישורים, 

י הוראות החוזה, טיב פ- עלו"ב ההיתרים, הרישיונות וכי
הציוד החומרים והמתקנים, שמירה על זכויות כוח האדם, 

בודה וכיו"ב. עם זאת, היעדר פיקוח ביטחון ובטיחות בע
כאמור לא יטיל בשום מקרה אחריות מכל מין וסוג שהיא 
על המזמין וכן לא יגרע בשום מקרה מאחריותו המלאה 

השירותים  והבלעדית של הקבלן לביצוע ולהשלמת
  בהתאם להוראות החוזה ולהוראות כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יישא בכל מקרה   
באחריות, המלאה והבלעדית, לכל הפעולות, השגיאות, 
ההשמטות והמגרעות, בקשר עם טיב העבודות שבוצעו 

  ידי מי מטעמו.- ידו ו/או על- על
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מכים הקבלן קרא את כל תנאי החוזה, על כל המס  6.9
  המרכיבים אותו, הבינם והוא מסכים להם בלא כל סייג.

ידוע לקבלן, כי הצהרותיו והתחייבויותיו בחוזה, לרבות   6.10
זה, מהוות תנאי  6 כמפורט בכל סעיפי המשנה של סעיף 
ב, כי יודיע מיידית להתקשרות עימו בחוזה. הקבלן מתחיי

 למנהל, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותיו
כאמור או על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע 

 פי החוזה.- בביצוע איזה מהתחייבויותיו על

  הוראות כלליות  .7
  כללי -כוח אדם   7.1

חשבונו, את - הקבלן יספק וימנה על אחריותו הבלעדית ועל  א.
כל כוח האדם הדרוש לצורך ביצוע והשלמת העבודות 

מן, אחראי ובעל ניסיון במלואן ובמועדן, כשהוא מקצועי, מיו
"). הקבלן יישא באחריות המלאה כוח האדם(להלן, יחדיו "

לכך שכוח האדם וכן בעל כל ההסמכות, ההיתרים, 
האישורים, הרישיונות, התקנים, התעודות והתקנים 
הרלוונטיים והנדרשים לצורך ביצוע השירותים כמפורט 
במפרט המיוחד ובכל מקרה באופן שלא יפחת מהוראות 

  דין.ה

חשבונו, ובמהלך כל תקופת ביצוע - הקבלן יספק, על  ב.
העבודות, את ההשגחה והפיקוח על כוח האדם (לרבות 
כוח אדם של גופים מטעם המזמין), את אמצעי התחבורה 
עבורם אל האתר וממנו וכל תנאי ו/או אמצעי אחר הדרוש 
לשם כך. הקבלן יישא באחריות הבלעדית והמלאה לכל 

ו ומטעם גופים מטעם המזמין, לרבות כוח האדם מטעמ
ידי קבלני המשנה, - כוח אדם שיסופק, אם יסופק, על

  בהתאם להוראות החוזה.

א. לעיל, הקבלן מתחייב  7.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף   ג.
לגייס ולהעסיק לצורך ביצוע העבודות אך ורק את כוח 

  האדם בעל היתר עבודה כדין ובתוקף.

ג. לעיל, ימציא הקבלן,  7.1 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור   ד.
ידי הרשות, לאישורו בכתב של - מיד עם חתימת החוזה על

המנהל, בין היתר, לצורך בדיקה וסינון ביטחוני ולצורך 
קבלת אישורי כניסה, את רשימת כוח האדם, אשר 
באמצעותם מתעתד הקבלן לבצע את העבודות, לרבות 

ים, מספר פירוט שמם הפרטי, שם המשפחה, שמות קודמ
דת זיהוי, שנת לידה, ארץ לידה, שנת עליה, המען תעו

המלא, העתקי תעודות זהות של כל אדם הנמנה על כוח 
האדם וכן כל מידע ו/או מסמך הנקוב בנספח הביטחון ו/או 

ידי המנהל ו/או המפקח. המנהל ו/או המפקח - הנדרש על
רשאים לדחות מועמדותו של כל עובד אשר לא יקבל את 

הרשויות המוסמכות להיכנס לאתר העבודה וזאת  אישור
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. הוראות סעיף זה - על

יחולו, בשינויים המחויבים, בכל עת שבו יבקש הקבלן, 
במהלך ביצוע העבודות, לאשר כוח אדם וקבלני משנה 
נוספים על אלה שאושרו בסמוך לאחר מועד חתימת 

  ה.ד. ז 7.1 החוזה כמפורט בסעיף 

הקבלן יישא באחריות לכך, שבמסגרת ביצוע העבודות   ה.
ינוהלו לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם 
במסגרתם יירשמו שמו ומקצועו של כל עובד וכן ימי ושעות 
עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את 
פנקסי כוח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח, 

אדם חודשית של - שתו ולשביעות רצונו, מצבת כוחלפי דרי
העובדים (כולם או חלקם), שמותיהם, מקצועותיהם ואופן 
העסקתם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בביקורת 
אותה ינהל ו/או ימנע מלנהל המפקח בקשר עם פנקסי כוח 
האדם כדי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או כדי להטיל על 

  י.המזמין אחריות כלשה

הקבלן ימלא, באופן מיידי, אחר כל דרישה מטעם המנהל   ו.
או המפקח, לרבות בדבר הרחקת כל אדם או גוף המועסק 

ידו ו/או הפועל מטעמו, מהאתר ו/או מביצוע העבודות, - על
פי שיקול דעתו הבלעדית של - וזאת מכל סיבה שהיא ועל

המנהל או המפקח. אדם ו/או גוף שהורחק לפי דרישה 
לא יועסק ו/או יפעל מטעם הקבלן, בין במישרין ובין כאמור, 

בעקיפין, במסגרת ו/או לצורך ביצוע העבודות אלא אם כן 
פי שיקול דעתו הבלעדי. למען הסר - קבע המנהל אחרת על

ספק מובהר, כי הרחקת מי ממועסקי ו/או מהפועלים 
מטעם הקבלן כאמור, לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור 

פי החוזה, והקבלן מוותר - יות הקבלן עלבביצוע התחייבו
בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

  תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

ידי קבלני - ידי הקבלן ו/או על- כל העובדים שיועסקו על  ז.
פי - המשנה, לצורך ביצוע העבודות ובמהלכן, יועסקו על

פי - , וכן על1959 - הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 
הוראות כל חוק ו/או תקנה ו/או צו אחרים החלים על 
העסקת עובדים, לרבות הוראות חוק הביטוח הלאומי 

, והקבלן ישלם לעובדיו 1968 - (נוסח משולב), התשכ"ח 
וכן ידאג שקבלני המשנה ישלמו לעובדיהם שכר עבודה וכן 
יישא באחריות שיקוימו בקשר אליהם כל זכויות ותנאי 

בודה הרלוונטיים, בין היתר, בהתאם לקבוע בהסכמים הע
פי - פי החוזה ועל- ו/או הסדרים קיבוציים החלים עליהם על

 יתר הוראות הדין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת   
פי כל דין, ובאין - בריאות העובדים ורווחתם, כדרוש על

חוק  ידי המפקח במובן- כפי שיידרש על - דרישה חוקית 
, וכל זאת 1954 - ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

  לעיל. 6.6 נוסף על הוראות סעיף 

  מהנדס הביצוע, מנהל העבודה  ח.

מבלי לגרוע מכלליות ההוראות המפורטות   )1(
זה, ככל שהדבר נדרש במסגרת  7.1 בסעיף 

המפרט המיוחד (וככל שמקורו של החוזה במכרז 
ת לשם כך גם בהתאם לדרישות המפורטו - 

במסמכי המכרז (ככל שפורטו)), ימנה הקבלן 
מטעמו את מהנדס הביצוע וכן בנוסף, ימנה מנהל 

"), שניהם בעלי מנהל העבודהעבודה (להלן "
ניסיון בביצוע עבודות מסוגן של העבודות נשוא 
החוזה וכן כל אינסטנציה נוספת הדרושה לצורך 
ביצוע והשלמת העבודות במועדן, הכול בהתאם 

אופיין ו/או למאפייניהן של העבודות, סוגן והיקפן ל
ולשאר ההוראות המפורטות לשם כך במפרט 

  המיוחד.

למעט אם צוין אחרת במפרט המיוחד (וככל   )2(
גם בהתאם  - שמקורו של החוזה במכרז 

לדרישות המפורטות במסמכי המכרז (ככל 
שפורטו)), מהנדס הביצוע יהיה בעל תואר 

פנקס המהנדסים מהנדס מוסמך הרשום ב
פי דין - והאדריכלים ובעל רישיון מתאים על

לביצוע העבודות. הקבלן יישא באחריות לכך 
שמהנדס הביצוע יהיה אחראי לביצוע השלד (ככל 
שקיים), ובכלל האמור: באחריות למילוי, אישור 
וחתימה על כל הטפסים הסטטוטוריים הנדרשים 
לקבלת היתר ולקבלת טופסי אכלוס ורישוי 

קים אשר תלווה גם בהסכמה בכתב מטעם עס
הקבלן. כמו כן, יישא הקבלן באחריות לכך 
שמהנדס הביצוע יהיה מצוי באופן תדיר באתר, 
ישגיח וילווה באופן תדיר ובלעדי את ביצוען של 
העבודות באתר, ובין היתר, יישא באחריות 
לביצוע שלד המבנה (ככל שקיים) ועל אישור כל 
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לת היתר בנייה למבנה, המסמכים הדרושים לקב
וכן יעמוד לרשות המנהל ו/או המפקח, במהלך 
- כל תקופת ביצוע העבודות ובכל עת שיידרש על

ידו. מהנדס הביצוע, בין היתר, ירכז את המידע, 
המסמכים והפעילות, יפקח על ביצוע העבודות 
ויהיה המתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או בין מי 

ות. כל מטעמם בכל הקשור לביצוע העבוד
ידי המנהל - ההוראות שניתנו למהנדס הביצוע על

הוראות שנתנו לקבלן  דינן כדיןו/או המפקח 
  עצמו.

מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך   )3(
לעבודות נשוא החוזה בעל רישיון מתאים מטעם 
משרד העבודה אלא אם כן צוין אחרת במפרט 

גם  - המיוחד (וככל שמקורו של החוזה במכרז 
ם לדרישות המפורטות לשם כך במסמכי בהתא

המכרז (ככל שפורטו)). הקבלן ימציא לאישור 
מראש של המפקח פרטים ותעודות המעידים על 
הסמכת מנהל העבודה. המפקח יהיה רשאי 
לסרב לתת את אישורו. כל ההוראות שניתנו 

ידי המנהל ו/או המפקח דינם - למנהל העבודה על
  כדין הוראות שנתנו לקבלן עצמו.

הקבלן יישא באחריות לכך שמנהל העבודה,   )4(
ימצא באתר, בעצמו, באופן תדיר במהלך כל 
תקופת ביצוע העבודות ובכל זמן שבו מבוצעת 
-עבודה באתר, וכן בכל זמן נוסף שיידרש לכך על

ידי המנהל ו/או הקבלן. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי לבצע את 

לן או חלקן), בלא נוכחותו של העבודות באתר (כו
מנהל עבודה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
הקבלן, באמצעות מנהל העבודה מטעמו, יישא 
באחריות ליישום, מימוש, הטמעה וקיום כל 

 6.6 הוראות הבטיחות והגיהות כמפורט בסעיף 
לעיל, וזאת גם כלפי קבלני המשנה וגופים מטעם 

 המזמין.

לדרוש, בכל עת, לפי שיקול  המנהל יהיה רשאי  )5(
דעתו הבלעדי את החלפתם של מהנדס הביצוע 

ימים  10ומנהל העבודה, בהודעה מוקדמת של 
והקבלן מתחייב להחליפם, לשביעות רצונו של 
המנהל, בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור 
ובהתאם להוראות המנהל. למען הסר ספק 
מובהר בזאת, כי כל שינוי שיבקש הקבלן לערוך 
מיוזמתו במינויים ו/או החלפתם של מהנדס 
הביצוע ו/או מנהל העבודה ו/או כל מנהל מקצועי 
אחר מטעם הקבלן, יהיה כפוף לאישורו של 

 המנהל, מראש ובכתב.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין לא   )6(
יישא בכל אחריות כלפי הקבלן ו/או כלפי אנשי 

קשר עם צוות הקבלן ו/או כלפי כל מי מטעמם ב
) לעיל. 5ח.( 7.1 החלפה ו/או שינוי כאמור בסעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כי הרחקת ו/או 
החלפת מהנדס הביצוע ומנהל העבודה, לא 
תהווה בשום מקרה, עילה לדחייה או לאיחור 

פי החוזה, ויחולו - בביצוע התחייבויות הקבלן על
  ו. לעיל. 7.1 בעניין זה הוראות סעיף 

  י המשנהקבלנ  7.2

הקבלן יהיה רשאי לבצע את העבודות (כולן או חלקן),   א.
באמצעות קבלני משנה, ובלבד שזהותם אושרה, מראש 

"). בנסיבות קבלני המשנהידי המנהל (להלן "- ובכתב, על
בהן מקורו של החוזה במכרז והצעתו של הקבלן למכרז 

כללה קבלני משנה, לא יהיה רשאי הקבלן לבצע איזה 
אלא באמצעות אותם קבלני המשנה אשר מהעבודות 
ידו במסגרת המכרז, למעט אם אישר המנהל - הוצעו על

    אחרת, מראש ובכתב.

ימים מיום  14לא התקבל אישורו של המנהל בתוך   
שהתקבלה אצל המנהל בקשת הקבלן לאישור קבלני 
המשנה, ייחשב הדבר כסירוב המנהל למסירת ביצוע אותו 

שנה ו/או לגורם האחר שצוין חלק של העבודות לקבלן המ
פי שיקול דעתה - בהודעה אלא אם כן קבעה הרשות, על

הבלעדי, במפורש ובכתב אחרת. המנהל יהיה רשאי לסרב 
להרשות לקבלן למסור ביצוע העבודות לקבלני משנה ו/או 
גורמים אחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, יהיה 

ודתו של כל רשאי המנהל להורות לקבלן להפסיק את עב
קבלן משנה ו/או כל מי מעובדי קבלן המשנה ו/או כל גורם 

פי שיקול דעתו - אחר הקשור לביצוע העבודות, בכל עת ועל
פי החוזה - הבלעדי, והכול מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על

  ו/או מבלי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

אישור המנהל את קבלני המשנה של הקבלן ו/או ביצוע   ב.
עבודות (כולן או חלקן), באמצעות קבלני המשנה, אינה ה

פוטרת את הקבלן ו/או גורעת מאחריותו והתחייבויותיו 
לפי החוזה או מטילה על המזמין אחריות כלשהי והקבלן 
יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל, לרבות כל 
- טעות ו/או השמטה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או תקלה ו/או אי

ל מין וסוג שהם, של קבלן המשנה ו/או של התאמה, מכ
כל מי מטעמו, הכול כאילו בוצעו המעשה ו/או המחדל 

  ידי הקבלן.- האמורים במישרין על

הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל אלה: לשלם לקבלני   ג.
המשנה כל תמורה ו/או תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג 

שר ישיר או שהם, בגין כל פעולה ו/או עבודה שביצעו, בק
עקיף עם הוראות החוזה באחריות המלאה; שקבלני 
המשנה יטמיעו בעצמם ויקיימו את כל ההוראות 
המפורטות בחוזה, באופן שבו יחייבו הוראותיו של החוזה 
(הרלוונטיות לחלק העבודות המתבצע על קבלני המשנה 
האמורים), את אותם קבלני משנה לכל דבר ועניין, כאילו 

פקח באופן הדוק ושוטף על עבודות קבלני היו הקבלן; ל
המשנה, יספק לקבלני המשנה את כל השירותים וכן יעמיד 
לרשותם את כל הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, ככל 
הדרוש לצורך ביצוע ו/או השלמת העבודות בהתאם ללוח 
הזמנים המאושר ולאיכות הנדרשת בחוזה, וזאת בלא כל 

ה בחוזה; כי כל קבלני המשנה, תמורה נוספת על זו הנקוב
יהיו קבלנים רשומים בתחום עיסוקם, ככל שקיים רישום 
כאמור, בסיווג ובהיקף המתאימים, בעלי המלצות 
מתאימות לביצוע העבודות וכן יעסיקו עובדים בעלי היתר 

  עבודה כדין ובתוקף.

פי החוזה ו/או - מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על  ד.
ישא הקבלן באחריות המלאה והבלעדית לפצות פי דין, י- על

ו/או לשפות את המנהל, מייד עם דרישתו הראשונה בגין 
כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, שנגרמו למזמין 
ו/או לכל מי מטעמו ו/או שבהם נדרש המזמין ו/או כל מי 
מטעמו לשאת בשל כל דרישה ו/או תביעה ו/או מעשה ו/או 

בלני המשנה כלפי המזמין ו/או בקשר עם מחדל של מי מק
העבודות, והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי 
חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

  תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  קבלני משנה באמצעות המזמיןהתקשרות עם   ה.

התקשר המזמין עם צד שלישי בהסכם   )1(
קתם של שירותים ו/או טובין שונים לאספ

הכלולים במסגרת העבודות, יהיה המזמין רשאי 
פי דין, - (בכפוף למגבלות המוטלות עליו על
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לרבות מגבלות הנובעות מעצם ההתקשרות 
שבינו לבין צד שלישי כאמור), לחייב את הקבלן 
להתקשר במישרין עם אותו צד שלישי לצורך 

ין האמורים, אספקתם של השירותים ו/או הטוב
וזאת בתנאים מסחריים שנקבעו לשם כך 
בהתקשרות שבין המזמין לבין הצד השלישי. 
הקבלן יהיה רשאי להוסיף למחירי החוזה של 
אותו צד שלישי סכומים בשיעור שיקבע לשם כך 

  במפרט המיוחד, ככל שיקבע.

חשב יהתקשר הקבלן עם צד שלישי כאמור, י  )2(
קבלן לכל דבר לן משנה של ההצד השלישי כקב

ועניין, ויחולו בעניין זה, שאר ההוראות 
  זה.  7.2 המפורטות בסעיף 

  גופים מטעם המזמין  7.3

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הובהר לו שבמסגרת ו/או   א.
לצורך ביצוע העבודות ייתכן ויפעלו באתר קבלנים ו/או 
גופים ו/או עובדים נוספים מטעם המזמין ו/או גורם אחר 

  ").גופים מטעם המזמיןמם (בחוזה, יחדיו "מטע

הקבלן יבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא,   ב.
עם המזמין ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או גופים מטעם 
המזמין ו/או כל צד שלישי הפועל באתר, לרבות צדדים 
שלישיים כאמור הפועלים באתר שלא במסגרת ו/או לצורך 

ף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע העבודות. בנוס
יישא הקבלן באחריות להתאים, לסנכרן ולממשק את 
מועדן, אופן וסדר ביצוען של העבודות לכל עבודה ו/או 

ידי הגופים מטעם המזמין, והכול כדי - פעולה המתבצעת על
להשלים את ביצוע העבודות, באיכות הנדרשת ובמועדים 

ות רצון המזמין. הקבועים לשם כך בלוח הזמנים, לשביע
   

הקבלן מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל  
טענה ו/או תביעה בקשר עם ביצוען של פעולות ו/או 

ידי הגופים מטעם - עבודות אחרות המתנהלות באתר על
המזמין, לרבות בקשר עם עיכובים שנגרמו בביצוע 

פי החוזה ככל שאלה נגרמו, בשל - התחייבויות הקבלן על
ר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של הקבלן ו/או העד

של מי מטעמו עם המזמין ו/או עם הגופים מטעם המזמין 
ו/או עם צדדים שלישיים אחרים כאמור. קבע המנהל, כי 
ביצוע העבודות עוכב בשל נסיבות הכרוכות במישרין 
במעשה ו/או במחדל של הגופים מטעם המזמין ושלא היה 

ות תיאום ו/או שיתוף פעולה של הקבלן ניתן למנעם באמצע
ו/או של מי מטעמו, יאריך המנהל את לוח הזמנים לביצוע 

ידו, וזאת - העבודות, בגין תקופת העיכוב כפי שתקבע על
מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל תשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי 
ו/או כל סעד אחר בשל כך, למעט האמור בהוראות סעיף 

  לתנאיו. להלן, ובכפוף 11.7 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כחלק בלתי נפרד   ג.
פי החוזה, הקבלן יספק - מביצוע התחייבויות הקבלן על

לגופים מטעם המזמין את כל השירותים וכן יעמיד 
לרשותם את כל הציוד, החומרים והמתקנים, באתר 
ומחוצה לו, הכול בהתאם להנחיות המנהל ו/או ככל הדרוש 

למת העבודות לרבות לעניין זה: שירותי לצורך ביצוע והש
תיאום וניהול, שמירה וגידור, כוח אדם ציוד וחומרים, 
ולרבות הקצאת גורם מוסמך ומתאים מטעם הקבלן אשר 
ילווה את הגופים מטעם המזמין בביצוע עבודותיהם, מתן 
מידע וכל בדיקה ו/או שירות ו/או סיוע שנדרש ו/או שיידרש 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  לצורך ביצוע העבודות.
מהנדס הביצוע ומנהל העבודה, יהיו אחראים אף על 
בטיחות עבודות קבלני המשנה והגופים מטעם המזמין, על 

  כל המשתמע מכך.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או שיפוי, מכל מין וסוג   ד.
זה,  7.3 שהוא, בגין ביצוע התחייבויותיו המפורטות בסעיף 

למעט אם נקבע אחרת במפרט המיוחד ובהתאם והכול 
  להוראות הנקובות במסגרתו.

  מעמד הקבלן ו/או מי מטעמו  7.4

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי הקבלן הוא "קבלן עצמאי",   א.
וכי לא קיים בין הצדדים או מי מטעמם יחסים של עובד 
ומעביד ו/או יחס של מרשה ומורשה ו/או יחסי שותפות, וכי 

חו של הקבלן לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן אין בכו
בשמו של המזמין או של מי מטעמו. עוד מובהר בזאת 
באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא יהיה בהתחייבויות 

לעיל, כדי להטיל על  7.1 - 7.3 פי סעיפים - הקבלן על
המזמין אחריות, מכל מין וסוג שהיא, כלפי כוח האדם 

אחר הפועל מטעם הקבלן ו/או  וקבלני המשנה ו/או כל
בהשגחתו ו/או בפיקוחו, בין בהיבטים הקשורים למימוש 
זכויות חוזיות ו/או מסחריות ובין בהיבטים הקשורים 

  למימוש זכויות נזיקיות, בלא יוצא מין הכלל.

- מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי כל המועסקים על  ב.
, ספקי ידי הקבלן לרבות ומבלי לגרוע בעלי המלאכה

החומרים, השירותים, הציוד והמתקנים למיניהם יהיו עובדי 
הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם וכי למזמין 
לא תהיה כלפיהם אחריות מכל מין וסוג שהיא. עוד מוסכם 
בזה, כי בעלי המלאכה, ספקי החומרים, השירותים, הציוד 

בלבד, והמתקנים למיניהם, יפעלו עבור ובשם הקבלן 
והמזמין לא יחשב, בין במישרין ובין בעקיפין, כשולח ו/או 
כצד להתקשרות עימם, הם לא יהיו זכאים מהמזמין, לכל 
תשלומים, פיצויים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע 

פיו; ביטול או סיום החוזה וכן - החוזה; הוראה שניתנה על
ה עיכוב או השהיית או הפסקת ביצוע העבודות מכל סיב

שהיא, וכי לא תוטל על המזמין כל אחריות ו/או חיוב מכל 
מין ו/או סוג שהם ביחס ו/או בקשר לעובדים ו/או לקבלני 
המשנה האמורים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

ב. זה, יחולו  7.4 א. לעיל והוראות סעיף  7.4 הוראות סעיף 
גם בנסיבות בהן ישתתפו הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או 

ל מי מטעמם כאמור, בישיבות מנהלת הפרויקט ובישיבות כ
להלן ו/או  7.7 תיאום ודיווח מטעם המזמין כמפורט בסעיף 

בנסיבות בהן קיבלו העובדים האמורים ו/או קבלני המשנה 
ו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או הנחיות במישרין מהמנהל 

  ו/או מהמפקח.

ת המוטלות על הקבלן לבדו יישא בכל התשלומים וההוצאו  ג.
מעביד כלפי עובדיו, לרבות תשלומים לביטוח הלאומי וכל 
תשלום או הוצאה אחרת המוטלת על הקבלן, כמעביד, 
בהתאם להוראות כל דין. כמו כן, יישא הקבלן באחריות 
שקבלני המשנה מטעמו יחילו ויישמו את כל ההוראות 

ני לעיל, גם כלפי עובדים וקבל 7.1 - 7.4 הנקובות בסעיפים 
משנה הפועלים מטעמם. מובהר בזאת, כי המזמין לא 
יישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא לבחון ו/או לבדוק את 
מילוי התחייבויות הקבלן כלפי מי מטעמו, בהיבטים חוזיים 
ו/או אזרחיים ו/או המסחריים ו/או בהיבטים הביטחוניים 
ו/או הבטיחותיים ו/או נזיקיים, והקבלן יישא באחריות 

  המלאה והבלעדית בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ומהאחריות   ד.
פי שאר הוראות החוזה, לרבות אחריותו כלפי - הקבלן על

הרשות, הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית כלפי כל 
המנויים בכוח האדם לכל נזק ו/או אבדן ו/או פגיעה ו/או 

מקורם בנזקי ממון, בנזקי תקלה, מכל מין וסוג שהם, בין ש
רכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לכוח 
האדם מכל סיבה שהיא, בין באתר ובין מחוצה לו, בקשר 
עם העבודות ו/או שלא בקשר עם העבודות, במישרין ו/או 
בעקיפין, וכן יפצה ו/או ישפה את כוח האדם בגין כל נזק 
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לה, והוא מוותר בזאת כלפי ו/או אבדן ו/או פגיעה ו/או תק
הרשות וכלפי כל מי מטעמה על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

   דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין, מייד עם דרישתו  
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או תשלום ו/או הוצאה 

צויים שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת, והמ
  ד. זה.  7.4 פי סעיף - באחריותו של הקבלן על

  המנהל וסמכויותיו  7.5

כוחו של המזמין לצורך החוזה וביצוע - המנהל הוא בא  א.
העבודות. המנהל יהיה רשאי לתת לקבלן כל הוראה, 
הנחיה והערה שימצא לנכון בקשר עם העבודות, והקבלן 
י יהיה מחויב בביצוען. בכל מקרה שהמנהל הוסמך לפ

הוראות החוזה לקבוע, להחליט, להכריע, לאשר או לתת 
תעודה לגבי עניין או שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, 

ידו לגבי אותו עניין או - הכרעתו, אישורו ומתן תעודה על
  אותה שאלה, יחייבו את הקבלן.

למען הסר ספק יובהר, כי אין לראות בזכות הפיקוח   ב.
ו/או בכל הנחיה ו/או  שניתנה למנהל על ביצוע העבודות

פי החוזה - אישור שיעניק המנהל ו/או מי מטעמו לקבלן על
אלא כאמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל 
שלביו במלואו. הפיקוח ו/או כל הנחיה ו/או אישור כאמור 
לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי 

  כל הוראות החוזה.

- ידי המנהל לקבלן, תרשם מיד על- נה עלכל הוראה שנית  ג.
  להלן. 10.5 ידי הקבלן ביומן העבודה כאמור בסעיף 

המנהל רשאי להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו,   ד.
כך תישלח - פי החוזה והודעה בכתב על- המוקנות לו על

ידי המפקח לקבלן - לקבלן. כל הוראה בכתב שתינתן על
נהל דינה כדין ידי המ- בתחום הסמכויות שהועברו לו על

  ידי המנהל.- הוראה שניתנה על

  המפקח וסמכויותיו  7.6

המפקח יהיה בעל כל סמכות הנקובה מפורשות בחוזה וכן   א.
בעל כל סמכות אחרת אותה יעניק המנהל למפקח 

ד. לעיל, ויחולו בעניין זה שאר  7.5 בהתאם להוראות סעיף 
ויים ג. לעיל, בשינ - ב. 7.5 יפים ההוראות המפורטות בסע

   המחויבים.

אף האמור בסעיף - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על  ב.
א. לעיל, המפקח לא יהיה מוסמך לסטות מהוראות  7.6 

החוזה ו/או מהוראות המנהל ובכלל האמור: לשחרר ו/או 
לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות המוטלות 

וע פי החוזה, וכן לא יהיה מוסמך להורות על ביצ- עליו על
עבודה כל שהיא, העלולה לגרום לעיכובים בביצוע ו/או 
בהשלמת העבודות, או להורות על ביצועו של תשלום 
מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כל שהם 
ביצוע העבודות שלא בהתאם להוראות החוזה, אלא אם כן 

  ידי המנהל.- הוסמך לכך בכתב על

וע בשום צורה ואופן אין באמור בסעיף זה כדי לגר  ג.
פי החוזה, ובכלל האמור, יהיה - מסמכותו של המנהל על

רשאי המנהל להפעיל כל סמכות מסמכויות המפקח גם 
ידי המפקח, מכל סיבה שהיא ו/או - אם זו לא הופעלה על

ליתן כל הוראה הסותרת את הוראת המפקח, ובנסיבות 
האמורות, ישמע הקבלן להוראות המנהל בלבד, אשר 

 לכל צורך ועניין על הוראות המפקח. יגברו

ביצע הקבלן פעולה בניגוד להוראת המנהל שניתנה לשם   
כך בכתב ו/או ביצע הקבלן פעולה בלא קבלת הסכמה או 
החלטה של המנהל (מקום שנדרשה הוראה ו/או החלטה 

פי הוראות החוזה), תחשב ביצוע הפעולה - כאמור על

וזה, וזאת גם פי הח- כאמור כהפרה של חובות הקבלן על
  בנסיבות בהן התקבלה לשם כך הסכמת המפקח.

  נהלת העבודותמ  7.7

הקבלן יישא באחריות להתייצב לישיבת עדכון, מדי שבוע   א.
ידי המנהל ו/או - או בתדירות אחרת כפי שתיקבע על

המפקח, במסגרתה ישתתפו מהנדס הביצוע ומנהל 
ו ידי המנהל ו/א- העבודה וכל גורם נוסף אשר הוזמן על

המפקח. בנוסף יישא הקבלן באחריות לנוכחותם של נציגי 
הקבלן בישיבת העדכון, נציגי קבלני המשנה מטעמו 
האחראים על ביצועם של העבודות וכן כל נציג אחר מטעם 

ידי המנהל ו/או - הקבלן, אשר יידרש אותה העת על
  המפקח.

