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  רשות שדות התעופה

  חוזה כללי למתן שירותי תכנון
  רשות שדות התעופה    ב י ן:

  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- עלשהוקם תאגיד     
  7015001גוריון -, נמל התעופה בן137ת.ד.     
            ")המזמין(להלן: "    
   ; מצד אחד                      
  ______________________________________    ל ב י ן:

    ______________________________________  
    ______________________________________  
    ______________________________________  
  ")המתכנן(להלן: "    
   ; מצד שני                      

     ;(כהגדרת מונח זה להלן) המבנהאת  לבצע והמזמין מעוניין  הואיל

להלן), הכול כמפורט  זה(כהגדרת מונח  םשירותיהקבלת מעוניין ב המזמין, המבנהלשם ביצוע ו   והואיל
  בחוזה זה על נספחיו; 

לקבל על , מעוניין ועל כל נספחי החוזה, לאחר עיון ובחינה מדוקדקת של מסמכי והמתכנן  והואיל
להוראות  , הכול בהתאםםובמועד םבמלוא השירותיםולהשלמת  לביצועכוללת , אחריות ועצמ

  ; תנאים המפורטים בחוזה זה להלןיתר הלהמזמין ו

  :ןהללפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדל

  פרשנותנספחים ו, מבוא .1

 .ותנאי מתנאיו חלק בלתי נפרד הימנו יםמהווונספחיו המבוא לחוזה  .1.1

בחוזה נועדו לשם הנוחות והקלת ההתמצאות בלבד, ואין הסעיפים כותרות תוכן העניינים ו .1.2
 .אחרת מטרהשימוש לצרכי פרשנות החוזה או לכל  םלעשות בה

  החוזה נספחי .1.3

  להלן מצורפים כנספחים לחוזה והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:המסמכים המפורטים 

 המוסף –' נספח א .1.3.1

  חוזיות מבעלי התפקידיםדרישות  -1נספח א' .1.3.2

  על דרך ההפניה) (מצורף שכבות הספרתיהמפרט  - ' נספח ב .1.3.3

 אוגדן מערכת הביטחון (מצורף על דרך ההפניה) - נספח ג'  .1.3.4

  המפרט הכללי (מצורף על דרך ההפניה) -  'דנספח  .1.3.5

 האפיון ההנדסי - ' הנספח  .1.3.6

  הרשות)לאחר אישור יצורף, מסמכי ותוצרי התכנון (המפרט המיוחד:  -  'ונספח  .1.3.7

  נספח ביטחון -  'זנספח  .1.3.8

  נספח בטיחות וגהות -  'חנספח  .1.3.9

   חוזהנוסח ערבות  -  'טנספח  .1.3.10

 אחריות בנזיקין וביטוח (לרבות נוסח אישורי ביטוח) -  'נספח י .1.3.11

 נספח סודיות - 'אנספח י .1.3.12

 המתכנןתצהיר סודיות מטעם צוות  - 'בנספח י .1.3.13
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 לוח הזמנים  -  'יגנספח  .1.3.14

  ושחרורכתב סילוק  - 'ידנספח  .1.3.15

 נספח שירותי מכון העתקות –נספח טו'  .1.3.16

  נספח החזר הוצאות טיסה ונסיעה - 'זטנספח  .1.3.17

 אישור פרטי חשבון בנק -  'זינספח  .1.3.18

 )למתכנןמפרט שימוש בנכס (ככל שיוקצה  - 'חיספח נ .1.3.19

 נספח פיצוי מוסכם בגין עיכובים –נספח יט'  .1.3.20

ההבהרות שפורסמו , טופס הזמנת ההצעות במכרז (ככל שמקור החוזה במכרז) - ' כנספח  .1.3.21
  במסגרתו והצעת הקבלן במכרז

הפניה בחוזה לנספח כלשהו משמעה הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה  .1.4
מראש ובכתב,  המזמיןשל  ויהא כפוף לאישור החוזה באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחי

  אמר אחרת בחוזה זה או בנספח הרלבנטי.אלא אם נ

, תהא לו אותה או בחוזה זה להלןאת החוזה  רכיביםביטוי שהוגדר באחד המסמכים המ .1.5
 שרהקצוין במפורש אחרת או אם החוזה, זולת אם בכל המסמכים המרכיבים את משמעות 
  פירוש שונה. יםמחייבוהדבקם הדברים 

עבודה ו/או פעולה אותה שירותי ו/או ייחס אף לכל ת, תלשירותיםכל הוראה המתייחסת  .1.6
, אלא אם םובמועד ם, במלואהשירותיםלבצע במסגרת ולצורך ביצוע והשלמת  מתכנןיידרש ה

 במפורש אחרת. נכתבכן 

ידי במקרה של העדר הוראה מפורשת בחוזה זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על  .1.7
 .המזמין

קשר הדברים האם  אלאנחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, חוזה, תהא למילים ולמוב .1.8
 :מחייב אחרת הדבקםו

"אוגדן מערכת 
  הביטחון"

קובץ תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, מטעם  -
משרד הביטחון, אגף בינוי הממונה על התקשרויות עם מתכננים 

, בנוסחו המעודכן נכון ("הספר הצהוב") ויועצים במערכת הביטחון
 1בסעיף הנקובים באותם פרקים ומהדורות חתימת החוזה, למועד 
  . למוסף

"אומדן משוער 
  לערך המבנה"

סה"כ התמורה לה זכאים הקבלנים בגין ביצוע סכום המשקף את  -
כפי שיתוכנן על ידי המתכנן ועל ידי  ,המבנה עד להשלמתו

שאינן כלולות באומדן בניכוי העלויות המתכננים הייעודיים, 
(כהגדרת מונח זה להלן), אותו יערוך המתכנן ויגיש לאישור  למבנה

המזמין בהתאם להוראות החוזה, בד בבד עם השלמת כל אחד 
משלבי העבודה הכלולים בשירותי התכנון, כשהאומדן האמור נקוב 

  במחירי מדד הבסיס ואינו כולל מע"מ.    

"האומדן 
התקציבי 
  המאושר"

הסך אותו יאשר המזמין, עם סיומו של כל שלב העבודה, כאומדן  -
התקציבי למבנה, כשהוא נקוב במחירי מדד הבסיס ואינו כולל 

  מע"מ. 

"האומדן 
התקציבי 

  למבנה" 

נכון למועד חתימת החוזה ובמחירי , אפיון ההנדסיב הסך הנקוב -
מדד הבסיס (לא כולל מע"מ), כאומדן משוער לערך המבנה, כפי 

זה יתעדכן מעת לעת (ככל שיתעדכן, באישור המזמין בכתב), על ש
  פי הוראות החוזה.   
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ע דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצבסביבתם, בהם, אשר  השטחים -  "האתר"
כמסומן, בין היתר, בתשריט/ים המצורפ/ים כחלק בלתי  ,המבנה

עמדו לרשות יושונוספים אחרים  שטחיםלרבות נפרד מהמפרט, 
  .או בקשר אליו המבנהביצוע לצורך  המתכנן

"הגופים 
  המשיקים"

המתכננים ו/או המתכנן  כל אחד מהגופים אשר בהם יידרש -
 מנהל הפרויקט ו/או היועציםו/או הייעודיים ו/או הקבלנים 
והשירותים, לפי העניין, ו/או  המבנהלהתחשב בקשר עם ביצוע 

לקבל מהם שיידרשו לתאם ו/או לממשק עמם את פעילותם ו/או 
אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים במסגרת ולצורך ביצוע 

והשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כולם או  המבנהוהשלמת 
כגון: חטיבת תפעול,  המזמיןחלקם, וזאת לרבות גורמים מטעם 

חטיבת ביטחון, חטיבת אחזקה, חטיבת מחשוב, כיבוי אש וכיו"ב; 
ם נוספים אשר פעילותם חופפת הרשויות המוסמכות ו/או גורמי

, המזמיןומתממשקת (פיזית או מנהלתית/תפעולית), לפעילות 
  .לפרויקט ו/או לשירותים, כגון: בח"א, תע"א וכיו"ב

כל אלה יחדיו: חוק; חוק עזר; פקודה; תקנה; צו; הנחייה;  - "הוראות כל דין"
תקן או המלצה לתקן תוכנית סטטוטוריות, היתר, דרישה; 

(ישראלי או בינ"ל); אישור, היתר; נוהל (ישראלי או בינ"ל); 
המלצה; רישיון; רישוי; הסכמה; הסמכה; תעודה; פסיקה 

במשרד ו/או רשות ממשלתית משפטית; הוראה וקביעה שמקורה 
באיזה מרשויות המוסמכות הנוספות ו/או במפרט ובשאר  ו/או

/או קות של בתי המשפט בישראל והלכות פסוהוראות החוזה ו/או ב
שיפוטית אחרת המוסמכת על פי - או מעין תכל רשות שיפוטישל 
כפי שהם נכון  הכולהשירותים, עם עקיף  און, בקשר ישיר ו/די

למועד חתימת החוזה וכפי שאלה יעודכנו, ישונו, יותאמו, יוחלפו 
וכן כל הוראת דין כאמור שתתווסף אליהן, במהלך תקופת 

ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), וזאת בין התקשרות 
  .  שאוזכרו במפורש בחוזה ובין אם לאו

" או חוזה"ה
   "חוזה זה"

  .ותנאי מתנאיו ו, המהווים חלק בלי נפרד הימנוכל נספחיו חוזה זה -

, שונים , יועציםכל אחד מהמתכננים הייעודיים וכן מנהל הפרויקט -  "היועצים"
מומחים , מודדים, שמאים וכל אחרים מפקחי בנייה ומפקחים

(חיצוניים ופנימיים) אשר יועסקו (ככל שיועסקו), בקשר אחרים 
  ישיר ו/או עקיף לפרויקט, כולו או חלקו.

או  "המבנה"
  "הפרויקט" 

כל של כל מבנה ו/או מתקן ו/או מערכת ו/או תשתית, לרבות  הקמה -
הם, מכל ומערכותי הם, תשתיותיהם, יחידותיהם, חלקיהםמרכיבי

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

אפיון , כמפורט במפרט הכללי וב)ומערכות ייעודיות נוספות
מתו, נדרש המתכנן לספק את , אשר לצורך ביצועו והשלההנדסי

   השירותים כמפורט בחוזה.

   .למוסף 4בסעיף הנקוב מדד ה -  "המדד"

סמנכ"ל לתכנון והנדסה במזמין או ראש אגף במזמין האחראי על  -  "המנהל"
או מנהל חטיבת אחזקה  פרויקט התכנון וההקמה של המבנה

  . במזמין ו/או כל מי מטעמם שהוסמך לשם כך, בכתב
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השכבות מפרט "
  "הספרתי

בנוסחו המעודכן  המזמיןמפרט טכני למיפוי ותוכניות הנדסיות של  -
חתימת החוזה, באותם פרקים ומהדורות הנקובים נכון למועד 

  . למוסף 2בסעיף 

ה בהוצאת הועדה הבינמשרדית יהמפרט הכללי לעבודות בני - כללי"המפרט ה"
/אגף הבינוי, משרד הבינוי טחוןיבהשתתפות משרד הב

והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ או החברה הלאומית 
, באותם חתימת החוזהלדרכים, בנוסחו המעודכן נכון למועד 

   חוזה.אליהם מפנה הפרקים ומהדורות 

אפיון ה"
  "ההנדסי

מכלול התנאים המיוחדים הפרוגראמות של המבנה וכן  -
 ככלל ולביצוע השירותים בפרט המבנהלביצוע המתייחסים 

, הדרישות הנוספות, השונות (שירותי התכנון ושירותי פיקוח עליון)
השכבות , במפרט במפרט הכללי לאלה המצוינותאו המנוגדות 

תנאים מיוחדים וכן לרבות , ובאוגדן מערכת הביטחוןהספרתי 
אשר אינם מטעם המזמין ו/או באישורו שניתן בכתב, ונוספים 
, לרבות קווי יסוד לביצוע השירותים, הנחיות לתכנון בחוזה נזכרים

   .ולפיקוח עליון, והאומדן התקציבי למבנה

  ., המפרט הכללי ואוגדן מערכת הביטחוןהאפיון ההנדסייחדיו:  -  מפרט"ה"

כנקוב במבוא לחוזה ולרבות צוות המתכנן וקבלני המשנה מטעמו  -  "המתכנן"
  מורשיהם וכל אחר מטעמם. וכן נציגיהם, עובדיהם, 

"המתכננים 
  הייעודיים"

המזמין על ידי , מלבד המתכנן, אשר יועסקו מהגורמיםכל אחד  -
עד בפרויקט או בכל חלק ממנו עליון בקשר עם תכנון ו/או פיקוח 

ובכלל האמור: כל מתכנן ייעודי אחר שיבוא להשלמת המבנה 
נותני  ,יםהמתכננ ,במקומם וכן לרבות כל אחד ממתכנני המשנה

אשר יתכננו ו/או יפקחו  , המורשים והשלוחיםהעובדים ,השירותים
  על כל חלק בפרויקט מטעמם.

בקשר עם  המזמיןכל אחד מקבלני הביצוע, אשר יועסקו על ידי  -  "הקבלנים"
ובכלל האמור: עד להשלמת המבנה או כל חלק ממנו  המבנהביצוע 

 מקבלניכל אחד ן לרבות כל קבלן ביצוע אחר שיבוא במקומם וכ
 , המורשים והשלוחיםהעובדים ,נותני השירותים ,הספקים ,המשנה

  .כל חלק בפרויקט מטעמם יבצעואשר 

"השלמת 
 אוהמבנה" 

"השלמת 
  הפרויקט"

לי לגרוע מכלליות האמור גמר הקמת המבנה, לרבות אך מב סיום -
ודות הבניה, הפיתוח והתשתית והבאת המבנה למצב שלם בכל ע

ומושלם מכל בחינה שהיא, על כל חלקיו, יחידותיו, מערכותיו 
 שהתקבלה בגינולאחר ומעליותיו, ומסירתו למזמין במצב כאמור, 

, כשהיא בלתי מסויגת ובלתי סיום אחרונהתעודת מהמזמין 
והרישיונות ולאחר שהתקבלו עבור המבנה כל האישורים מותנית, 

אישור על כיבוי , 5טופס , 4לרבות קבלת טופס הנדרשים להפעלתו, 
כל תנאי ההיתר ו/או  ומילוי ,אש ואישור הרשויות המוסמכות

, לרבות בנושא פיקוד העורף, פי דיןתנאים אחרים שנדרשו על 
בהתאם ובכפוף  , הכולפיתוח הנכס ושמירת הפיתוח הסביבתי

עומד  המבנהומסגרת התקציב, כשללוחות הזמנים, אבני הדרך 
התפעוליים, הקונסטרוקטיביים,  ובייעודים ביעדים

, כפי שהוגדרו על ידי המזמין במפרט הפונקציונאליים והמבצעיים
ר על ידה בכתב במהלך תקופת התכנון, כחלק מאישור ו/או כפי אוש
  . תוצרי התכנון



  

7  

  

"התמורה 
המצטברת 
  לקבלנים" 

ניים שאושרו הכלולים בחשבונות ביהסך המצטבר של התשלומים  -
כחלק מסך  ניםלקבל וששולמו בפועלבכתב  המזמיןלתשלום על ידי 

, מועד הגשת כל חשבון על ידי הקבלניםנכון ל, המבנה בפועלעלויות 
בסיס כאשר כל אחד מהתשלומים האמורים הנם במחירי מדד 

שנקבע בכל אחד מחוזי הביצוע שנערכו עם הקבלנים הרלוונטיים 
(כלומר, וכן במחירי מדד הבסיס של חוזה זה ושאינם כוללים מע"מ 

הבסיס שנקבע בכל אחד למדד תחילה  ךשוערכל אחד מהתשלומים 
 מהקבלנים, בנפרדמי מחוזי הביצוע שנערכו בין המזמין לבין 

  ).ולאחר מכן גם שוערך למדד הבסיס של החוזה

כנספח ת השירותים, המצורף לוח הזמנים המפורט לביצוע ולהשלמ -  "לוח הזמנים"
לחוזה וכפי שיתעדכן, מעת לעת, על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו 

 7 הבלעדי, בהתאם להוראותיו ולהוראות החוזה, כמפורט בסעיף 
  להלן. 

  . למוסף 5בסעיף המדד הנקוב שיעור  -  "מדד הבסיס"

"מנהל 
  הפרויקט"

הגורם ו/או הגורמים אשר ימונו על ידי המזמין (ככל שימונו)  -
עד או כל חלק ממנו כמנהלי התכנון ו/או הביצוע של המבנה 

 ו/םאחר שיבוא במקומ גורםובכלל האמור: כל להשלמת המבנה 
נותני הספקים ו/או וכן לרבות כל אחד מקבלני המשנה ו/או 

 מניהול הפרויקטהשירותים ו/או העובדים אשר יבצעו כל חלק 
   ם.ו/מטעמ

"סך עלויות 
  המבנה בפועל"

, בגין ם הקבלניםזכאי םלההתשלומים המצטבר של  הסכוםסה"כ  -
ועל ידי  על ידי המתכנן ןתוכנהמבנה אשר והשלמת ביצוע 

כפי שהוא נקוב בחשבונות , עד להשלמתו ,המתכננים הייעודיים
ו/או באומדני ביצוע המזמין סופיים שאושרו לתשלום בכתב על ידי 

נכון למועד , לפי העניין, המזמיןמעודכנים שאושרו בכתב על ידי 
שאינן בניכוי העלויות ביצוע כל תשלום על חשבון שכר פיקוח עליון, 

הנם כשכל אחד מהתשלומים האמורים  ן למבנה,כלולות באומד
בסיס שנקבע בכל אחד מחוזי הביצוע שנערכו עם במחירי מדד 

ואינם  הקבלנים הרלוונטיים וכן במחירי מדד הבסיס של חוזה זה
למדד תחילה  ךשוערכל אחד מהתשלומים (כלומר,  כוללים מע"מ

 מיבין הבסיס שנקבע בכל אחד מחוזי הביצוע שנערכו בין המזמין ל
.   )ולאחר מכן גם שוערך למדד הבסיס של החוזה ,מהקבלנים, בנפרד

"שיעור התשלום 
 החלקי

  "לקבלנים

בסך המנה המתקבלת מחלוקת התמורה המצטברת לקבלנים  -
  תשלום על חשבון שכר פיקוח עליון., נכון לכל עלויות המבנה בפועל

"סך תוצאות 
  המכרזים" 

 התעריפים והמחירים הנקובים בתוצאות מכרזים מפורטים ךס -
שנערכו עבור הקבלנים לצורך ביצוע המבנה אשר תוכנן על ידי 

ו/או באומדני ביצוע המתכנן ועל ידי המתכננים הייעודיים 
לפי העניין, בניכוי , המזמיןמעודכנים שאושרו בכתב על ידי 

כשכל אחד מהתעריפים  ,שאינן כלולות באומדן למבנההעלויות 
  .ואינם כוללים מע"מ בסיסוהמחירים האמורים הנם במחירי מדד 

עלויות שאינן ה"
כלולות באומדן 

  "למבנה

) עלויות, תשלומים, הוצאות וכיו"ב בגין ציוד, מכונות, iכל אלה: ( -
, אשר (לא כולל מע"מ) עבודות וכיו"במתקנים, חומרים, שירותים, 

באוגדן מערכת הביטחון (בפרק הנחיות לקביעת ערך מבנה ו/או 
בהגדרת המונח "ערך המבנה"), נקבע כי יש לנכותם  מהאומדן  

כאמור, אשר  הוצאותועלויות, תשלומים התקציבי למבנה ו/או 
; כי יש לנכותם  מהאומדן  התקציבי למבנהאפיון ההנדסי נקבע ב
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)ii ( או כ"הקצב" הקבוע כ"הקצב עבודות רג'י" לקבלנים,  תשלום
  . )לא כולל מע"מבמחירי מדד הבסיס (, אחר, מכל מין סוג

"ריבית 
  פיגורים"ה

הריבית בשיעור שיתפרסם מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד  -
האוצר כריבית פיגורים, לרבות חישוב ריבית הפיגורים שיעשה 

   הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. בהתאם להנחיות החשב

לרבות ועדות משרדי ממשלה, כל רשות שלטונית או מעין שלטונית,  - "רשות מוסמכת"
מקומיות וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, רשויות מקומיות 

, משטרה, חברת החשמל, פיקוד העורףועירוניות, רשות הכבאות, 
הג"א, משטרה, חברת משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, 

 בזק, טל"כ וכיו"בוכן רשויות העוסקות במים וביוב, גז, החשמל, 
 מוסדות הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לפרויקט ו/או לשירותים. 

"שיעור שכר 
החוזה משירותי 

  התכנון"

יחושב שכר  ו, על פילמוסף 6בסעיף השיעור (באחוזים) הנקוב  -
   בכתב, על פי הוראות החוזה. המזמין, כפי שיעודכן באישור התכנון

"שיעור שכר 
החוזה משירותי 

  פיקוח עליון"

, על פיו יחושב שכר למוסף 7בסעיף השיעור (באחוזים) הנקוב  -
בכתב, על פי הוראות  המזמיןיון, כפי שיעודכן באישור פיקוח על

    החוזה.

"שירותי פיקוח 
  עליון"

ופת הביצוע, המהווה תכולת השירותים, אשר תבוצע במהלך תק -
  עבודה הרביעי, כמפורט במפרט וביתר הוראות החוזה.  האת שלב 

הכוללים תכולת השירותים, אשר תבוצע במהלך תקופת התכנון,  -  "שירותי תכנון"
(תכנון השני שלב העבודה , (תכנון מוקדם) את שלב העבודה הראשון

בסעיפים , כמפורט (תכנון מפורט) השלישישלב העבודה וסופי) 
  וביתר הוראות החוזה.  להלן, בהוראות המפרט  4.1.3 -4.1.5 

כל התוצרים שיערוך המתכנן בקשר עם המפרט המיוחד הכולל את  -  התכנון" "תוצרי
פרט ו/או נתון ו/או עבודה כל  וכןו/או עם השירותים,  המבנה

 םהנוגעים, מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג ו/או דין לשירותי
לרבות תוכניות, (אף שהנפקתם אינה מצוינת במפורש בחוזה), 

, חישובים, תתרשימים, מפות, דיאגראמושרטוטים, מפרטים, 
כתבי , תרשימות, חלופות, סקיצות, סקרים, נספחים, פרוגראמו

דיווחים, מידע ומסמכים שנאגרו ו/או שנמסרו תקנונים,  ,הכמויות
היתרי בניה וכל אישור מאת כל רשות למתכנן במסגרת השירותים, 

 ן אם לאומוסמכת, בין אם הוכנו על ידי המתכנן או באמצעותו ובי
, בין בכתב ובין בכל מדיה םוכן כל המסמכים הקשורים בה

קשורות תקשורתית אחרת, אשר על פי שיקול דעת המזמין 
מהחוזה בלתי נפרד המהוות חלק לפרויקט ו/או לשירותים ו/או 

  ו/או המוצאות על פיו.

שתחילתה בתום תקופת הביצוע וסיומה במועד בו  התקופה -  "תקופת הבדק"
לאחר , בפועל, את תיקון כל הליקויים בפרויקט, השלימו הקבלנים

התקופה שנקצבה במסגרתו כתקופת "בדק" למבנה, לרבות לכל 
  רכיביו ומערכותיו. 

תקופה שתחילתה במועד בו הנפיק המזמין לאיזה מהקבלנים צו  - "תקופת הביצוע"
תחילת עבודה ראשון לפרויקט וסיומה במועד השלמת המבנה, 

  . המתכנן שירותי פיקוח עליוןבמהלכה יעניק 
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"תקופת 
  "השירותים

תקופה שתחילתה במועד תחילת תקופת התכנון וסיומה בתום  -
   .הבדקתקופת 

למתכנן, בכתב, להתחיל  המזמיןתקופה שתחילתה במועד בו הורה  - "תקופת התכנון"
בביצוע השירותים וסיומה במועד תחילת תקופת הביצוע, במהלכה 

     יעניק המתכנן את שירותי התכנון.

  במסמכים ועדיפות בין מסמכים  אי התאמות .2

ומן ההתחייבויות שקיבל על עצמו החוזה הוראות הנספחים אינן באות לגרוע מהוראות  .2.1
מקרה של למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל , אלא להוסיף עליהן בלבד. ועל פיוהמתכנן 
החוזה (ובכלל זה  המסמכים המהווים אתבין ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/  סתירה
 אחדבין מסמכים שונים המהווים כרך או פרק ו/או דו משמעות  התאמה-או איו/  סתירה

ו/או דו משמעות בין מסמכי החוזה למפרט או תקן  התאמה-או איו/סתירה בחוזה וכן 
אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי מחויב להוראה  המתכנן), יהיה כלשהו אליהם החוזה מפנה

אחרת במפורש המזמין קבע יניהן, אלא אם מב המתכנןעל המחמירה של המזמין הנה 
 ובכתב. 

לבין החוזה  המסמכים המהווים אתבין ו/או דו משמעות  התאמה-יאו או/סתירה במקרה של  .2.2
אשר על פי שיקול מחויב להוראה  המתכנןוריות), יהיה טהוראות כל דין (לרבות תכניות סטטו

אחרת יקבע המזמין ניהן, אלא אם מב המתכנןעל  המחמירהדעתו הבלעדי של המזמין הנה 
 במפורש ובכתב. 

- או איו/סתירה  המתכנןגילה בכל מקרה שבו לעיל,  2.1 - 2.2  מבלי לגרוע מהוראות סעיפים .2.3
ספק  למתכנןאו שהיה לעיל  2.1 - 2.2  , כמפורט בהוראות סעיפיםמשמעות-או דוו/התאמה 

בכתב באחריות לפנות  המתכנןשא יי, בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם
משמעות -או דוו/התאמה -או איו/סתירה מיד עם גילויה של כל ולמנהל הפרויקט  למנהל

ו/או מנהל  המזמיןבכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראות יקבל הוראות ו
 המזמיןמלשם כך אלא אם קיבל , השירותיםל ש םאת ביצוע המתכנןיעכב לא , הפרויקט

 מתכנןימצא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי טענתו של ה המזמין. היה והוראה מפורשת בכתב
הוראה מי מהקבלנים ללמתכנן ו/או משמעות מוצדקת, וניתנה -התאמה או דו-לסתירה או אי

תוארך התקופה הנקובה בלוח הזמנים לפי העניין, , או השירותים המבנהלעכב את ביצוע 
המזמין ועל פי שיקול דעתו  בהתאם למשך העיכוב כפי שנקבע על ידיהשירותים לביצוע 

סעד אחר לכל זכאי לפיצוי או לא יהיה  המתכנןהבלעדי. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 .זה לעיל 2.3  לעיכוב שנגרם על פי סעיףבקשר 

סתירה  הבלתי חוזרת, כי בכל מקרה בו קיימתהמתכנן מצהיר בזאת על ידיעתו והסכמתו  .2.4
ו/או לא  חוזהחסר בכאמור ו/או בכל מקרה שבו קיים  משמעות- או דוו/התאמה - או איו/

בין  משמעות-או דוו/התאמה - או איו/סתירה ל מקרה של ו/או בכ חוזההוסדר נושא כלשהו ב
 ובלעדיתלהוראות אחרות שניתנו למתכנן, יכריע בדבר כסמכות ראשונה  החוזההוראות 
כל הוראה משלימה הנחוצה על פי שיקול  רשאי ליתן המזמין. במסגרת האמור יהיה המזמין

דעתו, והמתכנן מתחייב בזאת לבצע את אותה הוראה ללא עיכוב בזמנים וללא תוספת 
  . המזמיןאו על ידי  בחוזהתשלום, אלא אם נקבע אחרת 

  ייצוג  .3

 המזמיןנציג  .3.1

 לצרכי החוזה הוא המנהל או מי שיוסמך מטעמו.  המזמיןבא כוח  .3.1.1

, המתכנןמתחייב לשתף פעולה עם המנהל בעצמו ובאמצעות כל אחד מצוות  המתכנן .3.1.2
בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותו את כל המידע, הנתונים והמסמכים על פי 

ובהר, כי מבהתאם להלן.  6 דרישותיו והנחיותיו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך,  המזמיןנציג לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו 

  לאישוריו או הנחיותיו של גורם כאמור. ובכלל האמור
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סיף עליו באי כוח נוספים. באי להחליף, מעת לעת, את המנהל ו/או להו רשאי המזמין .3.1.3
, כל זאת רשאים לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין המזמיןכוח 

 .מאת המנהלשתימסר למתכנן בכפוף למסירת הנחיה בכתב 

 המתכנן ינציג .3.2

 "):תכנןהמ ינציג(להלן, יחדיו: " לצרכי החוזה הם כדלקמן תכנןהמ נציגי

, הוא אותו בכל הקשור לחוזה מוסמכות עליונה מטעאשר יהווה , תכנןבא כוח המ .3.2.1
הנציג (להלן: " , מזמן לזמן, את התפקיד של המנהל הכלליתכנןמאצל האדם שימלא 

 . ")הראשי

 את הגורם הנקובלנציג הראשי, יישא המתכנן באחריות למנות מטעמו, בנוסף  .3.2.2
, הכשרות כישורים,, תמיומנות מקצועיבעל ידע, ניסיון,  , שהנואפיון ההנדסיב

ים שרדהנאישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסכמות, התקנים והתעודות 
, כאיש השירותיםאשר ישמש, מטעם המתכנן, במהלך כל תקופת לביצוע השירותים ו
) בכל ההיבטים המקצועיים הקשורים s.p.o.c( למזמין המתכנןקשר וכמתאם בין 

 "). קצועינציג המהלביצוע השירותים (להלן: "

, ירכז את המידע, המסמכים והפעילות, יפקח על ביצוע השירותים, הנציג המקצועי
ידאג ליישומן של כל המטלות וההתחייבויות הנקובות בחוזה בקשר עם השירותים, 

ההיבטים יהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים ו/או מי מטעמם בכל 
יבצע כל פעולה אחרת ו/או נוספת, על כן ו לביצוע השירותים יםהקשורהמקצועיים 

השלמת השירותים, במלואם ככל הדרוש לצורך , המתכנןאחריותו ועל חשבונו של 
 , בשלב שירותי פיקוח עליון,הנציג המקצועימקום עבודתו של מובהר, כי ובמועדם. 

הנציג וודא, כי י מתכנןה .המזמיןיהיה באתר ו/או במקום עליו יוסכם בכתב עם 
  .ישמש בתפקידו במהלך כל תקופת השירותים המקצועי

יבצע הנציג המקצועי באחריות לכך ש מתכנןשא היבמהלך כל תקופת השירותים, י
, ומבלי לגרוע מהאמור, לא המזמיןאת תפקידיו במסגרת השירותים אך ורק עבור 

יבצע עבודות ו/או יעניק שירותים, מכל מין וסוג, לכל צד שלישי ו/או יעסוק בכל 
עיסוק אחר, בשכר או שלא בשכר, וזאת בין בתחומים הקשורים לשירותים ובין 

לכך מראש  המזמיןבתחומים נוספים ו/או אחרים, אלא אם כן קיבל את אישור 
   ובכתב.

 הנייח, הטלפון הניידהטלפון  יפרמס, לרבות המתכנן יעם נציגפרטי ההתקשרות  .3.2.3
ויתעדכנו בהודעה מראש  במועד החתימה על החוזה למזמין ויימסרוכתובת המייל, 

 . המזמיןובכתב לנציג 

, תחייב המזמיןכלפי  נציגי המתכנןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי התחייבות של  .3.2.4
 לכל דבר ועניין. מתכנןאת ה

שעות העבודה בבימי ו המזמיןי יהיה זמין טלפונית ובמייל עבור הנציג הראש .3.2.5
 במהלך כל תקופת השירותים המזמיןיהיה זמין עבור הנציג המקצועי המקובלים. 

. מבלי לגרוע שבעה ימים בשבוע ובמהלך כל שעות היממה (למעט יום הכיפורים)
וכן בכל פרק  תקופת הביצוענוכח באתר, במהלך כל  הנציג המקצועימהאמור: יהיה 
על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל זאת כחלק בלתי נפרד  המזמיןקבע יזמן נוסף אותו 

 יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה נוספת.  ןנשהמתכמביצוע השירותים ומבלי 

או בכל מקום אחר  אתרבהנציג המקצועי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתייצב .3.2.6
על פי  ,המזמיןת שבה יידרש לשם כך על ידי נציג וכן בכל ע המזמיןעליו יורה נציג 

עניין כל הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של , שיקול דעתו, בהודעה מוקדמת
וזאת מבלי , התחייבויות המתכנן על פי החוזהממתפקידו ו/או הנוגע ו/או הנובע 

 לכך.  יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה, מכל מין וסוג שהיא בקשר שהמתכנן

הבלעדי ומטעמים  וות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתאת הזכ ולעצמ שומר המזמין .3.2.7
מתחייב  המתכנןיום.  14, בהודעה מוקדמת של הנציג המקצועי סבירים, את החלפת

, בעל אותם סטנדרטים מקצועיים של אחר בנציגמטעמו הנציג המקצועי להחליף את 
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, בסמוך מראש ובכתב ובכפוף לאישורו המזמיןשל  להנחת דעתוהנציג המקצועי, 
, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך לאחר קבלת הדרישה כאמור

לביצוע איזה מהתחייבויות ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום לדחיית לוח הזמנים 
 . ")לופיהח נציג המתכנן(להלן: " המתכנן על פי החוזה

 המתכנן נציגיבצע חפיפה מלאה ל יג המקצועישהנצשא באחריות לכך יי המתכנן
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש בהתאם  נציג המתכנןהחלופי, באופן שבו יוכל 

להוראות החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם 
במקביל . החפיפה תבוצע ביצוע התחייבויות המתכנן על פי החוזהו/או ליקוי ב

קצוב לשם כך יובמגבלת התקופה אותה ע התחייבויות המתכנן על פי החוזה לביצו
  .     המזמין

על החלפת הנציג הראשי מראש ובכתב. המתכנן לא יהיה  למזמיןהמתכנן יודיע  .3.2.8
 המזמיןרשאי להחליף את הנציג המקצועי אלא לאחר שקיבל לשם כך את אישור 

עמוד בכל הסטנדרטים ימראש ובכתב ובלבד שנציג המתכנן החילופי כאמור, 
מובהר ומוסכם .  המזמיןשל  , להנחת דעתוהמקצועי המוחלףהמקצועיים של הנציג 

וכל הכרוך בהחלפה כאמור, לרבות  נציגי המתכנןבזאת באופן בלתי חוזר, כי החלפת 
לעיל, תתבצע על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו  3.2.7 ביצוע החפיפה הנקובה בסעיף 

 .המתכנןשל 

ו/או על  המזמין, על ידי נציגי המתכנןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באישור  .3.2.9
לביצוע מלא  מתכנןיותו המלאה של ה, על מנת לגרוע מאחרוידי מי מטעמ

אחריות בקשר עם מתן האישור  המזמיןהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או להטיל על 
המתכנן, נציגי המתכנן ו/או כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה שבוצעה על ידי 

  .  חליפיהם

  השירותים .4

 תכולת השירותים ושלבי העבודה  .4.1

מלאה אחריות כוללת  ,על עצמובזה מקבל  מתכנןוה מתכנןהמזמין מוסר בזה ל .4.1.1
ביצוע כל פעולה (ארעית או קבועה), הדרושה לצורך ו/או בקשר עם ביצוע לובלעדית 

, (המפרט המיוחד) תוצרי התכנוןעריכת (לרבות  המבנהשירותי התכנון של השלמת ו
במהלך תקופת , )באמצעות מתכנני משנה מטעמו ובאמצעות מתכננים ייעודיים

 פרויקטב למתן שירותי פיקוח עליוןמלאה ובלעדית אחריות כוללת וכן  התכנון
 המבנהככל הנדרש על מנת להבטיח את ביצוע והשלמת , במהלך כל תקופת הביצוע

(להלן, יחדיו: המתוארים להלן  על פי תכולות ושלבי העבודהוהשירותים 
   .")השירותים"

בהוראות הפרקים רים שלבי העבודה המתואהפעולות וכל את השירותים יכללו  .4.1.2
וזאת בכפוף , אפיון ההנדסיהרלוונטיים שבאוגדן מערכת הביטחון, הנקובים ב

הוראות החוזה, ובשאר  מפרטב םעדכונים, תוספות, השלמות או שינויים שמקורל
ומנהל הפרויקט, כפי שיינתנו, בכתב,  המזמיןהוראות בהנחיות ו/או וכן שמקורן ב

שלבי (בחוזה זה: " להלןזה  4.1 בסעיף מפורטים  עיקריהםלמתכנן מעת לעת, ואשר 
  .")העבודה

 תכנון מוקדם  – שלב עבודה .4.1.3

כניות ותבמסגרת שלב העבודה הראשון ישלים המתכנן את ביצוען והפקתן של 
  למבנה, בהתאם להוראות כל דין, ובכלל האמור יבצע את כל אלה: מקדמיות

), על לרבות באמצעות ביצוע מדידותאיסוף כל המידע והנתונים הדרושים ( .4.1.3.1
מנת להבטיח תכנון אמין ומקצועי התואם את המטרות שלמענן נועד 

  מי מטעמו./או ל, ומסירת כל מידע למנהל והמבנה

, חקירות מוקדמות בכל הקשור , ביקורים באתרהמזמיןבירורים עם  .4.1.3.2
לאתר ולמבנה, התייעצות או בירורים עם יועצים מומחים, מוסדות, 
רשויות מקומיות או גורמים אחרים ויתר הדברים הדרושים לביצוע שלב 

  זה.
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הכנת תוכניות הנדסיות כלליות מוקדמות בהתאם לנשוא התכנון  .4.1.3.3
ינויים בהן לפי והכנסת ש המזמיןבאלטרנטיבות שמספרן הסביר יקבע ע"י 

  דרישתו.

