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תנאי חוזה כללליים
ללהתקשרוויות עם קבלנים
מעודכנת ינוואר 2013
מהדורה מ

פרק  - 1ככללי
הגדרות
1.1
תשתיות
אמצעות רא ש מינהל ת
"שירותי בריאות כלללית" או ""המזמין" -כללית בא
1.1.1
ובינוי שלל כללית.
1.1.2

רתו בחוזה ולרבות עעובדיו ,נצי גיו ומורשייו המוסמככים של
"הקבלן""  -כהגדר
שר להתחיי בויותיו
מטעמו בקש
הקבלן ,ייורשיו וכל מי שיבוא במקומו ,ו כל הפועל מ
בהתאם לחוזה.

1.1.3

תנאים כללייים אלו
קבלן אשר ת
חוזה זה"  -החוזה בין כללית והק
"החוזה""  -ו/או "ח
מך נוסף
או כל מסמ
תנאים כללי ים אלו ,ו/א
חיו ,כולל ת
מהווים נספח לו ,עעל כל נספח
שהוסכם
שהוא מהווה חללק בלתי נפררד מהחוזה .
א
ם עלי ו

 1.1.3א'

ספחיהם כמ פורט בסעי ף 1.3.1
הכלליים"  -תנאים כלליים אל ו לרבות נס
"
ם
"התנאים
להלן.

 1.1.3ב'

של שרותי בבריאות
"ראש מ ינהל תשתייות ובינוי"  -ראש מיינהל תשתי ות ובינוי ש
מונה על ידוו.
כללית ו//או נציג שמ

1.1.4

ש מינהל
ס"  -כל מי שמונה ב כתב כמהנדדס לצורך חוזה זה ע ל ידי ראש
"המהנדס
תשתיות ובינוי ו/א ו כל מי שיימונה בכתבב במקומו וו/או בנוסף אליו על ידדי ראש
ס להיות
תשתיות ובינוי של כלללית וכן כל מי שמונה בכתב על ידדי המהנדס
מינהל ת
הנדס על פי חוזה זה ,בבמלואם
תפקידי המה
בא כוחו של המהנדס לצורך מ ילוים של ת
ו /או בחללקם.

1.1.5

קח לצורך חוזה זה ,על ידי
אם ימונה ,בבכתב כמפק
"המפקחח"  -מי ש ימונה ,ם
המהנדס ו/או כל מי שימונה בבכתב במקו מו ו/או בנווסף אליו ע ל ידי המהננדס וכן
ת בא -כוחו של המפקח לצורך מיללוים של
מפקח להיות
בכתב על ידי המ
ב
כל מי שיימונה
ם.
זה במלוא ם ו /או בחלקם
תפקידי ההמפקח על פי חוזה ה

1.1.6

שיש להקימו ו/או שכבר הוקמו
ש
ק מהם
"המבנה""  -המבנה או המתק ן ו/או חלק
או לחלק מבננה שכבר ה וקם או
כולל כל חלק של מבנה שיש ל הוסיפו לבננין קיים ו
שיש לבצען לפפי האמור בבחוזה וכוללל עבודות ארעיות
ש
עליהם ו כולל כל העבודות
ארעי.
ומבנה א

1.1.7

העבודות ו/או הפעעולות שעל הקבלן,
ת
"הקמת המבנה"  -הקמת המבבנה ובצוע ככל
מסירתו
לרבות השלמתו ,בדיקתו ומ
ת
חוזה
לבצע על פי הח
ע
קבלנים וגורמים א חרים
עם כל מבנה ארעי או זזמני או
הקשורות ם
של המבננה לכללית ובצוע כל העבודות ה
ארעית.
עבודה א
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1.1.8

דות ו/או הפפעולות שעלל הקבלן לב צע על פי ה חוזה.
"העבודו ת"  -העבוד

1.1.9

ארעי"  -כל מבנה או עבבודה שתידררש באורח ארעי לשם הקמת המבבנה ,בין
"מבנה א
חריות.
תקופת האח
מבנה וכן בת
למפרע ובבין תוך כדי הקמת המ

1.1.10

חתם או
"האתר"  -המקרק עין אשר ב הם או דרככם ,או מתח
"
או
"מקום ההמבנה" ו/א
בנה ,לרבות כ ל מקרקעעין אחרים שיועמדו ללרשותו של הקבלן
מעליהם יוקם המב
סיף עליו
ו/או בנין קיים שיש להוס
ו
החוזה
ם לצורך בצוע התחייבוויותיו לפי ה
מדי פעם
בצע בו עבודדות כלשהןן ,וכן המבננה ו/או כל חלק ממנו  .שטחי
מבנה כללשהו או לב
תוארים
לביצוע העבודות יהיו לפי הגדרות ה מהנדס ,כפפי שהם מת
ע
ההתארגגנות
בנספח "  " 6.4.1לתנאים כל ליים אלו  -תרשים האתר וכפפי שהוצגו בסיור
ם לנוהל
ההצעות .ה התארגנות באתר תבווצע בהתאם
ם שנערך לפפני הגשת ה
הקבלנים
ספח " . " 1 .1.10
תנאים כללייים אלו כנס
המצורף לת
ההתארגגנות באתר ה

 1.1.10א'

של החוזה ,א ם קיים
מיוחדים ל
"בית החחולים"  -ביית החולים ,כהגדרתו בבתנאים המ
במ קום ההמבנה.

1.1.11

הקבלן שימ וש ,בין
"מקום בביצוע העבו דות"  -כל חלק ממק ום המבנה בו יעשה ה
במסגרת ולצורך בי צוע העבודוות.
ת
במישרין ובין בעקיפפין

1.1.12

סכום שנקבע בבחוזה לצוררך בטחון וו/או ערבון לקיום
ם
"סכומי ההערבויות"  -כל
קבלן.
הוראות ההחוזה כולן או מקצתן  ,על ידי הק

1.1.13

מורה הנקובבה בחוזה ז ה בתמורה לקיום הור אות החוזה
"שכר החחוזה"  -התמ
ה לרבות
הוראות
מהסכום הננקוב כנ"ל ,בהתאם לה
כל הפחתה מ
שתיווסף ולמעט ל
ף
ת
כל תוספת
חוזה זה.

1.1.14

מהווים חל ק בלתי
האחרים המ
טים ומסמככי התכנון ה
ת"  -התוכנייות ,המפרט
"תוכניות
ובמסמכי התכנון ה
י
במפרטים
ם
ת,
נפרד מה חוזה לרבות כל שינו י בתוכניות
האחרים
סמך תכנון אחרים
מפרט או מס
המהנדס וכן כל תווכנית או מ
ס
די
שאושרו בבכתב על יד
ס.
מזמן לזמן לקבלן על י די המהנדס
שימסרו מ

1.1.15

מתקנים ,חו מרים ,חומ רי עזר,
ציוד לבצוע ,חלקי ופרייטי ציוד ,מ
"חומרים "  -ציוד ,צ
סוג ומין
שירים ,חפצצים מכל ס
אב יזרים ,מככונות ,מכש
חומרי גללם ,כלים ,מוצרים ,א
העבודות
שהוא ,ביין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,בין המשמ שים למטרוות ביצוע ה
ת.
חלק מהעבודות
ם עצמם ק
ובין שהם

1.2
1.2.1

כללית וההמהנדס
תיו ותפקידדיו יהיו
כללית וסמכויות
ת
מנהל הפרויקט ובא -כוחה של
ל
המהנדס הינו
כמפורט בבחוזה.
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1.2.2

ת החוזה
את הוראות
טרתם ,בין היתר ,להבבטיח שהקבבלן יקיים א
תפקידי ההמהנדס מט
ת ,במלואן ו במועדן.
בדייקנות
מהנדס .סמ כויותיו
שמש כבא -ככוחו של המ
רשאי למנות מפפקח אשר יש
י
המהנדס יהיה
על ידי המהנ דס מעת לעעת.
קח יקבעו ל
של המפק

1.2.4

אין בחובבות המוטלוות על המה נדס ובזכוייות המו קנוות למהנדס על פי החווזה כדי
אלו מחובותי ו ו/או
ו
ת הקבלן מאי
טין ו/או ללשחרר את
לגרוע ו//או להקט
התחייבוייותיו על פי החוזה.

1.2.5

או פעולה שח
המהנדס למי שמונ ה על ידו כבבא -כוחו ,א
ס
שניתנה על י די
סמכות ש
חייב מי
אות החוזה ,אין בה כדדי לפגוע
שמונה עלל ידי המהנ דס כבא -כו חו לעשות עעל פי הורא
אותה סמכוות ו/או
השתמש בא
המהנדס לה
או לגרועע מזכותו ו/או מסמככותו של ה
לעשות אוותה פעולה .

1.2.6

ה ושאר
אות החוזה
הקבלן מפררש כהלכה את הורא
דוק אם ה
המהנדס רשאי לבד
ם נקבע
אשר לגביהם
ת הניתנות לו במהלך העבודה .ללגבי אותם עניינים א
ההוראות
הנדס בקשר לאותם
קביעת המה
בחוזה כיי קביעתו של המהנדס תהיה סופיית ,הרי שק
ת לערעור.
ת ,מחייבת וובלתי ניתנת
תהיה סופית
עניינים ת

1.2.7

א תהווה
במקרה מסוים לא
ה
מצד כללית או מי מטע מה לסטות מתנאי הח וזה
הסכמה מ
ממנה גזירה שווה למקררה אחר.
תקדים וללא ילמדו מ

1.2.8

תנות לה לפפי החוזה במקרה
מטעמה בזככויות הנית
משה כללית או מי מ
לא השתמ
מקרה מסויים ובין
ויתור על אותן זכויות ביין באותו מ
ר
אין לראות בכך
מסוים ,א
התנהגות זוו ויתור כללשהו על זככויות וחובבות לפי
אחר ,ואין ללמוד מה
במקרה א
החוזה.

1.2.9

שביעות רצוונם המוחללטת של
קמת המבנ ה בהתאם לחוזה ולש
הקבלן יבבצע את הק
המהנדס ,בבין שהן
כל הוראות ה
לצורך קיום הח וזה את ל
ך
מלא
כללית וההמהנדס וימ
אמורות בבחוזה ובין שאינן אמו רות בו.
ת לקבלן
מוסמך לתת
הנדס אינו מ
סכם על הקבבלן כי המה
מובהר ומוס
למען הסרר כל ספק מ
מנים של
ו/או מלוח הזמ
ו
תקציבית ה כוללת
המסגרת הת
די לחרוג מה
שיש בהן כד
הוראות ש
תשתיות
שניתנו על יידי מינהל ת
ת העבוד ה ש
שבאים לידי ביט וי בהזמנות
ם
העבודות כפי
ובינוי שלל כללית.

1.2.3
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קום אחר בבחוזה זה לעיל ולהלןן ,מובהר וומוסכם
מור בכל מק
בנוסף ועעל אף האמ
המהנדס מכח סמ כויותיו
ס
מקרה שניתנה ללקבלן על -יידי
ה
בזאת מפפורשות ,כי בכל
ראה הקובע ת מחירים ו/או כמויוות של העב ודות ,אשר עומדת
על -פי חו זה זה ,הור
חוזה זה
מהוראות ח
קיימת בחו זה זה ו/אוו המוסיפה או משנה מ
בסתירה להוראה הק
הקובעת מחירים ללעבודות
ת
אה
מכלליות האמור ללעיל  -הורא
ת
רוע
לרבות אךך מבלי לגר
המהנדס
להן לא נ קבע מחיר מפורש בחווזה ,וכן בככל מקרה ש ניתנה לקבללן על ידי ה
מאשרת
הוראה הקו בעת ו/או מ
מכח סמככויותיו על פי סעיף  111לחוזה זזה להלן ,ה
מאשרת מחיר עבוודה יומית ,מוטלת
ת
מחיר יחיידה נוסף ו//או הוראה הקובעת ו//או
ובינוי של כללי ת בכתב ,עעל מתן
י
תיות
מינהל תשת
על הקבללן החובה להודיע למ
ההוראה שניתנה וולקבל את אישורו
ה
בצרוף אומדדן עלות בג ין
ההוראה האמורה ב
מורה וזאת כתנאי
תשתיות ובבינוי של כללית להווראה ה אמ
בכתב שלל מינהל ת
להסתמכוותו של הקבלן על ההווראה האמו רה בתביעו תיו הכספי ות נגד כלל ית בגין
ה כן הקבלן יהיה הוא מנוע אף מללהעלות
ביצוע העעבודות על -פי הסכם ז ה  .לא עשה
ס בדבר הפפסד ו/או נזזק שנגרם לו בגין
כל טענה כנגד כלליית ו/או כנ גד המהנדס
ה .מבלי לגגרוע מכללייות האמורר לעיל,
המהנדס האמורה
ס
את
ת על הורא
הסתמכות
גם לגבי הורראת המהנדדס שניתנה מכח סמכוות אשר
מובהר כיי האמור לעיל יחול ם
סופית ומחייבת  .על אף
ת
כי קביעתו ש ל המהנדס הינה
בקשר אלליה נקבע בחוזה זה י
המהנדס
מוסכם בזאת כי כללית תהייה רשאית להסתמך ע ל הוראת ה
ם
האמור ללעיל
האמורה
בכתב להוראה ה
ב
שורה
אם ל א התבבקש ו/או ללא ניתן איש
לכל דבר ועניין גם א
אה האמורה .
תב כי אין ה יא מאשרת את ההורא
ובלבד שללא הודיעה לקבלן בכת
1.2.10

המתכננים וו/או היועצ ים ללא
הקבלן א ינו רשאי ללפנות ישירוות ו/או בע קיפין אל ה
הנדס ו/או ללכלל ית,
תב מאת המ הנדס ו/או כללית ,ופנ יה כזו למה
מראש ובכת
הסכמה מ
מור ,תהיה במועד
ת הסכמה בכתב כאמ
או למתככננים ו/או ליועצים ללאחר קבלת
שיוותר זמן מספיק לטי פול בפניה.
ובאופן ש
ההוראות והתוכניו ת בקשר ללהקמת המבבנה ולעבודדות רק
ת
קבל את כ ל
הקבלן יק
או המהנדס .
ת כללית ו/א
באמצעות

1.2.11

שהורשה לכך על יידי כללית וו/או על
ה
מי
אפשר ויעזוור למהנדס ו/או לכל מ
הקבלן יא
ת עבודה
מקום אחר שבו נעשית
ידי המהננדס ,להיכנס בכל עת למקום המ בנה ולכל מ
ממנו מובא ים ו/או מ וחזקים
הקמת המבננה וכן לכלל מקום שמ
כלשהי בבקשר עם ה
חומרים.

1.2.12

אחד מסמככויותיו ותפפקידיו המ פורטים
בכתב את כל א
ב
המהנדס רשאי להעעביר
הוראות
של המהנדס ,וקביעות וה
מפקח ו/או למפקחי ם ,הכל כראוות עיניו ל
בחוזה למ
אילו ניתנו על ידי
בכתב כאמור י חייבו את הקבלן כא
ב
קחים
המפקח וו/או המפק
המהנדס.

1.2.13

סמכות ו/אוו בזכות
המהנדס בס
מבלי לפגגוע בהוראוות סעיף  1.2..9לעיל ,השתמש ה
לא יהא הקבבלן זכאי ללתשלום כללשהו מכלליית בגין
כלשהן ההמוקנות לו בחוזה ,א
סמכות ו/אוו בזכות
קים שנגרמו לו אם יגר מו לו עקב השימוש בס
ת ו/או הנזק
ההוצאות
צוין הדבר במפפורש בחוזה
ן
כאמור א לא אם
ה.
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1.3

ם של דיני הפפרשנות
תחולתם
דיני הפררשנות יחולו על הח וזה ולצור ך פרשנות רואים א ת החוזה כחקוק
תו בדיני הפפרשנות.
במשמעות

. 1.3א

נספחים
נספחי תננאים כלליי ם אלו:
נספח "  3.1..3א)  - "( 1נספח בטייחות
אסבסט באתרי בנניה
ט
עבודות עם
ת
נספח "  3.1..3א)  - "( 2הנחיות ב טיחות לביצצוע
ם וציוד
("  -נוהל קבבלת מתקנים
נספח " . 3.1..3א ) " 3
תר איכלוס  -ביקורת ב טיחות לעבבודות קבלנייות
(" -טופס הית
נספח "  3.1..3א ) " 4
נספח " . 12.3..3ב"  -הצהרה על העדר ת ביעעות במהדוררתה האחרוונה
שטח
נספח "  - " 1.1.110נוהל התארגננות קבלן בש
ה משולש
נספח "  4.2.4..2א"  -נוסח עקרו ני של חוזה
שר ע"י
רשים האת ר  -יצורף לאחר שי וכן ע"י ה קבלן ויאוש
נספח "  - " 6.4.11תר
המהנדס.
מהנדס.
אושר ע"י המ
לוח זמנים  -י צורף לאחרר שיוכן ע"י הקבלן ויא
נספח "  - " 9.3. 1ח

1.4
1.4.1

מסמכים
ם
סתירה בבין
או פרוש שוננה ו/או
שמעות ו/א
אי התאמה ו//או כפל מש
רה ו/או י
בכל מקררה של סתיר
מפורשת
הוראה ברורה ומ
ה
השמטה בבין הוראה מהוראות תנאים כללליים אלו ללבין
חה של זו האחרונה עעדיף על כווחה של
החוזה ,כוח
אחר המהוווה חלק מה
במסמך א
תנאים כללייים א לו.
ההוראה האמורה בת

1.4.2

שמעות ו/אוו פירוש
בכל מקררה שהקבלן יגלה סתיררה ו/או אי התאמה ו//או כפל מש
שות הכלולי ם בחוזה ו//או בנספחיי החוזה
בין התיאוררים והדריש
או השמטה ב
שונה ו/א
טים ,בין
לחוזה כולל תוכנניות ומפרט
ה
קשר
סמכים השו נים שימסררו לקבלן בק
ו/או במס
סעיף  1.4ללתנאים
אם צורפפו בפועל ללחוזה זה ובין אם ללאו ,יחולו הוראות ס
הדרישה
אור ו/או ה
שמעות ו/א ו הפירוש ו/או התיא
הכלליים ,,והמסמך ו/או המש
ת ,אולם
תהא סופית
הנדס בכתב וקביעתו ת
הקובעים יהיו אלה שיקבעו ע ל ידי המה
לחריגה כלשהי בעערך העבוד ות ו/או
ה
של המהנדס כאמור תג רום
במקרה בבו הוראה ש
העבודה
לוח הזמננים ,מעבר לסכומים ו /או המועדדים הנקוביים בהזמנה /הזמנות ה
מהתקציב וו/או לוח ה זמנים "( ,י היה על
על פי החחוזה )להלן " :עבודות החורגות מ
המוסמך
תשתיות ובי נוי בכללית או נציגו ה
אש מינהל ת
קבל אישור בכתב מרא
הקבלן לק
החורגות
ביצוע עבודות ה
ע
טרם
חריגה כאמוור וזאת בט
בינוי לכל ח
תשתיות וב
במינהל ת
היה ולא קייבל הקבלן אישור כא מור מראש ובכתב
מהתקצי ב ו/או לוח הזמנים .ה
לא תהיהה לו כל טעננה ו/או תבייעה ו/או עיילה לדרוש מכללית ת שלום ו/או תוספת
קציב ו/או ל וח הזמנים .
בודות החוררגות מהתק
כלשהי בגגין ביצוע עב
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1.4.3

שמעות ו/אוו פירוש
בכל מקררה שהקבלן יגלה סתי רה ו/או א י התאמה ו/או דו -מש
חוזה ו/או בבנספחיו
הכלולים בח
הדרישות ה
תיאורים וה
או השמטה בין או מהת
שונה ו/א
תוכניות
סרו לקבלן בקשר לחווזה כולל ת
שונים שימס
מסמכים הש
של החוז ה ו/או במ
שאלה לגבי הפירוש הננכון של
ם ,ו/או בכל מקרה שה תעוררה אצצל הקבלן ש
ומפרטים
תוכניות ומ פרטים,
לחוזה זה כולל ת
ה
קשר
מסמך כלשהו ש נמסר לו בק
ך
חוזה זה ו/או
לפני הגשת הצעעה ו/או
י
מהנדס לכך בכתב
את תשומת לבו של המ
חייב הקבבלן להסב א
הוראות
אות המהנד ס בכתב כי צד לנהוג וה
של עבודה כלשהי ולקבבל את הורא
ביצועה ש
אמור בסעיףף . 1.2.9
סופיות בכפוף לא
ת
המהנדס יהיו
ה לגלות
הוכחה כ י ללא ניתן היה
חול על הקבבלן חובת הה
של אי גילוי במועד ,תח
במקרה ש
מעות ו/או הפירוש
התאמה ו/א ו דו המשמ
סבירה את הסתירה וו/או אי הה
בבדיקה ס
השונה ו//או ההשמטה.

1.4.4

חריות על הקבלן,
בכל מקררה של אי ציות להווראות סעייף  , 1.4.3תהיה האח
ת ,כאמור ,לדרוש
חר ביצוע עעבודה בניג וד להוראות
אי גם לאח
ס יהיה רשא
והמהנדס
הקמה מחדש וכדומה
ה
מהקבלן לבצע ע ל חשבונו פפירוק ,סי לוק ,התא מה,
והוראותייו יהיו סופיות.

1.5
1.5.1

שנה
קבלן יחי ד וקבלן מש
במסגרת סעעיף . 1.1ה .ללתנאים המ יוחדים לח וזה כ"קבל ן יחיד"
היה והקבבלן יוגדר ב
הוראות
לא יחולוו הוראות סעיפים  , 4.2. 5 , 4.2.4 , 44.2.3 , 2.9..3ו 4. 3 -להלן וה
סעיפים  4.2.8 , 4.2.7 , 4.2.6 , 4.2.1ו 4.2..9 -להלן יחולו רק ככל שהן נוגעות
סעיפים  4.2.88 4.2.7 , 4.22.6 , 4.2.1ו-
ם
מען הסר ס פק מובהר כי
לגורמים אחרים .למ
יחולו ככל שהם נוגעים לקבבלנים אחריים.
ו
 4.2.9להללן לא

1.5.2

לתנאים המיוחדי ם לחוזה כ"קב לן
ם
קבלן יוגדר במסגרת סעיף  . 1.1ה.
היה והק
3
הוראות סעעיפים , 3.77.1 , 3.5 , 22.9.3
משנה" ללא יחולו ה
, 4.2.3 , 3.8.5.2 , 3.8.2.1
 66.10 ,. 6.100 , 6.9 , 6.6 , 4.3 , 4.2 .5 , 4.2.4א 6.11 ,ו 13.3 -להלן והוראות סעיפים
שהן נוגעות ללגורמים
ן
רק ככל
 4.2.8 ,4.2.7 , 4.2..6 , 4.2.1ו 4.2.9 -להלןן יחולו ק
ם  4.2.88 , 4.2.7 , 4.22.6 , 4.2.1ו 4. 2.9 -להלן
ספק מובהר כי סעי פים
אחרים .ללמען הסר ס
לא יחולו ככל שהם נוגעים לקבבלנים אחרי ם.

ת כלליות
התחייבויות
פרק  - 2ה
הוראות כל דין ,מיללוי דרישות ואישורים
2.1
שר להקמת המבנה
דין החל בקש
אות כל ן
מור בקפדנוות על הורא
מתחייב לשמ
הקבלן מ
2.1.1
ת.
ולעבודות
2.1.2

מבלי לגררוע מכל ליוות האמור בסעיף  , 2.11.1הרי עעבודות אש ר לגביהן קיימות
או היתרים ו/או רשיוננות וכו'
דרישות ,תקנות ,הוראות ,חוב ת קבלת איישורים ו/א
משלתית ,עעירונית,
)להלן "" -דרישות"( ,של רשות מוסמכת כללשהי ,לרבוות רשות ממ
מקומית ,מעבדת ומכון תקינה או אחרת ,יבוצעו בה תאם לאות ן דרישות ,והקבלן
ק
מילויין המלא
אחראי למ
והמדויק של דרישוות אלה.
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2.1.3

התאמת
המציא ליד יו אישור בכתב על ה
מהקבלן לה
אי לדרוש מ
המהנדס יהיה רשא
ה לקבל
שניתן יהיה
חלק מהן לדר ישות ,כהג דרתן לעילל ,במידה ש
ק
העבודות ו/או
הטיפול,
חייב להמצציא כל אי שור כזה למהנדס .ה
הקבלן מתח
אישורים כאלה ,וה
וההוצאות הכרוכות ו/או החלו ת על מילו י הדרישות יחולו במללואן על
ת
ת
האחרי ות
אחריות
אמור כדי ללפטור את הקבלן מהא
את אישור ללמהנדס כא
אין בהמצא
הקבלן .א
המוטלת עליו על פי החוזה.
מוצרים
החומרים המ
העבודות ,ה
ה ,לרבות א ופן ביצוע ה
העבודות" בסעיף זה
"
ת
"התאמת
והציוד העושים את העבודוות ו/או
ד
אנשים ,הגוו פים
ששימשו בביצוע העעבודות ,הא
משים לעבודדות.
מרים המשמ
המייצריים את החומ

2.1.4

א תינתן
שהן לא יאוושרו וכן לא
ידע על קיום דדרישות כלש
תביעות ההקבלן בטענה שלא ע
שנגרם על ידו מפאת אי -מילוי דדרישות
קב איחור ש
לקבלן ה ארכת זמן כלשהי עק
כלשהן.

2.1.5

אחריות
קבלן ישא בא
באחריות הקבלן לפפי הוראות אחרות של החוזה ,הק
ת
מבלי לפגגוע
מלאה לככל תביעה שתוגש נגדדו ו/או נגדד עובדיו ו /או נגד קבבלני המשננה ו/או
שר להקמת המבנה בש מו ו/או
מקום המבנ ה ו/או בקש
עובדיהם ו/או נגד כל הפועל במ
מתכננים
המהנדס ו/א ו המפפקחים ,המ
ס
או
מטעמו ו//או נגד כלללית ו/או עובדיה ו/א
אי קיום
טעמה בשל א
של כללית וו/או באי -כווחה ו/או ה פועלים מט
ם למיניהם ש
והיועצים
הוראת דין כלשה י על ידו ו /או על ידי עעובדיו ו/אוו על ידי
ת
התחייבוייות ו/או הפפרת
משנה שלו ו/או על יד י כל הפועלל בשמו או מטעמו וה וא מתחייבב לפצות
קבלני המ
או תביעה ו /או נזק ש ייגרם לכלללית ו/או ללעובדים
את כללי ת בעד כל דרישה ו/א
המתכננים והיועצים ללמיניהם ש ל כללית ו//או באי
ו/או למההנדס ו/או המפקחים ה
אמור.
או הפועלים מטעמה בג ין הפרה כא
כוחה ו/א

2.1.6

הוראות כל דין בדבר מתן הודעו ת ,קבלת ררשיונות
מתחייב למללא אחרי ה
הקבלן מ
שלתית,
לכל רשות ממש
אחרים ל
לים וכל תשל ומי חובה א
מסים ,אגר ות ,היט ם
ותשלום מ
אי שאם
מבנה ,בתנא
או רשות מ וסמכת אח רת הקשוריים במבנה וובהקמת המ
מקומית א
מן האמורים
ת ,יהיה
החל לפי כל דיין על כללית
ל
ם לעיל,
תשלום כלשהו ן
ם
קבלן
ישלם הק
עליה להחחזיר לו תשלום כזה.

2.1.7
2.1.7.1

אישורים
החוזה על ככל חלקיו וננספחיו,
תיו של הקבבלן על פי ה
בלי לפגועע בכלליות התחייבויות
היתרים
חשבונו את כל האישוררים ו/או הה
השיג ,באחרריותו ועל ח
על הקבל ן לטפל ולה
הדרושים
ם להקמת המבנה ולבצווע ההתחבררויות למער כות התשתיית המקומייות מכל
ט היתרי
מך אחר כוללל היתרים על פי חוק י רישוי עס קים ולמעט
או גוף מוסמ
רשות ו/א
התכנון והבבנייה תשככ"ה  1965-וכל זאת בבזמנים וב מועדים
בניה על פי חוק ה
בצע את כ ל התחייבוויותיו על פי החוזה וכולל בליי לפגוע
שיאפשרוו לקבלן לב
ם.
בכלליות האמור לעייל עמידה בללוח הזמנים
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שת הבקש ות ,האיש ורים ,הת צהירים
חראי להגש
תר יהיה הקבלן אח
בין הית
שויות השוננות בצורה ובהיקף הננדרשים על ידי כל
תאימו ת לרש
וההתחייבבויות המת
קשה בכל ררשות ,לזיררוז הטיפול במידת
שוטף אחר הטי פול בכל בק
ף
מעקב
רשות ,למ
מכל רשות ,וללטיפול בכלל הכרוך
ל
קונים ו/או שינויים נדדרשים
האפשר ,לקבלת תיק
והנובע מ כך.
קון ו /או כל דרישה
דס מיד את כל המידע על כל שינווי ו/או תיק
הקבלן יעעביר למהנד
די כל רשות כאמור לעייל.
אחרת שיידרשו על יד
בלי לגרועע מכלליות האמור לעייל ו/או בכלל מקום אח ר בהסכם זזה ,מתחייבב הקבלן
תיקון ו/או תוספפת בכל
ן
אישור המהנדס לכל שינוי ו/או
ר
לקבל מרראש ובכתב את
או תצהיר וו/או התחיי בות להיתרר כ לשהו
ו/או אישור ו/א
ו
תוכנית ו//או בקשה כלשהי
תן בשם
שהקבלן עומד לית
ן
או התחייבוות
הצהרה ו/א
על כל צררופותיהם ו/או לכל ה
כללית לצצורך קבלת כל היתר כ אמור.
2.1.7.2

סר ספק ,מוסכם ומ וצהר בזא ת כי כל ההוצאות הכרוכות בהשגת
למען הס
ת אגרות
חיו ,לרבות
חלקיו ונספח
בלן להשיג על פי החוזזה על כל ח
ם שעל הקב
האישורים
מים ,ביוב ,ניקוז ,טלפפונים וכו' ,ולרבות
שונים לחשמל ,מ
ם
כולל תשללומי חב ור זמני
קבלן וישוללמו על ידו ישירות ללגורמים
חולו על הק
ם והמסים השונים ,יח
ההיטלים
שהקבלן
ישירות מכללית וזאת בלי ש
ת
התשלום יידדרש
או לכללית במקרה שה
השונים א
ה.
רה נוספת ו /או נפרדת מעבר לתמ ורה שנקבעעה בחוזה זה
אי לכל תמור
יהיה זכא

2.1.7.3

לפי הוראות ה
הקבלן לבצע ,י
ן
הר בזאת כיי על
סכם ומוצה
למען הס ר ספק ,מוס
המהנדס
לצורך קבלת כלל אישור
ך
כל שינוי ו/או תוספפת שידרשו על ידי הררשויות הש ונות
ת היתרי
רבות ומבלי לפגוע בכללליות האמ ור לעיל ,לצצורך קבלת
תר אחר ,לר
ו/או הית
קבלתם עד מסירה
תכנון והבנ ייה תשכ" ה  1965 -ו//או לאחר ק
בנייה על פי חוק הת
המבנה כגון ,י
ה
סופית שלל כל
בלי לפגוע בכללליות האמ ור לעיל ,ה גדלת עובי קירות,
מערכות
התחברות למ
תים ,שינויי נקודות הה
תחים ,חדרי מדרגות ו תאי שירות
תוספת פת
טלות על
אינן מהוות חלק מהעבבודות המוט
שונות וכו' .במידה ועב ודות אלו א
תשתית ש
ם עבורן
אי לתשלום
אות אחרות של חוזה זה ,יהיה הקבלן זכא
הקבלן ע ל פי הורא
רק  11להלן .
בהתאם ללהוראות פר
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2.1.7.4

הנחיות המהנדס ,את כל
ת
קבלן לבצע לפי
בכלליות האמור ל עיל ,על הק
ת
מבלי לפגגוע
היתרים
קבלת כל תעודדות הגמר וכל הרשייונות ,האי שורים והה
ת
הדרוש ללשם
האחרים הנדרשים עעל פי כל דיין לשם הפעעלת המבנה למטרותיו  .בנוסף על האמור
שיג על חשבבונו את כ ל האישוריים הנדרשי ם לשם
לעיל ,עלל הקבלן לתאם ולהש
ההתחברוות הסופית למערכות תשתית שלל חשמל ,בביוב ,מים ותקשורת .ואולם,
שולם על ידיי כללית
סופי למערככות אלה יש
התשלום לרשויות ה שונות בגין החיבור הס
באמור לעיל כדי לפגוע בחובת הקבבלן להשיג על חשבונו את כל
ועל חשבוונה .אין א
ם ,האישוריים וההיתר ים הדרושיים לביצוע עבודות
ת ,החיבורי ם הזמניים
הרשיונות
על הסכם עם מעבדת
וכולל חתימה ל
ל
מניות
מבנה ,כולל עבודות מווקדמות וזמ
הקמת המ
שוטפות בה תאם לדרי שות התקננים ,מתן ה
תקינה ללשם ביצוע בדיקות ש
הצהרות
להחזרת כבישים למצבם
ת
מתן ערבויוות
לרש ויות כיבוי אש ולרשויות אחרות ,מ
אלמנטים המתוכננ ים על ידי הקבלן,
ם
סטטיים בגיין
הקודם ,חחתימה על חישובים ס
אום עם
דומות נוספות ,הכל בתיא
ת
השלד והוצצאות
אחריות לביצוע ה
ת
הצהרות על
דרישות הר שויות השוננות.
המהנדס ובהתאם לד

2.1.7.5

אישור וכל היתר שית קבל מכל רשות מוס מכת בגין הטיפול
הקבלן יעעביר כל א
א העביר
ה לעיל ליד י המהנדס וכל עוד לא
בהשגת ההאישורים וההיתרים עעל פי החוזה
או היתר
לא התקבל ככל אישור א
שור או ההיתר כאמור ייחשב הדבבר כאילו א
את האיש
כאמור.

2.1.7.6

ת ,האישוריים והביטוח ים ה דרושי ם בקשר לככלי רכב
תחייב כי כל הרשיונות
הקבלן מת
התשל"ה  19775-הקשוררים עם
ת דרכים ה
ם בחוק פי צויים לנפגגעי תאונות
כהגדרתם
טוח רכב
פרוייקט ביצוע והקמת המבנה והנדרשים על פי כל דדין ,לרבות פקודת ביט
הקבלן ויהיו ברש ותו ובתוקףף במשך
ן
סח חדש( התש"ל  , 1 970-יושגו עלל ידי
מנועי )נוס
ת ביצוע הפרוייקט ,ה
כל תקופת
וה כל באחריו תו ועל חשבבונו של הק בלן.

. 2.1.7.7

אישורים
מכלליות האמור בס
ת
מבלי לגררוע
סעיף  2.1.7זה לעיל ,י שיג הקבלן גם את הא
הבאים כככל הנדרש ללהקמת המ בנה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב .

הבריאות.
שור משרד ה
איש
העבודה.
שור משרד ה
איש
ת ישראל )ל עניין בטיח ות(.
שור רשויות כבוי אש ו//או משטרת
איש
שורי מפקח עבודה אזו רי בנושא בבטיחות וגה ות.
א יש
הממונות על בקורת איכות הבננייה.
ת
שור הרשויות
איש
השונים,
שמל ,לרבוות בשלבי העבודה ה
חיבורי החש
שור בודק מוסמך לח
איש
הצורך.
.
במיידת
משטרה ו/או רשוי ות הביטחו ן.
ה
שור
איש
מית ו/או ב משרד הפניים ו/או
הסביבה בר שות המקומ
היחידה לאיכות ה
ה
שור
איש
השיירות לאיכוות הסביבה .
תיה ואגפיה .
שור הרשות המקומית על מחלקות
איש
טוטורית
שלים שיידררש על ידי רשות סטט
סף ו/או מש
כל אישור אח ר ו/או נוס
שהי.
כלש
לבניינים קיימים.
ם
שר
חפירות וקש
שור מהנדס בית החולי ם לביצוע ח
איש
נוסף ו/או אחר שיידרש עלל ידי המהנדדס.
ף
אישור
כל א
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2.2

זכויות פפטנטים וכיווצ"ב
באחריות הקבלן לפפי הוראות אחרות
ת
נזק מכללית ,ומבלי לפגווע
מנע כל ק
הקבלן ימ
לפצות את כלליית על כל תביעה ,דררישה ,הליךך ,נזק,
ת
קבלן
מתחייב הק
בחוזה ,מ
מדגמים,
חר שיתעורררו כתוצא ה מפגיעה בזכויות פפטנטים ,מ
הוצאה וותשלום אח
או עקב השי מוש על
הקמת המבנה א
ת
סחר או זכויות דומות אחרות תוךך כדי
סימני מס
במתקנים ו/או מכו נות ו/או מככשירים
ם
או
אחרים מטעמו ב חומרים ו/א
ם
ידי הקבללן או
מדגמים,
היה צורך בבקבלת רשו ת שימוש בבפטנטים ,מ
מבנה .אם יה
ם הקמת המ
בקשר עם
אי לקבלת הרשות
קבלן אחרא
סימני מ סחר או זכויות אחררות כאמורר ,יהא הק
האמורה ולתשלום עעבורה.