במסגרת ישיבות התיאום יגיש הקבלן למנהל ו/או למפקח   ב.
קדמות בכתב, אשר יכיל את כל הפרטים דוח הת

הרלבנטיים המשקפים את התקדמות הקבלן בביצוע 
התחייבויותיו לפי החוזה, לרבות ומבלי לגרוע, תיאור חלק 
העבודה שבוצע ותיאור חלק העבודה שעתיד להיות מבוצע 
עד לישיבת התיאום העוקבת, מידת התקדמותו ו/או 

, חריגות צפויות התקדמות כל מי מטעמו בביצוע העבודות
בלוח הזמנים, עמידת הקבלן בלוח הזמנים, פירוט של כל 
תקלה שנתגלתה בביצוע העבודות או בחלק ממנה 
- והדרכים המוצעות לתיקונה ו/או כל דיווח אחר הנדרש על

  פי החוזה.- ידי המנהל ו/או המפקח ו/או הנדרש על

א. לעיל, יהיה המנהל  7.7 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   ג.
שאי לדרוש בכל עת מהקבלן דיווח מיידי על שלבי הביצוע ר

של העבודות, והקבלן מתחייב להעמיד למזמין כל מידע, 
 נתון ומסמך מייד עם קבלת הדרישה כאמור.

  מתן הרשאה לביצוע עבודות  .8
המזמין יעמיד לרשות הקבלן את האתר או את אותו חלק   8.1

, בהתאם ממנו הדרוש לדעת המנהל לשם ביצוע העבודות
ללוח הזמנים המאושר או במועד מאוחר יותר, ככל שנבצר 
מהמזמין להעמיד את האתר לרשות הקבלן במועד האמור 
ובין היתר, בכפוף לעבודות שיבוצעו באתר ו/או בסביבתו 

- ידי הרשויות המוסמכות ו/או על- ו/או לאילוצים שיקבעו על
  ידי הגופים מטעם המזמין.

בזאת, כי מתן ההרשאה לביצוע למען הסר ספק מובהר   8.2
העבודות באתר לא תקנה לקבלן זכות, מכל מין וסוג 
שהיא, באתר ו/או במתקנים ובמבנים הנמצאים בו. 
הרשות להימצא באתר ניתנת לקבלן לצורך ביצוע 

פי החוזה בלבד. הקבלן יישא באחריות כי - העבודות על
הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו, עובדיהם וכל מי 

עמם, יפנו את האתר מיד עם השלמת העבודות ו/או מט
פי הוראות המפקח ויחולו בעניין - במועד מוקדם יותר על

להלן, בשינויים  10.9 זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
  המחויבים.

הקבלן ימנע ו/או יסלק ו/או לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני   8.3
ם ללון המשנה מטעמו ו/או לעוזריהם ו/או לכל מי מטעמ

באתר, זולת אם יקבלו לכך את הסכמתו המפורשת, בכתב 
  ומראש, של המפקח.

מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי לפטור ו/או   8.4
לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות הקבלן כאמור בשאר 

  הוראות החוזה.

  זכות מעבר  8.5

כחלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן בחוזה, מובהר   
ל שיזדקק הקבלן, לזכות מעבר או שימוש או בזאת, כי ככ

כל זכות דומה, לרבות זכות להשתמש בשטח כלשהו לשם 
התארגנות או לשם נטילת עפר או חול, שאינה קיימת 
למזמין, יהיה הקבלן חייב בהשגת הזכות האמורה בעצמו 
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ובתשלום תמורתה המלאה, כפי שיוסכם בינו ובין הבעלים 
ידי - א תשולם לקבלן עלשל אותה זכות. מובהר, כי ל

המזמין כל תמורה נוספת מעבר לשכר החוזה, בגין כל 
תשלום שיישא הקבלן לצורך קבלת/רכישת זכות כאמור, 

ידי מי - וזאת גם אם קבלת הזכות האמורה לא נצפתה על
  מהצדדים עובר לחתימת החוזה.

  זכות הגישה  8.6

כוחו, למנהל, למפקח ולכל אדם אחר - למזמין, לבאי  
ידי המזמין, תהיה זכות כניסה בלתי - ה לכך עלשהורש

מוגבלת לאתר ולכל מקום אחר שבו מתבצעות העבודות, 
או מובאים ממנו חומרים, מכונות, ציוד ופריטים כלשהם 
לצורך ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב להבטיח להם זכות 

  גישה שכזו ולשתף פעולה איתם בכל הנדרש.

  הכנה לביצוע העבודות  .9
  תארגנות הקבלן באתר ותכנית ההתארגנותה  9.1

כחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, יישא הקבלן באחריות   א.
חשבונו ובלא כל תמורה, לבצע ולהשלים, - הבלעדית על

את כל פעולות ההתארגנות הדרושות כדי לאפשר את 
ביצוען והשלמתן של העבודות, ובכלל האמור, הקמת כל 

תקנים ו/או המבנים התשתיות ו/או המערכות ו/או המ
הארעיים ו/או את אמצעי הבטיחות והביטחון, הכול 
כמפורט לשם כך בהוראות המפרט המיוחד לשביעות 
רצונו המלאה של המנהל ובהתאם להוראות כל דין (להלן 

  ").ההתארגנות"

ביצוע ההתארגנות, יעשה אך ורק באותם השטחים ו/או   ב.
אותן יקצה  בהתייחס לאותן נקודות ו/או תשתיות הקצה

המנהל לקבלן לשם כך (ככל שיקצה). המזמין יהיה רשאי, 
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להקצות למפעיל, - על

פי דרישת המזמין, נכסים ותשתיות - לבקשתו ו/או על
לצורך ביצוע ההתארגנות ו/או לצורך ביצוע העבודות, וזאת 
בכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות. הקצה המזמין 

סים ו/או תשתיות כאמור, יחולו בעניינם זה גם הוראות נכ
המפורטות בנספח שימוש בנכס הרלוונטי שיצורף לשם כך 

  חוזה.

חשבונו, לבצע את - הקבלן יישא באחריות הבלעדית, על  ג.
ההתארגנות בהתאם להוראות כל דין, ובמסגרת האמור 
לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות 

לשם כך מכל הרשויות המוסמכות, לרבות, למען  הדרושים
הסר ספק, קבלת היתרי הבנייה הדרושים לביצוע 
ההתארגנות וכל כל ההיתרים הדרושים להקמה, הכשרה, 
אחזקה, תחזוקה ופינוי כל התשתיות ו/או המבנים ו/או 
המתקנים ו/או הציוד אותם הקים במסגרת ההתארגנות. 

מכלליות האמור בסעיף  עוד מובהר בזאת, כי מבלי לגרוע
זה לעיל, כל התשתיות ו/או המבנים ו/או המתקנים ו/או 
הציוד אותם יקים הקבלן במסגרת ההתארגנות תתבצע 

  בהתאם ובכפוף לדרישות המפרט המיוחד.

הקבלן יישא באחריות המלאה, להסיר ו/או לפרק ו/או   ד.
לסלק ו/או לפנות את כל התשתיות ו/או המבנים ו/או 

ו/או הציוד אותם ביצע במסגרת ההתארגנות המתקנים 
- (כולם או חלקם, בהתאם להנחיית המנהל), הכול על

חשבונו של הקבלן ובמועד אותו ינקוב המפקח לשם כך, 
להלן, בשינויים  20 - ו 10.9 ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

  המחויבים.

הקמה, אחזקה, ניקיון ותחזוקה שוטפת של כל המתקנים   ה.
תיות ו/או המבנים אותם הקים הקבלן במסגרת ו/או התש

ההתארגנות, לרבות שינועם ו/או החלפתם במקרה הצורך, 
וכן הסרתם ו/או פירוקם ו/או סילוקם ו/או פינויים במועד 

חשבונו - ידי הקבלן על- שיידרש לשם כך, יבוצעו על
  ואחריותו במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

זה, יגיש  9.1 פי סעיף - ו עללצורך ביצוע מלוא התחייבויותי  ו.
הקבלן לאישורו, מראש ובכתב, של המפקח, בתוך 

כך במפרט המיוחד, תכנית - התקופה הנקובה לשם
התארגנות מפורטת בה יציין הקבלן כיצד הוא מתעתד 
לבצע את כל הפעולות ו/או להקים את התשתיות ו/או 
המבנים ו/או המתקנים ו/או המערכות ו/או הציוד ו/או 

פי החוזה (לרבות - הבטיחות והביטחון, הדרושים על אמצעי
פי דין, לצורך ביצוע העבודות, בין - המפרט המיוחד) ו/או על

זה תוך מתן  9.1 היתר כמפורט בשאר הוראות סעיף 
התייחסות מלאה לתשתיות הקיימות באתר ולשטחי 

ידי המפקח, וכפי שנבדקו - ההתארגנות כפי שהוקצו לו על
תכנית כנית ההתארגנות (להלן "ידו טרם עריכת ת- על

  ").ההתארגנות

מובהר בזאת, כי עריכת תכנית ההתארגנות וביצוע   ז.
ההתארגנות לשביעות רצונו המלאה של המנהל, בהתאם 
להוראותיה ולהוראות הסכם זה (לרבות הוראות המפרט 
המיוחד) ולשאר הוראות הדין, מהווה תנאי להמשך ביצוען 

. לא ביצע הקבלן איזה של עבודות ההקמה של המבנה
זה, יחולו הוראות  9.1 מהתחייבויותיו הנקובות בסעיף 

  להלן. 21 סעיף 

  שמירה, גידור ושאר אמצעי ביטחון ובטיחות  ח.

כחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות, בהתאם להוראות   
ידי המנהל, ובכל - תכנית ההתארגנות כפי שאושרה על

ן יתקין, יספק מקרה מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הקבל
חשבונו, במהלך כל - ויחזיק, באחריותו הבלעדית ועל

תקופת ביצוע העבודות, ביום ובלילה, אמצעי שמירה, 
גידור, ביטחון ובטיחות, לרבות תמרורי אזהרה ולרבות 
פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות, ככל הדרוש לשם 
בטיחות וביטחון האתר ולשם ביטחונו, בטיחותו ונוחיותו 

הציבור ו/או כל צד שלישי (לרבות מסיגי גבול באתר)  של
ו/או שיהיו דרושים בהתאם לצרכי האתר ו/או בהתאם 
- להוראות המנהל או המנהל ו/או כאלה שיהיו דרושים על

פי הוראות רשות מוסמכת כלשהי, והכול - פי דין ו/או על
  באופן ובתנאים הנקובים לשם כך במפרט המיוחד.

  םהמסמכים ההנדסיי  9.2

ידי המנהל, וזאת - כל המסמכים ההנדסיים ימסרו לקבלן על  א.
למוסף. כל עותק נוסף  1נקוב בסעיף במספר העתקים ה
חשבון הקבלן, - בלן, יערך באחריות ועלשיהיה דרוש לק

וזאת מבלי שיהיה באמור כדי לעכב ו/או להשהות בכל 
  צורה ו/או אופן את ביצוע העבודות.

העתק אחד מהחוזה (לרבות  הקבלן יחזיק באתר לפחות  ב.
מכל המסמכים ההנדסיים). ההעתקים ישמרו במצב תקין 
המאפשר למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל מי 

  מטעמם לעין בהם בכל עת.

פי החוזה - כחלק בלתי נפרד מביצוע התחייבויותיו על  ג.
לביצוע העבודות, יבדוק הקבלן, בעיני בעל מקצוע מנוסה 

בם והיתכנותם של המסמכים ההנדסיים וכן ומיומן, את טי
יישא באחריות להנחות ו/או לייעץ ו/או להודיע למזמין על 

ות ו/או התאמה ו/או ליקוי ו/או חוסר סביר- כל טעות ו/או אי
כל פגם במסמכים ההנדסיים האמורות. הקבלן יישא 

בהירות ו/או - באחריות להודיע למזמין על כל חוסר ו/או אי
סבירות  התאמה ו/או חוסר- ם ו/או אילאקונה ו/או פג

במסמכים ההנדסיים, וזאת מייד עם היוודע לו על קיומם 
ימים לפני ביצוע איזה מהמסמכים  14ובכל מקרה לפחות 

ההנדסיים, הכול כדי למנוע כל עיכוב ו/או השהייה בביצוע 
  העבודות.
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למען הסר ספק מובהר בזאת, הקבלן יישא באחריות לכל   ד.
ע העבודות שנגרם בשל חוסר סבירות, טעות, עיכוב בביצו
בהירות ו/או כל פגם אחר, מכל - התאמה, אי- השמטה, אי

מין וסוג שהוא, ככל שימצא במסמכים ההנדסיים אותו 
צריך היה לגלות בעל מקצוע סביר מסוגו של הקבלן וככל 

כך למזמין במועד כמפורט בסעיף - שהקבלן לא הודיע על
  ג. לעיל. 9.2 

ישא באחריות לקבל מהמזמין במהלך כל תקופת הקבלן י  ה.
ביצוע העבודות את המהדורה המעודכנת ביותר של 
המסמכים ההנדסיים, כפי שיעודכנו מפעם לפעם ובכלל 
האמור: לעדכן את כל יתר נספחי החוזה בהתאם 
להוראותיהם וכן לבצע את העבודות בהתאם להוראות 

יחזיק המסמכים ההנדסיים המעודכנים ביותר. הקבלן 
באתר את כל המהדורות של המסמכים ההנדסיים כפי 
שיעודכנו מפעם לפעם בתוך ציון השינויים ו/או ההתאמות 
שבוצעו במסגרת כל מהדורה כאמור באופן שבו יוכל 
הקבלן להציג למפקח, בכל עת, את כל מהדורות 
המסמכים ההנדסיים לרבות הצגת השינויים שבוצעו 

סמכים ההנדסיים אלה שאר במסגרתם, ויחולו בעניין המ
  זה לעיל.   9.2 ההוראות המפורטות בסעיף 

  סימון וביקורת מידות  9.3

לפני התחלת ביצוע עבודות ההקמה של המבנה, יישא   א.
הקבלן באחריות לבדיקה של המבנה, לרבות כל 
המפלסים, קווי הגובה, המספרים, המימדים, הכיוונים 

נדסיים ו/או והמידות כפי שהם מפורטים במסמכים הה
בהוראות בכתב שיקבל לשם כך מהמפקח ו/או מהמנהל. 
- לאחר ביצוע הבדיקה כאמור, יישא הקבלן באחריות, על

חשבונו, לסימון הנכון והמדויק של המבנה, לרבות כל 
המפלסים, קווי הגובה, המספרים, המימדים, הכיוונים 
והמידות, בין היתר, בהתאם להוראות בכתב שיקבל לשם 

פקח ו/או מהמנהל. בוצעו במסגרת העבודות כך מהמ
מערכות המבנה, יישא הקבלן באחריות לסמן את כל 
הנדרש בקשר עם מערכות המבנה האמורות, הכול 

  כמפורט במפרט המיוחד.

התאמה ו/או טעות - דיוק ו/או אי- נמצאו שגיאה ו/או אי  ב.
ידי המנהל - באיזה הסימונים, אף אם אלא נערכו ונבדקו על

קח ו/או אחר מטעמם, יישא הקבלן באחריות ו/או המפ
התאמה ו/או טעות - דיוק ו/או אי- לתקן כל שגיאה ו/או אי

כאמור, או את חלקי מהעבודות שהתבצעו על בסיסם, 
חשבונו של הקבלן ובהתאם להוראות המנהל ו/או - הכול על

  המפקח ולשביעות רצונם המלאה.

על  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה, מוסכם כי  ג.
- הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות באתר, באחריותו ועל

חשבונו, מכשירי מדידה מדויקים, אמינים ומודרניים, 
הדרושים לסימון כל חלקי המבנה ולצורך בדיקת העבודות 

  ידי הקבלן.- שיבוצעו על

חשבונו, להספקתם ולהחזקתם - הקבלן יישא באחריות, על  ד.
ושל כל הסימונים התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון 

האחרים שנקבעו לצורך ביצוע העבודות, ובמקרה של 
סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם עקב כל סיבה 
שהיא, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על 

חשבונו. כן יישא הקבלן באחריות מלאה - אחריותו ועל
לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות, שתגרמנה בשל סילוק 

ים האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בהם, מכל הסימונ
  סיבה שהיא.

הקבלן יקיים ביקורת מתמידה לגבי כל המידות, הכמויות   ה.
פיו, ויודיע - והחישובים, המפורטים בחוזה או הנערכים על

- למנהל מייד עם היוודע לו על כל טעות, סתירה, אי
התאמה או שגיאה שהתגלו ו/או התעוררו. מבלי לגרוע 

האמור, יישא הקבלן בכל ההוצאות של ביקורת כאמור מ
  מסירת הודעה למנהל באופן המפורט.- ו/או של אי

התאמה או שגיאה שהתגלו במסגרת - טעות, סתירה, אי  ו.
הוראות סעיף זה לא יהוו עילה לדחיית המועדים הנקובים 

 11.5 בלוח הזמנים המאושר בהתאם להוראות סעיף 
 להלן.

  לביצוע העבודותהוראות כלליות   .10
  אישורים לפי דין  10.1

שא באחריות הבלעדית לכך שבכל תקופת ביצוע יהקבלן י  א.
חשבונו, בכל האישורים, ההיתרים, - עלהעבודות, יחזיק 

הרישיונות, ההסכמות והתעודות, מכל מין וסוג שהם, 
הדרושים לצורך ביצוע כל חובה ו/או התחייבות המוטלת 

פי - עלו (לרבות כוח האדם), על הקבלן ו/או על מי מטעמ
  פי כל דין לרבות כל רשות מוסמכת.- עלהחוזה ו/או 

לעיל, הקבלן  א. 10.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף   ב.
מתחייב שכל פעולה הכרוכה בביצוע העבודות, המחייבת 

פי - קבלת אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה, על
ידו אלא אם קיבל - עלע פי החוזה, לא תבוצ- עלכל דין או 

את אותו אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה 
הנדרשים כשהם בני תוקף במועד ביצוע העבודות 
הרלוונטיות. כל ההוצאות הקשורות או הנובעות מקבלת 
אישור, היתר, רישיון, רישוי, הסכמה ותעודה, או חידושם, 

  יחולו על הקבלן.

  ציוד, מתקנים וחומרים  10.2

הקבלן מתחייב לספק ולשנע לאתר באחריותו המלאה   .א
על זו הקבועה בחוזה, את כל  ,לא כל תמורה נוספתבו

הציוד, המתקנים והחומרים ואת כל הפרטים האחרים, 
הדרושים לשם השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים 
המאושר ובהתאם לשאר הוראות החוזה ולהוראות 

הציוד, " דיומפעם לפעם (להלן, יחהמפקח שינתנו 
זה: יכללו  10.2 "). לצורך סעיף החומרים והמתקנים

במונח "חומרים" כל אלה: חומר, אבזר, מוצר, ציוד, 
תשתית ומתקן מכל מין וסוג שהם, בין מוגמרים ובין שאינם 
מוגמרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהמבנה, לרבות 
כאלה שלגביהם ו/או באמצעותם בוצעו עיבודים ו/או 

  ידי מי מטעמו.- עלידי הקבלן ו/או - על עבודות

מוסכם בין הצדדים, כי החומרים שסופקו לאתר למטרת   ב.
ספקתם והגעתם הביצוע והשלמת העבודות, יעברו במועד 

לאתר לבעלות המזמין, אולם האחריות לשמירתם ולטיבם 
  תישאר של הקבלן.

הקבלן מתחייב להשאיר לרשות המזמין, עם תום עבודתו   ג.
כל תמורה נוספת, את כמות וסוג החומרים  לאבבאתר, 

המפורטים במפרט המיוחד בהם בוצע שימוש במסגרת 
העבודות, וזאת לצורך ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן 
לצורך אחזקה שוטפת עתידית של המבנה, כשהם ארוזים 

  חשבון הקבלן.- עלומסודרים במשטחים, הכול 

יל, ציוד, חומרים לע ג.  10.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ד.
ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע - עלוהמתקנים שסופקו 

ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או - עלוהשלמת העבודות, לא יוצאו 
לא הסכמת המפקח בכתב. כתנאי בברשותו מהאתר, 

להוצאת תעודת קבלה, יסלק הקבלן מהאתר, על אחריותו 
ועודפי  חשבונו, את הציוד, המתקנים- עלהבלעדית ו

תוך בפי החוזה, הכול - עלרים השייכים לו (בלבד) החומ
התקופה, בתיאום ובאישור בכתב של המפקח ויחולו בעניין 

להלן, בשינויים  10.9 זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 
  המחויבים.

פי הוראות - עלבכל מקרה שציוד, חומרים ומתקנים נפסלו   ה.
סעיף זה או שהורה המפקח בכתב, שציוד, חומרים 
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נים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, יסלקם הקבלן ותק
עם פסילתם או מתן הוראה  - מהאתר, ולגבי החומרים 

  כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת ציוד, חומרים ומתקנים   ו.
מהאתר, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר 

מור. לא ציית הקבלן להוראה מהמועד שנקבע בהוראה כא
זו, רשאי המפקח להוציאם מהאתר לכל מקום שיראה 

זמין לא יהיה אחראי לכל נזק חשבון הקבלן. המ- עלבעיניו, 
בדן שייגרמו להם או בגינם ויחולו בעניין זה הוראות או א

  להלן. 21 סעיף 

הקבלן אחראי לשמירתם של כל הציוד, המתקנים   ז.
לעיל, והוא רשאי ח.  9.1 ףוהחומרים, כמפורט בסעי

  להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החוזה.

אין לפרש סעיף זה כמתן אישור לקבלן, בקשר לטיבם של   ח.
  ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

  טיב הציוד, החומרים והמתקנים  ט.

א.  10.2 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף   )1(
בודות, ישתמש הקבלן לעיל, לשם ביצוע הע

בציוד, בחומרים ובמתקנים הנקובים במסמכים 
ההנדסיים. כל הציוד, החומרים והמתקנים יהיו 
חדשים ושלמים, מהטיב, הסוג והאיכות אשר 
יתאימו בתכונותיהם ובטבעם לצורך ביצוע 
והשלמת העבודות באיכות הנדרשת בחוזה 
ובמועדים הנקובים לשם כך בלוח הזמנים 

מו כן: יתאימו לדרישות כל תקן כפי המאושר וכ
שנקבע במסמכי החוזה ו/או לפי כל דרישות כל 

קיימים מספר סוגים של ציוד, חומרים אם דין. 
ומתקנים המתאימים לתקן, ישתמש הקבלן 
בחומרים מהסוג המובחר יותר, פרט אם נקבע 
בחוזה במפורש סוג אחר מתוך התקן המתאים, 

ל שמדובר בציוד, כל תמורה נוספת. ככ בלאוזאת 
חומרים ומתקנים שאין להם תקן אולם קיימת 
המלצה ו/או טיוטה לתקן (לרבות תקן שאינו 
מחייב), יתאימו הציוד, החומרים והמתקנים 
להמלצה ו/או לטיוטה כאמור, פרט אם נקבע 
אחרת בחוזה במפורש. בכל מקרה מובהר 
ומוסכם, כי דוגמה מכל ציוד ו/או חומר ו/או מתקן 

 התחלתלאישור בכתב של המפקח טרם ליוצג 
פרק הזמן שינקוב לשם כך  בתוךהשימוש בו 

המפקח, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או 
מבלי להטיל על המזמין אחריות כלשהי, והכול 

 ידי המנהל, בכתב.- למעט אם נקבע אחרת על

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של   )2(
לציוד ולמתקנים  המפקח ביחס לציוד, לחומרים

בהם יש בדעתו להשתמש לצורך ביצוע 
העבודות. באשר לחומרים נדרש הקבלן לקבל 
את אישור של המפקח גם למקורם של החומרים 
ולזהות יצרניהם; אולם מוסכם בזה במפורש, כי 
בשום פנים אין אישור הציוד החומרים והמתקנים 

לגרוע  כדימהווה אישור לטיבם ולטבעם ואין בו 
  פי החוזה.- עלריות הקבלן מאח

  האמור:ן מבלי לגרוע מ  )3(

ציוד, חומרים ומתקנים מתוצרת הארץ, אשר   (א)
לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים 

  הישראלי, ישאו תו תקן ישראלי כאמור;

ציוד, חומרים ומתקנים מתוצרת חוץ, אשר   (ב)
לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים 

לוונטי, ישאו תו תקן של של ארץ המוצא הר
  ארץ המוצא.

אם לציוד, לחומרים ולמתקנים הנדרשים לא   (ג)
קיים חומר הנושא תו תקן, יהיה הקבלן רשאי 
להציע ציוד, חומרים ומתקנים שאינם נושאים 
תו תקן, ויביאם לאישורו של המפקח, וזאת 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או מבלי 

  י.להטיל על המזמין אחריות כלשה

הקבלן אחראי באופן מלא ומוחלט לכל הפגמים,   )4(
המגרעות והליקויים שיתגלו בציוד, בחומרים 
ובמתקנים שהשתמש בהם לשם ביצוע העבודות, 
מכל מין וסוג שהם, אף אם עמדו בתקנים ו/או 

  ידי המפקח.- עלאושרו 

באחריות לבצע את פעולות הייצור,  יישא הקבלן  )5(
, ההובלה, הפריקה, הרכישה, האריזה, ההעמסה

הפעולות הכרוכות בייצור,  שארהאחסנה וכל 
שינוע והובלת הציוד, החומרים והמתקנים לאתר 

- עלולצורך ביצוע העבודות, באחריותו הבלעדית ו
חשבונו, בין היתר, באופן שימנע את קלקולם, 
זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. 

אשר הציוד, החומרים והמתקנים יאוחסנו בצורה 
רכב - כליתימנע הפרעה לתנועה חופשית של 

  והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

החומרים ישלחו לשם בדיקות תקניות או לצורך   )6(
ידי המנהל, - עלכל בדיקה אחרת כפי שיקבע 

למכון מוסמך ו/או למבדקה מוסמכת שיקבעו 
"). המבדקהידי המנהל (להלן "- עללצורך זה 

את הבדיקות  קבע המנהל, כי הקבלן יבצע
האמורות, אזי כל ההוצאות הכרוכות בהובלתם 
של החומרים למכון ו/או למבדקה כאמור וכן 
הוצאות הבדיקות עצמן וכל הכרוך בהן, לרבות 
במקרה הצורך, הוצאות בדיקות חוזרות, יחולו על 

  הקבלן במלואן.

המזמין יבצע את הבדיקות שקבע המנהל,   )7(
בגין כל ההוצאות מין האמורות, ישלם הקבלן למז

הכרוכות בהובלתם של החומרים למכון ו/או 
למבדקה כאמור וכן הוצאות הבדיקות עצמן 

למוסף, מסך החשבון  2שיעור הנקוב בסעיף 
מפקח, לרבות ידי ה- הסופי (כפי שאושר על

"). השתתפות בבדיקות-דמי"שינויים) (להלן 
 יישא למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן

לום דמי ההשתתפות בבדיקות, בכל מקרה בתש
וזאת גם בנסיבות בהן לא ביצע המזמין בדיקות 
בהיקף הכספי האמור והקבלן מוותר בזאת וכן 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

  יעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.תב

הוצאות שמקורן בסוגי הבדיקות דלהלן לא   )8(
 10.2 ייחשבו ככלולות בשיעור הנקוב בסעיף 

לעיל כחלק מדמי ההשתתפות בבדיקות  )7ט.(
  קבלן:והן תחולנה, בכל מקרה ובמלואן, על ה

בדיקות מוקדמות של החומרים, -דמי  (א)
  המיועדות לקבוע את מקורות האספקה;

בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, -דמי  (ב)
  כגון לנוחות בעבודה, לחיסכון וכיו"ב;

יימצאו בלתי בדיקות של החומרים, ש-דמי  (ג)
פי - מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו על

בדיקות של - שיקול דעת המפקח לרבות דמי
החומרים, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות 
תקנים ישראליים או תקנים של ארץ המוצע 

בדיקות -הרלוונטי, לרבות בעניין זה דמי
  חוזרות לחומרים כאמור ו/או לחליפיהם;
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כנות למטרת ביצוע הוצאות לוואי שונות וה  (ד)
בדיקות מכל סוג שהוא, כפי שיקבעו, בין 

  היתר, במפרט המיוחד.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות   )9(
ידי - ידי המנהל ועל- רק לאחר שהחומרים אושרו על

המבדקה (למעט אם קבע המנהל אחרת, בכתב), 
וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן 

ו לאיכות ביצוע העבודות באמצעות לטיבם ו/א
החומרים כאמור, ומבלי שיהיה באישור האמור כדי 

  להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמין שמורה   )10(
פי שיקול דעתו הבלעדי, לספק לקבלן - עלהזכות, 

חומרים ו/או ציוד ו/או מתקנים, מכל מין וסוג 
- עלודות ובלבד שהודיע שהם לצורך ביצוע העב

כך לקבלן מראש טרם רכישת החומרים בפועל 
ידי הקבלן. סיפק המזמין לקבלן חומרים ו/או - על

הקבלן באחריות  יישא ציוד ו/או מתקנים כאמור,
הבלעדית לבדוק, כבעל מקצוע, את החומרים 
ו/או הציוד ו/או המתקנים כאמור, לרבות 

דע את התאמתם לצורך ביצוע העבודות, וכן ליי
המזמין קודם ביצוע השימוש בהם באשר לטיבם 
ולהתאמתם של החומרים, הציוד והמתקנים 

 יישא האמורים לביצוע העבודות. הקבלן
 אבדןבאחריות המלאה והבלעדית לכל נזק ו/או 

ו/או ליקוי ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג 
שהם, שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין 

התאמות - איעם ליקויים ו/או לשאת בקשר 
בחומרים ו/או בציוד ו/או במתקנים כאמור ואשר 

התאמה ו/או בטיב לקוי אותם צריך - אימקורם ב
היה הקבלן לבדוק ו/או שאודותיהם צריך היה 
  .הקבלן להתריע בפני המזמין, כבעל מקצוע סביר

ספק המזמין לקבלן חומרים ו/או ציוד ו/או מתקנים  
רים ו/או ציוד ו/או מתקנים את כאמור, ישמשו חומ

פי החוזה בלבד והקבלן - הקבלן לביצוע העבודות על
לא יהיה רשאי להחליפם (כולם או חלקם) או 
- להוציאם מהאתר אלא באישור שניתן לשם כך על

  ידי המפקח מראש ובכתב.