קביעת עקרונות יציבות וחישובים סטטיים (לגבי מתכנן קונסטרוקציה)  .4.1.3.4
וקביעת הקריטריונים להכנסת מתקנים ו/או מערכות לגבי שאר המתכננים 

   ובהתאם לנשוא התכנון.

התקציבי  אומדן, בדיקתו בהשוואה למדן משוער לערך המבנהאועריכת  .4.1.3.5
ם בתוכניות הכלליות המוקדמות לשם שינויילרבות עדכון , למבנה
 .למבנה התקציבי אומדןל והתאמת

בהוראות הפרקים הרלוונטיים שבאוגדן כל פעולה אחרת המתוארת  .4.1.3.6
   . הוראות החוזהובשאר  מפרטבמערכת הביטחון, 

 תכנון סופי  –עבודה שלב  .4.1.4

 תכניות סופיותישלים המתכנן את ביצוען והפקתן של  ,במסגרת שלב העבודה השני
, לרבות נספחיו, על כל )הרלוונטיות התכנוןלהגשת הבקשה להיתר בנייה ממוסדות (

יגיש את הבקשות לקבלת היתר הבנייה ולקבלתו של כל  וכןהכנת "תיק ורוד" 
רך הקמה, הפעלה ותחזוקה אישור, היתר, רישיון והסכמה, מכל רשות מוסמכת, לצו

סדות המוסמכים והוראות כל , הוראות מוהמזמיןהוראות פי - כנדרש על, של המבנה
  ובכלל האמור, יבצע את כל אלה:  דין 

הכנת כל התוכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים (ככל  .4.1.4.1
והכנסת שינויים לפי  המזמיןהאפשר בהתאם לאומדן המשוער) לאישור 

  דרישתו.

הכנת כל התוכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים להגשה  .4.1.4.2
של כל הרשויות, המוסדות והגורמים הנוגעים בדבר, וטיפול ולאישור 

בקבלת אישורים ורישיונות מאת הרשויות המוסמכות לתוכניות 
  ולמסמכים הנ"ל.

התקציבי  אומדן, בדיקתו בהשוואה למדן משוער לערך המבנהאועריכת  .4.1.4.3
שינויים בתוכניות הכלליות המוקדמות לשם לרבות עדכון , למבנה
 .למבנה ציביהתק אומדןל והתאמת

הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ויתר המסמכים האמורים בהתאם  .4.1.4.4
או לשם התאמתן  המזמיןלדרישות הרשויות המוסמכות או לפי דרישת 

  .מבנהל התקציבי אומדןל

בהוראות הפרקים הרלוונטיים שבאוגדן כל פעולה אחרת המתוארת  .4.1.4.5
   . הוראות החוזהובשאר  מפרטבמערכת הביטחון, 

 תכנון מפורט –בודה עשלב  .4.1.5

את הליכי התכנון ובכלל האמור:  המתכנןישלים שלב העבודה השלישי,  במסגרת
, מפרטים טכניים, תוכניות לביצוע תוכניות מפורטות ישלים את ביצוען והפקתן של

וכל תכנון ו/או תוכנית, אחרים ו/או  , אומדני ביצועכתבי כמויותתחשיבים, עבודה, 
כל התיקונים הנדרשים על ידי גורמי כן ישלים את ו שהם נוספים, מכל מין וסוג

, במוסדות התכנון וביתר הרשויות המוסמכות), בין אצל המזמין(התכנון השונים 
  , ובכלל האמור יבצע את כל אלה: היתר, במסגרת ולצורך קבלת היתר הבניה

הכנת תוכניות עבודה לביצוע בהתאם לנשוא התכנון לרבות כל הפירוטים  .4.1.5.1
  רים הנדרשים.וההסב

הכנת כל הפרטים ההנדסיים של כל האלמנטים של המבנה, כשהם ברורים  .4.1.5.2
, והכול בהתאם לנשוא המזמיןומוסברים ובקנה מידה שייקבע על ידי 

  התכנון.
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הכנת הפרטים, המפרטים הטכניים, התנאים המיוחדים, כתבי כמויות, וכן  .4.1.5.3
התאם לנוהל כל המסמכים האחרים הדרושים לפרסום מכרז בין קבלנים ב

. המזמין, ובמספר העותקים שיידרש על ידי אצל המזמיןולשיטה הנהוגים 
המפרטים, הפרטים וכתבי הכמויות יתבססו על תוכניות עבודה מפורטות, 

. חישובי הכמויות יהיו מדויקים המזמיןובקנה מידה שייקבע על ידי 
  והתיאורים יהיו ברורים.

, והתאמתו המזמיןו/או לפי דרישת הכנת תיקונים בחומר הנ"ל לפי הצורך  .4.1.5.4
  התקציבי המאושר. אומדןל

מתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים במכרז, ומתן סיוע למנהל  .4.1.5.5
בכל הקשור להליכי המכרז ולהחלטה במכרז לרבות בדיקת ההצעות ומתן 

  חוות דעת טכנית למנהל בקשר לתוצאות המכרז.

לשם  המזמיןדרש ע"י הכנת כל המסמכים הדרושים במספר העותקים שיי .4.1.5.6
 לבין הקבלנים. המזמיןהתקשרות בין 

התקציבי  אומדן, בדיקתו בהשוואה למדן משוער לערך המבנהאועריכת  .4.1.5.7
שינויים בתוכניות הכלליות המוקדמות לשם לרבות עדכון , למבנה

 .למבנה התקציבי אומדןהתאמתן ל

הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ויתר המסמכים האמורים בהתאם  .4.1.5.8
או לשם התאמתן  המזמיןלדרישות הרשויות המוסמכות או לפי דרישת 

  .מבנהל התקציביאומדן ל

בהוראות הפרקים הרלוונטיים שבאוגדן כל פעולה אחרת המתוארת  .4.1.5.9
   . הוראות החוזהובשאר  מפרטבמערכת הביטחון, 

 י פיקוח עליוןשירות –עבודה שלב  .4.1.6

במסגרת שלב העבודה הרביעי, יבצע המתכנן פיקוח עליון על ביצוע המבנה, ובכלל 
  האמור, יבצע את כל אלה: 

פיקוח עליון על ביצוע המבנה לתוכניות ויתר המסמכים ועל ביצוע  .4.1.6.1
בהם בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת  יםחייב שהקבלניםהתיקונים 

  הבדק.

  ים נוספים הדרושים לצורך ביצוע המבנה.הכנת תוכניות ומסמכ .4.1.6.2

  המלצה וייעוץ לגבי הבחירה והאישור של החומרים והציוד. .4.1.6.3

  הדרכה, סיוע ומתן הסברים למפקח, למנהל העבודה, לספקים ולמנהל. .4.1.6.4

בקשר עם  הקבלניםייעוץ למנהל והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם  .4.1.6.5
  .יו"בה, מתן חוות דעת, עדות מומחה וכביצוע המבנ

לצורך  הקבלניםבדיקת החשבונות המוגשים על ידי  -במידה ויצוין במפרט  .4.1.6.6
בצירוף חוות דעתו אם נכללו באחוז שכה"ט של  למזמיןאישורם והגשתם 

יהיה תמיד  הקבלניםנות כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. אישור החשבו
   .המזמיןשל  ובסמכות

ביצוע המבנה  הגשת דיווח חודשי בכתב למנהל על אופן וקצב התקדמות .4.1.6.7
תוך פירוט הבעיות שהתעוררו. העתק הדו"ח יצורף לכל חשבון בגין שכר 

  פיקוח עליון כתנאי לתשלומו.

בדיקת וקבלת המבנה בעת סיום העבודות לביצועו, עריכת רשימת  .4.1.6.8
לבצע ומתן תעודת אישור למנהל המעיד על גמר  הקבלניםתיקונים שעל 

. כל האמור לקבלניםגמר  ביצוע המבנה על מנת לאפשר הוצאת תעודת
  לעיל מתייחס גם לגמר תקופת הבדק.
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כל הטיפול והסיוע הדרוש לשם קבלת תעודות גמר מאת הרשויות  .4.1.6.9
המוסמכות ביחס להשלמת העבודות במבנה ועדכון התוכניות לאחר גמר 
העבודות לפי ביצוע המבנה בפועל. הטמעת השינויים, כפי שיתועדו ע"י 

 ואישורם ע"י המתכנן הינה באחריות המתכנן. הקבלנים, בתכניות המתכנן

את  פיםמשק ,לעיל 4.1.3 -4.1.6 ר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיפים למען הס .4.1.7
על מנת למצות את תכולתה ו/או  הםואין ב ם ותכולתם של השירותיםעיקרי שלביה

  . השירותיםאת התחייבויות המתכנן בקשר עם 

  אחריות למפרטים ולפרוגראמות .4.2

והפרוגראמות הכלולות  האפיון ההנדסילצורך ביצוע השירותים, ימסרו למתכנן  .4.2.1
כל עותק נוסף שיהיה דרוש . למוסף 3בסעיף וזאת במספר העתקים הנקוב במסגרתו, 
, וזאת מבלי שיהיה באמור על מנת לעכב ו/או נוועל חשבו ו, יערך באחריותלמתכנן

 .ביצוע השירותיםלהשהות בכל צורה ו/או אופן את 

ולצורך ביצוע שירותי התכנון, כחלק בלתי נפרד מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה,  .4.2.2
, בעיני בעל מקצוע מנוסה ומיומן, את טיבם והיתכנותם המתכנן בקפידה רבה חןיב

והפרוגראמות הכלולות  מפרט השכבות הספרתיהמפרט (הוראות החוזה, לרבות של 
התקציבי למבנה,  אומדןה ן לרבותוהמפרט הכללי) וכ האפיון ההנדסיבמסגרתו, 
המלאה והבלעדית שא באחריות יי המתכנן לפרויקט. םוהתאמת ם, נכונותםהיתכנות

וכן  כבר במהלך שלב העבודה הראשון לדווח למזמין ולמנהל הפרויקט מידית,
על כל טעות ו/או אי התאמה ו/או ליקוי ו/או חוסר , במהלך כל שלב עבודה נוסף

במסמכים, במידע ובנתונים (לרבות ביחס להוראות כל דין)  סבירות ו/או כל פגם
 . , בצירוף המלצות לתיקון, התאמה ושינוי של המסמכים האמורים בכתבהאמורים

לעיל,  4.2.2  מובהר, כי במסגרת חתימתו על החוזה והתחייבויותיו המפורטות בסעיף .4.2.3
המתכנן מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית, לטיבם ולתכולתם של המסמכים 

, פגם ,לאקונה ,אי בהירות, ליקוי, טעות, השמטה, כל חוסרהאמורים ובכלל זאת ל
מוותר בזאת יהיה מנוע שיתגלו במסגרתם, והמתכנן חוסר סבירות ו אי התאמה

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך, לרבות טענות 
 למפרט ולפרוגראמות הכלולות במסגרתן.  המזמיןשעניינם אחריות 

 (המפרט המיוחד) תוצרי התכנון .4.3

 ללשכת המיפוי אצל המזמין, המתכנן יישא באחריות לערוך, להפיק ולמסור למזמין .4.3.1
כל  למנהל הפרויקט עם סיומה של ההתקשרות מכל סיבה שהיא; עם סיומו שלוכן 

שלב עבודה וכן במהלך ביצוע שלב עבודה, על פי דרישת המזמין ו/או מנהל הפרויקט, 
  as-madeתוכניותעבודה הרלוונטי (לרבות את כל אחד מתוצרי התכנון של שלב ה

סמך אחר הנקוב במפרט או כל כל מ כל מרכיבי ומערכות המבנה וכן לרבותמבנה ולל
במספר עותקים כשהם מקוריים, , מסמך עליו יורה המזמין ו/או מנהל הפרויקט)

ובאופן אותו יגדיר המזמין ו/או מנהל הפרויקט, הכול על חשבונו של המתכנן ומבלי 
המתכנן, יערוך  .מעבר לזו הנקובה במפורש בחוזה שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורה

על מין, במהלך תקופת הביצוע ו/או תקופת הבדק שנקצבה למבנה, ויפיק עבור המז
מסמכים הנדסיים מעודכנים ו/או השלמות למסמכים אחריותו ועל חשבונו, 

, בהתאם לשינויים שחלו במבנה ו/או במסמכים האמורים ההנדסיים האמורים
את במהלך איזה מהתקופות האמורות (בין במסגרת הוראת שינויים ובין אם לאו), וז

 .ומבלי שיהיה זכאי בשל כך לכל תמורהזה  4.3  באופן ובתנאים הנקובים בסעיף

תוצרי התכנון יכללו את כל המידע, הנתונים, המסמכים, התכנים, האישורים,  .4.3.2
ובכלל אלה: תוכניות הנדרשות על פי הוראות החוזה, ההיתרים, הרישיונות, ה

, הוראות הרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דין, באופן התואם המזמיןהנחיות 
עוד מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי במידה והדבר . המפרטהוראות את במלואו 

הפינוי  תחזוקה,התפעול ההיבטי נדרש במסגרת המפרט, יכללו תוצרי התכנון כל 
 יו ומערכותיו.לשל המבנה על כל מכלו והמסירה
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שא באחריות המלאה והבלעדית, על חשבונו, לעדכן בהתאם לצורך, יהמתכנן י .4.3.3
במהלך תקופת השירותים את כל תוצרי התכנון וכן בנוסף, להחזיק באתר את כל 
המהדורות של תוצרי התכנון הסופיים כאמור כפי שיעודכנו מעת לעת תוך ציון 

שא יי המתכנןינויים ו/או ההתאמות שבוצעו במסגרת כל מהדורה. כמו כן, הש
על  , במהלך תקופת הביצוע,מלאה והבלעדית להפיק ולמסור לקבלניםהבאחריות 

חשבונו, את כל תוצרי התכנון, במהדורתם המעודכנת ביותר, במספר העתקים 
 .ן לשם כך, על פי הגדרת המזמין שתינתובפורמט, ככל הדרוש לביצוע המבנה

באמצעות מחשב למזמין ולמנהל הפרויקט, כשהם ערוכים תוצרי התכנון ימסרו  .4.3.4
ו/או על פי הוראת  אפיון ההנדסיבפורמט הנקוב לשם כך ב, באופן ממוחשב ומוגשים

וכן (תדפיס) של תוכן הדיסקט,  יחעותק קשבצירוף  המזמין שתינתן לשם כך בכתב
מובהר, כי בהעדר . התקליטורתוכן התדפיס זהה לתוכן  לפיהבצירוף הצהרה, 

את תוצרי  לערוךהוראה מפורשת במפרט ו/או מאת המזמין בכתב, מתחייב המתכנן 
התכנון הרלוונטיים בהתאם להוראות המפרט הכללי ואופני המדידה והתשלום 

בהעדר הוראה מפורשת אחרת במפרט ו/או מאת כמו כן, הנקובים במסגרתו. 
על סמך המהווים חלק מתוצרי התכנון, מתכנן יערוך את כתבי הכמויות ההמזמין, 

. רט הכללי, כמפורט במפספרית הסעיפים לעבודות בניין במהדורתה המעודכנת
מובהר, כי כחלק מתוצרי התכנון, יערוך המתכנן וימסור למזמין ולמנהל הפרויקט 

י שיהיה זכאי בשל וזאת מבלגם את חישוב הכמויות אשר לפיו הוכן כתב הכמויות 
  .כך לכל תמורה

 תוצרי התכנון, לרבות כל הדיווחיםשוטף של כל והמתכנן ינהל תיעוד ממוחשב  .4.3.5
תיעוד לרבות , וכן אותם הפיק במסגרת השירותים עבור המזמין ומנהל הפרויקט

 כין או יקבל לידיו במסגרתההמסמכים שיתר מדויק של כל הנתונים שיאסוף וכל 
(ככל שיקבעו לשם כך הוראות הנקובים במפרט  ובתצורהמתכונת , וזאת בהשירותים

 . המזמיןכפי שייקבע על ידי או במפרט) 

המתכנן מתחייב לשמור במשרדו קובץ ממוחשב ועותק קשה (תדפיס) של כל תוצרי  .4.3.6
שנים ממועד סיום תקופת  7התכנון, בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת, לתקופה של 

הצדדים כי בחלוף התקופה כאמור, יעביר המתכנן את תוצרי . מוסכם בין השירותים
התכנון לרשות המזמין, ללא תמורה. למען הסר ספק מובהר, כי המזמין רשאי לקבל 
את כל תוצרי התכנון ו/או חלקם בכל עת שהיא וכי למתכנן לא תהא זכות עיכוב או 

ו/או שימוש שעבוד על תוצרי התכנון וכי לא יהיה זכאי למנוע מסירתם למזמין 
 המזמין בהם כפי שתמצא לנכון, מכל סיבה שהיא.

על פי שאר הוראות  מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן, כי במפורש מובהר בזאת .4.3.7
הבלעדית לכל טעות, השמטה, אי התאמה, אי המלאה ושא באחריות ייהחוזה, 

נון, באיזה מתוצרי התכ, ככל שימצא םבהירות ו/או כל פגם אחר, מכל מין וסוג שה
זה ו/או באי עמידה באיזה  4.3 לרבות שמקורן באי עמידה באיזה מהוראות סעיף 

 יבצע . כמו כן")תוצרי התכנוןפגם ב(להלן, יחדיו: "מהוראות החוזה האחרות 
, בתוצרי התכנוןאשר ידרשו ו/או שינוי כל התאמה ו/או תיקון על חשבונו, המתכנן 

, דרישות המזמיןלהתאימם לדרישות בשל פגם בתוצרי התכנון, לרבות בשל הצורך 
 הרשויות המוסמכות ויתר הוראות כל דין

 המזמיןציב יאין בהנחיות ו/או הדרישות אותן  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי
ו/או באישור איזה משלבי ו/או באישורו סמכיו ותוצריו התכנון, מבקשר עם  למתכנן

בביצוע במסגרת המפרט),  המזמיןה הפנ ןרבות ההוראות וההנחיות אליההעבודה (ל
אחריות  המזמיןעל מנת להטיל על להלן,  4.4.2 -4.4.7  ההליכים המפורטים בסעיפים

של  ולתוקפם םלטיב המתכנןת של כלשהי ו/או על מנת לגרוע מאחריותו המוחלט
 .על פיו יערכושהביצוע ו/או לעבודות  תוצרי התכנון

  שלבי העבודה ואישורם .4.4

השירותים, על כל שלבי העבודה הכלולים במסגרתם, יבוצעו בהתאם להוראות  .4.4.1
  החוזה ובמסגרת לוח הזמנים שנקצבה לביצועם. 
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לא ייחשב כמבוצע וכמושלם, לביצוע השירותים  אחד משלבי העבודהכל מובהר, כי  .4.4.2
 המזמין. של ו מנהל הפרויקטאלא לאחר שניתן לגביו אישורם הסופי ובכתב של 

מבלי שקיבל קודם לכן  והשכלשלב עבודה המתכנן לא יהא רשאי להתחיל בביצוע  .4.4.3
. שלב העבודה הקודםבכתב, בדבר השלמת  המזמין ומנהל הפרויקט,את אישור 

תשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה בגין שלב עבודה בנוסף, לא יהא המתכנן זכאי ל
שטרם אושר בכתב כאמור, אלא אם קיבל לשם כך אישור מפורש ובכתב של המזמין 
ובהתאם לתנאי האישור האמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תנאי להשלמת כל 
שלב עבודה הנו אישור המזמין בדבר הפקדתם של תוצרי התכנון הרלוונטיים לכל 

ן דרך בלשכת המיפוי של המזמין, כשהם משקפים את מלוא דרישות המזמין אב
 לצורך השלמתו של שלב העבודה הרלוונטי. 

 המתכנןחלק בלתי נפרד מהשירותים, יערוך ויגיש ו המתכנןבמסגרת התחייבויות  .4.4.4
לוח הזמנים, נספח כך בשם מועד הנקוב ללא יאוחר מה, המזמיןמוקדם של  לאישור

וכתנאי לביצוע השלב העוקב, את מלוא המסמכים  התכנוןעבור כל אחד משלבי 
 4.3 בהתאם להוראות סעיף  והתוצרים הנדרשים במסגרת השלב התכנוני הרלוונטי,

העתקים , בהמזמיןלאישור  המתכנןעל ידי  ויוגש מור,המסמכים והתוצרים כא .לעיל
 . בסעיף חוזהאופן המתואר לשם כך וב

לדחות את  והבלעדי, אם ברצונ ו, בכתב, בהתאם לשיקול דעתלמתכנןודיע י המזמין .4.4.5
או או לאשרו, במלואו  (כולו או חלקו) המתכנן שהוגשו על ידיהתכנון תוצרי 

בהתאם להוראות סעיף  למתכנןהתייחסות כלשהי  המזמיןלא ניתנה על ידי בסייגים. 
נון את תוצרי התכ המזמיןה ימים, יחשב הדבר כאילו דח 15תוך זה לעיל, 

  .אחרת, בכתב המזמין הרלוונטיים, אלא אם כן הודיע

שר אותו בסייגים, יבצע יאו א איזה מתוצרי התכנון הרלוונטיאת  המזמיןה דח .4.4.6
לשם כך  המזמין המועד אותו קצבלא יאוחר מ ,למזמין(על חשבונו), ויגיש  המתכנן

 המזמין ןם לסייגים ו/או להערות אותם ציי, בהתאמסמכים ותוצרים מעודכנים
לעיל. דחיית ו/או   4.4.5  , ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות בסעיףובהודעת

עילה לעיכוב בשום מקרה כאמור בסעיף זה, לא יהוו  תוצרי התכנוןתיקון ו/או שינוי 
על פי החוזה ובכלל האמור לעיכוב  המתכנןו/או דחיית איזה מביצוע התחייבויות 

 מעט אם אישרודה הקבועים בלוח הזמנים, והכול לאיזה משלבי העבו/או דחיית 
  . אחרת, מראש ובכתב המזמין

, לרבות המזמיןמסמכי ותוצרי התכנון, לאחר סיום כל שלבי התכנון ואישורם על ידי  .4.4.7
היתרי הבנייה וכל יתר האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסכמות (מכל מין וסוג) 

סמכים, בגרסתם המעודכנת ביותר, מעת למבנה, כפי שהונפקו על ידי המוסדות המו
 .לחוזה נספחכ פויצורלעת, 

 התקציבי למבנה אומדןה .4.5

המתכנן יערוך במסגרת וכחלק מביצועו של כל שלב עבודה הכלול במסגרת שירותי  .4.5.1
המתכנן יבצע את שירותי התכנון באופן שבו  התכנון, אומדן משוער לערך המבנה.

התקציבי למבנה, שניהם במחירי  אומדןהאומדן המשוער לערך המבנה לא יחרוג מה
  מדד הבסיס. 

לעיל, מובהר בזאת, כי  4.4  - ו  4.3.7  מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי סעיפים .4.5.2
המתכנן שא יי, הכלול במסגרת שירותי התכנון במסגרת אישורו של כל שלב עבודה

על כל פער חיובי מראש, באחריות הבלעדית להודיע בכתב למזמין ולמנהל הפרויקט, 
שנערך במסגרת שלב העבודה לערך המבנה אומדן המשוער השקיים בין י ילאו של

(להלן: התקציבי למבנה (שניהם במחירי מדד הבסיס)  אומדןה, לבין הרלוונטי
 העבודה שלבשל  נן לא יהיה רשאי להמשיך את ביצועו"). המתכחריגה מהאומדן"

(כלומר, בנסיבות  מהאומדן) או שלילית יתחיוב(העוקב בנסיבות בהן קיימת חריגה 
גבוה  ,האומדן המשוער לערך המבנה שנערך במסגרת שלב העבודה הרלוונטיבהן 

לאחר שהגיש  א, אל)או נמוך מהאומדן התקציבי למבנה מהאומדן התקציבי למבנה
להלן,  10.3.1.2 , באופן המפורט בסעיף שינוייםבקשה להוראת , בכתב, למזמין
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העוקב בחריגה מהאומדן (כולה  שלב העבודהשל  ובמסגרתה אישר המזמין את ביצוע
 או חלקה). 

 השליליתאו  החיוביתאת החריגה  , במסגרת הוראת שינויים,אישר המזמין .4.5.3
התקציבי  אומדןהבהתאם עודכן י, כולה או חלקה, התקציבי למבנה מהאומדן
 נויעודכ בנוסף, .שיינתן לשם כך בכתב (ככל שיינתן) בהתאם לאישור המזמין ,למבנה

שיעור גם שתינתן לשם כך מראש ובכתב,  המזמיןעל פי החלטת בנסיבות האמורות, 
וזאת שכר החוזה משירותי התכנון ושיעור שכר החוזה משירותי פיקוח עליון, 

למבנה, המאושר אומדן התקציבי נקובים עבור ההרלוונטיים שיעורים בהתאם ל
       . באוגדן מערכת הביטחון

ן חריגה בגיעל ידי המתכנן  השהוגששינויים הבקשה להוראת המזמין את  דחה .4.5.4
למתכנן הוראת שינויים המאשרת המזמין ו/או העניק מהאומדן התקציבי למבנה 

, יישא המתכנן באחריות הבלעדית, על התקציבי למבנה אומדןחלקית מהחריגה 
במסגרת התקציבית שנקבעה לשם כך השירותים ולהשלים את ביצוע חשבונו, לתקן 

לעדכן את תוצרי התכנון, על /או האמור לערוך מחדש ועל ידי המזמין, ובכלל 
שהאומדן המשוער לערך המבנה יהיה זהה  כךאחריותו הבלעדית ועל חשבונו, 

לחריגה חלקית אותו אישר המזמין במסגרת הוראת בכפוף התקציבי למבנה  דןאומל
וזאת מבלי שיהיה בכך על מנת להעניק למתכנן זכות שינויים (ככל שאישר), ה

ו/או זכות לקבל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג ים להארכת לוח הזמנ
  .םשה

על ידי המזמין במסגרת אישור איזה  ןהתקציבי למבנה (ככל שלא עודכ אומדןה .4.5.5
 - באישור המזמין  ן) או במידה ועודכהכלול במסגרת שירותי התכנון משלבי העבודה

יהוו את  ,הרלוונטיהעדכני ביותר נכון לשלב העבודה לערך המבנה אומדן המשוער 
שיעור שכר החוזה יעודכנו גם בהתאם, ו, למבנה התקציבי המאושר אומדןה

  .ושיעור שכר החוזה משירותי פיקוח עליון משירותי התכנון

 , לרבות שיעורי שכר החוזה שנקבעו עבורו,התקציבי המאושר אומדןהמובהר, כי 
, יםהמקסימאליושיעורי שכר החוזה הווה את הסכום ילאחר אישור המזמין בכתב, 

פיקוח עליון כמפורט  שכרו להלן 8.2 , כמפורט בסעיף התכנוןשכר חושב י הםשעל פי
  ., בהתאמהלהלן 8.5 בסעיף 

במסגרת  יםעבודה הכלולה ישלב - תקציבי למבנה  מאושרת מאומדן חריגה לא .4.5.6
  שירותי התכנון

על קיומה של חריגה מהאומדן או לא הגיש  המזמיןלא יידע המתכנן את  .4.5.6.1
או שבקשת המתכנן להוראת  המתכנן בקשה להוראת שינויים כנדרש

לשלב העבודה  המזמין, אזי על אף שקיבל את אישור שינויים נדחתה
 אומדן התקציבי המאושרה יקבעלעיל,  4.4  כמפורט בסעיףי הרלוונט

לצורך תשלום שכר התכנון לשלבי  ,משירותי תכנוןשכר החוזה  ישיעורו
ככאלו הכוללים את להלן,  8.2.1 -8.2.3 בסעיפים  המפורטיםהעבודה 

החריגה מהאומדן או לחילופין, ככאלו שאינם כוללים את החריגה 
ולכל  , בכל מקרהמתכנןיהיה זכאי ההאומדן, וכל זאת באופן שלפיו מ

  .החלופות 2בסך הנמוך מבין  ,תכנון לשכר ,היותר

זה לעיל, על  4.5.6 מובהר, כי לא יהיה בסעד המוענק למזמין על פי סעיף  .4.5.6.2
להוות עדכון בפועל לאומדן התקציבי למבנה. כמו כן, מובהר, כי לא מנת 

לגרוע מכל זה לעיל, על מנת  4.5.6 יהיה בסעד המוענק למזמין על פי סעיף 
דין, הוראות ההחוזה ו/או על פי יתר הוראות זכות העומדת למזמין על פי 

להנפקת , לעיל 4.5.4 לתיקון תוצרי התכנון כמפורט בסעיף  ולרבות זכות
בגין מוסכם  לפיצוילהלן,  4.5.7.2 דוחות מתאימים בהתאם להוראות סעיף 

עד להשלמת תיקון תוצרי התכנון  משכר החוזהלעיכוב כל חלק  ,עיכובים
, ומבלי בגין נזקים שנגרמו למזמין משכר החוזהכאמור וקיזוז כל חלק 

שלמתכנן ו/או לכל מי מטעמו תהיינה כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 
  בקשר לכך.
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 התקציבי המאושרחריגה של סך תוצאות מכרזים מהאומדן  .4.5.7

סך תוצאות , בין אלכל חריגה, ככל שתההמלאה והבלעדית  יותאחרישא בהמתכנן י
התגלתה  .(שניהם במחירי מדד הבסיס) התקציבי המאושר אומדןהלבין  המכרזים

על אף שקיבל את אישור המזמין לשלב העבודה הרלוונטי אזי  ,חריגה כאמור
העומדת למזמין על פי החוזה אחרת ת מבלי לגרוע מכל זכוולעיל,  4.4 כמפורט בסעיף 

 ו/או על פי דין, יחולו ההוראות הבאות:

לעדכן את תוצרי /או המזמין יהיה רשאי להורות למתכנן לערוך מחדש ו .4.5.7.1
התכנון, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, כך שהאומדן המשוער לערך 

המאושר ויחולו בעניין זה הוראות התקציבי  אומדןהמבנה יהיה זהה ל
 בנוסףוכן  ;לעיל 4.5.4 סעיף 

לבחון בקפידה את הטעמים לקיומה המזמין יהיה רשאי להורות למתכנן  .4.5.7.2
על אחריותו הבלעדית ועל הנפיק עבור המזמין, ערוך וללוכן של החריגה 

יפרט המתכנן  במסגרתודוח מפורט בכתב החתום על ידי המתכנן, חשבונו, 
שא המתכנן גם יבמסגרת האמור, י. את משמעותה וטעמיה של החריגה

באחריות לחתום על כל תצהיר ו/או חוות דעת מומחה עבור המזמין וכן 
אחריותו  להתייצב לצד המזמין בכל הליך משפטי שיתנהל, הכול על

  בנוסףוכן ; המלאה והבלעדית ועל חשבונו

אבן הדרך תשלום  במסגרתבין היתר שכר התכנון לו יהיה זכאי המתכנן,  .4.5.7.3
יחושב על , (הנפקת צו תחילת עבודה לקבלנים) להלן 8.2.4הנקובה בסעיף 

 שיעורכן האומדן התקציבי המאושר ו) i(: לכל היותר ,הנמוך מבין אלהפי 
סך תוצאות ) ii( או לחילופין ;עבורו שנקבעמשירותי תכנון שכר החוזה 

העדכני שנקבע על ידי שיעור שכר החוזה משירותי תכנון כן ו המכרזים
בשינויים לעיל,  4.5.6 סעיף ויחולו בעניין זה הוראות , עבורוהמזמין 

  וכן בנוסףהמחויבים; 

לרבות זכויות כל זכות אחרת על פי החוזה ו/או על פי דין, למזמין תעמוד  .4.5.7.4
קיזוז ול משכר החוזהלעיכוב כל חלק , בגין עיכוביםמוסכם  המזמין לפיצוי

(לרבות בשל הפערים  בגין נזקים שנגרמו למזמין שכר החוזהכל חלק מ
, ומבלי )האומדן התקציבי המאושרלבין סך תוצאות מכרזים שבין 

שלמתכנן ו/או לכל מי מטעמו תהיינה כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 
לא יהיה בסעד המוענק למזמין על פי סעיף כמו כן מובהר, כי  .בקשר לכך

 לעיל, על מנת להוות עדכון בפועל לאומדן התקציבי למבנה.  4.5.7.3 

 מהאומדן התקציבי המאושר עלויות המבנה בפועלסך חריגה של  .4.5.8

האומדן התקציבי המאושר לבין בין , אלכל חריגה, ככל שתהיישא באחריות המתכנן 
בין אמור, התגלתה חריגה כ. (שניהם במחירי מדד הבסיס) בפועלמבנה סך עלויות ה

אזי , להלן 8.6 כמפורט בסעיף ות לשכר החוזה נעריכת ההתחשבבמסגרת היתר, 
מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פי החוזה ו/או על פי דין, יחולו ההוראות 

 :הבאות

המזמין יהיה רשאי להורות למתכנן לבחון בקפידה את הטעמים לקיומה  .4.5.8.1
נות סופיים וחשבונות ביניים פרטנית של חשבו ה, לרבות בחינשל החריגה

לערוך ולהנפיק עבור המזמין, על אחריותו  ובהתאם ששולמו לקבלנים,
הבלעדית ועל חשבונו, דוח מפורט בכתב החתום על ידי המתכנן, במסגרתו 

, לרבות פירוט הטעמים יפרט המתכנן את משמעותה וטעמיה של החריגה
תכנן אלא מקורם בשירותים שהעניק המ הלכך שמקורה של החריגה אינ

שא המתכנן גם ימחדל של מי מהקבלנים. במסגרת האמור, יבבמעשה ו/או 
וכן  המזמיןבאחריות לחתום על כל תצהיר ו/או חוות דעת מומחה עבור 

בכל הליך משפטי שיתנהל, כנגד הקבלנים או כל צד  מזמיןלהתייצב לצד ה
 בנוסףוכן ; שלישי אחר, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו

תשלום אבן הדרך  במסגרתבין היתר יהיה זכאי המתכנן, לו  שכר התכנון .4.5.8.2
יחושב  ,(הנפקת תעודת מסירה סופית לפרויקט) להלן 8.2.5 הנקובה בסעיף 
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שיעור שכר כן ) האומדן התקציבי המאושר וi: (הנמוך מבין אלהעל פי 
עלויות המבנה ) סך iiעבורו; או לחילופין ( שנקבעהחוזה משירותי תכנון 

העדכני שנקבע על ידי שיעור שכר החוזה משירותי תכנון, כן ובפועל 
  .עבורו המזמין

"יתרת תשלום  במסגרתבין היתר לו יהיה זכאי המתכנן,  שכר פיקוח עליון
הנמוך מבין יחושב על פי , להלן 8.5.3 בסעיף שכר פיקוח עליון" כמפורט 

) האומדן התקציבי המאושר וכן שיעור שכר החוזה משירותי i: (אלה
וכן ) סך עלויות המבנה בפועל iiשנקבע עבורו; או לחילופין ( פיקוח עליון

שיעור שכר החוזה משירותי פיקוח עליון, העדכני שנקבע על ידי המזמין 
ו, כל זאת בתוספת שיעור שכר החוזה הרלוונטי משירותי פיקוח בגין עבור

תשלומים ששולמו בפועל לקבלנים, על פי אישור בכתב של המזמין, 
   .ת רג'י" או כ"הקצב" אחרכ"הקצב עבודו

לעיל,  4.5.6 הוראות סעיף יחולו , לעיל זה 4.5.8.2 סעיף על הוראות 
  וכן בנוסף ;בשינויים המחויבים

כל זכות אחרת על פי החוזה ו/או על פי דין,  לרבות זכויות למזמין תעמוד  .4.5.8.3
ולקיזוז  שכר החוזה, לעיכוב כל חלק מבגין עיכוביםהמזמין לפיצוי מוסכם 

(לרבות בשל הפערים  בגין נזקים שנגרמו למזמין משכר החוזהכל חלק 
, ומבלי )האומדן התקציבי המאושרלבין  עלויות המבנה בפועלשבין 

כל מי מטעמו תהיינה כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שלמתכנן ו/או ל
  .בקשר לכך

זה לעיל, על מנת לגרוע מאחריותו  4.5 מובהר בזאת במפורש, כי אין באמור בסעיף  .4.5.9
של המתכנן לבחון בקפידה את היתכנותו ונכונותו של האומדן התקציבי למבנה, כפי 

 4.2 שנקבע לכתחילה על ידי המזמין ויחולו בעניין זה שאר הוראות סעיף בסעיף 
 לעיל, לרבות אחריות המתכנן הנקובה במסגרתו.