2.3

זכויות ההנאה
מבנה בקבללת זכות ה נאה או שיימוש כגון :לצרכי
לשם הקמת המ
ם
אם יהא צורך
מה ,יהא
כל זכות דומ
מעבר או שיימוש ,או ל
או נטילת ע פר או חול ,או זכות מ
חציבה ,א
הכל כפי
מורתה  -ה
מבעליה וללתשלום תמ
בלת הזכות האמורה מ
אחראי לקב
הקבלן א
הבעלים לבין הק בללן.
ם
שיוסכם בבין

2.4

עתיקות
הירות )לרב ות ,בלי
על הקבלןן לנקוט לפפני ובמהלך ביצוע העבבודות ,בכל אמצעי הזה
התראה על ככך בפני הע ובדים שיועעסקו על ידוו( ,שלא
מור לעיל ,ה
לגרוע מככלליות האמ
הלך ביצוע העבודות ב מקום המבבנה ולא
תיקות אם יתגלו במה
קברים ובעת
לפגוע בק
ממקומן.
להזיזם מ
צהר בזאת כי כל עתי קות וקבריים שיתגלו כאמור
סר ספק ,מ וסכם ומוצ
למען הס
של"ח 1 978 ,הינן ויה יו נכסי
העתיקות תש
אות חוק ה
שר עליהם חלות הורא
לעיל ,ואש
התקנות
העתיקות וה
לפעול במקרה כ זה לפי הורראות חוק ה
ל
המדינה .הקבלן מתחייב
מיד עם
הודעה מפורטת מ
ה
הקבלן לכל לית
שהותקנו על פיו .בנוסף על כךך ,ימסור ה
קבר כאמורר.
גילוי כל עעתיקה או ק
מבנה או
של מקום המ
חלק מסוים ל
ק
צורך בהפסקת בביצוע עבודדה בכל
ך
בכל מקררה של
הקבלן בתיאום עעם כללית להמשך
ן
בגין גילווי קברים וו/או עתיקוות כנ"ל ,יפפעל
העברת הציווד ומפעילי ו ופועליו ללאזור אחר במקום
ביצוע העעבודות באזזור אחר לה
דת האפשר להמשיך בבביצוע העבודדות ללא הפפרעה או עי כובים.
המבנה בוו ניתן במיד
מכללית
הא זכאי ל כל פיצוי מ
קבלן לא יה
צהר כי הק
סר ספק ,מ וסכם ומוצ
למען הס
והוצאות היכולים להיגרם ע קב ובגין גגילוי קברי ם ו/או
ת
עיכובים
ם
של
במקרה ש
עתיקות ככאמור לעילל.

2.5

מחצבים וכו'
חרי שיגלה הקבלן
ש ו/או בעללי ערך מסח
מרים הנית נ ים לשימוש
כל המחצצבים והחומ
ר
במקום ההמבנה )לר בות
כורכר ו/או בזל ת לפי העננין( הינם רכוש כלליית אלא
על פי דין.
נכסי המדינה ל
י
שהינם
ובמידה ש
חומרים
הקבלן א ינו רשאי ללמכור על דדעת עצמו וו/או להשת מש במחצבבים ו/או בח
אים שיקבעוו על ידי
קיבל מראש ובכתב את הסכמת כלללית ובתנא
א לאחר שק
הנ"ל אלא
התמורה המגיעה ללכללית בגיננם.
ה
כללית וללאחר שנקבעעה
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היה והקבבלן יפר הו ראות אלה או חלק מ הן ,הוא יפפצה וישפה את כללית בפיצוי
קבע על ידי המהנדס.
כספי שיק
אויים לשימווש ו/או
חומרים הנ""ל אינם רא
היה והמההנדס יקבע כי המחצב ים ו/או הח
על חשבונו ללהרחקתם ממקום
ש ,ויש לסללקם ,ידאג הקבלן ל
לא ניתניים לשימוש
מבנה.
מחוץ למקום המ
ץ
מקום שפך מותר
המבנה למ
2.6

הודעות
תיתה לצד השני לפי החוזה ,תי נתן במכתבב רשום
חד חייב לת
כל הודעהה שצד אח
צד השני ,הרשומה בבחוזה ,או תימסר ב כתובתו
בת של הצ
שיישלח לפי הכתוב
ה ב דואר ר שום תיחש ב כאילו ש
השני .הודעעה שנשלחה
האמורה של הצד ה
שנמסרה
הדואר למשלוח ככאמור.
ר
מזמן מסירתה ללבית
ן
לתעודתהה כעבור  48שעות
אית כללית ו/או המהנדדס לתת
הנוגע לבצוע העבבודות ,רשא
ע
לעיל ,בכל
,
אמור
למרות הא
הקבלן ,והודדעה כזו
א כוחו המ וסמך של ה
הודעות ,בכתב ו/או בע"פ ,למי שמונה כבא
תה כאמור.
מיד עם נתינת
נמסרה לקבלן ד
ה
אילו
תחשב כא

2.7

מבוטל.

2.8

סכומים
שהו המגיע ממנו לכלללית כנגד ס
שאי לקזז סכום כלש
הקבלן ללא יהיה רש
שכללית חחייבת לקבללן ,בין על פפי חוזה זה ובין שלא עעל פי חוזה זה.

2.9

של הקבלן עעל פי החוזזה מתחייב הקבלן
באופן כלללי ובלי לפפגוע בהתחיייבויותיו ש
עליו על פי הח וזה )על
ו
המבנה בהת אם לכל הדדרישות המ וטלות
לבצע ולההקים א ת ה
צווים הוראות ותקנות
ם
ההוראות ה כלולות בח וקים,
כל נספחייו( וכן בכפיפות לכל ה
כל רשות מו סמכת .מבבלי לפגוע בבכלליות הגגדרת העבו דות או
בני תוקףף מטעם ל
השאר:
באמור בככל מקום א חר בחוזה ככוללות העבבודות בין ה
2.9.1

ה.
הקשור והכררוך בביצוע עבודות כמ פורט בחוזה
את כל ה

2.9.2

טלת על
השגתם מוט
את כל הקשור והככרוך בהשגגת כל האיישורים שה
הקבלן על פי הוראו ת החוזה.

2.9.3

קבלנים אחרים ככמפורט בפפרק 4.2
ם
שוא חוזים עם
העבודות נש
את כל ה
ה בדרך
חרים תעשה
אם ההתקשר ות עם הק בלנים האח
את בין ם
להלן וזא
סעיף  4. 2.3.2ו/או
מפורטת בס
או בדרך המ
רטת בסעיף  4.2.3.11ו/א
המפו ת
מפורטת בס עיף  44.2.3.3להלן.
בדרך המ

2.9.4

תבצעות
ה ותיאום ב יצוע כל העעבודות המת
הקשור והכררוך בבקרה
את כל ה
התחלת עבוודה ועד סי ום בצוע העעבודות,
המבנה ,מיוום מתן צו ה
במקום ה
הקבלן ,קבללני משנה ,קבלנים וגגורמים אח רים וכל גווף נוסף
על ידי ה
במקום המבנה.
ם
שהמהנדס יודיע לק בלן על פעי לותו
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2.9.5

ו/או הפעולות המפורטות בכתבי
ו
ההתחייבויוות ו/או העעבודות
את כל ה
"
ת נספחים "א",
ת ,במפרט ובתוכניות
הכמויות
"ב" ו" -ג" ללתנאים
הפעולות
תחייבויות ו/או העבודדות ו/או ה
המיוחדיים לחוזה ו את כל ההת
הקבל ן ו/או שעעל הקבלן לבצע על פי החוזה על כל
ל
המוטלות על
ת
נספחיו.

וביטוח
ח
השגחה ,נזייקין
פרק  - 3ה
בטיחות וובטחון
3.1
לצורך ההביצוע של הקמת המ
3.1.1
מבנה והעב ודות )וכוללל עבודות של קבלניי משנה
הצדדים הק בלן נוטל עעל עצמו
חוזה בין ה
ככל שנקבע בח
ל
וקבלנים וגורמים א חרים(,
מעביד לפי תקנות
ה ,מנהל ה עבודה והמ
את החובבות המוטללי ם על מבבצע הבנייה
מ"ח –  , 1 988פקודת הבטיחות בבעבודה
ת בעבודה ))עבודות בנ יה( ,התשמ
הבטיחות
הבטיחות בעבודה"(( ,ולפי חוק
ת
ת
)נוסח חדדש( ,תש"ל ) 1970--להללן " -פקודת
ק ארגון
חר העוסק בבטיחות בבעבודה,
הפקוח ע ל העבודה ,תשי"ד  19 54-וכן לפי כל דין אח
שפורסמו מככוחם ו/או שיפורסמו מכוחם
לרב ות כלל התקנות ,ההוראות והצווים ש
הוראות הכללולות ו/או שיכללו
בעתיד וי היה אחרא י לביצוע מ לא ומדויק של כל הה
בהם.
מלא ומדוייק של הורראות הממ ונה על
אחראי לביצוע מ
י
בלן
כמו כן ,יהיה הקב
מטעמו ויודדיע על מי נויו של ה ממונה על הבט יחות למשרד
ת שימונה מ
הבטיחות
ת ,וזאת
תק לכללית
מכח כל די ן ,עם העת
שות אחרת  ,כנדרש מ
העבודה או לכל רש
מור.
טיחות ,כאמ
מונה על הבט
חובה למנות ממ
ה
הקבלן
שתחול על ה
במקרה ש
3.1.2

אחריות וחו בה מכל ס וג שהם שייהיו מוטליים ו/או
משחרר את כללית מא
הקבלן מ
חתם כאמורר לעיל,
שמירת העו בדים ורווח
טיחות בעבוודה ו/או ש
קשר עם בט
יחולו בק
ת אחרות בבחוזה ,הקבבלן מתחייבב לפצות
ומבלי לפפגוע באחרי ות הקבלן לפי הוראות
ה ו/או דררישה ו/או נזק ו/או תשלום
ו/או לשפפות את כללית עבור כל תביעה
על ידה לכיסווי כל האמו ר לעיל.
שיידרשו ממנה ו/או שיוצאו ל

3.1.3

מצהיר כי ידוע לו שכ ללית ו/או המהנד ס וו/או מי מככוחם אינם "מנהל
הקבלן מ
אחריות המ
ה ובכל דין אחר וכל הא
חות בעבודה
קודת הבטיח
עבודה" ככמוגדר בפק
משפטית
על מנהל העבבודה ובהיעעדרו על מבבצע הבניה כמוגדר
בגין בטיחחות בעבודות יחולו ל
וימציא העתק הוודעותיו
א
ה כנדרש ב חוק
מנהלי עבודה
קבלן יודיע על מינוי מ
לעיל .הק
לכללית.

 3.1.3א'

קבלן יהיה אחראי
הצדדים שהקבלן הוא מבצע הבנייה ,הק
ם
בין
כ כל שנקבבע בחוזה ב
מטעמו לרב ות ,בלי
העבודות עלל ידו ו/או עעל ידי מי מ
משך כל תקוופת ביצוע ה
לכך שבמ
אחריות
ת ו/או פעוללות כלשהן בתקופת הא
מור לעיל ,בייצוע עבודות
לפגוע בכללליות האמ
עסק על ידו ו//או מטעמו בביצוע
מו על ידו ו//או על ידי מי שיו ק
על פי החחוזה ,יקוימ
טיחות נאוותים למניעעת נזקים למקום
תקינים וסדרי בט
ם
דה
עבודות ,סדרי עבוד
ם.
המבנה ו//או לגוף ורכוש כלשהם
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בפרק  3זה הקבבלן יהא
ק
אמור בכל מקום
בלי לגרועע מכלליות האמור לעייל ו/או מהא
ת קבלני
שהדבר נוגע לעב ודות שעלי ו לבצע על פי החוזה  ,ולעבודות
ר
אחראי ,כככל
קבל הקבלןן עמלת
בקשר אליהן יק
ר
קבלנים אחרים ,אשר
ם
משנה שלל הקבלן ו//או
שהוצאו
והתקנות והצווים ש
ת
חות בעבוד ה
קודת הבטיח
שירותים  ,לשמירת הוראות פק
היו בתוקף מעת לעת ו בכל עת
חתימת החוזזה וכפי שיה
תוקף בעת ח
מכוחה כפפי שהם בת
על ידי עובדיי הקבלן
אות אל ו ל
ת קיום הורא
חוזה זה לרבבות שמירת
ת לאמור בח
רלוונטית
טיחות שימוונה אם
של יועץ הבט
וכן לשמירת הנחיות הבבטיחות ל
ו/או מי מטעמו ן
של העבודות ולפעול
ס וזאת בכ ל שלב ל
של המהנדס
ימונה ,עעל ידי כלל ית ו/או ש
הנדס בכל א לה.
הבטיחות ו/או המה
ת
מלא עם יועעץ
בתיאום מ
א
קבלן
כמו כן ,מתחייב הק
למלא ולדאוג ל מילויין ע" י כל עובדייו ו/או מי מטעמו
ם ביצוע
קצין הביטח ון של כללי ת בקשר עם
כל דרישות ק
העוסק בבביצוע העבוודות של ל
העבודות..
ק  3זה,
מקום אחר בפרק
ם
האמור בכל
ר
מכלליות האמור ל עיל ובנוסףף על
ת
מבלי לגררוע
ו/או על ידי מי מטעמו
ו
קופת ביצועע העבודות עעל ידו
במשך כל תק
מתחייב ההקבלן כי ב
או פעולות כלשהן
לפגוע בכ לליות האמור לע יל ,ביצוע עבודות ו/א
ע
מבלי
לרבות ,מ
מי שיועסק על ידו
או על ידי מ
בתקופת האחריות עעל פי החוזזה ,יקוימו על ידו ו/א
הקבועות בנוהלי הבבטיחות
ת
ת וההוראו ת
בביצוע העבודות ככל ההנחיות
ע
ו/או מטעעמו
א)  "( 2לתנא ים כלליים אלו.
הקבועים ב נספחים "  3.1.3א)  3.1.3 " ,"(( 1א
3.1.4

אמצעי בטייחות זמנייים במקום ביצוע
הקבלן ייספק ,יתקין ,יפעיל ויתחזק א
אשוני בכל בבעיית חירו ם שתתעור ר לרבות לככיבוי ,שחר ור עשן,
העבודות לטיפול רא
ק זה " -אמ צעי הבטיח ות"(.
ראשונה וכדדומה )בס"ק
פינוי ,חיללוץ ,עזרה ר
הנדס ובכפ וף לאישור רשויות הבבטיחות
בוצעו בתיא ום עם המה
אמצעי ההבטיחות יב
המהנדס
תיאום עם ה
במשרד ההעבודה ,בעעירייה ,ובכ ל רשות מו סמכת אחררת .אין הת
קלה או
את הקבלן מ אחריות כללשהי ,לרבוות עקב תק
ואמצעי ההבטיחות פפוטרים ת
תחזוקה של אמצעי
קרו עקב לייקוי בתכנו ן ,הספקה ,התקנה ,ה פעלה או ת
אסון שיק
אמצעי הב ט
מהנדס ובא
אום עם המ
ת .כמו כן ,אין בתיא
הבטיחות
טיחות כדי להטיל
המהנדס.
אחריות ככלשהי על ה
זמנית של כל ה
ת
סה בו
הבטיחות יחושבו עעל פי תפוס
ת
כל אמצעעי
המבנה ,במצצבו כפי
קבלנים אח רים וגורמיים אחרים שיעבדו
שיהיה בככל עת ,על ידי הקבלן  ,עובדיו ,ק
הם ובאי -כו ח כללית ועעובדיה.
עבור כלללית ועובדיה

3.1.5

ת משרד העעבודה יחייבבו שימוש בבקסדות
התקנות או הוראות
ת
באם צור ת העבודה או
קסדות ואב יזרים בטי חותיים
ק הקבלן ק
אחר ,יספק
מגן ו/או כל אביזר בטיחות א
ת
שמו ,לכל עעובדי
הפועלים בש
אחרים ש יידרשו לקבלן ,לכל ה
כללית באתר וב השאלה
תם במקום המבנה ולככל מי שיידדרש על ידיי משרד
לכל באי -כח כללית בעת שהות
טעם כללית .הקבלן
ם האחרים שיפעלו מט
הגורמים והקבלנים
ם
בדי
העבודה ,ללרבות לעוב
הכרחי להש
מתחייב ללמנוע תנועת אנשים בבתחום בו ה
שתמש באב יזרי בטיחוות ו/או
שו אותם.
או לא יחבש
לא יהיו מצויידים בהם א
סדות אם א
לחבוש קס
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3.1.6

מחסומי
שלטי אזהרה ,מ
י
תקרות בטי חות,
תקין מעקות ,גדרות בטיחות ,ת
הקבלן ית
מצעי בטיחוות"( מסבי ב ,מעל
מה )בס"ק זה " -אמ
כוונה וכדומ
מחסומי הכ
בטחון  ,מ
אחרים,
אם על ידי א
העבודות מבבוצעות על ידו ובין א
בנה ,בין שה
ומתחת ללמקום המב
הכל כנדרש בבפקודת
ל
קם במצב תקין,
ביהן השוניים ,ויחזיק
ובהתאמהה עם שלב
מ שך כל
ת בעבודה ו//או בכל די ן אחר ו/אוו על ידי גו רם מוסמך כלשהו ,במ
הבטיחות
תיאום עם המהנדס .אמצעי
מת המבנה במקום בביצוע העבבודות ,ובת
זמן הקמ
הקמת המבבנה בכפוף לאישור
מר ביצוע ה
ת או כל חללק מהם יס ולקו עם גמ
הבטיחות
מהנדס.
לפי דרישת המ
המהנדס לכך ו/או לפי דרישת ככללית או ב מועד מוקד ם יותר י
הפסקה ו/א ו הקפאה ז מ נית ,תמידדית ,או
מקרה של ה
קבלן גם במ
תחול על הק
חובה זו ת
מכל סיבה ש
חלק ממנו מ
מבנה ו/או ח
אחרת שלל הקמת המ
שהיא.

3.1.7

חר מתן
תו זו תהיה סופית ,כי דרושים ל כללית ,לאח
בוע ,וקביעת
המהנדס רשאי לקב
תעודת ה השלמה ,אמצעי הבטייחות השוניים שהותקנ ו על ידי ה קבלן כדי ללהבטיח
את המבנה ,ובמקרה ככזה תשל ם כללית לקבבלן את
רות ו/או א
את העבוודות הגמור
חר ניכוי בללאי ופחת ס בירים.
טיחות ,לאח
מהם מורכבים אמצעי הבט
ם
מחיר הח ומרים

3.1.8

תקין ויפעייל שלטי א זהרה ,תאוורת בטיחוות ואזהרה וכל אמצעעי אחר
הקבלן ית
טיסה לפי דדרישות
שיהיה דררוש להגנת הפועלים ,הציבור ,צצד ג' כלשה ו ,תנועה וט
שויות ואנש ים מוסמכיים ו/או
החוזה ו/או דרי שות של רש
ה
דין כלשההן ו/או דריישות
הגובלות
ביצוע העבודות ובדרכים ה
ע
מקום
המהנדס בכל מקום שיהיה צו רך בכך במ
ש.
כל מקום א חר שיידרש
במקום ההמבנה או בכ

3.1.9

ק )כולל
סביבתן חיייב הקבלן לגדר כחוק
העבודות וס
מקום ביצוע ה
ם
בנוסף לגגידור
שימוש במחזירי אור( ,את העבוד וות המחייבוות זאת כגוון חפירות ,חללים,
שילוט וש
העבודות או חלקי המבנה,
ת
טח משטחי מקום ביצווע
מהלכי מדרגות וכל שט
פתחים ,מ
אנשים המווסמכים
קנות ,ותקננות הבטיח ות בפרט ,וודרישות ה רשויות והא
אשר התק
ס דורשים את גידורו.
והמהנדס

3.1.10

העבודות
בלן אחראי גם לסגיררה זמנית ו נעילת מקו ם ביצוע ה
שמירה הקב
בנוסף לש
למסירת העבודות לכללית
ת
לרבות חדדרים במבננה בשלבי בביצוע עבודוות הגמר ,עעד
מהנדס.
או עד קבבלת הוראה אחרת מהמ
מיועדות
סגירות המ
הקבלן יווכל באישו ר מוקדם מהמהנדס להשתמש בדלתות וס
שלמותן ולנעעילתן בעזר ת מנעולים זמניים
אחזקתן וש
שיהיה אחראי לא
ה
תנאי
למבנה בת
שיסופקו על ידו.

3.1.11

תשמש בידיי הקבלן
טיחות לא ת
כל דרישהה במהלך ביצוע העבודדות ,לביצועע עבודות בט
בלוח הזמנים.
ח
ארכות
נוספות לשכר החווזה ו/או לא
ת
תביעות כספפיות
כעילה לת

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  21מתוך 1447
ד

3.1.12
3.1.12.1

ת כניסה
רשיונות
סה בלבד נוושאי תגי ז יהוי מיוחדדים כפי
שיונות כניס
הכניסה ללאתר תוגבל לבעלי רש
א ישהה
אף אדם לא
תחייב לגרו ם לכך שא
שיורה ה מהנדס מפעם לפעם .הקבלן מת
שומרים ועובדים אחרים
ם
במקום ההמבנה מחוץ לשעות העבודה ,ללמעט אות ם
חד ובכתב של המהנדדס .הקבלן ימציא
אשור מיוח
בל מראש א
שבקשר ללהם התקב
הוא לרבות מובילי
העובדים מ כל סוג שה
את רשימ ת ה
מן לזמן ת
למהנדס ויתקן מזמ
להם במקום ה מבנה לשם הקמתו ,וככן את תמו נותיהם
ם
יהיה זקוק
ה
שהוא
חומרים ש
אחרים אוד ותם כפי שיידרוש המה נדס..
ופרטים א

3.1.12.2

מתחייב
כללית והקבלן מ
ת
כל רשיוןן כניסה לפפי סעיף  3.1.12. 1יה יה רכושה של
ם סיום
הכניסה של כל עוובד שבשמו ניתן הרש יון ,מיד עם
ה
להחזיר ללה את רשייון
החזרתו.
הנדס את ה
שידרוש המה
של אותו עו בד במקום המבנה או בכל עת ש
עבודתו ש
כן מתחיייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה ייהיה מוגב ל אך ורק לצורך
בנה.
הכניסה ללמקום המב

3.2
3.2.1

מטעם הקבללן
השגחה מ
חלת עבודה ועד מסיר ה סופית ש ל כל העבודדות ,יהיה הקבלן,
מעת מסיירת צו התח
העבודה
מוסמך ,מצווי במקום בביצוע העבו דות במשך כל שעות ה
א -כוחו המ
על ידי בא
העבודות.
ברציפות על ביצוע ה
ת
מדי יום בביומו וישגייח
מור בסעיף 7.3.3.1
מנוסה ,כאמ
ס מורשה ומ
היה מהנדס
בא -כח מ וסמך מטעם הקבלן יה
אישורה המוקדם של כללית ..כללית
ה
טעון
להלן ומיינויו ומינוי כל מחליף לו יהיה ט
לפיכך לתת את אישורה אוו לבטלו בככל זמן שהווא אם לדע תה אין
ך
שאית
תהיה רש
מוקים סביררים לכך .בביטלה כלללית את
אים לתפקיידו ובכפוף למתן נימ
הוא מתא
ה אחר,
מהנדס מוררשה ומנוסה
אישורה  -יהיה חיייב הקבלן ללמנות תוך  24שעות מ
סעיף  7.3.3.1להלן ,בככפוף לאש ורר כללית כא מור לעיל.
כאמור בס

3.2.2

של הקבלן ככאמור בסעעיף  3.2.1ייהיה עובד הקבלן ויועעסק על
בא -כוחו המוסמך ש
בלבד.
.
ה זה
קבלן במשר ה מלאה בעעבודות חוזה
חשבון הק

3.2.3

או לבא-
לחברת הביטוח וולמהנדס ,א
ת
הקבלן יההיה אחראי לדווח מיד בעל -פה ובבכתב
כללית על כ ל נזק שיתגגלה במקום המבנה לללא קשר לסווג הנזק
מוסמך של כ
כוחה המ
ם לנזק.
או הגורם

3.3
3.3.1

נזקים
של כל העב ודות הופך הקבלן
ה סופית ש
חלת עבודה ועד מסירה
עם מסיררת צו התח
חה ,אחזקה  ,טיפול
דת הבטיחוות בעבודה ויהיה אחרראי להשגח
"תופס" בבמובן פקוד
שו במקום המבנה
ואחריות בגין נזקיים לגבי ה מבנה ולגבבי כל העב ודות שנעש
כעבודות הכנה ולגב י כל העבודדות המבוצעעות על ידו במקום המ בנה ו/או בבשטחים
שר בהם
המבנה או המובילים אליו ואש
והדרכים הסמוכים ,הגובלים במקום ה
או עבורו
ת על ידו או על ידי מי מטעמו ו/א
ו/או בהם יבוצעעו העבודות
ו
ישתמש ללצרכיו
ולנקיטת כל האמצעים הדרושי ם למניעת ננזקים כאמ ור.
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3.3.2

נזק או אבדןן שייגרמו למבנה ו /או לעבודו ת ו/או
אי לכל ק
הקבלן י היה אחרא
למקום ביצוע העעבודות ו/אוו לשאר
ם
לחומרים לרבות אללה שיובאו על ידי הק בלן
מתקנים
מערכות ,המ
הדברים הדרושים וו/או הכרוככים בביצועע העבודות לרבות המ
סמוכים,
מים במקום המ בנה וה שטחים הס
והמבנים העיליים והתת -קרקעעיים הקיימ
כל אלו שיבוצצעו במהלך עבודתו ,בבין אם על יידו ובין
כולל דרככי הגישה ,ווכן לגבי ל
העובדים
קב מעשיו ו/או מחדדליו שלו וו/או של ה
אחרים ,תווך כדי ועק
על ידי א
משנה של הקבל ן ושל העובבדים או
ה
מו כולל כל קבלן-
קים על ידו ו/או מטעמ
והמועסק
הוראות
קבלן ולפי ה
קבלן משנה שכזה .מבבלי לפגוע בבאחריות הק
המועסקיים על ידי ק
קבלן על
של החוזה ,מתחייב ה קבלן כי כלל נזק שייגגרם יתוקן על ידי הק
אחרות ש
שביעות רצצונו של ה מהנדס,
מהנדס ,ולש
חשבונו ,תוך הזמן שייקבע עעל ידי המ
המהנדס בעניינים אלו תהיה סופית.
ס
וקביעתו של

3.3.3

בוטל.

3.3.4

אי לכל נזק ופגיעה ש ייגרמו לאדדם כלשהו או לרכוש כלשהו
הקבלן ייהיה אחרא
מבנה ו/או משתמשים בו וכן
בקרים ו/א ו העובדים במקום המ
אנשים המב
לרבות לא
שהוא כתוצאה ישירה או בלתי ישיר ה ,מכל סיבבה שהיא ו ללא כל
א
שלישי
לכל צד ש
קבלן או
השייכים לק
המצאם של המוצרים והמתקנים האחרים ה
או בקשר לה
הגבלה ,א
הקבלן ו/או על ידי
ם הנזק נגר ם על ידי ה
ם או הקשורים לעבוד ות ,בין אם
המיועד ים
משנה של הקבלן,
טעמו כולל כל קבלן -מ
ידו ו/או מט
ו
קים על
או המועסק
עובדיו א
אמור לעיל ,הקבלן
ה כזה .בלי לגרוע מהא
קבלן משנה
ם המועסקי ם על ידי ק
והעובדים
מתחייב ללנקוט בכל האמצעים למניעת כלל נזק כנ"ל .הקבלן יפצצה א ת כלללית בגין
כל נזק שנגררם כנ"ל
שלם בגין ל
תאלץ להוצייא ו/או לש
הוצאה שכללית ת
ה
כל סכום או
ת ושכר
פי האמור ב חוזה זה כ ולל הוצאו ת משפטיות
אי לו על י
קבלן אחרא
ואשר הק
טרחת עו""ד של כלליית.

3.3.5

סעיפים  3.33.2ו  3.3.4-יחולו גם בבמקרה של גגניבה ו/או שריפה .עלל הקבלן
הוראות ס
הזהירות הדדרושים למ ניעת סכנת גניבה ו/א ו שריפה .ככן יחולו
לנקוט ב ככל אמצעי ה
תיקונים
ק שנגרם תווך כדי עבודדות בדק ות
 3.3.4על כל נזק3
הוראות ההסעיפים  3.3.2ו
ידי הקבלן ,עוובדיו או ק בלני -משנה מטעמו וע ובדיהם
צעים על י
שבוצעו וו/או המבוצ
מתן תע ודת ההשלמה.
אף לאחר מ
דם בתקופת האחריות א
סקים על יד
או המועס

3.3.6

מוסכם" יהייה על הקבללן לתקן
בכל מקררה של נזק ללעבודות שיייגרם על ידדי "סיכון מ
לעשות כן ,ובהת אם למחיר מוסכם
ת
אפשרי ,אם המהנדס ידדרוש
את הנזק בהקדם הא
שר יחול
התאם להורראות פרק  111להלן אש
מראש על בסיס מחירי החוזה ובה
שייקבע מ
ת.
על כללית
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סדירים,
ת איבה המבבוצעת על י די כוחות ס
חמה ,פעולת
מוסכם"  -פיירו שו :מלח
"סיכון מ
א( למעט
מלחמה ובין שלא
ה
ת )בין שהוכ רזה
פלישת א ויב ,פעולת מדינה אוי בת ,קרבות
ידי קבלנים ווגורמים
או בשרותו ,או על י
על ידי עובד י הקבלן א
פעולות ההנגרמות ל
מפורשות כי בעיות באספקת עובדים
ת
אחרים .ללמען הסר ספק ,מוס כם ומוצהרר
ו/או הפרות סדדר ו/או
ו
הומות
העבודות הננובעות ממה
רך ביצוע ה
למקום ההמבנה לצור
אירועים ביטחוניי ם או אחרי ם בשטחי ייהודה שומררון וחבל עזזה ו/או
ם
סגרים ו//או
חשבו כ"סיככון מוסכם"" לצורך
קבלת אישו רי העסקת עובדים זר ים ,לא ייח
בעיות בק
לעיל.
.
סעיף  3. 3.6זה
3.3.7

חומרים
קב הוצאת ח
צד שהוא עק
הקבלן יההיה אחראי בגין ובקש ר לכל תביעעה מאיזה צ
טעמו מחוץ למקום
קבלן או מט
א ,וכן פסוללת ואשפה על ידי הק
מכל סוג ומין שהוא
ביצוע העעבודות.

3.3.8

הקבלן מ
שלא יפריעו ללעבודות
א
צע את העבבודות על ככל חלקיהן באופן
מתחייב לבצ
אח רים .הקב לן אחראי ללכל נזק
ת ,קבלנים וגורמים ח
אחרות ההמנוהלות ע ל ידי כללית
מש בו הקב לן ו/או מה עבודות.
חומר שישתמ
שייגרם עעל ידי או הנובע מכל ח
אלא אם
וגורמים אחרים א
ם
מתקנים ועבבודות קבלננים
א יהרוס וללא יפגע במ
הקבלן לא
מהמהנדס.
שור בכתב מ
קיבל איש

3.3.9

כלשהו לעובדיו ו//או לכל
ו
אחר
או תשלום א
באחריות לתשלום פיצויים ו/א
ת
שא
הקבלן יש
קבלן ו/או ללתלויים
סק על ידו ו/או מצוי או מבצע עבודה מטעעמו של הק
מי שמועס
תוך כדי
תאונה או נזזק כלשהו ת
בהם המגגיעים להם על פי כל דדין לרבות ככתוצאה מת
ובקשר לכך.
ר
תקופת האח ריות
ותוך כדי בצוע עבודות בת
ך
ביצוע העעבודות

3.3.10

החלה ע ל מעביד ו/או מעסייק כלפי
ה
חובה
כללית מכל אחריות וח
הקבלן מ שחרר את כ
ה כאלה
שהוא ,והוא ישא באח ריות וחובה
הוראת כל דין ש
ת
מכח
או מועסק מ
עובד ו/א
מור ו/או ש ייגרם נזק מסוג כלש הו בגין
הוראת דין כאמ
ת
קוים
בכל מקררה שלא תק
או גוף מאוגדד הפועל
שום אדם ו
האמור לעעיל .כמו כן ,מוסכם ו מוצהר מפוורשות כי ש
זה ו/או בביצצועו לא
מן בשמה של כללית ו /א ו מטעמה בכל הקשו ר בחוזה ה
מזמן לזמ
קבלן מוותרר בזאת
קבלן ו/או ככלפי כל אדדם אחר והק
ישא באחחריות אישיית כלפי הק
ת מהענייני ם המפורטיים לעיל.
הנ"ל הנובעת
תביעה נגד ה
מראש עלל כל עילת ת

3.3.11

מבנים ודדיירים סמוכים
סמוכים
חייב כי במיידה ומקום ביצוע העבבודות גובל במגרשי ם ס
הקבלן מ צהיר ומתח
אחרים המאוכלס /ים על ידי דיירים
ם
ם קיים מבננה אחר או קיימים מבבנים
אשר בהם
הירות מצדד הקבלן ת
והמחייב//ים נקיטת אמצעי זה
תוך כדי בי צוע העבוד ות ,לא
המבנים
קרקע ו/או ה
מוטטות הק
אשר יגרמו ננזק או התמ
יבוצעו עלל ידי הקבללן עבודות א
ביצוע העבודות  .כל נזק שייגרם
ע
מקום
מעבר לג בולות מקוום המבנה ומעבר למ
שבונו והקבבלן בלבד יישא באחרייות לכל
כאמור ,ייתוקן מיד על ידי הק בלן ועל חש
ה וישפה
אמור לעיל והוא יפצה
שהו עקב הא
לכללית ו/או לצד שלישי כלש
ת
נזק שייגררם
שלום שתש לם ו/או הווצאה שתוצ יא בגין
ת בגין כל ננזק שיגרם לה ו/או תש
את כללית
האמור לעעיל.
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3.3.12

תחייב כי ב עת עקירת העצים
ם ,מצהיר הקבלן ומת
הי ה ויהייה צורך בעעקירת עצים
ת עבודה
מצעי בטיח ות ושיטות
קטו על ידי הקבלן אמ
בסמוך ל מגרשים סמוכים ,ינק
מגרש סמוךך .כל נזק שייגרם
בקרקע או במבניים שבכל מ
ע
שיבטיחו מניעת פגייעה
שא באחריו ת לכל נזק שייגרם
קבלן ועל ח שבונו והקבבלן בלבד יש
יתוקן מי ד על ידי הק
ת כללית
אמור לעיל ווהוא יפצה וישפה את
הו עקב הא
שלישי כלשה
לכללית וו/או לצד ש
תוציא בגין האמור
תשלם ו/או הוצאה שת
שייגרם לה ו/או תשלום שת
ם
בגין כל ננזק
לעיל.
אם עליו לבצעע תיאום
ם ,על הקבללן לברר ם
קירת העצים
בנוסף עלל האמור לעיל ,לפני עק
עם כל מחלק ה דומה בכ ל רשות
מוקדם ע ם מחלקת גגנים ונוף ב ר שות המק ומית או ם
ואם יש צורך כאמור ,עלל הקבלן
בנטיים אח רים לרבות
ת ק.ק.ל ם
ו/או גוף מוסמך רלב
שלם כל אגררה ו/או
מוקדם עם הגופיים המוסמככים כאמור לעיל ,ולש
ם
אום
לבצע תיא
בתשלומם ,לפני עקיר ת העצים וועקירת הע צים תבוצעע על פי
שיש צורך ב
תשלום ש
ם הנ"ל,
העברתם ב מצב תקין למקום שייורו הגופים
הוראות ההגופי ם הנ""ל לרבות ה
בלן.
והכל על חחשבון הקב

3.3.13

סמוכים
הדיירים הס
האמצעים ללמניעת מטררדים מבעללי הרכוש וה
הקבלן יננקוט בכל ה
למקום ההמבנה כגוון :אבק ,ררעש ,לכלו ך ,ויברציוות ,סיכון בטיחותי וכדומה
בודות או ע בודות קבל נים
וגורמים אחרים.
ם
כתוצאה מביצוע העב
סילוק התבביעות ודריישות למינייהן של בעעלי רכוש וודיירים
הטיפול בבתלונות וס
קבלן ויעשו על ידו
חולו על הק
האמורים לעיל או דומיהם ,יח
ם
כלשהם בבגין מטרדים
ועל חשבוונו ,גם אם יופנו ישיררות נגד כלללית והקבל ן מתחייב ללשפות ולפצצות את
תוציא בגין האמור
ו/או הוצאה שת
ו
לה ,תש לום ש תשלם
,
שייגרם
כללית בגגין כל נזק ש
לעיל.

3.3.14

שו צווי מנניעה או
שדיירים סמוכים או שונים או כל גוף או אדם יבקש
במקרה ש
שהוא שמטרתם עיכוב או הפסקת
א
אחרים מכלל סוג
ינקטו בההליכים משפטיים או א
או חלק
מהן או שיג רמו בפועל לעיכוב א ו להפסקת העבודות א
העבודות או חלק מ
כתוצאה מאי מילווי הוראה ככלשהי מהו ראות החוזזה על ידי הקבלן,
ה
את
מהן ,וזא
או הליך
סיר כל צו א
משפטיים עעל מנת להס
מידית על חשבונ ו בצעדים מ
ת
קבלן
ינקוט הק
הן כתוצאה מצווים
או חלק מה
אחראית לעיכוב בבעבודות ו/א
ת
היה
כזה ,וכל לית לא תה
את כללית בגגין כל נזק שייגרם
חייב לשפות ולפצות ת
הקבלן מתח
או הליכיים כאלה וה
הוצאה שתוצציא בגין הא
שלם ו/או ה
תשלום שתש
לה ו/או ת
אמור לעיל.