  מדגמים  י.

כל המדגמים שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות החוזה,   
חשבונו של - על אחריותו ועלזמין, ידי הקבלן למ- עליסופקו 
  הקבלן.

  בדיקת חלקי מבנה שנועדו להיות מכוסים  10.3

הקבלן לא יכסה ו/או יסתיר וכן ימנע כיסוי ו/או הסתרה של   א.
חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, 

  הסכמתו המוקדמת של המפקח בכתב. בלא

סה או הושלם חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכו  ב.
ימי  7כך למנהל, לכל הפחות - עלמוסתר, יודיע הקבלן 

עבודה מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד 
את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את 
  ההוראות המתייחסות אל אותו חלק במבנה, בטרם יכוסה.

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהמבנה בניגוד להוראותיו של   ג.
או לא קיבל מהמפקח אישור בכתב ומראש על המפקח, 

חשבונו, לשם ביקורת, את - עלהכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, 
פי דרישת המפקח - עלהחלק של המבנה שכוסה, וזאת 

ידו, ויכסה את אותו חלק מחדש, - עלובתוך הזמן שנקבע 
ידי - עלחשבונו, מיד לאחר אישור אותו החלק מהמבנה - על

  המפקח.

למפקח על השלמת חלק כלשהו מהמבנה הודיע הקבלן   ד.
שנועד להיות מכוסה או מוסתר ולא קיבל הוראה מאת 
המנהל למנוע את כיסויו או הסתרתו, יהיה חייב הקבלן, 

פי דרישת המנהל שתינתן לו מזמן לזמן, לחשוף, - על
לקבוע פתחים וחורים בכל חלק מהמבנה לפי  לגלות,

לאחר מכן הוראות המנהל, לצורך בדיקתו ובחינתו, ו
להחזירו לתקנו, לשביעות רצונו של המנהל. הוכיחו 
הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע לשביעות רצונו של 
המנהל, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודות וכן כל 
ההוצאות הכרוכות בתיקון החשיפה, גילוי, קביעת 

  הפתחים והחורים בחלק מהמבנה, על הקבלן בלבד.

ת התחייבויותיו בהתאם להוראות לא ביצע הקבלן א  ה.
לעיל, או התעכב בביצוע ד.  10.3- וג.  10.3סעיפים 

התחייבויותיו או ביצען שלא בהתאם להוראות המפקח, 
חשבון ועל - עלהמפקח רשאי לבצע את אותן פעולות  יהיה

אחריותו הבלעדית של הקבלן. הוצאות החלות לפי סעיף 
כום שיגיע זה על הקבלן, רשאי המפקח לנכותן מכל ס

לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל 
  להלן. 21 דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר הוראות סעיף 

  מציאת עתיקות וחפצים בעלי ערך  10.4

ידוע לו שעתיקות, כמשמעותן שהקבלן מצהיר ומתחייב,   א.
, או בכל חוק בדבר 1978 -  תשל"חהבחוק העתיקות, 

ה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים עתיקות שיהי
כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו 
באתר, אם וככל שיתגלו, הם נכסי המדינה והקבלן לא 
יזיזם והוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתאימים 

  למניעת פגיעה בהם.

מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל, יודיע הקבלן   ב.
נהל ו/או למפקח על הגילוי. גילוי עתיקות והוצאתן למ

מהאתר יזכה את הקבלן בהארכת המועד למשך הזמן 
שלדעת המנהל דרוש לצורך הוצאת העתיקות, ובלבד 
שהעבודות תימשכנה באזורים ו/או בחלקים בהם אין 

  מניעה להמשך ביצוען.

מוסכם כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין,   ג.
, 1965 -  תשכ"ההיה, ימהוראות חוק התכנון והבנלרבות 

פיו, בכל הנוגע להשגת היתרים ו/או - עלוהתקנות שהותקנו 
  אישורים הדרושים לביצוע העבודות.

  יומן עבודה  10.5

") וירשום בו, מדי היומן" ל יומן עבודה (להלןהמפקח ינה  א.
ידי המפקח, - עליום ביומו, או במועדים אחרים אשר יקבעו 

המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך  פרטים,
  ביצוע המבנה, ובין השאר:

  תנאי מזג האוויר השוררים באתר;  )1(

התקדמות בביצוע העבודות במשך היום, לרבות   )2(
עמידה בלוחות זמנים, העמדת תשומות ברמה 
  מספקת וכן טיבם של החומרים, הציוד והעבודות;

כזאת דינה  הוראות שניתנו לקבלן, וכל הוראה  )3(
  כדין הוראה שנמסרה לקבלן בכתב;

הערותיו של המפקח בדבר מהלך ביצוע   )4(
  העבודות ויישומן;

  דיווח על ביקורים באתר;  )5(

כל דבר אחר שלדעתו יש בו כדי לשקף את   )6(
  המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

הקבלן ימסור למפקח מדי יום או במועדים אחרים כפי   ב.
די המפקח, פרטים מלאים בכתב ובצורה י- עלשיקבע 

  שאישר המנהל, בדבר:
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ידי - עלרשימה מפורטת של העובדים המועסקים   )1(
סימון חלקי  בתוךהקבלן בביצוע העבודות, 

העבודות בהם הם מועסקים. הרשימה הנ"ל 
יון סיווגו המקצועי כפי תכלול את שם כל עובד בצ

  ידי משרד העבודה;- שאושר על

מרים למיניהם המובאים לאתר או כמויות החו  )2(
  המוצאים ממנו;

  הציוד המכאני המובא לאתר והמוצא ממנו;  )3(

  השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות;  )4(

  פרטים אחרים, לפי דרישת המנהל.  )5(

המנהל יוכל, אם ירצה בכך, להסתמך על הפרטים הנ"ל   
ב ולהיעזר בהם לצורך ניהול היומן, אולם אין בהם כדי לחיי

  את המנהל או את המנהל בכל עניין שהוא.

ידי - עלהיומן ייחתם כל יום או במועדים אחרים כפי שיקבע   ג.
ידי המנהל - עלכך - ידי הקבלן ואחר- עלהמפקח, תחילה 

כוחו - והעתק חתום מהרישומים בו יימסר לקבלן או לבא
המוסמך, באתר. היו לקבלן, או לנציגו המוסמך באתר 

ביומן, באותו יום, ייצגו את הסתייגויות מהרישום 
הסתייגויותיהם בדף היומן המתייחס לאותו יום, בחלק של 

  הערות הקבלן, טרם חתימתם על דף היומן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע   ד.
העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המנהל, 
וזאת גם בנסיבות בהן המזמין ו/או כל מי מטעמו 

ת המפקח) לא הגיבו ו/או התייחסו בכתב (לרבו
להערות ולרישומי הקבלן. למען הסר ספק מובהר 
בזאת, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה 
לעיל, כל רישום אשר יבוצע ביומן המנוגד להוראות כל 
דין, לרבות הוראות בטיחות וגיהות ו/או הוראות 

י יד- והנחיות של המפקח וכיו"ב, בין עם נחתם על
המפקח ובין אם לאו, יהיה חסר כל תוקף באופן שלא 

  יחייב את המזמין בשום צורה ואופן.

- לא חתם הקבלן על היומן ו/או לא הודיע הקבלן, או בא  ה.
כוחו המוסמך, על הסתייגות כאמור, רואים אותו כאילו 

  אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

ייג מהם בכפוף רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסת  ו.
ד. לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים  10.5 להוראות סעיף 

על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו, כשלעצמם, 
  פי החוזה.- עילה לדרישת כל תשלום על

כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המנהל, הרשומות   ז.
ביומן העבודה, תחשבנה כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב 

אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו של ותחייבנה 
הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, בלי שהמנהל יהיה 
חייב להעיר את תשומת לבו של הקבלן לרשום ביומן 
העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן 

  ביומן.

למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש, כי כל פניותיו של   ח.
סוגיות, טענות, הבהרות מכל מין וסוג הקבלן למזמין בדבר 

שהוא, הנוגעות לביצוע העבודה, על כל הכרוך בכך, 
ולרבות ולא למעט תכניות עבודה, לוחות זמנים וכיו"ב, 
ייעשו באמצעות רישום יומי ביומן, אשר יהווה ערוץ 
תקשורת בלעדי. פנייה בעניינים הנ"ל בכל דרך אחרת לא 

  תבוא במקום הרישום ביומן.

פי החוזה מבוצעות במפעלים - עלאם חלק מהעבודות   ט.
ו כוח- באינוהל יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן, או 

המוסמך, מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון 
תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה 
המבוצעת במפעלים יחולו בשינויים המחויבים, גם על 

  היומן כאמור בסעיף קטן זה.

  תיעוד  10.6

לעיל, ומבלי לגרוע  10.5 בנוסף על כל האמור בסעיף   
מהאמור בו ומאחריות הקבלן הנובעת מעריכת היומן, ינהל 
הקבלן רישום מדויק, שיישמר באתר, בו יתועדו באופן שוטף 
ומיידי כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים 

ידי - בו שנצרכו עלממנו, טיב החומרים, כמויותיהם והאופן ש
ידי קבלני משנה) לצורך ביצוע העבודות, - הקבלן (לרבות על

קטלוגים, תעודות משלוח וכן מסמכים שונים בקשר עם 
העבודות. הקבלן מתחייב להעביר את הרישום והתיעוד 
האמור לעיונו של המפקח או המנהל במידה שיתבקש לעשות 

  ידי המפקח, ומיד עם בקשתם לכך.- כן על

  גיעה בתפעול השוטף של האתרפ  10.7

בנוסף לכל ההוראות המפורטות לשם כך במפרט המיוחד,   א.
 תוךהקבלן מתחייב שלא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, 

כדי ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע עבודות כלשהן 
בתקופת הבדק, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש 

יל וכיו"ב או והמעבר של כל אדם בכביש, חניה, דרך, שב
בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או פרטי כלשהו. 

חשבונו, בין היתר, דרכי גישה - עללצורך כך יבצע הקבלן, 
ומעבר זמניים ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים 

שלא לפגוע  כדיבפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים 
ל בנוחיות הציבור כאמור. עוד מתחייב הקבלן, לנקוט בכ

למנוע או למזער ככל הניתן את  כדיהאמצעים הסבירים 
  ה.יהרעשים שייגרמו כתוצאה מביצוע עבודות הבני

פי הוראות המפרט - עלמבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן   ב.
לעיל ומכל יתר הוראות  6.4 -  6.2המיוחד והוראות סעיפים 

הסכם זה, מצהיר הקבלן ומתחייב בזאת באופן בלתי 
לו שהאתר מצוי באתרים ו/או במתקנים  חוזר, כי הודע

המצויים באחזקתו של המזמין, לרבות בתחום שדה 
תעופה ו/או נמל תעופה ו/או מסוף גבול פעילים וכיו"ב וכי 
הפעילות המתבצעת בהם ו/או באמצעותם מחויבת 

  להימשך באופן רציף.

חשבונו, לכך - עלבאחריות הבלעדית,  יישא הקבלן  ג.
אתר וממנו תתבצע בדרך שלא שהובלת מטענים אל ה

תגרום להפרעה לתנועה ולפעילותו השוטפת של האתר 
באחריות להשיג את כל האישורים ו/או ההיתרים  יישא וכן

הדרושים להובלת מטעמים כאמור לרבות הובלת מטענים 
  .חורגים ככל שישנם

  בטיחות  10.8

פי הוראות המפרט - מהתחייבויות הקבלן עלמבלי לגרוע   
אחראי מלא  יהיהלעיל הקבלן  6.6 וראות סעיף המיוחד וה

הוראות כל דין בקשר לביצוע העבודות,  ובלעדי למילוי
וכן בנוסף כמפורט בכל הוראה  כמפורט בנספח הבטיחות,

ו/או צו ו/או נוהל של כל רשות מוסמכת ביחס לביצוע 
ה, ולרבות עמידה בהוראות פקודת הבטיחות יעבודות בני

והתקנות והצווים  1970 -  תש"להבעבודה, (נוסח חדש) 
  פיה.- עלשפורסמו 

  ניקיון האתר ופינויו  10.9

בנוסף להוראות המפורטות לשם כך בנספח איכות   א.
חשבונו, על אחזקת - עלהסביבה, הקבלן מתחייב לשמור, 

האתר ועל ניקיונו, כולל סביבתו הקרובה ודרכי הגישה 
- לעאליו. הקבלן יסלק מהאתר על אחריותו הבלעדית ו

ידי המפקח, אך - עלחשבונו, מזמן לזמן ובכל עת שיידרש 
לא פחות מאחת לשבועיים, את כל הפסולת שהצטברה 
באתר ובסביבתו מקום כתוצאה מפעילותו ומפעילות קבלני 
המשנה ו/או גופים מטעם המזמין ו/או כל גורם אחר 
מטעמם, לרבות הפסולת שתיווצר כתוצאה מפעולות ניקוי 

קת גרוטאות ופסולת אחרת שקדמה האתר, לרבות הרח
  ביצוע העבודות. התחלתל
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קודם למועד השלמת המבנה וכתנאי לקבלת תעודת   ב.
קבלה, יפנה וינקה הקבלן את האתר מכל אדם, ציוד, 
מתקנים, מכשירים, כלים, חומרים, שיירים, חומרי בניין, 
אשפה, פסולת, לכלוך, חלקי ציוד, מתקנים ומבנים זמניים 

ל הבורות, יכבוש את המהמורות, יסלק את כל וימלא את כ
התשתיות הארעיות (בכפוף לדרישת המפקח) ויתקן את 
כל אשר ניזוק במהלך ביצוע העבודות, לרבות נזקים 

ידי קבלני המשנה ו/או גופים מטעם המזמין - עלשנגרמו 
ל וו/או כל גורם אחר מטעמם, באתר ובסביבתו, הכ

  לשביעות רצונו של המפקח.

לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנית  מבלי  ג.
פי כל דין, יחולו בכל מקרה - עלפי החוזה ו/או - עללמזמין 

שבו התעכב הקבלן בהשלמת ביצוע של איזו 
 ב. 10.9- א. ו 10.9 מהתחייבויותיו המפורטות בסעיפים 

  להלן. 11.4 הוראות סעיף ו לעיל

ם אך ורק באחריות לסלק כל פסולת וחומרי יישא הקבלן  ד.
ידי הרשויות - ו עללמטמנה מאושרת שאושרה למטרה ז

"). לצורך האמור, יתקשר אתר הסילוק" המוסמכות (להלן
עבודה,  התחלתימים לאחר קבלת צו  7 בתוךהקבלן 

בחוזה בכתב עם אתר הסילוק אשר עותק ממנו יועבר, 
ביצוע העבודות למזמין ולמנהל. כמות  התחלתטרם 

ידי המנהל. למען - עלוק תוגדר הפסולת המאושרת לסיל
הסר ספק מובהר בזאת, כי סילוק הפסולת כאמור לאתר 
הסילוק, דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק ותשלום 

יידרש, יתבצעו באחריותו אם אגרת כניסה לאתר הסילוק 
חשבונו. הקבלן ימציא למפקח - עלהבלעדית של הקבלן ו

את את כל תעודות המשלוח למטמנה המאושרת, וז
בסמוך לאחר ביצוע כל משלוח. ידוע לקבלן, כי סילוק 
הפסולת כאמור למטמנה מאושרת מהווה, בין היתר, תנאי 

  למבנה. 4לקבלת טופס 

לא מלא הקבלן אחר איזה מהתחייבויותיו לפי סעיף זה   ה.
לעיל, יהיה המנהל רשאי לבצע את העבודות האמורות 

ת, ויחולו ידי קבלן אחר או בכל דרך אחר- לעבעצמו או 
  להלן. 21 בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

זה יחול, בשינויים המחויבים, גם על  10.9 האמור בסעיף   ו.
ניקוי האתר לאחר כל התיקונים שיתבצעו במהלך ועם 

  פת הבדק.סיום תקו

  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  10.10

יל, בנסיבות לע 10.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   א.
כי חומר, מבנה, ציוד או ביצוע חלק  בהן קבע המפקח

מהעבודות אינם תואמים להוראות החוזה או שהם אינם 
הקבלן באחריות לסלק או  יישא לשביעות רצונו של המנהל,

חשבונו, את החומר, המבנה או הציוד ו/או - עללהחליף, 
לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש את חלק העבודות 

הזמן שנקבע לכך  בתוךסלו, הכול לפי העניין, וזאת שנפ
ידי המנהל, וכן להביא חומרים תקינים ומתאימים - על

  לייעודם חלף החומרים האמורים בסעיף זה לעיל.

המפקח יהיה רשאי להורות על האמור והקבלן יבצע את   ב.
לעיל, גם אם אותו חומר, ציוד או א.  10.10 האמור בסעיף 
דו לפני כן וגם אם כבר שולמה בגינם י- עלעבודה נבדקו 
  תמורה לקבלן.

ידי המפקח לפי האמור בסעיף זה, - אין במתן הוראות על  ג.
  כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הוראות החוזה.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה לעיל,   ד.
לעיל, רשאי המפקח ג.  10.9 אזי בנוסף לאמור בסעיף 

ן פעולות באמצעות קבלן אחר ו/או כל גורם לבצע את אות
בכל  יישא חשבון הקבלן, והקבלן- עלאחר על אחריות ו

ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות אלה לרבות הוצאות 
  תכנון, פיקוח, ניהול ונזקי המזמין.

המזמין רשאי לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז את הוצאותיו   ה.
שהוא, וכן רשאי  כאמור, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן

לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, ויחולו בעניין זה שאר 
ידי - עללהלן. גובה ההוצאות יקבע  21 הוראות סעיף 

המפקח, והחלטתו בעניין תהיה סופית ובלתי ניתנת 
 לערעור.

  לוחות זמנים  .11
  לוח הזמנים ועדכונו עריכת  11.1

ך, למעט אם נקבע אחרת במפרט המיוחד, הקבלן יערו  א.
חשבונו, ולאישורו מראש ובכתב - באחריותו הבלעדית ועל

של המפקח, לוח זמנים צבעוני מפורט, בשיטת "גאנט" 
במסגרתו יציג הקבלן את כל שלבי ביצוע העבודות ממועד 
קבלת צו התחלת העבודה ועד למועד השלמת העבודות 
(לרבות תקופת הבדק), לרבות ומבלי לגרוע, פירוט מועדי 

גנות (לרבות קבלת כל האישורים וההיתרים ושלבי ההתאר
הדרושים לשם כך), אישור קבלני משנה מטעמו של הקבלן 
וכן את מועדי ושלבי ייצור, ייבוא, בדיקה ואישור של כל 
החומרים, המתקנים והציוד (לרבות מערכות המבנה), 
אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודות, וכן את מועדי 

פי - ה, עד להשלמתם עלושלבי ביצוע עבודות ההקמ
ידי הקבלן - החוזה. במסגרת לוח הזמנים תינתן על

התייחסות להקשרים ההדדיים שבין כל הפעילויות 
המפורטות במסגרתו והדרושות לצורך ביצוע והשלמת 
העבודות לרבות הדגשת הנתיבים הקריטיים ומועדי 
שילובם של כל הגורמים הנוספים הקשורים לביצוע 

בלני המשנה, הגופים מטעם המזמין, העבודות, לרבות ק
הרשויות המוסמכות וכן כל גורם מטעמם, והכול במסגרת 
  הזמן אותו קצב המזמין להשלמת ביצועה של כל אבן דרך.

במסגרת עריכת לוח הזמנים, יהיה המפקח רשאי לדרוש   ב.
מהקבלן להציג את האמצעים, דרכי הביצוע, שיטות 

הם ו/או באמצעותם העבודה, ההסדרים, הכלים והציוד ב
שהוא מתכוון לנקוט ו/או להפעיל בכל אבן דרך לביצוע 
העבודות ולהוכיח כי האמצעים, דרכי הביצוע, שיטות 
העבודה, ההסדרים, הכלים והציוד אלה אכן מתאימים 
ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, וזאת 
ן מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או מבלי להטיל על המזמי

אחריות כלשהי. היה והמפקח לא שוכנע כי האמצעים, 
דרכי הביצוע, שיטות העבודה, ההסדרים, הכלים והציוד 

ידי הקבלן במסגרת עריכת לוח הזמנים אכן - אשר הוצגו על
מספיקים ומתאימים לביצוע העבודות, אזי יערוך הקבלן 

ד. להלן,  11.1 במסגרת תיקון לוח הזמנים כמפורט בסעיף 
ת דרכי הביצוע, שיטות העבודה, ההסדרים ו/או לשנות א

חשבונו של הקבלן, עד - להוסיף אמצעים, כלים וציוד, על
שיוכח לו לשביעות רצונו של המפקח, כי הם מספיקים 
לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים המאושר ולמועדי 

  השלמת כל אבן דרך הנקובים במסגרתו.

או כל  M.S.Projectלוח הזמנים יוכן באמצעות תוכנת   ג.
ידי המפקח, וזאת - תוכנה אחרת אשר תאושר, מראש על

פי מקטעי פעילות ובהתאם לשאר הקטגוריות - על
והמאפיינים הטכניים אשר יפורטו במפרט המיוחד או כפי 

  ידי המנהל.- שיוגדרו על

את לוח הזמנים יהיה על הקבלן להגיש לאישור המנהל   ד.
יוחד. לא הגיש בתוך הזמן הנקוב לשם כך במפרט המ

הקבלן לוח זמנים כאמור בתוך המועד הנקוב לשם כך 
במפרט המיוחד, יהיה המנהל רשאי לקבוע לוח זמנים 
אשר יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם החוזה. 
המנהל יהיה רשאי לדחות את לוח הזמנים, לאשרו, או 
לקבלו בשינויים. דחה המנהל את לוח הזמנים או אישרו 

ף לשינויים, יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מתוקן בכפו
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הגשת - בתוך התקופה אותה יקצוב לשם כך המפקח. אי
לוח זמנים ו/או עיכוב בהגשתו, לרבות עיכוב הנובע 
מתיקונים אותו נדרש הקבלן לבצע בהתאם להנחיות 
המפקח, לא יהוו עילה לדחיית המועדים הנקובים בלוח 

להלן. לוח  11.5 סעיף  הזמנים המאושר בהתאם להוראות
לוח לחוזה (בחוזה " נספח טזף כהזמנים המאושר יצור

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין  "). למעןהזמנים המאושר
באישור לוח הזמנים ו/או בצירופו לחוזה כדי לגרוע 
מאחריותו של הקבלן לניהול לוח הזמנים ככל הדרוש 
ח לביצוע והשלמת הפרויקט בהתאם להוראות החוזה. לו

חשבונו, - הזמנים יעודכן ויערך באחריות הקבלן ועל
זה, גם בנסיבות בהן יוציא  11.1 בהתאם להוראות סעיף 

 15.3 המזמין לקבלן הוראת שינויים, בכפוף להוראות סעיף 
  להלן. 

הקבלן יגיש לאישורו של המפקח, במסגרת ישיבת מנהלת   ה.
העבודות או במועד אחר אותו ינקוב המפקח לשם כך, 

דכון של לוח הזמנים, תוך פירוט משקף של הפעילויות ע
הצפויות בהמשך ביצוע העבודות כדי לעמוד במועדים 
הנקובים בלוח הזמנים המאושר. כל עדכון בלוח הזמנים 
יעשה על רקע לוח הזמנים המקורי תוך הצגת הפיגור ו/או 
ההקדמה ביחס ללוח הזמנים המקורי, ויחולו בעניין זה 

  ד. לעיל. -  א. 11.1  פיםהוראות סעי

אם יהיו פיגורים או עיכובים בביצוע עבודות מסוימות, יהיה   ו.
על הקבלן להוכיח בלוח הזמנים המעודכן כיצד הוא מתכנן 
להשיג את הפיגורים ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם 

  ללוח הזמנים המקורי.

כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים ועדכונו, תחולנה על   ז.
  יראו אותן ככלולות בתמורה.הקבלן ו

ידי הקבלן או - את לוח הזמנים המוצע עלאישור המפקח   ח.
 11.1 כל עדכון של לוח הזמנים ו/או את כל האמור בסעיף 

אינו גורע מאחריותו הבלעדית חובת הקבלן  ב. לעיל,
להשלים את העבודות במועד שנקבע לשם כך במועד 

זמין בהתאם המקורי שננקב בלוח הזמנים אותו אישר המ
  ד. לעיל. 11.1 הוראות סעיף ל

הדרוש ובהתאם להנחיות המנהל כפי  כי הקבלן יפעל ככל  ט.
שיינתנו לו מפעם לפעם, ולמועדים אותם יקצוב המנהל, 

  כדי לעדכן את לוח הזמנים.

  לוח הזמנים לביצוע העבודות וקצב ביצוען  11.2

ך בצו הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, במועד הנקוב לשם כ  א.
התחלת העבודה ויסיימן לא יאוחר ממועד השלמת 
העבודות, כפי שיקבע בלוח הזמנים המאושר, כמפורט 

  להלן. 12 בסעיף 

הקבלן יבצע את העבודות בקצב הנדרש כדי לסיימו במועד   ב.
השלמת העבודות, וינקוט בכל אותן שיטות עבודה 
וישתמש באותו ציוד אשר יבטיחו באופן מרבי את השלמת 

עבודות, באיכות מעולה ובהתאם לדרישות המפקח, וכל ה
חלק ושלב הימנו בהתאם ללוח הזמנים, ולא יאוחר ממועד 

  השלמת העבודות.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הודע לקבלן טרם   ג.
חתימת החוזה, שאבני הדרך הנקובים בלוח הזמנים 
המאושר, יושלמו ו/או יתעדכנו בהוראת המפקח, מפעם 

מקביל ובהתאם להתקדמות העבודות ובכפוף לפעם, ב
לאילוצים מנהלתיים, תקציביים, תכנוניים ו/או ביצועיים, 
לרבות בשל עבודות אותן עתידים לבצע גופים מטעם 
המזמין ו/או מי מטעמם, וכי הקבלן יפעל ככל הדרוש כדי 
לעדכן את לוח הזמנים בהתאם להוראות המנהל. לא יהיה 

להעניק לקבלן כל זכות מעבר לזו בעיכובים האמורים כדי 
  המוענקת לו במפורש בחוזה. 

מודגש בזה במפורש, כי המפקח יהיו רשאים להורות   ד.
לקבלן לבצע עבודות מסוימות בסדר שונה וקצב אחר מזה 
הנקוב בלוח הזמנים, אם לדעתם הדבר נדרש להבטחת 
עמידתו של הקבלן בלוח הזמנים הנקוב לעיל. קביעתו של 

דון תהיה סופית, ועל הקבלן יהיה לעדכן את במפקח בנ
לוח הזמנים שלו בהתאם, לשנות במידת הצורך את היקף 
וצורת התארגנותו באתר, ולשאת בכל העלויות הנגרמות 

  בשל כך.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכתב, להחיש את   ה.
קצב ביצוע העבודות מעבר למועדים שנקבעו לשם כך 

מתחייב לבצע את כל הדרוש  בלוח הזמנים, והקבלן
להחשת ביצוע העבודות בהתאם להוראות המנהל ו/או 
המנהל ולמלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לשעות 

  העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה והיקפם.

החיש הקבלן את קצב ביצוע העבודות באופן שבו סיים את   ו.
ה ביצוען קודם המועד שנקבע לשם כך בלוח הזמנים, יהי

הקבלן זכאי למענק תמורה בגין הקדמה, וזאת אך ורק אם 
נקבע מנגנון להענקת תמורה בגין הקדמה במפרט המיוחד 
או באיזה מנספחי החוזה האחרים. לא נקבע מנגנון 
להענקת תמורה בגין הקדמה במפרט המיוחד (ורק 
בנסיבות כאמור) והמפקח קבע שנגרמו לקבלן, הוצאות 

בביצוע העבודות לפי הקצב  נוספות על אלו הכרוכות
והמועדים המקוריים, ישלם המזמין לקבלן את ההוצאות 

ידי הקבלן - הישירות שנגרמו בפועל לקבלן, כפי שאושרו על
וכנגד אסמכתאות בכתב אותן ימציא הקבלן למזמין לצורך 
הוכחתן של הוצאות כאמור, ויחולו בעניין זה שאר 

מקרה שבו  להלן. בכל 15 ההוראות המפורטות בסעיף 
קבע המנהל כי לא נגרמו לקבלן הוצאות ישירות בגין קיצור 
משך תקופת ביצוע העבודות לא יהיה זכאי הקבלן לכל 

  פיצוי ו/או לכל תמורה אחרת ו/או נוספת.

לא דרש המפקח, בכתב, להחיש את קצב ביצוע המבנה  ז.
והשלים הקבלן את ביצוע העבודה לפני תום תקופת 
הביצוע הקבועה בלוח הזמנים, יהיה הקבלן זכאי למענק 
תמורה בגין הקדמה, וזאת אך ורק אם נקבע מנגנון 

  להענקת תמורה בגין הקדמה במפרט המיוחד..

כי התשלום לו יהיה זכאי הקבלן (אם בכלל),  מובהר בזאת,  ח.
ז. לעיל, יהווה  11.2- ו. ו   11.2 בהתאם להוראות סעיפים 

תמורה מלאה לכל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו לקבלן 
בגין קיצור משך תקופת ביצוע העבודות ולא תהיה לקבלן 
ו/או לכל מי מטעמו כל זכות להגיש תביעות נוספות כלפי 

  האמור.המזמין בגין 

  עבודות במועדים חריגים  11.3

הקבלן לא יעסוק בביצוע העבודות בימי מנוחה רשמיים,   
בימי שבת ובמועדי ישראל, פרט אם הותנה במפורש 
ובכתב אחרת ו/או זולת אם קיבל לכך את הסכמת המפקח 
בכתב ומראש, ויחולו לעניין זה כל ההוראות המפורטות 

  לשם כך במפרט המיוחד.