אבן הדרך על פי  התכנון שכרבמפורש, כי במידה ולאחר תשלום מובהר בזאת עוד  .4.5.10
יוחלף מי מהקבלנים , (הנפקת צו תחילת עבודה לקבלנים) להלן 8.2.4הנקובה בסעיף 

אשר תוצאותיו ישנו להנפיק מכרז חדש עבור קבלן חילופי,  מזמיןדרש הייבאופן שבו 
 4.5 על אף האמור בסעיף את סך תוצאות המכרזים או את עלויות המבנה בפועל, אזי 

. בנסיבות התכנון בשכרלא יחול בשל הנסיבות האמורות, כל גידול זה לעיל, 
האמורות, יעודכנו שיעור שכר פיקוח עליון וסכום האומדן התקציבי המאושר לצורך 

          פיקוח עליון בלבד.שכר חישוב 

 שטחי התארגנות ותשתיותנכסים, הקצאת  .4.6

ים הבלעדי והמוחלט, שטח ועל פי שיקול דעתהיה רשאי, להקצות למתכנן, י המזמין .4.6.1
וכן תשתיות שונות (לרבות תשתיות מים, חשמל, תקשורת וכיו"ב), באתר  יםמבנו

 .השירותיםבקשר ו/או לצורך ביצוע , מזמיןמשטחי ה ו/או בכל שטח

המתכנן באחריות לתשלום דמי שימוש ודמי שירותים (אם  ישא ,בנסיבות האמורות .4.6.2
או במבנה , יבצע בשטחבכלל) בגין השטחים, המבנים והתשתיות האמורים וכן 

השימוש  בנספחמפורט הכול כאת הפעילות שלשמה הוקצו,  יםהאמורבתשתית 
ישא מובהר במפורש, כי המתכנן לחוזה. לשם כך  ףבנכס ובמפרט הנכסים אשר יצור

בשטח ו/או לכל אובדן ו/או נזק (לרבות גניבה), שיגרמו מלאה והבלעדית יות הבאחר
מבלי שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר אליהם, וזאת  אוהאמורים ו/ במבנה
 . בשל כך

 ביצוע כולל של השירותים .4.7

 להלן ומהוראות סעיף 4.7.2 לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף מבלי  .4.7.1
מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר כי תכנון, ביצוע  המתכנן, להלן 8.9 

על פי החוזה, יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. יו והשלמת כל התחייבויות
ם השירותים, שא בכל עלות ו/או תשלום, מכל מין וסוג, בקשר עיילא  המזמין

יישומם והשלמתם, לרבות עלות ו/או תשלום הדרושים לצורך השגת כל האישורים 
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ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או ההסמכות ו/או ההסכמות הדרושים למתן 
 ו/או בקשר אליהם.  ו/או לביצוע ולהשלמת הפרויקט השירותים

לעיל, במסגרת  4.7.1  למען הסר ספק יובהר בזאת, כי בנוסף להוראות סעיף .4.7.2
וכחלק על כל שלבי העבודה הכלולים במסגרתם התחייבויותיו לביצוע השירותים 

באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולות  המתכנןשא י, יםבלתי נפרד מה
וכן לספק ו/או להפיק כל ציוד ו/או מתקן ו/או רכיב ו/או מסמך ו/או כלי ו/או דוח 

הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי (לרבות מסמכים הנדסיים) 
 החוזה, במלואן ובמועדן וכן לבצע כל פעולה כאמור ו/או לספק כל אמצעי כאמור,
שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או על פי הנוהג ו/או 
לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, 
גם אם הביצוע ו/או האספקה האמורים אינם נדרשים במפורש בחוזה, והכול על מנת 

לואם ובמועדם. למען הסר , במוהפרויקט להבטיח את ביצוע והשלמת השירותים
כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע  , אספקות והפקותספק מובהר בזאת, כי פעולות

ו/או  המתכנןוהן יתבצעו על ידי ולא כהוראות שינויים השירותים, לכל דבר ועניין, 
יהיה זכאי  שהמתכנןומבלי  המתכנןמי מטעמו, ללא כל תמורה נוספת, על חשבון 

 כל מין וסוג. בגינם לכל תמורה מ

  המתכנןוהתחייבויות הצהרות  .5

  כדלקמן:  באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, המתכנן מצהיר ומתחייב בזה

כדין על פי דיני מדינת ישראל, אשר לא ננקטה נגדו, ולמיטב ידיעתו ו/או עוסק כי הוא מאוגד  .5.1
פירוקו, חיסול גם לא עתידה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה 

  עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.

כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו  .5.2
אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות  המתכנןלהתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; 

ה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוז
בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל 

  דין. -דין לרבות תקנה, צו ופסק

כי דרש וקיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות בקשר עם הפרויקט ו/או עם ביצוע  .5.3
כבעל מקצוע מומחה את כל הגורמים העשויים בחן ותמחר בקפידה  -השירותים וכי בנוסף 

להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות התנאים הכרוכים בביצוע הפרויקט 
והשירותים באתר ומאפייניהם וכן ההיבטים הייחודים הכרוכים ביישומם; כי ידוע לו 

שר עם יישומן שהחובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע הפרויקט והשירותים ובפרט בק
של הוראות כל דין הכרוכות בביצוע ובהשלמת השירותים, מוטלות על אחריותו המלאה 

וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על  המתכנןוהבלעדית של 
  כמפורט בחוזה.  המתכנןאחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות  המזמין

, בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל וודרישותי המזמיןמלוא צרכי כי הבין את  .5.4
ולרבות  ת הביצוע של כל אחת מהתחייבויותיו על פי חוזהיוהיבטי השירותים ואת אפשרו

נהלי התכנון והמסמכים המקצועיים של המזמין הנוגעים הוראות החוזה, המפרט ו: לעניין זה
עבודות קבלניות שבו מתקשר המזמין עם קבלנים לשם ביצוע לתכנון (לרבות החוזה לביצוע 

פרויקטים, באופן שבו לא יכלול בתוצרי התכנון הוראות ו/או הנחיות ו/או שיטות אשר יעמדו 
הוראות כל דין המתייחסות לביצוע הפרויקט ולהענקת ; בסתירה להוראות החוזה האמור)

ההוראות  , לרבותהשירותיםהשירותים וכן ההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם 
, ואת מלוא המבנההנהלים, החוקים, התקנים והתקנות החלים על הקמת הסטטוטוריות, 

הגיאוגרפי, טיבו לרבות אתר וסביבתו, ה; םהדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס לשירותי
לוח  מצבו ומעמדו התכנוני והמשפטי של האתר ו/או התשתיות הקיימות ו/או הדרושות בו;

המתכננים הייעודיים, הקבלנים ו/או ואבני הדרך לביצוע השירותים; , שלבי העבודה זמניםה
היועצים ו/או הגופים המשיקים וכן כל גורמים הנוספים אשר אליהם ו/או ביחס אליהם ו/או 

ו/או לבצע את השירותים, על אחריותו הבלעדית ועל  לפעילותם יידרש המתכנן להתאים
וליתר  , ניהול שירותי התכנוןו המלאה והבלעדית לתוצרי התכנון, לרבות אחריותחשבונו

לניהול השירותים המוענקים על ידי מתכנני המשנה וכל גורם מטעמו וכן בנוסף, אחריותו 
שירותי התכנון המתבצעים על ידי המתכננים הייעודיים, הכול כחלק בלתי נפרד 
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הצפוי, מיקומם, איכותם, ; הפעילות הכרוכה בביצוע השירותים, היקפם מהשירותים
השירותים וכן בנוסף כל נתון פיזי, טכני, משפטי, ביצועי, הפרויקט ווהתנאים להשלמת 

תפעולי או עסקי הרלוונטי לצורך ביצוע השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וכל בדיקה 
ות ולוח בשלבי העבודהובחינה נוספת שראה לנכון, מצא כי ביצוע השירותים, לרבות עמידה 

שכר הזמנים, בהיקף, בתקציב ובאיכות, בהתאם להוראות החוזה, הנו אפשרי ומעשי וכי 
וכן כל תמורה לה יהיה זכאי בקשר עם ביצועם/קיומם של איזה  החוזה (כהגדרתו להלן)

, משקפים תמורה מלאה, סופית והוגנת לכל התחייבויותיו על פי (ככל שיחולו) מהשינויים
הנסיבות והמגבלות הקיימות ו/או הצפויות במסגרתו, והוא מוותר החוזה בהתחשב בכל 

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, 
 מכל מין וסוג בקשר לכך. 

, אינו מהווה תיאור מלא של הפרויקט והיקפו וכי מפרטכי ידוע לו שהאמור בחוזה, לרבות ב .5.5
על מנת למצות או לגרוע, בשום צורה ואופן, מכל מפרט יהיה באמור בחוזה ובבכל מקרה לא 

 המתכנןשא יבקשר עם ביצוע השירותים באופן שבו י המתכנןת על ותחייבויות המוטלהה
ילמדו,  המתכנןבאחריות המלאה והבלעדית, כחלק ממתן השירותים, לכך שהוא וכל צוות 

הסטטוטוריים, יו בקיאים בכל ההיבטים יבחנו ויטמיעו היטב כבעלי מקצוע וכן יה
התפעוליים הכרוכים בביצוע ובהשלמת השירותים, והתכנוניים, הארגוניים, המנהלתיים 

בתכנון ולוחות הזמנים, הגורמים שיועסקו התקציבי למבנה,  אומדןהלרבות יעדי הפרויקט, 
צוע של המבנה התכנון והבי, שלבי ם, וכן לרבות המגבלות הכרוכות ביישומוביצוע המבנה

והממשק ביניהם, הכול על מנת לאפשר את  םהפעילות הכלולים במסגרתהעבודות וומקטעי 
הפרויקט במועד, בתקציב ובאיכות הנדרשת, בהתאם להוראות השירותים וביצוע והשלמת 

מי מטעמו, ו/או  המזמיןכל דין, מבלי שיהיה באמור על מנת לפגוע בשום צורה ואופן בפעילות 
 .ובסביבתו באתררשיו, ספקיו ולקוחותיו, לרבות מו

מצהיר ומתחייב  המתכנןלעיל,  5.5 מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף  .5.6
בקשר עם  המזמיןבזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי הובהרו לו המבנה הניהולי של 

לבין גורמים נוספים המעורבים בפרויקט, לרבות  המזמיןהפרויקט וכן תנאי ההתקשרות בין 
היועצים והגופים המשיקים הרלוונטיים, לרבות תפקידם, המתכננים הייעודיים, , הקבלנים
ם, סמכויותיהם ומאפייניהם בקשר עם ביצוע הפרויקט והשירותים. כמו כן הובהרו מעמד
נקודות הממשק ויחסי הגומלין שבינו לבין אותם הגורמים, ובינם לבין עצמם, והוא  למתכנן

מקבל בזאת על עצמו את האחריות המלאה והבלעדית לבצע את השירותים בהתאם ובכפוף 
אינם גורעים מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הוראות לתנאי ההתקשרות האמורים (ככל ש

רים החוזה). היה ובמועד חתימת החוזה טרם בוצעו התקשרויות עם איזה מהגורמים האמו
 המתכנןישא יהתקשרויות עם גורמים נוספים,  המזמיןבצע יו/או שבמהלך תקופת השירותים 

  אי ההתקשרות כאמור.באחריות המלאה והבלעדית לבחון וללמוד כבעל מקצוע את תנ

לביצוע השינויים בתכולת ובמאפייני השירותים, הנה אופציה  המזמיןכי הובהר לו שזכות  .5.7
מתחייב לאשר שינויים כלשהם בתכולת  אינו המזמין, בכל מקרהבלבד וכי  למזמיןהמוקנית 

כל טענה ו/או  מתכנןוהכול מבלי שתהיה ל בהיקף כלשהו, אם בכלל ובמאפייני השירותים
 ביעה מכל מין וסוג בקשר לכך. ת

מטעמו, עוסקים ומתמחים בתחומים הרלבנטיים לביצוע השירותים  המתכנןכי הוא וצוות  .5.8
וכי הינם, לפי העניין, בעלי הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, ההכשרות, 
ת, המשאבים, האמצעים, הציוד, האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישויים, ההסכמו

התקנים והתעודות, מכל מין וסוג שהם הנדרשים לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמועדם 
וכי מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוא רשום  ל יתר התחייבויותיהם על פי החוזהולביצוע כ

- תשי"חהכדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים, המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, 
 זה חוזהשיון על פי החוק האמור כנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על פי יר, וכי הוא בעל 1958

 על כל שלבי העבודהלעיל, יבצע את השירותים,  4.1 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5.9
קבע המזמין במסגרת  ולמבנה אות יהתקציב אומדןבהתאם להוראות המפרט, בכפוף ל

במסגרת האמור מובהר במפורש, כי למעט אם הורה המזמין אחרת, מראש ובכתב. המפרט 
המתכנן יישא באחריות המלאה והבלעדית שלא לשנות ו/או להוסיף תכולה למבנה ו/או 

, מראש ובכתב, וזאת בין במסגרת שירותי המזמיןשל  למפרט מבלי לקבל לשם כך את אישורו
 התכנון ובין במסגרת הוראות שינויים. 



  

22  

  

, ובכלל האמור לא ימצא במצב של המזמיןכי יבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס  .5.10
, ללא דיחוי, על כל עניין במסגרתו למזמיןוכן יפעל על מנת להודיע  המזמיןניגוד עניינים כלפי 

 יתעורר או שניתן יהיה להסיק ממנו באופן סביר, כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור. 

את השירותים וכן לבצע את יתר חובותיו  למזמיןשא באחריות הבלעדית והמלאה לספק יכי י .5.11
קידה, ברמה במסירות, ביושר ובנאמנות, בש ,קפדנותבוהתחייבויותיו על פי החוזה 

בהתאם להוראות כל דין, לרבות הנהלים, התקנות והתקנים , המקצועית הגבוהה ביותר
, ותוך שיתוף הרלבנטיים (אם וככל שקיימים), כללי המקצוע, דרישות הרשויות המוסמכות

פעולה מלא עם צוות המתכננים והיועצים מטעם המזמין, לרבות שינויים ועדכונים בתכנון 
. לשם השירותיםושלבי העבודה לביצוע  מאבני הדרךתיהם, וזאת בכל אחד הנובעים מהנחיו

), את מלוא המומחיות, הכישורים, המתכנן(לרבות באמצעות צוות  המתכנןכך, ינצל 
המשאבים וכוח האדם העומדים לרשותו, לצורך ביצוע השירותים בהתאם להוראות החוזה, 

 מנים הנקובים בחוזה. וזאת במיקום, בהיקפים, בתכולה ועל פי לוחות ז

מנהל ו/או הפיקוח המופעל על ידי המזמין ידוע לו והוא מסכים בזאת באופן בלתי חוזר, שכי  .5.12
/או אישור שיעניק על פי החוזה ו/או כל הנחיה ו/או הוראה ו השירותיםבביצוע הפרויקט 

 אלא אמצעי םאינו/או מי מטעמו למתכנן על פי החוזה, הפרויקט מנהל המזמין ו/או 
על מנת לגרוע  אין בהםו, או הצהרה מטעם המזמיןו/חוות דעת  יםמהוו םאינ; הם ביקורת
 כלפי המזמין למילוי כל תנאי החוזהו/או מאחריותו מהתחייבויותיו  שחרר את המתכנןו/או ל

יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות,  , וכי המתכנןו/או להטיל על המזמין כל אחריות כלשהי
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, במהלך ו/או  עשויש , מכל מין וסוג שהוא,והמגרעותההשמטות 

אין בהעמדת נתונים מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, כי בקשר עם ביצוע השירותים; 
כדי לרשות המתכנן ו/או לרשות מי מטעמו, הפרויקט מנהל ו/או ומסמכים על ידי המזמין 

או  החוזהשהי או כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו על פי אחריות כל המזמין להטיל על
לגרוע ממנה. המתכנן מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים 

 זה, וליידע את המזמין לגבי כל טעות או חוסר בהם.  חוזהוהמסמכים אשר יועברו לידיו על פי 

 וו/או באמצעות כל מי מטעמ ולפקח, בעצמהיה רשאי אך לא חייב י המזמיןמובהר בזאת, כי 
חובת הפיקוח האמורה , גם אם פיקוח עליון)של ביצוע  לרבותעל ביצוע העבודות בפרויקט (

ח כאמור לא יטיל בשום מקרה ו. עם זאת, העדר פקהמתכנןבשירותים המוטלים על  כלולה
לאה והבלעדית של וכן לא יגרע בשום מקרה מאחריותו המ המזמיןאחריות מכל מין וסוג על 

  לביצוע ולהשלמת השירותים בהתאם להוראות החוזה.       המתכנן

אלא  המזמיןכי המתכנן וכל מי מצוות המתכנן אינם מוסמכים בשום צורה ואופן לחייב את  .5.13
, כאשר כל הסמכה כאמור תהיה מזמיןאם הוסמכו לכך במפורש מראש ובכתב על ידי ה

תקפה לעניין/ים הספציפי/ים הנקוב/ים בה ולשמו/ם בלבד. בנוסף, מתחייב המתכנן שלא 
ליצור בעצמו ו/או באמצעות מי מצוות המתכנן כלפי צד שלישי כל מצג, לפיו הם ו/או מי 

אלא בכפוף לקבלת הסמכה מפורשת שניתנה לשם כך  המזמיןמטעמם מוסמכים לחייב את 
. הפר המתכנן את המזמיןבחוזה ו/או הסמכה ספציפית, מראש ובכתב שניתנה לשם כך מאת 

בטלה ומבוטלת מעיקרה ולא יהיה  המזמיןהוראת סעיף זה לעיל, תהיה כל פעולה שבצע בשם 
וכלפי כל צד שלישי, לכל פעולה  המזמיןשא באחריות הבלעדית כלפי ילה כל תוקף, והמתכנן י

וכל מי מצוות המתכנן, לא המתכנן כי  במפורש, למען הסר כל ספק,מובהר בזאת כאמור. 
ליתן הוראות לקבלנים ו/או למנהל הפרויקט ו/או ליועצים (למעט יהיו רשאים בשום מקרה, 

מזמין ו/או , אלא באמצעות ההמתכננים הייעודיים), בכל עניין הקשור לפרויקט ולשירותים
 .נהל הפרויקטמ

ין, ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל תשלומי החובה כי הוא מנהל את ספריו כד .5.14
הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו. מובהר בזאת כי 

אישור על ניהול ספרים כחוק ועל  למזמיןימציא  המתכנןתנאי לתשלום שכר החוזה הוא ש
 פטור מניכוי מס במקור.

  ספקת לביצוע מלא התחייבויותיו על פי החוזה.כי הנו בעל יכולת כלכלית מ .5.15

שא באחריות המלאה והבלעדית להטמיע ולקיים, בעצמו או על ידי כל מי מטעמו, את כל יכי י .5.16
נכון למועד חתימת החוזה, כפי שיעודכנו,  המזמיןהוראות הבטיחות והגהות הנהוגות אצל 

ורט בהוראות הבטיחות, וכן כל (ככל שיעודכנו), לרבות כמפ המזמיןמעת לעת, בכתב, על ידי 
חובה או הוראה המוטלת עליו על פי כל דין, לרבות על פי תקנות ארגון הפקוח על העבודה, 
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ו/או  המתכנןפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ו/או הנחיות בטיחות וגהות הנהוגות אצל 
קופת כל תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיות לביצוע השירותים, וזאת למשך כל ת

  השירותים. 

ו/או כל מי מטעמו  המתכנןכי מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על פי כל דין, יקיים  .5.17
ויתר ההוראות הנקובות בנספחים המצורפים  במהלך כל תקופת החוזה את כל הכללים

  . לחוזה

ואף הובהר  למתכנןלעיל, ידוע  5.3  כי מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף .5.18
יבוצע באתר בעל מאפיינים ביטחוניים, הפרויקט לו היטב טרם הגשת ההצעות למכרז, כי 

בטיחותיים, משפטיים, תפעוליים ואדמיניסטרטיביים ייחודיים ויוצאי דופן; כי במסגרת 
להתאים את שירותי התכנון ותוצרי התכנון למאפיינים האמורים;  המתכנןעל מור, ולאור הא

חייב הערכות מיוחדת ואף כרוכה עלול ל פיקוח עליון באתר ביצוע שירותיכי בשל האמור אף 
ביצוע בקשר עם , בקשר עם הגבלות שייתכן ויוטלו בין היתרבעלויות ייחודיות ונוספות, 

במאפייניו ומיקומו הייחודיים של האתר וסביבתו וכן בקשר  הפרויקט והשירותים שמקורם
בחן ושקלל  המתכנןעם השפעתם של מאפיינים אלה על לוחות הזמנים לביצוע השירותים. 

בקפידה כבעל מקצוע מומחה את מכלול ההיבטים האמורים והשפעתם והוא מוותר בזאת, 
לות כל טענה ו/או תביעה,  מכל באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהע

 מין וסוג בקשר לכך, לרבות טענות שעניינן התאמת או הגדלת שכר החוזה.    

ולוחות הזמנים לביצוע ולהשלמת השירותים וכן  , שלבי העבודהכי ידוע לו שאבני הדרך .5.19
הינם מעיקרי החוזה וכי יפעל ככל הנדרש על מנת לעמוד  מבנהבנוסף, לביצוע ולהשלמת ה

ולוחות  , שלבי העבודהוהשירותים על אבני הדרך מבנהדים שנקבעו לביצוע ולהשלמת הביע
  הזמנים הכלולים במסגרתם.

לקראת חתימת החוזה, הנו מלא ונכון באופן הדרוש  למזמין המתכנןכי כל המידע אותו מסר  .5.20
ותו וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחרי המתכנןלביצוע מלא התחייבויותיו של 

  על פי החוזה.

כי ידוע לו שאין באמור בחוזה או בכל הודעה שתינתן על פיו או במסגרת ביצועו, כדי לשחרר  .5.21
 את המתכנן מכל חובה הקבועה בדין.

ת עמו, וכי בחוזה, מהוות תנאי להתקשרו המתכנןכי ידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו של  .5.22
  כל שינוי שיחול בהן., בכתב, על למזמיןדית יהוא מתחייב להודיע מי

  נהלי עבודה ושיתוף פעולה .6

 ווסמכויותי מנהל הפרויקט .6.1

   המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן:

את מנהל הפרויקט, וזאת בין היתר  ומטעמיהיה רשאי למנות  המזמיןכי ידוע לו ש .6.1.1
יה, פיקוח ובקרה על ניהול, תיאום, ארגון, סנכרון, ביצוע ממשק אינטגרצלצורך 

בביצוע השירותים יהיו בהתאם, המבנה. תכנון, ביצוע, הקמה ופיקוח עליון של 
(ככל  ולמנהל הפרויקט זמין, כפופים במישרין למהמתכנןוכל אחד מצוות  המתכנן
 . שימונה)

לפיקוח בין היתר,  כפוף, השירותיםשביצוע בהתאם לאמור, הובהר למתכנן כי  .6.1.2
של  מנהל הפרויקט כממונה מטעמוהמזמין ו/או ולהוראות שיינתנו מעת לעת, על ידי 

כחלק בלתי נפרד שא באחריות המלאה והבלעדית יי לפיכך, המתכנן. המזמין
בצע את השירותים ולמנהל הפרויקט המזמין ומהשירותים, להישמע להוראות 

המזמין ומנהל ת לעת על ידי נתנו לו מעיבהתאם להוראות ו/או להנחיות, כפי שי
וכן קבלת  ומנהל הפרויקט המזמיןכי פניה לגורם אחר אשר איננו מובהר,  .הפרויקט

בטלות ומבוטלות מעיקרן  תהיינההוראות, אישורים והנחיות מגורם אחר כאמור, 
 ולא יהיה להן כל תוקף. 

ומנהל הפרויקט  מזמיןכי לא יינתן שום תוקף לכל הוראה ו/או הנחיה מטעם ה .6.1.3
, תנה הוראה ו/או הנחייה כאמור בכתביאלא אם כן נ(לרבות במסגרת שינויים), 

  . ו/או על ידי מנהל הפרויקט מזמיןכשהיא חתומה על ידי ה
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כי סמכויותיו של לעיל, מובהר בזאת במפורש,  6.1.2 -6.1.3 כי על אף האמור בסעיפים  .6.1.4
שהוענקו לו, מעת לעת  לאלה, תהיינה מוגבלות וכפופות בכל מקרה מנהל הפרויקט

אפיון בשירותים אשר יזוהו בחוזה (לרבות לפיכך, מובהר, כי . זמיןובכתב, על ידי המ
, מראש או בדיעבד, נציג המזמיןאו  מזמין), ככאלה המחייבים אישור של הההנדסי

לא תבוצענה או לא תיחשבנה ככאלו שהושלמו, לפי העניין, אלא בכפוף לקבלת 
 . , וזאת אף אם התקבל בגינם אישור מנהל הפרויקטן בלבדהמזמיאישור כאמור מ

מוסמך לסטות מהוראות החוזה  יהיהלא  המתכנןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ו/או ו/או בשירותי התכנון שינויים בחוזה המזמין, ובכלל זאת לבצע ו/או מהוראות 

לבצע עבודה או פעולה כלשהי, העלולה לגרום לעיכובים בביצוע ו/או בהשלמת 
ו/או לחרוג השירותים ו/או הפרויקט השירותים והפרויקט ו/או לפגוע בטיב 

לחרוג מהאמור במפרט (לרבות מהפרוגראמות ו/או התקציבי למבנה  אומדןמה
מלוחות הזמנים לביצוע לחרוג ) ו/או אפיון ההנדסיהמצורפות כחלק בלתי נפרד מה

לאשר חשבונות לעכב את ביצוע השירותים ו/או  אואיזה מהשירותים ו/או להפסיק ו/
  .בלבד את אישורו בכתב של המזמין האם קיבל בעניינים אל, וזאת למעט לתשלום

שקיבל המתכנן ממנהל הפרויקט הוראה עוד מובהר, למען הסר כל ספק, כי במידה 
עם הוראות החוזה ו/או הוראות המזמין, יגברו הוראות  םימתיישב םאו אישור שאינ

בלבד החוזה והוראות המזמין על הוראות מנהל הפרויקט, אלא אם כן קבע המזמין 
ביצע המתכנן פעולה בניגוד להוראת המזמין ו/או ביצע פעולה ת במפורש ובכתב. אחר

לטה ללא קבלת אישור או החלטה של המזמין (מקום שנדרשה הוראה ו/או הח
כאמור על פי הוראות החוזה), תחשב ביצוע הפעולה כאמור כהפרה של חובות 
המתכנן על פי החוזה, וזאת גם בנסיבות בהן התקבלה לשם כך הסכמת או אישור 

    מנהל הפרויקט.

וקיבל המתכנן הוראה ו/או אישור בעניינים שאינם כמו כן מובהר, כי במידה 
שאינן מתיישבות עם הוראות החוזה ו/או בסמכות מנהל הפרויקט כאמור ו/או 

המזמין, יישא המתכנן באחריות ליידע את המזמין על כך באופן מיידי ובכתב ויחולו 
  להלן.  6.1.8 בעניין זה שאר הוראות סעיף 

אינה מוגבלת אך ורק  המתכנןאחריותו של לעיל,  6.1.2 ור בסעיף על אף האמכי  .6.1.5
, וכי בכל מקרה, לא תישמע מטעם מזמין ומנהל הפרויקטשל ה הםליישום הוראותי

מהשירותים רק בשל כך שלא קיבל בגינם  כל טענה לפיה לא ביצע כל חלק המתכנן
וכי העדר הוראה ו/או או ממנהל הפרויקט  מהמזמיןהוראה ו/או הנחיה מפורשת 

 המתכנן, לא ישחרר את או מנהל הפרויקט המזמיןהנחיה ו/או אישור מאת 
מאחריותו על פי החוזה או יגרע ממנה בשום צורה ואופן, אלא אם נאמר במפורש 

 ההנחיה או האישור.  אחרת ובכתב במסגרת

 מנהל הפרויקטהמזמין ום בצע את השירותים, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עי כי .6.1.6
ווה ויגבש הסדרים, תיאומים ונהלי עבודה שיאושרו בכתב על ידי תי :ובכלל האמור

יעדכן, יבצע ויתאם את פעילותו על פי החוזה, באופן מלא, ; והמזמיןמנהל הפרויקט 
בה תידרש נוכחותו וכן יתלווה לכל ישיבה ו/או פגישה מנהל הפרויקט המזמין ועם 

והכול במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהשירותים ומבלי מנהל הפרויקט המזמין ו על ידי
 . תשלום, פיצוי או שיפוי מכל מין וסוגשיהיה זכאי לשם כך לכל 

 שירותים. בכל עניין הנוגע ל מנהל הפרויקטכי יישא באחריות לדווח ולעדכן את  .6.1.7

אתר, וכן בבכל עת יהיו רשאים לבקר מנהל הפרויקט וכל מי מטעמם כי המזמין ו/או  .6.1.8
אופן על מנת לבחון ולבקר את במשרד המתכנן,  היו רשאים לבקר בתיאום מראשי

. המתכנן מתחייב ביצועםוקצב השירותים ו/או לעיין ולבקר את תוצרי התכנון ביצוע 
ולשתף פעולה עמם, וכן למסור ו/או למי מטעמם  יקטלמנהל הפרו /אוולמזמין לסייע 

 . במסגרת הביקורת האמורהלהם, על פי דרישתם, כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך 

מנהל הפרויקט במלואן  /אווכי יישא באחריות לקיים את כל הוראות המזמין  .6.1.9
על ביצוען של פעולות ו/או ו/או מנהל הפרויקט  המזמיןהורה ו/או החליט ובמועדן. 