3.4
3.4.1

תביעות וופיצויים
קשר עם כ ל האמור ,הקשור
צות ו/או ללשפות את כללית בק
מתחייב לפצ
הקבלן מ
אה ו/או
תביעה ו/או הוצא
ה
והנובע מ הוראות סעעיף  3.3לעילל ,ובקשר ללכל דרישה ו/או
לכיסוי כל האמוור לעיל
י
שיוצאו על ידה
דרשו מכלללית ו/או ש
תשלום ככלשהם שיד
דרישת כללית.
ת
וזאת מידד לפי

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  25מתוך 1447
ד

3.4.2

בכלליות האמור ללעיל ,מתחי יב הקבלן לשפות את כללית על כל נזק
ת
מבלי לפגגוע
שיגרם ל ה ,לרבות נזק שייגר ם לה על יידי צו הרייסה ו/או צצו מניעה וו/או צו
ת משפט
מוסמכת ו/או בית
ת
חר שיוצא עעל ידי רשוות
ו/או כל צו אח
ו
הפסקת עעבודה
הוראות
הקבלן מהו ראות החוזזה ,ו/או מה
סטייה של ה
כתוצאה מס
כלשהו ,וו/או קנס כ
המהנדס ו/או באי ככוחם.
ס
או
כללית ו/א

3.4.3

אחריות
ם  3.4.1ו  3.4 .2-לעיל כ די לפגוע בא
אות סעיפים
אין בהורראות סעיף  3.3ובהורא
השמורה
בזכות כלשהי ה
ת
הקבלן עלל פי הורא ות אחרות של החוזה  ,או כדי ללפגוע
כל דין.
לכללית עעל פי חוזה או על פי ל

3.4.4

כדי למנווע אי הבנות ומבלי לפפגוע באמורר בסעיף  1. 2לעיל מוודגש בזה ככי זכות
כלשהי בבענייני פקווח או השגגחה או בנ ושא אחר ,שניתנה ללפי האמור בחוזה
הקבלן לכלל פרטיו
חוזה ע"י ה
אלא אמצעי ללהבטחת קייומו של הח
א
למהנדס ,אינה
חרר את
הו כלפי הק בלן או לשח
והוראותייו ואין בהן כדי לפגוע בזכות של אדם כלשה
הקבלן מ אחריותו כלפי אדם ככלשהו לפי האמור בפררק זה ,או מהתחיבות כלשהי
של החוזה.
הוראותיו ש
כלפי כלללית לקיום ה

3.5
3.5.1

שמירה
מירה על
מה ,כל ימי השנה ,ברצציפות ,לשמ
אחראי במשך כל שעות היממ
י
הקבלן יההיה
מרים ביום ובלילה ויד אג לשומריים כשירים במספר
מבנה ,העבודות והחומ
מקום המ
העבודות
הקבלן ישמוור גם על ה
עבורם וכל יתר צצרכיהם .ה
ם
מבנה
מספיק וללנשקם ,למ
ם של הקבללנים והגור מים האחר ים ב משך ככל תקופת העבודה וע ד למתן
והחומרים
לכל העבודות.
תעודות ההשלמה ל
כל שעות הימ
כמו כן יידאג הקבלן במשך ל
ממה ,כל י מי השנה ,ברציפות ,לסגירה
הגמר עד מ
ביצוע עבודות ה
ע
שלבי
מהמבנה בש
זמנית וללנעילה של כל חלק מ
מסירתם
מהמהנדס ,להשתמש בבדלתות ובבסגירות
באישור מוקדם מ
ר
כל,
לכללית .הקבלן יוכ
ולאספקת מנעולים זמניים
ת
ם ולשלמות ם
ת למבנה ויהיה אחרא י לאחזקתם
המיו עדות
במידת הצצורך.

3.5.2

קום המבנה .
הכניסה למק
מנע מאנשי ם זרים את אפשרות ה
הקבלן ימ

3.5.3

משלוח.
מקום המבנ ה וממנו לללא תעודת מ
מנע תנועת חומרים למ
הקבלן ימ

3.5.4

הוראות פר ק . 7
ת
חברת שמירה יח ולו
ת
קת השומרי ם או
על העסק

3.5.5

ת
אחראי לכך שכל השומררים יהיו בעעלי
הקבלן א
רשיונות שמירה ת קפים.

3.6
3.6.1

ניקוז וא
איטום
במקרה שישתמש הקבלן,
ה
הניקוז של מקום המב נה.
בכל עת על ה
על הקבללן לשמור ב
ה ,יהיה
דם של המ הנדס ,במעערכות ניק וז המתוכנ נות למבנה
כפוף לא ישור מוקד
תן לכללית בבמצב תקין בסיום עבוודותיו.
הקבלן אחחראי לניקייונן ומסירת
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3.6.2

על הקב לן יהיה ל נקוט בכל האמצעים במהלך בייצוע עבודוותיו ,כולל חפירת
מנית של ש רוולים,
שאיבה רצופה בצייוד מתאים  ,אטימה זמ
ה
תעלות ,ככיסוי ביריעעות,
השקיית
שם או מי ה
תהום ,מי גש
ת ,בין ממי ת
חורים ,פ תחים וכדומה ,כך שש ום רטיבות
א יגיעו
בדיקות או כל מיים או נוזליים ממקורוות אחרים כלשהם ,לא
ת
בטונים ,מי
קבלן או
קנות ,בביצצועו של הק
ת גמר והתק
הם בעבודות
לאותם חחלקי מבנה שהחלו בה
ה ישאב
קרה של חדדירת רטיבוות או הצפה
אחרים .במק
של קבלנים וגורמים א
בביצוע ש
שנרטבו
את העבודות וה שטחים ש
ה וייבש ת
הקבלן וייסלק את הנוזלים ממ קום המבנה
שבון הקבלן..
וכל זה על חש
שניזוקו ל
כל העבודות ווהחומרים ש
ויתקן ויחחליף את ל

3.7
3.7.1

השפעות אקלימיות ונזקי טבע
ם ביצוע
מבנה ו/או לעבודות ו /או למקום
אחראי לכל נזק שייגרם למ
י
הקבלן יההיה
כגון שטפונות ,סערה ,ברדד ,ברק ,רעיידת אדמה וכד ומה
ן
העבודות על ידי נזק י טבע,
והקבלן ייהיה חייב לתקן על חשבונו תווך פרק הז מן שיקבע על ידי ה מהנדס,
המהנדס
מר לעיל .קבביעתו של ה
לשביעות רצונו ,כל נזק שיגרם על ידי הגוורמים כנאמ
בעניינים אלו תהיה סופית.

3.7.2

העבודות
לגבי שלמות ה
י
החוזה
ריות המוטללת על הקבבלן על פי ה
מבלי לגררוע מהאחר
ם ביצוע
הגנה על מקום
ה
האמצעים לשם
ם
ושמירתן מפני כ ל ננזק ,יאחז הקבלן בכלל
השפעות
העבודות וחלקי בננין ,בפני ה
ת
ם,
ת ,הדרכים
ם ,המלאכות
העבודות ,,החומרים
אויר קשה ,שט פונות ,הצפפות ,סערות וכדומה.
ר
ת ,מזג
אקלימיות

3.8

רכות
נזקים לדדרכים ומער
הקבלן אחרראי לכ ך ש כל נזק או קלקול
 3.3לעיל ,ה
מבלי לגררוע מהאמו ר בסעיף 3
מדרכה ,שבביל ,שטחי גינון ,מערככות ורשתו ת מים,
רך ,מבנה ,מ
שייגרמו לכביש ,דר
ם
חשמל ,תקשורת ,קווי דלק או
,
ביוב ,תיעעול,
מובילים אחרים וככדומה ,תוךך ביצוע
אי ובין
שהנזק או הקלקול נג רמו באקרא
ביצוע העבוודות ,בין ש
העבודות ,,או עקב ב
הכרחי וצפוי מרראש לביצועע העבודות  ,יתוקנו מ
י
שהיו מעעשה
מיד ,באופןן היעיל
שות מוסמככת.
המהנדס ושל כל רש
ס
של הקבלן וללשביעות רצצון
ביותר ,עלל חשבונו ש

3.8.1

3.8.2

3.8.2.1

. 3.8.2.2

חסימת דדרכים ועיכווב התנועה
שתוך כדי בביצוע העבודדות ,לרבות כל עבודה ארעית לא יהיו
הקבלן אחחראי לכך ש
א
ביצוע העבודות נתונות שלא
ע
מקום
הדרכים המובילות למקום המבבנה ו/או למ
ה
תנועה אשר תקשה על בביצוע הקמ ת המבנה ו//או על התננועה הרגילה
לצורך לת
א
א לצורך בנווחיות הציב ור ולא תהא
בדרכים ההאמורות ושלא תהיה פגיעה שלא
שלא לצורך בזכות השי מוש והמעבבר של כל א דם בכביש ,דרך ,שבילל
הפרעה ש
שימוש ברכ וש ציבורי ככלשהו.
וכדומה ,או זכות הש
מבנה ו/או
המובילות למקום המ
ת
ם
את הדרכים
שלא לצורך א
הקבלן ללא יחסום ש
דות ולא יבייא לכך שהדדר כים המו בילות למק ום המבנה ו/או
למקום בביצוע העבוד
קשה על ביצצוע
תונות שלא ללצורך לתנוועה אשר תק
דות יהיו נת
למקום בביצוע העבוד
מבנה ו/או על התנועה הרגילה בדדרכים האמ ורות .הקבללן לא יפגע שלא
הקמת המ
בזכות השימוש וה
ת
בור ולא יפרריע שלא לצצור ך
לצורך בננוחיות הציב
המעבר של כל
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שביל וכדומ ה ,או זכות השימוש ב רכוש ציבוררי כלשהו.
אדם בכבביש ,דרך ,ש
3.8.3

ההעברה
צורך להעביר צציוד וחומריים כלשהם במקום שה
ך
העבודות יהא
ת
אם לביצ וע
קשורת,
עלולה לגגרום נזק ללכביש ,מדררכה ,דרך ,גשר ,מנהררה ,קווי ח שמל או תק
תאימים,
צינ ורות ,כבלים ,מובילים וכדוומה ,ידאג הקבלן להבבטיח אמצעעי הגנה מת
מוסמכות.
הרשויות המ
מתאימים מה
שים ו/או מ
שיונות נדרש
לאחר שיההיו בידו רש

3.8.4

אוג לכך ,כי אם לצורך ביצוע העבבודות עליו להשתמש בבדרכים
הקבלן מ תחייב לדא
אמצעים למ ניעת הפ רע ה לתנועה הרגילה
המבנה ,ינק וט בכל הא
ת למקום ה
המובילות
ת
וכי לצורךך הובלתם של
משאות מיוחדים הוא יקבל את הרשיוננות הדרושיים מאת
להמעיט ככל האפפשר את
ט
כל רשות מוסמכת ווינקטו כל האמצעים הדרושים ככדי
ההפרעה לתנועה ה רגילה בדררכים האמוורות ולמנו ע ככל הא פשר נזק ללדרכים
שים בהן.
ולמשתמש

3.8.5

הרש ויות
אישורים ודרישות ה
לרבות רשויות
ת
סמכת
מלא אחר כל דרישה חווקית של כלל רשות מוס
הקבלן ימ
ה,
סדרי תנועה
ישראל ביחס להס
ל
התנועה ההעירונית ו//או המחוזיית ו/או מש טרת
בפנסים ,הצבת עובבדים להכווננת התנועה וכדומה.
,
מון
תמרור ,סימ
שילוט ,ת

3.8.5.1

3.8.5.2

הדרושים בסעיף  3.8.5 .1לעיל
ם
אי להשגת ככל האישוריים
הקבלן יההיה האחרא
מהרשוי ות האמורות.

3.8.6

קיימים ואללו שיבוצעו על ידי
לנוע על גבי הככבישים וה מדרכות הק
ע
הקבלן מ תחייב
למקום המבנה באמצעות כלי רכב מצוידים בבגלגלים
ם
חוץ
אחרים ,מח
כללית וא
פנאומטייים בלבד.

3.8.7

דרכי הגישה ,הככבישים
י
סלילה מחדדש של
תיקון ו/או ס
על הקבלןן לדאוג לנייקוי ו/או ת
העבודות בככל פעם שי תלכלכו
קום ביצוע ה
מבנה ובמק
ת הגובלים במקום המ
והמדרכות
מיד עם
הובלת חומררים ו/או עעקב ביצוע העבודות ,כל זאת מ
ו/או יינזזקו עקב ה
של המהנדס לעשות כן.
הוראתו ההראשונה ש
במקום המבנה ללרשויות
ם
שה למתקננים
דס יאפשר הקבלן גיש
אות המהנד
לפי הורא
ם מיתקנים.
סמכות להיככנס לאותם
ת שיש להן ס
מוסמכות

3. 9

הגנה על ההעבודות
שם הגנה עלל החומרים והעבודות המבוצעות  ,במשך
אמצעים לש
אחז בכל הא
הקבלן יא
.
העבודות.
העבודה וולאחר ביצווע העבודות עד לקבלה הסופית ש ל

3.8.8
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3.10
3.10.1

ם
ביטוחים
טלת על
או לפי כל דדין ,ומבלי שכללית נוט
מבלי לגררוע מאחריוות הקבלן ללפי חוזה א
הקבלן ,מצצהירה כלל ית כי ערככה פוליסת ביטוח
שהי כלפי ה
עצמה אחחריות כלש
מנת להגן עלל עצמה
שך )להלן " -ביטוח כלללית"( על מ
קבלניות כמפורט בהמש
עבודות ק
מהקמת
או הנובעים מ
הקשורים ו
ו/או על ההבאים מכוחה מפני אבבדן ,נזק אוו אחריות ה
המבנה.
העצמית
השתתפות ה
ת המבטח ווסכומי הה
תנאים ,סי יגים ,גבול ות אחריות
בכפוף לת
ביטוח כללי ת את פרקיי הביטוח ה מפורטים ללהלן:
הכלולים בו ,יכלול ב

3.10.1.1

דות
פרק א'  -נזק לעבוד
ה במשך
קמת המבנה
מו במקום המ בנה להק
פיזיים ובלתי צפפויים שיגרמ
ם
אובדן אוו נזק
תקופת הבדדק.
תקופת ה קמת המבנ ה להוציא ת

3.10.1.2

פרק ב'  -אחריות כללפי צד ג'
אחריות ככלפי צד שללישי בגין פפגיעה גופני ת או נזק ללרכוש שייג רמו במשך תקופת
מבנה.
הקמת המ

3.10.2

קבלן ,והקבבלן מתחייבב לשלם
חב לשפות גם את הק
כללית יורח
מוסכם ככי ביטוח כ
מי הביטוח של ביטוח ככללית.
שתתפות בדמ
הקבועים להלן כהש
ם
את הסכומים
לכללית א
ת סכום
מתחייב לשללם לכללית בגין חלק ו בפרמיות בקשר לבייטוח כללית
הקבלן מ
הלן " -השייעור הקובעע"( מסך
מיוחדים )לה
שיעור המפ ורט בתנאי החוזה המ
השווה לש
של החוזה )להלן " -סכום
ל
העבודות כמופיע בכתב הככמויות
ת
כל מחירר
ההשתתפפות"(.

3.10.2.1

3.10.2.2

סכום הההשתתפות יננוכה במלוא
או מהתשלו ם המאושר לקבלן על פי החשבון החלקי
הראשון שיוגש על ידו על פי חוזה זה ללכללית ,ו//או מכל ת שלום אחר המגיע
של כללית.
דעתה המוחלט ש
ה
שקול
לקבלן מככללית לפי ש

3.10.2.3

בכל מקררה שכללית תחליט על הגדלת סך כל מחיר ה
העבודות שעעל הקבלן ללבצע על
ת סכום
פי החוזהה )להלן " -מחיר הע בודות המווגדל"( ישל ם הקבלן ללכללית את
שולם על ידדי הקבלן לבין סכום השווה
שתתפות שש
ההפרש ההקיים בין סכום ההש
ש"( .סכום ההפרש
מוגדל )להללן " -ההפרש
העבודות המ
לשיעור ההקובע מסך כל מחיר ה
שלום המאו שר לקבלן על פי החש בון החלקי הראשון שייוגש על
מלואו מהתש
ינוכה במ
כל מחיר העבבודות כאמוור ,ו/או
ידו על פיי חוזה זה ללכללית ,מי ד לאחר הג דלת סך ל
ת.
המוחלט של כללית
ט
מגיע לקבלן מכללית לפפי שקול דע תה
מכל תשללום אחר המ

3.10.2.4

בוטל.
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3.10.2.5

שולם על
חתימת החוזה ,הפפרמיה שתש
ת
אחר
לעיל ,היה ובכל עת ,גם לא
,
אמור
על אף הא
היה כללית זכאית
החוזה תגדל ,תה
ה
טוח כללית לעבודות ננשוא
ת עבור ביט
ידי כללית
מה את השייעור הקובעע כאמור ב סעיף  3.100.2.1לעיל ,ולדרוש
להגדיל בבשיעור דומ
חייב הקבלן עקב הגדללת השיעור הקובע
הפרש בו ח
מהקבלן לשלם לה כל סכום ה
שיידרש
דרישתה הראשונה כל סכום ש
ה
חייב לשלם לכללית לפפי
כאמור וההקבלן מתח
ר.
על ידי כלללית כאמור

3.10.3

ת המבוטחוות על פי פפרק א' שלל ביטוח
מקרה ביטווח לעבודות
מוסכם ככי בקרות מ
קבלן את ק ימום האובבדן או הנז ק נשוא
הטיל על הק
כללית ,ו אם תחליט כללית לה
קימום האו בדן או הנזזק ,הכל
מקרה הבביטוח כאמור ,יהיה ה קבלן חייב לבצע את ק
מפרטים ובללוח זמנים שיערכו
אות כללית ו/או המהנ דס ,ועל פיי תכניות ומ
לפי הורא
לקבלן על ידי ה מהנדס.
ן
טעמם ,וימ סרו
על ידי ככללית ו/או המהנדס וו/או מי מט
תיו על פי החוזה,
ה ,בכפוף ללמילוי כל התחייבויות
במקרה כזה
הקבלן יההיה זכאי ב
הקימום של הנזק או האובדן  ,על פי הא מור לעיל ,אך ורק
ם
תמורה לביצוע
לקבל בת
מתוך תגמוללי הביטוח שיתקבלו מאת המבבטח )אם י תקבלו( עדד לגובה
כספים מ
ידי המבטח ווהשמאי
שיידרש לקימום האובבדן או הנז ק כפי שאוושר על י
הסכום ש
ת הנקוב
סכום ההשתתפ ות העצמית
ם
אשר בוצעו על ידי הק בלן ,זאת בבניכוי
מטעמו וא
בפוליסה..
תוגש בקשר עם כל
התשלום לקבלן על ידי כלל ית ייעשה על פי דרישת תשלום שת
הביטוח
הוראות חוזזה זה על ידדי הקבלן ללממונה על ה
מור ,על פי ה
או נזק כאמ
אובדן ו/א
במידה ובקימום האובדן אוו הנזק,
ה
גוף אחר עליו תורה כלללית.
או לכל ף
בכללית א
מה ,בנוסף לקבלן,
או מי מטעמ
או כללית א
אחרים ו/א
קבלנים וגורמים א
ם
ישתתפו גגם
תקבלו על ידדי כללית מ המבטח
סכומים שית
לחלק יחסי מהס
ק
אך ורק
יה א הקבבלן זכאי ך
המהנדס
מהנדס ,וקבביעתו של ה
בגין האובבדן או הנזזק כאמור ,כפי שיקבעע על ידי המ
תהיה סופפית.
למען הס
הנזק כל
אובדן או ה
הא זכאי ללקבל עבור קימום הא
קבלן לא יה
סר ספק ,הק
או הנזק
קימום האובדן א
ם
בצע את
אם תחליט כלללית להטילל עליו ל ע
סכום שההוא אלא ם
המהנדס
יהא זכאי לקב ל יותר מה חלק היחס י כפי שיקבבע על ידי ה
ובכל מקררה לא א
ק לאחר
מהמבטח בגין האובבדן או הנזק
ח
ת
על ידי כללית
שיתקבלו ל
כאמור מ הסכומים ש
שתתפות העעצמית.
ניכוי ההש

3.10.4

טוח כלל ית .
תאפשר כללית לקבבלן לעיין בבפוליסת ביט
ר
תב,
לדרישות הקבלן בכת
הקבלן מ תחייב ללמ
מוד את תוככן פוליסת ביטוח כלללית ולהיות בקיא בכל תנאיה
העבודות.
לפני תחי לת ביצוע ה

3.10.5

חייב כי לא תהיה לו ככל תביעה או דרישה או טענה מ
הקבלן מ צהיר ומתח
מכל מין
הניתן על ידדו והוא
כללית והחיסוי ה
ת
קשר לתוכן או היקף בייטוח
וסוג כלפיי כללית בק
אשר בזה ככי הוא יהי ה מנוע
שה כנ"ל ,ווהקבלן מא
מוותר עלל כל תביעעה או דריש
ת טענה כלשהי בקשר ללכך.
מלהעלות
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3.10.6

מתחייב הק בלן ,על
מבלי לגררוע מאחריות הקבלן עעל פי חוזה זה או על פפי כל דין ,מ
את הביטוחי ם המפורט ים בהמשך )להלן "" -ביטוחי
חשבונו ההוא ,לבצע ולקיים ת
הקבלן"(..

3.10.6.1

הקבלן כלפפי עובדים ומועסקים על ידו
טוח חבות ה
בי טוח אחחריות מעבידים – בט
חלה שייגר מו להם ת וך ועקב ע בודתם,
ומטעמו בבגין מוות ו/או נזק גגוף ו/או מח
המבנה.
.
במשך כל תקופת הקמת
קבלנים,
ת בגובה וב עומק ,שעו ת עבודה ,ק
כל הגבלה ב דבר עבודות
בטוח זה ללא יכלול כ
שנה ,ועובדיהם וכן בדבבר העסקת ננוער.
קבלני מש
שב למעבידדתם של
ת הכללית היה ותיחש
יורחב לכלול את
ב
"שם המבבוטח" בפולליסה
מי מטעמו.
עובדי הקבבלן ו/או י

3.10.6.2

מוש בכלי ררכב וכן
גופנית עקב שימ
ת
רש על פי דדין בגין פגגיעה
ביטוח חוובה  -כנדר
בכלי הרכב עד ל סך של
י
שימוש
ביטוח אחחריות בגין נזק לרכוש של צד שליישי עקב הש
בגין נזק אחד.
ן
לפחות $ 50,0000

3.10.6.3

יפחת מהסכום שנקבע
ת
המבטח לא
ח
שגבול אחרייות
ביטוח אאחריות מקצועית  -ש
הפועלים
קבלן וכל ה
בתנאים המיוחדים בגין כל מ עשה או מ חדל מקצועעי מצד הק
המבנה ועד תום  5שנים
ה
קמת
תוך ביצוע העבודות ,ווזאת למשךך תקופת הק
מטעמו ,ת
ממועד סייום הקמת המבנה.
היה ולדעעת הקבלן יש צורך בבעריכת בי טוחים נוס
ספים ו/או משלימים כלשהם
הביטוח
הקים את ה
הקבלן לערוך ולה
ן
חייב
ם הנ"ל או לביטוח כלללית ,מתח
לביטוחים
המשלים ו/או הביטווח הנוסף כ אמור.

3.10.6.4

ח
ביטוחי ההקבלן יכללו התחייב ות של חב רת
הביטוח כי הפול יסות יהיו בתוקף
סות לא
העבודות וכ ן כי הפוליס
אתם ועד מ סירה סופי ת של כל ה
ברציפות מיום הוצא
או ישונו או ישועבדו בבצורה כלש הי ,ויכללו תנאי מפוררש על פיו המבטח
יבוטלו א
שם אלא
לצמצם את היקפפם ו/או לשעעבדם ו/או שלא לחדש
ם
אי לבטלם וו/או
אינו רשא
הודעה בדו אר רשום על כוונתו לעשות כ ן  60יום
המבטח לכללית ה
ח
מסר
אם כן מ
מראש.
מראש שהוא מס כים לתנאי סעיף זה.
ש
הקבלן מצצהיר

3.10.7

חתימת החוזה ,ה
ת
מועד
מציא לידי ככללית ,תוך  15יום ממ
הקבלן מ תחייב להמ
העתקים
התאמה בין האמוור בהעתקי ביטוחי
ה
של ביטוחי הקבלן .בככל מקרה שללאי
חתומים ש
מתחייב הק בלן לגרום לשינוי
ת כללית ,מ
ה ,ולדרישת
האמור בחוזה זה
ר
הקבלן לבבין
הצורך( על מ
האמורים )במידת ה
ם
ם
הביטוחים
מנת להתאיימם להורא ות החוזה .מוסכם
בזה במפוורש כי אין בעריכת הבביטוחים ה אמורים ,ב המצאתם ו//או בשינוי ים ,כדי
אחריות כל שהי על כלללית או מי מטעמה
להוות איישור בדבר התאמתם וולא יטילו א
הקבלן ע ל פיי החוזה או על פי כל דדין.
ולא יצמצצמו את אחריותו של ה
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3.10.8

מתחייב
הקבלן .כן מ
טוח כללית וביטוחי ה
כל תנאי ביט
מתחייב לקייים את ל
הקבלן מ
מימוש של זכויות
פעולה עם כלליית בכל שי ידרש לשם שמירה ומ
ה
הקבלן ללשתף
כללית עלל פיהם.

3.10.9

ת הנזכר
טוח כללית
מה את הז כות לבצע שינויים בפפוליסת ביט
כללית ש ומרת לעצמ
מצם את הייקף הכיסויי הניתן
שינוי שיש בבו כדי לצמ
בס"ק  3.100.1לעיל אולם כל ש
לידיעתו בכתב.
ו
לקבלן יובבא

3.10.10

אחר כל
קבלן למלא א
סעיף  3.10ללעיל על הק
מבלי לגרוע מהאמור בככל מקום בס
בנוסף ומ
תקנות וכדוומה ,שהות קנו לפי
לביטוח לאומי וכלל הצווים ,ת
ח
חוק
דרישות ווהוראות הח
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכללליות האמ ור לעיל ,ב אופן שכל עובדיו,
ר
החוק הנ "ל,
שליחיו ומשמשיו שיועסקו בבביצוע העעבודות לר בות אלו שיעסקו בבעבודות
העבודות
ובמשך כל תקופפת ביצוע ה
ך
קרי או זמנ י יהיו בכלל עת
ת באופן מק
האמורות
חוק הנ"ל.
זכאים לככל הזכויות שעל פי הח

3.10.11

שבונו בחב רת ביטוח הפועלת בבישראל
ביטוחי הק בלן על חש
הקבלן יבבצע את ב
המינימליים ותנאי הפפוליסות
על ידי כללי ת .סכומי הביטוח ה
שתאושר מראש ל
ייקבעו מ ראש על ידי כללית.
א יגרעו
ו/או דרישותי ה ביחס ללחברת הבביטוח והפווליסות לא
ו
אישור ככללית
זה )  ( 3.10כדיי להטיל
באמור בסעיף ה
ר
או חברת הבביטוח שלו ואין
ת הקבלן ו/א
מאחריות
וסוגו ו/או אחרריות אחרת כלשהי
ו
אחריות ככלשהי על כללית ביח ס לטיב הבביטוח
הי בנוגע ל עניין זה ,ללרבות הטע נה שעל
מוד לקבלן טענה כלשה
ת ,ולא תעמ
על כללית
ת בנוגע
מסוים והקבלן פווטר את כל לית מכל חייוב או חבות
ם
כללית הייה לבטח סיכון
הם במקרה של נזק
צויים כלשה
לעניין הבביטוח או א י הביטוח ו /או בנו גע ללתשלום פיצ
ת.
ו/או חבות

3.10.12

אחרים המוועסקים
הקבלנים הא
שכל קבלני המשנה וה
כך ולוודא ש
על הקבללן לגרום לכ
הפועלים בפיקוחו ו/או בשמוו ו/או מט עמו ,הן קבבלני המשננה עמם
ם
או
על ידו א
יתקשר ההקבלן ישירות והן הקבבלנים האח רים שעמם יתקשר על פי הפניית כלל ית,
מוצריהם.
יצטרפו ו//או יצורפו לביטוחי ה קבלן ,לרבוות ציודם ומ

3.10.13

הא כללית ררשאית,
ה )  ( 3.10א ו חלקן ,תה
אות סעיף זה
מלא הקבלן את הורא
אם לא ימ
לפי הדין ,לבבצע את
י
ה לפי החוזזה או
בלי לפגוע בזכויותיה
אך לא חחייבת ,ומב
ת לנכות
תה א רשאית
התשלומים הקשורים בבכך ,והיא ת
ם בעצמה וללשלם את ה
הביטוחים
אחרת ,גם במקרה
או לגבותם בכל דרך א
ם אלה מכל סכום שיג יע לקבלן א
תשלומים
מוקדמת
תן הודעה מ
יחויב הקבלן ב הוצאות כפפל ביטוח ,בבכפוף למת
ב
וכתוצאהה מכך
מים.
בכתב לק בלן של  7ימ

3.10.14

הן בנוסף לכ ל חובה
הקבלן על פי סעייף ) 3.10בייטוחים( ן
ן
ת והתחייבוויות
כל חובות
ואינם מצמצמי ם ו/או
ם
חוזה
והתחייב וות אחרות המוטלות על הקבלןן על פי הח
שהיא.
המוטלת על הקבלן על פי החוזה בבכל צורה ש
גורעים ו//או משנים מאחריות ה
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או בהוראות שיקבעו
מור בסעיף  3.10זה ו
בזאת מפורשות כי אין באמ
ת
מובהר
כמו כן ,מ
יאמר אחרת מ פורשות
ר
)אלא אם
א
מיוחדים לעניין בייטוח
ם
בתנאים
ם
)אם יקבבעו(
ת הקבלן כללפי כללית ו/או כל צדד שלישי
בתנאים ההמיוחדים( כדי להגבי ל את חבות
הדין והקבל ן רשאי
הקבלן אחרראי להם ע ל פי חוזה זה ו/או ה
אחר בגיןן נזקים שה
תם.
לבטח עצ מו על חשבונו בביטוחיים נוספים אם ימצא ללנכון לעשות
קבלנים
פרק  - 4ק
עבודות ההקבלן
4.1
העבודות
והוא מתחייב ללבצע את ה
א
קצועו
הקבלן מ צהיר כי היינו מומחה מעולה במק
4.1.1
מקצועית הגגבוהה ביות ר ובהתאם לתנאי החווזה.
ברמה המ
4.1.2

חוק רישום ה קבלנים
ק
קס הקבלני ם לפי
הינו קבלן רשום בפנק
מצהיר כי ה
הקבלן מ
ם בענף
הכספי הינם
מקצועי וה
לעבודות הנדסה בנאיות תש כ"ט  1969-וסווגו המ
והוא בעל רשייון קבלן ללעבודות
א
חדים
ובהיקף הנדרשים עעל פי התננאים המיוח
בהתאם ללסווג הנ"ל שיהיה בתווקף במשך ככל מהלך בייצוע חוזה זזה.
כל החובות מכל מין שהוא המו טלות על ""הקבלן
צמו את ל
הקבלן נווטל על עצ
ה" ו/או כל "מבצע בנייה" ו/או עלל "בונה
בפועל של עבודה
ל
מבצע
הראשי" ו/או על "מ
מה בכל דיןן שהוא.
או מונח דומ
קבלן לעבוד ות הנדסה בבנאיות" ו/א
מקצועי" ו/או ע ל "ק
תן ,אלא
כולן או מקצת
ן
אין הקבללן רשאי למסור לאח ר את ביצו ען של העבבודות,
תלם לפי
העסקת עובדדים ,בין ש שכרם משת
ש ,ואולם ה
בכתב ומראש
בהסכמת המהנדס ב
ה משום
בה כשלע צמה
שיעור העבודדה ,אין ה
תלם לפי ש
ששכרם משת
זמן העבוודה ובין ש
מסירת ב יצוען של העבודות או חלק מהן ,לאחר.

4.1.4

מתחייב לבצע את העעבודות תוךך תיאום וושיתוף פעוולה עם ה קבלנים
הקבלן מ
המבנה תוך התחשבות
ם האחרים הפועלים ו /או שיפעללו במקום ה
והגורמים
ת בצרכי
הפרעות
קלות ו/או ה
ה ,ולעשות את הדרוש למניעת תק
קמת המבנה
תקדמות הק
ארגון והת
מכל סוג שהוא.
הוראות
התאם להווראות החווזה ו/או ה
בצע את ה עבודות בה
מתחייב לב
הקבלן מ
המהנדס ו/או הוראוות כללית.

4.1.5

ם ולבצע
שירות עם קבלנים וגוורמים אחררים מטעמם
אינו רשאי להתקשר יש
הקבלן א
חייבויותיו ללפי חוזה זזה ללא
שהן באופן שיפריע לבביצוע התח
עבורם עעבודות כלש
הסכמת ככללית בכ ת ב ומראש.

4.2
4.2.1

חרים
קבלנים וגורמים אח
ת של הקבללן לפי החוזזה ,יבוצעו חלקים
מבלי לגררוע מאחריוותו וחובות יו הכלליות
הזמנת עבודדה ,ו/או עבבודות שמלככתחילה
הם לקבלן ה
מסרה לגביה
ת שטרם נמ
מהעבודות
עבודות שלגביהן נמסרה
ת
תבוצענה שללא על ידי הקבלן ,ו//או
הוסכם עעליהן כי ת
חל בביצוען בפועל ובללבד שניתנה
ה ,אך הקב לן טרם הח
לקבלן ה זזמנת עבודה
ה על כך
ת ,על ידי " גורמים
מספקת ,לפ י החלטתה ושיקול דעעתה הבלעד י של כללית
התראה מ
ם בחוזה בבו נאמר ""קבלנים ווגורמים
אחרים" ו"קבלנים אחרים" ובכל מקום
קבלנים אח רים ביחד.
אחרים" ,הכוונה היא לגורמים אחרים ולק

4.1.3
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4.2.2

ה גורמים האחרים כוללים את:

4.2.2.1

קומית ,כגוון מים,
הרשות המק
כולל כל מ חלקות אגפפי וגורמי ה
הרשות ההמקומית ,כ
תברואה וכו'.
ה
ם ,מדרכות ,גינון ,תאוררה,
קוז ,כבישים
ביוב ,ניק

4.2.2.2

מ.
קשורת בע"מ
החברה היש ראלית לתק
רבות בזק ה
תקשורת ,לר
משרד הת

4.2.2.3

אל בע"מ.
חברת החחשמל לישרא

4.2.2.4

משרד הבביטחון וצה""ל )כולל פייקוד העורף (.

4.2.2.5

אחרות.
ממשלתיות וועירוניות א
רשויות מ

4.2.2.6

ת חולים.
תחזוקה של בית החולי ם ושל קופת
עובדי הת

4.2.2.7

ספקי ציווד ומוצרים ניידים שא ינם קבועים
ם במבנה.

4.2.2.8

מטעם הגור מים האחריים הנ"ל )א ם יהיו כ אללה(.
הקבלנים העובדים מ

4.2.2.9

ם והיועצים האחרים.
ם ,המומחים
ם ,הבודקים
ם ,המודדים
המתכננים

4.2.2.10
4.2.2.11

מעבדות וומכוני תקינה.
מהנדס ביית החולים.

4.2.2.12

מהנדס.
שיקבע על ידי המ
ע
אחר
כל גורם א

4.2.3

בתנאים המיוחדיים ו/או
ם
טים
הקבלנים האחרים יהיו הקבל נים האחריים המפורט
אשר יב חרו על ידי כל לית מזמן ללזמן במהללך ביצוע העעבודות לפיי שיקול
קבלנים א
של כללית .בבין היתר ,ומבלי לפגו ע בכלליות האמור
דעתה הבבלעדי והבלתי מסויג ש
ת ,אך לא חיייבת ,לבחוור קבלנים א
שאית כללית
אחרים בדררך של מכרזז פתוח,
לעיל ,רש
שתימסר למספר גו פים ו/או בבכל דרך
ר
ת,
הציע הצעות
או הזמנה לה
ו/או מכררז סגור ו/א
הבלעדי והבלתי מ סויג.
י
עליה כללית לפ י שיקול דעעתה
ה
תחליט
אחרת שת
ההתקשררויות החוזייות עם קב לנים אחריים ייערכו לפי בחירת ה של כלליית ,לפי
ת:
ת מהאפשר ויות הבאות
מסויג ,באחת
שיקול דעעתה הבלעד י והבלתי מ

4.2.3.1

התקשרוות בחוזה משולש בין ה
הקבלן האח ר לבין הקבבלן ולבין כלללית.

4.2.3.2

בין הקבלן האחר לבין הקבלן.
התקשררות ישירה ב

4.2.3.3

בין הקבלן האחר לבין כללית.
התקשררות ישירה ב
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תה הבלעדי והבלתי
רצויה תיקבבע על ידי ככללית לפי שיקול דעת
אפשרות הר
בחירת הא
האחרים
הקבלנים ה
אי החוזה ווהמחירים לעבודות ה
בע את תנא
מסויג .ככללית תקב
היו סופיות.
וקביעות כללית ל פי סעיף זה יה
חוזה ו/או ללהציע הצע ות ו/או
למען הסרר ספק ,כלללית לא תה יה חייבת ללהתקשר בח
ו/או מכל גוף הקשור
ו
הקבלן
מין הצעת הצעות מה
מכרז סגור ו/או להזמ
לשתף במ
ם.
שיבוצעו על ידי הקבלניים האחרים
לקבלן ,ב קשר לביצוע עבודות ש
4.2.4

לקבלנים אחרים
ם
התקשרוות בין הקב לן
האחרים
כ אשר הההתקשרות עעם קבלנים אחרים היננה ישירות בין הקבלן לקבלנים ה
הוראות
ת ,יחולו הה
הקבלן לקב לנים האחררים ולכללית
משולש בין ה
או בדרך של חוזה מ
הבאות:

4.2.4.1

שייבחר כא מור לעיל עעל ידי כלללית יתקשר עם הקבלןן או עם
הקבלן ה אחר ,כפי ש
ת על בסיס התנאים הככלליים המ צורפים
על ידי כללית
סח שיוכן ל
הקבלן וככללית בנוס
חוזה מיוחדים על כל
ה
לאותו ח וזה ובשינוויים שייקבבעו על ידיי כללית ב תנאי
ט בסעיף
חוזה ואשר יכילל ,בין היתרר ,גם הורא ות כמפורט
ה
ם שיצורפו ללאותו
נספחיהם
 4.2.4.7ללהלן ,בשינויים המחויבבים.