  ים בהשלמת ביצוע העבודותעיכוב  11.4

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנית   א.
פי כל דין, לרבות זכותו - פי החוזה ו/או על- למזמין על

לביטול החוזה, בכל מקרה שבו התעכב הקבלן 
בהשלמת ביצועה של כל אבן דרך ביחס למועד 
שנקבע להשלמתה בלוח הזמנים המאושר, ישלם 

יצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך הקבלן למזמין פ
למוסף, וזאת, בנפרד עבור  3הנקוב לשם כך בסעיף 

כל אבן דרך, לכל יום עיכוב ועבור התקופה שממועד 
הקבוע להשלמתה של אבן הדרך הרלוונטית בלוח 
הזמנים המאושר ועד למועד בו אישר המפקח את 

פיצוי מוסכם בגין השלמתה בפועל (להלן "
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חל על החוזה מנגנון התייקרות "). אם עיכובים
ב. להלן, יהיה סך הפיצוי  16.6 כמפורט בסעיף 

המוסכם בגין עיכובים יהיה צמוד במלואו למדד ביחס 
למדד הבסיסי. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
זכותו של המזמין לפיצוי מוסכם בגין עיכובים 
בהשלמת כל אבן דרך, בנפרד, תעמוד בתוקפה גם 

שלים הקבלן את מלוא העבודות בנסיבות בהן ה
במועד השלמת העבודות הקבוע לשם כך בלוח 

  להלן. 12 הזמנים המאושר, כמפורט בסעיף 

העניק המנהל תעודת קבלה חלקית כמפורט בסעיף   ב.
להלן, והמזמין ביצע בפועל שימוש בחלק האמור,  12.10 

יופחת לגבי כל יום עיכוב שלאחר הענקת תעודת הקבלה 
לק היחסי מסך הפיצוי המוסכם בגין עיכובים האמורה, הח

בהתאם ליחס שבין היקף חלק המבנה נשוא תעודת 
הקבלה החלקית לבין היקפו של המבנה כולו. אין באמור 

ב. זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן  11.4 בסעיף 
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לבצע ולהשלים 

העבודות הנקוב לשם כך את כל המבנה במועד השלמת 
  להלן. 12 בלוח הזמנים המאושר, כמפורט בסעיף 

המזמין יהיה רשאי, לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים   ג.
א. מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת,  11.4 האמורים בסעיף 

לרבות באמצעות ניכוי סכום הפיצויים (כולם או חלקם, לפי 
ת הביניים או שיקול דעת המזמין), מכל אחד מחשבונו

מהחשבון הסופי או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, 
  לרבות באמצעות חילוט הערבות.

גביית הפיצוי המוסכם - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי  
ידי המזמין, לרבות במסגרת חשבונות הביניים - על

העוקבים לתקופת העיכוב, לא תחשב בשום צורה ואופן 
ו לקבלת הפיצויים המוסכמים כויתור של המזמין על זכויותי

ו/או מזכויותיו לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של 
המזמין לביצוע העיכוב, והמזמין יהיה רשאי לגבות את 

פי שיקול דעתו הבלעדי, - הפיצויים המוסכמים בכל עת ועל
לרבות במסגרת החשבון הסופי ו/או לקבל כל פיצוי ו/או 

ל מבלי לגרוע שיפוי אחר בגין העיכוב האמור, והכו
  פי החוזה.- מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן על

הצדדים מצהירים בזאת, כי סכום הפיצוי המוסכם   ד.
בגין עיכובים, מהווה פיצוי מוסכם והולם על הנזק 
אותו רואים הצדדים כתוצאה מסתברת של עיכוב 
- בביצוע והשלמת העבודות. עם זאת מובהר, כי על

היה בפיצויים המוסכמים אף האמור בכל דין, לא י
בגין עיכוב כדי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר 

פי כל - פי החוזה ו/או על- ו/או תרופה ו/או זכות על
דין, וכן מבלי לגרוע מזכותו לביטול החוזה ו/או 
לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, בין היתר ככל 

  שיחוב בו כלפי צד שלישי.

ום הפיצוי המוסכם בגין להסרת ספק מובהר, כי אין בתשל  
עיכובים, ניכויו או גבייתו כדי לפטור את הקבלן מאחריותו 
הבלעדית והמלאה להשלים כל אבן דרך במועד הנקוב 
לשם כך בלוח הזמנים המאושר ו/או להשלים את ביצוע כל 
העבודות במועד השלמת העבודות הנקוב לשם כך בלוח 

כמו גם  הזמנים ו/או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה
שאין בתשלום הפיצוי המוסכם בגין עיכובים כדי לגרוע מכל 

פי דין או - זכות אחרת ו/או נוספת העומדת למזמין על
  החוזה.

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מזכויותיו של המזמין לפיצוי   ה.
מוסכם בגין עיכובים כמפורט בסעיף זה לעיל, מובהר 

והשלמת כל  בזאת בנוסף, כי אם התעכב הקבלן בביצוע
חלק מהעבודות והקבלן לא קיבל את אישורו של המפקח 

להלן, אזי  11.5 להארכת מועדים בהתאם להוראות סעיף 

בנסיבות בהן חל שינוי חיובי בשיעור המדד, יחשב כל חלק 
מהעבודות כאמור כאילו בוצע והושלם במועד שנקבע לשם 

  כך לכתחילה בלוח הזמנים המאושר.

  הארכת מועדים  11.5

פי הוראות - מבלי לגרוע מזכויות המזמין על  א.
ה. לעיל, ובכפוף  11.2 - ג.  11.2 סעיפים 

להלן,  11.9 למגבלת האחריות הנקובה בסעיף 
פי שיקול - יהיה המנהל רשאי לקבוע בכתב, על

דעתו הבלעדית, על דעת עצמו או לבקשת 
הקבלן, כי התקיימותן של נסיבות מסוימות, 

פות הביצוע של כל מצדיקות את הארכת תקו
חלק מהעבודות. בנסיבות האמורות, יאריך 
המנהל את המועדים הנקובים בלוח הזמנים 
המאושר להשלמת ביצוען של העבודות 
הרלוונטיות, וזאת בכפוף לשאר הוראות סעיף 

זה להלן. מובהר, כי הארכת מועדים  11.5 
כאמור הנה זכות המוקנית למזמין וכי שימוש 

שב בשום מקרה כהפרת בזכות זו לא תיח
  החוזה.

סבר הקבלן, כי יש מקום להארכת מועד ביצוע של איזה   ב.
מהעבודות, יהיו התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, 

  כלהלן:

הקבלן יפנה למנהל באמצעות בקשה בכתב   )1(
ימים ממועד  30- למתן ארכה, וזאת לא יאוחר מ

היווצרותן של הנסיבות שבעטיין מתבקשת 
"). המנהל יהיה בקשת הארכההלן "הארכה (ל

רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את 
היקפה, גם בנסיבות בהן בקשת הארכה הוגשה 
לאחר תום התקופה הנקובה בסעיף זה לעיל, 

פי שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לכך - וזאת על
שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק לשביעות רצונו 
ו. של המפקח את הסיבות לאיחור בבקשת

התבקשה הארכה בשל הוראת שינויים, יחולו 
  להלן. 15 בעניין זה הוראות סעיף 

 11.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סעיף   
) זה, מסדיר באופן סופי ובלעדי את אופן 1ב.(

הגשת בקשה הארכה בנסיבות בהן סבור הקבלן, 
כי יש מקום להאריך את לוח הזמנים המאושר 

הקבלן לא יהיה זכאי  בקשר עם ביצוע העבודות.
בשום צורה ואופן להארכת לוח הזמנים המאושר 

פי - לביצוע העבודות או בזכויות הנלוות לכך על
החוזה, בנסיבות בהן לא הגיש בקשת הארכה, 
וזאת למען הסר ספק, גם בנסיבות בהן הטמיע 
הערות בעניין זה ביומן העבודה (בין אם נחתם 

  ידי המפקח ובין אם לאו).- על

במסגרת בקשת הארכה, ימציא הקבלן לשביעות   )2(
רצונו של המנהל אסמכתאות בכתב, המוכיחות 
כי הנסיבות אותן ציין בבקשת הארכה אירעו 
בפועל וכן שהן גרמו או עתידות לגרום (לפי 
העניין) לעיכוב בביצוע העבודות באופן המזכה 

  פי החוזה.- את הקבלן למתן ארכה על

הצעדים הדרושים הקבלן נקט וינקוט בכל   )3(
  להקטנת העיכוב בביצוע העבודות.

חשבונו, שתקופת - הקבלן יישא באחריות, על  )4(
הערבויות וכן את תקופת הביטוחים כמפורט 
בחוזה, יוארכו לתקופה נוספת, שארכה לא 

  תפחת מאורכה של התקופה המוארכת.

פי שיקול דעתו הבלעדית, את אורכה של - המנהל יקבע, על  ג.
כה שתינתן (ככל שתינתן) לקבלן באמצעות תקופת ההאר
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פי שיקול - הודעה בכתב. המנהל יהיה רשאי לקבוע, על
דעתו הבלעדית, כי הארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של 
העבודות, ובנסיבות אלה לא יחול שינוי במועדים האחרים 
שנקבעו בלוח הזמנים המאושר להשלמת העבודות, או 

ת החלק לגביו ניתנת להשלמת חלקים אחרים מהן, זול
  פי סעיף זה.- הארכה על

אישר המנהל לקבלן את הארכת לוחות הזמנים לביצוע כל   ד.
להלן,  11.9 חלק מהעבודות, אזי בכפוף להוראות סעיף 

יהיה הקבלן זכאי אך ורק להחזר הוצאות, אשר תחושבנה 
 11.7 באופן ובתנאים הנקובים שם כך בהוראות סעיף 

  להלן.

  ביצוע העבודותהפסקות ב  11.6

פי שיקול דעתו הבלעדי, - המנהל יהיה רשאי, בכל עת ועל  א.
לרבות בשל עבודות של גופים מטעם המזמין ו/או של 

ידי - הרשויות המוסמכות להפסיק את ביצוע העבודות על
הקבלן, כולן או חלקן, באופן זמני, לתקופה שלא תעלה על 

ו חודשים (למעט אם נקבע אחרת במפרט המיוחד) א 6
לצמיתות, וזאת באמצעות מתן צו הפסקת עבודה לקבלן, 
ובהתאם לתנאים ולמועדים שיצוינו בצו האמור. הקבלן 
יחדש את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, רק אם וכאשר 
יקבל מהמנהל צו חידוש עבודה ובהתאם להוראותיו. 
מובהר, כי הפסקת עבודה כאמור הנה זכות המוקנית 

זכות זו לא תחשב בשום מקרה למזמין וכי שימוש ב
  כהפרת החוזה.

הופסק ביצוע העבודות, כולו או מקצתו כאמור,   ב.
חשבונו, - ינקוט הקבלן על אחריותו הבלעדית ועל

בכל האמצעים הדרושים לשם הבטחת והגנת 
המבנה, הציוד, המתקנים והחומרים ולהגנתם בכל 
האמצעים הדרושים. (לרבות הגנת הציוד, המתקנים 

ים הנמצאים באתר והם באחריות קבלני והחומר
משנה של הקבלן ו/או מי מטעמו) לרבות עריכת 
ביטוחים מתאימים, הכול כפי שיורה המנהל 

  ולשביעות רצונו.

הפסיק המנהל את ביצוע כל העבודות באופן זמני, אזי   ג.
להלן, יהיה הקבלן זכאי אך  11.9 בכפוף להוראות סעיף 

שר תחושבנה באופן ורק להחזר הוצאות הישירות א
  להלן. 11.7 ובתנאים הנקובים שם כך בהוראות סעיף 

שיפוי בגין הארכת לוח הזמנים לביצוע עבודות או   11.7
  הפסקת העבודות באופן זמני

אישר המנהל לקבלן את הארכת לוחות הזמנים   א.
 11.5 לביצוע כל חלק מהעבודות כמפורט בסעיף 

ופן זמני לעיל או הפסיק המנהל את העבודות בא
לעיל, אזי בכפוף להוראות  11.6 כמפורט בסעיף 

להלן, יהיה הקבלן זכאי בגין האמור אך  11.9 סעיף 
ורק להחזר הוצאות ישירות אשר סכומן ייקבע בכל 

פי שיקול דעתו הבלעדי - ידי המנהל ועל- מקרה, על
החזר ואשר יהיה הנמוך מבין אלה (כל אחד, להלן "

  "):הוצאות

ות הישירות, שנגרמו לקבלן, החזר ההוצא  )1(
בפועל, כתוצאה מהארכת לוחות הזמנים 
לביצוע העבודות או כתוצאה מההפסקה 
הזמנית בביצוע העבודות, הכול בכפוף לאישור 

פי - ידי המנהל ועל- בכתב שיינתן לשם כך על
שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאסמכתאות 
בכתב אותן יציג הקבלן לאישורו המוקדם של 

  המנהל.

החזר הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן בפועל אשר   )2(
  יחושבו באמצעות הנוסחה, כלהלן:
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שכר החוזה המקורי הנקוב בחוזה, בלא 
  מע"מ  

- Ko 

ל (שכר בגין ביצוע שכר החוזה בפוע
בפועל), המחושב בהתאם למחירים 
הנקובים בכתב הכמויות ולתנאי החוזה, 

  בלא התייקרויות ובלא מע"מ  

- K1 

תקופת ביצוע העבודות המקורית הנקובה 
  בחוזה (משך הביצוע המקורי)

- To 

ידי - תקופת ביצוע העבודות כפי שאושרה על
ג.  11.5המנהל בהתאם להוראות סעיף 

א.  11.6ל ו/או בהתאם להוראות סעיף לעי
לעיל, לפי העניין, או תקופת הביצוע בפועל, 

  הקצרה מביניהן.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בתקופת 
ביצוע העבודות לא תיכלל התקופה שממועד 
מתן צו התחלת עבודה ועד למועד התחלת 

  ביצוע העבודות באתר בפועל.  

- T1 

וצאות, תפקע, אם לא יגיש זכותו של הקבלן להחזר ה  ב.
ימים מהמועד בו קיבל את אישורו של  30למנהל בתוך 

ימים מהמועד בו  30המנהל להארכת המועדים או בתוך 
קיבל מהמנהל את צו חידוש עבודה בגין חלק העבודה 
הרלוונטית שהופסקה זמנית, לפי בעניין, דרישה מפורטת 

שנגרמו ומנומקת, בכתב, בציון סכום ההוצאות הישירות 
לקבלן, בפועל, בקשר ישיר עם הארכת המועדים או בקשר 
ישיר עם הפסקתן הזמנית של העבודות, לפי העניין, הכול 
בצירוף כל האסמכתאות בכתב הנדרשות לביסוס סכום 

ידי הקבלן. לא - החזר ההוצאות הישירות המתבקש על
הגיש הקבלן דרישה בתוך התקופה כאמור, יחשב הקבלן 

באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על זכותו לתבוע כאילו וויתר 
ולקבל החזר הוצאות והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

  כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

קבע המנהל שהקבלן זכאי להחזר הוצאות, תבוצע   ג.
ההתחשבנות במסגרת אישור החשבון הסופי כמפורט 

 ב. להלן, יהווה תשלומו של החזר ההוצאות 16.5 בסעיף 
כאמור פיצוי מלא, סופי ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק 
ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו לקבלן 
ו/או שבהם נשא הקבלן, לפי העניין, בשל הארכת המועדים 
לביצוע העבודות או בשל הפסקת העבודות הזמנית. למען 
הסר ספק מובהר ומוסכם, כי מעבר להחזר ההוצאות 

, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או הישירות
החזר ו/או תוספת, מכל מין וסוג שהם, בגין כל נזק ו/או 
אבדן ו/או דחיית הכנסה, תקורות, ניהול מתמשך וכיו"ב 
ו/או כל נזק נוסף ואחר אשר לטענתו ייגרם לו כתוצאה 

כתוצאה מהפסקת העבודות מהארכת המועדים ו/או 
הזמנית, והוא מוותר בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, 
וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה 

  בגין כל תשלום כאמור.

הצדדים מצהירים בזאת, כי סכום החזר ההוצאות ואופן   ד.
חישובן משקף ומהווה תמורה ופיצוי מוסכמים ומלאים בגין 
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מועדים לביצוע העבודות ו/או הפסקה זמנית של הארכת ה
  העבודות, לפי העניין.

אף האמור בכל דין, - למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על  ה.
לא יהיה בשום מקרה בהארכת לוח הזמנים לביצוע 
העבודות ו/או בהפסקה זמנית של ביצוע העבודות כדי 
להעניק לקבלן כל זכות לביטול החוזה ו/או להפסקת 

ות, וזאת בין אם קבל לידיו את סך החזר ההוצאות העבוד
ובין אם נתגלעו חילוקי דעות בין לבין המזמין בקשר עם 
סכום החזר ההוצאות כאמור ויחולו בעניין זה שאר 

  להלן. 22.8 ההוראות המפורטות בסעיף 

  הפסקת העבודות לצמיתות  11.8

הפסקת עבודות לאחר התחלת ביצוע העבודות. הופסק   א.
העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות, מכל סיבה שהיא,  ביצוע

אחרי שניתן צו התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוע 
 11.9 בפועל של העבודות, אזי בכפוף להוראות סעיף 

  להלן, יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלהלן:

ידי -סך החשבון הסופי כפי שאושר בכתב על  )1(
הלן ) ל3א.( 11.8 המנהל בהתאם להוראות סעיף 

החשבון הסופי המאושר להפסקת (להלן "
  ").העבודות לצמיתות

למעט אם נקבע אחרת במפרט המיוחד ורק   )2(
הנובע מהפחתת בנסיבות בהן קיים הפרש חיובי 

סך החשבון הסופי המאושר להפסקת העבודות 
סך השווה למחצית שכר מ(בלא מע"מ)  לצמיתות

"), הפרש התמורות(להלן " החוזה (בלא מע"מ)
היה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין, בנוסף לסך י

החשבון הסופי המאושר להפסקת העבודות 
 5לצמיתות, סך השווה לשיעור הנקוב בסעיף 

  למוסף מהפרש התמורות.

זכותו של הקבלן לתשלום החשבון הסופי   )3(
המאושר להפסקת העבודות לצמיתות וכן 
לתשלום הפרש התמורות (אם בכלל), תפקע, 

ימים ממועד  45קבלן למנהל בתוך אם לא יגיש ה
קבלת צו הפסקת העבודה, חשבון סופי מפורט 
ומנומק, בכתב, בגין העבודות (או חלק העבודות 
שביצוען הופסק בפועל)אותן ביצע הקבלן בפועל 
עד למועד הנקוב להפסקתן בצו הפסקת 
העבודה. לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך 

וויתר באופן  התקופה כאמור, ייחשב הקבלן כאילו
מלא, סופי ובלתי חוזר על זכותו לתבוע ולקבל 
את תשלום החשבון הסופי המאושר להפסקת 
העבודות לצמיתות וכן את תשלום הפרש 
התמורות והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

  טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

החשבון הסופי המאושר להפסקת העבודות   
דדו בפועל לצמיתות יבוסס על הכמויות שנמ

ידי המנהל, ועל מחירי היחידה -ואושרו על
פי - הנקובים בכתב הכמויות או המחושבים על

החוזה. מובהר בזאת, שהחשבון הסופי המאושר 
להפסקת העבודות לצמיתות יגלם גם את כל 

  אלה:

כל תשלום אותו שילם הקבלן בפועל לקבלני   (א)
המשנה ו/או לכל מי מטעמם בגין עבודות 

ידם בפועל עד למועד שנקבע בצו -שבוצעו על
הפסקת העבודה להפסקת עבודות, ואשר 

פי החוזה, וכן כל - בגינם הוא זכאי להחזר על
ניכוי נוסף אותו יש לנכות מהסכומים 

ז.  16.4 האמורים בהתאם להוראות סעיף 
  להלן, בשינויים המתחייבים.

ידי המנהל בגין - מלוא הסכומים שאושרו על  (ב)
  ות שינויים.ביצוען של הורא

עלות החומרים ו/או הציוד ו/או המתקנים   (ג)
שרכש הקבלן בפועל לצורך ביצוע העבודות 
ועד למועד הנפקת הפסקת העבודות, לגביהן 

ידי - יש לקבלן אסמכתאות בכתב שאושרו על
פי - המנהל ואשר אינם בבעלות המזמין על

הוראות החוזה. למען הסר ספק מובהר כי, 
ורה עבור החומרים זכותו של הקבלן לתמ

שרכש כמפורט בסעיף זה לעיל מותנית 
בהעברת החומרים ו/או הציוד ו/או המתקנים 
במלואם לרשותו ולבעלותו של המזמין, ליעד 

  עליו יורה המזמין.

אם חל על החוזה מנגנון התייקרות, גם   (ד)
ב.  16.6 שיעורי ההתייקרות כמפורט בסעיף 

ע להלן, עד למועד שנקבע להפסקת ביצו
  העבודות הנקוב בצו הפסקת העבודה.

להלן,  16.5 מובהר בזאת, כי הוראות סעיף   )4(
לרבות חובות והתחייבויות הקבלן כתנאי 

פי - לתשלום החשבון הסופי וכן זכויות המזמין על
הסעיף האמור, יחולו בשינויים המחויבים גם 
בנוגע לעריכתו, אישורו ופירעונו של החשבון 

) זה, וזאת מבלי 1א.( 11.8 פי סעיף - הסופי על
לגרוע מזכותו של המזמין לפיצוי מוסכם בנסיבות 

  המתוארות לשם כך בחוזה.

. הופסק הפסקת עבודות לפני התחלת ביצוע העבודות  ב.
ביצוע העבודות לצמיתות, מכל סיבה שהיא, לפני שניתן צו 
התחלת עבודה או לאחר שניתן צו התחלת עבודה אך 

בפועל של העבודות, אזי בכפוף  הקבלן טרם החל בביצוע
להלן ולמעט אם נקבע אחרת  11.9 להוראות סעיף 

במפרט המיוחד, ישלם המזמין לקבלן פיצויים קבועים 
 i (0.5%: (לנמוך מביןומוסכמים מראש בסך השווה 

(מחירי בסיס);  לא כולל התייקרויות ומע"ממשכר החוזה 
בגין  פיצוי מוסכם(להלן "₪  200,000) סך של iiאו (

  ").הפסקת עבודות לצמיתות

מוסכם על הצדדים כי החשבון הסופי המאושר   ג.
להפסקת העבודות לצמיתות ו/או תשלום הפרש 
תמורות ו/או הפיצוי מוסכם בגין הפסקת עבודות 
לצמיתות, לפי העניין, יהוו תמורה ופיצוי מלא, סופי 
ומוחלט, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או 

כל מין וסוג, שנגרמו לקבלן ו/או שבהם נשא עלות מ
הקבלן, לפי העניין, במישרין ו/או בעקיפין, בשל 
הפסקת העבודות (או כל חלק מהן) לצמיתות ולקבלן 
לא תהיה כל תביעה ו/או טענה נוספת בקשר לכך. 
הקבלן מוותר בזאת באופן מלא, ובלתי חוזר על 

מנוע תביעה ו/או דרישת פיצויים כאמור, וכן יהיה 
ומושתק מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה לגבי כל 

  תשלום כאמור.

הצדדים מצהירים בזאת, כי סך תשלום החשבון הסופי   ד.
המאושר להפסקת העבודות לצמיתות ו/או התשלום בגין 
הפרש תמורות או הפיצוי המוסכם בגין הפסקת עבודות 
 לצמיתות, לפי העניין ואופן חישובם משקף ומהווה תמורה
ופיצוי מוסכם והולם על מלוא הנזק אותו רואים הצדדים 

  כתוצאה מסתברת של הפסקת ביצוע העבודות לצמיתות.

הגבלת אחריות בגין הארכת מועדים ובגין הפסקות   11.9
  בביצוע העבודות

לעיל, ומבלי לגרוע  11.8  - 11.7 אף האמור בסעיפים - על  א.
- זה ו/או עלפי החו- מכל זכות או סעד העומדים למזמין על

פי דין מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה 
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לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם, בגין 
הפסקה (זמנית או לצמיתות) בביצוע העבודות, וכן לכל 
תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין הארכת מועדים כמפורט 

  פורטים להלן:, וזאת בכל אחד מהמקרים המ11.5 בסעיף 

כל הפסקה ו/או עיכוב בביצוע העבודות, לתקופה   )1(
שאינה עולה על פרקי הזמן הנקובים לשם כך 

  במפרט המיוחד.

עיכובים ו/או ההפסקות בביצוע העבודות נגרמו   )2(
פי שיקול דעתו של המזמין, בשל כל מעשה - על

ו/או מחדל של הקבלן ו/או של כל מי מטעמו, 
עמידתו בתנאי - , מחמת אילרבות ומבלי לגרוע

מתנאי המכרז (ככל שמקורו של החוזה במכרז) 
ו/או בתנאי מתנאי החוזה או בהוראה מהוראות 
המנהל או המפקח או כל מי מטעמם או בשל 
ביצוע לקוי של העבודות או של כל חלק מהן, 
ולרבות בשל פעילויות של צדדים שלישיים באתר 

-של איאו בסמוך לו, שהעיכוב בגינן נגרם ב
שיתוף פעולה בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין 

  צדדים שלישיים כאמור.

עיכובים ו/או ההפסקות בביצוע העבודות נחוצים,   )3(
פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המזמין, - על

לצורך ביצוען התקין של העבודות או כדי למנוע 
פגיעה בבטיחותו ו/או בטיבו של המבנה (כולו או 

כדי למנוע פגיעה בבטיחותם ו/או מקצתו) או 
בביטחונם של צדדים שלישיים (לרבות המזמין 

  ו/או הקבלן ו/או כל מי מטעמם).

עיכובים או ההפסקות בביצוע העבודות אשר   )4(
נגרמו בשל נסיבות של כוח עליון, כהגדרת 

לעיל ו/או בשל נסיבות  3.1 מונח זה בסעיף 
באופן אותן לא צפה המזמין או לא יכול לצפות 

סביר העיכובים, לרבות עיכובים או הפסקות 
בביצוע העבודות שנגרמו בשל ביצוע עבודות 
בעונה, בזמן או תקופה פחות נוחים לביצוע 

  העבודות.

עיכובים ו/או הפסקות זמניות בביצוע העבודות,   )5(
כולן או מקצתן, שנגרמו בשל ביצוע הוראת 

זר שינויים, במסגרתה לא יהיה זכאי הקבלן להח
הוצאות ישירות אלא להערכת השינויים בלבד 

  להלן. 15.6 בהתאם להוראות סעיף 

עיכובים או הפסקות בביצוע העבודות נקבעו   )6(
  מראש בהוראות החוזה.

א.  11.9 מובהר בזאת, כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף   11.10
לעיל, בגין עיכובים או הפסקות זמניות בביצוע העבודות 

 11.9בות המפורטות בסעיפים שנגרמו בשל הנסי
להלן, יהיה זכאי הקבלן ) 5א.( 11.9 - ) ו4א.( 11.9  ), 1א.(

להארכת מועד לביצוע העבודות כפי שאושרו מראש 
, לעיל 11.5 די המנהל, בהתאם להוראות סעיף י- עלובכתב 

 ולתנאים הנקובים במסגרתו.

 השלמת המבנה ותעודת קבלה  .12
מפורטת בחוזה, השלמת בכפוף לכל הוראה אחרת ה  12.1

המבנה תחשב כמועד שבו השלים הקבלן את ביצוען 
המלא והמושלם של כל הפעולות הדרושות לצורך ו/או 
בקשר עם הקמת המבנה ו/או לצורך ובקשר עם ביצוען של 
פעולות בינוי, מכל מין וסוג שהן, במבנה לרבות ביצוע פינוי 

לעיל,  ד. 10.9 - ב.  10.9וניקיון האתר כמפורט בסעיפים 
י אבני פ- עלבמועד הקבוע לשם כך בלוח הזמנים המאושר 

הדרך שנקבעו לביצועו, באיכות מעולה בהתאמה לדרישות 
המזמין ולכל יתר ההוראות המפורטות בחוזה ו/או כפי 

י דין, ובכפוף פ- עלדי כל רשות מוסמכת ו/או י- עלשינתנו 
לקבלת תעודת הקבלה (שאינה מותנית), כמפורט בסעיף 

 ").השלמת המבנהלהלן (בחוזה " א. 12.3

סבר הקבלן, כי השלים את העבודות הכרוכות בביצוע   12.2
המבנה ו/או השלים את ביצוען של פעולות בינוי, מכל מין 

לעיל, יודיע הקבלן  12.1 וסוג שהן, במבנה כאמור בסעיף
למפקח בכתב, כי המבנה הושלם ומוכן לקבלה, והמנהל 

 14 בתוךערוך בדיקת קבלה למבנה, ו/או מי מטעמו, יחל ל
בדיקות " להלןימי עבודה ממועד קבלת ההודעה כאמור (

  ").הקבלה

י פ- עלעם סיומן של בדיקות הקבלה יהיה המפקח רשאי,   12.3
 שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לבצע את כל אחד מאלה:

לקבל את המבנה במלואו ובכפוף לביצוע כל התחייבויות   א.
 7להלן, להעניק לקבלן בתוך  12.7 סעיף הקבלן הנקובות ב

ימי עבודה ממועד סיום בדיקות הקבלה, תעודת קבלה 
לחוזה (להלן  נספח יזכבלתי מסויגת, בנוסח המצורף 

"), וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת תעודת הקבלה"
פי דין, לרבות כמפורט בסעיף - פי החוזה ו/או על- למזמין על

 לעיל. 11.4 

קבלת המבנה ואף לקצוב לקבלן מועדים לדחות את   ב.
לתיקון כל ליקוי ו/או פגם שהתגלה במבנה, הכול על 

חשבונו של הקבלן, וזאת - אחריותו המלאה והבלעדית ועל
פי החוזה ו/או - מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על

לעיל ו/או כמפורט  11.4 פי דין, לרבות כמפורט בסעיף - על
  להלן. 21 בסעיף 

ל את המבנה בהסתייגויות לפיהן יישא הקבלן לקב  ג.
באחריות המלאה והבלעדית לתקן כל ליקוי ו/או פגם 
שהתגלה במבנה, בתוך התקופה שיקצוב המזמין לשם כך 

"). הורה המפקח על קבלה מותנית קבלה מותנית(להלן "
של המבנה, אזי בכפוף לביצוע כל התחייבויות הקבלן 

להלן, יעניק המזמין  12.5 - ד. ו 12.3 הנקובות בסעיפים 
לקבלן תעודת הקבלה, כשהיא מסויגת ואשר במסגרתה 
מפורטים כל הפגמים ו/או הליקויים אשר חובת תיקונם 

ימי עבודה  7מוטלת על הקבלן ולוחות הזמנים, וזאת בתוך 
 יח חכנספבדיקות הקבלה, בנוסח המצורף ממועד סיום 
  ").נוסח תעודת קבלה מותניתלחוזה (להלן "

אין במסירת תעודת הקבלה המותנית כדי לגרוע מכל זכות   
פי דין, לרבות - פי החוזה ו/או על- העומדת למזמין על

  להלן. 21 לעיל ו/או כמפורט בסעיף  11.4 כמפורט בסעיף 

מובהר בזאת, שקבלת תעודת הקבלה המותנית אינה   ד.
פוטרת את הקבלן מלבצע את כל הקשור כדי לקבל 

בלתי מסויגת למבנה בכללותו מהמפקח תעודת קבלה 
א. לעיל. מבלי לגרוע ובנוסף לזכויות  12.3 כמפורט בסעיף 

) להלן, יהיה המזמין רשאי 3ז.( 16.4פי סעיף - המזמין על
חשבון שכר החוזה אשר - לעכב תשלומים נוספים על

מגיעים לקבלן במסגרת תשלום חשבונות הביניים, וזאת 
למועד הענקתה של ידי המנהל ועד - בשיעור אשר יקבע על

תעודת הקבלה, לאחר השלמת תיקון כל הליקויים ו/או 
  הפגמים בגינם הוענקה תעודת הקבלה המותנית. 