מנהל  עלו/או  המזמיןנמנע מביצוען והמתכנן ו/או מי מצוות המתכנן סבור, כי על 
היה לבצע פעולות כאמור ו/או להימנע מביצוען ו/או בנסיבות בהן הורה הפרויקט 

והמתכנן ו/או מי מצוות  כלשהןלבצע פעולות  מתכנןל הפרויקט מנהלהמזמין ו/או 
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לרבות בשל פגיעה ור כי אין לבצען ו/או שיש לבצען באופן שונה, המתכנן היה סב
מוטלת על המתכנן וכל מי מטעמו החובה בהוראות כל דין, בבטיחות ו/או אפשרית 

והאחריות המלאה והבלעדית לבחון ולשקול, כבעל מקצוע, כל הנחיה ו/או החלטה 
בכתב, מיידית ו, קטמנהל הפרוי /אווהמזמין כאמור וכן להודיע ו/או להתריע בפני 

ו/או מנהל הפרויקט  המזמיןעל הכשלים הקיימים לדעת המתכנן בהתנהלות 
ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק ו/או יולנמקם. מובהר בזאת, כי המתכנן 

אובדן ו/או תקלה ו/או ליקוי ו/או פגם שנגרמו בשל פעולה ו/או הוראה ו/או החלטה 
רה על ביצוען ו/או נמנע מלבצען כאמור ואשר הוו/או מנהל הפרויקט  שהמזמין

או למנהל  למזמיןהמתכנן ו/או כל מי מצוות המתכנן לא הודיע ו/או התריע 
 אודותיהן בכתב כאמור.     הפרויקט 

 למזמיןכי על המתכנן באמצעות כל מי מצוות המתכנן להודיע ו/או להתריע בכתב  .6.1.10
ן או מי מצוות המתכנן לצורך על כל מקרה שבו פנה המתכנ הפרויקט למנהל/או ו

זה לעיל,  6.1 קבלת אישור ו/או הנחייה ו/או התרעה ו/או הודעה על פי סעיף 
זמן סביר ממועד הפנייה , לא התקבלה תוך המזמין ו/או מנהל הפרויקטוהתייחסות 

 . כאמור

לפעולות שא בכל אחריות מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, ילא  המזמיןכי  .6.1.11
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  והמתכנןולהתנהלות מנהל הפרויקט 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהיא, בגין כל נזק ו/או  המזמיןכלפי 
ו/או בשל  מנהל הפרויקטהתנהלותו של אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל 

 . המתכנןשלו כלפי  מעשה ו/או מחדלכל 

 ואחריות למתכנני משנה ולמתכננים ייעודיים שיתוף פעולה .6.2

באחריות  המתכנןשא יוכחלק בלתי נפרד מהם, יבמהלך כל תקופת השירותים  .6.2.1
 המזמיןפעולה מלא עם המלאה והבלעדית לבצע את השירותים, תוך תיאום ושיתוף 

נים, הקבלמנהל הפרויקט, באתר ובכלל האמור:  וו/או כל גוף אחר הפועל מטעמ
היועצים והגופים המשיקים וכל זאת מבלי שיהיה זכאי יתר  המתכננים הייעודיים,

 כך לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג.בשל 

ומתחייב בזאת,  המתכנןלעיל, מצהיר  6.2.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .6.2.2
 באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן: 

ומותנה,  , תלוי, כרוךת השירותים והפרויקטוהשלמכי ידוע לו שביצוע  .6.2.2.1
בביצוע פעילויות משיקות של גורמים מעורבים בהתנהלות, דרישות ו

היועצים , הקבלניםו/או מחוצה לה ובכללם:  המזמיןנוספים מטעם 
ו/או בקשר וכן צדדים שלישיים כאמור הפועלים באתר  והגופים המשיקים

ותים ו/או עבודות הביצוע השירשלא במסגרת ו/או לצורך ביצוע עמו 
 . ")הגופים המעורבים(להלן, יחדיו: " בפרויקט

שא באחריות לפעול בשיתוף פעולה הדוק, רציף ועצמאי עם הגופים יכי י .6.2.2.2
הפרויקט, השירותים והמעורבים, ככל הדרוש לצורך ביצוע והשלמת 

, על אחריותו המלאה והבלעדית ועל ינהל, יתזמן ויממשק :ובכלל האמור
את שירותי התכנון אשר יוענקו על ידי המתכננים הייעודיים  חשבונו,

שא באחריות לעריכת ממשק תכנוני מלא בין תוצרי התכנון יובכלל זאת: י
מושא שירותי התכנון של המתכננים הייעודיים לבין תוצרי התכנון של 

ווה ויגבש הסדרים, תיאומים ונהלי עבודה שיאושרו בכתב על תיהמתכנן; 
עם כל אותם הגופים המעורבים, יעדכן, המזמין ו/או מנהל הפרויקט ידי 

יבצע ויתאם את פעילותו על פי החוזה, באופן מלא, עם הגורמים 
המעורבים, וכן יתלווה לכל ישיבה ו/או פגישה אשר תתקיים במסגרת 
השירותים בהשתתפותם והכול במסגרת וכחלק בלתי נפרד מהשירותים 

 כך לכל תמורה. ומבלי שיהיה זכאי לשם 

ישא בכל אחריות, מכל מין לא  המזמיןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .6.2.2.3
וסוג, מפורשת או משתמעת, לפעילותם ו/או להתנהלותם של מי מהגורמים 

יישא באחריות המלאה והבלעדית  המתכנןהמעורבים ו/או מי מטעמם. 
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 , המקצועייםםלטיבם ולמהותם של הקשרים האדמיניסטרטיביי
וליים שבינו לבין הגורמים המעורבים ובכלל האמור יישא באחריות והתפע

לכל מגבלה מכל מין וסוג, בביצוע השירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או 
עקיף עם הגורמים המעורבים בשל העדר שיתוף פעולה עימם, והוא מוותר 
בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן מנוע ו/או מושתק מלהעלות כל 

  . בקשר לכך ו/או כנגד מי מטעמו המזמיןאו תביעה כנגד טענה ו/

שא באחריות הבלעדית והמלאה, לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגם יי המתכנן .6.2.2.4
ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או תקלה ו/או עלות ו/או תשלום 

 למזמיןו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו 
ם המעורבים ו/או לכל מי מטעמם, הנובעים במישרין ו/או ו/או לגופי

 זה לעיל.  6.2.2 בעקיפין, מהפרת התחייבויותיו על פי סעיף 

שא בכל אחריות מכל מין וסוג, מפורשת ילא  המזמיןעוד מובהר בזאת, כי  .6.2.2.5
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  המתכנןאו משתמעת, ו

בגין כל נזק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג,  המזמיןכלפי 
ו/או אובדן שיגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו, בשל מעשה ו/או מחדל של 

מצהיר ומתחייב בזאת, כי בכל מקרה שבו  המתכנןהגופים המעורבים. 
כל טענה  המתכנןנגרם לו ו/או לכל מי מטעמו נזק ו/או אובדן כאמור, יפנה 

 ם בלבד. ו/או תביעה כאמור, במישרין, כנגד הגופים המעורבים, וכנגד

יערוך ויפיק עבור המתכנן לעיל,  6.2.1 -6.2.2  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים .6.2.3
בפרקי זמן הנקובים  ,בכתבמפורטים,  המזמין ומנהל הפרויקט, דוחות עיתיים

במפרט או בפרקי זמן שיקבע המזמין המתייחסים לשירותים, לפרויקט וכן לכל נתון 
מבלי לגרוע מן האמור, יגיש המתכנן  .אחר אותו ידרשו המזמין ו/או מנהל הפרויקט

 יספק למזמיןוכן דוחות נוספים ועל פי דרישה, בכל עת הפרויקט ולמזמין למנהל 
כפי ם, הכול כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הנוגעים לשירותיהפרויקט  ולמנהל

  .ידםשיידרש על 

 הלוותישתתף וי, המזמיןקבע יכפי ש ,המתכנןו/או כל נציג אחר בצוות  המתכנן .6.2.4
יקיים המזמין ו/או מנהל כל ישיבה ו/או פגישה אותה ל מזמין ו/או למנהל הפרויקטל

עם צדדים שלישיים לרבות לעניין זה, עם מי מהגופים המשיקים, במסגרת  הפרויקט
, ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את םהשירותים ו/או הפרויקט ולצורך ביצוע

מבלי לגרוע מההוראות המתייחסות  השירותים והפרויקט, במלואם ובמועדם.
באחריות, אף לבצע כל פעולה ו/או  המתכנןשא ילסופיות התמורה כמפורט בחוזה, י

 לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש במסגרת האמור, ללא כל תמורה.

יתייצב באתר או בכל מקום אחר עליו יורה  כל מי מצוות המתכנן עליו יורה המזמין, .6.2.5
עניין כל בהודעה מוקדמת, הכול לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של , המזמין

וזאת מבלי , התחייבויות המתכנן על פי החוזהמשירותים מביצוע הנוגע ו/או הנובע 
 כך. בשל  שהמתכנן יהיה זכאי בשל האמור לכל תמורה

לעיל, בהתאם ובכפוף להרשאה מפורשת בחוזה  6.2.1 -6.2.3  בנוסף לאמור בסעיפים .6.2.6
, בין המתכנן, יידרש המזמיןלשם כך על ידי ו/או הוראה מפורשת ובכתב אשר תינתן 

קבע יכפי ש המתכנןו/או כל נציג אחר מטעם  המתכנן מי מצוותהיתר באמצעות 
, ככל הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את השירותים, המזמין, לייצג את המזמין

במלואם ובמועדם, ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל 
  מידע ו/או מסמך אשר יידרש לשם כך, ללא כל תמורה. 

שא באחריות המלאה והבלעדית, לכל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או יי המתכנן .6.2.7
ו/או עם מי  המזמין ו/או מנהל הפרויקטתוף פעולה עם הוצאה, שנגרמו עקב אי שי

, המתכנןו/או עקב הפרה אחרת של איזה מהתחייבויותיו הנוספות של  ומטעמ
מוותר בזאת, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  המתכנןזה לעיל ו 6.2 כמפורט בסעיף 

כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור לרבות בגין עיכובים שנגרמו בביצוע 
, המזמיןהתחייבויותיו על פי החוזה ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של 

ו/או של מי מטעמו עם  המתכנןבשל העדר תיאום ו/או בשל העדר שיתוף פעולה של 
 ו/או עם מי מהגופים המעורבים.  מזמיןה
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 מנהלת הפרויקט .6.3

ו/או  מזמיןבאחריות לקיים עם ה המתכנןשא יכחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, י .6.3.1
, ישיבת בקרה ועדכון שוטפים, בתדירות םעם כל מי מטעממנהל הפרויקט ו/או 

ו/או מנהל  המזמיןקבע על ידי תאו בתדירות אחרת כפי ש אפיון ההנדסיבהנקובה 
כל נציג מנהל הפרויקט ו/או ו/או  המזמין(אם בכלל), במסגרתם ישתתפו הפרויקט 

מזמין אשר נוכחותו תתבקש על ידי ה המתכנןוכן כל מי מטעמו של מטעמם אחר 
 "). ישיבת עדכון(להלן: " ו/או מנהל הפרויקט

מלא  וימסור למנהל תיעוד ודיווח שוטף, המתכנןבמסגרת ישיבת העדכון יערוך  .6.3.2
שירותים על היבטיהם השונים, לרבות הביצוע הפרויקט וכן אודות ומפורט אודות 

 ,זמניםה, עמידה בלוחות שירותיםסוגיות בעייתיות הכרוכות ו/או הנובעות מביצוע ה
תחייב ממתן ו/או המ במפרטוכן כל דיווח אחר הנקוב התקציבי למבנה  אומדןב

מבלי .  השירותים ו/או הפרויקטעם  בקשר המזמיןדרוש יהשירותים ו/או שאותו 
 המתכנןשא ילגרוע מההוראות המתייחסות לסופיות התמורה כמפורט בחוזה, י

באחריות, אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך אשר יידרש 
 , ללא כל תמורה. ישיבת העדכוןבמסגרת 

באחריות  המתכנןשא ייזה לעיל,  בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .6.3.3
, טלפונית וכן באמצעות ולמנהל הפרויקט המזמיןנציג המלאה לדווח במישרין ל

, באופן מיידי על כל אירוע חריג בקשר עם הפרויקט ו/או מתן השירותים ו/או דוא"ל
הנובע מהם ו/או שאינו במהלך ניהול השירותים או הפרויקט הרגילים, לרבות  

ו/או ליקוי ו/או כשל ו/או אי התאמה, קיימים ו/או  אודות כל בעיה ו/או תקלה
צפויים, אשר בין היתר, עלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על ביצוע והשלמת 

הפרויקט. אין באמור על מנת לגרוע מחובות הדיווח, כפי שהן מוטלות השירותים ו
 וכל מי מטעמו במסגרת שאר הוראות החוזה. המתכנןעל 

  תיםשפת ביצוע השירו .6.4

בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי ביצוע השירותים וכל הכלול  מבהיר המזמין .6.4.1
אחרת, הנקובה (ככל שפה כן בכל בהם ו/או במסגרתם, ינוהלו בשפה העברית ו

אפיון למעט אם נקבע אחרת ב. בהקשר זה מובהר, כי אפיון ההנדסישנקובה), ב
ו דיווחים ו/או הוראות שיוחלפו מסמכים ו/או הנחיות ו/או הבהרות ו/א, ההנדסי

 המתכנןוצוות  המתכנןיינתנו במסגרת השירותים ו/או בקשר עמם, בין שו/או 
למזמין ו/או למנהל הפרויקט ו/או ליועצים האחרים ו/או לכל צד שלישי אחר מי 

להיערך לכך שההתנהלות הכרוכה  המתכנןעל בלבד.  העברית, יבוצעו בשפה מטעמם
ו/או כל מי  המזמיןמתן הוראות באתר, ניהול ישיבות עם בביצוע השירותים (

תכניות וכתבי המפרטים, שה, לרבות הגופים המעורבים וכיו"ב) וכן לכך מטעמו
ככל שנקבע השירותים ייערכו בשפה העברית ויתר ר עם הפרויקט והכמויות בקש

ומבלי שיהיה זכאי  ל על חשבונו של המתכנןו, הכנוספת בשפהגם  - אפיון ההנדסיב
 . מכל מין וסוג ,לשם כך לכל תמורה, שיפוי או פיצוי

ככל ישלוט בשפה העברית ו המתכנןשא באחריות לכך שכל מי מצוות יי המתכנן .6.4.2
באופן שבו יוכל לבצע ולהשלים  יןעל בורי ,נוספתבשפה גם  – אפיון ההנדסישיקבע ב

 את השירותים בהתאם להוראות החוזה.

  לביצוע השירותיםלוח זמנים  .7

 כללי -לוח זמנים לביצוע השירותים  .7.1

בתום  םויסיימבמועד תחילת תקופת השירותים  שירותים,יתחיל בביצוע ה המתכנן .7.1.1
הכול בהתאם לאבני הדרך, לפי המאוחר, , או במועד השלמת המבנה תקופת הבדק

ידי  שלבי העבודה והמועדים שנקצבו עבורם בלוח הזמנים, כפי שיעודכן מעת לעת על
  .המזמין

, וינקוט בכל אותן הנדרש על מנת לסיימם במועדבקצב  שירותיםאת היבצע  המתכנן .7.1.2
 וכל חלק ושלב ביצוע השירותים השלמתשיטות עבודה אשר יבטיחו באופן מרבי את 

 .באיכות מעולה, בהתאם לדרישות המזמין, ובכפוף ללוח הזמניםהימנו, 
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טרם חתימת החוזה, שאבני הדרך  נןלמתכלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הודע  .7.1.3
, מעת לעת, בכפוף מזמיןבהוראת ה עשויים להתעדכןהנקובים בלוח הזמנים, 

 שירותיםלאילוצים מנהלתיים, תקציביים, תכנוניים ו/או ביצועיים, לרבות בשל 
, המוענקים על ידי המתכננים הייעודיים ו/או בפעילותם של גרמים משיקים אחרים

המעודכן וליתר לוח הזמנים לפעול בהתאם לככל הדרוש על מנת יפעל  המתכנןוכי 
לא יהיה בעיכובים האמורים על מנת מובהר, כי . הוראות המזמין ומנהל הפרויקט

  כל זכות מעבר לזו המוענקת לו במפורש בחוזה.      למתכנןלהעניק 

מעבר  השירותיםלהחיש את קצב ביצוע  למתכנן, בכתב,להורות רשאי  יהיההמזמין  .7.1.4
 לשנות את השיטה ו/או את סדר ביצועו/או , לשם כך בלוח הזמנים שנקבעו םלמועדי

לבצע את כל הדרוש בהתאם מתחייב  מתכנןוהשירותים, ושלבי העבודה הכלולים ב
 . , מכל מין וסוגפיצוי ו שיפויתמורה, להוראות המזמין, מבלי שיהיה זכאי לכל 

  במועדים חריגים  שירותים .7.2

פרט , בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראל השירותיםעסוק בביצוע לא י המתכנן
, בכתב ומראש מזמיןהזולת אם קיבל לכך את הסכמת ו/או  אחרתובכתב אם הותנה במפורש 

 7.2 על אף האמור בסעיף  .אפיון ההנדסיויחולו לעניין זה כל ההוראות המפורטות לשם כך ב
עבודה של זה לעיל, מובהר כי שירותי פיקוח עליון יוענקו על ידי המתכנן, במהלך ימי ושעות ה

, הכול בימי מנוחה רשמיים, בימי שבת ובמועדי ישראליבוצעו  הקבלנים, וזאת גם אם אלה
  כך לכל תמורה, פיצוי ושיפוי, מכל מין וסוג.  מבלי שהמתכנן יהיה זכאי בשל 

   שירותיםהביצוע בעיכובים  .7.3

לק מהותי ובלתי נפרד המתכנן מצהיר בזה, כי ידוע לו, ששירותי התכנון מהווים ח .7.3.1
לביצוע המבנה (לרבות לוחות הזמנים של , וכי לוחות הזמנים הפרויקטמביצוע 

, נקבעו, בין היתר, בהסתמך על לוחות הזמנים צדדים שלישיים המעורבים בביצועו)
החוזה, וכי כל סטייה ו/או עיכוב בלוח הזמנים עלולה להם התחייב המתכנן על פי 

 . לגרום למזמין נזקים כבדים ומהותיים

המתכנן יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל נזק שייגרם למזמין בשל עיכוב בלוח  .7.3.2
 : ובנסיבות אלה בלבדהזמנים, וזאת למעט בנסיבות הבאות, 

 8.1  שינויים, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף על ביצועהורה  המזמין .7.3.2.1
   (שינויים בלוחות זמנים או שינויים בתכולת השירותים); להלן

ולות כדי כוח עליון, בהתאם להוראות התקיימותן של נסיבות הע .7.3.2.2
 להלן. 17  המפורטות בסעיף

 7.3.2  ףבביצוע איזה מהתחייבויותיו, בשל הנסיבות המפורטות בסעי המתכנןהתעכב  .7.3.3
מסמך המתאר את תקופת העיכוב  המזמיןבכתב, לאישור  ,המתכנןלעיל, ימציא 

בצירוף פירוט הנסיבות והנימוקים המצדיקים את תקופת העיכוב כפי שנגרמה 
את תקופת העיכוב, יוארך לוח הזמנים לתקופה הזהה באורכה  מזמיןבפועל. אישר ה

י לתקופת העיכוב המאושרת. הארכת תקופת העיכוב כאמור, תהווה סעד יחיד ובלעד
וכי מעבר לאמור לא יהיה זכאי יכוב בביצוע הפרויקט, בגין ע המתכנןלו יהיה זכאי 

(ככל במפורש  הנקוב התשלום וזאת למעט המתכנן לשום תשלום, פיצוי ושיפוי 
ובהתאם ליתר התנאים  להלן, לפי העניין 17  -ו  10  בהוראות סעיפיםשנקוב) 

  . וההסדרים הנקובים במסגרתם

 נתןיתקופת ההארכה שתשל  כהאת אור, על פי שיקול דעתו הבלעדית, יקבעהמזמין  .7.3.4
על פי שאי לקבוע, המזמין יהיה ר .(ככל שתינתן) למתכנן באמצעות הודעה בכתב

, השירותיםכי הארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של שיקול דעתו הבלעדית, 
, להשלמתםלא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו בלוח הזמנים  הובנסיבות אל

 , זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על פי סעיף זה.מהם או להשלמת חלקים אחרים

זה  7.3  מוסכם בזאת על הצדדים במפורש, כי מנגנון אישור העיכובים הנקוב בסעיף .7.3.5
המנגנון היחיד והבלעדי לאישור הארכת לוח הזמנים בשל עיכובים בביצוע לעיל, הנו 
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שא באחריות לכל עיכוב בביצוע התחייבויותיו, ככל שתקופת יי מתכנן. ההשירותים
  .המזמיןהעיכוב כאמור (כולה או חלקה) לא אושרה בכתב על ידי 

  .השירותיםהעיכוב בביצוע נקט וינקוט בכל הצעדים הדרושים להקטנת  מתכנןה .7.3.6

זה לעיל ומאחריותו של המתכנן על פי שאר הוראות  7.3  בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .7.3.7
, על קיומן של נסיבות, מכל מין וסוג, למזמיןלהודיע המתכנן באחריות  ישאיהחוזה, 

להתעכב בביצוע כל אחת מהתחייבויותיו על פי חוזה זה  המתכנןבעטיין עלול אשר 
 למתכנןו/או שבעטיין עלולה להיווצר דחייה בלוח הזמנים, וזאת מיד לאחר שנודעו 

  הנסיבות כאמור.

בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או על מ .7.3.8
 בהשלמת המתכנןהתעכב  ביטול החוזה, בכל מקרה שבולרבות זכותו לפי כל דין, 

בלוח הזמנים,  ולהשלמת שנקבעביחס למועד אחד משלבי העבודה כל  של וביצוע
לעיל או מבלי שקיבל את אישור המזמין  7.3.2  שלא בנסיבות המתוארות בסעיף

בסך הנקוב לשם למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  מתכנןישלם ה, לעיכוב
, לכל יום עיכוב ועבור התקופה שלב עבודה, וזאת, בנפרד עבור כל למוסף 8בסעיף כך 

בלוח הזמנים המאושר ועד למועד בו כל שלב עבודה של  והקבוע להשלמתשממועד 
פיצוי מוסכם בגין בפועל (להלן: " ואת השלמתומנהל הפרויקט  המזמין ואישר

מוד במלואו למדד ביחס למדד "). סך הפיצוי המוסכם בגין עיכובים יהיה צעיכובים
ר בזאת, כי זכותו של . למען הסר ספק מובהוהוא ישולם, בתוספת מע"מ כדין הבסיס

, בנפרד, תעמוד עבודה שלבהמזמין לפיצוי מוסכם בגין עיכובים בהשלמת כל 
מתכנן את כל שירותי התכנון ו/או את כל שירותי בתוקפה גם בנסיבות בהן השלים ה

 הקבוע לשם כך בלוח הזמנים.  םבמועד השלמתהפיקוח עליון 

ימים ממועד בו  7מע"מ כדין, תוך  ישולם, בתוספתסך הפיצוי המוסכם בגין עיכובים  .7.3.9
לנכות את  הגיש המזמין דרישה לתשלומו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין

למען הסר . בכל עת מתכנןמכל סכום שיגיע להפיצוי המוסכם בגין עיכובים, סכום 
ספק מובהר בזאת, כי אי גביית הפיצוי המוסכם על ידי המזמין, לרבות במסגרת 

, לא תחשב ורה המגיע למתכנן בגין השלמת שלב העבודה העוקבתשלום חלק התמ
של המזמין על זכויותיו לקבלת הפיצויים המוסכמים  רכוויתובשום צורה ואופן 

ו/או מזכויותיו לקבלת כל סעד אחר ו/או כהסכמה של המזמין לביצוע האמורים 
בכל עת ועל האמורים העיכוב, והמזמין יהיה רשאי לגבות את הפיצויים המוסכמים 

 פי שיקול דעתו הבלעדי.  

פיצוי  ה, מהווסכום הפיצוי המוסכם בגין עיכוביםכי  בזאת, הצדדים מצהירים .7.3.10
עיכוב בביצוע כתוצאה מסתברת של  אותו רואים הצדדיםמוסכם והולם על הנזק 

. עם זאת מובהר, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה בפיצויים השירותיםוהשלמת 
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או המזמין לגרוע מזכות ן עיכוב על מנת המוסכמים בגי

לביטול החוזה ו/או  וו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכות החוזהזכות על פי 
 . צד שלישיוב בו כלפי יחש בין היתר ככללקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר, 

 ואו גביית ו, ניכויעיכוביםהמוסכם בגין כי אין בתשלום הפיצוי  ,להסרת ספק מובהר
שלב עבודה כל להשלים אחריותו הבלעדית והמלאה מ המתכנןר את ופטל על מנת

 השירותיםלהשלים את ביצוע כל או במועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים המאושר ו/
כמו גם  ,מכל התחייבות אחרת לפי החוזהבמועד הנקוב לשם כך בלוח הזמנים ו/או 

מוסכם בגין עיכובים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או שאין בתשלום הפיצוי ה
  .נוספת העומדת למזמין על פי דין או החוזה

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מזכויותיו של המזמין לפיצוי מוסכם בגין עיכובים  .7.3.11
בביצוע  המתכנןכמפורט בסעיף זה לעיל, מובהר בזאת בנוסף, כי במידה והתעכב 

המזמין לא קיבל את אישורו של  מתכנןהעבודות והמשלבי והשלמת כל חלק 
, אזי בנסיבות בהן חל שינוי חיובי בשיעור החוזהלהארכת מועדים בהתאם להוראות 

כאילו בוצע והושלם עבודה, לצורך תשלום התמורה למתכנן,  שלבהמדד, יחשב כל 
 במועד שנקבע לשם כך לכתחילה בלוח הזמנים. 
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 ימיםמספר המובהר, כי עיכוב בביצוע כל אחד משלבי העבודה לתקופה העולה על  .7.3.12
 , תחשב כהפרה יסודית של החוזה.למוסף 9בסעיף הנקוב לשם כך 

 שכר החוזה .8

 שכר החוזה והתשלומים המרכיבים את שכר החוזה .8.1

 לשביעות רצונו של המזמין, ,החוזהתמורה לביצוען המלא של התחייבויות המתכנן על פי ב
הרוחני ויתר התחייבויות המתכנן זכויות הקניין ב /השימושהעברת , למען הסר ספק,לרבות
תמורה בגין שירותי התכנון אותם יעניק המתכנן למזמין ישלם המזמין למתכנן , החוזהעל פי 

") וכן שכר התכנון(בחוזה זה: " להלן 8.2 בסכום, במועדים ובתנאים הנקובים לשם כך בסעיף 
בסכום, במועדים ובתנאים  תמורה בגין שירותי פיקוח עליון אותם יעניק המתכנן למזמין

 , הכול בתוספת מע"מ כדין")פיקוח עליוןשכר (להלן: " להלן 8.5 הנקובים לשם כך בסעיף 
מובהר בזאת במפורש, כי שכר התכנון ושכר פיקוח עליון, יהיו כפופים בכל  (ככל שיחול).

   לעיל. 4.5 מקרה, להוראות, המגבלות והסכומים המקסימאליים הנקובים בסעיף 

  שכר התכנון .8.2

  להלן: םהמפורטי על פי אבני הדרך לתשלום,בסכומים ו שכר התכנון ישולם

למתכנן, בכתב,  המזמין ימים מהמועד בו אישר 45תוך  : תכנון מוקדם -עבודה שלב  .8.2.1
התכנון, למתכנן, על חשבון שכר  המזמיןשלם י, אמורהאת השלמת שלב העבודה 

שכר מסכום  20% –סך כולל השווה ל במועדי התשלום המקובלים אצל המזמין, 
ממכפלת שיעור שכר החוזה  20%, כלומר האמורנכון לסיומו של השלב התכנון 

כל מקרה, בוזאת , (במחירי מדד הבסיס)משירותי תכנון באומדן התקציבי המאושר 
 . לעיל 4.5 להוראות סעיף בכפוף 

ימים מהמועד בו אישר המזמין למתכנן, בכתב,  45תוך  :תכנון סופי –עבודה שלב  .8.2.2
למתכנן, על חשבון שכר התכנון,  המזמיןשלם י, אמורעבודה האת השלמת שלב ה

שכר מסכום  40% –סך כולל השווה ל במועדי התשלום המקובלים אצל המזמין, 
ממכפלת שיעור שכר החוזה  40% , כלומרנכון לסיומו של השלב האמורהתכנון 

כל מקרה בוזאת , (במחירי מדד הבסיס)ן באומדן התקציבי המאושר משירותי תכנו
בניכוי כל התשלומים ששולמו למתכנן על חשבון ו, לעיל 4.5 להוראות סעיף בכפוף 

 . (במחירי מדד הבסיס) כאמור המזמיןעד למועד אישור  התכנוןשכר 

ימים מהמועד בו אישר המזמין למתכנן, בכתב,  45תוך : תכנון מפורט- עבודהשלב  .8.2.3
למתכנן, על חשבון שכר התכנון,  המזמיןשלם י, אמורעבודה האת השלמת שלב ה

שכר מסכום  80% –סך כולל השווה ל המזמין, במועדי התשלום המקובלים אצל 
ממכפלת שיעור שכר החוזה  80% , כלומרנכון לסיומו של השלב האמורהתכנון 

כל מקרה בוזאת , (במחירי מדד הבסיס) משירותי תכנון באומדן התקציבי המאושר
בניכוי כל התשלומים ששולמו למתכנן על חשבון ולעיל,  4.5 להוראות סעיף בכפוף 

 שכר התכנון עד למועד אישור המזמין כאמור (במחירי מדד הבסיס). 

הנפיק המזמין צו ימים מהמועד בו  45תוך  :הנפקת צו תחילת עבודה לקבלנים .8.2.4
למתכנן, על חשבון שכר התכנון,  המזמיןשלם י, לקבלנים בפרויקטתחילת עבודה 

שכר סכום מ 95% –סך כולל השווה ל במועדי התשלום המקובלים אצל המזמין, 
ממכפלת שיעור  95% , כלומרנכון למועד הנפקת צו תחילת העבודה לקבלניםהתכנון 

הקבוע בכל  (במחירי מדד בסיס סך תוצאות המכרזיםשכר החוזה משירותי תכנון ב
, לעיל 4.5 להוראות סעיף כפוף כל מקרה, בוזאת ב, )ריםאחד מהמכרזים האמו

הנפקת צו ששולמו למתכנן על חשבון שכר התכנון עד למועד בניכוי כל התשלומים ו
 (במחירי מדד הבסיס). תחילת עבודה לקבלנים בפרויקט כאמור 

המזמין תעודת הנפיק המועד בו לאחר  :לפרויקטסופית הנפקת תעודת מסירה  .8.2.5
למתכנן, על חשבון שכר  המזמיןשלם , ימסירה אחרונה ובלתי מותנית בפרויקט

, תעודת המסירהנכון למועד הנפקת שכר התכנון מ 5%–התכנון, סך כולל השווה ל 
סך עלויות המבנה בפועל ממכפלת שיעור שכר החוזה משירותי תכנון ב 5% כלומר

הפרשי הצמדה בהתאם לחוזה כולל וא שאושר בפועל לתשלום לקבלנים כשה כפי(
 .לעיל 4.5 להוראות סעיף  כפוףבוזאת בכל מקרה , הקבלני שעל פיו הוא משולם)



  

31  

  

 100% –זה לעיל, יחושב באופן שבו ינוכו מ  8.2.5 התשלום הנקוב בסעיף  כי ,מובהר
כל מועד הנפקת תעודת המסירה (במחירי מדד הבסיס), שכר התכנון נכון ל

הנפקת תעודת התשלומים ששולמו למתכנן על חשבון שכר התכנון עד למועד 
), ישוערך בהתאם למדד 5%הסכום הנותר ( כאמור (במחירי מדד הבסיס). המסירה

 8.2.5 בסעיף  החוזה הקבלני שעל פיו הוא משולם, הידוע בחודש תשלום הסך הנקוב
 , ביחס למדד בסיס של החוזה הקבלני האמור. זה לעיל

, זה לעיל 8.2.5  בסעיף ההנקוביתרת שכר התכנון מובהר במפורש, כי תנאי לביצוע 
להלן, ובכפוף  8.6 סעיף בהתאם להוראות  לשכר החוזהתחשבנות העריכת ההנו 

וכי עד להשלמת ההתחשבנות לשכר החוזה, לא יהיה  לתנאים הנקובים במסגרתו
, וזאת גם זה לעיל 8.2.5 יתרת שכר התכנון הנקובה בסעיף זכאי המתכנן לתשלום 

הושלמה  .בנסיבות בהן התעכבה עריכת ההתחשבנות האמורה, מכל סיבה שהיא
תחשבנות לשכר החוזה ובסיומה קבע המזמין, כי המתכנן זכאי לתשלום יתרת הה

(כולה או חלקה, אם בכלל),  זה לעיל 8.2.5 שכר התכנון, בהתאם להוראות סעיף 
בניכוי ובקיזוז כל סכום כפי שאושרה על ידי המזמין,  התכנוןתשולם יתרת שכר 

, גין תשלום עודף)(לרבות ב אותו זכאי המזמין לקזז על פי הסכם זה ו/או על פי דין
, ובלבד שעד לאותו מועד הונפקה לקבלנים תעודת מסירה במועד המאוחר מבין אלה

ימים מהמועד בו אישר המזמין, בכתב, את סיום  60) תוך i: (סופית לפרויקט
ימים מהמועד בו אישר המזמין  60) תוך iiות לשכר החוזה; או לחילופין (נההתחשב

במועדי התשלום לקבלנים תשלום חשבון סופי אחרון בגין הפרויקט, והכול 
שאושרה לתשלום (אם  התכנוןהמקובלים אצל המזמין, וזאת מבלי שיתרת שכר 
, למעט שערוך כמפורט בסעיף בכלל), תישא הפרשי הצמדה או ריבית, מכל מין וסוג

  .להלן 8.7 

 זה לעיל, יהיה כפוף לחתימתו של 8.2.5 על פי סעיף התכנון תשלום יתרת שכר 
  . לחוזה כנספחהמתכנן על כתב ויתור וסילוק בנוסח המצורף 

 ריבוי קבלנים משולבים והליכי תכנון  .8.3

 אומובהר במפורש, כי במידה והפרויקט כולל מספר הליכי תכנון המתנהלים במקביל ו/
במידה ובפרויקט מבוצעים עבודות על ידי מספר קבלנים להם לא מונפק צו תחילת עבודה 

יחולו ההוראות המתייחסות לאבני הדרך לתשלום וכן ההוראות באותו המועד, אזי 
לעיל, בנפרד עבור כל הליך  4.5 המתייחסות למגבלת שכר החוזה בהתאם להוראות סעיף 

התקציב המאושר, סך תוצאות  ,האומדן עבור כל קבלן, באופן שבו יחושבו תכנוני ו/או
המכרזים, סך עלויות הפרויקט ובהתאם, שכר התכנון ואבני הדרך לתשלומו, בנפרד עבור כל 

 כל קבלן, לפי העניין.  הליך תכנוני ו/או עבור 

 על חשבון שכר התכנוןנוספות  מקדמות .8.4

או  והבלעדי והמוחלט, מיוזמת ועל פי שיקול דעתאך לא חייב, רשאי,  המזמין יהיה .8.4.1
ון, וזאת לבקשת המתכנן, להוסיף אבני דרך נוספות לתשלום על חשבון שכר התכנ

וזאת באופן, בתנאים ובשיעורים , לעיל 8.2 בסעיף  מעבר לאבני הדרך הנקובות
שיקבע. מובהר, כי המזמין יהיה רשאי להתנות את הוספת אבני הדרך לתשלום 

מטעם  נוספיםובטחונות בנקאיות או אחרות בתנאים שונים, לרבות הנפקת ערבויות 
 המתכנן.  