4.2.4.2

חוזה עם
חר או של ח
הקבלן האח
לעיונו של הקבל ן נוסח של חוזה עם ה
ו
כללית תעעביר
סח החוזה האמור
ושל כל תיקוון או תוספפת של נוס
ל
הקבלן ההאחר ועם כללית
שנחתם כב ר על ידי
תיקון או ת וספת לחוז ה האמור ש
קודם לקבללן ושל כל ת
שהועבר ק
את נוסח
רשאית להעביר א
ת
הקבלן )ללהלן " -החווזה עם הקבבלן האחר" ( .כללית ת היה
חר.
חרי בחירת הקבלן האח
אחר לקבלן לפני או אח
ם הקבלן הא
החוזה עם

 4.2.4.2א

משולש ,אזי  ,על אף
חרים בדרך של חוזה מ
התקשר עם קבלנים אח
אם תבחרר כללית לה
הוראות
ם ,ומבלי לגגורע מיתר ה
סעיפים  4.2.44.1ו 4.2.44.2 -לתנאיים הכ לליים
האמור בס
המשולש אשר יתב סס לפי
ש
סור כללית לקבלן את נוסח החוזזה
סעיף  4..24זה ,תמס
ה המשולש המצורף כנ ספח "  4.2 .4.2א" .
שיקול דעעתה על הנוסח העקרונני של החוזה

4.2.4.3

קבלן נוסח החוזה עם הקבלן
ימים מהיום שבבו נמסר לק
ם
תוך 3
הקבלן יההא רשאי ,ת
לשנות או להוסייף על נוסח החוזה
ת
דס הודעה בכתב על ררצונו
מסור למהנד
האחר למ
שנות או להווסיף על
בקשת הקבלן לש
ת
עם הקבללן האחר .המהנדס יקבבע אם לקבלל את
ש לשנות
הנדס כי יש
ת .קבע המה
תהיה סופית
נוסח החווזה עם הקבלן האחר ,וקביעתו ת
קבלן האחרר ,תכין כלללית נוסח מתוק ן
את או ללהוסיף על נוסח החווזה עם הק
קבלן.
סור אותו לק
האחר ותמס
של החוזה עעם הקבלן ה
בהתאם ש
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4.2.4.4

קבע כי לפי בחירת
טוח אשר יק
האחר ייכללל סעיף ביט
בכל חוזהה שייעשה עעם הקבלן ה
מסגרת פולייסות בטוח כלליות
חים שעל ה קבלן האחרר לעשות במ
כללית ייעעשו הביטוח
או חלקו
מבנה כולו א
שיוצאו על ידי כל לית בקשר להקמת המ
ו
או מיוחדדות או חלק יות
ביטוח כללית כ הגדרתו
ח
סגרת
שכללית תוציא פוליסוות כאלה( ,לרבות במס
)במידה ש
מבוטח נוס ף .נוסח
בסעיף  3.10 .1לעיל ,כאשר הקבבלן האחר י צורף לפולייסות אלו כמ
הם מעת
ת יהיה כפ י שיוסכם בין כללית למבטח ,וובשינויים שיחולו בה
הפוליסות
הביטוח
אית לעשות כל שינוי בפוליסות ה
לעת .למעען הסר ספפק ,כללית תהיה רשא
הקבלן האחר ,מרראש או
ן
ובנוסחיההן מבלי שיהיה עליה ללקבל לשם כך את הסככמת
בדיעבד.
שפה את
הפרמיה בבגין ביטוחים אלו תש ולם על ידי כללית למבבטח ,והקבללן האחר יש
הוראות סעייף 3.10
בפרמיות אללו כמפורט בסעיף  3. 10לעיל וה
כללית בגגין חלקו ב
לעיל יחוללו במלואן על הקבלן האחר והקבבלן האחר יהיה חייב בכל ההתח ייבויות
הכלולות שם.

4.2.4.5

והקבלן )להלן " -חוזה
ן
חר
הקבלן האח
חוזה עם ה
התקשר בח
החליטה כללית לה
לקבלן כאמור לעעיל או,
ן
מסר
סח כפי שנמ
החוזה בנוס
משולש"(  ,תמסור ללקבלן את ה
סח כפי
במידה וההמהנדס קבע כי יש ללשנותו או להוסיף ע ליו כ אמור לעיל ,בנוס
שנמסר ללקבלן לאח ר תיקונו ככאמור לעילל ,כשהוא חתום על יידי הקבלן האחר.
שולש ולמסררו כשהוא חתום על י דו כדין
החוזה המש
הקבלן יההיה חייב ללחתום על ה
תוך  48שעות מרגע מס ירתו לקבל ן.
לכללית ת
שמו של
תום עליו בש
לא חתם הקבלן על החוזה המ שולש ,תהייה כללית ררשאית לחת
המשולש
תום בשמו עעל החוזה ה
את כוחה של כללית לחת
מיפה בזאת ת
ה
הקבלן וההקבלן
חוזר מאחר וזכויותיה של כללית תלויות בו.
הינו בלתי ח
כאמור .י פוי כח זה ה

4.2.4.6

חולו לגבי ככל חוזה
ראות הסעי פים הנ"ל )  4.2.4.1עד  ( 4.2.4.5יח
למען הסרר ספק ,הור
תקשר עמם בחוזה,
האחרים שככללית תחלייט ,כאמור לעיל ,להת
עם מי מההקבלנים ה
תחליט שיש לעשותו בככל חוזה
ה הבלעדי ,ת
ולגבי כל תיקון שכלללית ,לפי ש יקול דעתה
ת.
חתום באותה עת
ם
כאמור ש יהיה

4.2.4.7

קבעו בין הייתר ההורא ות הבאות:
בכל חוזהה עם הקבללן האחר ייק
א.

קבלן האחר יהיו כלפי כללית
תיו של הק
בכפפוף לאמור להלן ,כל התחייבויות
והק
קבלן ,ביחד ולחוד.

ב.

תנית כלפי כללית,
ת ,מתמדת ובלתי מות
הקבבלן יהיה עערב בערבו ת מוחלטת
לבייצוע המושללם ובמועד של התחי יבויות הק בלן האחר על פי הח וזה עם
חייב ,על פי דרישתה הרראשונה
הקבבלן האחר .במסגרת ע רבות זו יה א הקבלן ח
חוזה עם
הקבלן האח ר על פי הח
תחייבויות ה
כל אחת מהת
תב של כלליית לבצע ל
בכת
מהקבלן
חייבת תחילה לדדרוש זאת מ
ת
תהיה
הקבבלן האחר וזאת מבלי שכללית ת
האחחר.
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הלה הרא
ההנה
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צוע המושללם ובמועד של כל ה תחייבויות הקבלן
הקבלן לביצ
ערבבותו של ה
תעמוד בתוקפה למרות כלל שינוי,
ד
אחר
האחחר על פי החוזה עם הקבלן הא
לקבלן האחר.
ן
המה נדס
ה
ת ו/או
ארכה שתינתן עעל ידי כללית
ה
תור או
וית
ג.

בלן האחר יייקבעו השללבים והמועעדים בהם יגיש הקבל ן האחר
בחווזה עם הקב
את חשבונותיוו.
הוראות הח וזה עם הק בלן האחר ויועברו
חשבבונות הקבללן האחר יו גשו על פי ה
חשבון של הקבל ן האחר ייבבדק על
ן
לבדדיקת המהננדס עם הע תק לקבלן ..כל
תוך המועד שיהיה קבווע לכך בחווזה עם הק בלן האחר וישולם
ידי המהנדס ת
הנדס במועדד שיהיה
אישור המה
על ידי כללית ישירות לק בלן האחר ,בהתאם לא
קבווע לכך בחוזה עם הקב לן האחר.
שהו של הק בלן האחר או חלק
שאין לאשר חשבון כלש
היה סבור ש
היהה והקבלן יה
תב ובפרוטררוט את הנ ימוקים
קבלן חייב להעביר לככללית בכת
ממננו יהיה הק
התשלום
חשבון האמ ור ,וזאת ללא יאוחר מ  7-ימים ל פני מועד ה
לאיי א ישור הח
מור לעיל.
כאמ
קול דעתה הבלעדי
האמור לעיל ,כלללית תהא רשאית ,עעל פי שיק
ר
למררות
והבבלתי מסויג לשלם חשבבון כאמור של הקבלן האחר למררות נימוקי הקבלן,
מסויג כי מ ן הראוי לעעשות כן
אם תחליט לפי שיקול דעעתה הבלעדדי והבלתי מ
כלשהי ו/או כדיי לגרוע
י
הא בכך כדדי להטיל עליה אחרריות
את בלי שיה
וזא
פי החוזה עם הקבלן הא חר.
מאחחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על י

ד.

הקבבלן והקבללן האחר י היו אחראיים ,ביחד ולחוד ,כל פי כללית לביצוע
שוא החוזה עם הקבלן האחר,
העבודות נש
מנים ,של ה
שלם ובמסגרת לוח הזמ
מוש
מושלם ובמוועד ,של
כול ל ,מבלי לפפגוע בכלליוות האמור ללעיל ,למיל וי באופן מ
הבדק ולתיק
כל הההתחייבויות הנוגעות לתקופת ה
קוני הבדק.

ה.

אם לתנאי החוזה עם הקבלן
מסור בהתא
כל הערבויות שעל הקבל ן האחר למ
חליט על
האחחר יוצאו ג ם על שם כ ללית ימסררו לכללית ווכללית והי א בלבד תח
החזרתן.
מושן ו /או ה
מימ

ו.

שו גם לשם הבטחת
חוזה זה ישמש
ה
שימסרו על ידי הקבלן על פי
כל ההערבויות ש
חתמו עם ה קבלנים
ביצווע כל התחיייבויות הקבבלן על פי ככל אחד מה חוזים שייח
האחחרים.

ז.

תמש בכל א חת מהזכוייות המוקנו ת לה על פיי החוזה
שאית להשת
כלללית תהא רש
אם הזכות מוקנית
אם הזכות מווקנית לה ללבדה ובין א
עם הקבלן האחר ,בין ם
הא עליה
ולחוד עם הקבל ן ,ללא כל צצורך בהסכ מת הקבלן ומבלי שיה
ד
לה ביחד
אש או לאחרר מעשה.
להוודיע על כך לקבלן מרא
שתמש באי אלו מהזכו יות המוקנוות לו על פיי החוזה
יהא רשאי להש
הקבבלן לא א
קנית לו
אם הזכות מו ק
קנית לו לבבדו ובין ם
אם הזכות מוק
עם הקבלן האחר ,בין ם
את הסכמתה בכתב ומרראש של
מבלי לקבל על כך ת
ביחחד ולחוד עעם כללית מ
כלללית.
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4.2.5

חרים
בין כללית ללקבלנים אח
התקשרוות ישירה ב
הוראות
אחרים יחולו הה
ם
כאשר ה התקשרות היא ישיר ה בין כלללית לקבלננים
הבאות:

4.2.5.1

מור בסעיףף  4.2.4א ך הצדדים לה יהיו כללית
תיערך ההתקשרות חוזית כאמ
ם האחרים בלבד.
והקבלנים

4.2.5.2

א לידיעת ה קבלן .הקבבלן מקבל עעל עצמו
אחרים יובא
החוזה ביין כללית לקבלנים הא
לקבלן האחר ועעבודותיו ,גם אם
ן
קשר
את מילווי כל חובותיו לפי החוזה בק
שירה בין כלללית לקבל נים האחרי ם.
ההתקשררות תהיה יש

4.2.6

שירותים
ם לקבלנים אחרים וגוררמים אחריים
על הקבללן לספק את השירוותים המפוורטים בס עיף  4 .2.6.1להלן )ללהלן -
ם
תים "( לקבללנים האחררים ולגורמ ים
" השירות
האחרים רק במק רה ונדרש לעשות
ת תודיע ללקבלן בכת
קרה וכללית
זאת לפיי חוזה זה ו/או במק
תב כי עליוו לספק
לקבלנים האחרים ולגורמים האחרים את השירוותים  .הקבבלן יספק את כל
שתמסור כלללית לקבלןן )להלן
חרת בהודע ה בכתב ש
אם נקבע אח
ם אלא ם
השירותים
ההודעה"(.
ה
בסעיף זהה" :
הודעה.
חר קבלת הה
ם יסופקו עעל ידי הקבללן מיד לאח
השירותים
העבודות וההתחייבבויות כדלק
ת
את
ם כוללים א
השירותים
קמן:

4.2.6.1

א.

מפרט הטכנ י המצורף ללתנאים
מתן אפשרות א חסון במקו ם המבנה ,כמפורט במ
המיווחדים של ה
החוזה.

ב.

במפרט הכללי ללעבודות
ט
המפורטות בסעיף  ( 1 ) 00051עד ) ( 4
ההתחחייבויות ה
בניה .

ג.

האחרים
הקבלנים ו הגורמים ה
אדם מיומן עלל עבודות ה
ם
שמיררה באמצעוות כח
מכוונות
נזקים וחבלות מ
ם
חבלות ,והג נה על עבודדות אלה ככנגד
מפני גניבות וח
מעברים ,נעעילת מעבררים וכיו"ב אמצעי
ם ,חס ימת מ
באמצצעות כיסויים זמניים
הגנהה.

ד.

האחרים בעבודות ,לרבות
ם
ארגון השתללבות עבודוות הקבלני ם
טיפו ל כללי בא
תפות בישיבבות תאום וייצוג בעי ות משותפוות בפני
רגון והשתת
ם ניהול אר
תאום
אום לוחות זזמנים של ככל אחד מהק
המה נדס וכן תא
קבלנים הא חרים.

ה.

מים של ה קבלנים
כללי לרבו ת הכנת ללוחות זמנ ים מתואמ
ניהולל עבודה כ
תאום שילובם בבעבודות ,ע ריכת ישיב ות תאום ת
ם
האח רים,
תקופתיות בבשיתוף
המה נדס.
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ו.

תחברות
הקבועות ו מועדי ההת
ם והכוונת ביצוע כל העבודות הזמניות וה
תאום
תוק ,ההפעללה ,ההרצה והויסות.
והנית

ז.

מבנה.
שבמקום המ
שימווש באמצעי הבטיחות ש

ח.

מקום המב נה והציוד לביצוע בבהתחשב בבעבודות
ם ותכנון הביצוע במ
תאום
הקבללנים האחרים.

ט.

העבודה
קבלן אחר ודיווח מרווכז ביומן ה
קבלן לכל ק
ניהולל יומן עבודה בין הק
אלה.
ם ובתנאים מיוחדים א
ראות בתנאיים הכלליים
הכלללי לפי ההור

י.

משרדים ל קבלני ם
של הקבלן והקצאת מ
שימוש במבנים זמניים ש
ש
אפשררות
רים במידת הצורך בתווך המבנה.
ולגוררמים האחר

יא.

קיים במקוום המבנה במידה ס בירה לפי קביעת
שימווש בציוד לביצוע הק
אמו על יד י הקבלן בבהתחשב ב לוח זמנים וסדרי
המה נדס ,במועדים שיתוא
העבוודה.
שימוש באמצעי ההרמה
ש
מקרה אפש רות
מוש בציוד לביצוע יככלול בכל מ
השימ
תקנו על פי האמור
מצעים שיות
על ידי הקבלןן ,לרבות אמ
במקום המבנה ל
ם
תקנו
שיות
דים של החווזה.
אים המיוחד
בתנא

יב.

ט הטכני
חשמל וכח בהת אם למפרט
ל
מנית,
קת מים ,וכן הספקת תאורה זמ
אספק
אפשרות
העבודות וא
לתנאים המיוחדי ם של החוזזה עד לקרבבת מקום ה
ם
המצוורף
או גורם
שימווש בהם לללא תשלום למטרת ביצצוע העבודוות על ידי כל קבלן א
אחר..

יג.

קום המבנה וסיוע בפרייקה )לא כוללל פועלים( .
שימווש באמצעי שינוע במק

יד.

אחרים לפי קביעת
ש לצרכי ה קבלנים הא
שימווש בפיגומי ם כל עוד הדבר דרוש
המפורט
שלום לפי ה
ת זה יקבל הקבלן תש
המה נדס כאשר יובהר כי עבור שירות
עבור שירות זה בכתב הכמוויות.

טו.

שרד של
משרד ומש
באמצעות הכנת ש לוחות קוווים לכל מ
ת
שימווש בטלפון
חייב את
יהיה רשאי לח
ה
והתקנת מכשור בככל משרד .הקבלן
ת
רים
הקבללנים האחר
רים בהוצאו ת השימוש בטלפון ,כפפי שיוצאו על ידו בפועעל כנגד
הקבללנים האחר
ת חשבונית בזק.
הצגת

טז.

אים הכלליי ם.
העסקת עובדים ב התאם להו ראות התנא
ת
פקוחח על

יז.

ם לכללית ככמפורט בת נאים הכללליים.
העבודות של הקבלננים האחרים
ת
מסיררת
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יח.

בדק ותיקו נים בתקופפות האחרי ות בקשר ללעבודות ה קבלנים
ביצועע עבודות ב
האח רים.

יט.

האחרים כמפורט בבתנאים הכללליים.
ם
בצועע ניקיון וסילוק פסולת של הקבלננים

כ.

מחיצות ה גבס ,ש ינויי כיוון בריצוף
ת
מות
סימוון כל מעבר י צנרת ,תעעלות וסולמ
וכו'.

כא.

ת משרד
בטיחות בע בודה על פפי דיני בטי חות בעבודדה והוראות
קוד הוראות הב
העבוודה.

כב.

אחרים,
הקבלנים הא
התיקונים הנדרשת לאחר ביצווע עבודת ה
ם
עבודת
ת
ביצועע כל
את בכל
שבירה וכד' ,וזא
ה
צוע עבודת חציבה ,פי רוק,
לרבו ת תיקונים לאחר ביצ
קבע המהנד ס.
הכל כפי שיק
השלמתה ה
העבודה ועד לה
אחד משלבי ב

4.2.6.2

ם ,יוכלו
כי בכל מקררה של חיל וקי דעות בבעניין מתן השירותים
ם הקבלן כ
מוסכם עם
הקבלן אוו הקבלנים האחרים א ו הגורמים האחרים ל פנות למהנדדס והמהנדדס יהיה
היה סופית.
החלטתו תה
המחליט בבכל עניין וה
קבלן למתןן שירותים אינן גורעוות מהתחיי בויותיו
העבודות וההתחייבוויות של הק
החוזה.
מור בתנאי ה
תזכורת לאמ
מהוות רק ת
החוזה ובחלקן מ
ה
תנאי
לפי שאר ת

4.2.6.3

בנוסף עלל האמור בסעיף  4.2. 6.2לעיל ,כל חלוק י דעות בככל הקשור והנובע
מים האחריים ו/או
ם ו/או הק בלן והגורמ
ם בין הקבלן והקבלניים האחרים
מהקשרים
הכרעתו
ת ,יובאו לה
האחרים ו/או הגוררמים האחררים ,לכללית
ם
הקבלן ,ו//או הקבלנים
תו תהיה סופפית.
של המהננדס וקביעת

4.2.6.4

זה יובא לידדיעת כל ה קבלנים
מוסכם עעם הקבלן כי כל הא מור בסעיףף  4.2.6ה
תם עמם.
ם האחרים וייכלל בכל חוזה שייחת
והגורמים

4.2.7

פעולה רצוף ותא ום מלא וה דוק עם
ה
הקבלן מצצהיר כי יבצע את עבודדתו תוך שייתוף
האחרים ,גגם אם ייקבבע כי הקבבלן לא יספפק להם
הקבלנים האחרים והגורמים ה
שירותים כלשהם.

4.2.8

ם שהיא
א יהא זכא י לכל עמל ת שירותים
למען הסרר כל ספק  ,מובהר כי הקבלן לא
ם נקבע
הקבלן ,למעט אם
,
ם הקבלנים האחרים ו/או קבלנ י המשנה של
בקשר עם
די כ ללית .נקבע על ידדי כללית בבמפורש כי הקבלן יהייה זכאי
אחרת על יד
במפורש א
שירותים ובבגין כל
לעמלת ה שירותים ,אזי התמוררה לה יהא הקבלן זככאי בגין הש
חלקיו ונספפחיו בקשר לגורמים אחרים
זה על כל ח
התחייבוי ותיו על פי חוזה ה
ב
עמלת השירותי ם "(,
ת
ם אחרים )לה
ולקבלנים
תחושב כדלהלן ככדלקמן:
הלן" :
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4.2.8.1

החלקיים המאושריים והחשבוןן הסופי
ם
מסכום החשבונו ת
ם
חושב
שירותים תח
עמ לת הש
השירותים תשולם ייחד עם
ם
חד מהקבל נים האחר ים .עמלת
המאושר של כל אח
אשור כל
שיוגש על ידדי הקבלן מ יד לאחר א
או הסופי ש
התשלום בבגין החשבון החלקי א
ם.
סופי של הקבלנ ים האחרים
י
חשבון חללקי או

4.2.8.2

לתשלום )לא כוללל מע"מ(
ם
סכום שיאו שר
חושב אך וררק מתוך הס
עמלת הש ירותים תח
ה זכאי
חרים .הקבללן לא יהיה
בגין עבודדות שבוצע ו בפועל ע ל ידי הקבבלנים האח
מות אלו
וערכן של מקדמ
ן
חרים
קבלנים האח
שישולמו לק
לתשלום עעמלה בגין מקדמות ש
קי או סופי ,שיאושר ללתשלום
חשבון ,חלק
יופחת לצצורך חישוב עמלת הק בלן מכל ח
ל קבלנים האחרים.
אי לעמלה בבגין מחיר ככל מכונות ,מנועים ,מ כשירים ,מ תקנים,
א יהיה זכא
הקבלן לא
ת לצורך
סוג שהוא ,וומחירם של אלו יופחת
מכל מין וס
שמל ,כלים ואביזרים מ
לוחות חש
שבון ,חלקי או סופי ,שיאושר לתשלום ל קבלנים
מלת הקבלן מכל חש
חישוב עמ
האחרים.

4.2.8.3

אחוזים.
שיעור של ) 3שלושה( א
קבלן הינו ש
תי ם לה יהייה זכאי הק
מלת השירות
שיעור עמ
מוסכם כי על אף ה אמור לעילל ,במקרה שההתקשררות עם ה קבלנים
ואולם ,מ
שרות זו,
תנאי התקש
קבלן האחרר לבין הקב לן ועל פי ת
האחרים נעשתה ישיירות בין הק
אושרים
ם התשלומ ים לקבלן האחר עלל פי החשבבונות החללקיים המא
משולמים
ת לקבלן
חר )ולא על ידי כללית
אושר ,על יידי הקבלן לקבלן האח
והחשבון הסופ י המא
)שנים -עשר( אח וזים.
ם
של 12
כללית לקבלן עמ לת שירותי ם בשיעור ש
ת
האחר( ת שלם

4.2.8.4

כמפורט להלן .למ ען הסר
ט
שירותים ה ינן
סיסן תחוש ב עמלת הש
העבודות אשר על בס
העבודות מ הן תחושב עמלת השי רותים"
כי אין באמ ור בטור "ה
ספק מובההר בזאת כ
 4.2.8.2לעיל.
4
סעיף
כדי לפגועע באמור בס
תאור העבבודות

ם
עמלת השירותים
ת
תחושב
העבוודות מהן ת

 . 1חשמל ותקשורת

עבודדות החשמל למעט :ערככם של
חות הראשי ים ולוחות הקומה
הלוח
תאורת חוץ
שיים ,גופי התאורה ,ת
הראש
שים ,שלטי נאון ,תאוררה
וכביש
המשרתים את הציודד
ם
הלוחות
ת
תית,
חזית
מל
המכנני ,החבור ללרשת החשמ
העיררונית והציו ד והאביזריים
שורת ,מער כת קריאת אחות,
לתקש
אנרגיה ,מעררכת גילוי
מערככת בקרת א
אש וועשן.

טלציה סניטרית
 . 2אינסט

עבודדת האינס טלציה ה סניטרית והביוב
אולם בניכווי ערכם
הסניטרים א
לרבוות הכלים ה
מיניהם,
המכלים למ
המשאבות ,ה
של :הדודים ,ה
הציווד והמיכון.

אויר
 . 3מיזוג א

מהצ ינורות של המתקן למזזוג אויר וכ ן
אויר ובידוד ן כולל
מבצווע תעלות א
הגריילים ויחידו ת מזוג אוי ר )מפוח
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בחדרים למעט כל
ם
נחשוון( המותקנ ים
ציוד ושל ה מיכון.
חלק אחר של הצ
ספק ,לקבלן לא תהיה כל
,
למעןן הסר
חידות
מלה בגין יח
ת לקבלת עמ
זכות
קירוור חימום ,י חידות טיפ ול אויר
קניה בגין
תיות ומס ק
קומת
תקן כולו.
המת

4.2.8.5

 . 4בקרהה

ההתקנה  81רכיבי מערכות
ה
עבודדות
מערכות מי זוג אויר,
פיקו ד ובקרה למ
ו/או תברואה ו//או גזים רפפואיים,
מערכות פק וד ובקרה
ו/או חשמל או מ
כולל מס קניה בגין רכיבי
ל
אחררות לא
הבקרה והפיקוד.
ה
מערככות

 . 5מעליוות

עבודדות התקנת המעליות ללא כולל
מחירר המעליות עצמן ומס
ה בגין המעלליות.
קניה

 . 6גנרטוור

עבודדות התקנת דיזל גנרטוור במידה
כולל המתקן ע צמו.
ל
קן ,לא
ויותק

מיניום
 . 7אלומ

עבודדות אספקה והתקנה ש ל דלתות
סכי
וחלו נות אלומינניום ,של מס
טריום
מיניום ,של קירוי גג אט
אלומ
וציפ ויי חוץ במיידה שיעשו כאלה
מאלוומיניום.

 . 8תקרוות אקוסטי ות

תקרות תלויות
ת
והתקנה של
ה
קה
אספק
ו/או מחומר
ו
או מעץ
מאלוומיניום ו/א
מינררלי.

 . 9חפוייי  P.V.C .וש
שטיח

 P.V.Cאו
והדבקה של רצוף C
ה
קה
אספק
טיח.
חיפוי אחר ללרצפות ושט
כל ח

 . 10צבעע

צביעעות.

 . 11נגרוות קבועה

ת נעות,
והתקנה של דלתוות ,מחיצות
ה
קה
אספק
קבועים ,צפויי קיר ות.
,
ארונוות

 . 12מתחח גבוה

תח גבוה ל א כולל
התקנת מתקן מת
ת
עבודדות
המת
תקן עצמו.

 . 13מחייצות גבס

והתקנה של מחיצוות גבס.
ה
קה
אספק

חרש
 . 14מסגגרות אמן וח

והתקנה של מסגרוות אמן
ה
קה
אספק
ש.
וחרש

 . 15עבודדות אבן

עבודדות ציפוי ה חוץ מאבן א
אם יעשו
ט.
ה בפרוייקט
כאלה

אי לכל תשללום שהוא עבור כל עבבודה ו/או ציוד ו/או ררהיטים
א יהיה זכא
הקבלן לא
שאינם מצו ינים במפוררש בסעיף 4.2.8.4
הקשורים במבנה ש
ם
קנים אחרי ם
ו/או מתק
לעיל.
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4.2.8.6

ם לשינוי
מלת השירוותים שבסע יף  4.2.8.3לעיל הינם קבועים ו א ינם ניתנים
שיעורי עמ
מכל סיבהה שהיא.

4.2.9

הדוק עם ה קבלנים
אום מלא וה
ה רצוף ותא
שיתוף פעולה
הקבלן יבבצע את עבוודתו תוך ש
מוסכם עלי ו שלוח
מים האחריים .הקבלן מאשר כי ידוע לו ומ
האחרים ועם הגורמ
תבצעות
תחשבות ב עובדה שה עבודות מת
הזמנים לביצוע העעבודות נקבבע תוך הת
או יבוצעו ע ל ידי הקבללנים האחריים ו/או
במקביל וובמשולב לעעבודות שמ בוצעות ו/א
שה ו/או
טענה ו/או דריש
ה
שר בזאת כיי לא תהיה לו כל
הקבלן מאש
הגורמים האחרים .ה
העבודות
קשר לעיכווב כלשהו שנגרם לו בביצוע ה
תביעה ככלפי קופת חולים בק
ם.
מים האחרים
ם האחרים ו/או הגורמ
מי מהקבלנים
כתוצאה ממעשי ו/א ו מחדלי י

4.2.10

למען הס
החוזה ונספחיו ,כללית
ה
סמכי
האמור במס
סר כל ספק  ,מובהר כ י על אף ה
שאית להוצייא מתוך העעבודות ביצצוע עבודות כלשהן לפ י שיקול דעעתה של
תהיה רש
ת ושכר
קף העבודות
בלנים אחריים .עשתה כללית כן ,ישתנו היק
כללית וללמסרן לקב
חרו על ידי כללית
צאו מחוזה זה והקבללנים שייבח
בודות שהוצ
החוזה ב התאם לעב
כק בלנים אח רים לצורכ י כל האמו ר בתנאים כלליים
אלה יחשבו ק
ה
לביצוע עעבודות
השירותים הנזכרת
ם ,כולל לצצורכי תשלוום עמלת ה
אלו ובתננאי החוזה המיוחדים
בסעיף  4.2..8לעיל .ללמען הסר ככל ספק ,מ ובהר מפור שות כי במ קרה כזה ללא יהיה
ה בסעיף
תים הנקובה
האמור לעילל ,למעט עמ לת השירות
שלום בגין ה
הקבלן זככאי לכל תש
 4.2.8לע ייל.

4.3
4.3.1

שנה
קבלני מש
העבודות
קבלן לבצע חלקים מוג דרים של ה
 , 4.1רשאי הק
מהאמור בסעיף 4
ר
מבלי לגררוע
מים ורשוייים בהתאם לאמור בבסעיף  4 .1.2לעיל
משנה רשומ
ת קבלני מ
באמצעות
בתנאי שקיבבל הסכמה מראש וב כתב מכלל ית ו/או ה מהנדס,
שיועסקו על ידו ,ב
היקף העבודדות והמפר טת את
אליהם בבקשה בבכתב המג דדירה את ה
ם
לאחר שפפנה
ת קבלני
מבין רשימת
קבלני המשננה יבחרו מ
ה .מובהר ככי חלק מק
קבלן המשנה
כישורי ק
ם.
ם המיוחדים
על פי התנאים
קבעו על ידי כללית ל
משנה שיק

4.3.2

ם בכתב
שור מוקדם
שאושרו ללא איש
ו
קבלן להחלליף את קבבלני המשננה
אסור לק
ס.
או המהנדס
מכללית א

4.3.3

לקשירת יחסים ביןן כללית
ת
שנה לא יהוווה שום בסייס
ההסכם בבין הקב לן ללקבלן המש
לקבלני ההמשנה.
אמצעות
העבודות בא
צוע חלק מה
או נתנה הס כמתה לביצ
כללית מהקבלן א
ת
גם אם דררשה
ם ,אין הקבבלן פטור מאחריותו והתחייבוייותיו לפי החוזה,
שנה מסוים
קבלן מש
ה ו/או מחדדל של מבצצעי ה עבודוות ,באי
והקבלן יישא באחרייות מלאה לכל מעשה
כוחם ועוובדיהם  -כא
אילו בוצעו או נחדלו עעל ידי הקבללן במישריןן.
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4.3.4

המבנה של ככל קבלן
תו ממקום ה
את הרחקת
המהנדס רשאי לדרו ש מנימוקי ם סבירים א
תו אינו
קבלן משנה  ,אם לדעת
או של כל עעובד של ק
אושר מראש ,א
ר
אפילו
משנה ,א
מי ד ממקום המבנה.
אדם כזה מ
מתאים ללתפקידו ,ועעל הקבלן ל הרחיק כל א

4.3.5

ס או בא
אל המהנדס
אמור לעיל ,יהיה קבל ן המשנה ר שאי לפנות במישרין א
על אף הא
שורות בעבוודות שנמסררו לקבלן ה משנה.
כוחו לצוררך קבלת הוראות הקש

4.3.6

את התחייבויוותיו וזכויו תיו לפי
לידיעתו של קבלן המשנה ת
ו
הקבלן מ תחייב להב יא
קבלן המשנ ה והוא
שנמסרו לק
מהעבודות ש
חלות על א ותו חלק מ
חוזה זה כפי שהן ח
מילוי התחיייבותו זו.
לכללית עקב אי מ
ת
אחראי לככל נזק שייגרם

4.3.7

אות של
מבלי לפגגוע בכלליוות האמור לעיל ,על קבלן המש נה לקיים את ההורא
שור או הנובבע מביצוע אותו חלק מהעבודות שנמסר
המהנדס וכללית בכל עניין הקש
לו כנ"ל.

תכנון
פרק  - 5ת
תכניות וומסמכים
5.1
דוע לו וכי הסכים מר אש כי התככניות שצוררפו לחוזה )להלן -
הקבלן מ צהיר כי יד
5.1.1
אות ,המפוררטות והסוופיות וכי תכניות
"תכניות המכרז"( אינן התכנניות המלא
הן יבוצעו העבודות ))להלן -
נוספות וומושלמות יותר וכן תוכנית הבביצוע לפיה
העבודות
סופקו על ידדי כללית בבמקביל לה תקדמות ה
"תכניות הביצוע"( יושלמו ויס
אספקת תוכניות הביצוע
ת
של אספקת התכניות בבהדרגה ,כוולל
וכי אין בבעובדה ל
ת .תכניות הבצוע
לגרום להארכת משך ביצ וע העבודות
ם
בשלבים כשלעצמה כדי
שבועות לפנ י ביצוע כל עבודה בתננאי שהקבל ן הודיע
אוחר מ  4-ש
יסופקו ללקבלן לא יא
ת
לפחות 4
ת
לכ ללית בבכתב על יידי רישום ביומן עבו דה,
שבועות קודם לככן ,מהן
אותה עבודה.
ה
ביצוע
התכניות החסרות לב
מנו ו/או
או חלקי תכ ניות שסומ
התכניות ו
שמשו אך ו רק אותן ה
כתכניות הביצוע יש
במפורש כי הן תכנניות הביצועע.
ש
נרשם עלייהן
5.1.2

שה של כלל ית ואין
זה הם ,רכוש
כל התכנייות והמסמכים שימסררו לקבלן ל צרכי החו ה
מש בהם אללא לצרכי ב יצוע העבודדות בלבד.
שאי להשתמ
הקבלן רש
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5.1.3

ידי כללית לללא תשלום בעותק אח ד בלבד .כ ל עותק
התכניות ימסרו לקבלן על י
תשלום הוצ אות ההעת ק ודמי
ק תמורת ת
יימסר לקבלן רק
ר
נוסף מעלל האמור ללעיל
תק אחד
שרדו במקו ם ביצוע העעבודות עות
המשלוח וההפצה .עעל הקבלן ל החזיק במש
ת ביצוע
תוכנית שנמסרה לו על ידי כללית וז את במשך כל תקופת
ת
מכל
לפחות מ
מעודכן,
למהנדס לפי בקש תו ,לעיין בבהם .עותק זה יהיה מ
ס
העבודות ועליו לאפ שר
ת שאינן
חזיק במשרדדו במקום בביצוע העבו דות תכניות
נקי ובמצצב קריא .הקבלן לא יח
תו מבנה
חרים באות
עבודות המבוצעוות על ידי קבלנים אח
ת
ת .תוכניות של
מעודכנות
שי ואשר
ק אחד ,לקבבלן ,שהינו קבלן ראש
יימסרו עעל ידי כללית ללא תש לום ,בעותק
חיד" או
ם המיוחדיים לחוזה ככ"קבלן יח
לא הוגדרר במסגרת סעיף . 1.1ה .לתנאים
העבודה
שרד המהנד ס ,בשעות ה
משנה" וכן יעמדו לרש ותו לעיון בבכל עת במש
כ"קבלן מ
של משרדדו.

5.1.4

הם לפי קבייעת כללית תיקונים ק לים ,ייעשוו על ידי
בתכניות שה
הוראות ללתיקונים ב
תקי התוכנ יות שבידי הקבלן או על גבי
הוראותיו ,על גבי העת
המהנדס או על פי ה
הקבלן כאיללו היו כלוליים בתוכניו ת מלכתחיללה.
רישום ויחחייבו את ה
תוכניות
שאי ,לפי שייקול דעתו ,לתת הורא ות לתיקוניים קלים בת
כן יהיה ההמהנדס רש
מן.
תוכניות עצמ
שיירשמו ביומן העבודה בלבד וויחייבו את הקבלן כאיילו נעשו בת

5.1.5

התכניות
את רשימת ה
מיד עם קבלת או ביטול תוכנית ,ת
הקבלן יעעדכן באופן שוטף ,ד
אג להפצת ררשימות מעוודכנות לצו ות ההנדסי ולקבלני ה משנה.
שקיבל מ כללית וידא

5.1.6

שיקבל מאת כלל ית ו/או
ל
מכים
את כל התכנניות והמסמ
מו לבדוק א
קבל על עצמ
ה קבלן מק
לבו של המהננדס בכתב כל אי
ו
תשומת
אחרי קבלתם ,להביא לת
י
המהנדס מיד
מצא בהם ו /או חוסר מידות ו/א ו חוסר
ו/או טעות שמ
ו
הירות
התאמה ו/או אי בה
הם .במקרה
נתונים ופפרטים שמ צא במי מה
ה שלא מצ אם במועד  ,תחול על הקב לן
היה לגלות בבבדיקה סבי רה את אי ההתאמה וו/או אי
חובת הההוכחה כי לא ניתן ה
הבהירות ו/או הטעות.