העניק המפקח לקבלן תעודת קבלה מותנית, יהיה המזמין   12.4
י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להחזיק פ- עלרשאי 

הגבלה, וזאת גם אם  בלאבמבנה ו/או לבצע בו כל שימוש 
ם השלים הקבלן את תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים טר

שנתגלעו במבנה. הקבלן יבצע את כל התיקונים לצורך 
התחשבות בפעילות שהמזמין ו/או  בתוךהשלמת המבנה, 

מי מטעמו יעשה במבנה באותה עת, ויחולו בעניין זה שאר 
לעיל, בשינויים  6.4 ההוראות המפורטות בסעיף

 המחויבים.
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ת ביצוע כל התיקונים במבנה בהתאם להוראות עם השלמ  12.5
המפקח ולשביעות רצונו כנדרש בהתאם להוראות סעיפים 

ג.לעיל, יהיה רשאי המפקח להתנות את  12.3  - ב.  12.3 
הענקת תעודת הקבלה, בהשלמת עריכתה המוצלחת של 
בדיקת קבלה נוספת. בנוסף, בנסיבות בהן העניק המפקח 

יבצע הקבלן כתנאי לקבלת  לקבלן תעודת קבלה מותנית,
תעודת הקבלה, את כל הפעולות וכן ימציא את כל 

ז. להלן,  12.7 - א.  12.7המסמכים כמפורט בסעיפים 
כשהמסמכים הנקובים בסעיפים האמורים, מעודכנים נכון 
למועד הנפקת תעודת הקבלה. לא ביצע הקבלן את 
התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בתוך התקופה 

ידי המנהל ו/או באיכות המתחייבת לצורך -לשנקבעה ע
פי הוראות המנהל ו/או לחילופין -השלמת המבנה ו/או על

פי החוזה, -לא ביצע כל התחייבות אחרת המוטלת עליו על
 12.3 אזי מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הוראות סעיפים 

להלן ו/או כל זכות אחרת  16.8 ג. לעיל וסעיף  12.3  - ב. 
פי דין, יהיה המנהל - פי החוזה ו/או על- מין עלהעומדת לז

רשאי (אך לא חייב) לבצע את התיקונים ו/או את עבודות 
ההשלמה ו/או כל עבודה אחרת כאמור בעצמו או בכל דרך 
אחרת שימצא לנכון, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות 

  להלן. 21 המפורטות בסעיף 

קח, ימסור השלים הקבלן את המבנה לשביעות רצון המפ  12.6
הקבלן את המבנה למזמין. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

להלן, הקבלן לא יהיה רשאי בשום  22.8 - ו 22.2 בסעיפים 
מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב למסירת המבנה, וזאת 
מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש 

מי  לקבלן /או לכל מי מטעמו כלפי המזמין ו/או כלפי כל
  מטעמו.

כתנאי לקבלת תעודת הקבלה (לרבות תעודת קבלה   12.7
לעיל), ומבלי לגרוע  12.5 חלקית ובכפוף להוראות סעיף 

זה, יבצע  12 משאר חובות הקבלן בהתאם להוראות סעיף 
חשבונו את כל - הקבלן, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל

  אלה: 

קבע המפקח  ימים קודם למועד אותו 2- יפנה, לא יאוחר מ  א.
לעריכת בדיקת הקבלה, את כל הציוד, החומרים 

  ו. לעיל. 10.2 ד. עד   10.2 והמתקנים כמפורט בסעיפים 

ימים קודם למועד אותו קבע  4- ימסור לרשות, לא יאוחר מ  ב.
המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, תכניות עדות לרבות תיק 

  להלן. 13 מערכות המבנה, כמפורט בסעיף 

ימים לפני המועד אותו קבע  4- ת, לא יאוחר מימסור לרשו  ג.
המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, את כל המידע הסודי 

וכן את כל המידע והמסמכים  22.6 כמפורט בסעיף 
  א. להלן. 22.7 הנקובים בסעיף 

ימים קודם למועד אותו קבע  4- ימסור לרשות, לא יאוחר מ  ד.
המפקח לעריכת בדיקת הקבלה, תוצאות בדיקות 

  ט. לעיל. 10.2 ורים, כמפורט בסעיף ואיש

ימים קודם למועד אותו קבע  4- ימסור לרשות, לא יאוחר מ  ה.
המפקח להענקת תעודת הקבלה, ימסור למזמין ערבות 

להלן. במידה של מסירה  17.2 בדק כמפורט בסעיף 
חלקית, תינתן ערבות הבדק, בהתאם לחלקו היחסי של 

ית מתוך שכר חלק המבנה שנמסר למזמין במסירה חלק
  החוזה המתייחס למבנה בכללותו.

ימים קודם למועד אותו קבע  4- ימסור לרשות, לא יאוחר מ  ו.
המפקח להענקת תעודת הקבלה, את כל המידע 
והמסמכים אשר מסירתם ו/או השבתם למזמין נדרשת 

 להלן. 22.7 -  22.6בהתאם להוראות סעיפים 

ו/או תעודה ו/או  יבצע כל פעולה נוספת וכן ימציא כל מסמך  ז.
אישור, כמפורט במפרט המיוחד או כפי שהורה המנהל 

  ו/או המפקח, בכתב.

עם קבלתה של תעודת הקבלה (לרבות בדיקת הקבלה   12.8
 14.1 המותנית), תחל תקופת הבדק כמפורט בסעיף 

זה לעיל, מובהר בזאת,  12.8 אף האמור בסעיף - להלן. על
הקבלן במסגרתה  כי תקופת הבדק והאחריות המוטלת על

בגין ליקויים ו/או פגמים שבגינם הותנתה תעודת הקבלה, 
תחל אך ורק ממועד הענקת תעודת הקבלה (בלתי 

לעיל. למען הסר ספק  12.5 מסויגת), כמפורט בסעיף 
מובהר בזאת, כי תעודת הקבלה (בלתי מסויגת), מהווה 
תנאי להגשת ולאישור החשבון הסופי כמפורט בסעיף 

  ן.להל 16.5 

למען הסר ספק מובהר, כי מסירת תעודת הקבלה לא   12.9
פי -תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על

החוזה, לרבות לעניין זה: אחריותו להשלמת המבנה באופן 
לעיל ו/או אחריותו  12.1 ובתנאים הנקובים בסעיף 

והתחייבויותיו במהלך תקופת הבדק. הענקת תעודת 
ם מקרה הסכמה ו/או ויתור של הקבלה לא תהווה בשו

המזמין על זכויותיו בקשר עם כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול 
התאמה בעבודות ו/או הפרה של החוזה ו/או נזק - ו/או אי

שנגרם בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן. במסגרת 
להלן, יהיה  16.8 האמור, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 

הקבלה (לרבות המפקח רשאי, לאחר הענקת תעודת 
תעודת קבלה מותנית), לדרוש מהקבלן לבצע במבנה ו/או 
בקשר עמו עבודות נוספות שביצוען מתחייב בהתאם 
להוראות החוזה, וזאת גם אם הצורך בביצוען של עבודות 
כאמור לא התגלה במסגרת בדיקת הקבלה ו/או שביצוען 
לא אוזכר במסגרת תעודת הקבלה המותנית, ויחולו בעניין 

ה.  14.1 ודות כאמור שאר ההוראות המפורטות בסעיף עב
  להלן, בשינויים המחויבים. 

 קבלה חלקית  12.10

פי שיקול דעתו הבלעדית להורות - המפקח יהיה רשאי, על  א.
א.  12.3 על קבלת חלק מהמבנה בהתאם להוראות סעיף 

לעיל, בשינויים המחויבים או על קבלה מותנית של חלק 
ג. לעיל, בשינויים  12.3ות סעיף מהמבנה בהתאם להורא

"), וכל זאת בין אם נקבע קבלה חלקיתהמחויבים (להלן "
בהוראות החוזה, כי על הקבלן להשלים ולמסור למזמין כל 
חלק מביצוע העבודות טרם מועד השלמת המבנה ובין אם 

  לאו.

הורה המפקח על קבלה חלקית של המבנה, יחולו בנפרד,   ב.
זה,  12 אות סעיף , שאר הורעבור כל חלק של המבנה

על קבלה חלקית ובלתי  בשינויים המחויבים. הורה המפקח
מותנית של המבנה, יעניק המזמין לקבלן תעודת קבלה 

צורף חלקית בגין החלק הרלוונטי במבנה, בנוסח המ
ימי עבודה ממועד סיום  7לחוזה, וכל זאת בתוך  נספח יטכ

"). הורה תעודת קבלה חלקיתבדיקות הקבלה (להלן "
המפקח על קבלה חלקית ומותנית של המבנה, יעניק 
המזמין לקבלן תעודת קבלה מותנית בגין החלק הרלוונטי 

 7לחוזה, וזאת בתוך  נספח יחבמבנה, בנוסח המצורף כ
  ימי עבודה ממועד סיום בדיקות הקבלה.

הענקת תעודת הקבלה החלקית אינה  מובהר בזאת, כי  ג.
את הקבלן מביצוע כל העבודות פוטרת בשום צורה ואופן 

הדרושות להשלמת כל המבנה, לרבות עבודות אשר 
ביצוען נדרש בחלק המבנה שלגביו התקבלה תעודת 
הקבלה החלקית וכן לרבות עבודות הנדרשות בנקודות 
הממשק שבין חלק המבנה שלגביו התקבלה תעודת 
הקבלה החלקית לבין שאר חלקי המבנה. עוד מובהר 

ת הבדק וחובות הקבלן במסגרתה בגין בזאת, כי תקופ
עבודות אשר ביצוען נדרש בחלק המבנה שלגביו התקבלה 
תעודת הקבלה החלקית וכן לגבי עבודות הנדרשות 
בנקודות הממשק שבין חלק המבנה שלגביו התקבלה 
תעודת הקבלה החלקית לבין שאר חלקי המבנה, תחול 
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ל ממועד בו אישר המפקח, בכתב, את סיומן המוצלח ש
  העבודות האמורות.

 תכניות עדות  .13
ימים קודם למועד אותו קבע המפקח  4-לא יאוחר מ  13.1

 לעיל, 12.2 לעריכת בדיקת הקבלה כמפורט בסעיף 
חשבונו, - עלהקבלן יערוך, על אחריותו בלעדית והמלאה ו

וכן יגיש לאישורו בכתב של המנהל, את כל המסמכים 
סגרת המפרט המפורטים להלן, הכול ככל הנדרש במ

נאים המפורטים לשם כך במפרט המיוחד, באופן ובת
לחוזה (להלן, יחדיו  נספח כלמיפוי ספרתי המצורף כ

 "):תכניות עדות"

), של כל העבודות As-Madeתיעוד באמצעות מדידה (  א.
שבוצעו מחוץ למבנה באמצעות מודד מוסמך וכן בנוסף 

ות ), של כל העבודAs- Madeתיעוד באמצעות מדידה (
 סופי.כלי במבנה באמצעות מודד מוסמך לתיעוד מצב אדרי

תיעוד מלא המתייחס למערכות המבנה הכולל, בין היתר,   ב.
את תיעוד כל המערכות, וכן את חוברות הפעלה ותחזוקה, 
ספרי הדרכה למשתמש, ספרי יצרן, רשימות חלקי חילוף, 
תעודות ספקים וקבלנים בקשר עם המערכות (לרבות 

חריות) וכן כל מסמך אחר ו/או נוסף הקשור תעודות א
במישרין ו/או בעקיפין עם ביצוען, הפעלתן, תחזוקן 

תיק והאחריות המתייחסת למערכות המבנה (בחוזה "
  ").מערכות מבנה

  מיפוי כללי של כל התוכניות, לרבות תוכניות העדות.  ג.

מובהר, כי מסירת תכניות העדות, לשביעות רצונו של   13.2
אחר אישורו בכתב, תהווה תנאי מוקדם לקבלת המפקח ול

לגרוע ו/או  כדיתעודת הקבלה ובכל מקרה לא יהיה בהן 
לפגוע באחריות הקבלן לטיבן ו/או לאיכותן של העבודות 

י פ- עלו/או כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הקבלן 
  החוזה.

מבלי לגרוע מההוראות הקבועות במפרט למיפוי ספרתי,   13.3
א באחריות לכך שתכניות העדות, יהיו מדויקות הקבלן ייש

ומעודכנות, ישקפו את מצב כל העבודות בפועל על כל 
מכלוליהן, רכיביהן ופרטיהן. הובהר לקבלן, כי תכניות 
העדות, עתידות לשמש את המזמין לכל דבר ועניין בקשר 
עם המבנה, לרבות לצורך ביצוע אחזקה ו/או תיקונים ו/או 

קרקעיות, -ות, לרבות תשתיות תתהרחבות ו/או תוספ
תוספת חלקים למבנה מעל לפני השטח וכיו"ב. הקבלן יישא 
באחריות מלאה ובלעדית וכן יפצה ו/או ישפה את המזמין 
מייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, ישירים 
ו/או עקיפים, שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים ו/או 

או צדדים שלישיים, לפי העניין, שבהם ישאו המזמין ו/
- דיוק ו/או טעות ו/או אי- כתוצאה מפגם ו/או ליקוי ו/או אי

בהירות בתכניות כאמור והוא מוותר בזאת באופן סופי, מלא 
ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

  תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  בדק ותיקונים  .14
למבנה תחל במועד הנפקת תעודת הקבלה תקופת הבדק   14.1

לעיל,  12 (לרבות תעודת קבלה מותנית), כמפורט בסעיף 
בכפוף  הכולחודש מהמועד האמור, ו 12ותסתיים כעבור 

 "):תקופת הבדקלהוראות המפורטות להלן (בחוזה "

נקבעו במפרט המיוחד תקופות בדק שונות לרכיבים ו/או   א.
ו/או חומרים במבנה, חלקים ו/או ציוד ו/או מתקנים 

תארכנה תקופת הבדק בקשר עם אותם הרכיבים ו/או 
החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, 

  לפרק הזמן הנקוב לשם כך במפרט המיוחד.

הוענקו תקופות בדק שונות לרכיבים ו/או חלקים ו/או ציוד   ב.
ו/או מתקנים ו/או חומרים במבנה (לרבות למערכות 

ה), וזאת בין היתר במסגרת תעודות אחריות שנתנו המבנ
די ספקי ו/או יצרני אותם הרכיבים ו/או י- עללשם כך 

החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, 
תארכנה תקופת הבדק בקשר עם אותם הרכיבים ו/או 
החלקים ו/או הציוד ו/או המתקנים ו/או החומרים כאמור, 

לגבי כל אחד מהם, ובלבד שתקופת לפרק הזמן שהוענק 
 12הבדק כאמור לא תפחת בכל מקרה מתקופה של 

 חודשים שתחילתה במועד הנפקת תעודת הקבלה.

לא נקבעו תקופות בדק לרכיבים ו/או חלקים ו/או ציוד ו/או   ג.
מתקנים ו/או חומרים במבנה בהתאם להוראות סעיפים 

פות בדק לעיל, אך נקבעו עבורם תקו ב. 14.1 - א.  14.1
בהוראות הדין, ולעניין זה, לרבות: הוראות חוק המכר 

, תארכנה תקופת הבדק בקשר 1973 -  תשל"גה(דירות), 
קים ו/או הציוד ו/או המתקנים עם אותם הרכיבים ו/או החל

ו/או החומרים כאמור, לפרק הזמן הנקוב לשם כך 
בהוראות הדין, ובלבד שתקופת הבדק כאמור לא תפחת 

חודשים שתחילתה במועד  12בכל מקרה מתקופה של 
 הנפקת תעודת הקבלה.

העניק המפקח לקבלן תעודת קבלה מותנית, תחל תקופת   ד.
בקשר עם הליקויים ו/או  זה, 14.1 הבדק הנקובה בסעיף 

פגמים שבגינם הותנתה תעודת הקבלה, ממועד הענקת 
  לעיל. 12.5 תעודת הקבלה למבנה כמפורט בסעיף 

העניק המפקח לקבלן תעודת קבלה חלקית, תחול   ה.
זה אך ורק לגבי  14.1 תקופת הבדק הנקובה בסעיף 

אותו חלק במבנה שלגביו התקבלה תעודת קבלה 
קופת הבדק בגין עבודות אשר ביצוען חלקית. עם זאת, ת

נדרש, לאחר הענקת תעודת הקבלה החלקית, בחלק 
המבנה שלגביו התקבלה תעודת הקבלה החלקית וכן 
בגין עבודות הנדרשות בנקודות הממשק שבין חלק 
המבנה שלגביו התקבלה תעודת הקבלה החלקית לבין 
שאר חלקי המבנה, תחול ממועד בו אישר המפקח, 

  סיומן המוצלח של העבודות האמורות.בכתב, את 

זה לעיל, תתחדש  14.1 בנוסף לכל האמור בסעיף   ו.
תקופת הבדק בגין כל נזק ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או קלקול 
שהתגלה במהלך תקופת הבדק, וזאת החל ממועד בו 
השלים הקבלן לשביעות רצון המזמין את תיקונו של אותו 

  לקול כאמור. נזק ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או ק

הקבלן באחריות המלאה,  יישא במהלך תקופת הבדק  14.2
חשבונו, לשביעות רצון - עלהבלעדית והמוחלטת לתקן, 

התקופה ובהתאם לאבני הדרך אותם  בתוךהמפקח, 
יקצוב המפקח לשם כך, כל נזק ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או 
קלקול, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו מכל סיבה, שהיא 

/או בעבודות, וזאת באופן שבו לאחר התיקון במבנה ו
 האמור יהיה המבנה במצב תקין ומתאים לשימוש המזמין

בהתאם להוראות החוזה ולהוראותיו של המפקח שינתנו 
 יישא לשם כך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן

באופן מלא ובלעדי בכל ההוצאות אשר ידרשו לצורך 
הפגמים ו/או הליקויים ו/או בדיקת ו/או חקירת הנזקים ו/או 

הקלקולים כאמור. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות 
האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק, 

כדי  בתוך, שנגרמו למבנה ו/או לעבודות אבדןפגיעה ו
די מי י- עלדי הקבלן ו/או י- עלביצוע עבודות תיקון כאמור 

  מטעמו.

ב. לעיל, יעניק הקבלן  13.1 עיף מבלי לגרוע מהוראות ס  14.3
למזמין ו/או לכל מי מטעמו, במהלך כל תקופת הבדק, 
שירותי הדרכה, הכרה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של 

  מערכות המבנה, וזאת על אחריותו ובלא כל תמורה.

להלן, הקבלן  18 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   14.4
בלתי חוזר, כי מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא, סופי ו
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יפצה ו/או ישפה את הרשות, מייד עם דרישתה הראשונה, 
בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או ליקוי ו/או פגם ו/או תשלום ו/או 
הוצאה, שנגרמו למזמין ו/או שבהן נדרש המזמין לשאת 

י שיקול דעתו הבלעדית, פ- עלבנסיבות בהן קבע המנהל 
בויותיו לתקן הקבלן לא עמד ו/או לא יוכל לעמוד בהתחיי

איזה מהנזקים, הפגמים, הליקויים או הקלקולים במבנה 
 ו/או בעבודות.

לא יתגלו כל פגמים במבנה אם בתום כל תקופת הבדק,   14.5
ו/או בעבודות, או לאחר תיקונם של כל הפגמים כאמור 

השלים אם לשביעות רצונו של המפקח, לפי המאוחר, ו
החוזה, ימסור  יפ- עלהקבלן את כל יתר התחייבויותיו 

לגבי כל חלק במבנה שלגביו המנהל לקבלן תעודת סיום 
 14.1 הסתיימה תקופת הבדק בהתאם להוראות סעיף 

לחוזה (בחוזה:  נספח כאלעיל, וזאת בנוסח המצורף כ
ת הסיום לא תפגע ו/או "). הנפקת תעודתעודת סיום"

תגרע בשום מקרה מאחריות הקבלן ו/או כל מי מטעמו 
י החוזה פ- עלבודות ומשאר התחייבויותיו לטיבם של הע

להלן. עוד  14.6י דין, לרבות כמפורט בסעיף פ- עלו/או 
מובהר בזאת, כי מסירת תעודת הסיום לא תשחרר את 

י החוזה. הענקת פ- עלהקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו 
תעודת הסיום לא תהווה בשום מקרה הסכמה ו/או ויתור 

עם כל פגם ו/או ליקוי ו/או של המזמין על זכויותיו בקשר 
החוזה ו הפרה של בעבודות ו/א התאמה-אי/או קלקול ו

  ו/או נזק שנגרם בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן.

 14 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף   14.6
לפגוע ו/או לגרוע בשום צורה ואופן באחריות  כדיזה, 

י פ- עליישנות י דין במהלך כל תקופת ההתפ-עלהקבלן 
אשר תחל, בהסכמתם  1958 -תשי"ח החוק ההתיישנות, 

המפורשת של הצדדים, עם תום תקופת הבדק ותיארך 
תקופת " להלןשנים מהמועד האמור ( 7לתקופה של 
באחריות הבלעדית והמלאה  יישא "). הקבלןההתיישנות

וכן יפצה ו/או ישפה את המזמין מייד עם דרישתו 
התאמות - איק, ליקוי, פגם, קלקול, הראשונה, בגין כל נז

ו/או הוצאה ו/או תשלום שנתגלו במבנה ו/או בעבודות 
במהלך תקופת ההתיישנות ו/או שבם נשא המזמין בקשר 

די הקבלן, והקבלן י-עלעם האמור, בשל הפרת החוזה 
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

  עה בקשר לכך.ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תבי

איזה מהתחייבויותיו לפי סעיף זה, אזי  לא הקבלןילא מ  14.7
י פ- עלמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין 

י שיקול פ- עלי דיו, יהיה המזמין רשאי פ-עלהחוזה ו/או 
דעתו הבלעדי והמוחלט, לבצע את איזה מהתחייבויות 

ו באמצעות מי מטעמו, ויחול הקבלן האמורות בעצמו או
  להלן. 21 בעניין זה הוראות סעיף 

  הוראות שינויים  .15
י שיקול דעתו הבלעדי, פ- עלהמנהל רשאי, בכל עת ו  15.1

להורות על ביצוע כל שינוי במבנה ו/או בעבודות, כולם או 
) להגדיל או iחלקם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (

להקטין את ההיקף הכולל של המבנה ו/או של עבודות 
הקטנה ו/או הגדלה של הכמויות הנקובות בכתב (לרבות 

הכמויות ו/או השמטה ו/או הוספה של רכיבים מאלה 
) להורות על שינויים בצורת iiהנקובים בכתב הכמויות), (

המבנה ו/או העבודות, בסגנונם, באופיים, בטיבם 
ובאיכותם (לרבות שינוי הסגנון, האופי, הטיב והאיכות של 

) להורות על שינויים iiiכמויות), (רכיבים הנקובים בכתב ה
(להלן,  בגובהי המפלסים, המתארים והמדדים של המבנה

  ").השינוייםיחדיו "

ידי - הקבלן לא יבצע את השינויים, זולת אם ניתנה על  15.2
המפקח מראש ובכתב הוראה לביצועם וכן נרשמה הוראה 

ידי - על 10.4 כאמור ביומן העבודה כמפורט בסעיף 
"הוראת שינויים"). במסגרת הוראת  המפקח (להלן

השינויים יקבעו מהות השינוי המבוצע, היקפו, לוחות 
הזמנים, השלבים ואבני הדרך לביצוע השינויים והערכת 

להלן. נתנו הוראות  15.6 השינויים בהתאם להוראות סעיף 
שינויים בעטיין גדל שכר החוזה בשיעור הנקוב לשם כך 

יהיה המזמין רשאי להגדיל לכל הפחות, למוסף,  6בסעיף 
את שיעורה של ערבות הביצוע או שהקבלן ימסור למזמין, 

ימים ממועד מתן הוראת השינויים, ערבות ביצוע,  3בתוך 
הכול בסכום אותו יקבע המזמין בשיעור המשקף את 

  הגידול בהיקף שכר החוזה.

סבור הקבלן כי הוראת שינויים, כמפורט בסעיף זה, עשויה   15.3
לעיכוב או הפסקה זמנית בביצוע ובהשלמת המבנה לגרום 

ביחס למועדים ולאבני הדרך הנקובים לשם כך בלוח 
 - כך בכתב למנהל לא יאוחר מ- הזמנים המאושר, יודיע על

ימים ממועד קבלת הוראת השינויים. המנהל יהיה  10
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לאשר ו/או - רשאי על

לאשר בשינויים. אישר  לדחות את הודעת הקבלן ו/או
המנהל לבצע עדכון בלוח הזמנים המאושר בגין השינויים, 

ג. בשינויים  11.5 - א.  11.5יחולו בעניין זה הוראות סעיף 
ג. להלן.  15.6 המחויבים, וזאת מבלי לגרוע מהוראת סעיף 

לא הודיע הקבלן למנהל על עיכוב צפוי בלוחות זמנים 
כמי שויתר על זכותו  בתוך המועד האמור, יחשב הקבלן

האמורה, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל 
  מין וסוג שהן בקשר לכך. 

י סעיף זה פ- עללמען הסר ספק, מובהר כי הוראת שינויים   15.4
י החוזה, ומבלי לגרוע פ- עללהלן לא תהווה הוראת שינויים 

מכלליות האמור, הקבלן לא יהיה זכאי בגינם לכל תמורה, 
  ל מין וסוג שהיא:מכ

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, מכל מין   א.
וסוג שהוא, אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או ממעשה, 
מחדל ו/או הפרה של הקבלן ו/או של מי מטעמו ו/או 
שידרשו לצורך קיום מלא התחייבויותיו של הקבלן, לרבות 

ה ו/או לצורך השלמת העבודות בהתאם להוראות החוז
 להוראות כל דין.

כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, אשר לפי   ב.
שיקול דעתו של המנהל, אינם משמעותיים ו/או שניתן 

 תמורה נוספת. בלאלבצעם בנקל ו/או 

  היקף השינויים  15.5

 הקבלן יבצע, בהתאם להוראות המפקח כמפורט בסעיף  א.
, ויחולו בעניין זה לעיל, שינויים בכל היקף שהוא 15.2 

  ההוראות המפורטות להלן:

הורה המזמין לקבלן לבצע שינויים שהיקפם של   )1(
השינויים במסגרת הוראת שינויים אחת, או 
במסגרת מספר הוראות שינויים, אינו משקף 

משכר  50%- מהגדלה או הפחתה של למעלה 
החוזה במועד מתן הוראת השינויים, תתבצע 

ם למחירי היחידה הערכת השינויים, בהתא
  כל שינוי. בלאלהלן,  15.6ף הנקובים בסעי

הורה המזמין לקבלן לבצע שינויים שהיקפם   )2(
המצטבר של השינויים, משקף הגדלה של 

משכר החוזה במועד מתן  50%-מלמעלה 
הוראת השינויים, יהיה המזמין רשאי לדרוש 
מהקבלן במסגרת הערכת השינויים, הנחה על כל 

 15.6 יחידה הנקובים בסעיף אחד ממחירי ה
 להלן. שיעור ההנחה יקבע בהסכמה בין הצדדים.

הורה המזמין לקבלן לבצע שינויים שהיקפם   )3(
המצטבר של השינויים, משקף הקטנה של 

משכר החוזה במועד מתן  50%-למעלה מ
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הוראת השינויים, יהיה הקבלן רשאי לדרוש 
מהמזמין במסגרת הערכת השינויים, תוספת 

לאיזה ממחירי היחידה הנקובים בסעיף  מחיר
להלן. תנאי לקבלת תוספת מחיר לאיזה  15.6 

 הואלהלן  15.6 ממחירי היחידה הנקובים בסעיף 
שהקבלן יוכיח למנהל, באמצעות אסמכתאות 

ימים  10- בכתב אשר יוגשו למנהל לא יאוחר מ
ממועד קבלת הוראת השינויים, כי ביצועה של 

במישרין לקבלן לשאת הוראת השינויים תגרום 
בעלויות נוספות בהן לא היה נושא בלא הוראת 
השינויים האמורה. שיעורם של התוספות לאיזה 

להלן,  15.6 ממחירי היחידה הנקובים בסעיף 
פי שיקול - ידי המנהל על- תקבע (אם בכלל), על

  דעתו הבלעדי והמוחלט.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה   
קרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג זכאי בכל מ

שהם בגין הפחתת היקפן של העבודות, למעט אם 
 15.5 קבע המנהל אחרת בהתאם להוראות סעיף 

) זה לעיל, ובנסיבות כאמור, תהווה תוספת 3א. (
מחיר לאיזה ממחירי היחידה הנקובים בסעיף 

להלן, תמורה ופיצוי מלאים וסופיים בגין כל  15.6 
או הוצאה בהן שנגרמו לקבלן ו/או בהן נשא נזק ו/

הקבלן בגין ההפחתה בהיקף העבודות והוא 
מוותר בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר וכן יהיה 
מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר 

  לכך. 