קבע המזמין אבני דרך נוספות לתשלום, יעדכן המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי  .8.4.2
בסעיף  מאבני הדרך הנקובות יעורי התשלום הנקובים עבור כל אחתוהמוחלט את ש

ולתנאי גם קריטריונים המתייחסים למועד  –על פי שיקול דעתו  –וכן  לעיל 8.2 
 . השלמתה של כל אבן דרך לתשלום

כל הוראות החוזה המתייחסות לתשלום שכר החוזה יחולו בשינויים המחויבים גם  .8.4.3
על אבני הדרך הנוספות לתשלום כפי שיאושרו על ידי המזמין, אלא אם כן קבע 

 המזמין אחרת במפורש ובכתב. 
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 שכר פיקוח עליון .8.5

   להלן: םהמפורטיבאופן ובתנאים  ישולםפיקוח עליון שכר 

ימים שלאחר החודש   5 -לא יאוחר מ בכתב, המזמין, שור אילהמתכנן יערוך ויגיש  .8.5.1
לקבלנים (חשבון ביניים או  חשבון/נותלתשלום  ואושרהעוקב לחודש שבמהלכו 

הסכום ) i: (")דוח הביצוע(להלן: " כל אלה את נכונה דוח המשקף ,חשבון סופי)
האמורים לכל אחד מהקבלנים (כשהם  בכל אחד מהחשבונותבפועל לתשלום שאושר 

לגבי  –הם משולמים, לרבות חוזה הקבלני שעל פיו כוללים הפרשי הצמדה בהתאם ל
פירוט סכום ההצמדה, שיעורה ואופן חישובה) (להלן:  - כל סכום שאושר לתשלום

) שכר הפיקוח העליון לו זכאי המתכנן, המשקף ii"); (קבלן הסכום המאושר לחשבון"
הסכום המאושר לחשבון בשיעור שכר החוזה משירותי פיקוח עליון את מכפלת 

התשלום (להלן: " לעיל 4.5 סעיף העדכני למועד ביצוע התשלום בהתאם להוראות 
נכון למועד הנפקת  לקבלניםתשלום החלקי שיעור ה) iii( ;")פיקוח עליוןהתקופתי ל

 .כולל את הסכום המאושר לחשבון קבלן הנקוב בדוח הביצוע)הדוח הביצוע (

: 95% –נמוך מ ה לקבלניםשיעור תשלום חלקי  ,עד למועד שבו ישקף דוח הביצוע .8.5.2
ימים מהמועד בו הוגש דוח הביצוע  30לאחר  למתכנן, מעת לעת, המזמיןישלם 

את סך התשלום  ,הפיקוח, על חשבון שכר אצל המזמיןבמועדי התשלום המקובלים ו
במועד  המזמיןלא עמד  שאושר בכתב על ידי המזמין. בסכום התקופתי לפיקוח עליון

הנקוב להגשת דוח הביצוע או שלא הגיש את דוח הביצוע האמור כהלכה, ישולם לו 
עדי התשלום הקבועים , באחד ממוהפיקוחכל תשלום חלקי על חשבון שכר 

 , לאחר הגשת דוח הביצוע כנדרש.אצל המזמיןהמקובלים 

לא ישלמו , 95% - שיקף דוח הביצוע שיעור תשלום חלקי בפרויקט שווה או גבוה מ  .8.5.3
למתכנן סך התשלום התקופתי הנקוב בדוח הביצוע האמור וכן לא ישולמו למתכנן 

עריכת התחשבנות אחר השלמת , אלא לשכר פיקוח עליוןתשלומים נוספים על חשבון 
 . להלן, ובכפוף לתנאים הנקובים במסגרתו 8.6  בהתאם להוראות סעיף לשכר החוזה,

עד להשלמת ההתחשבנות לשכר החוזה, לא יהיה זכאי המתכנן מובהר במפורש, כי 
זה לעיל, וזאת גם בנסיבות בהן  8.5.3 לתשלום יתרת שכר התכנון הנקובה בסעיף 

בוצעה התחשבנות לשכר  .. התעכבה עריכת ההתחשבנות האמורה, מכל סיבה שהיא
פיקוח החוזה כאמור ובסיומה קבע המזמין, כי המתכנן זכאי לתשלום יתרת שכר 

תשולם ), ה, אם בכללאו חלק זה לעיל (כולה 8.5.2 , בהתאם להוראות סעיף עליון
בניכוי ובקיזוז כל סכום אותו כפי שאושרה על ידי המזמין,  פיקוח עליוןיתרת שכר 

 60תוך ) i: (ד המאוחר מבין אלהבמוע, ו/או על פי דין החוזהזכאי המזמין לקזז על פי 
או   ;ות לשכר החוזהנאת סיום ההתחשב , בכתב,מזמיןה ישרימים מהמועד בו א

ימים מהמועד בו אישר המזמין לקבלנים תשלום חשבון סופי  60) תוך iiלחילופין (
המזמין, וזאת מבלי במועדי התשלום המקובלים אצל אחרון בגין הפרויקט, והכול 

פיקוח עליון שאושרה לתשלום (אם בכלל), תישא הפרשי הצמדה או שיתרת שכר 
 .ריבית, מכל מין וסוג

, יהיה כפוף לחתימתו של לעיל 8.5.3 סעיף יתרת שכר פיקוח עליון על פי תשלום  .8.5.4
 לחוזה.  כנספחהמתכנן על כתב ויתור וסילוק בנוסח המצורף 

 החוזהתחשבנות לשכר הה .8.6

(הנפקת לעיל  8.2.5 בסעיף הנקובה  ,שכר התכנוןיתרת כתנאי לתשלום אבן הדרך ל .8.6.1
תעודת מסירה סופית לפרויקט) וכתנאי לתשלום יתרת שכר פיקוח עליון כמפורט 

את יערכו הצדדים התחשבנות לשכר החוזה, במסגרתה יבחנו  ,לעיל 8.5.3  בסעיף
המאושר למבנה לבין התקציבי קיומה של חריגה (חיובית או שלילית), בין האומדן 

בין היתר, , וזאת ")החריגה בגין סך העלויות בפועל(להלן: " סך עלויות המבנה בפועל
פיקוח עליון להם זכאי המתכנן, בהתאם לחשב את סכומי שכר התכנון ושכר על מנת 

וכן על מנת לחשב יתרות זכות ו/או יתרות חובה שנצברו לעיל  4.5.8  להוראות סעיף
עד למועד עריכת ההתחשבנות  בגין תשלומי שכר החוזהלטובת מי מהצדדים 

 ").ההתחשבנות לשכר החוזה(בחוזה: "האמורה 
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בד בבד לצורך עריכת ההתחשבנות לשכר החוזה, יערוך המתכנן וינפיק עבור המזמין,  .8.6.2
 -דוח הביצוע המשקף שיעור תשלום חלקי בפרויקט השווה או גבוה מ ל ובצירוף

 : המתכנן , כשהם חתומים על ידיגם את כל המסמכים הבאים ,95%

 המזמיןהמאושר למבנה, כפי שאושר בכתב על ידי  התקציביהאומדן סכום  .8.6.2.1
  וגם; (במחירי מדד הבסיס של החוזה)

פירוט וסכום עדכני של התמורה המצטברת לקבלנים (במחירי מדד  .8.6.2.2
  וגםהבסיס); 

 וגם(במחיר מדד הבסיס); בפועל עלויות המבנה עדכני של סך  .8.6.2.3

כנון ושיעור שכר החוזה משירותי פיקוח שיעור שכר החוזה משירותי הת .8.6.2.4
    וגם עליון;

פירוט וסכום התשלומים ששולמו למתכנן על חשבון שכר התכנון (במחירי  .8.6.2.5
 וגם מדד הבסיס); 

פירוט וסכום התשלומים ששולמו למתכנן על חשבון שכר פיקוח עליון  .8.6.2.6
 וגם (במחירי מדד הבסיס); 

התמורה בגין  ידי המזמין; פירוט כל הוראות השינויים שאושרו לביצוע על .8.6.2.7
על פי הוראות החוזה השינויים ששולמה למתכנן ואשר לה המתכנן זכאי 

, סכום האומדן התקציבי המאושר למבנה את והאופן שבו הם מעדכנים
שיעור את , סך עלויות המבנה בפועלאת , התמורה המצטברת לקבלניםאת 

משירותי פיקוח שיעור שכר החוזה את שכר החוזה משירותי התכנון ו
  וגם ; עליון

על חשבון שכר התכנון  המתכנןפירוט וסכום יתרת התשלומים להם זכאי  .8.6.2.8
 .לעיל 4.5.8 סעיף ועל חשבון שכר פיקוח עליון, בהתאם להוראות 

פירוט וסכום התשלומים ששולמו למתכנן כ"החזר הוצאות" וכן פירוט  .8.6.2.9
ויתרת התשלומים להם זכאי המתכנן על חשבון החזר הוצאות, בהתאם 

 להלן.  8.8 סעיף להוראות 

לעיל, כנדרש,  8.6.2 וע וכל יתר המסמכים הנקובים בסעיף הגשת דוח הביצלאחר  .8.6.3
 עלויות בפועלהסך גין (חיובית או שלילית), בהאם קיימת חריגה  המזמיןקבע י

וכן האם קיימות יתרות זכות או יתרות חובה שנצברו  האמורהוסכומה של החריגה 
לטובת מי מהצדדים בגין תשלומי שכר החוזה עד למועד עריכת ההתחשבנות 

חריגה בגין סך העלויות את דבר קיומה של  ,בנוסף, במידה וקבע המזמין .האמורה
שכר המתכנן ואת שכר פיקוח העליון לו זכאי המתכנן גם בפועל, יקבע המזמין את 

וכן בנוסף,  לעיל 4.5.8.2 סעיף על פי החוזה, בהתאם להוראות המפורטות לשם כך ב
את יתרות התשלומים על חשבון שכר התכנון ושכר פיקוח עליון, להם זכאי המתכנן 

ממצאיה של ההתחשבנות לשכר בחריגה וביתר כלל), בהתחשב על פי החוזה (אם ב
 החוזה. 

שכר התכנון ושכר הפיקוח עליון, ככל שקיימות, בניכוי ובקיזוז כל סכום אותו יתרות  .8.6.4
ו/או על פי דין ישולמו למתכנן, ללא הפרשי הצמדה  החוזהזכאי המזמין לקזז על פי 

לעיל, בהתאמה, כנגד  8.5.3  - ו  8.2.5  בסעיפיםוריבית במועדים הנקובים לשם כך 
קבע המזמין, לאחר ביצוע המתכנן.  ידי כתב ויתור וסילוק, חתום כנדרש על

, יישא המתכנן שולמו למתכנן על חשבון שכר החוזה, כספים ביתרהתחשבנות, כי ה
את התשלומים העודפים, באופן ובתנאים הנקובים לשם כך  למזמיןלשלם באחריות 

מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן להשלים את השירותים להלן, וזאת  8.11 בסעיף 
   על פי החוזה.  התחייבויותיוויתר 
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 החוזהשכר לשיערוך העדר  .8.7

בהתאם לשיעור השינוי  נויעודכלא , לעיל 8.2 התשלומים הנקובים בסעיף מובהר, כי  .8.7.1
כל תשלום כאמור על חשבון שכר התכנון, למתכנן חודש שבו שולם הידוע במדד ב

 ביחס למדד הבסיס. 

ישולם למתכנן כשהוא מחושב על פי  לעיל 8.2.4  לצד האמור, התשלום הנקוב בסעיף
ישולם למתכנן  לעיל, 8.2.5 סך תוצאות מכרזים בפועל ואילו התשלום הנקוב בסעיף 

למדד  כושועראלה תשלומים ש מבלימחושב על פי סך עלויות המבנה בפועל  ואכשה
למען הסר כל ספק מובהר  .לעיל 4.5  זאת בכפוף ליתר הוראות סעיף וכל, הבסיס

הפרשי ינוכו , לעיל 8.2.5 ובסעיף לעיל  8.2.4 בסעיף  יםהנקובם מימהתשלובזאת, כי 
, במידה השירותים ביצוע התעכב ןחיוביים שנצברו במהלך ובגין תקופות בה הצמדה

 והעיכוב האמור מצוי באחריותו של המתכנן על פי החוזה. 

מובהר בזאת במפורש, כי שכר פיקוח עליון, ישולם מתוך הסכומים המאושרים  .8.7.2
לחשבון, כשהם כוללים הפרשי הצמדה בהתאם לחוזה הקבלני שעל פיו הם 

כל תשלום המשולם על פיו כל עליון ו פיקוחשא שכר ימעבר לאמור, לא י .משולמים
  הפרשי הצמדה, מכל מין וסוג.

  החזר הוצאות למתכנן .8.8

בנוסף לשכר החוזה, יהיה המתכנן זכאי להחזר הוצאות בהן נשא בפועל, וזאת באופן 
  "): החזר הוצאותובתנאים המפורטים להלן (להלן: "

באוגדן החזר הוצאות בגין הפעילויות המפורטות בהוראות הפרקים הרלוונטיים ש .8.8.1
   .  למוסף 10בסעיף מערכת הביטחון, הנקובים 

, הפרקים הרלוונטיים שבאוגדן מערכת הביטחון, כמפורט למוסף 10בסעיף לא צוינו  .8.8.2
בגין אך ורק לעיל, יהיה המתכנן זכאי לקבל מהמזמין החזר הוצאות  8.8.1 בסעיף 

 הפעילויות שבוצעו על ידו בפועל כדלקמן: 

, בהיקף, בכמות העתקות אור שנדרשו על ידי המזמין בלבד, עבור המזמין .8.8.2.1
יתבצעו  עתקות אור כאמור. האש ובכתבעדים אותם יקבע המזמין מרוובמ

במכון העתקים עמו התקשר המזמין, בהתאם לתעריפים שנקבעו מראש 
, ")התעריפים המוסדרים(להלן: " בין המזמין לבין מכון ההעתקות האמור

להוראות הנקובות לשם כך בנספח שירותי מכון העתקות המצורף  בהתאם
זר להעתקות אור, לא יעלה מובהר, למען הסר ספק, כי סכום ההח. לחוזה

 בשום מקרה על התעריפים המוסדרים. 

הוצאות נסיעה וטיסה, והכול ליעדים, בסכומים, באופן ובתנאים הנקובים  .8.8.2.2
 לשם כך בנספח החזר הוצאות טיסה ונסיעה המצורף כנספח לחוזה.  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החזר ההוצאות כפוף לאישור מראש ובכתב של  .8.8.3
 אשר ניתן לגבי עצם ביצוע הפעולה שבגינה מתבקש החזר ההוצאות וסכומה. המזמין 

לעיל, לא יהיה המתכנן זכאי להחזר זה  8.8 עוד מובהר בזאת, כי פרט לאמור בסעיף  .8.8.4
מכל מין וסוג שהיא, בקשר ישיר ו/או עקיף עם המבנה ו/או עם השירותים  הוצאה,

בגין  - למען הסר ספק  –, לרבות ו/או לכל תמורה ו/או תשלום אחרים ו/או נוספים
הדפסות ושכפול מסמכים, העתקות אור הנדרשות עבור אש"ל והארחה, מלונות, 

שלישיים בקשר עם מתכננים ייעודיים וצדדים מי מטעמו ו/או  אוהמתכנן ו/
תרגום של מפרטים, , בדיקות חומרים (ככל שידרשו), השירותים, צילומים ומודלים

 . פרוגראמות והתוצרים ההנדסיים וכיו"ב

לחודש  5 – , אך לא יאוחר מאשר עד ההשירותיםבתום כל חודש מחודשי תקופת  .8.8.5
צירוף דרישת תשלום החזר הוצאות ב, אישור המזמיןל מתכנןהבא אחריו, יגיש ה
אותן הוציא ובצע, לפי העניין,  הוצאות והפעולותהפירוט כל  את דוח המבטא נכונה

. קודם ואשר בגינן מתבקש תשלום החזר ההוצאותהחודש הבמהלך  המתכנן בפועל
על פי שיקול אותו חלק אשר, לרק  היה המתכנן זכאיעל נכונות הדוח, יהמזמין חלק 

ושבגינו זכאי המתכנן להחזר הוצאות על פי  , בוצע בפועלדעתו הבלעדי של המזמין
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דרישת תשלום שתוגש ללא דוח כאמור, לא תשולם עד שיצורף לה הדו"ח . החוזה
  לעיל.  8.8.3 האמור. אין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מהוראות סעיף 

לכל חודש עבור  15 -ב  ותהמאושר דרישות התשלוםאת סכום  למתכנןשלם י המזמין .8.8.6
 עמד במועדים הנקובים לעיל. לא עמד המתכנן מתכנןהחודש הקודם, ובלבד שה

באחד ממועדי התשלום הקבועים  חזר ההוצאותלו ה םשול, יבמועדים הנקובים לעיל
 .אצל המזמיןהמקובלים 

 סופיות שכר החוזה  .8.9

מובהר בזאת, כי תשלום שכר החוזה, יהיה סופי ומלא עבור ביצועם המלא והמושלם  .8.9.1
בהתאם להוראות החוזה במלואם  המתכנןוכל יתר התחייבויות של כל השירותים 

, החזר תשלום בגין שינוייםשערוך שכר החוזה, כי מלבד מובהר בזאת, ובמועדם. 
לא לתנאים ולהסדרים הנקובים במפורש בחוזה,  בסכום ובכפוף, הוצאות למתכנן

זכאי על פי החוזה, בשום  המתכנןיתווספו לשכר החוזה או לכל תשלום לו יהיה 
 המתכנןמקרה ומכל סיבה שהיא, כל הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג, ו

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 
 שר לכך. בק

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי שקלל במסגרת  המתכנן .8.9.2
הצעתו הכספית כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, הכרוכות, במישרין 

לרבות תקורות ועלויות נוספות שמקורן ו/או בעקיפין, בביצוע ובהשלמת השירותים, 
אה והבלעדית לתוצרי התכנון, ניהול שירותי התכנון המלבהתחייבויותיו ובאחריותו  

וליתר השירותים המוענקים על ידי מתכנני המשנה וכל גורם מטעמו וכן בנוסף, 
 המתכנןו אחריותו לניהול שירותי התכנון המתבצעים על ידי המתכננים הייעודיים
שה מכל מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרי

 מין וסוג בקשר לכך.  

 המתכנןלעיל, מובהר בזאת, כי  8.9.1 -8.9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .8.9.3
בנסיבות בהן בוצעו  לא יהיה זכאי לכל תוספת לשכר החוזה, מכל מין וסוג

בימים ובשעות שאינן במסגרת שעות הפעילות  המתכנןהשירותים על ידי מי מצוות 
או בגין עבודות שבוצעו בימי שישי, ערבי חג, /המקובלות לרבות בגין שעות לילה ו

 שבת וחג.

 הוראות כלליות  –שכר החוזה  .8.10

בשיק או  את שכר החוזה או כל חלק ממנו למתכנןרשאי לשלם  יהיה המזמין .8.10.1
המזמין בחר י. היה ושל המזמין הבלעדי וושיקול דעת ובהעברה בנקאית לפי בחירת

להמציא  המתכנןמתחייב  ,העברה בנקאיתאמצעות באת שכר החוזה  למתכנןלשלם 
את פרטי  המתכנןהתשלום. היה ולא מסר העברת את פרטי חשבונו לצורך  למזמין

שכר החוזה כל חלק מ למתכנן המזמיןשלם יבונו לצורך העברת התשלום כאמור, חש
במועדי התשלום ואת פרטי חשבונו כאמור המתכנן למזמין רק לאחר שימציא 

 ו/או ריביתללא כל הפרשי הצמדה  - למען הסר ספק  -וזאת  ,המקובלים אצל המזמין
 בגין העיכוב בתשלום. 

עורו , יתווסף מס ערך מוסף בשילמתכנןלכל סכום שישולם על חשבון שכר החוזה  .8.10.2
 החוקי במועד ביצוע כל תשלום והוא ישולם כנגד חשבונית מס כדין.

, והוא בלבד, ישלם את כל המסים (פרט למס ערך מוסף), האגרות ויתר המתכנן .8.10.3
ביצוע  עםתשלומי החובה, וכן את כל יתר התשלומים, המגיעים או מוטלים בקשר 

 .שירותיםה

אישור פרטי חשבון , המתכנן, מצורף בזאת מטעם שכר החוזהלשם קבלת תשלומי  .8.10.4
, המתכנןחתום על ידי הבנק ומאושר בחתימה וחותמת מורשי החתימה מטעם בנק, 

  .לחוזההמצורף כנספח בנוסח 
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     תשלום בעודף .8.11

בין היתר בהתאם לתוצאות חוזה, הפי -קיבל תשלומים מעל המגיע לו עלבמידה והמתכנן 
ממועד דרישתו  ימים 15יחזירם למזמין, תוך לעיל,  8.6 ההתחשבנות שנערכה על פי סעיף 

מועד היווצרות החוב ועד ל מועדמ להלן, 9 כמפורט בסעיף  ,בכתב, בתוספת ריבית פיגורים
תשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ה

  הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנו למתכנן.

 השתתפות בביטוח .8.12

בביטוח צד  מתכנןהשתתפות הבגין  סכוםקזז תהיה הרשות רשאית ל מובהר, כי משכר החוזה
 ביטוח. אחריות בנזיקין והמזמין, הכול באופן ובתנאים הנקובים בנספח ה ךג' אותו עור

 ריבית תשלומי  .9

, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב המתכנןלא שילם  .9.1
  בתשלום לפי ריבית הפיגורים, כדלהלן:הריבית בגין כל יום של פיגור 

 1 - )12  *365/t( ) r  +1קרן החוב = סכום ריבית הפיגורים * (  

r  - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t  - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל  

  ין.ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמור בסעיף זה לעיל תשולם בצירוף מע"מ כד .9.2

רשאי לבצע שינוים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד שהודיעה  המזמין .9.3
  יום מראש. 30 למתכנןעל כך בכתב 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או בתרופה  .9.4
  פי כל דין.-פי החוזה ו/או על- זכאי להם על שהמזמיןאו בסעד אחר 

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום  .9.5
 תשלום החוב בגינו נוצר חיוב הריבית.

  שינויים .10

 הוראות כלליות  –שינויים  .10.1

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן:  המתכנן

השירותים המתבקשים במסגרתו הנם הפרויקט ובכלל האמור, ייתכן וכי ידוע לו ש .10.1.1
הוק בשל -מורכבים ובעלי מאפיינים דינאמיים המחייבים פתרונות והיערכויות אד

נסיבות משתנות, בד בבד עם גמישות תפעולית, היערכות משתנה ותואמת ומתן מענה 
ולצרכי כל הפועלים מטעמה (לרבות כל הגופים המעורבים), בקשר עם  מזמיןלצרכי ה

 השירותים. 

כי לאור האמור, ייתכן ותיאור הפרויקט והשירותים כפי שהם נקובים בחוזה וכן  .10.1.2
מאפייני ההתקשרויות עם הגופים המעורבים, עלולים להשתנות מעת לעת במהלך 

לרבות  המזמיןהבלעדי והמוחלט של  והשירותים, וזאת על פי שיקול דעת תקופת
וניים, תכנוניים ו/או בשל אילוצים מנהלתיים, תקציביים, בטיחותיים, ביטח

 ביצועיים. 

 הבלעדי והמוחלט לבצע, ורשאי, על פי שיקול דעת המזמיןהיה יכי במסגרת האמור,  .10.1.3
הבלעדי  ום או אף לאחריה, על פי שיקול דעתבכל עת במהלך תקופת השירותי

ו/או במי מהגורמים  במזמיןנסיבות התלויות בוהמוחלט, מכל סיבה שהיא, לרבות 
 היתר, את כל אלה (כולם או חלקם): המעורבים, בין 

, השירותיםו הפרויקטואיכות טיב , אופיבתכולת, להורות על שינויים  .10.1.3.1
הגדיל את ההיקף הכולל של הפרויקט להקטין או ובכלל האמור: ל

 אפיון ההנדסיהבמסגרת אוזכרו לא שביצוע עבודות והשירותים, לרבות 
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לרבות,  וכן לשנות את שיטת הביצוע של הפרויקט (כולו או חלקו) 
כפרויקט כפרויקט ביצוע של "כתב כמויות", כפרויקט ביצוע "פאושלי", 

TK ,כפרויקט BOT או כפרויקט DBOT ווכיו"ב, הכול על פי שיקול דעת 
  .הבלעדי והמוחלט

 רכה), את פרק הזמן (קיצור או האלשנות ו/או לאשר מראש או בדיעבד .10.1.3.2
ו/או לבצע ו/או לאשר, מראש או בדיעבד, כל  לביצוע הפרויקט ולשירותים

 שינוי אחר בלוח הזמנים ובאבני הדרך לתכנון ולביצוע הפרויקט.

לעיל, להשהות ו/או לעכב  10.1.3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .10.1.3.3
ביצוע הפרויקט (הכול, לתקופה ו /או להפסיק את פרקי הזמן לתכנוןו

 קצובה ו/או לצמיתות) ולחדשם. 

או להיענות  מהמתכנןלעיל, ליזום, לדרוש  10.1.3 אמור בסעיף הכי בהתאם לכל  .10.1.4
נסיבות בלבקשתו, בכל עת במהלך כל תקופת השירותים, ומכל סיבה שהיא, לרבות 

ו/או במי מהגורמים המעורבים, לבצע את כל אלה (להלן, יחדיו:  במזמיןהתלויות 
 "): השינויים"

שינויים במהותם, טיבם, היקפם ומאפייניהם של השירותים ו/או של כל  .10.1.4.1
חלק מהם, ובכלל האמור: להוסיף מטלות שונות לשירותים ו/או לגרוע 
מהם ו/או לשנות, להתאים, לעדכן את אופן, שיטת ו/או סדר ביצוע כל 

 "). שינויים בתכולת ובמאפייני השירותיםחלק מהם (להלן: "

ישומם של השירותים, ובכלל האמור: שינויים בפרקי שינויים במועדי י .10.1.4.2
הזמן, אבני הדרך ולוחות הזמנים הקבועים לביצועם ובכלל האמור: עיכוב, 
השהיה, הפסקה (לתקופה קצובה או לצמיתות) של השירותים (להלן: 

 "). שינויים בתקופת השירותים"

לעיל ו/או שימוש  10.1.1 -10.1.3 קרות אלו מהנסיבות המתוארות בסעיפים כי  .10.1.5
א יהוו לעיל, ל 10.1.4 לביצוע השינויים כמפורט בסעיף  ובאלו מסמכויותי המזמין

יבצע את כל הדרוש, על  מתכנן. ההמזמיןבשום מקרה הפרת התחייבות כלשהי של 
יבצע את  -חשבונו, על מנת להתאים את עצמו לנסיבות המשתנות ובכלל זאת 

לא יהיה  המתכנן. המזמיןהוראות השינויים במלואם ובמועדם בהתאם לדרישות 
/או להשהות ו/או לעכב את רשאי בשום מקרה ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו

לעיל ו/או  10.1.1 -10.1.3 יישומו בגין התקיימותן של הנסיבות המפורטות בסעיפים 
, בנסיבות בגין השינויים תמורהבשל קיומם של השינויים וכי מלבד הזכויות לקבלת 

וכן להארכת לוח  להלן 10.3.3.6  -ו  10.3.2 פים ובשיעורים הנקובים במפורש בסעי
ו תשלום זכאי לכל סעד ו/א המתכנן, לא יהיה הזמנים לביצוע השירותים (אם בכלל)

ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין סוג והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק 
  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, בקשר לכך. 

לעיל ו/או ביצוע איזה  10.1.1 -10.1.3 כי ביצוע יישום הנסיבות המתוארות בסעיפים  .10.1.6
 ובלבד, הכול על פי שיקול דעת מזמיןול למזמיןמהשינויים, הנה זכות המוקנית 

היה בעל הסמכות הבלעדית והיחידה לבצע שימוש באיזה י המזמיןהבלעדי. 
יות אלה; הנסיבות שבעטיין תמומשנה האמורות (אם בכלל) וכי זכו ומזכויותי

יהיה מנוע ומושתק המתכנן . שכר החוזה של המתכנןוהשלכותיהן, שוקללו ב
על פי  המזמיןמלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה שעילתן במימוש איזה מזכויות 

 המזמיןסעיף זה לעיל ו/או כל טענה, דרישה ותביעה שמקורן באי מימוש זכות 
למתן השירותים  המתכנןדרישה ותביעה בדבר הסתמכות כאמור, לרבות טענה, 

במשך כל תקופת השירותים, בהיקף ו/או באופן מסוים ו/או בדבר השקעות אותן 
 בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.  המזמיןהשקיע 

 נסיבות שאינן מהוות שינויים  .10.2

לא להלן זה  10.2  יףסעהתקיימות איזה מהנסיבות המתוארות בהר כי ובהסר ספק, מ למען
ללא כל תמורה ו/או שיפוי המתכנן והם יבוצעו במלואם על ידי שינויים על פי החוזה, יחשבו כ

ו שיפוי, ו/או פיצוי, מכל מין וסוג, וכל זאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או פיצוי ו/א
  :על פי החוזה ו/או על פי דין המזמין וג, להם זכאימכל מין וס
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, מכל מין וסוג, שמקורם במעשה, מחדל ו/או התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה .10.2.1
ו/או  המתכננים הייעודייםשל המתכנן) ו/או מי מצוות (לרבות  המתכנןהפרה של 

ו/או לצורך על פי החוזה  המתכנןא התחייבויותיו של ושידרשו לצורך קיום מל
 אף שאינם נקובים במפורש בחוזה. השלמת השירותים, במלואם ובמועדם 

 התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה,לעיל,  10.2.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .10.2.2
בשל לעיל או שהם נדרשים  4.5.6 -4.5.8 , 4.5.4 פיםסעי הנדרשים בהתאם להוראות

כבעל עליהם ידע או אמור היה לדעת  והמתכנןמניעה מעשית, חוקית או אחרת 
או שהם נדרשים בהתאם  מקצוע סביר על קיומה או התכנותה של מניעה כאמור

 .להוראות כל דין

 .מכוח עליוןנגרמו כתוצאה ש ו/או הפחתה התאמה, תיקון, תוספת .10.2.3

אינם  אשר לפי שיקול דעתו של המזמין, ,התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה .10.2.4
 משמעותיים ו/או שניתן לבצעם בנקל ו/או ללא תמורה נוספת.

, מהווים שיקול דעתו של המזמיןלפי אשר  התאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה, .10.2.5
ה שביצועם התבקש קודם לאישורו הסופי של שלב ו/או כאל םשינויים פרוגרמאתיי

  .לעיל (תכנון מוקדם) 4.1.3 בסעיף עבודה הנקוב 

ו/או שירותי התכנון תכולת שבוצעו בהתאמה, תיקון, תוספת ו/או הפחתה,  .10.2.6
  , לפני שבוצע התכנון בפועל ששינויו התבקש. בתכניהם

 ביצוע השינויים והתשלום בגינם .10.3

השינויים יבוצעו באופן ובתנאים הנקובים בסעיף זה להלן, ובכפוף לשאר ההוראות 
אינם נובעים  - . בגין ביצועם של השינויים, אשר למען הסר ספק במפרטהמפורטות לשם כך 

זכאי לתשלום מעבר לשכר החוזה,  המתכנןלעיל, יהיה  10.2  מהנסיבות המתוארות בסעיף
 הכול בשיעור, באופן, בתנאים ובכפוף לכל הסייגים הנקובים בסעיף זה להלן:    

 השירותיםשינויים בתכולת ובמאפייני  .10.3.1

דרישה להפחתת , לרבות נויים בתכולת ובמאפייני השירותיםדרישה לשי .10.3.1.1
, בכתב, טרם המועד המזמין, על ידי למתכנןהיקפם של השירותים, תישלח 

 "). שינויים הוראתהמתוכנן לביצוע השינוי (להלן: "

 המזמיןקצוב יעד אותו לאחר קבלת ההזמנה לשינויים ולא יאוחר מהמו .10.3.1.2
 מסמך, המזמיןעל אחריותו ועל חשבונו, לאישור  המתכנןלשם כך, יגיש 

המגדיר את ההתאמות וההיערכויות הנדרשות לצורך ביצוע השינויים 
בתכולת ובמאפייני השירותים ובקשר עימם והאופן בו הן עונות על דרישות 

, הכול המתכנן, לרבות היקף כוח האדם שייכלל בצוות המזמיןוצרכי 
את  המתכנן. כמו כן יציין במפרטת בהקשר זה בכפוף להוראות המפורטו

 הםמלוא ההשפעות הנוספות והצפויות של השינויים על כל אחד מהיבטי
, לרבות דחייה בלוחות זמנים, םוהשלמתוהשירותים השונים של הפרויקט 

תמורה נוספת לה זכאי המתכנן בגין השינויים בהתאם להוראות סעיפים 
(לרבות ניתוח מחירים מלא להצדקת הדרישה  להלן 10.3.3.6  -ו  10.3.2 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ").השינויים מסמך(להלן: " האמורה)
השינויים על מנת לגרוע מהצהרותיו והתחייבויותיו  במסמךאין ולא יהיה 

 לעיל.  10.1.5 -10.1.6  בהתאם להוראות סעיפים המתכנןשל 

על שינוי התמורה  למזמין, במסגרת מסמך השינויים, המתכנןלא הודיע 
התקופה אותה קצב המזמין תוך ו/או על העיכוב הצפוי בלוחות זמנים 

ויתור גמור על זכותו זו, וזאת מבלי  רשוויתחשב המתכנן כמי י לשם כך,
 שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר לכך. 

להפחית מהיקפם של השירותים כפי שנקבעו בחוזה זה, יחולו  המזמיןבחר  .10.3.1.3
לעיל, וכן הוראות  10.3.1.1 - 10.3.1.2 ההוראות המפורטות בסעיפים 

להלן, בשינויים המחויבים. למען הסר ספק  10.3.1.4 -10.3.1.5 סעיפים 
לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג  המתכנןמובהר בזאת, כי 
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, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר השירותיםשל  םבגין הפחתת היקפ
 תק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. וכן יהיה מנוע ומוש

 במסמך, בכתב, לבצע מתכנןלהזכות להורות  השמור המזמיןבידי  .10.3.1.4
יבצע על  המתכנןהשינויים תיקונים, שינויים, התאמות ועדכונים שונים. 

 קצוב לשםי, לא יאוחר מהמועד אותו למזמיןאחריותו ועל חשבונו ויגיש 
 המזמין בהתאם להוראות אותן נקב, ןשינויים מתוק מסמך, כך המזמין
זה  10.3.1.4 , ויחולו לעניין זה שאר ההוראות מפורטות בסעיף ובהודעת

 לעיל. 

סופית, תהא ים ביחס למסמך השינוי המזמיןהכרעתו של מובהר כי 
יהיה מחויב לבצע את השינויים בהתאם למסמך השינויים  והמתכנן

המתכנן של  המאושר על פי החלטת המזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכותו
הכרעותיו כנגד  ערכאות שיפוטיות מוסמכותלהעלות טענות שיפוטיות בפני 

מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי פנייה וניהול  .של המזמין
העדר הסכמה של המתכנן  דיון במסגרת ערכאה שיפוטית כאמור ו/או

למסמך השינויים (לרבות סך התמורה והיקף ההארכה בלוחות הזמנים), 
לא יהוו הצדקה לעיכוב במתן השירותים ולביצוע השינויים האמורים 

ויים בהתאם למסמך השינויים המאושר אי ביצוע השינבשום מקרה. 
 יהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי המתכנן. 

כל הוראות החוזה יחולו, גם ביחס לביצוע השינויים, למעט אם נקבע  .10.3.1.5
 בכתב.  המזמיןאחרת ובמפורש בחוזה או על ידי 

להוראות סעיף זה, אלא אלא בהתאם  המתכנןלא יבוצעו שינויים על ידי  .10.3.1.6
למען הסר כל ספק, מובהר, כי בכתב ובמפורש אחרת.  זמיןמה אם כן אישר

המתכנן לא יהא רשאי לערוך ו/או לאפשר את ביצועו של כל שינוי בתוצרי 
ו/או הרשויות  המזמין, מנהל הפרויקטהתכנון אשר אושרו על ידי 

מזמין המוסמכות, אלא אם קיבל לשם כך את אישורו מראש ובכתב של ה
כמו כן מובהר, כי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  .בהתאם להוראות סעיף זה

לכל  איזכ לא יהאהמתכנן העומדת למזמין על פי החוזה ו/או על פי דין, 
תמורה בגין שירותים שהעניק שלא על פי הוראות החוזה ו/או שאינן 

ר זאת המזמין ט (לרבות הפרוגראמות) אלא אם אישכלולות במפר
  כשינויים בהתאם להוראות סעיף זה. 