5.1.7

הן על סמךך מדידות בבקנה מידה מתוך תכנניות או
בודות כלשה
א יבצע עב
הקבלן לא
שצוינו במפ ורש על גביי אותן תכנניות או
ם כלשהם ,אלא רק לפפי מידות ש
שרטוטים
ם.
שרטוטים

5.2
5.2.1

מפרטים
המפרט ההכללי  -פפירושו המפפרטים הכ לליים לעבבודות בנין בהוצאת הוועדה
חשובם ,לפ י שנות
הבינמשררדית לסטנדרטיזציה שלמסמכי החוזה לבבניה ולמח
המפרטים ה
צהיר בזה ככי ברשותו נמצאים ה
ההוצאה העדכניות .הקבלן מצ
הכלליים
והבין את תוכנם .
ן
הנ"ל וכי קרא
ח" ו/או
אדריכל" ו//או "מפקח
בכל מקוום במפרט הכללי שבבו נז כרת המילה "א
המהנדס" ללצרכי החוז ה.
"מנהל"  -פירושה "ה
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המצורף
הר כי המפררט הטכני ,ה
סעיף  5.2.1לעיל מובה
מכלליות האמור בס
ת
מבלי לגררוע
לתנאים ההמיוחדים ,כולל גם א ת הפרקים הבאים של המפרט הככללי לעבודוות בניה
תם האחרונה והמעודכ נת כפי שפוורסמה ע" י הועדה הביין משרדית )מטעם
במהדורת
השיכון ו/או בהוצצאת משרד הביטחון ו//או צה"ל( עעד ליום
ן
משהב"ט  ,משרד הבינוי
בקשר עם כל עב ודה ספציפיית:
ר
הוצאת צ ו התחלת עבודה
ושם הפרק
מס' ם
 00מוקדמות
 01עבודות עפר
 02עבודות בטון ייצוק באתר
טרום
 03עבודות בטון ט
 04עבודות בנייה
איטום
ם
 05עבודות
 06מוצרי נגרות א
אומן ומסגררות פלדה
אה
תקני תברוא
 07מת
תקני חשמל
 08מת
 09עבודות טיח
 10עבודות ריצוף וחיפוי
צביעה
ה
 11עבודות
 12עבודות אלומייניום
 13עבודות בטון דדרוך
 14עבודות אבן
תקני מיזוג אוויר
 15מת
תקני הסקה וקיטור
 16מת
 17מעעליות
שורת
שתיות תקש
 18תש
סגרות חרש
 19מס
רות חרש
 20נגר
 21בנייני בטון ט
טרומיים
שים בבניין )מחיצות ,תקרות ,רצ פות(
 22רכיבים מתועש
ס
 23כלונסאות ואללמנטי סלא רי,
לביסוס מבנים ודייפון
 26עוגגני קרקע
 34מעערכות גילוי וכיבוי אש
תקני אוויר דחוס
 36מת
חץ גבוה
תקני גזים וננוזלים בלח
 37מת
תוח נופי
 40פית
והשקייה
ה
 41גינון
והשקייה – אחזקת גנים
ה
 41.5גינון
 43קירות תמך מ קרקע משורריינת
שטחי בטון
 50מש
שדות תעופה
מסלולים בש
סלילה )סלילת מ
ה
 51עבודות
ה ,כבישים
חבות(
ורח
מנהור
ר
 54עבודות
ת ולבנייה
ספקת חומר ים לתשתית
 55אס
 57קווי מים ,ביו ב ותיעול
קלטים
 58מק
רחבים מוגניים
 59מר
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62
66
67

עבודות אבן ובבטון בביצו רים
מס
סגרות מגן
תקני פלדה ננושאי אנטננות וציוד יעעודי אחר
מת

אמורים
הפרקים הא
אחריותו את כל ה
ו
על הקבללן החובה להשיג על חשבונו ועעל
האחרונה והמעודכננת כאמור ללעיל.
ה
תם
במהדורת
אמורים באוות להוסיף על התחייבבויות הקבללן על פי
בפרקים הא
ת הכלו לות ב
ההוראות
 007 , 005ו  0 08-לפרק
0
סעיפים
ק ,הוראות ס
לגרוע מהן .למע ן הסר ספק
ע
החוזה זהה ולא
הכלולות
הוראות אחרות ה
ת
מידה שהן אינן סותררות
ת  00-יחולו אך ורק במ
מוקדמות
חולו.
ת  00 -לא יח
לפרק מוקדמות
ק
הוראות סעיף 006
בחוזה .ה
5.2.2

תנאים המייוחדים,
מצורפים לת
המפרט ההמיוחד  -פפירושו המ פרטים המ יוחדים המ
שלימים
מהנדס ,המש
שרו מזמן ללזמן בכתב על ידי המ
לרבות כלל שינוי ותווספת שיאוש
המפורטים במפרט הככללי או
ם תנאים ה
מוסיפים ו /או מבטלים
ו/או משננים ו/או מ
ם אחרים ש ל החוזה.
במסמכים

5.2.3

המיוחד,
הכללי והמפרט ה
י
"המפרט"" ו/או "המפרט הטכנ יי"  -פירושוו צירוף המ פרט
במהלך ביצוע העבבודות.
ך
שיימסרו לק בלן
והתוספות למפרט ש
ת
ם
והשינויים
ממנו .המפררט מהווה השלמה
מך של החוזזה וחלק בללתי נפרד מ
מהווה מסמ
המפרט מ
ארת בתכניוות ו/או
ח כי כל עבוודה המתוא
לכתב הכמויות ואין הכרח
ב
לתכניות ו/או
צא את ביטו יה הנוסף בבמפרט.
בכתב הכ מויות תמצ
מחירי היחיידה של
מתאר את אופני הב יצוע ,אופנני המדידה והרכב מ
המפרט מ
העבודות..
אכן חייבות ללהתבצע
ן
מתוארות בבמפרט
מן ההכרח כי כל העעבודות המ
אין זה מ
במסגרת החוזה.

5.2.4

ם ,תהיה
ת המפרטים
תוספת ו/או שינו י ו/או ביטוול בהוראות
ת
של סתירה וו/או
במקרה ש
מפרט המיו חד עדיפה עעל הוראה בבמפרט הכלללי.
הוראה במ

5.2.5

מתחייב
צועיות בלב ד ,הקבלן מ
ת הכלולות במפרט הן בבחינת ה נחיות מקצ
ההוראות
חוזה.
בכפוף לדרי שות הכלוללות בהם בככפוף לשאר הוראות הח
לבצע את עבודותיו ב

5.2.6

מילוי הווראות המפרטים אי ן בו כדי לפטור א ת הקבלן ממילוי כ ל שאר
הת חייבוייותיו על פי החוזה.

5.2.7

את המפרט והקבלן
לתקן טעויות ,להוסיף וללהשלים ת
ן
מכות
למהנדס תהיה הסמ
סעיף  111.2.1להלן.
מתחייב ללמלא אחר כל הוראות המפרט ,וזזאת בכפוף להוראות ס
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פרק  - 6ביצוע
בדיקות מוקדמות
6.1
ביצוע העבודות את מקום המבנה
ע
תחלת
על הקבללן לבדוק ,ללהכיר ולדעעת לפני הת
6.1.1
הכנה שבוצעעו בהם או אשר יבוצעעו בהם עד ללתחילת
וסביבתו ,,לרבות כל עבודות הה
ת מבנה
העבודות את
ביצוע העעבודות .על הקבלן לה כיר ולדעת לפני התחללת ביצוע ה
הפרטים
מבנה וסביבבתו ,שיפועעי הקרקע  ,דרכים ווכל יתר ה
הקרקע בבמקום המ
הן בסביבתו .
במקום המבנה וה
ם
ת הן
על מהלך ביצ וע העבו דות
העלולים להשפיע ל
6.1.2

ת ושאר
ם ,התוכניו ת ,הכמויו ת ,המידות
על הקבללן לבדוק ולבקר את המפרטים
העבודות .בבמקרה של אי התאמה כלשהי
והמסמכים לפני תחיילת ביצוע ה
ם
ת
ההוראות
מידות או בבכמויות ,ובבכל מקרה שימצא
תיאורי העבבודה ,או במ
בין התכנניות לבין ת
בהו ראה שבחו זה ו/או
ו
טעות בתיאוור ו/או
אמה ו/או ט
הקבלן איי בהירות ו//או אי התא
מהנדס לפניי שייגש
כך בכתב למ
ת אחרות ,יהיה הקבל ן חייב להוודיע על ך
בהוראות
הוראות
תן לפי שיקוול דעתו הבבלעדי והבללתי מסויג ה
לביצוע ההעבודות .המהנדס יית
קבלן לא יפפנה את
יורה כל הורא ה אחרת .בבמקרה והק
ה
מתקנות או משלימות או
חה כי לא נייתן היה
תשומת ללב המהנדס לאמור לעייל ,תחול ע ל הק בלן ח ובת ההוכח
או הטעות וובמקרה
התאמה ו/א
לגלות בבבדיקה סבירה את אי הבהירות וו/או אי הה
המהנדס
שא הקבלן בבכל האחרייות ,כספית או אחרת .החלטות ה
שלא הוכ יח זאת ,יש
סופיות.
בנושאים אלו יהיו ס

6.1.3

התחלת העבבודות וכל שלב בעבודד ות את
החובה לבדדוק לפני ה
על הקבללן מוטלת ה
את כל המי דע לגבי קווים ומוביל ים כגון
מקום בי צוע העבוד ות וסביבת ו ולהשיג א
תקשורת וככד' ,בין
צנרת ,תעעלות ,כבליים ,קווי מ ים ,ביוב נניקוז ,אוירר ,חשמל ,ת
שרית על
תחשב בהשפפעתם האפש
בקרקע או במבנה  .הקבלן ית
ע
שהם עילייים או חבויים
קבלן יתמוךך אותם
ם .במידת הצורך הק
אחראי לשלמותם
י
היה
ביצוע העעבודות ויה
או יבצע את הטייתם הזמנית א ו הקבועה וישא בכל תשלום או הוצאה
זמנית ו/א
הכרוכים בכך .במיד
דה שיהיה איבוד זמן מתוך זמן העבודה ככתוצאה מן הצורך
ר
להעתקת קווים ,לא יהיה הקבללן זכאי לפייצוי והארכ ת זמן
עבור הפסד זמן זה.

6.1.4

התחיל בעב ודות ,לבדווק את קו וי הגובה ,גבולות
מחובתו של הקבלן  ,לפני שה
המהנדס
תוכניות ובבהוראות ב כתב של ה
המגרש ,המספרים והממדים שנקבעו בת
ת שלהן.
את נקודות הקבע שלו והאבטחות
את קווי המבבנה ויסמן א
ולאחר מככן יקבע ת
מון הנכון ו המדויק שלל גבולות ה מגרש ושל המבנה ולננכונותם
הקבלן א חראי לסימ
הנקובים
חלקי המבננה בהתאם לנתונים ה
של הגבההים ,הממדיים וההכווננה של כל ח
המהנדס.
ת ובהוראות בכתב של ה
בתוכניות
תום ביצוע הסימון
מך והקבלן מתחייב בת
מודד מוסמ
בוצעו ע"י מ
המדידה והסימון יב
הנדס.
מוסמך למה
להגיש תררשים מדיד ה חתום ע" י המודד המ

6.1.5

של הקבלן לשמור על קיומם ,שללומם ,וא חזזקתם הסדיירה והמדוייקת של
מחובתו ש
מונים השוניים ,שנקבע ו כאמור בבסעיף
כל הסימ
תקן על חשבבונו כל
 6.1.4לעיל ולת
6
שנגרם לסימונים אלה ,או ל חדשם.
ם
פגיעה או נזק
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6.1.6

ם ,יהיה על הקבלן
מן הסימוני ם האמורים
טעות בסימ ון כלשהו מ
שגיאה או ט
נעשתה ש
ת ,על חשבונו ,גם אם נבדקו הס ימונים ע ל ידי המהנד ס ,כן חייב הקבלן
לתקן זאת
הוקם שלא בצורה נכוונה כתוצא ה מן השגייאה או
לתקן כלל חלק מן המבנה שה
על חשבונו הווא.
סימון כנ"לל ,וכל זה ל
הטעות בס

6.1.7

שמקורן בפגגיעה או
תקלה בעבודות ש
ה
ה או
אחראי לכל נזק שנגרם עקב שגיאה
הקבלן א
מורים.
שינוי קו קלקול בסיימון מן הסיימונים האמ

6.1.8

חלקיו ונספפחיו ,ומבללי לפגוע בבכלליות
זה על כח ח
בנוסף לככל האמור בחוזה ה
זאת הקבלן ככי וידא,
ת
חייבויותיו של הקבלן על פיהם ,מצהיר
הצהרותי ו ו/או התח
מחוזה זה ,ו זאת על
הוות חלק מ
תכניות המה
חוזה זה ,את נכ ונות כל הת
ה
תימת
קודם לחת
פים שלו.
מודדים ובעלי מק צוע נוס ם
ם
ידי מהנדדסים ,בודק ים,

6.2

מבנה
מקום המ
מיד כללית לרשות הק בלן את
תן הצו תעמ
או בשעת מת
תן צו התחללת עבודה א
לאחר מת
מנו הדרוש ללדעת המהננדס להתחל ת ביצוע העעבודות.
מבנה או אותו חלק ממ
מקום המ
לרשות הקבלן מזזמן לזמן ח לקים נוספיים ממקום המבנה,
ת
לאחר מככן תעמיד כלללית
א רשאי
הנדס .הקבבלן לא יהא
קביעת המה
הכל כפי שיידרש לביצו ע העבבודות לפי ק
לרשותו על ידי כלללית כאמורר לעיל.
ו
מד
מבנה שהועמ
אותו חלק ממקום המ
לחרוג מא
ת.
הינה סופית
מהנדס בעניינים אלו ה
קביעת המ

6.2.1

6.2.2

ם ,יהיה
קנים קיימים
היה והעבבודות מתבצעות בתוך ו/או בסמווך למבנים ו/או למתק
תפקודם
הם ו/או בת
לפגיעה כלשהי בה
ה
העבודות מבלי לגררום
ת
את
הקבלן ח ייב לבצע א
שות החוזה וכל דרישו תיו והוראוותיו של
את כל דריש
ובקשר לככך יהיה חיייב לקיים א
שבון על
האמור לעיל נלקחו בחש
או הפרעה בבבצוע העבוודות בשל ה
המהנדס .כל עיכוב א
קבלן לא ת היה כל
ידי הקבללן בעת קביעת התמוררה המגיעה לו על פי החוזה ,ולק
ח הזמנים ע קב האמור לעיל.
הארכה בלוח
ספת ו/או ה
זכות לכלל תמורה נוס

6.3
6.3.1

תיאום ההביצוע
ם
ת,
ביצוע העבודות
ע
אחראי לתייאום
הקבלן א
ולתיאום ביצוע ה עבודות בייחד עם
אך יהיה
במקום המבנה ,א
ם
שנה
מים אחרים וקבלני מש
עבודותיההם של קבלנים וגורמ
הנדס לענייין זה .למררות האמור בסעיף  6.3 .1זה לע יל ,אם
כפוף להווראות המה
קבלן במסגגרת סעיף . 1.1ה .לתננאים המיוח
הוגדר הק
חדים לחוז ה כ"קבלן משנה"
הקשור לתיאום בביצוע העבוודות להנחייות הקבלן הראשי
ר
בכל
יהיה הקבבלן כפוף ב
ת סדרי
התכניות ויברר את
ת
ו/או המההנדס ויפעל על פיהן  .הקבלן יללמד את כ ל
משנה ו/או קבלנים
כל קבלני המ
שלו ושל ל
העבודה ההדרושים ללביצוע עבודדה יעילה ש
אחרים.
וגורמים א

אשית
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תשתיות ובינוי
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6.3.2

ת וידאג
השונים בכלל חלקי המ בנה לכל סווגי העבודות
סמן את כל המעברים ה
הקבלן יס
קשור והנוג ע לתיאום פעילות
מעברים ,אשר ימנעו עעיכוב בעבוודה .כל הק
ליצירת מ
ם או כל אד ם אחר שיפפעל במ קום האתר,
מים אחרים
בלנים וגורמ
ם פעולת קב
הקבלן עם
ם ולתת
שאי לקבוע שינויים ב לוח הזמנים
שר יהיה רש
המהנדס אש
מכותו של ה
יהיה בסמ
לקבלן כלל הוראה כפפי שתידרש לפי שיקול דעתו.

6.3.3

ת לשבוע
צוע בתדירוות של אחת
ת תיאום ביצ
אי לזימונן של ישיבות
המהנדס יהיה אחרא
הנוגעים
קול דעתו וואשר בהן יישתתפו כל הגורמ ים ה
לפחות ובבכל עת נוספת לפי שיק
על ידי המהננדס ובו
שם וינוהל פרטיכל ל
בכל ישיבה כאמור ירש
לדבר לפיי העניין .ב
שנה שלו )כככל שקיימי ם כאלו( וללגורמים
מטלות לביצוע לקבלן ,ללקבלני המש
יפורטו מ
טיכל כאמו ר ,יחייב לככל דבר וענ יין ,את
ביצוע וגמר .פרט
ע
אריכי
האחרים ,,לרבות תא
אשר הישיבה ררלוונטית לגגביו.
ר
ה ו/או
תתף בי שיבה
הקבלן וככל כל קבלן אחר שהשת

6.3.4

מבלי לפגגוע בכלליוות האמור לעיל כלליית שומרת לעצמה א ת הזכות ווהרשות
הבלעדית
ולפקח על העבודדות בכל שללב ושלב
ח
ת והבלתי ניתנת לערעו ר לאשר ,לבבדוק
שהיא ומבליי לגרוע
של הבצווע במבנה ווזאת מבלי לקבל על עצמה כל אחריות ש
ת .האשור והפקוח
הבלעדית ש ל הקבלן ל כל העבודות
במאומה מאחריותו הכוללת וה
לקיום כל התחיי בויותיו שלל הקבלן
ם
כדי לשמור ולדדאוג
המהנדס י
שו על ידי ה
כנ"ל ,יעש
על פי הח וזה.

6.4

תוכנית ההאתר
ת ארגון
קבלן לאשו ר המהנדס את תוכנית
חתימת החו זה יגיש הק
מים מיום ח
תוך  7ימ
ה תכנית ז ו את תרש ים האתר שיצורף
הנדס תהווה
אישו ר המה
האתר .עעם קבלת א
כנספח "  " 6.4.1לת נאים כללייים אלו .תווכנית זו ת תוקן ותעודדכן על ידי הקבלן
ת לפי דרישות המהנדס ועל פי ההווראות הקב ועות בתנאיים הכלליים
ם.
מעת לעת

6.4.1

6.4.2

ת ארגון
התוכנית תכלול את
ת
ת.
האתר תהיה בק נה מידה  1:10 0לפחות
ר
ארגון
תוכנית א
מערכות
הביצוע ,הפירוט לגבי מיקום ,סוגי הציווד לביצוע והשימוש בבו ,תכנון מ
שיטות שיננוע ,דרכים  ,מעברים ,כניסות ,י ציאות ,חנייות ,שטחי אחסון
זמניות ,ש
לביצוע כמפורט בבפרק 6
ע
שות
מבנים זמני ים וכן כל יתר הדריש
פתוחים ווסגורים ,מ
בתנאים כלליים אללו ,כל זאת בהתאמה לצורכי הבביצוע ,להו ראות ולשללבי לוח
ל
ארגון
מילולי של א
הזמנים .תוכנית האתר תכלול גגם תיאור מ
ניהול הביצוע.

6.4.3

ס מבלי
צוע כל שלבב בעבודות  ,כפי שיקבבע המהנדס
הקבלן ללא יורשה ללגשת לביצ
ת לאותו
את הסכמת המהנדס ו אישורו מרראש לתוכנייות האתר המעודכנות
שקיבל א
טור את
או אי הגשת תוכניות כ ננ"ל או עיכ ובים באיש ורן לא תפט
שלב .אי הסכמה ו
ה.
בלוח הזמנים עעל פי החוזה
ח
אחריותו לעעמידה
הקבלן מא
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6.4.4

ם המבנה .ל מען הסר ס פק ,מצהירר הקבלן
התוכנית האתר יכלללו כל העבודדות במקום
ח בחשבון בבמסגרת חווזה זה קיוומה של
ומתחייב כי הובא ללידיעתו וכ י הוא לקח
יתבצעו במקביל לביצוע העעבודות,
ו
או בסמוך ל ו
ת שבמקום המבנה א
האפשרות
אחרים ,וכן עבודות ופ עילויות בי ת חולים ב נושאים
של קבלנים וגורמים א
עבודות ש
ת "( ,וכי
שורים לחוזזה זה )להל ן  " -העבוד ות האחרות
אחרים שאינם קש
ם
ו/או ענייינים
קופת חולים ,והקבלן
ת
או טענה בבקשר לכך כלפי
לא תהייינה לו כל דרישה ו/א
בעבודות האחרות כאמור
ת
ם והתחשבו ת
תוך תיאום
מתחייב לבצע את ה עבודות ת
לעיל.

6.4.5

ת מחיר
צהיר הקבללן ומתחייבב כי הובא לידיעתו ,ו בעת קביעת
סר ספק ,מצ
למען הס
תר יהיו
תארגנות וה אחסון באת
קח בחשבוןן ,כי יתכן ששטחי הע בודה ,ההת
החוזה לק
העבודות וכי הקצבבת שטחים וגישות
ת
קף
מצומצמים וקטנים י חסית להיק
ם
מוגבלים
כפוף לאישור המהנדס .קביעות
ף
שיהיה
לביצוע ההעבודות יייעשו על פפי תכנון ש
שטחים יהיו סופ יות ,מחייבבות ובלתי נניתנות לער עור .על
ם
המהנדס ביחס להקצבת
שלב ושלב ללמגבלות ה אמורות לעעיל ובין
הקבלן לההתאים את שיטות עב ודתו בכל ש
היתר:

6.4.5.1

המבנה.
לאחסן חחומרים מחוץ למקום ה

6.4.5.2

ה
חומרים למ קום המבנה
של אספקת ח
אים בתדירוות גבוהה ש
שירות מתא
להפעיל ש
המבנה.
חוץ למקום ה
ממחסנייו הוא שמח

6.4.5.3

את עבודות
של הקבלן כךך שניתן יהי ה לבצע ת
תארגנות ל
לדלג עם שטחי ההת
חר שתינתן לקבלן ע"י קופ"ח ו/א ו ע"י
בתחום כל האתרר ,וזאת לאח
ם
שטח
פיתוח הש
תראה מוקדדמת של  15יום מראש .למען הסר ספק ,מובה
מנהל הפפרוייקט הת
הר כי
ספת תשלום ו/או פיצוי כלשהו.
לא תינתן לקבבלן כל תוס
סעיף זה א
גם בגין ס

6.4.6

העבודו ת
אמור בסע יף  6.2לעייל ,הקבלן מצהיר כ י ידוע לו ייתכן שה
בנוסף לא
או בקרבה ללבניינים א חרים אשר לפחות
בית החולים ובצמוד ו/א
ת באתר ת
מתבצעות
העבודות ,בנינים מ תפקדים ופפעילים.
,
מהלך ביצועע
או יהיו במ
חלקם הננם כיום ,א
טף והתקין של בית
תחייב הקבלן שביצוע העבודות ללא יפריע לנניהול השוט
לפיכך מת
כאמו ר( ,על כל אגפיו,
ו
תר בית הח ולים
בודות מתבבצעות באת
החולים )ככל שהעב
מחלקותייו ,תפקידיו והפונקצ יות שלו .עעוד מתחיייב הקבלן לעשות כל פעולה
פעולה שתפריע ,לניהול
ה
מנע מלעשו ת כל
להפריע ,ו/או להימ
,
הנדרשת על מנת שללא
תבצעות בא תר בית
העבודות מת
החולים כאמור לעעיל )ככל שה
ם
בית
השוטף וההתקין של ב
כל הוראה ש ל המהנדס בבקשר לכך.
מלא מיד ל
החולים ככאמור( ,ולמ
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6.4.7

שמקום המבבנה בפרט ,ווהאתר בכללל ,הינו
כי ידוע לו ש
אשר ומצה יר בזאת י
הקבלן מא
מובילים
ה מבנים ,מ תקנים ,מעערכות או מ
קום המבנה
שטח מפוותח וכי יכול ויש במק
ח )להלן
שאינם נראיים לעין ואי אפשר לגלוותם מתוך הסתכלות ררגילה בשטח
כלשהם ש
או שלא
שנמסרו לקבלן ,ו/א
ו
קעיים "( ,ש אינם מופיעעים בתוכני ות
 " מתקניים תת -קרקניתן לגלוות אותם ע ל ידי בדיק ה ,כאמור בבסעיף  6 .1.3לעיל ,או בכל צורה אחרת,
קוט בכל
ם כל דוקומ נטציה .על הקבלן לנק
אין לגביהם
קרקעיים שא
קנים תת -ק
כולל מתק
מם של
ם על מנת לבצע את העבודות תוך התח שבות באפפשרות קיומ
האמצעים
מתקנים
מתקנים ת ת -קרקעי ים כאמור לעיל ,ולדוווח למהנדס מיד על גי לויים של מ
ר ,ולפעול ל פי הוראותייו של המהננדס.
תת -קרקעעיים כאמור

6.4.8

מבלי לפפגוע בכללי ות האמור לעיל ,עלל הקבלן ללהקפיד שללא לחרוג מתחום
ההתארגננות המיועד .

6.5
6.5.1

יומן עבו דה
וירשום בכל יום ככל פרט ועו בדה על
ם
מן"(
הלן  " -היומ
המהנדס ינהל יומן עבודה )לה
מת המבנה דדהיינו:
מהלך העעבודה להקמ

6.5.1.1

חילת כל יוום עבודה בהקמת
לסוגיהם שמעסיק הקבלן בתח
ם
העובדים
ם
של
מספרם ש
ה ,בציון חללקי המבנה או העבודוות שהם
קבלני משנה
המבנה ,וומספרי העוובדים של ק
יום העבודה.
התחלת ם
ם בהם .מספפרים אלה י ירשמו עם ה
מועסקים

6.5.1.2

ממנו.
או שנלקחו מ
הובאו למקו ם המבנה א
כמויות ההחומרים למיניהם שה

6.5.1.3

הקמת המבננה.
ם הקבלן לה
השתמש בהם
כמויות ההחומרים למיניהם שה

6.5.1.4

ה
קום
מכני וציוד בניה אחר שהובא למק
הציוד המ
המבנה או שנלקח ממנו.

6.5.1.5

כני בביצוע המבנה.
השימוש בציוד המכ

6.5.1.6

ה.
מקום המבנה
תנאי מזגג האוויר השוררים במ

6.5.1.7

פירוט החחומרים שנ מסרו למהננדס.

6.5.1.8

ה.
בצוע המבנה
תקלות ווהפרעות בב

6.5.1.9

המהנדס.
שו לאשור ה
פירוט דווגמאות ודגמים שהוגש

6.5.1.10

שך היום.
המבנה במש
מות בעבודות להקמת ה
ההתקדמ

6.5.1.11

קורת המהנדדס.
ת על מועדי עבודות עת ידיות לביק
הוראות

6.5.1.12

המהנדס.
בלן על ידי ה
הוראות שניתנו לקב

6.5.1.13

קבלן בדבר מהלך העבוודות.
הערות ככללית או הק
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6.5.1.12

ם ביומן
מהנדס החלליט לרשמם
אחרים שהמ
של יועצים ,מתכננים וגורמים א
הערות ש
העבודה.

6.5.1.11

ת.
ש בו כדי לש קף את מהללך העבודות
המהנדס יש
כל עניין אחר אשר לדעתו של ה

6.5.2

ת ,השני
שביל כללית
מהם מיועד בש
ם
שאחד
העתקים ,ש
יומן העבבודה ירשם בארבעה ה
המבנה.
הרביעי ישמ ר במקום ה
בשביל הקבלן ,וה
ל
מהנדס השללישי
בשביל המ

6.5.3

א רשאית בבכל עת לעייין בהעתק השמור
רכושה של ככללית והיא
יומן העבבודה הוא ר
העתק אחד בכל יום.
ק
וזה מבלי לפגווע בזכותה ללקבל
במקום ההמבנה  -ה

6.5.4

טפים במקוום המבנה  ,כולל
מועדי ביקווריו השוט
המהנדס יציין ביוומן את מ
סר לקבלן או למי
הרישומים שלו יימס
ם
הביקורים ,והעתק מןן
התאריכי ם ושעות ה
הרישום ביומן ,תו ך  3ימי
ם
אי להסתייג מן
בא כוחו רשא
קבלן או א
שהוסמך על ידיו .הק
מסירת ההעתק ל ידיו על ידיי הודעה בככתב למהנדדס .הסתייגגותו של
ת
עבודה מ ייום
אין בהסתייגוותו כדי לחיייב את כלל ית.
הקבלן תיירשם ביומן ,אולם ן

6.5.5

לרשום ביומן העררותיו הוא בבכל הקשור עם הקמת המבנה ,אוולם אין
ם
שאי
הקבלן רש
ת כללית.
חייב בצורה כלשהי את
אלה כדי לח
בהערות א

6.5.6

ם כנ"ל,
הסתייגות מן הרישו ם של המה נדס ביומן תוך  6ימים
ת
על
לא הודיעע הקבלן ל
רו לרישומי ו של המהנדדס.
רואים בזזה את אשור

6.5.7

שרשם הקבללן שלא
הסתייג מה ם ואלה ש
ם ביומן ,פפרט לאלה שהקבלן ה
הרישומים
הכלולות
אושרו עלל ידי המהננדס בכתב ,ישמשו כרראיה בין ה צדדים על העובדות ה
ה.
מם עילה לד רישת תשלוום כלשהו עעפ"י החוזה
שו כשלעצמ
בהם ,אוללם לא ישמש

6.5.8

ס ביומן
של המהנדס
תהיה הוראה ש
ה
אחרת,
דר הוראה מפורשת א
לצורך הבבצוע ובהעד
הוראה אחרת בח וזה לרבות במפרטים וובתכניות .בבמקרה של סתירה
ה
עדיפה עלל כל
אה ביומן ללהוראה במ סמך אחר ,חייב הקבבלן להודיע על כך מי ד ,לפ ני
בין הורא
הוראות
תירה בין ה
קרה של סת
אותיו .במק
הנדס כדי לקבל הורא
ביצוע העעבודה ,למה
ה
אה
קבע ההורא
היומן ,תק
האחרונה בזמן.

6.5.9

את יומן
אי לקבוע מי ינהל א
ס יהיה רשא
על אף ההאמור לעיל מובהר ככי המהנדס
העבודה ווימלא אותוו .הוראת ה מהנדס תחיייב את הקבבלן.

6.6
6.6.1

מניים
מבנים זמ
מקום המבננה מבנים זמניים
תחזק על חשבונו במ
על הקבלל ן לספק ,להקים ולת
ם המהנדס  .כן על הק בלן לספק ,להקים
בלן ובתיאו ם מראש עם
בהתאם ללצורכי הקב
העבודות אשר יכלללו לכל
ת
מבנה מבני עזר לביצ וע
ולתחזק על חשבונו במקום המ
הפחות:
חדר אוכל.
ת.
מחס נים וסככות
חדר לשומריים.
ביתנ י שמיר ה וח

6.6.1.1
6.6.1.2
6.6.1.3

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  53מתוך 1447
ד

6.6.1.4

ם.
ריים נאותים
שירו תים סניטר

6.6.2

אתר.
גבי תוכנית הא
הנדס על י
ש על ידי מה
אושר מראש
של המבנים הזמניים יא
מקומם ש

6.6.3

תוך שבועיי ם מיום
רצון המהנדס ת
ן
שביעות
היו מוכנים ללשימוש לש
המבנים ההזמניים יה
שלמת ביצועע מבנים
מהנדס להש
בודה .על ה קבלן לקבלל אישור המ
מתן צו ההתחלת העב
תאם לדרישות החוזה.
אלה בהת
המהנדס
הזמניים וככן רשאי ה
המהנדס רשאי לא שר דחייה בהשלמת המבנים ה
המבנים
ם עם הקבללן ,על פיצצול ביצוע ה
צוע העבודוות ,בתיאום
להורות בבמהלך ביצ
הנזכרים
מבנים נוספיים למבנים הזמניים ה
ם ,הקמת מ
הזמניים ,,פירוק והעעברת מבנים
העבודות
בסעיף זהה ,על מ נת להתאים א ת המבנים הזמניים ללשלבי הביצצוע ומצב ה
והמבנה בבכל שלב.

6.6.4

ם ,בתוך
או יורה על שימוש זמ ני בשטחים
שימוש זמני ו/א
ש
שהמהנדס ייתיר
במקרה ש
שפצם תוך  12יום
טחים אלה ,לתקנם ולש
קבלן מראש לפנות שט
מתחייב הק
המבנה ,מ
מיום שייידרש בכתב לפנותם.

6.6.5

קה לכל
קיון ואחזק
שירותי ניק
הקבלן י ספק ב אופן שוטף וייומיומי עלל חשבונו ש
ם.
הזמניים וידדאג לסדר ונניקיון במב נים הזמניי ם וסביבתם
המבנים ווהשטחים ה

6.6.6

ם
קבע
הקבלן יק
שלטים על דלתוות כל המבבנים והשט חים הזמנייים בנוסח ובגודל
הנדס.
שיאושר עעל ידי המה

6.6.7

,
כל הפעולות הדרושות ללחיבור ושי מוש
הקבלן יבבצע את ל
במים ,חשמל ,ט לפונים,
ם
שירותים דוומים לצרככי
מזגנים ,חימום וש
המבנים הזמניים והוצאות החבור
והשימוש כאמור יחוולו על הקב לן.

6.6.8

תעודת ההש
מועד מתן ת
סמוך למ
שלמה לכל העבודות או במועד מוקדם יו תר כפי
שידרוש ההמהנדס ,יס
סלק הקבלן את כל המ בנים ,המע רכות והשיררות ים הזמ ניים על
כל חלקיההם וינקה ויישר את הש
שטח.
מערכות
להשאיר מבנים ,מ
ר
הורות לקבללן
למרות ההאמור לעיל ,רשאית כללית לה
ת ערכם
אשר בוצעו כאמור על ידו ולהעבבירם לשימוושה תמורת
ם זמניים א
ושירותים
קם כאמור לעיל.
בניכוי תמורת הו צאות סילוק
י
לפני הפיררוק,

6.7
6.7.1

דרכים וככבישים ארעיים
תקין לעצמו ולקבלנים וגורמים א חרים שאח ריותו משת רעת גם
על הקבלןן יהיה להת
עליהם עעל פי חוזה זה את כ ל הדרכים והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע
המהנדס
מראש על ידי ה
ש
האתר ושיא ושרו
העבודות במקומות שיסומנו בבתוכניות ה
קופת ביצוע העבודות .הקבלן
משך כל תק
מצב תקין וומסודר במ
בכתב ולההחזיקן במ
אחראי לבבטיחות ושלמות הדרככים לפי הורראות סעיף  3.8לעיל.
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6.7.2

שור בכתב מהמהנדס ,יפרק הקבבלן את
בגמר ביצצוע העבודוות ,ולאחר קבלת איש
סלק את כלל החומרים  ,השברים ווהפסולת ש יצטברו
האמורות ויס
הדרכים ההארעיות ה
הדרכים
ני התקנת ה
מצב שלפ י
את הקרקע ווהמקום למ
כתוצאה מהפירוק ויחזיר ת
ם הארעיים  .למרות ה אמור לעיל  ,רשאית כ ללית להורוות לקבלן ללהשאיר
והכבישים
דרכים וככבישים ארעעיים אשר בבוצעו כאמוור על ידו וללהעבירם ל שימוש כלללית ללא
כאמור לעיל.
ר
קבלן פטור מחובת סיללוקם
אך במקרה זה יהיה הק
תמורה ,א

6.8
6.8.1

דות
הציוד לבבצוע העבוד
הציוד לבביצוע
הציוד הארעעי שהקבלן יספק למקוום המבנה ווהקשור
משמעו כל ה
"הציוד ללביצוע"  -מ
הכרוכות בהקמת ה מבנה לרבו ת חלקי
ת
במישרין ו/או בעקיפפין לביצוע של העבודו ת
הביצוע;
וחומרים לצרכי ה
ם
תקנים לביצצוע ,מוצריים
ופריטי צציוד ,כלי עבודה ,מת
חד טפס ות ,מכונות ,מ כשירים ,פייגומים,
ומבלי לפפגוע בכלליוות האמור ללעיל ,במיוח
מדרגות,
ת ,מהלכי מ
ם ,סולמות
ם ,משטחים
מערכות תימוך ,דרכים ,מעבררים מורמים
טרקטורים ,אמצעי ש ינוע והרמ ה ,אמצעי קדוח,
מעליות ,עגורנים ,מנופים ,ט
ת בטון,
ם ,משאבות
שאיבה ווחפירה ,מעעקות ,גדר ות ,גנרטוררים ,טרנס פורמטורים
מל ,אמצעי תאורה ,קו וי מים,
טון ,כבלים ,מובילים ,ללוחות חשמ
מערבלי בט
מכונות ומ
תקשורת וכ ל ציוד אר עי אחר שייופעל או י סופק על יידי הקבלן למקום
אמצעי ת
המבנה.