הגדלה או הפחתה של למעלה זה: " 15.5 לצורך סעיף   ב.
/או הפחתה משמעותה הגדלה ו - " משכר החוזה 50%- מ

משכר החוזה בהתחשב ובכפוף לתנודות במדד,  50%של 
וכל זאת אך ורק אם שכר החוזה מושפע מתנודות במדד 

  א. להלן.   16.6 כמפורט בסעיף סעיף 

  הערכת השינויים  15.6

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, ייקבע   א.
רטת מדרג החלופות המפו יפ- עלדי המנהל, וזאת י- על

להלן, כשכל חלופה עדיפה על  )3(- )1א.( 15.6בסעיפים 
 "):הערכת השינוייםהחלופה הסידורית העוקבת (בחוזה "

אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים   )1(
זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים, יקבע 
המנהל את ערכם של השינויים לפי מחירי 

ספק היחידה של הפריטים כאמור. למען הסר 
המנהל סבור אין לקבוע את אם מובהר בזאת, כי 

ערכם של השינויים בהתאם למחירי היחידה 
הנקובים בחוזה, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות 
שוני ו/או הבדל שבין מאפייניהם או כמויותיהם 
של הפריטים הנדרשים במסגרת הוראות 
השינויים לבין מאפייניהם או כמויותיהם של 

במסגרת הוראות השינויים, הפריטים הנדרשים 
יהיה המנהל רשאי לקבוע את ערכם של השינויים 
המתייחסים לפריטים האמורים, בהתאם 

) להלן. מוסכם 3(- )2א.( 15.6להוראות סעיפים 
על הצדדים, כי הוראה שנתן המנהל לפי סעיף 

) זה, תהיה סופית, מוחלטת, ובלתי 1א.( 15.6 
ב את ניתנת לערעור ו/או להשגה והיא תחיי

  הקבלן.

לא נכללו בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה   )2(
שבהוראת השינויים, יקבע המנהל את ערכם של 

י פ- עלהשינויים בקשר עם הפריטים האמורים 
התעריפים הנקובים במחירונים אותם ציין 

 המזמין לשם כך במפרט המיוחד.

לא נכללו בחוזה ו/או במחירונים אותם ציין   )3(
כך במפרט המיוחד, פריטים זהים המזמין לשם 

או דומים לאלה שבהוראת השינויים, יקבע 
המנהל את מחירי היחידה של השינויים בקשר 

י ניתוח מחירם פ- עלעם הפריטים האמורים, 
בערך שוק של העבודה והחומרים בזמן מתן 
ההוראה לשינויים, בתוספת שלא תעלה על 

מהמחיר האמור (או  12%שיעור מקסימאלי של 
 7יעור מקסימאלי אחר ככל שנקבע בסעיף ש

למוסף), כתמורה סופית, מלאה ומוסכמת מראש 
בגין הוצאות הנהלה וכלליות ובגין רווח הקבלן 

שיעור האחוז המקסימאלי  מביצוע השינויים.
י שיקול דעתו פ- עלדי המנהל וי- עלייקבע 

הבלעדית, בהתאם למהותה ולאופייה של הוראת 
 יעלה בכל מקרה עלהשינויים, ובאופן שלא 

 השיעור הנקוב בסעיף זה לעיל.

י פ- עלהקבלן באחריות,  יישא הערכת השינויים, לצורך  ב.
תקופה אותה יקצוב  בתוךדרישת המנהל להמציא למנהל, 

מחירי היחידה לפריטים לשם כך, ניתוח מלא ומפורט של 
כל שהם, בין שהם כלולים, בחוזה ובין שהם אינם כלולים 

צירוף ופירוט כוח אדם, תחשיבי הוצאות וכל  בחוזה, לרבות
- עלתידרש לשם כך  חשבונית ו/או אסמכתה אחרת אשר

די המנהל. לא ביצע הקבלן איזה מהתחייבויותיו הנקובות י
זה, לרבות לעניין זה: התעכב בהמצאת ב.  15.6 בסעיף 

ניתוח מחירי היחידה כאמור או בהמצאת איזה מהמסמכים 
ר למועד אותו קצב המנהל לשם הנדרשים במסגרתו, מעב

די המנהל בלבד ועל בסיס י- עלכך, יערך ניתוח המחירים 
הנתונים המצויים בידו, והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, 
מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 
טענה ו/או תביעה בקשר לכך לרבות בקשר עם אופן ביצוע 

  התחשיב וסך הערכת השינויים.

קביעתו של המנהל בדבר אופן חישובם של השינויים,   ג.
לרבות הערכת מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת 

א. לעיל תהיה סופית, מוחלטת,  15.6 השינויים לפי סעיף 
ובלתי ניתנת לערעור ו/או להשגה והיא תחייב את הקבלן, 

ידי המנהל. כמו כן, מצהיר - למעט אם נקבע אחרת על
ת, כי הערכת השינויים בהתאם הקבלן ומתחייב בזא

א. לעיל, מהווה תמורה מלאה, סופית  15.6 להוראות סעיף 
ומוחלטת בגין ביצוע השינויים, וכי מלבד התמורה כאמור, 
לא יהיה זכאי הקבלן לכל תמורה ו/או שיפוי ו/או תשלום 
נוסף, מכל מין וסוג שהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

- א. ו 11.8א. לעיל, ובסעיפים  11.7 אף האמור בסעיף - על
ב. לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לכל תשלום 
ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהם, שנגרמו במישרין 
/ואו בעקיפין בקשר עם הארכת מועדים ו/או עיכוב ו/או 
הפסקה בעבודות שנגרמו בשל ביצוע השינויים, וזאת 

א. לעיל ובהתאם  15.6 יף מעבר לסכומים המפורטים בסע
  לתנאיו.

מובהר, כי עד למועד בו יערך ניתוח סופי של המחירים   ד.
נשוא הוראת השינויים כמו גם הערכתם הסופית של 
השינויים, יהיה המנהל רשאי לאשר ביצוע תשלום לקבלן 

  דו בפועל בהתאם .י- עלחשבון השינויים אשר בוצעו - על

 עבודה יומית  ה.

שינויים במסגרתה נדרש הקבלן  ניתנה הוראת  )1(
אף האמור בסעיף - לבצע עבודה יומית, אזי על

לעיל, יהיה זכאי הקבלן בגין השינויים  15.6
שבוצעו בפועל באמצעות עבודה יומית, לתשלום 

 12%פי ערך העבודה והחומרים, בתוספת - על
מערכם, כתמורה סופית, מלאה ומוסכמת מראש 
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הוצאות הנהלה בגין כל הוצאות הנהלה וכלליות 
  ובגין רווח הקבלן מביצוע השינויים.

ערך החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף   )2(
סוד רשימות י- עלדי המנהל י- עלזה, ייקבעו 

 מדויקות אותן יערוך הקבלן, של:

  כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;  (א)

  הוצאות הובלה;  (ב)

  הוצאות ציוד מכני כבד;  (ג)

מקצועותיהם, סוגיהם שמות העובדים,   (ד)
  במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום.

(ג) -) (א)2ה.( 15.6הרשימות האמורות בסעיפים   )3(
לעיל תימסרנה למנהל בשני העתקים בסוף כל 

 15.6 שבוע ורשימות העובדים האמורות בסעיף 
)(ד) תימסרנה למנהל בשני העתקים, לאחר 2ה.(

די י-עלכל יום עבודה. העתק מכל רשימה יאושר 
י שיקול דעתו הבלעדי, ויוחזר פ- עלהמנהל, 

 לקבלן.

ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום   )4(
ביצוע השינויים בעבודה יומית ולפי הכללים 

א. לעיל ויחולו בעניין  15.6 המפורטים בסעיף 
השינויים כאמור, לרבות בקשר עם לוחות 

קבלן הזמנים לביצועם, היקף השינויים, חובות ה
וזכויות המזמין בנוגע לניתוח המחירים ולהערכת 
השינויים, שאר ההוראות המפורטות לשם כך 

  זה, בשינויים המחויבים. 15 בסעיף 

להלן, הקבלן לא  22.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   15.7
יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או להשהות ו/או לדחות 

שינויים או כל חלק ו/או לעצור את ביצועה של הוראת ה
ממנה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל חילוקי דעות עם 
המזמין בקשר עם ו/או החוזה ו/או העבודות ו/או התמורה 
המשולמת בגינן, לרבות בגין ערכם של השינויים כפי 

  ידי המנהל.- שנקבעו על

מובהר בזאת, כי כל הוראות החוזה יחולו במלואם גם   15.8
ם נקבע אחרת ובמפורש בסעיף ביחס לשינויים, למעט א

  זה.  15 

  שכר החוזה ואופן תשלומו  .16
  מדידת הכמויות ושיטות המדידה  16.1

אלא אומדן בלבד  ינןהכמויות הנקובות בכתב הכמויות א  א.
ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות בפועל, לצורך 
ביצוע העבודות. מובהר, כי זכותו של הקבלן לשכר החוזה 

קפו של שכר החוזה יקבעו אך ורק בהתאם כמו גם הי
  די הקבלן.י- עללכמויות שבוצעו בפועל 

די המפקח, על סמך י- עלהכמויות שבוצעו בפועל תיקבענה   ב.
מדידות וחישובי כמויות שתתבצענה לכל סוג של עבודה 

  לפי השיטה שנקבעה לשם כך בחוזה.

כל המדידות תתועדנה באמצעות פנקס מדידות וכן   ג.
מדיה מגנטית, וזאת בהתאם למפרט למיפוי  באמצעות

ספרתי המעודכן של הרשות, והכול למעט אם צוין אחרת 
די י- עלבמפרט המיוחד. המדידות המתועדות תחתמנה 

  די הקבלן.י- עלהמנהל ו

  אופן ביצוע המדידות  ד.

 די הקבלןי- עלביצוע המדידות   )1(

ימי עבודה  7הקבלן יודיע למפקח לפחות   (א)
עד בו הוא מתעתד לבצע מראש על המו

פי - מדידת כמויות. המפקח יהיה רשאי על
 שיקול דעתו, להיות נוכח במועד המדידה.

עם סיומה של המדידה ובמסגרת הגשת   (ב)
פי החוזה, ימציא הקבלן - החשבונות על

לאישורו של המפקח את היקפן של הכמויות 
שבוצעו בפועל במסגרת המדידה לרבות כל 

ממצא עליו הסתמך מסמך ו/או דוח ו/או 
הקבלן לצורך קביעת היקפן של הכמויות 

"). תוצאות המדידההאמורות (להלן "
פי שיקול דעתו - המפקח יהיה רשאי, על

הבלעדי והמוחלט, לדחות ו/או לאשר את 
  תוצאות המדידה.

נתגלעו חילוקי דעות בקשר עם תוצאות   (ג)
המדידה, יהיה רשאי המפקח לקבוע מועד 

מדידה חוזרת. למען הסר  נוסף לצורך עריכת
ספק מובהר בזאת, כי המדידה החוזרת, 

חשבונו של הקבלן ובהתאם לשאר - תיערך על
) זה. תוצאותיה של 1ד.( 16.1 הוראות סעיף 

המדידה החוזרת תהיינה סופיות, מוחלטות 
ובלתי ניתנות לערעור וכן הן יחייבו את הקבלן 
מבלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או תביעה 

כך, והכול למעט אם נקבע אחרת בקשר ל
 ידי המנהל.- על

 די המזמיןי- עלביצוע המדידות   )2(

) לעיל, יהיה 1ד.( 16.1 אף האמור בסעיף - על  (א)
המנהל רשאי להורות לקבלן, כי לגבי איזה 
מהעבודות (כולן או חלקן), יבוצעו המדידות 

ידי המפקח. בנסיבות האמורות, המפקח - על
י עבודה מראש על ימ 7יודיע לקבלן לפחות 

  המועד בו הוא מתעתד לבצע מדידת כמויות.

הורה המנהל על ביצוע המדידות באמצעות   (ב)
המפקח, יהיה הקבלן נוכח במדידה כאמור 

יישא באחריות לספק למפקח, על  וכן
חשבונו, את כל כוח האדם, - אחריותו ועל

הציוד המתקנים, החומרים המסמכים והמידע 
  ביצוע המדידות.הדרושים למפקח לצורך 

לא נכח הקבלן במועד המדידה כפי שנקבע   (ג)
ידי המפקח, רשאי המפקח לבצע את - על

המדידות בהעדרו, ותוצאות המדידה יהיו 
סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור וכן 
הם יחייבו את הקבלן מבלי שלקבלן תהיה כל 
טענה ו/או תביעה בקשר לכך, למעט אם 

  הל.יד המנ- נקבע אחרת על

נכח הקבלן במועד המדידה וביצע את כל   (ד)
)(ב) 2ד.( 16.1 התחייבויותיו כמפורט בסעיף 

לעיל, אזי בנסיבות בהן נתגלעו חילוקי דעות 
בקשר עם תוצאות המדידה, יהיה רשאי 

ימים  7הקבלן לבקש מהמפקח, בכתב, בתוך 
ממועד קבלת תוצאות המדידה, לערוך מחדש 

בע המפקח לשם את המדידות במועד אותו יק
כך, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות 

לעיל,  )(ג)1ד.( 16.1 המפורטות בסעיף 
  בשינויים המחויבים.

 סכומים משוערים וסכומים של מחיר יסוד  16.2

  סכומים משוערים  א.

נקבע בכתב כמויות, לעבודות מסוימות, תעריף   )1(
בצורת סכום משוער בלבד (כגון: בהערכה, 

, יבצע הקבלן את אותן בהקצבה וכיו"ב)
העבודות, אך ורק לפי הוראה מפורשת שניתנה 

די המנהל, מראש ובכתב. למען י-עללשם כך 
הסר ספק מובהר בזאת, כי מבלי לגרוע מכלליות 
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א. לעיל, אם לא בוצעו  16.1 האמור בסעיף 
עבודות כאמור, ינוכו הסכומים בגינם משכר 

  החוזה.

ות שלגביהן העבודות הנקובות בכתב הכמוי  )2(
נקבעו תעריפים ארעיים או עבודות שלגביהן 
נקבע, כי הן עבודות בלתי צפויות מראש, יבוצעו 

ידי הקבלן, אך ורק לפי הוראה מפורשת - על
ידי המנהל, מראש ובכתב. - שניתנה לשם כך על

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבלי לגרוע 
א. לעיל, אם לא  16.1 מכלליות האמור בסעיף 

ו עבודות כאמור, ינוכו הסכומים בגינם בוצע
  משכר החוזה.

עבודות בכתב הכמויות שלצורכיהן נקבעו סכומים   )3(
משוערים תיראנה כעבודות אשר המנהל יהיה 
רשאי למסור את ביצוען, בכל עת ומבלי שהדבר 
יחשב כהוראת שינויים, לגופים מטעם המזמין 

  לעיל. 7.3 ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

ידי הקבלן עבודות שלגביהן נקבעו - בוצע על  )4(
סכומים משוערים, ייקבע ערכה של העבודה 

 15.6 שבוצע בפועל, בהתאם להוראות סעיף 
לעיל, כאשר הערך שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, 

 חלף הסכום המשוער הנקוב בכתב הכמויות.

  סכומים של מחיר יסוד  ב.

מויות אשר כל מוצר ו/או חומר ו/או ציוד בכתב הכ  )1(
יכלול (אם בשלמותו או בחלק של הסכום) מחיר 
 יסוד, יהיה נתון לשינוי (הגדלה או הקטנה)

באמצעות החלפת מחיר היסוד במחיר ששולם 
די הקבלן בפועל עבור המוצר ו/או החומר י- על

ו/או הציוד כאמור, והכול בהתאם ובכפוף 
י פ- עלדי המנהל, י- עללהוראות שינתנו לשם כך 

תו המוחלטת והבלעדית. הורה המנהל שיקול דע
על החלפת מחיר כאמור לגבי מוצר ו/או חומר 
ו/או ציוד בכתב הכמויות, יגדל או יקטן שכר 
החוזה (לפי המקרה), בסך שבו יגדל או יקטן 
המחיר בכתב הכמויות, כתוצאה מההחלפה 

  האמורה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה   
לו שינויים במחירי ומכל סיבה שהיא, לא יחו

היסוד, בנסיבות בהן מקורו של השינוי במחירי 
היסוד אותם שילם הקבלן בפועל, נובע מהגדלה 
או מהפחתה של כמות המוצרים ו/או החומרים 
ו/או הציוד שנרכשו בפועל במסגרת העבודות, 
וזאת מבלי לגרוע מההוראות המפורטות לשם כך 

  לעיל. 15.5 בסעיף 

חריות, בהתאם לדרישת המנהל בא יישא הקבלן  )2(
ובמועד אותו ינקוב לשם כך, להציג את כל 
האסמכתאות הנדרשות, לרבות הצעות הספקים, 
קבלות הקנייה, שוברים, חשבונות, תעודות 
קבלה וכל אסמכתא אחרת ו/או נוספת בקשר 
לתשלום בפועל בו נשא בקשר עם מוצרים ו/או 

  .חומרים ו/או ציוד לגביהם נקבע מחיר יסוד

לא ביצע הקבלן איזה מהתחייבויותיו הנקובות   
בסעיף זה לעיל, לרבות לעניין זה: התעכב 
בהמצאת איזה מהמסמכים הנדרשים במסגרתו, 
מעבר למועד אותו קצב המנהל לשם כך, יערך 

די י- עלהתחשיב לצורך החלפת מחיר היסוד 
המנהל בלבד ועל בסיס הנתונים המצויים בידו, 

באופן סופי, מלא ובלתי והקבלן מוותר בזאת 
חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

ו/או תביעה בקשר לכך לרבות בקשר עם אופן 
  ביצוע התחשיב ותוצאתו.

  מקדמות  16.3

מקורו של אם נקבע במפרט המיוחד או בהוראות המכרז (  א.
החוזה במכרז), כי תינתן לקבלן מקדמה, יהיה שיעורה של 

נקבעו), בהתאם להוראות אם (המקדמה וכל תנאיה 
 שנקבעו לשם כך במסגרת המכרז או המפרט המיוחד.

מקורו אם לא נקבע במפרט המיוחד או בהוראות המכרז (  ב.
של החוזה במכרז), כי תינתן לקבלן מקדמה, אזי לבקשת 

י שיקול דעתו הבלעדי, פ- עלהקבלן, יהיה המזמין רשאי, 
למוסף,  8לשלם לקבלן מקדמה בשיעור הנקוב בסעיף 

משכר החוזה, ועל חשבון שכר החוזה, וזאת בהתאם 
זה להלן  16.3 כך בסעיף לשאר הוראות המפורטות לשם 

  ").שיעור המקדמה"- " והמקדמה(להלן, בהתאמה "

המקדמה תשולם בסך השווה למכפלת שיעור המקדמה   ג.
בשכר החוזה. נקבע, כי החוזה יושפע מתנודות במדד 

ב. להלן, יוכפל שיעור  16.6 בהתאם להוראות סעיף 
המקדמה בשכר החוזה כשהוא צמוד לשיעור השינוי במדד 

ד.  16.3 נכון למועד הנפקת החשבונית כמפורט בסעיף 
 להלן, ביחס למדד הבסיס.

ימים ממועד בו הוציא המזמין  15 בתוךהמקדמה תשולם   ד.
מס לקבלן צו התחלת העבודה לקבלן, כנגד חשבונית 

ד שקודם למועד התשלום האמור וכתנאי ערוכה כדין, ובלב
לביצועו, המציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית 

לחוזה, ערוכה לטובת המזמין,  נספח טבנוסח המצורף כ
וזאת בסך השווה לסכום המקדמה. הערבות הבנקאית 

צמודה למדד ביחס למדד הבסיסי ותוקפה יהיה עד  תהיה
י הוראות פ- לעלמועד השלמת המבנה (כפי שיוארך 

"). על ערבות המקדמה ערבות המקדמה" להלןהחוזה) (
  להלן, בשינויים המחויבים. 17.1 יחולו הוראות סעיף 

סכום המקדמה יקוזז לשיעורין מחשבונות הביניים   ה.
שישולמו לקבלן, וזאת בסך השווה לשיעור המקדמה עד 
לקיזוז סכום המקדמה במלואו, בערכו הנומינאלי. קיזוז 

ה בכל חשבון ביניים ייעשה מתוך הסך המצטבר המקדמ
החוזה יהיה של סעיפי החוזה המאושרים. נקבע, כי שכר 

. להלן, אזי ב 16.6 כפוף למנגנון התייקרות כמפורט בסעיף 
חישוב ההתייקרות לגבי הכמויות המאושרות בכל חשבון 
ייערך באופן שבו תקוזז המקדמה, בערכה הנומינאלי, 

של סעיפי החוזה המאושרים וחישוב לי אמהסכום הנומינ
ההתייקרות ייערך על היתרה לאחר קיזוז המקדמה ולאחר 

  ז. להלן. 16.4 קיזוז כל יתר הסכומים המפורטים בסעיף 

מובהר, כי יתרת המקדמה תקוזז בכל מקרה במלואה,   ו.
מחשבון הביניים הקודם לחשבון הסופי ו/או מחשבון 

 95%בר של עד הביניים שבמסגרתו ישולם סכום מצט
משכר החוזה כפי שהוא נכון למועד הוצאת חשבון הביניים 
האמור (לאחר הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, 

 לרבות באמצעות הוראות שינויים), המוקדם מבניהם.

לבקשת הקבלן, תקטן ערבות המקדמה, מידי חודש,   ז.
בשיעור הסכום שקוזז מחשבונות הביניים, זאת בכפוף 

רבות בערבות חדשה בסך יתרת המקדמה להחלפת הע
שלא קוזזה, לתקופה המסתיימת במועד השלמת המבנה 

  י הוראות החוזה).פ- על(כפי שזה יוארך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ערבות המקדמה הנה   ח.
  נוספות לערבות הביצוע ולערבות הבדק.

 25%כל עוד שכר החוזה לא גדל או קטן בשיעור של   ט.
ת בגין הוראות שינויים, לא יוגדל או יוקטן לפחות, לרבו

שיעור המקדמה (למעט מקרה בו נמסר לחתימת הקבלן 
חוזה ובמסגרתו נקבעו הוראת שינויים), ובלבד שהסכום 
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המצטבר של חשבונות הביניים במועד השינוי בהיקף שכר 
משכר החוזה נכון למועד  75%החוזה, קטן משיעור של 

  חתימת החוזה.

משכר  25%שכר החוזה, העולה על  בהיקףחל שינוי   י.
החוזה במועד חתימת החוזה, והוצאה הוראת שינויים 

י תנאי החוזה, יקוזז סכום המקדמה לשיעורין פ- עלנוספת 
י היחס שבין סכום המקדמה בערכו פ- עלמכל חשבון 

הנומינאלי לבין ההיקף המעודכן של החוזה (בערכו 
  ת שינויים).הנומינאלי, לאחר שקלול ערכה של בהורא

היה והקבלן לא ביצע עבודות בהיקף השווה לסכום   יא.
המקדמה, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפסקת 

י הוראת המזמין, אזי מבלי לגרוע פ- עלביצוע העבודות 
י דין, פ- עלי החוזה ו/או פ- עלמכל זכות העומדת למזמין 

ישיב הקבלן למזמין את סכום המקדמה העודף על סכומים 
גיעים לקבלן בגין עבודות אותן ביצע בפועל, כפי המ

די המנהל בהתאם להוראות י- עלשאושרו מראש ובכתב 
החוזה, כשהסכום האמור צמוד למדד נכון למועד ההשבה 

 בפועל וביחס למדד הבסיסי.

  חשבונות ביניים  16.4

במהלך תקופת ביצוע העבודות ועד למועד השלמת   א.
 5- הלכל חודש, עד ליום המבנה, יגיש הקבלן למנהל אחת 
"). חשבון הביניים" להלןבחודש העוקב, חשבון ביניים (

- לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב 5- החשבון שיוגש לאחר 
לחודש העוקב. המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן להגיש  5

ארוכים מאלה הנקובים למנהל חשבון ביניים בפרקי זמן 
אמורות, יצרף הקבלן א. זה לעיל. בנסיבות ה 16.4 בסעיף 

פי בקשת המזמין, את הפירוט הנקוב - לחשבון הביניים, על
להלן, כשהוא מפולח לחודשי הביצוע  ב. 16.4 בסעיף 

אף האמור בסעיף זה - טי. עלולים בפרק הזמן הרלוונהכל
לא יוגש בגין סכום  לעיל מובהר בזאת, כי חשבון ביניים

    למוסף. 9שהנמוך מהסך הנקוב בסעיף 

 חשבון הביניים יפורטו כל אלה:ב  ב.

ערכן של העבודות שבוצע ממועד מתן צו התחלת   )1(
העבודה עד למועד אליו מתייחס חשבון הביניים, 

י הוראות פ- עללרבות ערכן של עבודות שבוצעו 
 שינויים.

נקבע, כי החוזה יושפע מתנודות במדד בהתאם   )2(
ב. להלן, יפרט הקבלן גם  16.6 להוראות סעיף 

ההתייקרות המגיעה בקשר לאותו חשבון את 
ביניים בגין שינוי בתנודות במדד. מובהר, כי 
חישוב ההתייקרות לגבי סכום סעיפי החוזה 

ידי המנהל בכל חשבון ביניים - שאושרו על
ו. להלן), ייערך לאחר  16.4 (כמפורט בסעיף 

קיזוז המקדמה (ככל שניתנה), בערכה 
סעיפי החוזה הנומינאלי, מהסכום הנומינאלי של 

המאושרים בחשבון הביניים. חישוב ההתייקרות 
ייערך על היתרה לאחר קיזוז המקדמה ולאחר 

 16.4 קיזוז כל יתר הסכומים המפורטים בסעיף 
  ז. להלן.

כל תביעות הקבלן המתייחסות לעבודות בתקופה   )3(
שבגינה מוגש חשבון הביניים, לרבות פיצויים 

התקופה  מוסכמים להם זכאי הקבלן בגין
הקודמת למועד הגשת חשבון הביניים. תביעות 
שלא נכללו בחשבון הביניים כמפורט לעיל, 
תראינה כאילו ויתר עליהן הקבלן ויתור גמור 
ומוחלט, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או 

 תביעה בקשר לכך.

ידי המנהל ו/או - חומרים שהובאו לאתר ואושרו על  )4(
לעיל,  10.2 יף המפקח בהתאם להוראות סע

בגינם יהיה זכאי הקבלן לתשלום חלקי בשיעור 
פי שיקול - ידי המנהל ו/או המפקח, על- שיקבע על

דעתם הבלעדי והמוחלט במסגרת חשבון 
 ג. להלן. 16.4 הביניים, כמפורט בסעיף 

חשבון ביניים יכלול רק חלקי העבודות שבוצעו בפועל.   ג.
ידי הקבלן - על חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו

לאתר והקבלן טרם בצע בהם כל שימוש. אישר המנהל 
לקבלן בכתב להביא חומרים כאמור לאתר, והקבלן אכן 

פי שיקול דעתו הבלעדי - הביאם לאתר, יקבע המנהל על
אם לשלם בגינם לקבלן כספים ואם כן, מהו התשלום 
שישולם לקבלן בגין אותם חומרים ובאילו תנאים. פורטו 

ויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או בכתב הכמ
ציוד מיוחד, יוסיף המנהל אחוז מסוים, לפי שיקול דעתו, 

  מהסכומים הנקובים.

מובהר בזאת, כי הקבלן יגיש את חשבונות הביניים בשני   ד.
העתקים או במספר רב יותר של העתקים, כפי שיורה 

סף נו 1לפחות יוגש למפקח ועותק  1המנהל, כאשר עותק 
לפחות, יוגש במועד האמור, במישרין לארכיב המזמין 

  לצורך רישום מועד מסירת החשבון.

לחשבון הביניים יצרף הקבלן חישובי כמויות וניתוחי   ה.
ידי - מחירים מעודכנים ומפורטים, כשהם חתומים על

  מהנדס הביצוע של הקבלן.

חשבון הביניים, המהווה חשבון מצטבר מיום מתן צו   ו.
בודה עד למועד אליו מתייחס החשבון, ייבדק, התחלת ע

ידי המנהל, - יחושב, ישונה, יתוקן (לפי הצורך) ויאושר על
ימים  30פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט בתוך - על

ממועד הגשתו ובלבד שהוגש בהתאם לכל הוראות החוזה 
  ").חשבון הביניים המאושר(להלן "

שינוי ו/או תיקון  מחשבון הביניים המאושר (לאחר ביצוע כל  ז.
ידי המנהל, ככל שיידרש), בערכו הנומינאלי, - כאמור על

  "):חשבון הביניים לתשלוםיופחתו כל אלה (להלן "

חשבונות הביניים לתשלום ששולמו זה מכבר   )1(
  לקבלן, בערכן הנומינאלי.

פי החוזה על - כל סכום אחר ששולם לקבלן על  )2(
רבות בגין חשבון שכר החוזה בערכו הנומינאלי (ל

המקדמה בערכה הנומינאלי כמפורט בסעיף  
לעיל) וכן מקדמות ו/או מפרעות נוספות  16.3

  אותן קיבל הקבלן מהמזמין.

מסכום הביניים המאושר  5%- סך השווה ל  )3(
(לאחר שהופחתו ממנו הסכומים הנקובים בסעיף 

) לעיל) (להלן "דמי הפיקדון"). 2(- ) ו1ז.( 16.4 
ו במועד תשלום החשבון דמי הפיקדון ישולמ

הסופי. נקבע, כי החוזה יושפע מתנודות במדד 
ב. להלן ישולמו  16.6 בהתאם להוראות סעיף 

דמי הפיקדון, בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
ביחס למדד בסיס הידוע במועד בו נוכו דמי 
הפיקדון עד למדד קובע שהוא המדד הידוע 

  ועד תשלום דמי הפיקדון בפועל.במ

פי - וי ו/או שיפוי לו תהיה זכאי המזמין עלכל פיצ  )4(
החוזה, לרבות פיצויים מוסכמים כמפורט 

 20.3 א. לעיל ובסעיף  11.4 - ב. ו 10.9 בסעיפים 
- א. להלן. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אי

ידי המזמין - גביית פיצוי, לרבות פיצוי מוסכם, על
לרבות במסגרת חשבונות הביניים העוקבים 

וב, לא תחשב בשום צורה ואופן לתקופת העיכ
כויתור של המזמין על זכויותיו לקבלת הפיצויים 
כאמור (לרבות פיצויים מוסכמים) ו/או מזכויותיו 
לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של המזמין 
לביצוע ההפרה בגינה המזמין זכאי לפיצוי, 
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והמזמין יהיה רשאי לגבות את הפיצויים 
ול דעתו הבלעדי, פי שיק- האמורים בכל עת ועל

לרבות במסגרת החשבון הסופי ו/או לקבל כל 
פיצוי ו/או שיפוי אחר, והכול מבלי לגרוע 

  פי החוזה.- מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן על

) לעיל, כל סכום 4ז.( 16.4 בנוסף לאמור בסעיף   )5(
פי - נוסף אותו זכאי המזמין לקבל מהקבלן על

רים ו/או החוזה, לרבות בגין חומרים, אבז
ידי המזמין לקבלן, וכן - שירותים שסופקו על

ד. לעיל ובסעיפים  12.3 לרבות כמפורט בסעיף 
 להלן. 16.8 -16.9 

כל סכום נוסף הניתן לקיזוז ו/או לניכוי מהמגיע   )6(
י כל חוזה אחר שנחתם ו/או פ- עללקבלן מהמנהל 

  שיחתם עם הקבלן.