יעדכן את כל הנספחים הרלוונטיים  המתכנןבמסגרת ביצוע השינויים,  .10.3.1.7
 למסמךוכל תיעוד אחר שיש לעדכנו בהתאם  , תוצרי התכנוןלחוזה

השינויים כאמור, באופן שבו יחשבו השינויים לצורך החוזה ובקשר עם 
על פיו, כחלק בלתי נפרד מהחוזה, לכל צורך  המתכנןהתחייבויות ואחריות 

ותוצרי התכנון המאושרים שהונפקו  השינויים המאושרמך מסועניין. 
  כנספח לחוזה.  פוצורי בעקבותיו,

 התמורה בגין שינויים בתכולת השירותים .10.3.2

 המתכנןבגין ביצועם המלא של שינויים בתכולת ובמאפייני השירותים, יהיה זכאי 
  : )"בתכולה תמורה בגין שינויים(להלן: " לתשלום כדלקמן

 (תוספות בינוי) התכנון בתקופתינויי בינוי ש .10.3.2.1

המהווים תוספת בינוי שינויים במהלך תקופת התכנון, בוצעו  .10.3.2.1.1
 על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, למבנה אשר
 ישינוי(להלן: " אומדן התקציבי המאושרל להוסיףיש בה כדי 

יהיה זכאי המתכנן לתשלום בגין ביצוע והשלמת "), בינוי
עדכון שכר התכנון ושכר פיקוח עליון,  בדרך של הבינויי ישינו

, הבינויי ישינובהתאם לערך  ,אופן שבו יעודכנווזאת ב
האומדן המשוער לערך המבנה, האומדן התקציבי למבנה, 

, אופן וסכום החישוב של סך האומדן התקציבי המאושר
ובהתאם, על פי הוראות אוגדן מערכת  עלויות המבנה בפועל
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ר שכר החוזה לתכנון ושיעור שכר החוזה הביטחון, גם שיעו
 לפיקוח עליון.

מובהר במפורש, כי עדכון שכר התכנון ושכר פיקוח עליון,  .10.3.2.1.2
האומדן עדכון קביעת ערך שינויי הבינוי,  –ובכלל זאת 

המשוער לערך המבנה, האומדן התקציבי למבנה, האומדן 
כן קביעת התקציבי המאושר, סך עלויות המבנה בפועל ו

 תתבצע, שכר החוזה לתכנון ושכר החוזה לפיקוח עליוןשיעורי 
  הבלעדי והמוחלט.   בלבד ועל פי שיקול דעתו המזמיןעל ידי 

 8.6  -ו  4.5 הוראות סעיפים למען הסר כל ספק, כי עוד מובהר,  .10.3.2.1.3
קביעת שכר התכנון ושכר פיקוח התחשבות ושעניינן לעיל, 

של חריגה מסך  עליון בנסיבות של חריגה מאומדן ובנסיבות
עלויות במבנה בפועל, יחולו תוצאות מכרזים ו/או מסך 

 גם על האומדן התקציבי המאושר, כפי שעודכן לאחר במלואן
 .הבינוי יישינואת  המזמיןאישור 

תשלום שכר התכנון ושכר פיקוח עליון המעודכנים, לאחר  .10.3.2.1.4
, לעיל 8  , יתבצעו בהתאם להוראות סעיףהבינויי יעדכון שינו
 10.3.2.1.5 , וזאת בכפוף להוראות סעיף יביםהמחו בשינויים

 .להלן

שינויי בינוי לאחר  מזמיןה שרימובהר במפורש, כי במידה וא .10.3.2.1.5
ששולמה למתכנן אבן הדרך לשכר התכנון הנקובה בסעיף 

לעיל (תכנון מוקדם), אזי מאבן דרך לתשלום, העוקבת  8.2.1 
 בפועלפחתו ויי הבינוי, ילאבן הדרך ששולמה לפני אישור שינו

הדרך  ניאב המחושבים עבורשכר התכנון  בנוסף לתשלומי
 התיישהעל חשבון שכר התכנון תשלום תוספת , גם הקודמות

בגין אבני הדרך לתשלום למתכנן  מתלהיות משול האמור
, בהתאם לשכר התכנון העדכני (במחירי שקדמו לשינויי הבינוי

 מדד הבסיס).

 –דוגמא (לצרכי המחשה בלבד): האומדן התקציבי המאושר 
. שכר התכנון 10% –. שיעור שכר החוזה לשירותי תכנון 1,000

 –מ  20%( 20. לפיכך, אבן הדרך הראשונה לתשלום הנה 100
 100 –מ  40%( 20) ואילו אבן הדרך השנייה לתשלום הנה 100

 ששולמו באבן הדרך הראשונה).  20בניכוי 

) בוצעו שינויי בינוי כך 80%לפני תשלום אבן הדרך השלישית (
ושיעור שכר  1,200 –שהאומדן התקציבי המאושר עודכן ל 

. לפיכך, שכר 10%החוזה (לצרכי פשטות הדוגמא) נותר 
  .        120י הנו התכנון העדכנ

בשל שינויי הבינוי, יש לשלם למתכנן עד לאבן הדרך 
(שכר התכנון העדכני), כלומר  120 –מ   80%השלישית, סך של 

מסכום זה יש להפחית את כל התשלומים ששולמו עד . 96
התשלום לאבן הדרך , כלומר סך )40לאבן הדרך השלישית (

מתשלום אבן הדרך השלישית יש . עם זאת, 56השלישית הנו 
התשלומים שהיו אמורים להיות תוספת את  בנוסףלהפחית 

על פי שכר התכנון  אבני הדרך הקודמות במסגרתמשולמים 
 120 –מ  20%לאבן הדרך הראשונה +  120 –מ  20%העדכני (

). 8ששולמו בפועל =  40בניכוי ו 48הנם שלאבן הדרך השנייה, 
, 8הדרך השלישית יש להפחית  כלומר, מסך התשלום לאבן
עבור אבן הדרך השלישית בפועל באופן שבו סה"כ לתשלום 

  . 48הנו 
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משכר  100%לשם הדוגמא נניח שאבן הדרך הרביעית הנה 
את הסכום  . מסכום זה יש להפחית120התכנון, כלומר 

לאבן הדרך  20לתשלום שחושבו עבור אבני הדרך הקודמות (
לאבן הדרך  56 –נייה ו לאבן הדרך הש 20הראשונה, 

          .24השלישית). סך התשלום לאבן הדרך הרביעית הנו 

כר המתכנן הנו , סה"כ שכר התכנון לו יהיה שים זהבמצב דבר
שינויי הבינוי שכר התכנון בגין המשקף את "נטרול"  112

, בגינם לא זכאי המתכנן שלב העבודה השלישיל עדשנערכו 
 . התכנון העדכנילתשלום עודף לפי שכר 

 התכנון בתקופתאקסוגניים שינויים  .10.3.2.2

על פי שיקול דעתו אשר שינויים בוצעו במהלך תקופת התכנון,  .10.3.2.2.1
מהווים תוספת בינוי אינם  הבלעדי והמוחלט של המזמין,

לערך כדי לשנות את האומדן המשוער  םבהושאין למבנה 
ויקבע המזמין חשב י"), אקסוגניים םשינויי(להלן: " המבנה

הדרושה לביצוע השינויים האקסוגניים ערך העבודה  את
לתשלום בגין ביצוע והשלמת זכאי יהיה המתכנן ו במבנה,

 ם האקסוגניים, כדלקמן: שינוייה

היה ערך העבודה הדרושה לביצוע השינויים   .א
 11סעיף האקסוגניים במבנה נמוך מהסך הנקוב ב

היה המתכנן זכאי י(לא כולל מע"מ),  למוסף
השינויים האקסוגניים תכנון תמורה בגין ל

שהושקעו בפועל על לפי שעות העבודה המחושבת 
מראש ובכתב  מזמיןה שריקידים שאידי בעלי תפ

משרד תעריף במסגרת הוראת השינויים, לפי 
תעריף (להלן: " לעבודות נמשכות הביטחון
בעלי עבור כל אחד מ מזמיןקבע ה"), אותו ימשה"ט

, במועד הנפקת דוח האמוריםהתפקידים 
אחוז להלן ובניכוי  זההשירותים הנקוב בסעיף 

, לא כולל למוסף 11בסעיף הנקוב הנחה אחיד 
 מע"מ (ככל שיחול). 

 המתכנןלצורך ביצוע התשלום האמור, יערוך ויגיש 
תקופת , בתום כל חודש מחודשי המזמיןלאישור 

התכנון במהלכם העניק שירותי תכנון לביצוע 
לחודש  5 -, אך לא יאוחר מ קסוגנייםהשירותים הא

הבא אחריו, חשבון בצרוף דוח שירותים, אשר יהיה 
, כשהוא משקף נכונה המזמיןבנוסח שיקבע על ידי 

את פירוט כל השירותים והשעות אותם העניק 
בעלי התפקידים מטעמו לצורך באמצעות  המתכנן

במהלך החודש  ביצוע השירותים האקסוגניים
  ").  וח השירותיםדהקודם (להלן: "

את הסכום שיאושר בכתב  מתכנןשלם לי המזמין
, מתוך דוח השירותים, וזאת כנגד חשבונית על ידו

 15 -מס ערוכה כדין, בצירוף דוח השירותים,  ב 
התכנון  לחודש העוקב לחודש בו בוצעו שירותי

 שהמתכנןהוגש החשבון, ובלבד  םובגינ האמורים
ורים כנדרש הדוחות והמסמכים האמאת הגיש 

במועד הנקוב  המתכנןובמועד הנקוב לעיל. לא עמד 
לא הגיש את דוח להגשת דוח השירותים או ש

התמורה בגין שולם לו השירותים כהלכה, ת
באחד ממועדי התשלום השינויים האקסוגניים 
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, לאחר הגשת דוח אצל המזמיןהמקובלים 
   . השירותים כנדרש

השינויים היה ערך העבודה הדרושה לביצוע   .ב
האקסוגניים במבנה שווה או גבוה לסך הנקוב 

יהיה המתכנן (לא כולל מע"מ),  למוסף 11סעיף ב
זכאי לתמורה בגין תכנון השינויים האקסוגניים 

בהתאם לשיעור שכר החוזה  מחושבתכשהיא 
לתכנון במועד הנפקת הוראת השינויים במכפלת 

הדרושה לביצוע השינויים ערך העבודה 
(להלן: במבנה (במחיר מדד הבסיס)  האקסוגניים

 "). שכר התכנון לשינויים אקסוגניים"

בנפרד שכר התכנון לשינויים אקסוגניים ישולם 
בשיעורים באופן, בתנאים, משכר התכנון אך 

 הנקוביםלתשלום במועדים ובהתאם לאבני הדרך ו
, ויחולו לעיל, בשינויים המחויבים 8.2  בסעיף

לעיל,  8.9 -8.11 , 8.7 , 8.4 בעניינו גם הוראות סעיפים 
                                                                            בשינויים המחויבים. 

 ערך העבודה הדרושה לביצועעדכון מובהר במפורש, כי  .10.3.2.2.2
המזמין בלבד ועל על ידי  השינויים האקסוגניים במבנה יקבע

 . הבלעדי והמוחלט פי שיקול דעתו

לביצוע השינויים עוד מובהר בזאת במפורש, כי  ערך העבודה  .10.3.2.2.3
שכר , לא יעדכן בשום צורה ואופן את האקסוגניים במבנה

לא יהווה עדכון  – ובכלל זההתכנון ושכר פיקוח עליון, 
אומדן התקציבי למבנה, לאומדן המשוער לערך המבנה, ל
כן סך עלויות המבנה בפועל ולאומדן התקציבי המאושר, ל

שכר החוזה לפיקוח לשכר החוזה לתכנון ולקביעת שיעורי 
  .  עליון

  הביצוע תקופתבי שינויי בינו .10.3.2.3

זכאי המתכנן , יהיה בינוי שינוייבוצעו במהלך תקופת הביצוע,  .10.3.2.3.1
לתשלום בגין ביצוע והשלמת שינויי הבינוי בדרך של עדכון 
שכר התכנון ושכר פיקוח עליון, וזאת באופן שבו יעודכנו 
בהתאם לערך שינויי הבינוי, האומדן המשוער לערך המבנה, 

וסכום  התקציבי המאושר האומדן התקציבי למבנה, האומדן
  .החישוב של סך עלויות המבנה בפועל

ל פי הוראות אוגדן מערכת עבנוסף לאמור, יעודכנו בהתאם  .10.3.2.3.2
הביטחון, גם שיעור שכר החוזה לתכנון ושיעור שכר החוזה 

) במידה i, וזאת בכפוף לתנאים הבאים: (לפיקוח עליון
מזה  שווה או גבוה עלה בשיעור  התקציבי המאושרוהאומדן 
יחושב שכר התכנון באופן שבו  ,למוסף 12סעיף הנקוב ב

האומדן סך עבור , שיעור שכר החוזה משירותי תכנון
, לא יעודכן ואילו שינויי הבינוי)(לפני  התקציבי המאושר

אומדן התוספת לשיעור שכר החוזה משירותי תכנון, עבור 
התקציבי המאושר כתוצאה משינויי הבינוי, יחושב בנפרד 

אם לאוגדן מערכת הביטחון עבור סכום התוספת לאומדן בהת
במידה והאומדן התקציבי המאושר עלה  )iiהתקציבי האמור; (

יחושב שכר  למוסף, 12סעיף מזה הנקוב ב נמוךבשיעור 
שכר החוזה אחיד לשיעור  מזמיןקבע היהתכנון באופן שבו 

העדכני סך האומדן התקציבי המאושר המשירותי תכנון, עבור 
שינויי את התוספת לאומדן התקציבי המאושר, לאחר  הכולל(

  .הבינוי)
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי שיעור שכר החוזה לשירותי  .10.3.2.3.3
וח עליון, יעודכן בכל מקרה בהתאם לאוגדן מערכת קפי

סך האומדן התקציבי המאושר העדכני (הכולל הביטחון, עבור 
שינויי את התוספת לאומדן התקציבי המאושר, לאחר 

   . הבינוי)

שינויי בינוי בתקופת הביצוע, יחולו הוראות סעיף על  .10.3.2.3.4
 לעיל, בשינויים המחויבים.  10.3.2.1.1 

 שינויים אקסוגניים בתקופת הביצוע .10.3.2.4

על פי שיקול דעתו הבלעדי בוצעו במהלך תקופת התכנון, שינויים אשר 
את , יחשב ויקבע המזמין שינויים אקסוגנייםהנם  והמוחלט של המזמין,

ערך העבודה הדרושה לביצוע השינויים האקסוגניים במבנה, והמתכנן 
יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע והשלמת השינויים האקסוגניים, באופן 

  לעיל, בשינויים המחויבים. 10.3.2.2 נקובים לשם כך בסעיף ובתנאים ה

 יי בתקופת התכנון ובתקופת הביצועבינו הפחתות .10.3.2.5

, תקופת הביצועבמהלך התכנון ו/או בוצעו במהלך תקופת  .10.3.2.5.1
בינוי למבנה אשר על פי שיקול  הפחתותשינויים המהווים 

את פחית כדי לה ןדעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, יש בה
"), בינוי הפחתתאומדן התקציבי המאושר (להלן: "סכום ה

 יחולו ההוראות הבאות: 

בקשר בגין שירותי התכנון שהוענקו על ידי המתכנן   .א
לתמורה  הפחתת הבינוי, יהיה זכאי המתכנן עם

ויחולו בעניין זה  המחושבת לפי שעות העבודה
(א) לעיל, בשינויים 10.3.2.2.1 הוראות סעיף 

 המחויבים.   

הבינוי, האומדן  הפחתתיעודכנו, בהתאם לערך   .ב
המשוער לערך המבנה, האומדן התקציבי למבנה, 
האומדן התקציבי המאושר, אופן וסכום החישוב 
של סך עלויות המבנה בפועל ובהתאם, על פי 
הוראות אוגדן מערכת הביטחון, גם שיעור שכר 
, החוזה לתכנון ושיעור שכר החוזה לפיקוח עליון

שכר פיקוח באופן שבו יתבצע תשלום שכר התכנון ו
עליון המעודכנים, לאחר עדכון הפחתת הבינוי, 

לעיל, בשינויים  8 בהתאם להוראות סעיף 
 להלן. 10.3.2.5.2 המחויבים, ובכפוף להוראות סעיף 

בינוי לאחר  הפחתת מזמיןה שרימובהר במפורש, כי במידה וא .10.3.2.5.2
ששולמה למתכנן אבן הדרך לשכר התכנון הנקובה בסעיף 

אבן דרך לתשלום, העוקבת לעיל (תכנון מוקדם), אזי ל 8.2.1 
 יתווספוהבינוי,  הפחתתלאבן הדרך ששולמה לפני אישור 

בנוסף לתשלומי שכר התכנון המחושבים עבור אבני  בפועל
התכנון  הדרך הקודמות, גם  תוספת התשלום על חשבון שכר

שהייתה אמורה להיות משולמת למתכנן בגין אבני הדרך 
לתשלום שקדמו לשינויי הבינוי, בהתאם לשכר התכנון 

 העדכני (במחירי מדד הבסיס).

 –דוגמא (לצרכי המחשה בלבד): האומדן התקציבי המאושר 
. שכר התכנון 10% –. שיעור שכר החוזה לשירותי תכנון 1,000

 –מ  20%( 20הראשונה לתשלום הנה . לפיכך, אבן הדרך 100
 100 –מ  40%( 20) ואילו אבן הדרך השנייה לתשלום הנה 100

 ששולמו באבן הדרך הראשונה).  20בניכוי 
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בינוי הפחתת  ה) בוצע80%לפני תשלום אבן הדרך השלישית (
ושיעור שכר  800 –כך שהאומדן התקציבי המאושר עודכן ל 

. לפיכך, שכר 10%ר החוזה (לצרכי פשטות הדוגמא) נות
  .        80התכנון העדכני הנו 

בשל שינויי הבינוי, יש לשלם למתכנן עד לאבן הדרך 
(שכר התכנון העדכני), כלומר  80 –מ   80%השלישית, סך של 

. מסכום זה יש להפחית את כל התשלומים ששולמו עד 64
), כלומר סך התשלום לאבן הדרך 40לאבן הדרך השלישית (

תשלום אבן הדרך השלישית יש ל. עם זאת, 24השלישית הנו 
התשלומים שהיו אמורים להיות  עודףאת  בנוסף להוסיף

משולמים במסגרת אבני הדרך הקודמים על פי שכר התכנון 
 16 –מ  20%לאבן הדרך הראשונה +  16 –מ  20%העדכני (

ששולמו בפועל  40 -מ  שהעודף 32הנם שלאבן הדרך השנייה, 
, 8 להוסיףסך התשלום לאבן הדרך השלישית . כלומר, ל)8 הנו

עבור אבן הדרך השלישית בפועל באופן שבו סה"כ לתשלום 
  . 32יהיה 

משכר  100%לשם הדוגמא נניח שאבן הדרך הרביעית הנה 
. מסכום זה יש להפחית את הסכום 80התכנון, כלומר 

לאבן הדרך  20לתשלום שחושבו עבור אבני הדרך הקודמות (
לאבן הדרך  24 –לאבן הדרך השנייה ו  20הראשונה, 

  .       16סך התשלום לאבן הדרך הרביעית הנו , כך שהשלישית)

המתכנן  זה, סה"כ שכר התכנון לו יהיה זכאי יםבמצב דבר
משלבי התכנון הבינוי  תהפחתהמשקף את "נטרול"  88הנו 

זה מכבר על ידי המתכנן ואשר עבורם זכאי המתכנן שנערכו 
המאושר לפני הפחתת  בסך התקצימתוך לתשלום מלא 

  . הבינוי

ושכר פיקוח עליון,  מובהר במפורש, כי עדכון שכר התכנון .10.3.2.5.3
הבינוי, עדכון האומדן  הפחתתקביעת ערך  –זאת  ובכלל

המשוער לערך המבנה, האומדן התקציבי למבנה, האומדן 
התקציבי המאושר, סך עלויות המבנה בפועל וכן קביעת 
שיעורי שכר החוזה לתכנון ושכר החוזה לפיקוח עליון, יקבעו 

  הבלעדי והמוחלט.   ובלבד ועל פי שיקול דעת המזמיןעל ידי 

 8.6  -ו  4.5 עוד מובהר, למען הסר כל ספק, כי הוראות סעיפים  .10.3.2.5.4
ות וקביעת שכר התכנון ושכר פיקוח נשעניינן התחשבלעיל 

עליון בנסיבות של חריגה מאומדן ובנסיבות של חריגה מסך 
תוצאות מכרזים ו/או מסך עלויות במבנה בפועל, יחולו 
במלואם גם על האומדן התקציבי המאושר, כפי שעודכן לאחר 

 הבינוי. הפחתתאת  המזמיןאישור 

 ובלוח הזמנים לביצועם שינויים בתקופת השירותים .10.3.3

, לרבות עיכוב להשהות ו/או להפסיק את ביצוע השירותים מזמיןה ביקש .10.3.3.1
(לתקופה קצובה או לוחות הזמנים לביצוע איזה משלבי העבודה 

הבלעדי והמוחלט, ישלח  ולצמיתות), מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעת
ן לביצוע ההשהיה ו/או ההפסקה , טרם המועד המתוכנהמזמין למתכנן

מאפייני ההשהיה או  למתכנןהאמורה, הודעה בכתב, במסגרתה ימסרו 
הפסקת ביצוע  מובהר במפורש, כי השהייה ו/או ההפסקה ומועדיה.

יה או הפסקת ביצוע ההשירותים, לא תיכנס לתוקפה ולא תחשב כהש
השירותים, אלא אם הנפיק המזמין לשם כך הודעה בכתב ובהתאם 

 לתכניה. 
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את השירותים לתקופה קצובה או לצמיתות,  מזמיןה ו/או הפסיק ההשה .10.3.3.2
רשאי  מזמיןהיה הימכל סיבה שהיא, בכל עת במהלך תקופת השירותים, 

 מהמתכנןבכל זמן לאחר מועד ההשהיה ו/או ההפסקה האמורים לדרוש 
, למתכנןלחדש את ביצוע השירותים, וזאת באמצעות הודעה שתימסר 

ייערך ככל הדרוש ויתאים עצמו להוראות ולהנחיות  המתכנןב. מראש ובכת
קצוב יביצוע השירותים תוך התקופה אותה בקשר עם חידוש  המזמין
 המתכנןלשם כך, ויעניק את השירותים במלואם, באמצעות צוות  המזמין

על פי  המתכנן(לרבות כל התאמה שתחול בהיקפו או בהרכבו של צוות 
במהלך כל תקופת השירותים, בהתאם לכל הוראות ) והכול המזמיןדרישת 

  החוזה ובכפוף לשינויים וההתאמות המחויבות.  

יד לאחר קבלת הודעת שא באחריות המלאה והבלעדית, מיי המתכנן .10.3.3.3
ההשהיה או ההפסקה ו/או ההודעה לחידוש הפעילות, להודיע לכל צוות 

או ולכל הגורמים המעורבים אודות ההשהיה או ההפסקה ו/ המתכנן
חידוש הפעילות, לרבות ההשפעה הצפויה על לוחות הזמנים ויתר 

 הפעילויות הנובעות מביצוע החוזה.

באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הדרוש, על  המתכנןשא יכמו כן, י .10.3.3.4
מנת לבטל או לצמצם, את השלכותיה של ההשהיה ו/או ההפסקה על ביצוע 

 התחייבויותיו. 

אי במסגרת ההודעה על הפסקת/השהיית היה רשי המזמיןמובהר, כי  .10.3.3.5
להשלים את ביצועם של שירותים שונים עובר  מתכנןלהשירותים להורות 

 מתכנןללהפסקת/השהיית השירותים בפועל ובכלל האמור: להורות 
על כל החובות, ההתחייבויות והשירותים  שלב עבודה רלוונטילהשלים 

היית השירותים שהכלולים במסגרתו, אף אם מתן ההודעה על הפסקת/ה
 בפועל.  שלב העבודה של  ניתנה קודם להשלמתו

  לתשלום כדלקמן: המתכנןבגין שינויים בתקופת השירותים, יהיה זכאי  .10.3.3.6

 לצמיתות והחוזההשירותים  הפסקת .10.3.3.6.1

מכל סיבה שהיא  , השירותיםבוטל ההסכם במהלך תקופת 
 19 להלן ובסעיף  17.8 לרבות בנסיבות המתוארות בסעיף 

לשכר תכנון ולשכר פיקוח עליון יהיה זכאי המתכנן להלן, 
  הנקובים להלן: עדים ובאופן, בתנאים ובמ

התכנון, יהיה זכאי המתכנן  תקופת במהלך בוטל החוזה  .א
לתשלום בגין שירותי התכנון שבוצעו על ידו בפועל עד 
למועד ביטול ההסכם, בהתאם לאבני הדרך לתשלום 

לעיל. בוטל החוזה במהלך שלב  8.2 הנקובים בסעיף 
עבודה, יהיה זכאי המתכנן בגין אותה אבן דרך לחלק 
היחסי מתוך התשלום בגין אותה אבן דרך, בהתאם 
לתחשיב "שירותי חלקיים" הרלוונטי באוגדן מערכת 

 הביטחון.

אזי בנוסף לשכר  הביצוע, תקופתבוטל החוזה במהלך   .ב
(א) לעיל, יהיה זכאי 10.3.3.6.1 התכנון כמפורט בסעיף 

בגין חשבונות לקבלנים קוח עליון יהמתכנן גם לשכר פ
שאושרו עד למועד הפסקת השירותים והחוזה במהלכם 

מחושב העניק המתכנן שירותי פיקוח עליון, כשהוא 
 . לעיל 8.5 בהתאם להוראות סעיף 

 זה 10.3.3.6.1 בסעיף שכר התכנון ושכר פיקוח עליון כמפורט 
ביצוע התחשבנות, ולאחר בכפוף , ישולמו למתכנן, לעיל

סכום  בניכוי ובקיזוז כל ,לעיל 8.6 בהתאם להוראות סעיף 
אותו רשאי המזמין לנכות ולקזז משכר החוזה המגיע למתכנן 

עד בו הופסקו ימים ממו 60על פי החוזה ו/או על פי דין, תוך 
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ותים המועד הנקוב להפסקת השירהשירותים בפועל או מ
בהודעת הביטול, לפי המאוחר ובמועדי התשלום המקובלים 

מת המתכנן כנגד חשבונית מס כדין ובכפוף לחתי אצל המזמין,
 על כתב ויתור וסילוק בנוסח המצורף כנספח לחוזה. 

 השהיית השירותים .10.3.3.6.2

למתכנן הודעה בכתב בדבר השהיית השירותים  מזמיןה הנפיק
יהיה להלן,  17 במלואם, לרבות בנסיבות המתוארות בסעיף 

זכאי המתכנן לשכר תכנון ולשכר פיקוח עליון באופן, בתנאים 
  : עדים הנקובים להלןוובמ

לפני שסיים המתכנן החוזה תנה הודעה בגין השהיית ינ  .א
לעיל (תכנון מפורט),  4.1.5 הנקוב בסעיף את שלב העבודה 

בגין שירותי שכר תכנון יהיה זכאי המתכנן לתשלום 
מתן הודעת התכנון שבוצעו על ידו בפועל עד למועד 

בהתאם לאבני הדרך לתשלום הנקובים בסעיף  ההשהיה
במהלך שלב עבודה, יהיה תנה הודעת השהייה ינלעיל.  8.2 

זכאי המתכנן בגין אותה אבן דרך לחלק היחסי מתוך 
התשלום בגין אותה אבן דרך, בהתאם לתחשיב "שירותי 

חודשו . מערכת הביטחוןחלקיים" הרלוונטי באוגדן 
בגין יתרת שכר התכנון להשירותים, יהיה זכאי המתכנן 

הוראות ל שירותי התכנון שיוענקו על ידו בפועל בהתאם
הפיקוח  יתבגין שירועליון וכן לשכר פיקוח  לעיל 8.2 סעיף 

 . לעיל 8.5 בהתאם להוראות סעיף בפועל שיוענקו על ידו 

שסיים המתכנן  לאחרניתנה הודעה בגין השהיית החוזה   .ב
לעיל (תכנון מפורט),  4.1.5 את שלב העבודה הנקוב בסעיף 

יהיה זכאי המתכנן לתשלום שכר תכנון בגין שירותי 
מתן הודעת התכנון שבוצעו על ידו בפועל עד למועד 

ה בהתאם לאבני הדרך לתשלום הנקובים בסעיף ההשהי
ליתרת חודשו השירותים, יהיה זכאי המתכנן לעיל.  8.2 

 8.2 סעיף  הנקובים בהוראות התכנוןשכר התשלומים בגין 
בגין שירותי הפיקוח שיוענקו עליון וכן לשכר פיקוח  עילל

לא חודשו . לעיל 8.5 על ידו בפועל בהתאם להוראות סעיף 
חודשים ממועד תחילת  12השירותים תוך תקופה של 

לתשלום בסך ההשהיה בפועל, יהיה זכאי המתכנן גם 
לעיל. לא חודשו השירותים גם לאחר  8.2.4הנקוב בסעיף 

חודשים ממועד  18המועד האמור ועד לתום תקופה של 
בפועל, יהיה זכאי המתכנן גם לתשלום תחילת ההשהיה 

, בכפוף לעריכת לעיל 8.2.5בסך הנקוב בסעיף 
  ות לשכר החוזה.  נההתחשב

 זה 10.3.3.6.2  בסעיףשכר התכנון ושכר פיקוח עליון כמפורט 
בכפוף ולאחר ביצוע התחשבנות, , ישולמו למתכנן, לעיל

בניכוי ובקיזוז כל סכום לעיל,  8.6 בהתאם להוראות סעיף 
אותו רשאי המזמין לנכות ולקזז משכר החוזה המגיע למתכנן 

הקבוע עד ימים ממו 60על פי החוזה ו/או על פי דין, תוך 
כנגד  במועדי התשלום המקובלים אצל המזמין, ,לתשלומם
מס כדין ובכפוף לחתימת המתכנן על כתב ויתור חשבונית 

 וסילוק בנוסח המצורף כנספח לחוזה. 

 סופיות הסעדים/התמורה בגין שינויים .10.4

לביצוע השינויים וכפיפותו  המתכנןמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי התחייבויותיו של 
לעיל, מהוות חלק בלתי נפרד מביצוע השירותים. כמו כן  10  להוראות המפורטות בסעיף

ם הסדר סופי, בלעדי, מלא ויחיד בקשר , מהווילעיל 10  בסעיףמובהר, כי מנגנונים המפורטים 
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לעיל ו/או  10.1.1 -10.1.3 בנסיבות בהן חלו ההוראות המתוארות בסעיפים  המתכנןעם זכויות 
ד ההסדרים על ביצועם של השינויים (כולם או חלקם). מלב המזמיןה בנסיבות בהן הור

לא יהיה זכאי לכל סעד ו/או תמורה ו/או  המתכנןהאמורים והתמורה הנקובה במסגרתם, 
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר  המתכנןפיצוי ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג, ו

עוד וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 
זאת, למען הסר כל ספק, כי המתכנן לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל פיצוי ו/או מובהר ב

שיפוי, מכל מין וסוג, בשל עיכוב ו/או השהייה של השירותים ו/או בשל הארכת לוחות הזמנים 
, וזאת מכל סיבה שהיא והמתכנן, מנוע השירותיםלביצוע השירותים ו/או הארכת תקופת 

 תביעה בקשר לכך.     אוומושתק מלהעלות כל טענה ו/

  , קבלני משנה ומתכננים ייעודייםצוות המתכנן .11

  כללי - צוות המתכנן .11.1

, כוח םולשם ביצוע השירותיםבמהלך כל תקופת ביצוע על חשבונו, יספק,  המתכנן .11.1.1
מקצועי,  להלן), 11.1.2 הכולל גם את הגורמים הייעודיים כהגדרתם בסעיף ( אדם
, אחראי, בעל ניסיון, כישורים וכן בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההרשאות, ןמיומ

ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או כל רשות 
בחוזה ( המזמיןח הזמנים ולשביעות רצון מוסמכת לביצוע השירותים, במסגרת לו

כל אחד מהגורמים המנויים בצוות המתכנן, יאושרו מראש "). צוות המתכנן: "זה
  . המזמיןובכתב על ידי 

בלתי כחלק כי המתכנן מצהיר, לעיל,  11.1.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .11.1.2
, למוסף 13בסעיף הגורמים המפורטים כל  מטעמומצוות המתכנן, ימונו נפרד 

להלן:  מהלך כל תקופת השירותיםבאופן אישי, וזאת ב, לביצוע השירותיםכאחראים 
 הליך תחרותיבנסיבות בהן מקורו של החוזה בכמו כן, . ")הגורמים הייעודיים"

 מתכנן, לא יהיה רשאי הגורמים ייעודייםכללה  בהליך התחרותי מתכנןוהצעתו של ה
אשר הוצעו על ידו  גורמים ייעודייםאלא באמצעות אותם  שירותיםלבצע איזה מה

תאם ובה , מראש ובכתבהמזמיןזאת  , למעט אם אישרההליך התחרותיבמסגרת 
 שהמזמין התקשר עמובמפורש, המתכנן מצהיר בזאת, כי הודע לו . לתנאי האישור

בשל התחייבותו לבצע את השירותים , בין היתר, םשירותיהולמסור לו את ביצוע 
  .באופן אישי על ידי הגורמים הייעודיים

יהיו רשאים, להורות בכל עת ומכל סיבה שהיא, על הפרויקט המזמין ו/או מנהל  .11.1.3
תו של כל אדם בצוות המתכנן או לסרב לצרף אדם לצוות המתכנן או להורות החלפ

על שינוי בחלוקת התפקידים או על צירוף בעלי תפקידים נוספים לצוות המתכנן. אין 
במתן האישור או בסירוב לתיתו או בהוראה להעביר אדם מצוות המתכנן או לשנות 

נוספים כדי לגרוע מחובתו של  את חלוקת התפקידים בו או לצרף לו בעלי תפקידים
המתכנן לספק את השירותים, במלואם ובמועדם, לרבות אחריותו לתוצרי התכנון. 
למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה על ידי המזמין ו/או 

, לא תהווה עילה לדחייה או לאיחור בביצוע התחייבויות הפרויקטעל ידי מנהל 
חוזה, והמתכנן מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל המתכנן על פי ה

, ויחולו בעניין זה שאר הוראות טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך
 . לעיל, בשינויים המחויבים 3.2.7 -3.2.9 סעיפים 

מו פסיק את העסקתו ו/או את פעולתו של כל גורם אחר הפועל מטעלא י המתכנן .11.1.4
. מהמזמיןנתן לשם כך יבמסגרת ביצוע השירותים, אלא באישור, מראש ובכתב, שי

החלפתם של בבמינויים ו/או לערוך  המתכנןבקש יכל שינוי שמבלי לגרוע מהאמור, 
, וזאת מבלי ובכתב מראש ,מזמיןו של היהיה כפוף לאישור מי מהפועלים מטעמו,

על י שיהיה באמור על מנת להטיל המתכנן על פי החוזה ו/או מבללגרוע מאחריות 
, ויחולו שהי, לרבות בגין עיכובים שנגרמו בשל כך בלוח הזמניםהמזמין אחריות כל

 .לעיל, בשינויים המחויבים 3.2.7 -3.2.9 בעניין זה שאר הוראות סעיפים 

ותים, צוות המתכנן, על חשבונו, במהלך כל תקופת מתן השיר לרשותהמתכנן יעמיד  .11.1.5
את כל הציוד והאמצעים הדרושים לשם מתן השירותים. מבלי לגרוע מן האמור, בכל 

משרד, הכולל מכשירי טלפון  ,יפעיל המתכנן החוזהעת בתקופת תוקפו של 
ופקסימיליה זמינים וחיבור מהיר לתקשורת מחשבים באמצעות רשת האינטרנט 
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ללא דיחוי המנהל הפרויקט ת לרבות דואר אלקטרוני זמין, וכן יעדכן את המזמין וא
  הפקס, הכתובת, הדואר האלקטרוני וכיו"ב. ,בכל שינוי בפרטיהם של הטלפון

שא באחריות המלאה לכך שבכל עת במהלך כל תקופת השירותים, יוענקו יי המתכנן .11.1.6
עבור  במפרט, בהיקפים ובזמינות הנקובים המתכנןהשירותים על ידי כל אחד מצוות 

ושלבי העבודה המשנה תקופות מובהתייחס לכל אחת  המתכנןכל אחד מצוות 
על  המזמיןבהתייחס לנסיבות בהן הורה  –השירותים ובכלל זאת בתקופת  יםהכלול

 ביצועם של השינויים, לרבות הרחבת או צמצום הפרויקט/השירותים. 