6.8.2
6.8.2.1

סוג וכמוות הציוד
צא ברשותו כל הציוד ללביצוע הדררוש לביצוע ן היעיל
חייב כי נמצ
הקבלן מ צהיר ומתח
הוא יחזיק במקום
חוזה ,וכי ה
של העבו דות בקצב הדרוש לפ י דרישות כל לית והח
מור .על
את כל הצייוד לביצוע הדרוש לבביצוען היעעיל של העבבודות כאמ
המבנה א
ת
מורה
למקום המבנה ,ללא כל תמ
ם
ספק
הקבלן לס
נוספת ו/או נפר דת מעבר ללתמורה
תחייבויותיוו לרבות
שנקבעה בבחוזה ,את כל הציוד המיוחד ,כככל שיידרש לביצוע הת
שות כללית  ,אם וככל שינתנו כאללה.
עפ"י דריש

6.8.2.2

העבודות יה יה בו כדי ללהבטיח
הקבלן למטררת ביצוע ה
הציוד לבביצוע שיופעעל על ידי ה
טיבן ואיכו תן של העעבודות,
הטכניות של החוזזה לגבי ט
ת
הדרישות
ת
ם
את קיום
צב תקין וסדדיר והקבלןן יבטיח
צוע יסופק וויוחזק במצ
הציוד לביצ
ם והמבנה .ה
החומרים
קרה של
אחר שיהיו דררושים במק
ר
ם של חלקי חילוף או כל ציוד ללביצוע
מציאותם
הביצוע של העב ודות ללא תקלות
ע
כל כדי לה בטיח רציפפות
טכניות והכ
תקלות ט
דרש.
והפרעות ,,ובקצב הנד

6.8.2.3

השתמש בו לביצוע
אשר בדעתו לה
ר
מהנדס על ככל הציוד ללביצוע
על הקבללן לדווח למ
קבלן לקבל אישור
ת השימוש בו .ע ל הק
העבודות לפני אספקתו וכן ל פני התחלת
או פריט
מיקום הציווד לביצוע וו/או כל חל ק ממנו ו/א
הנדס לגבי מ
מוקדם בבכתב מהמה
כלשהו.
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6.8.2.4

את טיב וקצבב ביצוע
אינו מבטיח ת
ו
מהנדס
שר לדעת המ
כל פריט של הציוד לביצוע ,אש
תקדמות
מהנדס להת
החוזה או המפר יע או יפרי ע לדעת המ
ה
העבודות על פי דרי שות
טכני תקין ,יסולק על יידי הקבלן ממקום
בנה או שאיינו במצב ט
והשלמת הקמת ה מב
על חשבונו בבציוד לביצווע מסוג
המהנדס ויווחלף על ידדי הקבלן ל
המבנה לפפי דרישת ה
ם ביצוע
אשר לדעת המהנדס דרוש לשם
מאושר ווכל פריט של הציוד לביצוע א
הקבלן מיד לכשיידרש לכך ע ל
תר על ידי ה
החוזה יובא לאת
ה
שות
העבודות על פי דריש
ידי המהננדס.

6.8.2.5

מסוימת
ציוד לביצוע בעעל יכולת בביצוע ו/או ררמת דיוק מ
ד
ם בו נדרש בחוזה
בכל מקום
הבחינות
שה הקבלן לספק או להשתמש בציוד לב יצוע נחות ממנו מה
לא יורש
חזיק ציוד לביצוע
הוראה מיוחדת בבחוזה על הקבלן להח
ה
שהוזכרו לעיל .בהעעדר
רזרבי ות חליפי בכמ ות סבירה ללכל ע בודה על מנת להבבטיח את ר ציפות וקצבב ביצוע
העבודות ועמידה בללוח הזמנים .
ה לגבי סוג וכמות הצי וד לביצוע הרזרבי
הוראה מפוררשת בחוזה
בכל מקררה בו אין ה
אות המהנדדס כמחייבבות את
חשבו הורא
שעל הקבלן ללהחזיק ,יח
ל
ו/או הת חליפי
הקבלן.

6.8.3

תימוך ,מעב ר ושינוע
אמצעי ת
הקבלן יבבטיח כי הציוד לביצווע ,המיועדד לתימוך ,מעבר ושיננוע ,כגון פייגומים,
משטחים
ם ,מעברים מורמים ,סולמות ,מ
מערכות תימוך ,מעליות ,עגור נים ,דרכים
קבלן על
ולביצוע יתר התח ייבויות הק
ע
דרושים לבייצוע העבודדות
ומתקנים אחרים הד
קים ובין ה יתר ,יהיו ייציבים,
קנות והחוק
תקנים ,התק
דרישות ,הת
פי החוזהה ,יעמדו בד
הבחינות
תאימו מכ ל יתר ה
העומסים שיופעלו עעליהם וית
יתאימו לקבלת ה
למטרותי הם.
קן ויחליף את הציוד לביצוע ,וככל חלק
ק ,יתחזק ,יחדש ,יתק
הקבלן יררכיב ,יחזק
מפרטים
ובהוראות החוק ,ה תקנים ,המ
ת
ה
חות בעבודה
רכי הבטיח
ממנו ,בההתחשב בצר
ובלעדית ליציבותו של הציוד לביצוע
ת
אה
אחריות מלא
ת המוסמכות וישא בא
והרשויות
ה אחרת
צאה ממפוללת או סיבה
האמור וללכל נזק ,בין ישיר וביין עקיף ,שיייגרם כתוצ
ת מבלי
כל נזק כאמ ור ,כל זאת
לביצוע ,ויתקן לללא דחוי ל
,
שתארע בציוד
כלשהי ש
פרק  3לתנאים הכלליים.
לפגוע בההוראות ק

6.8.4

תנועה במבננה
אמצעי ת
מבנה ,כגון מהלכי
צוע המיוע ד לתנועה ושינוע במ
תקין את הציוד לביצ
הקבלן ית
המבנים
המפלסים ,החפירות וה
ם וכו' לכל ה
מדרגות זזמניים ,מעליות ,מנופיים ,עגורנים
אשר הם
סמוכים בא
בכל שלב ושלב ,באוופן שלא יפרריעו לביצועע המבנה ו//או מבנים ס
תנועה ושיננוע במבנה .הציוד לביצצוע האמור יתוכנן,
תנאי בטיחוות נוחים לת
ויבטיחו ת
יבוצע ,יוותקן ,יופעל ,יתוקן ,יתוחזק וי ותאם על ידי הקבלן בכל שלביי ביצוע
ההדרגתית בבמתקני
ביצוע ולדררישות המה נדס ,עד ל החלפתם ה
המבנה ללדרישות הב
הקבע שלל כללית.
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הנזכר בסעי פים  6.8.3ו  6.8.4-לעייל ,תהיה ל קבלנים
שימוש בציו ד לביצוע ה
רשות הש
או לעבודה במקום
שים על ידדי כללית ללכניסה ו/א
ם אחרים ו לכל המורש
ולגורמים
מתקנים הנ""ל בפעולה מתמדת
יהיה חייב לוודדא הפעלת ווהחזקת המ
ה
המבנה וההקבלן
.
באתר.
הנ"ל
בהם יפעלו וו/או יעבדו המורשים ה
בכל תקופפה וזמן שב
6.8.5

פירוק ה ציוד
מר הקמת המבנה,
ת ,ו/או בגמ
בודות ו/או בגמר ביצ וע העבודות
בגמר כל שלב מהעב
קבלן את כלל הציוד
תאם ל קביעת המהנדס ולאחר קבבלת אישורוו ,יפרק הק
הכל בהת
ס ויחזיר א ת המקום למצבו ערבב הקמת
או את חלק ו לפי קביעעת המהנדס
לביצוע א
במקומות שנפגעו ע ל ידי הציודד או על
ת
קן את המבננה
הציוד לבביצוע ,וכן ישלים ויתק
מהנדס.
מוש בציוד ,הכל לשביעעות רצון המ
ידי השימ
אלו יהיו סופיוות.
ו
קביעות ההמהנדס בעעניי נים

6.9
6.9.1

אינסטלציה זמניות
ה
עבודות א
הספקת מים
ם המבנה מ הרשת העיררונית הקייימת .כל
חיבור מים זזמני למקום
על הקבל ן לדאוג לח
והתקנת מונה ,ייעעשה על
ת
מים
בהשגת החיבור ,כולל בירוררים מוקדמ
ת
טיפול הככרוך
הקבלן בכל האגרות בגגין חיבור כ זה )חיבור ללצרכי עבודדה(.
ידי הקבללן .כן ישא ה

6.9.2

ת ובלחץ
מנת להבטיח מים בכמות
ספיק על ת
מים וללחץ מס
הספקת ם
על הקבללן לדאוג לה
ם בכל עת ללביצוע העבבודות .הקבבלן יתקין על חשבונ ו סידורים לניקוז
הדרושים
רז או מוצא מים.
תחת לכל בר
המים מת
אביזרים
תקנים והא
את ה צינוררות ויסלק את המית
יפרק הקבלן א
ק
בגמר העעבודה
השייכים לרשת המי ם הזמנית.

6.9.3

ם בעד צריכת המים ח ל על הקבללן למשך כ ל תקופת בביצוע העבו דות עד
התשלום
למסירה סופית של כל העבודדות ,לרבות
ת בעד צרי כת המים של קבלני משנה,
חרים.
קבלנים ווגורמים אח

6.9.4

הזמני למקום המ
י
חיבור ההמים
מבנ ה ולכל מפלס בו יענה על צררכי הקבלן לביצוע
המשנה,
תר קבלני ה
העבודות ,,על צרכי בטיחות ו כיבוי ועל צרכי עבודדתם של ית
הקבלנים והגורמים האחרים.

6.10
6.10.1

שורת זמניו ת
עבודות חחשמל ותקש
שמל
חיבור חש
את חיבור החשמל
העבודה על חשבונו ,א
צו התחלת ה
סדיר מיד עם מתן ו
הקבלן יס
ה ,קווי
מונה למדידדת הצריכה
ת ,לרבות מ
דרש לביצו ע העבודות
מתאים הנד
בגודל המ
שניים ומתק ני הארקה.
אשיים ומש
ת ,לוחות רא
צוע העבודות
מקומות ביצ
חשמל למ
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המשנה,
החשמל לבי צוע העבודוות ,הן לצר כיו והן לצררכי קבלני ה
כל הוצאוות צריכת ה
היה אחראי ת כלפי
הקבלן .כלללית לא תה
הקבלנים והגורמים האחרים יחולו על ה
חשמל והק בלן לא יה א זכאי
הפסקות או הפרעות בבאספקת הח
הקבלן לעעיכובים ,ה
או הפרעות כאמור
הפסקות ,עיכובים א
,
לתבוע מככללית פיצווי ו/או ארככת זמן בש ל
אוג בעצמו לסדירות וררציפות אספפקת החשמ ל הדרוש לוו.
ועליו לדא
ש ות ,עד
חשמל לרבו ת בירורים מוקדמים ,הגשת בקש
כל הטיפוול בחיבור וואספקת הח
רשתות ומתקני החשמל
ת
מל ייעשה עעל ידי הקבבלן.
לקבלת ההחיבור מחברת החשמ
קת חשמל ייתוכננו,
למקרה של הפסק
ה
טור או פת רונות אחררים
ם כולל גנרט
האמורים
השלבים
קבלן בכל ה
יבוצעו ,ייותקנו ,יופפעלו ,יתוקננו ,יתוחזק ו ויותאמו על ידי הק
ת במתקני ק
עד להחלפתם ההדרגתית
לדרישות הביצוע ד
קבע.
הנדס ,יפרק הקבלן
אישור המה
חר קבלת א
כל שלב בעבבודות ולאח
עם גמר ההעבודות וכ
תות ומתקנ י החשמל הזמניים וויחזיר את המקום ללמצבו לפניי ביצוע
את רשת
המהנדס.
העבודות האמורות  -הכל לשבי עות רצון ה
6.10.2

תאורה זזמנית
מקו ם בו
מנית בכל מ
על הקבללן לספק ,להתקין ,לת חזק ולהפעעיל מערכת תאורה זמ
נדרשת ת
מבוצעות ב כל שלב
העבודות המ
תאורה לשם ביצוע נאו ת ,מבוקר וובטוח של ה
שוררת חשכה במ
ת
מקום במבנ ה בו
וכן בכל מ
משך היום ו//או נדרשת עבודה בליללה.
שיידרש
העגורנים ובבכל מקום ש
תקין תאורת בטיחות נגד מטוסיים בראש ה
הקבלן ית
על ידי הררשויות.
כל הסידוורים הזמנייים הנ"ל י סולקו ע ל יידי הקבלן בעת שיוחללפו על ידי סידורי
בלה המוקד מת של העבבודות.
קבע ו/אוו בתום הקב

6.10.3

ם
טלפונים
הקבלן יידאג לקיום טלפון סלוולארי תקין וניתן להש גה בכל עת אצל מנהל
מטעם הקב לן ומכשיר נוסף אצל המהנדס ,ללשימוש
הפרוייקט מ
העבודהה או מנהל ה
הקבלן ישא בכל ההוצאות ווהחשבונות הכרוכים בבהתקנה ,בבאחזקה
ן
באתר בללבד.
שימוש בטלפון בבמקום המבבנה בכל
ש
שרות
ובשימוש בטלפון הנ"ל .הקבלן יבטיח אפש
הזמין עבורר הקבלן
לא חייבת ,לה
אית ,אך א
כי בטיחות .כללית רשא
ממה לצורכ
שעות הימ
קונם.
הם ו/או תיק
השימוש בה
קנתם ו/או ה
קווי טלפ ון נוספים וולחייבו בהווצאות התק

 6.10א.
 6.10.1א.

שילוט
שלט רא שי
ט הכולל
תר בצד שיייקבע על יד י המהנדס יותקן שלט
הקבלן ידדאג לכך שעעל גדר האת
שמות מתכנננים נוספים ושמות
תכננים השוונים והמיועעד לכלול ש
את שם ככללית והמת
ם.
המבצעים
שמו ושמות ה קבלנים
ו
ם כדי לכלוול את
השלט הדרושים
ט
חלקי
שלים את ח
הקבלן יש
קיים.
כולל החלק הק
ל
חזק את כל השלט
המבנה ויתח
המו עסקיים במקום ה
יאושר על ידי ה מהנדס ויח
ר
קיהם ,מידוותיהם ועיצצובם
נוסח הש לטים ,חלק
חייב את
ט נוסף פר ט לשילוט שמחייב ה חוק או
אינו רשאי לה תקין שילוט
ו
הקבלן .ההקבלן
קרה כל
המהנדס ובכל מק
ס
ת הוראות החוזה או שילוט שייידרש על יידי
שמחייבות
מוקדם של המהנדס.
להתקין מחייב קב לת אישור מ
ן
בלן
שיל וט שבבכוונת הקב
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 6.10.2א.

שלטים אאחרים
טי בטיחות  ,הכוונה ,התמצאות ,צירים
מערכת שלט
ספק ,יציב ויתחזק מ
הקבלן יס
ש על פי
שילוט כנדרש
העבודה על ידי המהנדדס וכן כל ש
ומפלסים וכפי שיידרש לצרכי ה
הנדס.
קדם עם המה
כל דין ,וההכל לאחר תיאום מוק
מקום למקו ם בהתאם לשלבי העבבודה השוניים ,לפי
הקבלן יעעביר את השלטים ממ
ס.
אות המהנדס
צרכי העבבודה והורא

6.11
6.11.1

ניקוי
ניקוי האאתר מעת לעת
קוי סופי ,ע ל הקבלן לננקות את כלל מקום
בנוסף לההוראות סעייף  13.3להללן בדבר ניק
וכן באופן שווטף יום
ביצוע העעבודות לפני התחלת בביצוע העבו דות וכל חללק מהן ן
ת פינוי
ובהתאם להוראות המהנדס .הניקוי יככלול גם את
ם
יומי במההלך הביצוע
מעבודות
ת"( ,כולל מ
חרת )להלן " -הפסולת
שנפסלו ואשפה אח
ו
רים
פסולת הבבניין ,חומר
העמיסה
הפסולת ,לה
אסוף את ה
שנה ,קבלניים וגורמים אחרים .עלל הקבלן לא
קבלני -מש
ם המבנה.
חוץ ,למקום
ולהובילהה למקום שפפך מותר מח

6.11.2

סילוק ע ודפים ופסוולת
מוש או
שנפסל למיללוי או לשימ
בכל מקו ם בו נותר עודף חומררים או מצצוי חומר ש
ה ,קבלנים ווגורמים
אחרת מעבודות הקבלן ,קב לני המשנה
ת
סולת
פסולת סייתות או פס
קום המבנה למקום
שיאספם מעעת לעת אל מחוץ למק
בלן לאחר ש
אחרים ,ייסלקם הקב
שפך מותר"(( .השגת
בו תרשה הרשות העעירונית את שפיכתו )ללעיל ולהלן " -מקום ש
תקופתי
ריכוזו במצבור ת
ו
שפיכה וכן כל עבודה הקשורה בבאיסוף הננ"ל,
היתר הש
מותר חלה על הקבלן,
ר
תו והובלתו אל מקום שפך
מקום המבננה ,העמסת
בתחום מ
ותבוצע עעל חשבונו של הקבלן כולל תשללומי כל אג רה ו/או הייטל שיחולוו בקשר
ה לו כל
תו ולא תהיה
ת אלה בקבביעות הצעת
לכך .הקבבלן מצהיר כי לקח בח שבון עלויות
סף בגין כך..
דרישה ו//או תביעה ללתשלום נוס

6.11.3

ניקוי וס
סילוק על ידי כללית
לא יבצע הקבלן הוראות סעיפפים  6.11.1ו  6.11.2-ללשביעות ר צונו של ה מהנדס,
ס ,וק ביעת המהנדס בעעניינים אל ו תהיה
ותוך תקוופה שנקבעעה לו על ידדי המהנדס
כללית רשאית ל עשות זאת על חשבון הקבלן ,וב מקרה זה ללא יוכל
ת
תהיה
סופית ,ת
חומרים,
לו ,לרבות לעעבודות ,לח
שנגרמו ,
ביחס לנזקים ש
ס
תביעה
הקבלן לבבוא בכל ת
לציוד לב יצוע או לכ ל רכוש של הקבלן.

6.11.4

אחריות ובעלות מחוץ למקום ה
המבנה
מרגע שבבו החומר ו/או הפסוללת המפוני ם הנ"ל יו צאו מגבול ות מקום המבנה,
הם לידי הק בלן.
תעבור הבבעלות עליה
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כל דין ולמק ום שפך
הפסולת הנ "ל על פי ל
מרים ו/או ה
תחייב לפנות את החומ
הקבלן מת
אי בפני
אדם או רכווש .הקבלן יהיה אחרא
יגרמו כל נזק א ו עוולה לא
ו
מותר שבבו לא
את פסולת ,אשפה,
שהוא עקב הוצא
א
או נזק ל איזזה צד
כללית בעעד כל תביעה ,דרישה א
טעמו מחוץ למקום
עודפים ,חחומרים ומוצרים אחר ים מכל סוגג ,על ידי ה קבלן או מט
ביצוע העעבודות.
פרק  - 7עעובדים
אספקת עעובדים
. 7.1
משלו ואין הוא משתללב בכללית והוא גורם חיצוני
יש לו עסק מ
הקבלן מ צהיר כי ש
7.1.1
דבר מן האמ
בכללית .אין בשום ד
מור בחוזה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד ביןן כללית
לקבלן.
7.1.2

העובדים הדדרושים לבייצוע העבודדות ,את
הקבלן מ תחייב לספק על חשבוונו את כל ה
חבורה בשבבילם וכל דבר אחר הכרוך בעעבודתם
אמצעי התח
ההשגחה עליהם וא
שרין או
מרותו ,והש גחתו ,במי ש
הם נתונים לפיקוחו ,מ
ת ,הכל כשה
תם בעבודות
ובהעסקת
ם.
ת באי כוחו המוסמכים
באמצעות

7.1.3

בא להבטיח שביצוע העעבודות יתנ הל ללא הפפרעות ולהווסיף על
הנאמר בבפרק זה א
העובדים
קבלן ולא ללגרוע מהן וולא יתפרש כמטיל חובבות על כלללית כלפי ה
חובות הק
המועסקיים על ידי הקבלן א ו כמטיל עעל כללית אחריות ל תנאי עבודדתם או
מועסקים ,ככאמור.
ם או מח דלייהם של עובבדים ו/או מ
למעשיהם

7.2
7.2.1

בדים
תנאים ללהעסקת עוב
מלא כל דרישה מטעם המהנדס ,לפי שיקול דעתו הבלעעדי והבלתיי מסויג
הקבלן ימ
סק על ידו במקום
של המהננדס ,בדבר הרחקתו מ מקום המבבנה של כל אדם המועס
מצ א בלתי מתאים
שלא כשורה ,נמ
א
התנהג אותוו אדם
העבודות ,,אם לדעת המהנדס ה
שהורחק
מלא תפקידייו או נוהג בברשלנות בבביצוע תפקי דיו .אדם ש
או שאינוו מוכשר למ
שה כאמור  -לא יחז ור הקבלן להעסיקו ,בין במישררין ובין ב עקיפין,
לפי דריש
הוא על
מכל סוג שה
אין בנאמר ב סעיף זה ככדי להטיל אחריות מ
ן
במקום ההמבנה.
הוצאות
של המהנד ס ,וכל הה
או מחדל ש
דס בגין כ ל מעשה א
כללית ו//או המהנד
חולו על
בהרחקתו של אדם ,כאמור ,לררבות תשלוום פיצויי פפיטורין ,יח
ו
ת
הקשורות
שהורחק
מיום שהאדם ש
ם
ימצא מחליף ל אדם שהור חק תוך  6ימים
א
הקבלן .ההקבלן
חדל לעבווד.
ת.
קביעות ההמהנדס לפפי סעיף זה יהיו סופיות

7.2.2

להעסיק עובדים באמצעות לשכות ה עבודה הכ לליות המווסמכות
ק
על הקבללן
שירות התעסוק ה תשי"ט  1959 -ו/או בכל דרך חוקית
ת
ובהתאם להוראות חוק
הוראות
הם את כל ה
קיים לגביה
בלן יעסיק עובדים זר ים ,הוא יק
אחרת .ב מידה והקב
החוק הר לוונטיות.
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7.2.3

שלומים
במלואם את כל ה מסים והתש
ם
על הקבללן לשלם בעעצמו ועל ח שבונו ולנכ ות
הסוציאלליים האחר יים החלים עליו ועל עעובדיו בין על פי דין ובין על פפי נוהג,
קרן אחרת וכן מס
פועלי בנין וכל ק
י
ח של
מקביל ,קרן ביטוח
,
ס הכנסה ,מס
לרבות מס
ה כנ"ל
ת ולהעביר את הסכוומים שניכה
ארגון להסתדרוות הכללית
ן
חבר או מס
לייעודם ככחוק.

7.2.4

המבנה ומיללוי שאר
שם ה קמת ה
א יעסיק לש
הקבלן מ תחייב לשללם לכל העו בדים שהוא
החוזה )להללן " -העובדדים"( שכר -עבודה ,וללקיים תנאיי עבודה
התחייבוייותיו לפי ה
ם בארץ
של העובדים
מקצועי של הסתדרות הכללית ש
ובהתאם לדרישות האיגוד המ
קם המבנה .כן מתחייבב הקבלן
ישראל )ללהלן " -הא יגוד המקצ ועי"( במקוום שבו מוק
הביטוח הסוציאליי ,כפי שנקבבע לגבי
ח
לשלם בעעד כל עובד מסים והפ רשות לקרננות
קצועי בענף העבודה ה נדון ,ולהמ ציא לקרן כזו את
עובד כזהה על ידי האיגוד המק
צועי בענף העבודה הננדון ,ולהמצציא לקרן כזו את
בציון המקצ
רשימות העובדים ב
של העובד ,כתובתו ,מ ס' ת.ז .ופיירוט כל אללה לגבי
רשימות ההעובדים בציון שמו ש
של ראש
מציא לקרן את שמו ש
עבודה יו מית .לגבי עבודה קבללנית חייב הקבלן להמ
הקבלן אישו רים של
היקף התשל ום .כללית רשאית לדררוש מאת ה
הקבוצה ,כתובתו וה
תיו אלה.
התחייבויות
קרן כנ"לל על מילוי ה

7.2.5

ביטוח לאאומי
הביטוח
קת עובדים לפי תקנה  8לתקנות ה
היר על העסק
כי הוא הצה
הקבלן מצצהיר בזה כ
אומי לא
אישור לכך מהמוסד ללביטוח לא
ומתחייב להמציא א
ב
19
תשי"ד 954-
הל אומי ת
בסעיף  9.1.1להללן.
ף
אמור
ת עבודה כא
ימים מיום מת ן צו התחלת
ם
שלושה
יאוחר מש
הלאומי וחוק מס מקביל
י
טוח
הוראות של חוק הביט
מתחייב לקייים את הה
הקבלן מ
חלות על ב יטוחם של עובדים כא
והתקנות שהותקנו לפיהם ,הח
אלה ,והוא י מציא
טוח לאומי ,,כי אכן קייים את הת
המוסד לביט
אישור של ה
לכללית א
תחייבותו לפפי סעיף
זה.

7.2.6

או אחר
ם ולהעביר לכל משרד ממשלתי א
ת ,לפי בחיררתה ,לשלם
כללית תההיה רשאית
חשבונו,
הקבלן ועל ח
א ,במקום ה
או אחר ולכלל קרן שהיא
ממשלתי ציבורי ו
י
סד
ולכל מוס
ה על פי
שלומם חלה
ם ואחרים שחובת תש
כל תשלוומי מסים ותשלומים סוציאליים
החוזה עלל הקבלן.
או התרשל הקבלן במיילוי התחיי בויותיו
בכלליות האמור ל עיל ,פיגר א
ת
מבלי לפגגוע
ת בפרק זה ,רשאית כלללית ,לפי דדרישת קרן הביטוח ו
האמורות
או האיגוד ה מקצועי
או המוסדד לביטוח ללאומי ,לנכוות מכל סכוום שהיא ת היה חייבת לו על חשבבון שכר
מים שהקבללן מתחייב ללשלמם או לנכותם לפפי האמור ב סעיפים
את התשלומ
החוזה ,א
קרן הביטוח
מים אלה לק
כנ"ל ולההעביר סכומ
ח או למוס ד לביטוח לאומי ,לפיי הענין,
סעיף זה ,יייחשב כאיל ו שולם
ם שכללית ניכתה והעעבירה לפי האמור בס
וכל סכום
שונה.
מיד עם דריישתה ה ראש
מו לכללית מ
לקבלן וההקבלן יהיה חייב לשלמ
י
מוצהר כיי אין בתשללומים כאמ ור על ידי ככללית כדי ליצור
יחסי מעביד וע ובד בין
מו.
כללית לבבין הקבלן וו/או עובדיו ו/או קבלנ י המשנה ש לו או מטעמ
ה לשלם
לא יתפרש ככאילו הוא מטיל על ככללית חובה
סעיף זה א
שום דברר האמור בס
הקבלן.
ר ,במקום ה
שהו ,כאמור
סכום כלש
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סכום שתתבבע ו/או
חזי ר לכללי ת ,מיד עם קבלת דריישתה ,כל ס
הקבלן מ תחייב להח
ם הקבלן ועעל חשבונו בקשר עם האמור
תידרש ללשלם ו/או תשלם בפוועל במקום
לעיל.
7.2.7

פנקסי ככח אדם
שמו ,מקצו עו וסוגו ה מקצועי
כח אדם שיררשמו בהם ש
הקבלן מ תחייב לנהל פנקסי ח
עבודתו ושכרו ,וללהמציא
ו
ת ,וכן ימי עעבודתו ,שעעות
של כל עוובד המועסק בעבודות
ם ,ולהכין וללהמציא
ת את פנקס י כח האדם
לכללית וולמהנדס לפפי דרישה וללשם בקורת
מית ,שתיר שם בה
שבועית ויומ
חודשית ,ש
למהנדס ,לפי דרישתו ,מצבת כח אדם ח
ם.
לפי מקצועותייהם ,סוגיה ם והעסקתם
חלוקת ה עובדים י

7.2.8

ח האדם
את פנקסי כח
מציא למהנדדס תוך  48שעות מעת דרי שתו ת
תחייב להמ
הקבלן מת
ם ביומן העעבודה.
שום כח אדם
לשם ביק ורת ,וזאת בנוסף לריש

7.2.10
7.2.10.1

חה
בטחון ורווח
בטיחות ,,בריאות ,ב
מירה על ברריאותם
מם של תנא י בטיחות וותנאים לשמ
מור על קיומ
הקבלן מ תחייב לשמ
כדרוש לפי כל דדין וכפי שייידרש על יידי מפקחי עבודה
ש
תם,
של העוב דים ורווחת
במובן חווק ארגון ופיקוח על העעבודה ,תשיי"ד. 1954 -
מקומות
כן מתח ייב הקבלן להקים ו לקיים בשבביל העובד ים סידורי נוחיות ומ
ה להנחת דעעתו של המ הנדס.
מקום המבנה
אכילה וחחדרי אוכל נאותים במ

7.2.10.2

מסוימת מחייבת שימוש בבגגדי עבודה מיוחדים או באמצעעי הגנה
ת
אם עבודדה
הגנה אחרים לעעובדים המוועסקים
ה
אמצעי
קבלן לספק בגדים או א
אחרים ,חחוב ה על הק
חדים או
קי דעות בדדבר הצורך בשימוש בבבגדים מיוח
בעבודות כאלה .התעוררו חלוק
אחרים בעבודה מסוימת  -יקבע בענניין המהנדדס וקביעתוו תהיה
ם
אמצעי ההגנה
סופית.

7.2.10.3

האנשים המ וס מכים בנוושא בטחון .
הרשויות וה
קיים את כל הוראות ה
הקבלן יק

7.2.11

דאוג לכך שגם הקבללנים האחררים הקשוררים אתו בהסכם
מתחייב לד
הקבלן מ
או אחר
שתרעת גם עעליהם לפי הוראות חווזה זה ימלא
וגורמים אחרים שאחריותו מש
להעסקת עובדים ,ככמפורט בח וזה זה.
ת
כל התנאיים

7.3
7.3.1

מקצועיים
עובדים מ
העסיק בב יצוע העבוודות עובד ים מקצועעיים בעלי ניסיון
מתחייב לה
הקבלן מ
לעבודות שעליהם להוציא לפועל ,במ
ת
ומתאימי ם
מספר הדרווש לשמיר ת קצב
העבודות לשם סיום העבודות ו//או שלביהןן במועד ולפפי לוח הזמ נים.
מתחייב
או היתר לפפי כל דין ,מ
מן העבודות מחייב רשי ון ,רישום א
אם ביצועע עבודה ן
בודה כזו ררק מי שה וא רשום ,או שיש ללו רשיון א ו היתר
הקבלן ללהעסיק בעב
כאמור ,ההכל לפי הענין.
מספר העובדים המועסקים על ידו
ר
הנדס
על הקבל ן להוסיף עעובדים אם לדעת המה
ם
הן
שלב משלביה
לשם סיום העב ודות וכל ש
ם
מספיק
לא יהא מ
במועדים הקבועים.
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או חל ק
העבודות ו/א
לביצוע והשלמת ה
ע
ימצא שהדבר דררוש
א
לפי קביעעת המהנדס  ,אם
מהן במועעד בהתאם ללוח הזמננים המאושרר ,מתחייב הקבלן לספפק עובדים נוספים
הדרושים אם יהיו דדרושים
ם
ו/או לעב ור לעבודה במשמרות וידאג להש גת ההיתרי ם
אות הנוספ ות שיהיו ללקבלן בגין האמור
שיורה המה נדס .ההוצא
לשם כך ,הכל כפי ש
לעיל יחוללו וישולמו על ידו.
7.3.2

קצוע או
ת עבודה זו או אחרת ללידי בעל מק
אשר מסירת
דס לסרב לא
הרשות בבידי המהנד
ס תהיה
צועית .קבי עת המהנדס
ת ראות מקצ
קבלנית שאינם מתאימיים מנקודת
קבוצה ק
סופית.

7.3.3

מפעילים וככל יתר
שומרים ,המ
תר ,בנוסף לצוות הפוועלים ,הש
הקבלן י עסיק באת
הבא:
ביצוע העבודה ,ללפחות את הצוות הטככני -מנה לי ה
ע
עובדיו וללצרכי

7.3.3.1

הנדסים
בעל ניסיון בביצוע עבבודות דומוות ,רשום בבפנקס המה
מהנדס בבנין בכיר ב
חשבונות
הול ביצוע ,בבתכנון ,בח
הבקיא ומנוסה בבביצוע ,בת יאום ,בניה
א
והאדריכללים,
החוזה )להלן "" -מהנדס
ה
רוש לביצוע התחייבויוות הקבלן עעל פי
ת ובכל הדר
ובמדידות
הקבלן"(..
משמעות
"המהנדס האחראי ללביצוע" כמ
ס
ה
תחייב עוד כ י מהנדס הקבלן יהיה
הקבלן מת
מונח זה בבחוק התכננון והבנייה תשכ"ה . 19665-
המהנדס האחראי לביצוע
ס
מהנדס הקב לן על הצה רת
חתים את מ
הקבלן מ תחייב להח
הוראת כלליית.
כמתואר לעיל ולפי ה
יהיה בעל סמככות מלאה לייצג את הקבלן וח תימתו תח ייב את
ה
מהנדס ההקבלן
הקבלן.

7.3.3.2

העבודות בכמות ש
ת
דסאים וטככנאים שיועעסקו בביצווע
צוות מה נדסים ,הנד
שתותאם
לצרכי העעבודה.

7.3.3.3

לפחות בביצוע ע בודות דומ ות ,עם
ת
מנהל עב ודה כללי בעל ניסיון של  10ש נים
תאם לצרכי העבודה.
עוזרים ב כמות שתות

7.3.3.4

מנהלי עבבודה מקצוועיים בעבוודות המחי יבות התמ חות מיוחדדת בהתאם לצרכי
המהנדס.
או דרישת ה
העבודה א

7.3.3.5

מספר הדרו ש לביצוע מדידות
סמך רשום ובעל רשיוון תקף עם עוזרים במ
מודד מוס
ם בעת הצורך.
וסימונים

7.3.4

הקבלן ו/או מנהל העבוודה הבכיר במקום
יהיו מהנדסי ה
ו
של מהנדס הקבלן
בהעדרו ש
את הקבלן.
תימתם תחייב ת
ם
צג את הקבללן וח
המבנה בעעלי סמכות מלאה לייצ
הוראות
הלי ומתן ה
לתת הוראות ישירות לע ובד בצוות הטכני -מנה
ת
המהנדס רשאי
המהנדס לנ"ל יחייב את הקבלן .
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7.3.5

חילתה ועד סופה ובכלל שעות
טכני -מנהל י הנ"ל יהייה צמוד לעעבודה מתח
הצוות הט
מראש.
המהנדס עם הקבלן אח רת בכתב ומ
או יסכים ה
אלא אם נאמר אחרת א
העבודה א
חלפתו של ככל עובד
אש ובמהלך ביצוע העבבודות ,להו רות על הח
המהנדס רשאי מרא
שיקול דעתו.
ל
טכני -מנהלי לפי
בצוות הט

7.3.6

מבצעים
העבודות שמ
האחראי הייחיד לכל ה
אר הקבלן ה
למרות ההאמור בפרק זה ,יישא
שנה או ה קבוצות
חלקי עבוד ות שמבצעעים עובדי קבלני -המש
עובדיו ו//או לכל ח
הקשורים אתו בהס כם.
ם
ת אלו ,א ו עעובדי הקבללנים האחריים
הקבלניות

פרק  - 8ח
חומרים ,צי וד ועבודות
חומרים
8.1
ת בקצב
של העבודות
מתחייב לספפק את החוומרים הדר ושים לביצווען היעיל ש
הקבלן מ
8.1.1
הוראות
רצוף של העבודדות ו/או בבהתאם ללווח הזמנים ו/או לפי ה
ף
הדרוש לבביצוע
המהנדס.
8.1.2

מתחיי ב ,ללא יאוחר מן התארי ך שנקבע כיום התח לת העבוד ות בצו
הקבלן מ
החומרים ב מקום המבבנה או להבבטיח את א ספקתם
להתחלת העבודה ,ללאגור את ה
עם לוח הזמננים לפי סעעיף 9.3
לפי לוח זמנים של אספקת ח ומרים שיו גש יחד ם
ח זמנים
של המהנדס  .לא הגיש הקבלן לוח
חת דעתו ש
מבוסס עליוו ,הכל להנח
ושיהיה מ
המהנדס והוא יח ייב את
ס
לאספק ת החומרים כנ"ל ,ייקבבע לוח הזזמנים על יידי
הקבלן.