יים המאושר המנהל יודיע לקבלן מהו סכום חשבון הבינ  ח.
ומהו סכום חשבון הביניים לתשלום. סכום חשבון הביניים 

הגשת חשבון ימים ממועד  45לתשלום ישולם לקבלן בתוך 
ד. לעיל, כנגד חשבונית מס  16.4 הביניים כמפורט בסעיף 

כדין ובלבד שהוגש כראוי ובהתאם להוראות החוזה, 
  להלן. 16.7 אות סעיף ובכפוף להור

ידי - ום חשבונות הביניים לתשלום ישולם עלהמע"מ בגין סכ  ט.
ידי הקבלן - המזמין במועד העברת תשלום המע"מ על

  לרשויות.

למען הסר ספק יובהר, כי חשבונות הביניים לתשלום הם   י.
פי אומדן בלבד של כמויות שבוצעו - תשלומים על תנאי, על

ובכפוף למדידה בפועל. הקבלן מתחייב להשיב למזמין 
הראשונה, כל תשלום אשר יתברר,  מייד עם דרישתו

לאחר מדידה בפועל, כי שולם ביתר לקבלן בתוספת 
הפרשי הצמדה למדד ביחס למדד בסיס הידוע במועד בו 
שולם כל חשבון ביניים ביתר עד למדד קובע שהוא המדד 
הידוע במועד השבתו בפועל של כל חלק מחשבון הביניים 

  לתשלום, ששולם ביתר.

והתמורה לה זכאי הקבלן בגינם יקבעו היקף העבודות   יא.
אחר ורק במסגרת אישורו של החשבון הסופי. אישור 
המנהל את חשבונות הביניים לא ייחשב אישור ו/או 
הסכמת המנהל לטיב העבודות או לאיכותם של החומרים, 
הציוד והמתקנים או לנכונותם של תעריפים ומחירים 

כל מקרה לא כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים, וב
יהיה בחשבון הביניים המאושר או בחשבון הביניים 
לתשלום כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות ו/או טענה 

  העומדת למזמין בקשר עם האמור.

למען הסר ספק מובהר, כי סך כל חשבונות הביניים   יב.
משכר  95%שיאושרו לתשלום לא יעלה, בכל מקרה, על 

 ים המאושרות).החוזה (לרבות כל הוראות השינוי

 16.4 פי סעיף - מבלי לגרוע משאר התחייבויות הקבלן על  יג.
זה, ביצוע תשלומי הביניים מותנה בהמצאת הערבויות 

להלן ובהמצאת אישורי  17 הרלוונטיות כמפורט בסעיף 
  להלן.  19 ביטוח כמפורט בסעיף 

  חשבון סופי  16.5

לת שכר החוזה בפועל, יקבע באופן סופי באמצעות הכפ  א.
מחירי היחידות שבכתב הכמויות בכמויות וביחידות כפי 

ידי המנהל בהתאם להוראות - שנמדדו ולאחר שאושרו על
לעיל, בתוספת או בהפחתת הוראות שינויים,  16.1 סעיף 

לעיל, וככל שנקבע, כי החוזה  15 בהתאם להוראות סעיף 
 16.6 יושפע מתנודות במדד, גם בהתאם להוראות סעיף 

  להלן.

ן הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראות סעיף זה כדי למע
לגרוע מזכות המנהל לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או 

לנכות, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים 
כלשהם משכר החוזה, לרבות כל הסכומים כמפורט 

  ) לעיל.5(- )4ז.( 16.4בסעיפים 

רשימת כל  חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות בצירוף  ב.
תביעותיו הסופיות של הקבלן, לרבות תביעות שמקורן 

ידי הקבלן בהתאם - בהחזר הוצאות המתבקשות על
לעיל ובצירוף כל המסמכים הקשורים  11.7 להוראות סעיף 

ב. לעיל, בשינויים  16.4 אליהם (בין היתר כמפורט בסעיף 
המחויבים), לרבות דפי מדידה, דפי ריכוז, ניתוח מחירים, 

ישוב כמויות, ניתוחי מחירים לעבודות חריגות והוראות ח
שינויים וכל יתר המסמכים עליהם מבוסס החשבון הסופי 

ידי המנהל, - וכל מסמך אחר אותו יידרש הקבלן להמציא על
ימים ממועד קבלת  60יוגש למנהל לא יאוחר מחלוף 

ד. לעיל.  16.4 תעודת קבלה, וזאת באופן המפורט בסעיף 
נכללו בחשבון הסופי כמפורט לעיל, תראינה  תביעות שלא

כאילו ויתר עליהן הקבלן ויתור גמור ומוחלט וזאת מבלי 
  שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

מובהר בזאת, כי התאריך הקובע לצורך הגשת החשבון   ג.
הסופי, הוא המועד בו הגיש הקבלן למזמין את החשבון 

ות ו/או ניתוחי מחירים ו/או כל הסופי בצירוף כל חישובי כמוי
מסמך אחר בקשר עם החשבון הסופי בהתאם לדרישות 

ב. לעיל, ובלבד  16.5 המנהל, כמפורט בין היתר בסעיף 
שנכון למועד האמור, קיבל הקבלן מהמזמין תעודת קבלה 

א. לעיל (ולצורך זה  12.3 (בלתי מותנית), כמפורט בסעיף 
ון של ליקוי ו/או פגם העבודות, לרבות כל תיק השלים את

 12.5 -  12.4התאמה כמפורט בסעיפים - ו/או קלקול ו/או אי
לעיל וכן בנוסף מסר את המבנה למזמין כמפורט בסעיף 

לעיל וכן בנוסף מסר למזמין את כל המסמכים  12.6 
לעיל). למען הסר ספק מובהר  12.7 הנקובים בסעיף 

 15.6 יף פי סע- בזאת כי קיום מלוא התחייבויות הקבלן על
  ג. זה לעיל מהווים תנאי לאישור החשבון הסופי ולתשלומו.

החשבון הסופי ייבדק, יחושב, ישונה, יתוקן (לפי הצורך)   ד.
י שיקול דעתו הבלעדי פ- עלדי המנהל, י- עלויאושר 

ימים ממועד הגשתו ובלבד שהוגש  90 בתוךוהמוחלט 
חשבון סופי " להלןבהתאם לכל הוראות החוזה (

  ").מאושר

ימים  60תום לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עם   ה.
תנית) או הגישו ממועד קבלת תעודת הקבלה (בלתי מו

לעיל, רשאי המזמין, ב. 16.5 סעיף שלא בהתאם להוראות 
לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן, לערוך חלף הקבלן את 
החשבון הסופי ולקבוע את שכר החוזה על בסיס הנתונים 

די המנהל י- עלשבון הסופי כפי שנערך המצויים בידו. הח
יהיה סופי ומוחלט והוא יחייב את הקבלן, והקבלן מוותר 
בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך לרבות בקשר 
עם אופן ביצוע התחשיב של החשבון הסופי ותוצאתו. 

די י- עלוצאות עריכת החשבון משכר החוזה האמור, ינוכו ה
מהן כתמורה מוסכמת  12%המזמין, בתוספת של 

להוצאות משרדיות שיוציא המנהל לצורך כך. לקבלן לא 
תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המנהל בגין ניכוי 

לגרוע מכל זכות  כדיהסכומים המנויים לעיל. אין באמור 
  י דין.פ- עלי החוזה ו/או פ- עלהעומדת למזמין 

ידי המנהל, ינכה - מהחשבון הסופי, כפי שאושר על  ו.
המזמין את כל חשבונות הביניים לתשלום, וכן כל סכום 
אחר ששולם לקבלן עד לאותו מועד על חשבון שכר 

פי - החוזה, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על
פי כל חוזה אחר שבין הקבלן לבין המנהל - החוזה ו/או על

נוסף כל אחד מהרכיבים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן ב
הסכומים הנוספים אותם רשאי המזמין לקזז ו/או לעכב 
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ז. לעיל, בשינויים המחויבים (להלן  16.4 כמפורט בסעיף 
  ").החשבון הסופי לתשלום"

ימים  105החשבון הסופי לתשלום, ישולם לקבלן בתוך   ז.
ב. לעיל, והכול בכפוף  16.5 ממועד הגשתו כמפורט בסעיף 

להלן, וכל זאת רק בתנאי ולאחר  16.7 אות סעיף להור
שהקבלן חתם והגיש למזמין כתב סילוק ושחרור בנוסח 

  לחוזה. נספח כבהמצ"ב כ

 - פת כספית כלשהי, ובפרט הקבלן לא יהיה זכאי לתוס  ח.
לריבית והצמדה, בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או בגין 

 עיכוב באישור ובתשלום החשבון הסופי.

  קרויותהתיי  16.6

למוסף, במדד ו/או  10למעט אם נקב המזמין בסעיף   א.
במדדים אליהם יוצמדו מחירי היסוד הנקובים בכתב 

"), ישולם שכר החוזה בכל המדדהכמויות (בחוזה, יחדיו "
מקרה בערכו הנומינאלי, מבלי שיחולו לגביו, הצמדות או 

  שערוכים או התייקרויות מכל מין וסוג שהם.

כי מחירי היסוד יהיו צמודים למדד כמפורט  קבע המזמין,  ב.
לעיל, ישולמו שכר החוזה וכל תשלום א.  16.6 בסעיף 

שיעור שישולם על חשבון שכר החוזה, כשהם צמודים ל
והמדד  כאשר מדד הבסיסי), להשינוי במדד (חיובי או שלי

למוסף  11בסעיף כמפורט  ו, יהיהקובע לכל תשלום
 - ו  "המדד הקובע, ""מדד הבסיס: ", בהתאמה(בחוזה

  .")מנגנון ההתייקרות"

שינויים בשכר החוזה יחושבו בהתאם למנגנון ההתייקרות,   ג.
עבור מחירי היחידה שיהיו נקובים בחשבונות הביניים 
לתשלום, למעט מחירים/רכיבים בחשבונות הביניים 
שמקורם בעבודות שבוצעו במסגרת הוראות שינויים 

  מחירים סופיים. די המנהלי- עלשנקבעו לגביהם 

מוסכם בזאת במפורש, כי פרט למנגנון ההצמדה (ככל   ד.
שיחול בהתאם להוראות החוזה), לא תשולם לקבלן 
בכל מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא, כל 
תוספת על מחירי היחידה ו/או על שכר החוזה. 
ההתייקרות כמפורט בסעיף זה לעיל, תחשב באופן 

משקפת את כל השינויים ו/או בלעדי, מלא ומוחלט כ
התנודות ו/או ההתייקרויות, מכל מין וסוג שהם, 
במחירי החומרים והעבודות, לרבות אלו הנובעים 
מהטלת מכסים, היטלים ומשינוי שערי המטבע, 
תנודות בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים 

 כלכליים ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

  מועדי תשלום  16.7

ז. לעיל, מוסכם  16.5 - ח. ו 16.4 אף האמור בסעיפים - על  א.
הר בזה בין הצדדים, כי התשלומים האמורים ומוצ

ידי המזמין - ז. לעיל ישולמו על 16.5 - ח. ו 16.4 בסעיפים 
לקבלן באחד ממועדי התשלום הקבועים הנהוגים אצל 

בכל חודש, בחודש לאחר  30- ו 22, 15המזמין, שהם: 
  ").המועדים הקבועיםורו (להלן  "הגשת החשבון ואיש

פי החוזה, - התברר, כי המועד לביצוע תשלום כלשהו, על  ב.
פי תנאי התשלום הנקובים בסעיפים - כשהוא מחושב על

המועד "ז. לעיל, לפי העניין, (להלן  16.5 - ח. ו 16.4 
"), אינו חל באחד מהמועדים הקבועים, כי אז המקורי

מין במועד הקבוע די המזי- עליבוצע התשלום בפועל 
 הסמוך ביותר לאחר המועד המקורי.

  זכות להפחתת שכר החוזה עקב פגמים  16.8

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה לעיל ולהלן, רשאי המזמין,   
י שיקול דעתו הבלעדי, להעניק לקבלן תעודת קבלה פ- על

אפילו בוצע מחומרים  א. לעיל, 12.3 בסעיף כמפורט 
בטיב שאינו בהתאם לחוזה, גרועים או בטיב ירוד או 

ובמקרה כזה יוקטן שכר החוזה, בסכום ובשיטה שיקבעו 

י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט פ- עלדי המנהל, י- על
והקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלית חוזר וכן 
יהיה מנעו ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל 

ובהר בזאת, מין וסוג שהן, בקשר לכך. למען הסר ספק מ
להוות הרשאה לביצוע פגמים או  כדיכי לא יהיה באמור 

לשימוש בחומרים גרועים ו/או בטיב ירודה ו/או בטיב שאינו 
לפגוע ו/או  כדיבהתאם לחוזה כמו גם שלא יהיה באמור 

י החוזה ו/או מכל זכות פ- עלגרוע מאחריותו של הקבלן 
  ן.י דיפ- עלי החוזה ו/או פ- עלאחרת העומדת למזמין 

  תשלומי יתר  16.9

המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות   א.
מאושרים של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים 
לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין, וזאת מבלי 
לגרוע מחובת הקבלן להשיב למזמין כל סכום ששולם לו 

  בטעות כאמור.

 ,החוזה יפ- על לו יעהמג מעל תשלומים הקבלן קיבל  ב.
 דרישת המזמיןממועד  םמיי 15 בתוך למזמין, יחזירם
 החוב היווצרות כשהם צמודים למדד, כאשר מיום בכתב,
 כדי לעיל אין באמור בפועל. למועד פירעונו המלא ועד

 תשלומי את לקזז המזמין של לגרוע ו/או לפגוע בזכותו
לן לקב המגיע מכל סכום כאמור, הריבית בתוספת היתר

 י החוזה ו/או חוזה אחר בין הקבלן למזמיןפ- עלמהמזמין 
 המציא שהקבלן הערבויות חילוט באמצעות לגבותם או
 או המזמין לבין שבינו אחר חוזה י כלפ- על י החוזה אופ- על

את  תחילה שידרוש אחרת, מבלי דרך בכל לגבותם
 .מהקבלן השבתם

 ריבית פיגורים  16.10

החוזה יישא י פ- עלמזמין כל סכום אותו יחוב הקבלן ל  
ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד 

כות נוספת פירעונו בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל ז
 י דין.פ- עלי שאר הוראות החוזה ו/או פ- עלהעומדת למזמין 

  ערבויות  .17
 ערבות ביצוע  17.1

פי החוזה, ימסור - להבטחת כל התחייבויות הקבלן על  א.
ן במועד החתימה על החוזה, לפקודת הקבלן למזמי

המזמין, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת 
למוסף  12למימוש לשיעורין, בסך הנקוב בסעיף 

למוסף (ככל  10וכשהיא צמודה למדד הנקוב בסעיף 
שהוא נקוב), כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד האמור, 

יהיה הידוע במועד חתימת החוזה, ואילו המדד הקובע, 
המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (בחוזה 

"). ערבות הביצוע תהיה בנוסח ערבות הביצוע"
לחוזה. ערבות הביצוע תעמוד  נספח טהמצורף כ

ימים לאחר מועד פירעון יתרת התשלום  45בתוקפה 
  ז. לעיל. 16.5 פי החשבון הסופי כמפורט בסעיף -על

יצוע גם מאת חברת הקבלן יהיה רשאי להוציא ערבות ב  ב.
- עלביטוח ישראלית אשר ברשותה רישיון לעסוק בביטוח 

 - י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א פ
, הוצאת ביטוחדי חברת י- על. ערבות ביצוע שתוצא 1981

ידי חברת - כתב הערבות והחתימה עליו תעשה אך ורק על
ען הסר מטעמה. למ ביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוחה

ב. זה לעיל, לא  17.1 כי הוראת סעיף ספק מובהר בזאת, 
ד.  16.3 יחולו על הוצאת ערבות מקדמה כמפורט בסעיף 

לעיל, אותה יהיה רשאי הקבלן להוציא רק מאת תאגיד 
  בנקאי.

לא חילט המזמין אם עם סיום תוקפה של ערבות הביצוע, ו  ג.
ן לקבלן את ערבות הביצוע עד למועד כאמור, ישיב המזמי

את ערבות הביצוע, בכפוף לכך שבמועד האמור התקבל 
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אצל המזמין ערבות הבדק או כל ערבות עוקבת אחרת 
 .(ככל שתהיה)

י בקשת המזמין, להאריך פ- עלהקבלן יאריך ו/או יפעל   ד.
מפעם לפעם את ערבות הביצוע (כולה או חלקה), הכול על 

 חשבונו של הקבלן.- אחריותו ועל

זכאי, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או  ההמזמין יהי  ה.
י כל דין, פ- עלי החוזה ו/או פ- עלזכות המוקנים למזמין 

י לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את ערבות פ- עללחלט, 
הביצוע (כולה או חלקה), מבלי שתידרש למסור לקבלן 
הודעה כלשהי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה זו. 

כי כל אחת מהערבויות  למען הסר ספק מובהר בזאת,
י החוזה, תוכל לשמש גם כבטוחה פ- עלשימסרו למזמין 

כל קשר  בלאי החוזה, וזאת פ- עללכל התחייבויות הקבלן 
  לתקופה שבגינה נתנה הערבות האמורה.

חילט המזמין את ערבות הביצוע כאמור (כולה או חלקה),   ו.
יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות בנקאית חדשה ו/או 

ם את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים ישלי
ימים מהמועד  7זהים ובשיעור הסכום שחולט, וזאת בתוך 

  שבו חולטה ערבות הביצוע או כל חלק ממנה.

הוארך לוח הזמנים בחוזה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות   ז.
לעיל),  15.2 כתוצאה מהוראת שינויים (כמפורט בסעיף 

ו לדרוש מהקבלן לעדכן רשאי המזמין לפעול בעצמו א
באופן מיידי את גובה ערבות הביצוע ו/או להאריך את 
תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 
לא עדכן הקבלן את גובה ערבות הביצוע ו/או לא האריך 
את תוקפה בהתאם להוראות המזמין, יהיה המזמין 

פי - רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו על
פי דין, לחלט את ערבות הביצוע, וזאת - החוזה ו/או על

פי - מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותו על
  פי דין.- החוזה ו/או על

 לא מסר הקבלן ערבות ביצוע ו/או לא הגדיל ו/או לא האריך  ח.
הקבלן את היקף ערבות הביצוע ו/או את תוקפה, לפי 

י שיקול דעתו הבלעדי פ- עלהעניין, יהיה רשאי המזמין, 
והמוחלט, לחלט את ערבות הביצוע ו/או לעכב את פירעונם 
של חשבונות ביניים לתשלום ו/או להשתמש בכספים 
המעוכבים למטרות עבורן נועדה ערבות הביצוע. אין 

לפגוע ו/או לגרוע מזכויות המזמין הנובעות  כדיבאמור לעיל 
במועדה  מסירת ערבות הביצוע- מהפרת החוזה לרבות: אי

לפגוע  כדיהארכתה. אין בזכות העיכוב הנזכרת - איו/או 
ו/או לגרוע מזכויות המזמין לעכב ו/או לקזז ו/או להפחית 

  החוזה.י הוראות פ- עלסכומים אחרים 

למניעת ספק מובהר, כי הוצאת ערבות הביצוע, חידושה,   ט.
 חשבונו.- ידי הקבלן ועל- שינויה ו/או הארכתה, תעשה על

 בדק ערבות  17.2

פי החוזה, ימסור - להבטחת כל התחייבויות הקבלן על  א.
ימים לפני המועד  4- הקבלן למזמין ולפקודתו, לא יאוחר מ

אותו קבע המפקח למסירת תעודת הקבלה וכתנאי 
למסירתה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה, 

למוסף  13ניתנת למימוש לשיעורין, בסך הנקוב בסעיף 
למוסף (ככל  10ד הנקוב בסעיף וכשהיא צמודה למד

שהוא נקוב), כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד האמור, 
הידוע במועד הוצאת הערבות, ואילו המדד הקובע, יהיה 
המדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (בחוזה 

"). ערבות הבדק תהיה בנוסח המצורף ערבות הבדק"
ם ימי 45לחוזה. ערבות הבדק תעמוד בתוקפה  נספח טכ

לאחר סיומה של הארוכה מבין תקופות הבדק הנקובות 
  ו. לעיל. 14.1  -  14.1 בסעיפים 

לא חילט המזמין אם עם סיום תוקפה של ערבות הבדק, ו  ב.
את ערבות הבדק עד למועד כאמור, ישיב המזמין לקבלן 

את ערבות הבדק, בכפוף לכך שבמועד האמור מסר 
 .המזמין לקבלן תעודת סיום

יה רשאי לדרוש את הפחתת סכומה של ערבות הקבלן יה  ג.
סיומן של כל אחת מבין , במועד מפעם לפעםהבדק, 

ו.  לעיל,  14.1  - 14.1 תקופות הבדק הנקובות בסעיפים 
וזאת בשיעור השווה להיקפן של העבודות נשוא כל אחת 

  ת מתוך החשבון הסופי לתשלום.מתקופות הבדק האמורו

יין הארכתה, הגדלת היקפה, על ערבות הבדק, לרבות לענ  ד.
בסעיף  חילוטה וכיו"ב, יחולו שאר ההוראות המפורטות

  , בשינויים המחויבים.לעיל 17.1 

  אחריות ושיפוי  .18
יות המלאה והבלעדית לכל אבדן, באחר יישא הקבלן לבדו  18.1

פגיעה, הפסד או נזק, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או 
ים ממעשה או מחדל הגבלה בסכום, הנובע בלאעקיפים, 

של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של קבלני המשנה ו/או של 
מבקריו ו/או של מוזמניו ו/או של גופים מטעם המזמין ו/או 
של כל מי מטעמם, שיגרמו לגופו ו/או לרכושו ו/או לממונו 
של כל אדם, לרבות המזמין, מבקריו, מוזמניו, עובדיו, 

גופים מטעם המזמין ו/או עובדי הקבלן, קבלני המשנה ו/או 
כל צד שלישי שהוא ו/או כל מי מטעמם כל מי מטעמו של 

רשות, מחזיקים וכיו"ב, במהלך - הקבלן כגון: שוכרים, ברי
ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, והכול בהתאם 

  .ה (נספח האחריות בנזיקין וביטוח)לחוז נספח ילהוראות 

אופן סופי, מלא ובלתי למען הסר ספק מובהר בזאת, ב  18.2
המזמין באחריות לתשלום  יישא חוזר, כי בשום מקרה לא

ו/או שיפוי ו/או פיצוי בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג שהם, 
נזקים נלווים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או  לרבות

פיצויים עונשיים, לרבות שמקורם בהפסד עבודה (לרבות 
ויקטים אלטרנטיביים) השתתפות בעבודה, מכרזים ופר

ו/או הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או 
  איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכיו"ב.

  ביטוח  .19
י הוראות כל פ- עלפי החוזה ו-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על

הקבלן באחריות המלאה והבלעדית לערוך את כל  יישא דין,
ות, בתנאים ובהיקפים הביטוחים שהנם בגבולות האחרי

נספח האחריות בנזיקין לחוזה ( נספח יהמפורטים בהוראות 
. הקבלן ימציא למזמין אישורי ביטוח בגין האמור במועד וביטוח)

  חתימת החוזה, למעט אם קבע המזמין אחרת.

  סעדים בגין פינוי וסילוק יד  .20
מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים   20.1

זכאי המזמין, בקרות  י הדין,פ- עלי החוזה ו/או פ- עלין למזמ
אחת או יותר מהנסיבות שתפורטנה להלן, לנקוט באחד או 

י פ- על, וזאת, להלן 20.2 בסעיף  יותר מהסעדים שיפורטו
  שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין:

הקבלן יהפוך לחדל פירעון ו/או יינתן כנגדו צו לכינוס נכסים   א.
הקפאת הליכים ו/או צו פירוק (לרבות פירוק מרצון)  ו/או צו

ו/או שהקבלן יבצע הסדר עם נושיו או לטובתם ו/או שיגיש 
הקבלן בקשה או שתוגש כנגדו בקשה לפירוק ו/או לכינוס 

ימים  7 בתוךנכסים ו/או להקפאת הליכים, אשר לא תבוטל 
  ממועד הגשתה.

 7 בתוךוסר יוטל על נכס מנכסי הקבלן עיקול, אשר לא י  ב.
  ימים ממועד הטלתו.

י דעת פ- עלהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, ש  ג.
המנהל אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה במועד שנדרש 
לכך הקבלן בהודעה שקיבל בכתב מהמנהל, או במקרה 

  ם ממועד קבלתה.מיי 15 בתוךולא נקבע מועד בדרישה, 
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הסתלק מביצוע הקבלן זנח את ביצוע העבודות ו/או   ד.
ביצוע עבודות - אימשמעה  - החוזה. בסעיף זה "זניחה" 

  ימים קלנדאריים רצופים. 15במבנה במשך 

הקבלן מתעכב ו/או לא מתקדם בביצוע העבודות ו/או לא   ה.
מחיש את ביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים המאושר 
ו/או בהתאם להוראות המנהל, ובתנאי מצטבר נוסף 

  :שלהלן מהתנאים

ההתקדמות ו/או הפיגור ימנעו - אילדעת המנהל   )1(
מהקבלן לסיים את העבודות כולן או חלקן 

 בהתאם לחוזה.

לדעת המנהל אין הקבלן נוקט בצעדים מספיקים   )2(
לצמצום הפיגור ו/או להחשת הביצוע בהתאם 

  להוראות החוזה ו/או להוראות המנהל.

לאחר, כולו  הקבלן העביר ו/או המחה, ו/או הסב את החוזה  ו.
  או כל חלק ממנו, בלי הסכמת המזמין בכתב ומראש.

הסכמת המזמין בכתב,  בלאהקבלן מעסיק קבלן משנה   ז.
ולא נשמע להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודות יחד 

ימי עבודה  חמישה בתוךעם אנשיו, ציודו, מתקניו וחומריו, 
  ממתן אותה הוראה.

ים או יורשע בפלילים הקבלן יושעה מרישום בפנקס הקבלנ  ח.
בעבירה המקימה חשש שיש בה כדי לפגוע בקיום 

  התחייבויותיו לפי החוזה.

הקבלן או אחר בשמו נתן או הציע לאדם הקשור בחוזה   ט.
ו/או בביצוע העבודות, שוחד ו/או מענק ו/או טובת הנאה 

  י דין או חוזה.פ- עלשאין אותו אדם זכאי לה 

, רשאי לעיל 20.1 בסעיף  בכל אחד מהמקרים הנקובים  20.2
 7המנהל לנהוג כדלהלן, לאחר מתן הודעה מוקדמת של 

ימים, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, 
  מכל מין וסוג שהם בקשר לכך:

להפסיק, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך ביצוע   א.
די הקבלן ו/או עובדיו ו/או י- עלהעבודות, כולו או חלקו, 

י פ- עלני משנה מטעמו. מוסכם בזאת כי המנהל רשאי קבל
סעיף זה להורות לקבלן להפסיק את עבודתו כאמור, הן 
לאלתר והן לאחר תקופת זמן שתאפשר למזמין להתארגן 

  להמשך ביצוע העבודות.

להיכנס לאתר, לתפוש את המבנים הארעיים, הציוד,   ב.
 ים והחומרים הנמצאים בו, השייכים לקבלן ו/אוהכול

  הנמצאים בחזקתו.

לסלק את ידו של הקבלן ממקום האתר, לתפוס את   ג.
להשלים את  כדיהחזקה בו ולהכניס לאתר קבלן אחר 

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או לבצע את האמור באופן 
  עצמאי, דרך קבע או באופן ארעי.

להשתמש במבנים הארעיים, בציוד, בכלים ובחומרים   ד.
, לצורך השלמת העבודות, ב. לעיל 20.2 בסעיף  כמפורט

  כולן או חלקן.

למכור את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים   ה.
ב. לעיל, כולם או חלקם, לצורך  20.2בסעיף כמפורט 

  פי הוראות החוזה.- גביית המגיע למזמין על

לפנות, לרבות אגב שימוש בכוח סביר, בין בעצמו ובין   ו.
ת הקבלן ו/או כל מי מטעמו באמצעות אחרים זולתו, א

 מהאתר, או חלקו, דרך קבע או באופן ארעי.

לחלט את כל הערבויות המפורטות בחוזה ו/או לקזז משכר   ז.
- עלהחוזה המגיע לקבל כל סכום ו/או פיצוי המגיע למזמין 

י דין וזאת מבלי לגרוע מכל פ- עלי הוראות החוזה ו/או פ
 י דין.פ- עלו/או י החוזה פ- עלזכות אחרת המועדת למזמין 

י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט פ- עלהמזמין יהיה רשאי   ח.
להתקשר במישרין עם מי מכוח האדם מטעם הקבלן, 

לרבות עם קבלני משנה מטעם הקבלן. הקבלן לא ימנע כל 
התקשרות כאמור וכן יסייע ככל הדרוש לביצועה והוא 
ע מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנו

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן 
  בקשר לכך.

תפס המזמין את החזקה באתר, כאמור לעיל, יחולו   20.3
  ההוראות שלהלן:

כל ההוצאות מכל מין וסוג, בהן נדרש המזמין לשאת לצורך   א.
ו/או בקשר עם הפסקת העבודות יהיו על חשבון הקבלן 

 12%מורות, בתוספת של , בנוסף להוצאות האיישא והוא
מהן כתמורה מוסכמת להוצאות משרדיות וכלליות של 

- עלהמזמין, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין 
י דין. התעכב הקבלן בפינוי המבנה ו/או פ- עלי החוזה ו/או פ

האתר ו/או בסילוק עובדיו קבלני המשנה ו/או החומרים ו/או 
בהיקף ובמועדים אותם  הציוד ו/או המתקנים, הכול באופן,

נקב המזמין לשם כך, אזי בנוסף, ישלם הקבלן למזמין 
פיצוי מוסכם בגין העיכוב האמור, וזאת באופן ובתנאים 

  ב. לעיל, בשינויים המחויבים. 10.9 בסעיף הנקובים 

יערכו מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק יד   ב.
האמור  לעיל. במסגרת 16.1 הקבלן כמפורט בסעיף 

תיערך רשימה של כל החומרים, הציוד והמתקנים של 
  הקבלן המצויים באתר.