או  על הרחבת הפרויקט המזמיןה בזאת במפורש, כי בנסיבות בהן הורמובהר 
על פי החוזה, מחייבת  המתכנןרך עמידה במלוא התחייבויות , ולצוהשירותים

באחריות  המתכנןישא י, המתכנןהרחבת השירותים גיוס גורמים נוספים לצוות 
מראש ושהנם  המזמיןובהיקף שיאושרו על ידי  בלגייס ולהציב גורמים נוספים בטי

שיונות, מקצועיים, מיומנים, אחראים, בעלי ניסיון, כישורים וכן בעלי כל הרי
ההיתרים, ההרשאות, ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או 
הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע השירותים. גורמים אלה יחשבו כחלק בלתי 

ויחולו לגביהם כל יתר הוראות החוזה בשינויים המחויבים.  המתכנןנפרד מצוות 
 ,תמורה ,לא יהיה זכאי לכל תשלום המתכנןמובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי 

בגין גיוס הגורמים הנוספים כאמור, מעבר לזכותו לקבלת תמורה ו/או פיצוי שיפוי 
שמקורה בשינויים בתכולת ובמאפייני השירותים ו/או שינויים בתקופת השירותים 

 על פי החוזה ובהתאם לתנאיו.

, או השירותים פרויקטעל צמצום ה מזמיןה הנסיבות בהן הורעוד מובהר בזאת, כי ב
, המתכנןמאפשר את גריעתם של גורמים בצוות  כאמורסבור, כי צמצום  והמתכנן

לגריעת גורמים בצוות  , בכתב,בבקשה מנומקת המזמיןזכאי לפנות אל  המתכנןיהיה 
כאמור, על מנת לגרוע בשום  המזמיןכאמור, וזאת מבלי שיהיה באישור  המתכנן

על פי החוזה לרבות התחייבויותיו להשלמת  המתכנןצורה ואופן מהתחייבויות 
 השירותים.   

זה לעיל, מובהר בזאת, כי לא יהיה בהיקפים ובזמינות  11.1.6 על אף האמור בסעיף 
להעניק את  המתכנןעל מנת לגרוע בשום צורה ואופן מחבותו של  במפרט יםהמתואר

 המתכנןהשירותים במלואם ובמועדם בטיב ובאיכות הנקובים בחוזה. לשם כך, 
 המתכנןאת צוות  ,לצורך מתן השירותים לרשות המזמין,שא באחריות להעמיד יי

ועדם בהיקפים ובזמינות הכול ככל הדרוש לצורך ביצוע השירותים במלואם ובמ
ועל  המתכנןבהתאם להוראות החוזה, הכול על אחריותו המלאה והבלעדית של 

/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי, וחשבונו, ומבלי שיהיה זכאי לשם כך לכל תמורה 
  חוזה. במכל מין וסוג, למעט אם נקבע אחרת ובמפורש 

 11.1.6 סעיף בהיקפים ובזמינות הנקובים ב המתכנןאת מי מצוות  המתכנןלא העמיד 
הראשונה, פיצוי מוסכם בשיעור  וד עם דרישת, מילמזמין המתכנןזה לעיל, ישלם 

. הצדדים מצהירים בזאת, כי סכומי הפיצויים למוסף 14סעיף בהנקוב לשם כך 
המוסכמים האמורים, מהווים פיצוי מוסכם והולם לנזק אותו רואים הצדדים 

. עוד מובהר בזאת, המתכנןכתוצאה מסתברת של הפרת התחייבויותיו האמורות של 
כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה בפיצויים המוסכמים האמורים על מנת לגרוע 

לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או זכות על פי החוזה ו/או על פי כל  המזמיןמזכויות 
לביטול החוזה ו/או לקבלת פיצוי בשיעור גבוה יותר.  ודין, וכן מבלי לגרוע מזכות

על מנת  המתכנןלהסרת ספק מובהר, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם דלעיל על ידי 
וע ההפרות האמורות ו/או כל לביצ המזמיןלהוות ויתור ו/או הסכמה כלשהם של 

  הפרה אחרת של הוראות החוזה.

  קבלני משנה .11.2

 שירותיםיהיה רשאי לבצע את הלא  המתכנן לעיל, 11.1.2  סעיףמבלי לגרוע מהוראות  .11.2.1
את העסקתם ואת  ,מזמיןלמעט אם אישר ה, משנה ניקבל(כולן או חלקן), באמצעות 

. ")קבלני המשנה(להלן: "ובהתאם לתנאי האישור האמור  בכתבמראש וזהותם, 
 בהליך התחרותי מתכנןוהצעתו של ה הליך תחרותין מקורו של החוזה בבנסיבות בה

אלא באמצעות  שירותיםלבצע איזה מה מתכנן, לא יהיה רשאי הקבלני משנהכללה 
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 , למעט אם אישרההליך התחרותיאשר הוצעו על ידו במסגרת  קבלני משנהאותם 
 . ובהתאם לתנאי האישור , מראש ובכתבהמזמיןזאת 

לאישור קבלני  המתכנןבקשת ממועד הגשת ימים  14תוך  המזמיןתקבל אישור הלא 
לקבלן  השירותים, ייחשב הדבר כסירוב למסירת ביצוע אותו חלק של המשנה
 ו, על פי שיקול דעתהמזמיןאא"כ קבע  שצוין בהודעה ו/או לגורם האחר המשנה

 להתיר למתכנן אשלרשאי המזמין יהיה  מובהר, כי. הבלעדי, במפורש ובכתב אחרת
 ולפי שיקול דעת, גורמים אחריםלו/או  לקבלני משנה שירותיםלמסור ביצוע ה

להפסיק את עבודתו של כל  למתכנןלהורות  זמיןכמו כן, יהיה רשאי המ .הבלעדי
קבלן משנה ו/או כל מי מעובדי קבלן המשנה ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע 

וכן להחליפו בקבלן משנה ו/או עובד הבלעדי,  , בכל עת ועל פי שיקול דעתוהשירותים
והכל מבלי לגרוע מאחריות אחר, העומד בכל תנאי הכשירות של הגורם המוחלף, 

 על פי החוזה ו/או מבלי להטיל על המזמין אחריות כלשהי. המתכנן

(כולן או חלקן),  השירותיםאת קבלני המשנה ו/או ביצוע  המזמיןאישור מובהר, כי  .11.2.2
מאחריותו ו/או גורעת  המתכנןאת פוטרת  נהאיבאמצעות קבלני המשנה, 

שא יי והמתכנןאו מטילה על המזמין אחריות כלשהי והתחייבויותיו לפי החוזה 
או ו/כל מעשה כל השירותים שיוענקו על ידי קבלני המשנה וכן לבאחריות מלאה ל

זק ו/או אובדן ו/או תקלה ו/או אי , לרבות כל טעות ו/או השמטה ו/או נמחדל
הכול כאילו , ו/או של כל מי מטעמושל קבלן המשנה  התאמה, מכל מין וסוג שהם,

  .המתכנןבוצעו המעשה ו/או המחדל האמורים במישרין על ידי 

כל תמורה ו/או קבלני המשנה ל הבלעדית לכל אלה: לשלם שא באחריותיי המתכנן .11.2.3
ו/או שירות שהם, בגין כל פעולה ו/או עבודה  תגמול ו/או תשלום מכל מין וסוג

קבלני המשנה שביצעו, בקשר ישיר או עקיף עם הוראות החוזה באחריות המלאה; ש
טמיעו בעצמם ויקיימו את כל ההוראות המפורטות בחוזה, באופן שבו יחייבו י

כאילו היו "גב אל גב" הוראותיו של החוזה, את אותם קבלני משנה לכל דבר ועניין, 
ספק לקבלני המשנה ול; לפקח באופן הדוק ושוטף על עבודות קבלני המשנה, מתכנןה

עמיד לרשותם את כל הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, להאת כל השירותים וכן 
בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות  שירותיםככל הדרוש לצורך ביצוע ו/או השלמת ה

קבלני כל שנקובה בחוזה; הנדרשת בחוזה, וזאת ללא כל תמורה נוספת על זו ה
כל הרישיונות, ההיתרים, ההרשאות, ההסמכות והאישורים  יבעל , יהיוהמשנה

הנדרשים על פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או כל רשות מוסמכת לביצוע 
 . המזמיןהשירותים, במסגרת לוח הזמנים ולשביעות רצון 

 המתכנןמבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין על פי החוזה ו/או על פי דין, ישא  .11.2.4
, מיד עם המזמין וכל מי מטעמובאחריות המלאה והבלעדית לפצות ו/או לשפות את 

דרישתו הראשונה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה, שנגרמו למזמין 
ין ו/או כל מי מטעמו לשאת בשל דרישה ו/או לכל מי מטעמו ו/או שבהם נדרש המזמ

ו/או תביעה ו/או מעשה ו/או מחדל של מי מקבלני המשנה כלפי המזמין ו/או בקשר 
מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר  מתכנן, וההשירותים/או הפרויקט ועם 

וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג 
 בקשר לכך.   שהן 

 התקשרות עם קבלני משנה באמצעות המזמין .11.3

התקשר המזמין עם צד שלישי בהסכם לאספקתם של שירותים שונים הכלולים  .11.3.1
, יהיה המזמין רשאי (בכפוף למגבלות המוטלות עליו על פי דין, שירותיםבמסגרת ה

את לרבות מגבלות הנובעות מעצם ההתקשרות שבינו לבין צד שלישי כאמור), לחייב 
להתקשר במישרין עם אותו צד שלישי לצורך אספקתם של השירותים  המתכנן

האמורים, וזאת בתנאים מסחריים שנקבעו לשם כך בהתקשרות שבין המזמין לבין 
יהיה רשאי להוסיף למחירי החוזה של אותו צד שלישי  מתכנןהצד השלישי. ה

 , ככל שיקבע. אפיון ההנדסיסכומים בשיעור שיקבע לשם כך ב

 מתכנןעם צד שלישי כאמור, יחשב הצד השלישי כקבלן משנה של ה המתכנןהתקשר  .11.3.2
 לעיל. 11.2  לכל דבר ועניין, ויחולו בעניין זה, שאר ההוראות המפורטות בסעיף
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 מתכננים הייעודייםה .11.4

  באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן: המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, 

כי הובהר לו שבמסגרת ו/או לצורך ביצוע השירותים, המזמין יהיה רשאי, על פי  .11.4.1
(לרבות יעוץ ותכנון שונים ממתכננים ייעודיים י קבלת שירותילשיקול דעתו הבלעדי, 

גורמים המועסקים במישרין על ידי המזמין), בקשר עם הפרויקט והשירותים, וזאת 
 מבלי שתהיה למתכנן כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

לעיל, יבצע את השירותים תוך תיאום ושיתוף  6.2 כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.4.2
שירותי התכנון את נהל לשא באחריות ייוכן  פעולה מלא, עם המתכננים הייעודיים

, םלהתאים, לסנכרן ולממשק את מועד ,המתבצעים על ידי המתכננים הייעודיים
לכל עבודה ו/או פעולה המתבצעת על ידי  שירותיםשל ה םביצועאופן וסדר 

, באיכות השירותים, והכול על מנת להשלים את ביצוע מתכננים הייעודייםה
, לרבות הנדרשת ובמועדים הקבועים לשם כך בלוח הזמנים, לשביעות רצון המזמין

  כל אלה: 

רשותו ואשר כל נתון ו/או מידע שיש בהייעודיים מתכננים לישתף ויעביר  .11.4.2.1
בסמוך  המבנהעשויה להיות לו השפעה על מתן השירותים ו/או על ביצוע 

וזאת לאחר קבלת המידע על ידיו. כמו כן יעניק המתכנן באישור ו/או 
המתכננים מ, הנחיות מקצועית למי הפרויקט מנהלהמזמין ו/או בהנחיית 

להביא יבצע את כל הדרוש על מנת יפקח על פעולותיהם ווכן הייעודיים 
, לבין עצמם (תוצרי המבנהלתאימות בין תוצרי התכנון השונים בקשר עם 

התכנון של צוות המתכננים והיועצים ושל המתכנן), ובינם לבין דרישות 
 המזמין. 

על מנת לשלב בין  יםהדרוש, הפיקוח והתיאומים יבצע את כל הבדיקות .11.4.2.2
מתכננים הכלל השירותים ותוצריהם שבוצעו על ידי המתכנן ועל ידי 

 ם, וביניההמבנה, ביחס למכלול הנתונים והנסיבות בקשר עם הייעודיים
 .המבנה, לכלל תוכנית אחידה, שלמה ורציפה של םלבין עצמ

ע למתכננים הייעודיים בביצוע השירותים המסופקים על ידם, ייילווה ויס .11.4.2.3
ובמסגרת האמור יעניק להם כל מידע, שירות ו/או סיוע שנדרש ו/או 

 צורך ביצוע והשלמת השירותים.שיידרש ל

מתכננים של האת פעולותיהם של הגורמים הרלוונטיים בכל צוות  יתאם .11.4.2.4
  ., בינם לבין עצמםהייעודיים

דית לכך עבלמלאה והשא באחריות הילמען הסר ספק מובהר בזאת, כי המתכנן י .11.4.3
יהיו הייעודיים מתכננים ויתר המסמכים שמופקים על ידי השכל תוצרי התכנון 

 ים זה את זה ומתיישבים זה עם זה. תואמ

שא באחריות הבלעדית לדווח למזמין ולמנהל, בכתב, על כל ליקוי ו/או יהמתכנן י .11.4.4
פגם ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהם, בתוצרים ו/או בשירותים המוענקים על 

יד עם היוודע לו על כך ומבלי שיהיה באמור על , וזאת מהייעודייםמתכננים הידי 
 מנת לגרוע מכל חבות המוטלת עליו על פי החוזה. 

לכל עיכוב בלוח הזמנים וכן לכל אי התאמה ו/או  שא באחריות הבלעדיתייהמתכנן  .11.4.5
 הייעודייםמתכננים בשמקורם ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג שהם בתוצרי התכנון 

ככל שאלה נגרמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, בשל העדר תיאום ו/או 
בשל העדר שיתוף פעולה של המתכנן ו/או של מי מטעמו עם המזמין ו/או עם 

ו/או בשל הפרת איזה מהתחייבויותיו הנוספות המפורטות הייעודיים מתכננים ה
זה לעיל, במקרה שבו קבע  11.4.4  זה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.4  בסעיף

המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי ביצוע השירותים עוכב בשל נסיבות הכרוכות 
ם ענוושלא היה ניתן למהייעודיים מתכננים הבמישרין במעשה ו/או במחדל של 

פעולה של המתכנן ו/או של מי מטעמו, יאריך המזמין באמצעות תיאום ו/או שיתוף 
את לוח הזמנים לביצוע השירותים, בגין תקופת העיכוב כפי שתקבע על ידו, וזאת 
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או פיצוי ו/או כל סעד אחר בשל מבלי שהמתכנן יהיה זכאי לכל תשלום ו/או שיפוי ו/
  .כך

ביצוע כל חלק ידוע למתכנן והוא מסכים בזאת באופן בלתי חוזר, כי לא יהיה ב .11.4.6
כמפורט בסעיף זה לעיל, על מנת לגרוע המתכננים הייעודיים מהמבנה באמצעות 

כלפי המזמין למילוי כל ו/או מאחריותו מהתחייבויותיו  מתכנןשחרר את הו/או ל
עוד מותנה ומובהר בזאת כי . ו/או להטיל על המזמין כל אחריות כלשהי תנאי החוזה

רים חלוקת אחריות לתכנון, לעריכה, לפיקוח עליון על אף כל דין ו/או הוראה המאפש
קביעת חלוקת חיובים או תפקידים בין גורמים שונים המעורבים לאו לבקרה ו/או 

שא המתכנן כלפי המזמין באחריות מלאה לכל עניין הנובע ממתן יבמתן השירותים, י
ה על העליון ובבקרשירותי התכנון והפיקוח השירותים ובקשר עם המבנה, לרבות ב

ופעולות הרישוי בקשר לפרויקט המוטלות עליו על פי  שירותי המתכננים הייעודיים
 החוזה. 

מובהר בזה, כי אחריותו של המתכנן על פי סעיף זה לעיל, הנה נוספת לאחריותו על 
תוצרי התכנון שערך בעצמו, ואין בה לגרוע מכל אחריות אחרת המוטלת עליו בקשר 

 לצוות המתכננים והיועצים.

המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי התחייבויותיו המפורטות  .11.4.7
מהוות חלק בלתי נפרד מביצוע השירותים, וכי בכל מקרה לא יהיה  זה 11.4  בסעיף

פוי ו/או פיצוי ו/או כל תמורה נוספת מעבר לזו הנקובה זכאי בגין האמור לכל שי
בחוזה. המתכנן לא ידרוש ולא יקבל, במישרין או בעקיפין, כל תשלום, טובת הנאה 
או הענקה, בין בעין ובין בשווה כסף, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות בדרך של עמלה, 

אחרת ומכל מין וסוג  קיזוז, השתתפות, מתן שירותים מקצועיים, דמי יעוץ ובכל דרך
 או ממי מטעמם, בקשר עם פעילותם במסגרת המבנהו/ מהמתכננים הייעודייםשהם, 

 . והשירותים

לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא, בגין ביצוע  המתכנן .11.4.8
אפיון לעיל, והכול למעט אם נקבע אחרת ב זה 11.4 בסעיף התחייבויותיו המפורטות 

 ובהתאם להוראות הנקובות במסגרתו.  ההנדסי

   מי מטעמו אוו/ המתכנןמעמד  .11.5

ן הינו "קבלן עצמאי", וכי לא קיים בי המתכנןמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי  .11.5.1
ו/או  ל מרשה ומורשהו/או יחס ש של עובד ומעביד יםיחס הצדדים או מי מטעמם

לקבל על עצמו התחייבויות כלשהן בשמו  מתכנן, וכי אין בכוחו של היחסי שותפות
עוד מובהר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי לא . או של מי מטעמו של המזמין

לעיל, על מנת להטיל על המזמין  11.1 - 11.4 על פי סעיפים  מתכנןהיהיה בהתחייבויות 
וקבלני  המתכנן, המתכננים הייעודיים צוותאחריות, מכל מין וסוג שהיא, כלפי 
ו/או בהשגחתו ו/או בפיקוחו, בין  המתכנןהמשנה ו/או כל אחר הפועל מטעם 

בהיבטים הקשורים למימוש זכויות חוזיות ו/או מסחריות ובין בהיבטים הקשורים 
 ן הכלל.  , ללא יוצא מלמימוש זכויות נזיקיות

, בין במישרין ובין בעקיפין, לא יחשבהמזמין מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי  .11.5.2
יהיו  הם לא, עם מי מצוות המתכנן וקבלני המשנהכשולח ו/או כצד להתקשרות 

או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע ו/לכל תשלומים, פיצויים  מהמזמין,זכאים 
או  עיכוב או השהיית וכן חוזההביטול או סיום ; הוראה שניתנה על פיו; החוזה

כל אחריות ו/או  המזמיןוטל על תוכי לא מכל סיבה שהיא, שירותים הביצוע הפסקת 
ו/או לקבלני המשנה  לצוות המתכנןו/או בקשר ביחס  םמין ו/או סוג שהמכל חיוב 

לעיל והוראות  11.5.1 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות סעיף  .האמורים
צוות המתכנן ו/או  המתכנןזה לעיל, יחולו גם בנסיבות בהן ישתתפו  11.5.2 סעיף 
ו כל מי מטעמם כאמור, בישיבות מנהלת הפרויקט ובישיבות קבלני המשנה ו/או/או 

האמורים ו/או  צוות המתכנןתיאום ודיווח מטעם המזמין ו/או בנסיבות בהן קיבלו 
מהמזמין ו/או קבלני המשנה ו/או כל מי מטעמם הוראות ו/או הנחיות במישרין 

  .  ממנהל הפרויקט
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נעו מכל מעשה ו/או מחדל לכך שהוא וכל מי מטעמו, ימ המתכנן יישא באחריות .11.5.3
, המתכנןהעלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או בין מי מטעמו, לרבות צוות 

התקיימו ו/או מתקיימים יחסי עבודה ו/או שהיחסים בינו ו/או בין מי  המזמיןלבין 
 וגדר בחוזה.מ, שונים באופן כלשהו מההמזמיןמטעמו ובין 

וההוצאות המוטלות על מעביד כלפי עובדיו,  שא בכל התשלומיםיילבדו המתכנן  .11.5.4
, המתכנןהוצאה אחרת המוטלת על  או/ווכל תשלום  לרבות תשלומים לביטוח לאומי

כמו כן, יישא המתכנן באחריות שקבלני המשנה  .כמעביד, בהתאם להוראות כל דין
לעיל, גם כלפי  11.1 - 11.5 את כל ההוראות הנקובות בסעיפים  ישמווימטעמו יחילו 

עובדים וקבלני משנה הפועלים מטעמם. מובהר בזאת, כי המזמין לא יישא בכל 
כלפי המתכנן אחריות מכל מין וסוג שהיא לבחון ו/או לבדוק את מילוי התחייבויות 

ו/או בהיבטים  מסחרייםמי מטעמו, בהיבטים חוזיים ו/או אזרחיים ו/או 
יישא באחריות המלאה המתכנן ו ,יקייםהנזהביטחוניים ו/או הבטיחותיים ו/או 

  והבלעדית בקשר לכך.   

על פי שאר הוראות המתכנן  ומאחריותמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל  .11.5.5
יישא באחריות המלאה והבלעדית המתכנן החוזה, לרבות אחריותו כלפי המזמין, 

ים לכל נזק ו/או כלפי כל המנויים בצוות המתכנן, קבלני המשנה והמתכננים הייעודי
אובדן ו/או פגיעה ו/או תקלה, מכל מין וסוג שהם, בין שמקורם בנזקי ממון, בנזקי 
רכוש ו/או בנזקי גוף, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לכוח האדם מכל סיבה שהיא, 
בין באתר ובין מחוצה לו, בקשר עם השירותים ו/או שלא בקשר עם השירותים, 

ן יפצה ו/או ישפה את כוח האדם בגין כל נזק ו/או אובדן במישרין ו/או בעקיפין, וכ
על כל  מטעמוו/או פגיעה ו/או תקלה, והוא מוותר בזאת כלפי המזמין וכלפי כל מי 

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

יד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או יפצה ו/או ישפה את המזמין, מ המתכנן
אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת, 

 זה לעיל.      11.5.4  על פי סעיף המתכנןוהמצויים באחריותו של 

על אף האמור לעיל, אם תקבע רשות מוסמכת, כי התקיימו יחסי עובד מעביד ו/או  .11.5.6
ו/או בכל מקרה בו  טעמומי מהמתכנן ו/או לבין יחסי שליחות בין המזמין לבין 

לתביעה ו/או דרישה ביחס ו/או בקשר עם יחויב לשאת בחיוב כלשהו בקשר  המזמין
ו/או ביחס לפעולותיהם ו/או מחדליהם של מי מהנ"ל ו/או המתכנן ו/או מי מטעמו 

הפסד, עבור כל  ,מיד על פי דרישתו הראשונה המזמין,את  מתכנןישפה הכלפיהם, 
  כאמור. או שאותם נדרש המזמין לשאתשנגרמו או תשלום נזק 

מול כל טענה ו/או תביעה של רשויות מוסמכות  המזמיןיהיה אחראי כלפי  המתכנן .11.5.7
 .זה לעיל 11  לסעיף הוראות כל דין בקשריישום בכל הנוגע ל

 נןואחרים מטעם המתכ קבלני משנה, מגבלות לעניין העסקת צוות המתכנן .11.6

 כמוגבל מוגדר"ג, בנתב האווירי והשטח הואיל כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען .11.6.1
 אזרחי אינם אשר, פלסטינים עובדים העסקת תותר לא, ביטחוניות מסיבות כניסה
  .ישראל מדינת

כל  של/או ו שלו הכניסה רישיון את, לאלתר, למזמין להשיב מתחייב המתכנן .11.6.2
 שעל, המועסק על ידו ו/או על ידי קבלני משנה ו/או על ידי כל גורם אחר אחר מטעמו

 מתן ביצוע במסגרת, באתר המוגבלים לשטחים, הכניסה רישיון ניתן שמו
 שתהא, עובד אותו של עבודתו סיום ממועד או השירותים תקופת בתום, השירותים

בה ידרוש המזמין ו/או גורמי הביטחון במזמין את  עת בכל וכן, שהיא סיבה מכל
  השבתו. 

  חוזהערבות  .12

להבטחת כל התחייבויות המתכנן על פי החוזה, ימסור המתכנן למזמין במועד החתימה על  .12.1
בסך , ניתנת למימוש לשיעורין ,ערבות אוטונומית, בלתי תלויההחוזה, לפקודת המזמין, 

כאשר , (ככל שהוא נקוב)במסגרתה הנקוב  דדצמודה למ וכשהיא למוסף 15 סעיףבהנקוב 
מדד הבסיס, יהיה המדד האמור, הידוע במועד חתימת החוזה, ואילו המדד הקובע, יהיה 
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 תהא"). ערבות החוזה ערבות החוזההמדד הידוע במועד חילוט כל חלק מהערבות (בחוזה: "
תום תקופת  ימים לאחר 60תעמוד בתוקפה  החוזהלחוזה. ערבות  כנספחבנוסח המצורף 

   .השירותים

הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת על ידי בנק ישראלי.  ונפקיכול שתהחוזה ערבות  .12.2
חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד 
האוצר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות 

וחוק הפיקוח על  1985-"ההתשמר בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), כאמו
 . 1981 –שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 

עד למועד החוזה את ערבות  המזמין, ובמידה ולא חילט החוזהעם סיום תוקפה של ערבות  .12.3
 .החוזהאת ערבות  למתכנן מזמיןשיב היכאמור, 

החוזה (כולה מפעם לפעם את ערבות ל פי בקשת המזמין, להאריך ו/או יפעל עיאריך  המתכנן .12.4
 .הכול על אחריותו ועל חשבונו של המתכנן, או חלקה)

חוזה העל פי  מזמיןזכאי, בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים ל יהיה המזמין .12.5
או  ה(כולחוזה את ערבות ההמוחלט והבלעדי,  וו/או על פי כל דין, לחלט, על פי שיקול דעת

  זו.  וידרש לנמק את החלטתיהודעה כלשהי ומבלי ש למתכנןדרש למסור י), מבלי שיהחלק

ערבות  המזמיןבידי  יפקיד המתכנן, חילט המזמין את ערבות החוזה כאמור (כולה או חלקה) .12.6
בשיעור וזהים ו/או ישלים את סכומה של הערבות שחולטה בחלקה, בתנאים חוזה חדשה 
 . חולטה ערבות החוזה או כל חלק ממנהימים מהמועד שבו  7, וזאת בתוך הסכום שחולט

הוארך לוח הזמנים בחוזה ו/או הוגדל היקף ההתקשרות כתוצאה מהוראת שינויים, רשאי  .12.7
את גובה ערבות החוזה ו/או  המזמין לפעול בעצמו או לדרוש מהמתכנן לעדכן באופן מיידי

להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. לא עדכן המתכנן את 
גובה ערבות החוזה ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות המזמין, יהיה המזמין 

ערבות  רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו על פי החוזה ו/או על פי דין, לחלט את
 הביצוע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכותו על פי החוזה ו/או על פי דין.  

לא מסר המתכנן ערבות חוזה ו/או לא הגדיל ו/או לא האריך המתכנן את היקף ערבות החוזה  .12.8
יהיה רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לחלט , ו/או את תוקפה, לפי העניין

/או להשתמש ותשלומים על חשבון שכר החוזה רעונם של יפאת ערבות החוזה ו/או לעכב את 
ו/או לפגוע על מנת . אין באמור לעיל החוזה בכספים המעוכבים למטרות עבורן נועדה ערבות

במועדה  החוזה מסירת ערבות -אילרבות: זכויות המזמין הנובעות מהפרת החוזה לגרוע מ
זכויות המזמין לעכב ו/או לגרוע מלפגוע על מנת בזכות העיכוב הנזכרת ו/או אי הארכתה. אין 

  החוזה. ו/או לקזז ו/או להפחית סכומים אחרים על פי הוראות

י תעשה על יד ה,הארכת/או ו ה, שינויהוצאת ערבות החוזה, חידושהכי למניעת ספק מובהר,  .12.9
 .ועל חשבונו המתכנן

   ושיפוי אחריות .13

 המתכנן על פי שאר הוראות החוזה מובהר בזאת במפורש, כי המתכנןמבלי לגרוע מאחריות  .13.1
ם, ללא סוג שהמין ולכל אבדן, פגיעה, הפסד או נזק, מכל המלאה והבלעדית  ותאחראיב ישאי

של קבלני צוות המתכנן ו/או ו/או של  המתכנןהגבלה בסכום, הנובעים ממעשה או מחדל של 
וע השירותים ו/או בקשר עם יתר התחייבויותיו ו/או של כל מי מטעמם בקשר עם ביצהמשנה 

של כל אדם, לרבות המזמין, מבקריו, ו/או לממונו , שיגרמו לגופו ו/או לרכושו על פי החוזה
, ו/או כל צד שלישי שהוא מתכנני המשנה, קבלני המשנה ו/או צוות המתכנןעובדיו,  ,מוזמניו

וביטוח, שמספרם  ריות בנזיקיןוהכול בהתאם להוראות הפרקים הרלוונטיים שבנספח האח
 . למוסף 16בסעיף  נקוב

למען הסר ספק מובהר בזאת, באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כי בשום מקרה לא ישא המזמין  .13.2
באחריות לתשלום ו/או שיפוי ו/או פיצוי בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג שהם, לרבות 

פיצויים עונשיים, לרבות שמקורם נזקים נלווים, נזקים תוצאתיים, נזקים אקראיים או 
בהפסד עבודה (לרבות השתתפות בעבודה, מכרזים ופרויקטים אלטרנטיביים) ו/או הפסד 

 רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין וכיו"ב. 
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    ביטוח .14

באחריות  המתכנןישא , ועל פי הוראות כל דין פי החוזה-על המתכנןמבלי לגרוע מהתחייבויות 
שהנם בגבולות האחריות, בתנאים ובהיקפים ביטוחים ערוך את כל הלהמלאה והבלעדית 

 נקובביטוח, שמספרם אחריות בנזיקין ונספח השבבהוראות הפרקים הרלוונטיים  המפורטים
 ימציא למזמין אישורי ביטוח בגין האמור במועד חתימת החוזה, למעט המתכנן. למוסף 16בסעיף 

  אם קבע המזמין אחרת. 

  קניין רוחני .15

, וכן בהוראות תקנות 2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח .15.1
 - המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה

  חוזר, כדלקמן: מצהיר המתכנן באופן סופי, מלא ובלתי  ,")תקנות האדריכלים(להלן: " 1994

היה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי בכל הזכויות הקשורות ו/או י המזמין .15.1.1
ו/או בכל מידע  םו/או מתוצריה מהשירותיםהנובעות, במישרין ו/או בעקיפין, 

ומסמכים שהוכנו ו/או שהוגשו במסגרתן, לרבות לעניין זה: פטנטים, מדגמים, 
ת, רשומות ו/או שאינן רשומות וכן בכל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרו

התוכניות, התרשימים, המסמכים, החישובים, השרטוטים, תוצרי התכנון, לרבות 
נתוני בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים, חשבונות, שיטות הבנייה 

  "). בתוצרי התכנוןהזכויות : ", יחדיוותכנון וכיו"ב (להלן

לבצע,  היה רשאיי המזמיןלעיל,  15.1.1 האמור בסעיף כי מבלי לגרוע מכלליות  .15.1.2
לרבות באמצעות בעלי מקצוע ומומחים אחרים  וו/או באמצעות כל מי מטעמ בעצמו

 כל שימוש הדרוש לצרכיוכנן, שאינם המתכנן ו/או גורמים המנויים על צוות המת
), לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או םאו חלק ם(כול בתוצרי התכנוןבאיזה מהזכויות 

, םתיקון באיזה מהזכויות כאמור וכן שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון במבנה נשוא
  הבלעדי והמוחלט.  והכל בכל עת, ועל פי שיקול דעתו

, ישא המתכנן באחריות הבלעדית, על המזמיןלכך על ידי  שככל שיידרמובהר, כי 
בכל עת לבצע כל שימוש כאמור בסעיף  למזמין ו/או לכל מי מטעמוחשבונו, לאפשר 

בתוצרי התכנון זכויות (לרבות  בתוצרי התכנוןזה לעיל, באיזה מהזכויות  15.1.2 
שמקורן בפעילות מי מצוות המתכנן), וזאת ללא תנאי ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה 

  נוספת בשל כך. 

המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי האמור בסעיף 
לעיל מהווה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לבצע כל שימוש זה  15.1.2 

(ב) ו 12באיזה מהזכויות בעבודות ההנדסיות, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 
  ) לתקנות המהנדסים והאדריכלים. 2(ג)(12 –

 המזמיןצורה ואופן מזכויות עוד מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מבלי לגרוע בשום 
בצע ילעיל, כל שימוש ו/או שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון אותו זה  15.1  ףעל פי סעי

, לרבות באמצעות בתוצרי התכנוןהזכויות תוצרי התכנון ומבאיזה מ המזמין לצרכיו
על צוות  בעלי מקצוע ומומחים אחרים שאינם המתכנן ו/או גורמים המנויים

המתכנן, לא יחשבו בכל מקרה כפגיעה ו/או כהפרה בזכותו המוסרית של המתכנן 
(ככל  בתוצרי התכנוןו/או של מי בצוות המתכנן, לפי העניין, באיזה מהזכויות 

שקיימת למתכנן ו/או למי בצוות המתכנן זכות כאמור), כמו גם שהם לא יחשבו 
בתוצרי פגיעה בכבודם של הזכויות כהטלת פגם, סילוק ו/או שינוי צורה ו/או 

  , המתכנן ו/או מי מצוות המתכנן. התכנון

 מטעמוהמזמין בעצמו ו/או באמצעות מי בצע , לרבות כל שימוש אותו יזה 15.1 בסעיף האמור  .15.2
, לא יגרעו בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית בתוצרי התכנוןבאיזה מהזכויות 

על ידו ו/או על ידי כל מי מטעמו (לרבות צוות המתכנן), לרבות  שבוצעו לשירותיםשל המתכנן 
לעניין זה לכל ליקוי ו/או פגם ו/או השמטה ו/או טעות ו/או אי התאמה שנתגלעו בכל עת 

הראשונה,  ו, מיד עם דרישתהמזמין, והמתכנן יפצה ו/או ישפה את בתוצרי התכנון בשירותים
ו/או  מזמין ו/או לכל מי מטעמובגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו ל

לשאת, לפי העניין, בקשר עם האמור. אין באמור בסעיף זה על מנת  המזמיןשבהם נדרש 
  . להוות חוזה לטובת צד שלישי
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המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי האמור בחוזה זה,  .15.3
 לתוצרי התכנוןמסדירים באופן מלא ומפורט, לכל דבר ועניין, את היקף אחריותו של המתכנן 

  ) לתקנות האדריכלים. 3(ג)(12וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף 

ישא באחריות י, המתכנן פי שאר הוראות החוזה אחריותו של המתכנן עלכי מבלי לגרוע מ .15.4
מועסקי (להלן, יחדיו: "(לרבות קבלני המשנה) צוות המתכנן בכל ההסכמים עם להטמיע 
על  המזמיןהמשקפות והתואמות במלואן את מחויבות המתכנן וזכויות , הוראות ")המתכנן

במלואן, גם על הקניין  , באופן שבו יחולו הוראות סעיף זהזהרוחני קניין פי סעיף זכויות 
 הרוחני שמקורו, במישרין ו/או בעקיפין, בשירותים שהוענקו על ידי מי ממועסקי המתכנן. 