8.2
8.2.1

בעלות כ ללית
ת ביצוע
מקום המב נה וכן עב ודות ארעי ות שנעשו בו למטרת
חומרים שהובאו למ
או מרגע
העבודות והשלמתן ,יעברו לבעללות כללית מרגע הבא תם למקום המבנה ו/א
של הקבלן לגביהם
מאחריותו ש
בנה כאמור  ,וזאת מב לי לגרוע מ
עשייתן בבמקום המב
חוזה.
תיו במלואןן בהתאם ל הוראות הח
ומחובתו לקיים את התחייבויות

8.2.2

ת ביצוע
קום העבוד ות למטרת
הקבלן למק
שהובאו על ידי ה
ו
חומרים וציוד לבצוע
מבנה ללא הסכמת
ממקום המ
והשלמתן ,אין הקב לן רשאי ללהוציאם מ
,
העבודות
ממקום המבבנה את
ההשלמה ,ררשאי הקבללן להוציא מ
המהנדס בכתב .ניתנה תעו דת ה
השייכים
הארעיות ה
מה כללית( והעבודות ה
)למעט הציוד שעעבורו שילמ
ט
הציוד לבבצוע
ת.
רים שאינם מהווים חללק של העבוודות ו/או ררכוש כללית
לו ואת עוודפי החומר

8.2.3

חומרים
כל אימת שנפסלו חוומרים ו/או ציוד לבצו ע או שאיש ר המהנדס בכתב ,שהח
הוציאם
צים עוד לבביצוע העבוודות רשאי הקבלן לה
ו/או הצייוד לבצוע אינם נחוצ
ממקום ההמבנה.
או ציוד לבבצוע ,חייב הקבלן
החומרים א
הנדס מועד לסילוק ה
נקבע בההודעת המה
האפשרי וללא יאוחר מהמועד ש
ם בהקדם ה
שנקבע בהודדעה .נמנע הקבלן
להוציאם
של  7ימים ,ללמכרם;
מת בכת ב ל
חר מתן הודדעה מוקדמ
מלעשות כן ,רשאית כללית לאח
במכירתם ,תזכה כלללית את
,
ת הכרוכות
חירם את כ ל ההוצאות
שתנכה ממח
ולאחר ש
חשבון הק
קבלן בכל עודף שיוותרר.
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8.2.4

א רשאי
אחראי לשמירתם הבבטוחה של החומרים והציוד ל בצוע והוא
הקבלן א
מקרים המ פורטים
החוזה ,ואוללם ,בכל מ קרה מן המ
רך ביצוע ה
ש בהם לצור
להשתמש
תמש בסמככויות המוק נות לה על פי סעיף  99.9וזכות
כללית להשת
בסעיף  9..9רשאית כ
מור.
השימוש של הקבלן לפי סעיף ז ה כפופה לזזכויות כלליית על פי סעעיף  9.9כאמ

8.2.5

ת לאשר לקבבלן תשלום מקדמה עלל חשבון
רשאי בכפוף לאיישור כללית
י
המהנדס יהיה
עד לגובה עררך החומרי ם )ללא
ם המבנה ד
ם שהובאו עעל ידי הקבבלן למקום
החומרים
מ ,וזאת ב כפוף לכך שהקבלן י מציא לכלללית לא
מחיר העעבודה( בתווספת מע"מ
חשבון עבור החומרים ,ערבות
יאוחר מ –  15יום לפני המוע ד שנקבע ללתשלום הח
צורף לתנא ים המיוחדדים של
מקדמה כמצ
בנוסח ערבות מ
ח
מדד,
בנקאית ,צמודה למ
רבות לחומררים "(.
החוזה )ללהלן " :הער
הקבלן.
אמור לעיל ,תחול על ה
מקדמה ,כא
קשר להוצא ת ערבות המ
מובהר כיי העלו ת בק

8.2.6

אמור בסעי ף 8.2.5
אשר לקבלן מקדמה ע ל חשבון ה חומרים כא
במקרה וכללית תא
בכתב הכמויות בפרק נפרד מפורט
ב
תופיע
מקדמה שאוושרה לקבללן כאמור ת
לעיל ,המ
שייעשה
הביצוע ובהתאם לשימוש ש
ע
לסעיפי ההחומרים השונים .ע ם התקדמ ות
בכתב הכמויות יופחת
ב
סכום המק דמה
מקדמה ,ס
ם שבגינם שולמה המ
בחומ רים
המתאים
העבודות ה
אמור ויועבברו לפרק ה
הופחתו כא
ובהתאם יזקפו הסכומים שה
המופיע בבכתב הכמויות המקוריי.

8.2.7

ם ,יתווסף לפרק הזמ ן שנקבע ללתשלום
צאת הערבו ת לחומרים
קבלן בהמצ
איחר הק
שבון המתי יחס לחומ ררים ,אותו פפרק זמן שבבו איחר
לתשלום חלק מהחש
ם
או
החשבון א
סף כאמור ,ללא ישא
שלום בפרק הזמן הנוס
מרים ,והתש
הקבלן בההמצאת הערבות לחומ
שהי.
הפרשי ה צמדה ו/או ריבית כלש

8.2.8

תהיה בתוק ף למשך כלל תקופת בייצוע העבודדות במבנה ..ערבות
הערבות לחומרים ת
עבודות אלה יתאררך מ כל
ת
צוע
אם משך ביצ
דרישת כללית א
ת
לעת לפי
זו תוארךך מעת ת
בלי שיהא בבדבר כדי לליתן היתר לקבלן לפגגר בביצוע עבודות
סיבה שההיא וזאת ב
מכל סוג
שיהא בדבר כדי לזכות את הקבלן בכ ל תשלום ו//או פיצוי מ
א
אלה וכן מבלי
הערבות לחומרים כאמור.
ת
רכת
ומין שהווא בגין האר

8.2.9

חומרים
מרים תוחזרר לו לאחר שהמהנדס אישר שהח
לבקשת ההקבלן ,הערבות לחומ
ה.
קבלן במבנה
בנה הושקע ו על ידי הק
שהובאו ללמקום המב

8.2.10

או למקום המבנה
מרים שהובא
ר ,כי לצור כי סעיף  9. 9דין חומ
ספק מובהר
להסרת ס
מבנה.
הבאתם למקום המ
ם
במבנה וזאת במוועד
ה
שקעו
כדין החוומרים שהוש

8.3
8.3.1

טיב החו מרים ומקוורם
המשובח
חדשים מהמין ה
ם
מרים
מש ,לצורך ביצוע העבבודות בחומ
הקבלן ח ייב להשתמ
המתאימים למטרתם .
ם
מעולה
ה
מטיב
ביותר ומ
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8.3.2

הוראות
מר ,על הקבבלן להגיש למהנדס ת אור טכני ,קטלוגים ,ה
לפני אספפקת כל חומ
קה ואישור  .פירוט
מה ו/או דווגמאות מא ותו חומר ללצרכי בדיק
שימוש וככו' וכן דגימ
המהנדס.
אש על ידי ה
תאושר מרא
והדוגמאות וכמותם ת
ת
הדגימות
ת
ם,
המסמכים
מרו על ידי הקבלן
מא והמסמ כים הנ"ל שאושרו ,י וחזקו וישמ
כל דגימהה ו/או דוגמ
סיומן לכלליית.
סיום התחי יבויותיו לפפי החוזה ויימסרו עם ס
במקום ההמבנה עד לס

8.3.3

תאם לבדיק ות הדרושו ת על פי חווק ו/או
החומרים לבבדיקה בהת
מסור את ה
הקבלן ימ
שתקבע ע" י כללית ))להלן -
לבדיקת התאמה ללתקנים  -למעבדה ש
ת
תקנות וככן
המהנדס
חרות לפי הוראות ה
חומרים לבבדיקות אח
"המעבדהה"( .הקבל ן ימסור ח
התמורה ת שולם ע"י הקבלן
המעבדה וה
למעבדה .הקבלן יתקשר יש ירות עם ה
במועדים כפפי שנקבעו במכרז הנ" ל.
למעבדה בבסכומים וב
הן יהיו
סוג הבדיק ות ופירוש תוצאותיה
תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן .ס
קות יבוצעו בכמות
הקבלן יבטייח כי הבדיק
קביעתו תהייה סופית .ה
בס מכות המהנדס וק
המהלך הת קין של
תהליך הבד יקות לא ייעכב את ה
ובמועד ההמתאים על מנת שת
הושלמו
מור בטרם ה
שימוש בחו מרים כאמ
העבודות ..לא יוחל בביצוע עבבודה תוך ש
הבדיקות
ת יציקת
מעט עבודות
המוקדמות המתאימוות והחומריים אושרו ללשימוש ,למ
ת
ת
תוצאות בדייקתו מתק בלות לאחרר גמר יצי קתו .המה נדס רשאי לדרוש
בטון שת
ת
מעבדות הננ"ל )להלן -
הפעלת ננציגות קבוועה של המ
"מעבדת השדה"( במקום
מה הקבלן בבהקדם הא פשרי.
המבנה .דדרש המהנדס דרישה כ אמור יקיימ

8.3.4

מאומה מאח
אינם גורעים במ
ם
אישורי ההמהנדס בפ רק זה
חריותו המללאה וה בלעעדית של
ת ,סוג וסגוולות החומ רים המסופפקים במתככונת אותן דגימות
טיב ,איכות
הקבלן לט
מאושרים.
תבצעות תו ך שימוש ב חומרים המ
מאות וכן לעעבודות המת
ו/או דוגמ

8.3.5

אלטרנטיבה לחומר
או בכתב ה כמויות כא
שווה ערך" במפרט ו/א
אם נזכר המונח "ש
שהחומר
מסוים הננקוב בשמו המסחרי ו//או בשם ה מפעל ו/א ו בשם היצרןן ,פירושו ש
סגולותיו.
רך מבחינת טיבו ,איכוותו ,סוגו וס
חייב להי ות שווה -ער
הפרש בין מחיר החומר
ש
המוקדם שלל המהנדס .קיים
חומר שוווה -ערך טעוון אישורו ה
תאם מחירוו בחוזה
החומר שאו שר כשווה -ערך לו ,יות
מחירו של ה
שננקב בחחוזה לבין מ
הכלולות בס
בכפיפות להוראות ה
סעיף  11.5ללגבי מחירי יסוד.
שווה ערך.
המהנדס אינו חייב ללאשר שימו ש בחומר ש

8.4
8.4.1

טיב הצי וד
ם בו נדרש במפרט צייוד ,שאינו ציוד לביצווע ,לרבות ציוד חלקי ופריטי
בכל מקום
ציוד ,מכ שירים ,מכונות ומוצררים )להלן " -ציוד"( ב עלי נתונים טכניים מווגדרים,
ציוד נחות מהמתואר במפרט ,אללא אם תיננתן לכך
לא יורשהה הקבלן להשתמש בצ
ובכתב.
.
ראש
הסכמת ההמהנדס מר

8.4.2

הלן:
מסמכים לה
הנדס את המ
הנדס יגיש הקבלן למה
לצורך איישור הציוד על ידי המה
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8.4.2.1

ם ,יוגש
קח מסדרת ייצור של יצרן מסוים
טנדרטי  -ללפני הזמנת ציוד הנלק
בציוד סט
קטלוג של הציוד הנדוון אשר י כללול את הפ ירוט הטכנני שלו באו פן מלא
לאישור ק
ס.
צון המהנדס
ומפורט ללשביעות רצ
האישור
שבועות לכל המאוחר ללפני מועד ה
נוהל ההגגשה הוא ב  4-עותקים  ,שלושה ש
הנדרש.

8.4.2.2

שו לאישור תוכניות עעבודה מפוררטות ומפר ט טכני
חדת  -יוגש
בציוד בההזמנה מיוח
מושלם ל שביעות רצון המהנדס  .הנוהל כנ""ל.

8.4.2.3

של ציוד למ בנה  -האי שור יינתן על בסיס ת
ת ,מתלים וחיבורים ש
תוכניות
בתמיכות
ס .נוהל
עבודה מפפורטות או על בסיס ד וגמה מורכבבת במבנה לשביעות ר צון המהנדס
האישור  -כנ"ל.
הוראות כל דין ,לרבו ת תקן,
של בודק מו סמך לפי ה
דרוש אישור ל
ש
בציוד שללגביו
למהנדס.
.
אישור הבודדק
מותנה איישור הציו ד במסירת א

8.4.3

ם את הקבבלן מאחרייותו לטיב הציוד,
שורים המפורטים לעעיל פוטרים
אין האיש
המבנה.
ולתאום עם העבודדות האחרו ת במקום ה
ם
תקין
לביצוע ת

8.4.4

הנוהל כאמו ר לעיל,
הקבלן ציוד אחר לפי ה
פסל המההנדס את הציוד או חללקו ,יציע ה
מהנדס לצי ווד המוצע.
ת אישור המ
עד לקבלת

8.5
8.5.1

חומרים והעעבודות
הוצאות לבדיקת הח
ת שיוגשו עעל ידי מכונני הבדיקה לבדיקת ה חומרים ,ה תהליכים ,בדיקות
החשבונות
ם מכוני
פי הזמנת כלללית מאותם
מחים על י
קות של מומ
מבנה ובדיק
ס במקום המ
ללא הרס
 0.5%מסך כל הזמנו ת
0
מהווה
הקבלן וזאת עד לסכום המ
ן
בדיקה ,יישולמו על ידי
סר ספק,
ת .למען הס
ה ,בצירוף התייקרויות
שיוצאו על ידי כללית עעל פי החוזה
העבודה ש
הוצאות
אמור בסעיףף  8.5.1זה לעיל אינו ככולל את הה
של  0.5%הא
מובהר כיי השיעור ש
ת אלה יחו לו על הקבבלן בנוסף לאמור
המפורטו ת בסעיף  8.5.44להלןן ,והוצאות
בסעיף  8.5 .1זה לעילל.

8.5.2

שות על פי חוק או
קות הדרוש
על הקבללן יחולו ג ם כל שאר ההוצאות בבגין הבדיק
ולדרישות המפרט ,בבין שידרשוו על פי
ת
ם
מה לתקנים
תקנות וככן בגין בדייקות התאמ
מות של
מהנדס ,בדייקות מוקדמ
שידרשו על פי התקן ובבין שידרשוו על ידי המ
דין ,בין ש
מי בדיקות אשר הזמיןן הקב לן
לקביעת מקורות ה אספקה ,דמ
ת
בלן
שמציע הקב
חומרים ש
למטרותי ו ,סיוע למעבדת שדה בכח אדם בבלתי מקצוועי ושאר ה אמצעים הדדרושים
הבדיקה
ם ,צוותי ה
ת ,המדגמים
ת הדגימות
ההוצאות עעבור הובלת
להפעלתהה ,לרבות ה
חים ולעובדדיהם ,הובללה והסעה במקום
וציודם ,שירותי העעזרה למעבבדה למומח
תאום מועדי הב דיק ות וביצצוען עם
ם
ה וכן
מחוצה לו ))בארץ( ,מב נה למעבדה
המבנה ומ
ת כל הרישוומים והדיוווחים שיידדרשו על
חים והמהננדס ועריכת
ת או המומח
המעבדות
אר ההוצאו ת הכרוכות בביצוע הבבדיקות.
המהנדס וכן כל שא
ס
ידם ועל יידי

8.4.2.4
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8.5.3

ת חומרים במקום ייצצורם מחוץ למקום
אות לבדיקת
על הקבללן יחולו גם כל ההוצא
תכנון ,יצור  ,סימון
ם ,לרבות ת
בדיקות שיי ערכו על ידדי היצרנים
המבנה וההוצאות לב
הרכבת מת קני הבדיק ה ,בדיקות הרצה,
ב"תו תקן" ,הספקת וה
שגחה או ב
בסימן הש
מה.
סות ,ויסות חוזר וכדומ
כיול ,ויס

8.5.4

אי התאמה לדרישות החוזה,
של בדיקה שלילית ,א
כל מקרה ש
סר ספ ק ,בכ
למען הס
בהוצאות שנגרמו לכללית
ת
דה רשלנית וכדומה ,ייחויב הקבללן
קויה ,עבוד
עבודה לק
חדות או חו זרות.
בביצוע ב דיקות מיוח

8.5.5

הבדיקה ופירוש ת
ה
חירת המעבבדות ומכווני
סוג הבדדיקות וכמותן וכן בח
תוצאות
הבדיקות
המהנדס ו קביעתו בעניינים א לו תהיה ס ופית.
ס
כות
ת יהיו בסמכ

8.5.6

מעבדה יחיי בו את הצדדדים.
תוצאות בדיקות המ

8.6
8.6.1

התאמה לתקנים
הקבלן בעב ודות יעמד ו לפחות בדדרישות
שמשו את ה
כל החומ רים שיסופפקו ו/או יש
הישראליים כמפורט בבמפרט הכלללי .כל העבבודות שיבווצעו על ידי הקבלן
ם
התקנים
התקנים הישראלי ים.
ם
שות
ושיש לגבביהן תקני ם ישראליים  -יעמדו לפפחות בדריש

מונח "תקניים ישראליים" כולל תקנים זמנניים ,תקן רשמי ,הצעעות תקן מ קובלות
 8.6.2המ
מני כולל
שרויות הנ"לל ,תקן גרמ
טרם אושרוו ומפרטי אספקה ,או בבהעדרם שלל כל האפש
שט
אושרו ומפרטי א ספקה.
ו
טרם
מקובלות שט
צעות תקן מ
קן רשמי ,הצ
קן זמני ,תק
תק
8.6.3

קמת המבננה אלא
מתחייב לא להשתמש לביצוע ה עבודות הככרוכות בהק
הקבלן מ
המהנדס
ם שנבדקו ועמדו בדררישות הנ"לל ו/או או שרו בכתב על ידי ה
בחומרים
החוזה ולצרככי כללית.
כמתאימיים לתנאי ה

8.6.4

משמעות
התאמה ו/או דו -מ
ה
מקרה של ס תירה ו/או אי-
עדיפות בבין המסמכיים  -בכל מ
שות לחומר ים ,במסמככים שונים ,,תינתן
בין התיאור ים והדריש
ו/או פיר וש שונה ב
ת יותר,
ת ו/או מפוררטות יותר ו/או גבוהות
מוד בדרישו ת מיוחדות
עדיפות ללחומר שיעמ
ת.
שות הכלליות
שיעמוד רק בדריש
ד
על פני חוומר
סופית.
המהנדס .קבביעת המהנדדס תהיה ס
של ספק יפעל הקבלן לפפי קביעת ה
במקרה ש

8.6.5

קרה של
ומוצהר בין הצדדדים כי במק
ר
על אף ההאמור בסעעיף  8.6זה לעיל מוסככם
חומרים
קבלן חייב ללהשתמש בח
תיאור אחד בחוז ה ,יהיה הק
ר
יותר מדררישה אחת ו/או
תייחסים ל מין המשובבח ביותר וללא תישמע במקרה
התיאור המת
לפי הדריישה ו/או ה
מסוים ו/או לדרישה ו//א ו תיאור אחרים
מים לתקן מ
רים מתאימ
זה טענתוו כי החומר
שבחוזה.
המהנדס .ק ביעת המהננדס תהיה ס
של ספק ,יפעעל הקבלן ללפי קביעת ה
במקרה ש
סופית.
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8.7
8.7.1

אספקת חחומרים על ידי כללית
א לנכון.
מרים הדרו שים להקמ ת המבנה ,ככפי שתמצא
לספק לקבלן חומ
ק
שאית
כללית רש
אשר המהנ דס את
הכמויות יא
מחירי יחידדה בכתב ה
במקרה ווהחומרים כלולים במ
את חשבונו של הקבלן במחיר
ה ויחייב א
חידה בחוזה
לפי מחיר היח
התשלום לקבלן י
ם האלה לפי האמור לה לן:
החומרים

8.7.1.1

מויות -
מחיר בכתב הכמ
ר
שווה ערך ללחומר שנקבבע לו
מר זהה או דומה או ש
אם החומ
הכמויות.
קבע בכתב ה
יהיה מחיירו כפי שנק

8.7.1.2

מחירו של החומ ר על ידי ה
ו
מתקיימים תנאי סעיף  8.7.1.1יייקבע
אם לא מ
המהנדס
ההובלה
ה ,בצירוף הוצאות ה
בהתחשב במחירי החומרים בבשוק בזמ ן האספקה
ספת של  122%על הסכו מים הנ"ל.
שאה בהן כ ללית ובתוס
והוצאות אחרות שנש
המהנדס תהא סופי ת.
ס
של
קביעתו ש

8.7.2

אלה:
הם כללים א
סיפקה כלללית חומרים בהתאם לאמור בסעעיף  , 8.7.1ייחולו לגביה

8.7.2.1

חסן את
מורים ,יאח
מרים האמ
ם של החומ
את קבלתם
שר בכתב א
הקבלן יחחתום ויאש
העבודות
אך ורק לביצצוע אותן ה
מש בהם ך
ם האמורים  ,ישמור עלליהם וישתמ
החומרים
שתורה לוו כללית.

8.7.2.2

ם למקום ה מבנה ,לא יהא הקבל ן רשאי
מהחומרים האמורים
ם
משהוכנס
סו חומרים
ת בכתב
שות מוקדמת
ממקום המבבנה אלא א ם קיבל רש
חלק מהם ,מ
אותם ,או ח
להוציא א
מאת המההנדס.
חומרים
אמורים ,ככולם או מ קצתם ,לא יוחלפו בח
מתחייב שהחומרים הא
הקבלן מ
המהנדס.
קיבל רשות מוקדמת בבכתב מאת ה
אלא אם כן ק
אחרים א

8.7.2.4

מש בהם
קו על ידה ו שלא השת מ
לכללית את החומ רים שסופק
ת
תחייב להחזיר
הקבלן מת
הוראות
מהחומרים האמורים ,הכל לפי ה
כן כל עודף ושארית מ
לביצוע ההעבודות וכ
המהנדס.

8.7.2.5

את החומרי ם או את עעודפיהם לפפי סעיף  8.7.2 .4חייב הקבלן
לא החזירר הקבלן א
תם כפי
תאם לעלות
מהנדס בהת
סכום שייקבע על ידי המ
ם
לשלם לככללית תמוורתם
 20%מהסכומי ם הנ"ל
2
תוספת
ששולמה על ידי כלללית בתוספ ת הפרשי ה צמדה ובת
לכיסוי ההוצאות כלללית .סכום זה ישולם על חשבון הנזקים שננגרמו בגין האמור
לעיל.

8.7.3

העבודות
כללית אינה גורעעת מאחריו תו של הקבבלן לטיב ה
ת
אספקת חחומרים על ידי
תחייבויותייו לפי החוז ה.
ולשאר הת

8.7.2.3
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8.8

הקצבת חחומרים בפיקוח
חומרים )כוללל שמן
המלצת כללית ח
ת
מוסמכת עלל פי
הוקצבו ללקבלן ע ל יידי רשות מ
או חלוקתם  ,יחולו
ודלקים( אשר חל עעליהם פיקווח או הגבללות בקשר לקצובם א
שהוקצו
 8.7.2.1עד  . 8 .7.2.3לא השת מש הקבלן בחומרים ש
8
עליהם הווראות סעיפפים
חומרים
אושר תשלוום עבור הח
מסיבה כלש הי ,וטרם א
שם ביצוע העבודות מ
כאמור לש
הציע אותם לכללית ב כפוף לקבללת הסכמת הרשות
על הקבלן לה
ע ל ידי ההמהנדס ,ל
את החומרים תוך 30
רכשה כללית ת
ה
ס .לא
ת במחיר שייקבע על ידדי המהנדס
המוסמכת
בחומרים למטרה אחרת,
ם
להשתמש
ש
ם ההצעה כאמור ,י וכל הקבל ן
יום מיום
מוסמכת שה
בהסכמת הרשות המ
הקציבה את החומרים.

8.9

נזקים
חומרים
מים ,כולל ח
קים או חסררים או פגומ
מ רים למקוום המבנה ככשהם ניזוק
הגיעו חומ
יודיע על כך ה קבלן מיד בכתב לכלללית ו/או ללמהנדס
ע
שיסופקו על ידי כלללית,
מור בפרק  3לפי הענין.
ולחברת ההבטוח כאמ

8.10
8.10.1

אחסון במקוום המבנה
שינוע וא
ה באופן
קום המבנה
סון של הח ומרים במק
הובלה הטי פול והאחס
הקבלן יבבצע את הה
הפחתת ערככם ,וכמפוררט במפרט ללגבי כל
קלקולם ,זייהומם או ה
אשר ימנע ק
מקצועי א
מקרה בננפרד ,ובהעדר תיאור כזה בדרך סבירה ובככפיפות לה וראות נוספפות של
המהנדס.

8.11
8.11.1

פיקוח ובביקורת
המהנדס יהא רשא י להורות לקבלן הורראות מזמן לזמן תוך כדי מהלךך ביצוע
ה עבודות
ת )והוראותייו יהיו סופ יות(:

8.11.1.1

ה  -בכל
הם ממקום המבנה בתווך תקופת ז מן אשר תצצוין בהוראה
מרים כלשה
לסלק חומ
תאימים
תפקידם או שאינם מת
תאימים לת
חומרים מת
מקרה שללדעת המהנדס אין הח
שרה מראש על ידי המ הנדס.
דגימה או לדדוגמא שאוש
להוראות החוזה ,לד
החומרים האמורים בסעיף . 8.11.11.1
ם
שרים ומתא ימים במקו ם
מרים מא וש
לספק חומ

8.11.1.3

מהעבודות לפי שיטה שתאושר על ידי
בחלק כלשהו מ
ק
בעבודות או
ת
לתקן פג ם
המהנדס.

8.11.1.4

תקן את הפפגם לפי
או בחלק ככלשהו מהעעבודות ולת
סיבות פגם בעבודות א
לחקור ס
ס.
תאושר על ידי המהנדס
שיטה שת
סעיף זה או בסעיף  8.11..1.3כזה ,אשר לפי ק ביעת המהננדס אין
ם הנזכר בס
היה הפגם
קון על כללי ת.
חולו הוצאוות החקירה ו/או התיק
הקבלן אחחראי לו לפפי החוזה ,יח
או בסעיף  8.11.1.33כזזה אשר לפפי קביעת ה
ם הנזכר בסעיף זה א
היה הפגם
המהנדס
קון וכל
קירה ,התיק
אחראי ללו הקבלן ללפי החוזה  -יחולו עלל הקבלן הווצאות החק
תהא סופית .
מהנדס בענייינים אלו ת
הכרוך בוו .קביעת המ

8.11.1.2
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תיקון חלקי בלבד ,חיייב הקבלן בבתשלום
או שניתן לת
ם אינו ניתן לתיקון ו
אם הפגם
המהנדס ,הככל מבלי לג רוע מזכויו תיה של
פיצויים ללכללית בשיעור שייקבבע על ידי ה
.
דין.
על פ י כל
החוזה או ל
או סעד אחררים על פי ה
כללית לככל תרופה א
8.11.1.5

חדש חלק ככלשהו מהעעבודות שהווקם או
שנות ,לתקן ,להרוס וולהקים מח
לסלק ,לש
מתאימה אוו בניגוד
אכה בלתי מ
בחומרים בללתי מתאימ ים או במלא
הורכב תווך שימוש ב
לתנאי החחוזה.
ולקבוע לפי הערככתו את
ע
שות לוותר על התיקוןן ו/או הרי סה
למהנדס תהיה הרש
המהנדס
חויב חשבון הקבלן .קבביעתו של ה
מרים ובו יח
הפחתת עערך העבודות או ה חומ
תהיה סופפית.

8.11.1.6

הוראות
הוראה מהה
קצתן עקב אי קיום ה
להפסיק את ביצוע העבודות ככולן או מק
ם מטיב
קבלן יביא למקום בי צוע העבודדות חומרים
או עד שהק
המפורטו ת לעיל ו/א
העבודות ל שביעות
הנדס ו/או יתקן את ה
על דעת המה
מאושר וובכמות המתקבלת ל
רצון המההנדס.
תחול על הקבללן והכל
ל
אמור
העבודה כא
ת המלאה ווהבלעדית להפסקת ה
האחריות
הוראות אח רות בחוזה .
מבלי לגרוע מכוחן של ה
בכפוף ומ

8.11.2

חר שהמהנדדס בדק ואיישר את
סמכויות המהנדס לפי סעיף  8.11 .1כוחן ייפה גם לאח
העבודות וגם לאחר שכללית שיילמה עבור העבודות.

8.11.3

הא כללית רשאית
הוראת המהנדס לפי סעיף  8.11.1תה
ת
אחר
א הקבלן א
לא מילא
ההוראה
הכרוכות בביצוע ה
ת
הקבלן והקבבלן ישא בככל ההוצאוות
לבצעה ע ל חשבון ה
מהנדס.
ם שיקבע המ
בסכומים

8.11.4

להוראות המהנדס ולפי שיקולל דעתה
ת
אם
אמור לעיל ,כללית רש אית בהתא
בנוסף לא
התמורה
סכום שהוא מה
ם
המוחלט והבלעדי לחייב את ח שבון הקבללן ו/או לנכ ות כל
עבודה גרוע ו/אוו חומרים פגגומים ולקו יים.
ה
בגין טיב
ן
המגיעה ללקבלן,

8.11.5

שבונו ובמועעד שייקבע על ידי כלללית ,את
להעמיד לרשות כלללית על חש
ד
הקבלן חיייב
חוצים לביק ורת העבודוות.
העובדים החומרים ווהציוד הנח

8.11.6

ת שנועד
של העבודות
תרתו של חללק כלשהו ש
הקבלן מ תחיי ב למנווע את כיסוויו או הסת
מתו המוקדדמת של המ הנדס בכתבב.
להיות מככוסה או מוסתר ,ללא קבלת הסכמ

8.11.7

מכוסה או מ
בודות שנועעד להיות מ
הושלם חחלק של העב
מוסתר ,יודייע הקבלן ללמהנדס
בכתב שההחלק האמוור מוכן לבדדיקה והקב לן יעזור וי אפשר למה נדס לבד וק  ,לבחון
תר ,המהנד ס יהיה
סה או יוסת
האמור של העבודות ,בטרם יכוס
את החלק ה
ולמדוד א
רשאי לעעכב כיסוי או הסתררת עבודות אם לדעת
תו העבודו ת לא בוצצעו לפי
או הסתרתם יגרום
החוזה או במקרה וככיסויים ו
הקבלן על פי ה
ן
התחייבוייות
עבודות אחרות לצצו רך ביצועע הקמת
ת
או הוצאות נ וספות בביצצוע
להפרעות  ,נזקים ו
המבנה.
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הקבלן והכלל בכפוף
ת המלאה לעעיכוב כיסו י או הסתררת עבודות ,תחול על ה
האחריות
חוזה.
הוראות אחרות בח
ת
ומבלי לגררוע מכוחן של
8.11.8

הוראות
יקדח קידוחים יעשה חוררים בכל חללק של העבבודות לפי ה
ח
הקבלן יחחשוף,
דיקתו ,בחיינתו ומדידדתו ולאחר מכן יח זי רנו הקבלן לתקנו
המהנדס ,לצורך בד
מילא הקבללן אחר הורראות המהננדס לפי סעעיף זה,
הנדס .לא מ
לשביעות רצון המה
אמצעות
ם ולעשות חורים בעצצמו או בא
לקדוח קידוחים
ח
שוף,
מהנדס לחש
רשאי המ
חזירו לתקננו ,הכל עלל חשבון
חר מכן להח
אחרים בבחלק האמוור של העב ודות ולאח
הקבלן.

8.12

קביעות ההמהנדס
בהמשך ללאמור בסעעיף  1.2.6ל עיל ,כל קבביעות המה נדס בקשר לעניין מה עניינים
מפורשות כי אין ב קביעות
ת
סופיות .וא ולם ,מובה ר
המפורטי ם בפרק  8זה ,יהיו ס
העבודות ו//או כדי
לשחרר את הקבללן מאחריו תו לטיב ה
ר
כדי
אלה של המהנדס כ
חוזה.
תיו על פי הח
התחייבויות
מהתחייבות כלשהי מה
ת
לשחררו מ

8.13

תפעולי או ייעודי ושמירתו
י
קבלת צציוד
אינו קשור להקמת
או ייעודי שא
המבנה ציוד תפעולי ו
לספק למקום ה
ק
שאית
כללית רש
ומשוכלל הדורש ט יפול מיוחדד והגנה
ל
מסוגים שונים ,כולל ציוד מורכ ב
המבנה ,מ
אמצעות
שיר והן בא
הן באופן יש
אחר מכן ,ה
מיוחדת ,הן בעת בייצוע העבודדות והן לא
חרים ,הן ב שלמות והן בחלקים.
ו/או גורמים אח
ו
אחרים
קבלנים א
סן את הציווד האמור בבמקום המבבנה ,להרכי בו במקום המיועד
שאית לאחס
כללית רש
שתידרש
שם כל מטר ה אחרת וללעשות בו ככל פעולה ש
לו ,להפעעילו לשם בדיקתו ולש
מתחייב לא פשר לכללי ת לבצע
ם .הקבלן מ
קופת -חולים
בלעדי של ק
לפי שיקוול דעתה הב
כל לפי הורראות המהנדדס .היה וככתוצאה מה
את האמוור לעי ל ,הכ
האמור לעילל יידרש
מהוות שינויי ,יחולו הורראות פרק . 100
עבודות שלדעתו מ
ת
הקבלן לבבצע

פרק  - 9ז מנים
בצוע
התחלה וורציפות הב
9.1
ה בכתב
חר מ  7-ימי ם מיום קבבלת הוראה
העבודות לא יאוח
ת
תחיל בביצוע
הקבלן ית
9.1.1
צו התחלת עבודה" ויימשיך בבי צוען ברציפפות בקצב הדרוש
מכללית שתקרא "צ
תקופות
להשלמת שלבי העב ודות ומועדדי הביניים הקריטיים וכל העבודדות תוך הת
שנקבעו בבחוזה ולפי האמור בלווח הזמנים הנזכר בסע יף  9.3להל ן.
קבע בחוזה )בכפוף לכלל ארכה
מת המבנה במועד שנק
הקבלן מ תחייב לסיים את הקמ
הלן.
סעיף  9.3לה
הזמנים הנזכר בס
ם
שתינתן עעל פי הוראוות חוזה זה ( ולעמוד בללוח
מהתחייבויותיו אלו ש ל הקבלן היינה תנאי יס
כל אחת מ
סודי של חו זה זה.
א יהיה
צו התחללת עבודה ייינתן על ידדי כללית בבמועד שיי קבע על ידדה ואשר לא
הגשת ההצעעות בהליך המכרז
 105יום מהמוועד האחרו ן שנקבע לה
מאוחר יוותר מ1 -
או בהליךך ההזמנה ללהציע הצעו ת ,לפי הענ יין ,והוראוות סעיף  12.22.9להלן ייחולו.
שאית להודיע לקבלן עעל הארכת התקופה ב 90 -יום נו ספים .ההו דעה על
כללית רש
קבלן לא יא וחר מאשר  15יום
הארכת ההתקופה ב 900 -יום נוספפים כאמור תימסר לק
אשונים.
לפני תום תקופת  90הימים הרא
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קוב בצו
הסיום הנק
חלף מועד ה
מקרה בו ח
על אף ההאמור לעילל ,מובהר בבזאת כי במ
תיו על פי החוזה,
קבלן יהיה מנוע מלטעעון כי פקעעו מחויובות
התחלת ההעבודה הק
חלה בו העבבודה על פי הצו המקוררי.
אשר כבר הח
אתר פעיל א
וזאת ככלל האמור בא
9.1.2

תביעה כספיית או דיון בטענות
א ,לרבות ת
כל תביעהה שהיא של הקבלן מכ ל סוג שהוא
האט את
ת הקבלן בז כות להפסייק ו/או לה
לא תזכה את
שפטיים א
או קיום הליכים מש
א להפסיקן ו/או להאי טן אלא לנ הוג לפי
מתחייב שלא
העבודות והקבלן מ
ת
קצב ביצווע
המהנדס.
שנקבעו בחווזה ו/או לפפי הוראות ה
הוראות ש

9.1.3

ב
מבלי לפגגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבבלן
מתחייב שלא לעכ ב קבלנים אחרים
ביצוע העבוודות ולא ללגרום בכל צורה שהייא לעיכוב כלשה ו
וגורמים אחרים בב
מתו.
מבנה והשלמ
ביצוע הקמת המ
ע
ברציפות וקצב

9.2
9.2.1

ביצוע העעבודות בשללבים
צוע העבודו ת לשלבים )להלן -
הקמת המב נה ו/או ביצ
לחלק את בצוע ה
ק
שאית
כללית רש
חר שתינתן לקבלן
שיקבעו מז מן לזמן ללפי צרכי ככללית ולאח
"שלבי ההעבודות"( ש
בקשר לכך.
ר
רותיו
הזדמנות להעיר הער
חייב לקבל הזמנות
כללית רשא ית למסור לקבלן והק בלן יהיה ח
במקרה ככזה תה יה כ
אור העבודו ת בכל של ב ,קצב
עבודה נפפרדות בגין כל שלב וושלב בהם ימסר תיא
הביצוע וומועדי הסיום ובלבד שהזמנות עבודה אללו יימסרו לקבלן זמ ן סביר
מנות .לוח הזמנים
מראש ,בבאופן שיאפפשר ביצוע הדרישות הכלולות בבאותן הזמ
לביצוע שלבי העעבודות יתו אם בין
ע
מנים
לב יצוע עעבודות הקמת המבנה ולוח הזמ
הנדס .קביעעתו של
על ידי המה
ה ,יקבע ל
אי הסכמה
מקרה של א
כללית ל קבלן ,ובמ
תהיה סופית.
ה
המהנדס בעניינים אלו זה

9.2.2

מנת עבודה ולאחר
מסר לו הזמ
הקבלן יחחל בביצוע שלבי העב ודות רק ללאחר שתימ
הזמנת עבודדה.
שיימסר ללו צו התחללת עבודה ל גבי אותה ה

חשבון עבוד ות או שלבבי עבודות שבוצעו
קבלן לא יההיה זכאי ללתשלום כללשהו על ח
 9.2.3הק
מבבלי שהוזמננו כאמור לעעיל.
9.3
9.3.1

תוכנית בביצוע ולוח זמנים
ת ביצוע
חוזה יגיש הקבלן לא ישור המהננדס תוכנית
תוך  14יימים מיום חתימת הח
קן ,יאושר וייקבע
העבודות א שר יוכן ,יוגש ,יתוק
מפורט לביצוע ה
ט
ולוח זמננים
יכלול את כל ה מועדים
ל
הזמנים המפפורט
הלן .לוח ה
סעיף  9.3לה
בהתאם ללהוראות ס
לתנאי החוזה מייוחדים.
י
ריטיים ,במ ידה ונקבעוו כאלו בפררק 3
ושלבי הבביניים הקר
ם חוזה
שיאושר ע" י המהנדס כא מור יצ ורף לתנאים
לוח הזמננים המפורט ,לאחר ש
כנספח " . " 9.33.1
אלו ויזומן כ
כלליים א
לעיל ,יכין ,יערו ך ויגיש
,
הזמנים הנזזכר בסעיף 9.3.1
אישור לוח ה
תוך  7ימ ים לאחר א
 GANTאשר יוכןן ,יוגש,
לוח זמנים מפפורט במחש ב עשוי בש יטת
G
מהנדס ח
הקבלן למ
הוראות סעעיף  9.3להל ן.
ויקבע בהתאם לה
ע
אושר
יתוקן ,יא
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ולוח הזמנים ,ככאמור לעילל ,יכללו:
ח
תוכנית ה ביצוע
9.3.1.1

9.3.1.2

התקופה
לביצוע העבודות במסגרת ה
ע
קבלן
הפעולות המוצעות על ידי הק
ת
שך
סדר ומש
האחרים
שילובם של הקבלנים ה
בנה כקבוע בחוזה ,כוללל מועדי ש
להשלמת הקמת המב
בלוח הזמניים המפורט .
ם האחרים ב
והגורמים
ת.
חלק מהעבודות
האדם שיידרשו לקבלן לבי צוע כל ק
ם
פירוט הצציוד לביצוע וכח

9.3.1.3

שרויות,
טות עקרונ יות ,התקש
מתן אישוררים ,החלט
מועדים להספקת תוכניות ,מ
ביצוע כל העבודדות שלו
ע
צרכי
ת הקבלן לצ
הזמנות ,וכל פעולה אחרת הד רושה לדעת
אי -כוחה.
תם תלויה בבכללית ובא
אשר אספקת
וגורמים אחרים ,א
ם
ושל קבלננים

9.3.1.4

הביצוע,
של התכנון ,ה
חרת שיש ללה השפעה על המשך הכולל ל
פירוט כלל פעולה אח
העבודות
ת ,הפעלה ,הרצה ומ סירה לכלללית של ה
הספקת ציוד ,חיב ור מערכות
אחרים.
קבלנים וגורמים א
ם
דות
בשלמותןן ,כולל עבוד

9.3.2

ס יבדוק
ולוח הזמנים יווגשו לאישוור המהנדס ב  4-עותקי ם ,המהנדס
ח
תוכנית ההביצוע
שכי זמן
המהנדס יה יה רשאי ללהכתיב מש
שר אותו .ה
מר ויאשר או לא יאש
את החומ
מרביים בבין תחילת פפעולה כלש הי הכלולה בהגדרת העעבודות לביין סופה ועלל הקבלן
הנדס.
המכסימלי ככפי שנקבע על ידי המה
משך הזמן ה
זו במסגרת מ
יהיה לבצצע פעולה ו

9.3.3

ח הזמנים ,ייעדכן ,יתק ן ויגיש הק בלן את
את תוכנית הבצוע ולוח
לא אישר המהנדס א
הוראות
שיקבעו על ידי המהנדדס ועל פי ה
ולוח הזמנים במועדים ש
ח
תוכנית ההביצוע
סופית על ידי ה מהנדס.
ת
שרים
זמנים ותכנון ע בודה מאוש
ם
לקבלת לוח
ת
המהנדס ,עד
תהיה סופית
מהנדס בעניינים אלו ת
קביעת המ
ת.