פי - סמוך לאחר תפיסת החזקה באתר, יערוך המנהל על  ג.
המסמכים והמידע המצויים בידו אומדן שכר החוזה לו זכאי 
הקבלן בגין העבודות אותן ביצע עד למועד הפסקת 

ע ומושתק העבודות, והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנו
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר עם אופן החישוב 
אותו יבצע המזמין ו/או עם תוצאתו (להלן "אומדן שכר 

  החוזה").

ג. לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי  20.3 אף האמור בסעיף - על  ד.
כל מקרה לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, עד לאחר ב

כימת תום תקופת הבדק ובמסגרת האמור לאחר שברר ו
המזמין את היקף מלוא הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן 

) כל נזק ו/או אבדן ו/או עלות ו/או הוצאה iבגין כל אלה: (
פי - בהן נדרש המזמין לשאת והמצויים באחריות הקבלן על

החוזה, לרבות נזקים בהם נדרש המזמין לשאת בקשר עם 
חות השלמת המבנה ובידוקו ונזקים בגין דחייה ועיכוב בלו

) כל סכום נוסף אותו זכאי המזמין לקבל iiהזמנים וכן (
סכום פי דין (להלן, יחדיו "- פי החוזה ו/או על- מהקבלן על

  ").השיפוי

עלה אומדן שכר החוזה לאחר שהופחתו ממנו כל   ה.
ז. לעיל, בשינוים  16.4 התשלומים הנקובים בסעיף 

המחויבים וכן בנוסף, לאחר שהופחתו ממנו ההוצאות 
א. לעיל, על סכום השיפוי, ישלם  20.3 קובות בסעיף הנ

המזמין לקבלן את סך ההפרש האמור בערכו הנומינאלי. 
נקבע, כי החוזה יושפע מתנודות במדד בהתאם להוראות 

כשהוא צמוד למדד ב. לעיל, ישולם ההפרש  16.6 סעיף 
למוסף, כאשר מדד הבסיס, יהיה המדד  10הנקוב בסעיף 

די י- עלעד אישור הסכום לתשלום האמור, הידוע במו
הרשות, ואילו המדד הקובע, יהיה המדד הידוע במועד 

  התשלום בפועל.

היה אומדן שכר החוזה לאחר שהופחתו ממנו סך תשלומי   ו.
הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת 

מביניהם, וכן האתר ו/או הפסקת העבודות, המאוחר 
א. לעיל נמוך מסכום  20.3  ההוצאות הנקובות בסעיף

השיפוי, ישיב הקבלן למזמין את ההפרש האמור בהתאם 
לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  16.9 להוראות סעיף 

  פי דין.- פי החוזה ו/או על- אחרת העומדת למזמין על
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למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן אינו מקבל את החזקה   ז.
רשות זמני בלבד באתר, כולו או כל חלק ממנו, אלא כבר 

די המזמין י- עלמטעם המזמין, כשרשות זו ניתנת לביטול 
בכל עת, בין באמצעות מסירת הודעה בכתב ובין בכל דרך 
אחרת; וכשההרשאה האמורה מוגבלת אך ורק לביצוע 
העבודות נשוא החוזה. עוד מובהר, כי פרט לזכות האמורה 

ו/או  בסעיף זה לא מוקנית ולא תהיה לקבלן כל זכות חזקה
זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא באתר בתקופת היותו בר 
רשות כאמור, לרבות זכות עיכבון. בנוסף, יראו במועד שבו 
ידרוש המזמין מהקבלן את פינוי האתר ו/או העבודות, כולן 
או כל חלקן, כמועד התפיסה לעניין סימן ב' בפרק ג' לחוק 

  .1969 - ט ”התשכהמקרקעין, 

מובהר, כי פעולת המזמין בהתאם לסעיף  למען הסר ספק  20.4
ובכפוף לשיקול דעתו של המזמין, אינה מביאה את  20.2 

גמר אלא אם כן קבע המזמין אחרת ובכל החוזה לידי 
מקרה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו 

פי החוזה. בנסיבות האמורות, - ומהתחייבויותיו על
פי - , עלידי המזמין- ההתחייבויות שקיומן נמנע מהקבלן על

, תעמודנה בתוקפן, אולם מילוין ייעשה עבור 20.2 סעיף 
ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות - חשבונו על- הקבלן ועל

שקיומן לא נמנע מהקבלן, יעמדו בעינן, אלא אם נקבע 
 ידי המזמין.- אחרת על

  ביצוע במקום הקבלן  .21
פי החוזה, מכל מין וסוג שהם, - כל חיוב ו/או הצהרה על  21.1

ידי הקבלן, לרבות חיוב לבצע פעולה או - מולאו על שלא
לשלם כספים, רשאי המזמין לקיימם, בין בעצמו ובין 

חשבונו, ובלבד - באמצעות אחרים זולתו, חלף הקבלן ועל
ימים לקבלן  10כך הודעה מוקדמת של - שהמזמין נתן על

ממועד קבלת הודעת המזמין  והקבלן לא תיקן את ההפרה
ם שאז המזמין פטור ממתן הודעה (למעט במקרים דחופי

כאמור). הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין מייד עם 
ו/או הוצאה ו/או  אבדןדרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או 

תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו לקבלן ו/או שבהם 
נדרש הקבלן לשאת, לפי העניין, לשם קיום ו/או ביצוע 

הוצאות מנהליות אותו חיוב ו/או הצהרה, בצירוף 
, 12%טעונות הוכחה בשיעור מוסכם של  ינןומוסכמות שא

י פ- עלוזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין 
הוצאות הביצוע " פי דין (להלן, יחדיו- עלהחוזה ו/או 
 ").במקום הקבלן

הצדדים מצהירים בזאת, כי שיעורן המוסכם של ההוצאות   21.2
בגין ההוצאות המנהליות אותו המנהליות, מהווה סך הולם 

רואים הצדדים כתוצאה מסתברת בשל ביצוע פעולות 
 21.1 בסעיף באמצעות המזמין, חלף הקבלן כמפורט 

אף האמור בכל דין, לא יהיה - עם זאת מובהר, כי עללעיל. 
לגרוע מזכות  כדיבשיעור ההוצאות המנהליות המוסכם 

י החוזה פ- לעהמזמין לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות 
י כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכותו לקבלת החזר פ- עלו/או 

  הוצאות בשיעור גבוה יותר.

י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, פ- עלהמזמין יהיה רשאי,   21.3
לגבות ו/או לנכות ו/או לקזז, בכל צורה ואופן, את הוצאות 
הביצוע במקום הקבלן, וזאת מכל סכום שיגיע לקבלן 

ות באמצעות חילוט איזה מהערבויות אותן מהמזמין, לרב
  י הוראות החוזה.פ- עלמסר הקבלן למזמין 

מובהר בזאת, כי ביצוע איזה מהתחייבויות הקבלן   21.4
באמצעות המזמין ו/או באמצעות כל מי מטעמו, לא יגרע 
בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

בודות ו/או מבנה י החוזה, לרבות עפ- עללעבודות ולמבנה 
-עלדי המזמין ו/או י- עלאשר בוצעו לגביהן פעולות כאמור 

 די מי מטעמו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלןי

באחריות המלאה והבלעדית (לרבות במהלך תקופת  יישא
הבדק, ככל שבחר המזמין שלא לבטל את החוזה) וכן 

/או ו אבדןיפצה ו/או ישפה את המזמין בגין כל נזק ו/או 
ו/או תשלום ו/או הוצאה  התאמה- איקלקול ו/או פגם ו/או 

שנגרמו למבנה ו/או למזמין ו/או לקבלן ו/או לכל מי 
מטעמם ו/או שבהם נדרשו לשאת, בשל ביצוע פעולות 

 21.1 חלף הקבלן כמפורט בסעיף באמצעות המזמין, 
  לעיל.

  שונות  .22
  המחאת זכויות וחיובים  22.1

סב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו הקבלן אינו רשאי לה  א.
פי החוזה, כולם או כל חלק מהם, וכן אין הוא רשאי - על

להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות 
או חובה לפי החוזה או לעשות עסקה כלשהי באיזו זכות 

פי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב - שיש לו על
נקב המזמין  פי התנאים והמגבלות אותם- ומראש ועל

בכתב לשם כך. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ביצועה 
של כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או 

פי - שעבוד אותה בצע הקבלן ו/או כל מי מטעמו שלא על
הוראות החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה 
להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של 

 מין, בכתב.המז

אם יבקש הקבלן בכתב מהמזמין להמחות את זכותו   ב.
י החוזה למוסד בנקאי כלשהו לצורך פ- עללקבלת כספים 

המזמין רשאי לאשר  יהיהי החוזה, פ- עלמימון פעילויותיו 
י שיקול דעתו פ- עלאו לסרב לבקשת הקבלן כאמור, 

המוחלט והבלעדי, ולקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות 
תביעות כלפי המזמין בגין סירובו לאשר את הבקשה  ו/או

כאמור. כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין 
י שיקול פ- עלרשאי להתנות את הסכמתו בכל תנאי  יהיה
  דעתו

רשאי, בכל עת, להמחות ו/או לשעבד ו/או  יהיההמזמין   ג.
למשכן ו/או להסב, בחלקן או במלואן, לכל צד שלישי 

לרבות לטובת גורם מממן כלשהו אשר יעניק מימון  שהוא,
ו/או אשראי למזמין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי 
החוזה, כולן או חלקן, בלי שיידרש לקבל לכך הסכמה 
כלשהי מצד הקבלן ו/או מצד מי מטעמו. מבלי לגרוע 
מהאמור לעיל הקבלן מסכים בחתימתו על החוזה, כי 

חות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או המזמין יהיה רשאי להמ
להסב, את התחייבויותיו, בחלקן או במלואן, בכל עת, לכל 
צד שלישי שהוא. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין 
ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, לאישור 
ו/או לביצוע האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך כאמור לא 

 עבר לאמור בחוזה.יטיל עליו חבות כספית נוספת מ

 כבוןיקיזוז וע  22.2

י שיקול דעתו פ- עלרשאי  יהיהמובהר בזאת כי המזמין   א.
הבלעדי והמוחלט, לקזז כל סכום המגיע ממנו לקבלן, 
מסכומים המגיעים למזמין מהקבלן (מכל מקור שהוא), 

י כל חוזה אחר שנחתם בין פ- עלי החוזה או פ- עללרבות 
 המזמין לקבלן.

ע מהאמור, תעמוד למזמין זכות עיכבון בקשר מבלי לגרו  ב.
לכל מטלטלין ו/או זכויות שבבעלות ו/או בחזקת ו/או 

 בשימוש הקבלן.

הקבלן מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל   ג.
 זכות המוענקת לו בדין או בחוזה לקיזוז ו/או לעיכבון מכל

 מין וסוג.
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  היקף החוזה  22.3

על ביצוע העבודות במלואן, לרבות  הוראות החוזה יחולו  
הקמת המבנה (ובכללו, המערכות הייעודיות), אספקת כוח 

ים, הציוד, המכונות, המתקנים, וכל הכלאדם, החומרים, 
פרט ו/או גורם אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך 

   במישרין ו/או בעקיפין.

 הוצאות תכנון חלופי  22.4

ערך - הרשות להציע מוצר שווה בכל מקרה בו ניתנה לקבלן  א.
יהיה על הקבלן  - או חלופה לתכנון המקורי הנכלל בחוזה 

די י- עללהגיש את כל המסמכים המתאימים אשר יידרשו 
    המנהל, לאישורם.

  המנהל רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן.  ב.

בכל ההוצאות של המזמין ו/או של המתכננים  יישא הקבלן  ג.
הצעתו של הקבלן, וזאת גם אם  מטעמו, בקשר לבדיקת

הצעתו לא אושרה. הוצאות אלה יקוזזו מהתשלומים 
י החוזה והקבלן נותן בזאת הסכמתו פ- עלהמגיעים לקבלן 

 המפורשת לקיזוז האמור.

מובהר בזאת, כי אין בכל אישור שינתן למען הסר ספק   ד.
פי סעיף זה לעיל כדי להטיל על המזמין אחריות - לקבלן על
פי החוזה - ו לגרוע מכל התחייבויות הקבלן עלכלשהי ו/א

לרבות ומבלי לגרוע, עמידה בלוח הזמנים המאושר, 
בתקציב ובעלות לביצוע העבודות, והקבלן יישא באחריות 

כל עיכוב ו/או הארכה שתידרש חשבונו, ב- הבלעדית, על
בקשר עם קבלת האישור האמור וכן בכל הוצאה ו/או 

שור כאמור, וזאת מבלי תוספת עלות שתגרם בשל מתן אי
  שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  הפרות יסודיות  22.5

מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין,   
  מוסכם על הצדדים, כי הפרת אחד או יותר מהסעיפים:

 7.4ג.,  - ב.  7.3ד.,  - ג. 7.2א.,  7.2, 7.1, 6.7 -  6.4, 6.1  
 9.2, 9.1, 8.3 -  8.2, 7.7ג.,  - ב.  7.6 ג., - ב.  7.5ד.,  - ג. 
 - 12.7, 12.5, 11.4 -  11.1, 10.10 -  10.1, 9.3ה.,  -ב. 

א.  16.5ה.,  - א.  16.4, 16.1, 15.4 - 15.1, 13.1, 12.9
 -  22.6ג.,  22.4ג.,  22.2, 22.1, 20, 17, 16.10ג.,  - 

פי - בעניינם שביצועם מוטל על הקבלן על 22.14, 22.9
כהפרה יסודית כמפורט בחוק החוזים  החוזה, תראה

  .1970 - א ”התשל(תרופות בשל הפרת חוזה), 

 סודיות  22.6

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי   
  :כלהלןחוזר, 

כי הובהרו לו אופיו ומאפייניו הייחודים של האתר וכן של   א.
הפעילות הייחודית המתבצעת במסגרתו הכוללים ניהול 

דה תעופה ו/או נמל תעופה ו/או מסוף גבול, לפי והפעלת ש
העניין שהנם בעלי היבטים ביטחוניים והיבטים מסווגים 

  אחרים.

כי ישמור בעצמו וכן יישא באחריות המלאה לכך שכל מי   ב.
מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, וכן לא יגלו ו/או יעבירו 
לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין ו/או 

ין, בידיעות, בפרטים ומסמכים בקשר עם ביצוע בעקיפ
להלן, בכתב  22.7 החוזה או העבודות כ מפורט בסעיף 

פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או - ו/או בעל
שכפול ו/או כל סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, 
בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו בתוך כדי 

ישיר ו/או עקיף אליהן, למעט ביצוע העבודות או בקשר 
אם נתנה לשם כך הסכמתו המפורשת של המזמין 

  ").המידע הסודיבכתב ומראש (להלן, יחדיו "

זה,  22.6 סעיף מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות   ג.
יהיה הקבלן רשאי, להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם 

  ביצוע העבודות.

ידע הסודי ו/או כל כי היה ויתיר המזמין את מסירת המ  ד.
חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהיה העברתו מותנית 
בכך שאותו צד שלישי יחתום מול המזמין ומול הקבלן, 
ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי 
המזמין וכלפי הקבלן בשמירה על סודיות המידע הסודי 
באופן המגן על זכויות המזמין, לכל הפחות כמפורט 

 נספח יבזה, וזאת בנוסח המצורף כ 22.6 ף בסעי
לחוזה. הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל 
מעשה ו/או מחדל של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או 

זה. אין  22.6 בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף 
  .בהוראת סעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי

ד. לעיל, יישא  22.6 ר בסעיף כי מבלי לגרוע מכלליות האמו  
באחריות המלאה לכך שכל כוח האדם מטעמו, לרבות 
עובדיו וקבלני המשנה, יחתום מול המזמין ומול הקבלן, 
ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי המזמין 
פן וכלפי הקבלן בשמירה על סודיות המידע הסודי באו

 22.6 כמפורט בסעיף המגן על זכויות המזמין, לכל הפחות 
לחוזה. הקבלן יישא  נספח יבזה, וזאת בנוסח המצורף כ

כל מעשה ו/או מחדל של באחריות המלאה והבלעדית ל
כוח האדם מטעמו אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה 

זה. אין בהוראת סעיף זה  22.6 מהוראות הנקובות בסעיף 
  כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.

ט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה כי ינקו  ה.
לשמור על סודיותו, ומבלי לגרוע מהאמור,  כדיהראשונה 

לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל הקבלן, 
וכן מבלי לגרוע מהאמור, יודיע למזמין, בכתב ומיידית, על 

המידע הסודי ו/או  אבדן, או של אבדןכל מקרה של חשש ל
  כל חלק ממנו.

י דין, פ- עלכי בכל מקרה שבו הופנתה אל הקבלן דרישה   .ו
באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת, 
למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או 

מיד ובכתב. מבלי  כך- עלבעקיפין, יודיע הקבלן למזמין 
לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר הקבלן למזמין, 

גונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעים שהות מספקת להת
למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם 

  ו/או לרשות הרלוונטיים.

באחריות להשיב למזמין את המידע הסודי שנמסר  יישא כי  ז.
לקבלן ו/או לכל מי מטעמו, לרבות לעובדיו ו/או לקבלני 

יד, המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמ
י דרישת המזמין, כל מידע סודי שנמצא ברשות פ- על

זה הקבלן ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור, ויחולו בעניין 
  ג. להלן. 22.7 הוראות סעיף 

כי ידוע לו שאין ולא תהיה לקבלן ו/או לכל מי מטעמו זכות   ח.
כלשהי במידע הסודי ו/או בכל חלק ממנו, לרבות אך מבלי 

או חידוש ו/או פטנט, שייווצר על לגרוע, בכל המצאה ו/
 22.7 בסיס המידע הסודי, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף 

  א. להלן.

פי סעיף - כי הובהר לקבלן שהפרת אילו מהתחייבויותיו על  ט.
זה לעיל עלולה לגרום למזמין נזקים כבדים, וקבלן מתחייב 

 אבדןלשפות ולפצות את המזמין בגין כל נזק, הפסד ו/או 
שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים  כלשהו

המזמין זכאי  יהיההקבלן, כי בכל מקרה של הפרה כאמור 
לכל סעד כלפי, כספי ו/או אחר (לרבות קבלת צווים 

 פי דין.- למיניהם) הקיימים על
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לגרוע ו/או לפגוע בשום  כדיאין באמור בסעיף זה לעיל   י.
י נספח פ- על צורה ואופן מחובות והתחייבויות הקבלן
  הסודיות ומההוראות המפורטות במסגרתו.

  תכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני  22.7

כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע   א.
החוזה או העבודות עבור הרשות, יהיו מלכתחילה קניינו 

די י- עלהמלא והבלעדי של המזמין, בין אם הוכנו ו/או נערכו 
די י- על/או מי מטעמו ובין אם הוכנו ו/או נערכו המזמין ו

הקבלן ו/או מי מטעמו והקבלן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן 

כלליות האמור בסעיף זה לעיל, בקשר לכך. מבלי לגרוע מ
מובהר בזאת, כי המזמין הוא הבעלים הראשון, המלא 

כים ההנדסיים וכן בכל הזכויות הקשורות והבלעדי במסמ
במישרין ו/או בעקיפין, מהמסמכים  ו/או הנובעות,

ההנדסיים ו/או בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תיקון ו/או 
שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי 

 די מי מטעמו)י- עלדי ו/או בהמלצת הקבלן ו/או י- עלשנערכו 
ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם,  ו/או בכל מידע

לרבות לעניין זה: פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות 
והם  רשומות, ינןקניין רוחני אחרות, רשומות ו/או שא

  נמסרים לקבלן לפיקדון בלבד.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות   
ל רעיון, תכנית, קניינית או אחרת, מכל מין וסוג שהן, בכ

מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה או 
די י- עלהעבודות עבור הרשות, בין אם הוכנו ו/או נערכו 
די י- עלהמזמין ו/או מי מטעמו ובין אם הוכנו ו/או נערכו 

הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות לעניין זה: במסמכים 
קון ו/או ההנדסיים ו/או בתוצריהן ו/או בכל מהדורה ו/או תי

שינוי שנערך בהם (לרבות מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי 
 די מי מטעמו)י- עלדי ו/או בהמלצת הקבלן ו/או י- עלשנערכו 

ו/או בכל מידע ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתם, 
לרבות לעניין זה: פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וזכויות 

 רשומות. ינןקניין רוחני אחרות, רשומות ו/או שא

רשאי, מבלי  יהיהלמען הסר ספק מובהר בזה, כי המזמין   ב.
שתידרש לכך הסכמת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מבלי 
שהקבלן ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לכל תמורה בשל כך, 
להעביר ו/או למכור ו/או להשתמש בכל רעיון, תכנית, 
מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע החוזה או 

ולים הכלות (לרבות, החוזה והמסמכים ההנדסיים העבוד
במסגרתו), וכן לעבדם ו/או לערוך בהם שינויים, בכל עת 

די י- עלפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם הוכנו ו/או נערכו - ועל
די י- עלהמזמין ו/או מי מטעמו ובין אם הוכנו ו/או נערכו 

  הקבלן ו/או מי מטעמו.

 בתוךמסור הקבלן למזמין בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא, י  ג.
ימים ממועד ביטול החוזה, את כל העותקים וההעתקים  7

א.  22.7 בסעיף של כל המסמכים ו/או המידע כמפורט 
לעיל (לרבות המידע הסודי). כמו כן, ימסור הקבלן למזמין 

ג. לעיל, וכתנאי  12.7 במועד הנקוב לשם כך בסעיף 
המידע לקבלת תעודת הקבלה את כל המסמכים ו/או 

א. לעיל, לרבות העתקים שנערכו  22.7 כמפורט בסעיף 
 חשבון הקבלן.- על

  השפעת סכסוכים  22.8

באחריות המלאה  יישא הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי  א.
והבלעדית להמשיך בביצוע העבודות ו/או בביצוע שאר 

כל עיכובים ו/או הפסקות  בלאי החוזה פ- עלהתחייבויותיו 
ם ללוח הזמנים המאושר ולשאר ו/או השהיות, בהתא

הוראות החוזה, וזאת בכל מקרה לרבות נסיבות במסגרתן 
ן הסכמה בין הצדדים, מכל מי- נתגלעה מחלוקת ו/או אי

הסכמה אשר נדונה - וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי
  במוטב שיפוטי כל שהוא.

באופן סופי מלא ובלתי  עוד מצהיר הקבלן ומתחייב בזאת  ב.
מור בכל דין, לרבות חוק החוזים אף הא- לי עחוזר, כ

, הקבלן לא 1970 -  תשל"אה(תרופות בשל הפרת חוזה), 
יהיה זכאי בשום מקרה, בשום צורה ואופן ומכל סיבה 
שהיא לבטל את החוזה, וכי הסעד היחיד לו יהיה זכאי 
הקבלן בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או הפרה של המזמין, 

  יהיה סעד ממוני.

 מסים  22.9

הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים (פרט למס ערך   
מוסף), האגרות ויתר תשלומי החובה, וכן את כל יתר 
התשלומים, המגיעים או מוטלים בקשר לחומרים ו/או 

נכתב מפורש  אלא אם כןהציוד ו/או יתר ביצוע העבודות, 
אחרת במפרט המיוחד. בוצעו העבודות בתחום המוגדר 

חוק אזור סחר חופשי באילת  פי- כפטור ממסים על
, יחולו לעניין 1985 -  (פטורים והנחות ממסים) התשמ"ה

  לחוזה. נספח כהזה הוראות 

  ויתור  22.10

שום התנהגות מצד המזמין לא תחשב כויתור על איזו   
פי כל דין, או כשינוי - פי החוזה או על- מזכויותיו על

תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או 
קיום תנאי כלשהו, אלא אם אלה נעשו בצורה - לאי

  מפורשת ובכתב.

  שימוש בזכויות המזמין-אישימוש או   22.11

הסכמת המזמין לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים,   
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה 
אחר. לא השתמש המזמין בזכויות הניתנות להם לפי 

ן לראות בכך ויתור על אותן החוזה במקרה מסוים, אי
זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 

  על זכויות וחובות לפי החוזה.

  חוזה ממצה  22.12

לעיל, החוזה מכיל,  5.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף   
מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. 

פה, - כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב או בעל
ידי הצדדים - ייבות או מצג שניתנו או נעשו עלהתח

לפני כריתת החוזה, ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש 
בו, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים 
והזכויות הקבועים בחוזה או הנובעים הימנו, לגרוע 
מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. כל 

ידי שני הצדדים, - ם עלשינוי בחוזה יעשה בכתב וייחת
לא יהיה בר תוקף. מבלי לגרוע מכלליות  - שאם לא כך 

האמור, כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, כתב כמויות 
ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל 

פה ובין בכתב, שהוחלפו בין - מין וסוג שהם, בין בעל
הצדדים ו/או בין כל מי מטעמם, לפני חתימת החוזה, 

ולת אלה המהווים חלק מהחוזה, לרבות כמפורט ז
לעיל, או שבהם מצוינת במפורש עובדת  2.1 בסעיף 

היותם חלק מהחוזה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם 
  כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.

  חוזה לטובת צד שלישי  22.13

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשום מקרה, לא יהיה   
-על/או כל זכות המוענקת בכל הוראה מהוראות החוזה ו

להוות חוזה לטובת צד  כדייו, במישרין ו/או בעקיפין, פ
  שלישי.
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  הר המידותושמירה על ט  22.14

  :כלהלןמצהיר ומתחייב בזאת  הקבלן  

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל,   א.
במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל 

ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על דבר בעל 
התקשרות המזמין עימו בחוזה, לרבות כל החלטה של 
הקבלן ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו 

  בעניינו של החוזה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה,   ב.
, עם נושאי משרה אצל הקבלן ו/או במישרין ו/או בעקיפין

לקבל מידע  כדיעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, 
  חסוי/סודי הקשור לחוזה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה,   ג.
במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה במזמין ו/או 
 עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע

נטיים לחוזה בצורה מלאכותית וומחירים ו/או תשלומים רל
  ו/או בצורה לא תחרותית.

הכלולות ידוע לקבלן, כי אם יפר התחייבות מההתחייבויות   ד.
לעיל, יהיה המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו בהצהרותיו 

 זה מעיקרו, והקבלן הבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה
שתק מלהעלות כל טענה מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומו

  ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

  וברירת דין סמכות שיפוט  22.15

סמכות ייחודית לדון בכל  אביב- ללבית משפט המוסמך בת  א.
    עניין הקשור והנוגע בקיום החוזה.

י פ- עלעל החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש   ב.
רת דין המפנים חוקים אלה אשר יגברו כל כללי ברי

  לתחולת דין זר.

  כתובות הצדדים  22.16

מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה   
  זה המפורט בכותרת החוזה. יהיהבדואר רשום על שינויו, 

  מסירת הודעות  22.17

י החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע פ- עלהודעות   א.
  במפורש אחרת.

) בחוק החוזים (תרופות (ב7מתן ארכה, כמפורט בסעיף   ב.
  , טעון הודעה בכתב.1970 - א ”התשלבשל הפרת חוזה), 

הודעות הטעונות כתב יכולות להימסר במען הצדדים או   ג.
להינתן לקבלן באתר ביד, במברק, בפקסימילה, בדואר 

למזמין, רשום או בדוא"ל. הודעת דוא"ל אותה שלח הקבלן 
 PDFבץ תיחשב כהודעה שנמסרה בכתב אם נשלחה בקו
תומה בידי כשהיא נושאת את לוגו הקבלן וכן כשהיא ח

  כך מטעם הקבלן.- גורם המוסמך לשם

הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או   ד.
אחר משלוח מברק או שעות ל 24עם מסירתה ביד, או 

שעות לאחר הפקדתה למשלוח  72, או היפקסימילהודעת 
  לפי המוקדם. הכולבדואר רשום, 

  הקבלןשור פרטי בנק יא 22.18

, הקבלןלשם קבלת תשלומי התמורה, מצורף בזאת מטעם 
נספח נפרד חתום על ידי הבנק ומאושר בחתימה וחותמת 

  .  לחוזה כזנספח , בנוסח קבלןמורשי החתימה מטעם ה
  

  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  
  
  

  המזמין

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  הקבלן 

  :כלהלןשם הקבלן ולחייבו, באמצעות המוסמכים לחתום ב

  _,________________, חתימה _______________שם מלא   א.

______ ____________ וא___, שה___________ מספר זהות  

  .אצל הקבלן

  _,________________, חתימה _______________שם מלא   ב.

______ ____________ וא___, שה___________ מספר זהות  

  .אצל הקבלן
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  חוזה כללי לביצוע עבודות בינוי, תשתיות ומערכות

  
  

  -חלק הנספחים  -
  

  המוסף  -   נספח א

  המפרט המיוחד  -   נספח ב

 המפרט הכללי (מצורף על דרך ההפניה)  -   נספח ג

  המסמכים ההנדסיים (לרבות כתב הכמויות)  -   נספח ד

  נספח ביטחון  -   נספח ה

 נספח בטיחות וגיהות  -   נספח ו

  ח בטיחות אשנספ  -   נספח ז

 נספח איכות הסביבה  -   נספח ח

  נוסח ערבות בנקאית  -   נספח ט

 אחריות בנזיקין וביטוח (לרבות נוסח אישורי ביטוח)  -   נספח י

 נספח סודיות  -   נספח יא

 תצהיר סודיות מטעם צוות הקבלן  -   נספח יב

 נוסח צו התחלת עבודה  -   נספח יג

 נוסח צו הפסקת עבודה  -   נספח יד

 סח צו חידוש עבודהנו  -   נספח טו

 לוח הזמנים המאושר  -   נספח טז

 נוסח תעודת קבלה  -   נספח יז

  נוסח תעודת קבלה מותנית  -   נספח יח

  נוסח תעודת קבלה חלקית  -   נספח יט

 מפרט טכני למיפוי ספרתי  -   נספח כ

 נוסח תעודת סיום  -   נספח כא

 כתב סילוק ושחרור  -   נספח כב

 קצה לקבלן)מפרט שימוש בנכס (ככל שיו  -   נספח כג

  פיצוי בגין עיכובים ותשלום בגין השלמה מוקדמת של העבודות  -   נספח כד

  עבודות באזור הפטור ממסים  -   נספח כה

ההבהרות שפורסמו במסגרתו והצעת , הצעות במכרז (ככל שמקור החוזה במכרז)הטופס הזמנת   -   נספח כו
  במכרז הקבלן

 אישור פרטי בנק הקבלן   -   נספח כז
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