, יהיה ביצוע המזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי מלבד אישור בכתב מטעם  .15.5
), באמצעות מועסקי המתכנן, מותנה בכך שמועסקי המתכנן םאו חלק ם(כול השירותים

כתב בנוסח המצורף לחוזה (להלן: " לזכויות קניין רוחני  אמור יחתמו על כתב התחייבותכ
על פי  המזמין"). מבלי לגרוע מאחריותם המלאה של מועסקי המתכנן כלפי ההתחייבות

ישא המתכנן באחריות המלאה, ביחד ולחוד עם מועסקי המתכנן, יהוראות כתב ההתחייבות, 
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או  המזמין, מיד עם דרישתווכן יפצה ו/או ישפה את 

לשאת, שמקורן בהפרת  למזמין ו/או שבהם נדרש המזמיןהוצאה ו/או תשלום שנגרמו 
  התחייבויות מועסקי המתכנן על פי סעיף זה.

לעיל, מסדירות באופן  10.3.3.6  -ו  10.3.2  ,10.1  ,8 כי הוראות החוזה, לרבות הוראות סעיפים  .15.6
יהיה המתכנן מלא ומפורט את שכר הטרחה וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג שהן, להם 

וכן בגין ביצוע והשלמת כל יתר התחייבויותיו  השירותיםזכאי בגין ביצוע והשלמת 
  ) לתקנות האדריכלים. 1(ג)(12המפורטות בחוזה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

היו ידועות לו ומקובלות עליו ללא סייג, זה  15  כפי שהן מפורטות בסעיף המזמיןכי זכויות  .15.7
האמורות; כי  המזמיןאת זכויות  שכר החוזהטרם התקשרותו בחוזה; כי שיקלל במסגרת 

ושאר התחייבויותיו על השירותים יהיה זכאי בגין ביצוע  הםלושאר התשלומים  שכר החוזה
, וכי המתכנן מוותר זה 15  בסעיףפי החוזה משקפות וכוללות את הענקת הזכויות הנקובות 

להעלות כל טענה ו/או בזאת באופן סופי, מוחלט, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק מ
  תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

ו , מפר פטנט אבתוצרי התכנוןכי בכל מקרה, בו יטען צד שלישי כלשהו, כי איזה מהזכויות  .15.8
טענת רוחני אחר של אותו צד שלישי (להלן, בהתאמה: " זכות יוצרים ו/או כל זכות קניין

שא המתכנן באחריות הבלעדית, ילעיל, יזה  15  סעיףשאר הוראות "), אזי מבלי לגרוע מהפרה
מפני אותה טענה או תביעה וישלם את כל  וו/או על מי מטעמ המזמיןעל חשבונו, להגן על 

יד לאחר שנדרש לכך. המתכנן לשאת, מ המזמין בהם נדרש אות, הנזקים ושכ"ט עו"דההוצ
נשוא  בתוצרי התכנון, על חשבונו, להשתמש באיזה מהזכויות למזמיןשא באחריות לאפשר יי

, מייד עם מזמיןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יפצה ו/או ישפה המתכנן את ה טענת ההפרה.
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג  ודרישת

לשאת בקשר עם טענת  וו/או מי מטעמ המזמיןנדרש  בהםו/או ש מזמיןשהם, שנגרמו ל
 ההפרה.

 סודיות .16

 מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  המתכנן

שא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, יכי ישמור בעצמו וכן י .16.1
ללא הגבלה בזמן, וכן לא יגלו ו/או יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימוש, במישרין ו/או 

מסמכים לרבות בבידיעות, בפרטים ובתוצרי התכנון ובזכויות בתוצרי התכנון וכן בעקיפין, 
/או צירה בקשר עם ביצוע החוזה, הפרויקט וכל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או י

השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל סיכום ו/או 
תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע 

הן, למעט אם נתנה לשם כך השירותים או בקשר ישיר ו/או עקיף אלי/או החוזה, הפרויקט ו
  "). המידע הסודיהסכמתו המפורשת של המזמין בכתב ומראש (להלן, יחדיו: "

רשאי, להשתמש במידע  המתכנןזה, יהיה  16 מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות סעיף  .16.2
  .  השירותיםהסודי אך ורק לשם ביצוע 



  

56  

  

 אל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהאת מסירת המידע הסודי ו/או כ המזמיןתיר יכי היה ו .16.3
, ביחד ולחוד, על המתכנןומול  המזמיןהעברתו מותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול 

בשמירה על סודיות המידע הסודי  המתכנןוכלפי  המזמיןכתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי 
שא באחריות יי המתכנןזה.  16 באופן המגן על זכויות המזמין, לכל הפחות כמפורט בסעיף 

/או מחדל של צד שלישי אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, המלאה והבלעדית לכל מעשה ו
זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד  16 איזה מהוראות הנקובות בסעיף 

  שלישי. 

באחריות המלאה לכך שכל המתכנן שא ילעיל, י 16.3 לגרוע מכלליות האמור בסעיף  כי מבלי .16.4
, ביחד המתכנןומול  המזמיןוכן קבלן המשנה (ככל שקיים), יחתום מול  המתכנןאחד מצוות 

לפיו יהיה מחויב בנוסח המצורף כנספח לחוזה, מטעם צוות המתכנן סודיות תצהיר ולחוד, על 
, המזמיןבשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  המתכנןוכלפי  המזמיןכלפי 

שא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה יי המתכנןזה.  16 לכל הפחות כמפורט בסעיף 
וקבלן המשנה (ככל שקיים) אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין,  המתכנןו/או מחדל של צוות 

זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד  16 איזה מהוראות הנקובות בסעיף 
  שלישי.

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו,  .16.5
, וכן מבלי המתכנןאצל  ומבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים

, בכתב ומידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן למזמיןלגרוע מהאמור, יודיע 
  המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו.

דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל  המתכנןכי בכל מקרה שבו הופנתה אל  .16.6
רשות מוסמכת, למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע 

 המתכנןעל כך מיד ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, יאפשר  למזמין המתכנן
ים למסירת המידע הסודי , שהות מספקת להתגונן ולמצות את כל ההליכים הנוגעלמזמין

  כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים. 

ו/או לכל מי מטעמו,  למתכנןאת המידע הסודי שנמסר  למזמיןשא באחריות להשיב יכי י .16.7
ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד,  המתכנןלרבות לצוות 

ו/או ברשות כל מי מטעמו  המתכנן ברשותמידע סודי שנמצא על פי דרישת המזמין, כל 
  כאמור.

ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל  למתכנןכי ידוע לו שאין ולא תהיה  .16.8
חלק ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, בכל המצאה ו/או חידוש ו/או פטנט, שייווצר על בסיס 

  המידע הסודי.

 למזמיןפי סעיף זה לעיל עלולה לגרום - ילו מהתחייבויותיו עלשהפרת א למתכנןכי הובהר  .16.9
בגין כל נזק, הפסד ו/או אובדן  המזמיןמתחייב לשפות ולפצות את  המתכנןנזקים כבדים, ו

המתכנן, כי בכל מקרה של הפרה כלשהו שייגרם לו מחמת הפרה כאמור. כן מצהיר ומסכים 
(לרבות קבלת צווים למיניהם) הקיימים  לכל סעד כספי ו/או אחריהא המזמין זכאי כאמור 

 פי דין.- על

אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן מחובות והתחייבויות  .16.10
 הביטחון והסודיות ומההוראות המפורטות במסגרתו. המתכנן על פי נספח

  כוח עליון .17

בשל יותיו על פי החוזה צד לחוזה שיהיה מנוע או מעוכב מלקיים התחייבות מהתחייבו .17.1
"), הצד הנפגע"), יודיע על כך לצד שכנגד (להלן: "הצד המנוענסיבות של כוח עליון (להלן: "

ימים מהמועד שנודע לאותו צד על התקיימותו של  4 -ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר מ 
הודעה תוך מובהר, כי במידה ולא נמסרה "). תקופת ההודעהכוח עליון ועל סיומו (להלן: "

 תקופת ההודעה, לא ייחשבו הנסיבות האמורות ככוח עליון על פי הוראות החוזה.

": נסיבות של כוח עליון כהגדרתן על פי הוראות כל דין ואשר בנוסף כוח עליון" –בחוזה 
אינן שמתקיימים בקשר עם הנסיבות האמורות כל אלה: קרות הנסיבות המהוות כוח עליון 

ע; הצד המנוע לא יכול היה לצפות באמצעים סבירים את הנסיבות בשליטתו של צד המנו
של הנסיבות  ןמנוע באמצעים סבירים את השלכותיההאמורות; הצד המנוע אינו יכול ל
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האמורות; כתוצאה ישירה מהנסיבות האמורות הצד המנוע אינו יכול למלא את מלוא 
  התחייבויותיו על פי החוזה. 

   , כי בהגדרת המונח "כוח עליון", לא יכללו הנסיבות הבאות:     למען הסר כל ספק מובהר בזאת .17.2

 שינויים מוניטאריים ו/או פיסקאליים ו/או שינויים במדיניות מיסוי; .17.2.1

 מלחמה שאינה מוכרזת; גיוס מילואים.  .17.2.2

 אירוע המבוטח על פי החוזה;  .17.2.3

  מחסור בחומרים, ציוד או עובדים; .17.2.4

  שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, חרם או אירועים דומים;  .17.2.5

השעיה, סיום, הפרעה, סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר,  .17.2.6
 ; המתכנןרישיון, הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות 

כל אירוע אחר שתוצאותיו מוסדרים בחוזה, אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב  .17.2.7
 ח עליון. כאירוע כו

על אף קיומו של כוח עליון, יפעלו הצדדים במטרה להביא לקיום התחייבויותיהם על פי  .17.3
  החוזה, ללא עיכובים.

לבצע את כל הדרוש, על מנת לבטל או לצמצם, את שא באחריות המלאה והבלעדית יי המתכנן .17.4
לצמצם או לבטל כל הוצאה ו/או  – העל ביצוע התחייבויותיו ובכלל ז השלכותיו של כוח עליון

התחייבות הניתנים לביטול או צמצום ככל שיגרמו עקב קיומו של כוח עליון. למען הסר ספק 
יהיה זכאי  ושמורה הזכות המלאה לנכות מתשלום שכר חוזה ל למזמיןמובהר בזאת, כי 

כמו כאמור. לבטל או לצמצם  המתכנןעל פי החוזה, את כל אותן הוצאות שיכול היה  מתכנןה
 המתכנןכן, מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי קיומו של כוח עליון לא יגרע מחבותו של 

מלבצע את מלוא התחייבויותיו אשר קדמו להתרחשות אירוע של כוח עליון או מביצוע 
 התחייבויות שאינן מושפעות מאירוע של כוח העליון.

לעיל, אי ביצוע התחייבויות של הצד המנוע על פי החוזה  17.3 -17.4  פיםבכפוף להוראות סעי .17.5
 בשל אירוע כוח עליון לא יחשבו כהפרת החוזה. 

עם סיום אירוע של כוח עליון, ימשיך הצד המנוע, ללא דיחוי, בביצוע התחייבויותיו על פי  .17.6
על סיומו של  מזמיןה ימים שלאחר המועד בו הודיע 7 - מ החוזה, באופן מידי, לא יאוחר 

 האירוע האמור, ותוך תיאום עם הצד הנפגע. 

שא באחריות המלאה והבלעדית, מיד לאחר שנודע לו על אירוע של כוח עליון או יי המתכנן .17.7
 המתכנןלאחר שנודע לו על האפשרות להמשיך את ביצוע התחייבויותיו להודיע לכל צוות 

ולכל הגורמים המעורבים אודות ההשהיה או ההפסקה ו/או חידוש הפעילות, לרבות ההשפעה 
 ילויות הנובעות מביצוע החוזה.הצפויה על לוחות הזמנים ויתר הפע

לבטל את החוזה באמצעות הודעה מוקדמת בכתב  בלבד רשאי המזמיןהיה יאירע כוח עליון,  .17.8
 ימים שתישלח לשם כך לצד שכנגד.  60של 

לא בוטל החוזה, יעודכנו הנספחים הרלוונטיים לחוזה זה וכל תיעוד אחר שיש לעדכנו לרבות 
יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג בקשר  ןנ, מבלי שהמתכהתאמת לוח הזמנים

זכאי לתמורה בגין הפסקת  המתכנן. בוטל החוזה בשל נסיבות של כוח עליון, יהיה לכך
 לעיל.  10.3.3.6.1 השירותים לצמיתות, ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 

בהתקיים נסיבות של  המתכנןמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התמורה לה יהיה זכאי  .17.9
ור ומוחלט התקיימותן של נסיבות כוח עליון יהוו סעד ותשלום סופי, יחיד, מלא, בלעדי, גמ

לעיל, בשינויים  10.4 ות בסעיף עליון וכל הנובע ויחולו בעניין זה שאר ההוראות המפורט חכ
  המחויבים.    
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   ניגוד עניינים  .18

  המתכנן מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר כדלקמן: 

לא ידוע לו על ניגוד עניינים ו/או על חשש לקיומו של ניגוד , החוזהכי נכון למועד החתימה על  .18.1
 המתכנןבמישרין ו/או בעקיפין, בין פעילויותיו ועיסוקיו ו/או ענייניו האישיים של  עניינים,

מתן השירותים וביצוע יתר  לבין(לרבות צוות המתכנן וקבלני המשנה) ושל כל מי מטעמו 
החובות השירותים, בין ביצוע  –, לרבות לעניין זה חוזהעל פי ה וחובותיו והתחייבויותי

וההתחייבויות כאמור, לבין פעילות ועיסוקים, מסחריים, אישיים או אחרים, אותם מבצע 
עצמו ו/או עבור מי מטעמו ו/או עבור עבור המתכנן (לרבות צוות המתכנן וקבלני המשנה), 

  .כלשהם פרטיםמוסדות או גופים, ארגונים או 

אישור ותשלום או עד לאחר  צע את כל הדרוש על מנת שבמהלך כל תקופת השירותיםכי יב .18.1
י מסויגים ובאופן שלא חלה תבפועל של כל החשבונות הסופיים לקבלנים, ליועצים, כשהם בל

"), לפי המאוחר, הוא תקופת ניגוד העניינים(להלן: " לגביהם כל מחלוקת משפטית או אחרת
ו בשום מקרה, במצב של ניגוד יימצאוכל מי מטעמו (לרבות צוות המתכנן וקבלני המשנה), לא 

   בעקיפין. /אוולעיל, במישרין  18.1 עניינים או חשש לניגוד עניינים כאמור בסעיף 

אותם , ועיסוקים פעילות צדדים שלישיים אשר בין יידעכי במהלך כל תקופת ניגוד העניינים  .18.2
עלול , השירותים ויתר חובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה ביצוע הוא מבצע עבורם לבין

 חובתו על - זה בכללשל החוזה על פי סעיף זה ו קיומו להתעורר חשש לניגוד ענייניים על
 עניינים.  לניגוד אפשרות מכל להימנע

לעיל, יישא באחריות לכך שבמהלך כל  18.1 - 18.1 כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .18.3
ת צוות המתכנן וקבלני המשנה), לא יעניקו תקופת ניגוד העניינים, הוא וכל מי מטעמו (לרבו

מהקבלנים, היועצים, שאר הגורמים המשיקים וכל  למיו/או יקבלו כל שירות מכל מין וסוג, 
מי שקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרויקט (לרבות גורמים המועסקים אצל המזמין),  

המתכנן וכל מי מטעמו  כמו כן, במהלך כל תקופת ניגוד העניינים .בתמורה שלאבתמורה ו/או 
למי מהקבלנים, כל תמורה ו/או טובת הנאה,  לא יעניקו ו/או יקבלו, במישרין ו/או בעקיפין,

היועצים, שאר הגורמים המשיקים וכל מי שקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרויקט (לרבות 
 .של המזמיןובכתב ללא אישור מוקדם גורמים המועסקים אצל המזמין), 

למזמין, ללא דיחוי, על כל עניין בו יתעורר או שניתן יהיה להסיק באופן סביר כי  כי יודיע .18.4
  עלול להתעורר, ניגוד עניינים כאמור.

  סיום החוזה      .19

  סיום מטעמי נוחות  .19.1

שנימוקיה ימסרו  הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד רשאי, על פי שיקול דעת המזמין .19.1.1
ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לבטל את החוזה ו/או להפסיק את , מתכנןל

לפני מועד תחילת תקופת השירותים או במהלך תקופת השירותים, וזאת בהודעה 
  ").הודעת סיום החוזהימים (להלן: " 30מוקדמת של 

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת  המתכנן .19.1.2
אי הארכת תקופת השירותים  תקופת השירותים ו/או ההתקשרות ו/או הפסקת

, וכי בקרות איזה מהמקרים למזמיןהמקורית לתקופות נוספות, הנה זכות המוקנית 
האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע מלטעון טענה בדבר 

   .הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת השירותים

כל אחריות נוספת ו/או  המזמיןעל מובהר, כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל  .19.1.3
 והמתכנןלביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה,  המתכנןכדי לגרוע מאחריות 

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג 
שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם 

 שר לכך.בק
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  סיום בגין הפרת חוזה  .19.2

את  המתכנןלהביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר  רשאי יהיה בלבד  המזמין .19.2.1
 ימים  14הודעה מוקדמת של  מתכנןתנה ליהחוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנ

  .לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור והמתכנן

את  המתכנןלהביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר  רשאי יהיה בלבד  מזמיןה .19.2.2
ימים והמתכנן  7הודעה מוקדמת של  מתכנןתנה ליהחוזה, הפרה יסודית, ובלבד שנ

   .לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור

על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות  המזמיןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .19.2.3
  רשאי לבטל, לאלתר, חוזה זה:  מזמיןה יהיה , אחד או יותר מן המקרים הבאים

הוגשה כנגד המתכנן בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי  .19.2.3.1
כונס נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין 

  ימים ממועד הגשתה.  30והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או  הוצא צו פירוק נגד המתכנן או .19.2.3.2
הוצא נגדו צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים 
זמני או קבוע או מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או 

  . וימים ממועד הגשת  30ההליך לא בוטל בתוך 

בוצעה פעולה כלשהי  הוטל עיקול על רכוש המתכנן, כולו או מקצתו או .19.2.3.3
לגבי הרכוש כאמור, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע 

ימים  30השירותים (כולן או חלקן), והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך 
  ממועד נקיטתם. 

בו, קבלני המשנה, הגורמים  /או מי מנושאי המשרה הבכיריםוהמתכנן  .19.2.3.4
או הוגש כנגדם כתב  פליליתהורשע בפס"ד, בביצוע עבירה הייעודיים, 

אישום בגין עבירות פליליות ו/או עבירות על חוק התכנון ו/או עבירות על 
 .הקשור למתן השירותים המקצועי התחוםפי 

 שניתנהולאחר  המזמין, לאחר קבלת חוות דעתו של מנהל הפרויקט, .19.2.3.5
 םשירותיהכי  קבעהזדמנות נאותה להשמיע עמדתו בקשר לכך,  מתכנןל

/או ובאופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת מתבצעים 
  . בלוחות הזמנים

, רשאי המזמיןיהיה  בוטל החוזה, מכל סיבה שהיא,לגרוע משאר הוראות חוזה זה, מבלי  .19.3
על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף  ומבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות ל

הבלעדי, ובכלל האמור: להמשיך בביצוע  ודעת עם כל גורם אחר על פי שיקול פעולה
(ככל שקיים) ו/או עם מי מצוות  המתכנןהשירותים במישרין עם קבלן המשנה מטעם 

חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק  ימוותר בזאת באופן סופי מלא ובלת המתכנן, והמתכנן
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

כי בהתקיים הנסיבות האמורות, אזי מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי מובהר במפורש, 
לעיל, המתכנן וכל מי מטעמו (לרבות קבלני המשנה וצוות המתכנן), מוותרים באופן  13 סעיף 

את  כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי התכנון באופן שבו הם מעניקיםסופי ומוחלט על 
תוצרי התכנון ובזכויות ות כל שימוש בלעשמי מטעמו, למזמין ולכל הסכמתם ואישורם 

, לרבות בכל מסמך ו/או חישוב שבוצעו על ידי המתכנן. הקניין הרוחני בתוצרי התכנון
המתכנן לכל המסמכים שהוכנו על מהוות כתב שחרור של  בסעיף זה לעיל,הוראות האמור 

כנן על חתימת המתכמו כן, וכתב הסכמה לשימוש בהם על ידי מתכנן אחר.  ידי המתכנן
כתב ויתור המתייחס לשירותי התכנון והסכמה כי אחר החוזה מהווה למעשה חתימתו על 

  (ב) לתקנות המהנדסים והאדריכלים.12יבצעם, כמשמעות הדבר בתקנה 

מבלי לגרוע מן האמור, לא יהא המתכנן רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או 
תוצרי התכנון ולזכויות צו מניעה לשימוש ב, לרבות הפרויקט או השירותיםתוצאתו עיכוב 
   .תוצרי התכנון
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 המתכנןפעולה באופן מלא עם  המתכנןאת החוזה, מכל סיבה שהיא, ישתף  המזמין ביטל .19.4
, ובכלל האמור: יעביר את כל המסמכים, המזמיןהחלופי אשר ימונה, ככל שימונה, על ידי 

ו/או לכל מי  למזמיןשבוצעו על ידו בקשר עם הפרויקט והשירותים,  ותוצרי התכנוןהמידע 
  , וזאת ללא כל תמורה. ומטעמ

א יגרע מכל זכות אחרת , ללעיל 19.2 מובהר בזאת, כי ביטול החוזה בהתאם להוראות סעיף  .19.5
  בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.  למזמיןהעומדת 

  בר רשות בלבד  המתכנן .20

  מוסכם בזה בין הצדדים כי:

ו/או כל הפועלים מטעמו, יהיו רשאים להיכנס לכל אותם המקומות בהם יהיה צורך  המתכנן .20.1
ו/או כל מי  למתכנןלשם ביצוע השירותים, אולם דבר זה לא יתפרש בצורה כלשהי כמקנה 

מטעמו, זכות חזקה או זכות בלעדית אחרת לגבי מקום שאליו הותר להם להיכנס בהתאם 
  להוראות סעיף זה.

ולרבות, ולא למעט,  המזמיןהפועלים מטעמו לא ישתמשו בכל ציוד של  ו/או כל המתכנן .20.2
טלפונים, מחשבים, פקסים וכד', אלא לצורך ביצוע התחייבויותיהם עפ"י החוזה ובאישור 

  .מנהל הפרויקט

ו כל דבר, אלא במקום שעליו מטעמו, לא ישתמשו ולא יאחסנו חפץ ו/א מיו/או כל  המתכנן .20.3
  .הפרויקטמנהל הורה 

  שימוש במידע ונתונים .21

מוקנית הזכות לבצע שימוש  שלמזמיןמצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ידוע לו  המתכנן
או לאחריה, לרבות לקראת מכרז עתידי  השירותיםולפרסם, לכל מטרה שהיא, בין במהלך תקופת 

, נתונים כספיים שייערך בקשר לחוזה, בכל הנתונים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
מסכים בזאת  מתכנןוה, החוזה ו/או השירותיםבקשר עם  המתכנןמאת  ואשר יגיעו ליד ,ומסחריים)

  כאמור לעיל. מזמיןעשה הימראש ובאופן בלתי חוזר לכל שימוש או פרסום ש

  המתכנן חלףביצוע  .22

, לרבות חיוב לבצע פעולה או הושלמה במלואהשלא  התחייבות של המתכנן, מכל מין וסוג,כל  .22.1
חלף המתכנן ועל , מטעמוובין באמצעות אחרים  ובין בעצמ בצעה,ל מזמיןרשאי השירות, 
נזק ו/או כל את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה, בגין שפה פצה ו/או יי מתכנן, והחשבונו

המזמין  ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרשהוצאה אובדן ו/או 
, בצירוף הוצאות מנהליות התחייבות האותו/או ביצוע קיום  לשאת, לפי העניין, לשם

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 12%של מוסכם עור יבש ,ומוסכמות שאינן טעונות הוכחה
הוצאות הביצוע חלף העומדת למזמין על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין (להלן, יחדיו: "

ריבית  למזמיןאין באמור בסעיף זה על מנת לגרוע מחבותו של המתכנן לשלם  .")המתכנן
, בגין כל עיכוב בתשלום שחובת תשלומו מוטלת על המתכנן על פי בחוזהפיגורים כמפורט 

 החוזה ו/או על פי הוראות דין.   

הולם  שיעורן המוסכם של ההוצאות המנהליות, מהווה פיצויכי  בזאת, הצדדים מצהירים .22.2
מהפרת המתכנן כתוצאה מסתברת ין ההוצאות המנהליות העשויות להיגרם למזמין בג

לעיל. עם זאת מובהר, כי על אף האמור בכל דין, לא יהיה בשיעור  22.1 כמפורט בסעיף 
לכל סעד אחר ו/או תרופה ו/או המזמין לגרוע מזכות ההוצאות המנהליות המוסכם על מנת 

בשיעור החזר הוצאות לקבלת  ותו/או על פי כל דין, וכן מבלי לגרוע מזכו החוזהזכות על פי 
 . גבוה יותר

מי  באמצעות כלו/או  המזמין באמצעות המתכנןכי ביצוע איזה מהתחייבויות  ,מובהר בזאת .22.3
ביצוע ל המתכנן, לא יגרע בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של ומטעמ

  . האמורות ולהשלמת ההתחייבויות
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  המחאת זכויות וחיובים .23

אי להסב לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כולם או כל חלק רשאינו  המתכנן .23.1
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה  ,מהם

זכות שיש לו על פי החוזה, אלא בהסכמת המזמין איזו לפי החוזה או לעשות עסקה כלשהי ב
למען הסר ספק . ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקב המזמין בכתב לשם כך בכתב ומראש

מובהר בזאת, כי ביצועה של כל הסבה ו/או העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד 
בטלות ומבוטלות  תהיינההמתכנן ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות החוזה,   ביצעאותה 

 לא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של המזמין, בכתב.להן כל תוקף א תהיינהמעיקרן ולא  

מהמזמין להמחות את זכותו לקבלת כספים על פי החוזה למוסד בכתב  המתכנןאם יבקש  .23.2
המזמין רשאי לאשר או לסרב  יהיה בנקאי כלשהו לצורך מימון פעילויותיו על פי החוזה, 

דרישות  תהיינהלא  ולמתכנןכאמור, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי,  המתכנןלבקשת 
כלפי המזמין בגין סירובו לאשר את הבקשה כאמור. כמו כן ומבלי  ו/או טענות ו/או תביעות

על פי רשאי להתנות את הסכמתו בכל תנאי  יהיה לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין 
  .הבלעדי שיקול דעתו

ו/או להסב, בחלקן או  רשאי, בכל עת, להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן יהיההמזמין   .23.3
במלואן, לכל צד שלישי שהוא, לרבות לטובת גורם מממן כלשהו אשר יעניק מימון ו/או 

התחייבויותיו לפי החוזה, כולן או חלקן, בלי שיידרש  אתאשראי למזמין, את זכויותיו ו/או 
לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד המתכנן ו/או מצד מי מטעמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

תכנן מסכים בחתימתו על החוזה, כי המזמין יהיה רשאי להמחות ו/או לשעבד ו/או המ
למשכן ו/או להסב, את התחייבויותיו, בחלקן או במלואן, בכל עת, לכל צד שלישי שהוא. 
המתכנן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ולחתום על כל מסמך, ככל שיתבקש, אם יתבקש, 

זה ובלבד שמסמך כאמור לא יטיל עליו חבות כספית  לאישור ו/או לביצוע האמור בסעיף
 .נוספת מעבר לאמור בחוזה

  איסור הכנסת שינויים בתאגיד .24

אלא בכפוף  המתכנןהמהווה את לבצע שינויים בשליטה בתאגיד רשאי יהיה לא  המתכנן .24.1
העברת מניות ו/או העברת זכויות בתאגיד של מראש ובכתב. שיינתן לשם כך  המזמיןאישור ל

שהינו חברה ציבורית נסחרת, משמען העברה של מניות או העברה של זכויות, שיש  המתכנן
  . בתאגיד האמוראו שיש בהן כדי להשפיע על השליטה  בתאגידבה כדי לגרום לשינוי בשליטה 

היא בידי תאגיד אחר או אם היו מניות  המתכנןתנאי זה יחול גם אם השליטה בתאגיד  .24.2
 ר.ממניותיו בידי תאגיד אח

  חוזה לטובת צד שלישי .25

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשום מקרה, לא יהיה בכל הוראה מהוראות החוזה ו/או כל זכות 
  המוענקת על פיו, במישרין ו/או בעקיפין, על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.

   המזמיןשימוש או אי שימוש בזכויות  .26

ם, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוי מזמיןהסכמת ה
לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות  לובזכויות הניתנות  המזמיןשווה למקרה אחר. לא השתמש 

בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות 
  לפי החוזה.

  העדר בלעדיות .27

רשאי  והמזמיןבלעדיות כלשהי לביצוע השירותים  למתכנןאין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן 
המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים זהים ו/או  ובכל עת, ועל פי שקול דעת

  דומים גם תוך כדי תקופת השירותים.

 דין העתק כדין מקור .28

  המקור. חוזה זה נערך ונחתם בהעתקים שדינם כדין
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  בכתב המזמיןויתור  .29

על פי החוזה או על פי כל דין, או  וחשב כויתור על איזו מזכויותיילא המזמין שום התנהגות מצד 
אלה , אלא אם כלשהואי קיום תנאי להפרה או  ולאיז וכשינוי תנאי מתנאי החוזה, או כהסכמה מצד

  .נעשו בצורה מפורשת ובכתב

  חוזה ממצה .30

החוזה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,  .30.1
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת החוזה, 
ואשר לא באו לידי ביטוי בחוזה, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות 

  הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.   הקבועים בחוזה או

כל שינוי בחוזה ייעשה באמצעות מסמך נפרד מהחוזה, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  .30.2
 המזמיןהצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מן הצדדים ועל דף הנושא לוגו של 

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף  –בלבד, שאם לא כך 
 כנספח לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.  

  תוקף החוזה     .31

ונספחיו משקפים את מלוא ההסכמות בין הצדדים וגוברים על כל דיון, משא ומתן, הבנה,  החוזה
  רם חתימת חוזה זה.התכתבות ומסמך קודמים שהוחלף בין הצדדים ט

  שמירה על טהר המידות .32

  מצהיר כדלקמן:  המתכנן

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .32.1
הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על התקשרות 

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו  המתכנןלטה של עימו בחוזה זה, לרבות כל הח המזמין
  ו/או מי מטעמו בעניינו של חוזה זה, עם חתימתו ובמהלך תקופתו.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .32.2
ל מידע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקב המתכנןמשרה אצל 

  חסוי/סודי הקשור לחוזה זה.

כי הוא ו/או כל מי מטעמו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי  .32.3
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים  וו/או מי מטעמ וו/או עובדי אצל המזמיןמשרה 

  ית.ו/או תשלומים רלבנטיים לחוזה זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרות

 המזמיןהיה יבויות הכלולות בהצהרותיו דלעיל, , כי אם יפר התחייבות מההתחיילמתכנןידוע  .32.4
מוותר על   והמתכנןהבלעדי ובכל שלב שהוא, לבטל חוזה  זה מעיקרו,  ו, לפי שיקול דעתרשאי

  .בשל כך כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה

  השפעת סכסוך על ביצוע השירותים  .33

ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי  מצהיר המתכנן .33.1
הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהן, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב 

באחריות להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע שאר  המתכנןשא ישיפוטי כל שהוא, י
התחייבויותיו על פי החוזה ללא כל עיכובים ו/או השהיות, בהתאם ללוח הזמנים ולשאר 

  הוראות החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק החוזים (תרופות  .33.2
לא יהיה רשאי בשום מקרה לבטל את החוזה,  המתכנן, 1970- תשל"אהבשל הפרת חוזה), 

סעד ממוני  העל פי החוזה יהי למתכנןוזאת מכל סיבה שהיא, וכי הסעד היחיד אשר יעמוד 
 בלבד. 

  קיזוז ועיכבון .34

וכן לא  למזמיןהמתכנן לא  יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו 
כלפיו.  המזמיןיהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
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על פי חוזה זה מכל תשלום  ולקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו ל רשאי יהיה המזמין
לעכב כל נכס ו/או היה רשאי יעל פי חוזה זה ו/או על פי חוזים אחרים וכן  למתכנןהמגיע ו/או שיגיע 

על פי החוזה ו/או על פי  וכלפי המתכנןציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 
  .הסכמים אחרים שבין הצדדים

  כתובות הצדדים  .35

זה המפורט  יהיה מען הצדדים לצורך החוזה, וכל עוד לא תתקבל הודעה בדואר רשום על שינויו, 
 /אוולמזמין להודיע על כך  המתכנןמתחייב  המתכנןכתובת היה ויחול שינוי ב בכותרת החוזה.

   .למנהל הפרויקט, באופן מידי

  מסירת הודעות  .36

  הודעות על פי החוזה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. .36.1

, 1970 -תשל"אה ,(ב) בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)7מתן ארכה, כמפורט בסעיף  .36.2
  טעון הודעה בכתב.

ביד, במברק,  באתר למתכנןאו להינתן  מסר במען הצדדיםיהטעונות כתב יכולות לההודעות  .36.3
למזמין, תחשב  מתכנןהודעת דוא"ל אותה שלח ה .או בדוא"ל בדואר רשום ,בפקסימיליה

וכן  מתכנןכשהיא נושאת את לוגו ה PDFכהודעה שנמסרה בכתב במידה ונשלחה כקובץ 
  . המתכנןמטעם כשהיא חתומה בידי גורם המוסמך לשם כך 

שעות לאחר  24הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או  .36.4
שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל  72משלוח מברק או הודעת פקסימיליה, או 

 לפי המוקדם.

 סמכות שיפוט וברירת דין .37

לבית משפט המוסמך בת"א סמכות ייחודית לדון בכל עניין הקשור והנוגע בקיום חוזה זה על  .37.1
  נספחיו.       

על החוזה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר יגברו כל כללי  .37.2
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
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   המתכנן    המזמין
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