9.3.4

ם
למהנדס את תוכניית הבצוע ו לוח
ס
בלן
היה ולא ימסור הקב
הזמנים בהתאם ללמפורט
או תוך מש ך הזמן שננקבע לעיל ו/או שלא לשביעות רצונו המללאה של
לעיל ו/א
היה המהנדדס ,לפי שייקול דעתו הבלעדי ,ללהכין את תוכנית
המהנדס  -רשאי יה
הבצוע ו לוח הזמניים על חש בון הקבלןן ולקבען כתוכנית בבצוע ולוח זמנים
המבנה.
ם לבי צוע העעבודות ו/א ו להקמת ה
מוסכמים

9.3.5

המהנדס יפעל הקבבלן בכל
ס
הזמנים ו/א ו לאחר קבביעתו על ידדי
לאחר איישור לוח ה
תיקונים
המהנדס לת
הזמנים כנ"ל ,כל עעוד לא קיב ל אישור מה
ם
פעולותיו בהתאם לללוח
מנים.
בלוח הזמ
נפרד מהחוזה ויצורף
ד
הזמנים"( ייהווה חלק בלתי
שר )"לוח ה
לוח הזמ נים המאוש
לתנאים ההמיוחדים.

9.3.6

או סעד
בלוח הזמנים וובכל חלק ממנו .מבללי לפגוע בבכל זכות א
ח
הקבלן יעעמוד
תשלומי
המוקנה לכללית ע ל פי החוזזה או כל דין ,לא ייהיה הקבללן זכאי לת
סיום כל
קבועות בלווח הזמנים לסיום יעד י ביניים וס
התייקרוייות מעבר ללתקופות הק
לסעיף . 9.7
ף
מאו שרת בה תאם
שלב בעבוודות או על פי ארכה מ
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צוע עבודות או חלקי עבודות
זכאית לדרוש מ הקבלן ,בככל עת ,ביצ
ת
כללית ת היה
ממסירת
הי ,לרבות כתוצאה מ
סיבה כלשה
שלא בהתא ם ללוח ה זמנים ,מס
כלשהן ש
עבודות ללקבלנים וגוורמים אחררים ,התחייבבויות כלליית כלפי שוככרי חלקים במבנה
ת מהלך
או דרישוות של רשוייות מוסמכוות .במקרה כ זה הקבללן מתחייב ללהתאים את
שות אלו ,לעעדכן את ל וח הזמנים ולמלא
ביצוע העעבודות או חלקי העבוודות לדריש
שות אלו
המהנדס ,וב לבד שדריש
הזמן שייקבבע על ידי ה
שות כללית תוך פרק ה
אחר דריש
קבע אם
המהנדס יק
אפשר את ביצועם .ה
יימסרו ללו זמן סביר מראש ,באופן שיא
הארכה.
לפי סעיף  9.7ואת משך ה
מגיעה לקבל ן ארכה י
כתוצאה ממילוי דריישות א לו מ
9.3.7

לוח הזמנים בבכל פעם שיידרוש זאת המהנדס ,תוך 10
בנוסף לננ"ל יעודכן ויתוקן ח

קשר עם
חודשים ללא כל ק
ם
ימים מדררישת המהננדס וכפוף ללהנחיותיו ,וכן אחת ל 3 -
ם , 9.3.2
אות סעי פים
חולו בקשר לכך הורא
הקבלן ועל חשבונו ויח
האמור ללעיל ,ע"י ה
 9.33.4 , 9.3.3ו  9.3.5-לעיל.
9.3.8

מהווה כשלעצמוו אישור
ה
אישור לווח הזמנים או כל שינווי בו על ידדי המהנדס אינו
ביצוע בהת אם לסעיף  9.7והאר כת התקופ ה הקובעת לצורך
להארכת תקופת הב
ת.
חישוב הההתייקרויות

9.3.9

אים:
שבונו את הדדו"חו ת הבא
קבלן יהיה אחראי להננפיק על חש
כמו כן הק

9.3.9.1

ח שייקבע ע ל ידי המהננדס אשר תככלול
המבנה לפי הנוסח
ה
קום
טבלת פעעילויות במק
מהנדס.
טים שידרשו על ידי המ
את הפרט

9.3.9.2

ס
שי שינוהל ללגבי כל אח ד מסעיפי ככתב הכמויוות על בסיס
קדמות חדש
דו"ח התק
אחוז מצצטבר בגין כ ל אחד משללבי הביצוע  ,הכל בנוס ח שייקבע עעל ידי המה
הנדס
ויכלול א
את הפרטים שיידרשו ע ל ידי המהננדס.

9.3.9.3

טו שלבי
בלוח הזמנים ,ככל שפורט
ח
שלב מן הש לבים המפוורטים
עם סיום כל שלב וש
המיוחדים ,י גיש הקבל ן למהנדס דדו"ח ביצועע מפורט
אי החוזה ה
ביניים בפפרק  3לתנא
הורות לקבללן להפסיק מיידית
ס רשאי לה
המהנדס .המהנדס
.
די
בנוסח שיייקבע על יד
העבודות בג ין אותה י חידה שדו""ח הביצוע בגין שלב משלבי
שך ביצוע ה
את המש
ת באותו
מת העבודות
לביצוע כל הדרוש לשם תיקוון או השלמ
ע
ביצועה ללא הוגש או עד
סקת עבודת ו של הקבללן כאמור ל א תזכה אוותו בכל
שלב כפי שיקבע המהנד ס .הפס
ם יחולו,
פיצויים מוסכמים
ם
הזמנים והוראות תנאים כללליים אלו דדבר
ם
דחייה בללוח
אמור לעיל.
ת עבודה כא
בסיום העבודות עעקב הפסקת
ם
גם בגין פפיגור

9.3.9.4

מהנדס.
בע על ידי המ
כל דו"ח אחר שיקב

9.3.9.5

את הקבלן.
סופית ותחייב ת
ת
תהיה
מור לע יל ת
בכל הנוגע לאמ
קביעת ההמהנדס ל

9.3.10

מומחה שיועעסק על ידיי הקבלן
שה על ידי מ
הכנת לוחח הזמנים והדו"חות ע ל פיו תיעש
שגה על
חה האמור לדאוג להש
אים כאשר על המומח
ועל חשב ונו בהיקף שעות מתא
הזמנים הנ"לל.
הכנת לוח ה
מידע העדכנ י הדרוש לה
חשבונו ועעל אחריות ו של כל המ
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9.3.11

הרצות י ייעשו אחת לחודש כוללל עדכונים המתחייביים מפיגורי ם ,וכו' .א חת ל 3-

רביזיה כוללת ,ככולל ביטול פעולות ש הסתיימו ווהרחבת
ה
חודשים לפחות תיעערך
הזמנים יימסר ייחד עם
ם
צוע .עדכון חודשי לללוח
פעולות ההנמצאות ללקראת ביצ
החשבון ההחלקי לאוותו חודש ))כמפורט ב תנאים הכללליים( בשללשה עותקיים .לוח
ה בו כל
אם לא נעשה
שבון חלקי מדי חודש ,וזאת גם א
צורף לכל חש
הזמנים ההמעודכן יצ
עדכון.
מוסכם כי היה והקבבלן לא יבצצע אחת
ת ביצוע
יהיה המה נדס רשאי להוציא את
שלישי לפפי שיקול דדעתו הבלעעדי של
שינבעו מפ עולות אלה .

9.3.12

מבלי לגררוע מהורא ות סעיף  9.3. 4לעיל,
מהתחייבבויותיו בסעעיף  9.3לעייל במועדן,
מסרם לצד
הרצות ולמ
לוחות ההזמנים והה
בכל ההוצאות
המהנדס ולחייב את הקבלן ל

9.3.13

ם תכנון
תימת החוזזה יתכן כי טרם הושלם
חר שבעת חת
למען הסרר ספק מוב הר ,כי מאח
אשר ביצוע ן קשור
ועבודות אחרות א
ת
מושלם לכל העבודות נשוא החוזזה
מפורט מ
שבו עם סיוום שלב
ה בהכנה ,ייתכן מצב ש
לעבודות נשוא החוזזה ,וכי תכ נון זה יהיה
כלשהו בבביצוע העבוודות טרם ייהיה ניתן ללהמשיך בבביצוע שאר השלבים ,וובמקרה
מור או עד שיהיה
מפורט האמ
עד שיושלם התכנון המ
העבודות ד
סק ביצוע ה
כזה יופס
תכנון מפפורט ברמה והיקף כאללה שיאפשררו התחלת בביצוע שאר העבודות .הקבלן
שה ו/או
תהיה לו וה וא מוותר עעל כל דריש
אפשרות זו ולא ת
ת
מאשר כיי לקח בחשבון
או תביעה בקשר לכך  ,לרבות ל תוספת מח יר ו/או פייצויים ו/א ו החזר
טענה ו/א
אי לקבל
הקבלן זכא
הופסק ביצוע העעבודות עקבב האמור ל עיל ,יהיה ה
ק
הוצאות ווכו'.
אפשרות
הזמנים .מובהר כיי אין באמ ור לעיל כדדי למנוע א
.
תאימה בלווח
ארכה מת
מקביל ובלבבד שהתוכנ יות לביצועע ימסרו
התכנון מתבצע במ
ן
אשר
ביצוע הפפרוייקט כא
קבעו בלוח ה
מועדים שיק
לקבלן במ
הזמנים המ פורט שיוס כם עם הקבבלן.

9.3.14

תקופת הביצוע מוותנית )מטבבען של העבבודות נשוא הסכם זה( בביצוע
ת
כן מובהרר כי
חרים .לפיכךך ,במידה וועקב עיכוב ים בביצוע עבודות
אחרות ע"י קבלנים אח
עבודות א
אופן מהותיי על אפשרוות ביצוע העעבודות ע"יי הקבלן
אשר ישפיעו בא
ר
אחרים
קבלנים א
סויג ,יהיה הקבלן
תה הבלעדי והבלתי מס
ובכפוף ללאישור כלללית על פי שיקול דעת
לקח בחשבון א
ח
אשר כי
זכאי לקבבל ארכה מתאימה בלווח הזמנים ..הקבלן מא
אפשרות
ה ו/או תביע ה בקשר לככך ,לרבות ללתוספת
על כל דרישה
והוא מו ותר ל
א
זו ולא תההיה לו
או פיצויים וו/או החזר הוצאות וכוו'.
מחיר ו/א

9.3.15

ם ,מכל
ע"י הקבלן בללוח הזמנים
י
בכל מקררה שבו ייווצר פיגור בביצוע העעבודות
היתר בשל עעיכובים בבביצוע עבודדות ע"י קבבלנים אחריים ו/או
סיבה שההיא ,ובין ה
או בשל
שנה ו/או גגורמים אח רים ו/או בבשל שינוייים כלשהם בתכנון ו/א
קבלני מש
קבלן כל
מורים לעילל ,יעשה הק
דות הקבלן עם כל הגוורמים האמ
תאום עבוד
הצורך בת
ובכלל זה יבצע הקבלן
ל
הפיגור כא מור,
תגבר באופן מלא על ה
שביכולתוו כדי להת
מור בסעיף זה כדי
ת ,לרבות עעבודות ליל ה .אין באמ
עבודות גגם בשעות ללא שגרתיות
כלליים אלו בדבר פיצויים מ וסכמים.
ם
אים
לגרוע מההאמור בתנא
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9.4
9.4.1

שעות עבוודה
שעות עבודה ומ נוחה תשי" א 1951-
ת
ת חוק
כי הוא בקי א ויודע את
הקבלן מצצהיר בזה כ
על פיהם ול וקח על עצצמו את
מו לנהוג ל
והתקנות מכוחו וכ י הוא מקבבל על עצמ
הוראות,
לכל תביעה ש תוגש נגדו או נגד כלללית עקב עבבירה על הה
ת בקשר ל
האחריות
החוקים ווהתקנות הנ"ל.

9.4.2

מנוחה ו/או בימי שבת ומועדי
ה בשעות המ
קמת המבנה
לא תיעש ה עבודה מעבודות הק
או אם זו ע בודה שיש לעשותה בברציפות
אלא אם ה ותנה הדב ר בחוזה ,א
ישראל ,א
חונו של
הבטחת בטח
ת נפש או ררכוש או לה
הדבר להצלת
סקה ,או אם הכרחי ה
וללא הפס
חובה על הקבל ן לקבל
ה
צע עבודה בבשעות המננוחה,
מקרה שיש לבצ
ה
המבנה .וובכל
ה בכתב
אחר מעשה
מקרה חירוום להודיע על כך לא
כתב או במ
אישור ההמהנדס בכ
קבל את
למהנדס בבציון הנסיבות שגרמו לעבודה זוו .בכל מקר ה כזה ידא ג הקבלן לק
הוראות כל דין.
ת
ם הדרושים לפי
ההיתרים

9.5
9.5.1

פיצויים מוסכמים ווקבועים מרראש בגין א יחורים
קבע בחוזה או לפי
מת המבנה במועד שנק
שלים הקב לן את העבבודות להקמ
אם לא יש
סעיף  , 9.7יישלם הקבללן לכלל ית פיצויים מווסכמים
שניתנה לו ,כמפורט בס
הארכה ש
כמפורט ללהלן:

9.5.1.1

שלבי ביניים לביצוע
י
חדים
סעיף  3ללתנאי החווזה המיוח
אם לא נקבעו בס
ת ,בגין כל שבוע )ולעעניין זה דדין חלק שלל שבוע
בלן לכללית
העבודות,,ישלם הקב
בהשלמת בביצוע העבודדות מעבר למועד הק בוע בלוח הזמנים
של איחור ב
כשבוע( ש
מים בסכום השווה
ם אלו ,פיצוויים מוסכמ
שיצור ף ככנספח "  " 9.33.1לתנאי ם מיוחדים
משבוע כאמ ור לעיל.
שבוע או חלק מ
ע
משכר החוזה לכל
ל  0.5%-מ

9.5.1.2

ת,ישלם
אם נקבעעו בסעיף  3לתנאי החווזה המיוחדדים שלבי בביניים לביצצוע העבודות
הקבלן לככללית ,בגי ן כל שבוע )ולעניין זה
ה דין חלק של שבוע כשבוע( שלל איחור
כנספח "  " 9.3.1ללתנאים
ח
צורף
הזמנים שיצ
בהשלמת ביצוע כל שלב כמפוררט בלוח ה
הקריטיים הרלוונטיי ם לגביו ,פפיצויים
בר למועדי הביניים ה
מיוחדים אלו ,מעב
חלק משבוע כאמור
החוזה לכל שבוע או ח
 0.5משכר ה
שווה ל 5%-
ם בסכום הש
מוסכמים
לעיל.
שכר בגין עבודות
שמעו  -שככר החוזה לא כולל ש
החוזה" מש
בסעיף זהה "שכר ה
ספות או
משו אופציוות לביצוע עעבודות נוס
קרה ועל פי החוזה מומ
אליות .במק
אופציונא
מוסכמים בגגין פיגור ב השלמת
סף על האמוור לעיל גם פיצויים מ
שולמו ,בנוס
חלקן ,יש
השכר בגין אות ן אופציות ועל פי
ר
העבודות אופציונאלליות שמומ ש ו וזאת עעל פי
החישוב ככאמור לעילל.

9.5.1.3

קראו "הפיצצויים המוס כמים".
סעיפים  9.5..1.1ו 9.55.1.2 -לעיל יק
ם כאמור בס
הסכומים
הפיצויים ה
את סכום ה
תהיה רשאית לגבות א
המוסכמים בין שאר על ידי
כללית ת
נטי ו/או קיזוזזם כנגד
הפחתתם מסכום כל תשלום שעעליה לשלם לקבלן במוועד רלוו י
קול דעתה הבלעדי
כל תשלוום שעליה לשלם לקבבלן והכל ככפי שייקב ע לפי שיק
מסויג.
והבלתי מ
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9.5.1.4

מיוחדים
אי החוזה מ
למרות ההאמור בסעיף  9.5.1.2לעיל ,אם נקבעו בסעעיף  3לתנא
ח הקבלן ללהתגבר בא ופן מלא ע ל פיגור
לביצוע העבודות ואם יצליח
ע
שלבי בינניים
ט בלוח
עד לסיומו של השלב הקרוב הבבא כמפורט
הו וזאת ד
שנוצר בבשלב כלשה
אים מיוחדדים אלו ,דדהיינו עד למועד
כנספח "  " 9.3 .1לתנא
הזמנים ,שיצורף כ
הוטלו בגין הפיגור
קרוב הבא ,יבוטלו הפפיצויים המ וסכמים שה
הביניים הקריטי הק
האמור ללפי סעיף  9.5.1.2לעעיל ובמקר ה שכבר ננגבה כאמו ר יוחזר בבמסגרת
ח להתגבר על הפיגור שנוצר כא מור או
התשל ום הקרוב .היה והקבלן לא יצליח
עד לסיומו שלל השלב
בד )אך לא ללבטלו כלילל( או שהפיגגור יגדל ד
יצליח לההקטינו בלב
מיוחדים
כנספח "  " 9.3.1לתנאים מ
ח
הקרוב ההבא כמפורט בלוח הזזמנים ,שיצצורף
המוסכם
יבוט ל הפיצוי ה
ט
א ,לא
מועד הבינייים הקריטי הקרוב הבא
אלו ,דהייינו  -עד למ
או יוגדל
לפי סעיף  9.5..1.2לעיל ,או בהתאמ ה ,יוקטן א
שהוטל בבגין הפיגור האמור י
של שבוע( ש ל פיגור
שבוע )או חלק ש
ע
רט בסעיף  9.5.1. 2לעילל לכל
ערכו לשייעור המפור
הוראות
מור לעיל .ה
קיים בתום מועד הבי ניים הקרייטי הקרוב הבא כאמ
שנותר ק
החזרת סכומי הפפיצויים
ת
סעיפים  9.5.1.2ו  9.5.1.3 -ללע יל בקשרר לגביית ו//או
שינויים המ חויבים גם על האמור בסעיף  9.5..1.4זה לעי ל.
המוסכמיים יחולו בש

9.5.2

מורים בסעי ף  9.5.1מכ ל סכום
את סכום הפי צויים האמ
רשאית לנכות ת
ת
כללית תההיה
קבלן בכל ד רך אחרת .תשלום
שהוא ,או ל גבותו מהק
מנה לקבלן בכל זמן ש
שיגיע ממ
של הקבלן ללהשלים
כדי לשחרר אוו לגרוע מה תחייבותו ש
האמורים ,אין בו י
,
ם
הפ יצויים
מור בסעיף זה כדי
כל התחייב ות אחרת לפי החוזה  ,אין באמ
את העבוודות או מכ
כל דין.
חוזה או ל
לפגוע בכלל זכות ו/א ו סעד אחר המוקנה לככללית לפי ח

9.5.3

סופי ת של חלק כלשהו
י
מסירה
אם לפני השלמת העעבודות קיבבל המהנדס מהקבלן מ
חלק זה,
שתמשה בח
מן המבנהה ,לפי האמור בסעיף  , 13.1.4וככללית החז יקה או הש
המוסכמים והקבועים מראש ,לגבבי כל יום שלאחר
יופחת חללק יחסי מהפיצויים ה
מור של המבבנה והמבנ ה כולו,
מתן התעעודה האמורה ,ולפי ה יחס שבין החלק האמ
מבחינת עעלותם.

9.5.4

א תזכה
העבודות לא
קדמת בצוע כל חלק מה
של השלמת הקמ ת המ בנה או הק
הקדמה ש
תנאים המיווחדים.
קבע הדבר במפורש בת
את הקבללן בכל תשללום נוסף אללא אם כן נק

9.5.5

ם ביצוע
למען הס ר כל ספק ,מובהר כי היה ולמרוות כל האמ ור לעיל תי ווצר בסיום
אית לגבות ייתרה זו ביןן הש אר
מבנה יתרה לטובת כלללית תהיה ככללית רשא
הקמת המ
שלום על ידיי כללית
שאושר לתש
חלק ממנה( מהסכום ש
על ידי הפפחתתה )כולה או כל ח
קיזוזה )כול ה או כל חללק ממנה( ככנגד כל סכ ום שעל
סופי ו/או ק
במסגרת החשבון הס
שלם לקבלן ובמידה שת
כללית לש
תוותר עדייין יתרה לטוובת כללית תשולם זו לכללית
אמור.
במועד הגבייה הא
ד
קבלן
על ידי הק
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. 9.5.6

תשלומי
שאית ,לצוררך ביצוע ת
מו בהר ללמען הסר כל ספק ,כי כללית תהיה רש
תימסר לה על ידי
ם המוסכמי ם ,לפעול גגם על ידי חילוט כל ערבות שת
הפיצויים
במידה שחילוט זזה בוצע
ה
חוזה זה על כל חלקיו ונספפחיו.
ה
הקבלן אוו לבקשתו ,על פי
הערבות
של סכום ה
במהלך בביצוע הקמת המבנה ,ידאג הקבבלן להשלמ ה מידית ש
ת.
ה כאמור בנווסח הערבות
שי ההצמדה
צירוף הפרש
לסכומה ההמקורי ובצ

9.5.7

ה בבניה
רים לעיל ,ייהיו צמודיים לשינוי בבמדד מחיררי התשומה
כל הסכו מים הנזכר
בין מדד הבס יס/שער
שע"ח "( ן
הלן בסעיף  9.5.77זה  " -המדד " "/ש
ומגורים//בשע"ח )לה
ס
ה
הבסיס ע ל פי
בסיס בחוזה יה יה מדד
החוזה )ובמידה שלא ננקב מדד בסיס//שער
שע"ח הידו ע במועד הגשת הצ עת הקבלןן( לבין
הבסיס המדד/ש
ס
שער
הבסיס/ש
ביום הגבייה בבפועל ,של הפיצויים המוסכמים או כל
ם
המדד/שעע"ח שיהיה ידוע
כאמור לעילל.
חלק רלווונטי מהם ,כ

9.5.8

של כללית ללכל סעד
מזכויותיה ש
אין באמוור בסעיף  9.5זה לעיל כדי לפגוע באי אלה מ
אחר או ננוסף.

9.6
9.6.1

קצב הביצצוע
וכן ,מבלי לפגווע בכלליות האמור
,
בלן חייב לבבצע את הע בודות,
למען הסרר ספק ,הקב
יהיה במחלוקת כלשהי
ה
המהנדס בקצב המ היר ביותר  ,ולא
ס
ת כל הוראוות
לעיל ,את
תו ,ו/או
שיגיעו לקבבלן ,לטענת
בין הקבללן לכללית בקשר לס כומים המגג יעים או ש
ת אחרת
ו/או לא הוכרוו על ידי כלללית ו/או ככל מחלוקת
ו
כללית
ששולמו ללו על ידי כ
ת ,כולן או חלקן ,ו/אוו האטת
א ,משום עי לה להפסק ת העבודות
מכל סוג ומין שהוא
חלקן.
ת ,כולן או ח
קצב ביצווע העבודות

9.6.2

המהנדס
הוא יהא ה
בנוסף עלל האמור לעיל ובלי ללפגוע בכלל יותו ,אם בבכל זמן שה
טיח את
מכדי להבט
איטי מדי מ
העבודות א
קצב ביצוע העבודות או חלקי ה
סבור שק
הורות לקבללן בכתב
השלמת ההקמת המבנה בזמן שנ קבע לכך ,ייהא המהנד ס רשאי לה
ת הקמת
את השלמת
מהנדס ,כד י להבטיח א
דרושים ,לפ י קביעת המ
אמצעים הד
לנקוט בא
ת שעות
היתר על הוספת
ר
להורות בין
ת
שאי
לשם כך יהיה המהנדס רש
ם
המבנה בבמועד.
חומרים וציוד בנייה והוראתוו תהיה סופ ית.
ם
עבודה ,כ "א,
הודעתו,
המהנדס בה
תוך פרק הז מן שקבע ה
חר הוראת המהנדס ת
לא מילא הקבלן אח
הגברת קצב הביצוע
צעד שיבטיח ה
חשבון הקב לן בכל ד
תהיה כלללית זכאית לנקוט על ח
קול דעתה ה בלעדי.
ו/או לפעוול בהתאם לאמור בסעעיף  9.9להלל ן ,לפי שיק
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9.7
9.7.1

ארכות
ת בקשה
מינהל תשת יות ובינוי של כללית
תב לראש מ
הקבלן יההא רשאי ללהגיש בכת
הביניים שנקבעו בבתנאים
ם
או שלב בעבבודות או יעעדי
מועד סיום העבודות א
לדחיית מ
העבודות
מהפסקת ה
ם ,כתוצאה מעיכובים בביצוע ,מככח עליון א ו כתוצאה מ
המיוחדים
קבלן לא
אחרים שלק
תוצאה מעיככובים בביצצוע שנגרמו מתנאים א
לפי סעיףף  9.8או כת
סעיף  , 5.1.1בתנאי
אה מחוסר תוכניות לבביצוע לפי ס
היתה שלליטה עליהן ,או כתוצא
היתה לו כלל אפשרות למנוע את העיכוב וכ י גורמי
שיוכיח ככי באופן מצטבר לא ה
העיכוב ההשפיעו ע ל משך ביצוע אותן עבודדות" .כח ע ליון" בסעי ף זה משמעעו אסון
ת בענף
סיכון מוסכם" כהגדר תו בסעיף  3.3.6או שביתה כלללית ארצית
טבע" ,ס
הבנייה.
ם אינם
קשה כשלעצמם
ה
סר ספק ,תופעות אקללימיות מיו חדות ומזג אויר
למען הס
תה שליטה עעליהם.
תנאים שלקבבלן לא הית
כלולים בבמונח "כח עעליון" ולא ייחשבו כת

9.7.2

ם שחלו
ביחס לאירועים
ס
את בקשתו לדחייה עדד ה  5-בכל חודש
הקבלן יגגיש בכתב א
להוכחת בקשתו ובבהתאם
ת
את כל הפרטיים והמסמככים
בחודש ההחולף והיא תכלול ת
על ידו לצורךך כך.
מי שימונה ל
לדרישות ראש מינה ל תשתיות וובינוי של ככללית או י

9.7.3

מתן תדחה ייקבע ל
קופת הדחייה והעבודדות שה שלמ
אורך תק
על ידי ראש מינהל
סופית.
לצורך כך ,וקביעעתו תהיה ס
ך
כללית או מ י שימונה ע ל ידו
תשתיות וובינוי של כ
מינהל תשתיות ובינוי של כללית או מי שימונה על ידו לצצורך כך
ל
לא קבע ראש
מור ,יישאררו בתוקפם המועדים שנקבעו
תקופת הדחייה בבכתב ,כאמ
ת
אורך
כאמור א
תשתיות
אש מינהל ת
תב שתינתן על ידי רא
בחוזה זהה ,בכפו ף ללכל דחייה אחרת בכת
מור.
ובינוי שלל כללית או מי שימונה על ידו לצוורך כך כאמ

9.7.4

מי שימונה על ידו לצצורך כך
אש מינהל תשתיות ובבינוי של ככללית או מ
אישור רא
ה במועד
בודות מסוי מות או חל ק מהן לא יהווה הסכ מה לדחייה
לדחייה בבהשלמת עב
הקבלן לא ייהיה זכאי לדחיות
העבודות או שינוי כללי בלוח הזמנים .ה
ת
השלמת כ ל
ם מקבילים .
סיום עבודות ב גין אירועים
ם
כפולות בבמועדי

9.7.5

לצורך חישוב ה תייקרויות וביטול
ך
תקופה הקוובעת
הקבלן יההיה זכאי ללהארכת הת
ארכה כאמור ררק עבור
ה
שר לתקופה שלגביה א ושרה
איחור בקש
סכם בגין א
פיצוי מוס
תקופת ביצווע אותו
אשר אושר שינוי במועעד סיום ת
דות רק כא
שהו מהעבוד
חלק כלש
חלק מהעעבודות כתוצאה מהגוררמים הנזכררים בסעיף . 9.7.1
הקבלן בכל זכות לקבלת
ן
יזכה את
ה
אישור הארככה לא
מובהר כי א
למען הסרר כל ספק מ
תקורה בקש ר לתקופת הארכה.
אתר ו/או ת
הוצאות א

9.8
9.8.1

הפסקת עעבודות הקבלן לפי בק שת כללית
תות לפי
מסוים או לצמית
ם
או מקצתן ,ללזמן
הקבלן יפפסיק את בייצוע העבודדות ,כולן א
א יחדשן
ולתקופה שיצוינו ב הוראה ולא
ה
ם
תאם לתנאים
כללית בהת
הוראה ב כתב מאת כ
כללית הוראה בככתב על כך.
ת
על ידי
אלא אם ניתנה לו ל
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9.8.2

אמצעים
ט הקבלן בא
או מקצתן ,ללפי סעיף  , 9.8. 1ינקוט
דות ,כולן א
הופסק בייצוע העבוד
הגנתן.
שם הבטחת העבודות וה
המהנדס לש
לשביעות רצונו של ה

9.8.3

מהפסקה ז מנית של ב יצוע העבודדות לפי
לקבלן כתוצאה מ
ן
הוצאות יישירות שנגגרמו
בסעיף  , 9.8.1יח ולו על כלללית ובלבד שהקבלן ל א יהיה
ף
הוראות ככללית ,כאמור
הוראות
א אם תוך  30יום מייום קבלת ה
תשלום הוצאות כאמור אלא
ם
רשאי לד רוש
בכתב על כוונתוו לדרוש
ב
של כללית ה וראה
תן לראש מיינהל תשתיוות ובינוי ש
כללית נת
שיעור ההוצצאות ייקבעע על ידי
הוצאות( .ש
מור )בצירו ף פירוט הה
תשלום ההוצאות כאמ
שימונה על ידו ל צורך כך ב תום 30
ה
של כללית אוו מי
תיות ובינוי ל
ראש מינההל תש ת
דה וקביעתו תהיה סופיית.
סקת העבוד
יום מהפס
תשתיות וב ינוי של
אש מינהל ת
מוגבל שאינו פוגגע לדעת רא
ל
שטח
הפסקת ההעבודות בש
שיך בביצוע עבודות
קבלן להמש
צורך כך באפפשרויות הק
שימונה על ידו לצ
ה
כללית אוו מי
הוצאות
תקנה זכות לקבלן לדדרוש רק ה
אחרות ,לא תחשב כהפסק ת עבודות ות
ישירות בבמידה שיוכיח שנגרמו לו הוצאות כאלה.

9.8.4

מחובת תשללום הוצאו תיו של
ת פטורה מ
תהיה כללית
על אף ההאמור בסעיף  9.8.3ת
הקבלן כננ"ל ,אם:

9.8.4.1

ת; או
קות בעבודות
קבעו פרקי זמן להפסק
בחוזה נק

9.8.4.2

תשתיות וב ינוי של
אש מינהל ת
וגבל שאינו פוגגע לדעת רא
שטח מ ל
העבודות הופסקו בש
שיך בביצוע עבודות
קבלן להמש
צורך כך באפפשרויות הק
שימונה על ידו לצ
ה
כללית אוו מי
או -
אחרות; א

9.8.4.3

הורה על
של כללית אוו מי שימונ ה על ידו ללצורך כך ה
תשתיות ובינוי ל
ת
ראש מינההל
אמורות להללן:
סיבה מן הא
הפסקת ההעבודות מס
מבנה או
מחמת ת ננאי מזג אוויר ,שהיה בהם כדי ללפגוע בטיב ו או בטיחוותו של המ
מבנה; או
חותו של המ
שלנותו של הקבלן ,או לצורך בטיח
מחמת רש

9.8.4.4

ת ,באשמתו של הקבלן .
לדעתה של כללית
ה
רמה,
הפסקת ההעבודה נגר
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9.8.5

אחרי שניתן על ידי
הוראת כללית א
ת
דות כולן ל צמיתות ,ע ל פי
הופסק בביצוע העבוד
המהנדס
שה ,יקבע ה
קבלן החל בבביצוע העבבודות למעש
המהנדס צו התחלת עבודה והק
חומרים
שבוצעו על ידי הקבלןן עד מועד ההפסקה ) כולל ערך ח
מהו ערך העבודות ש
ה ,בתוספת הפרשי
חידה בחוז ה
מחירי היח
עד אותו מועעד( על פי מ
שסופקו לכללית ד
כשהתקופה הקובעת מסתיימת במועד קבביעת המה נדס כאמו ר .ערך
ה
הצמדה כ
שר טרם
מהנדס ,ואש
שרה בכתב על ידי המ
ם שהוזמנו ,לאחר שהזזמנתם אוש
החומרים
סר לידי
שהחזקה עלליהם תימס
המהנדס ר ק לאחר ש
אתר ,ייקב ע על ידי ה
סופקו לא
היום בו
המהנדס ת עשה תוך  30יום מה
ס .קביעת ה
צון המהנדס
שביעות רצ
כללית לש
המהנדס
העבודות כ אמור לעילל .קביעת ה
על הפסקת ה
הודעה בכתב ל
ה
קבלן
ניתנה לק
קבלן של
לאספקה על ידי הק
ה
בעניינים אלו תהיה סופית ,בכפפוף לאמור לעיל ובכפווף
צורך כך על ידי המהנד ס.
כשיידרש לצ
כל מידע שברשותו כ
ת שעשה
המגיע לקבלן בעעד העבודות
ע
תשלום ללפי החשבון כנ"ל הוא סילוק סופפי של
תר הקבלן מראש על ככל תביעה לפפיצויים כל שהם עקב ווכתוצאה מ הפסקת
ובזה מוות
העבודות
סוג כלשהו שנשא בה בבקשר עם ה
הוצאה אחרת מס
ה
על כל
העבודות כנ"ל או ל
ו/או החו זה.

9.8.6

אך לפני
חתימת החוזה ,א
ת
חרי
אם העבוודות ,כולן או חלקן ,הופסקו לצצמיתות אח
אולם הקבללן טרם
ס נתן צו ללהתחלת עבבודה או א חרי שניתן צו כזה ,א
שהמהנדס
האמור בסעיף  9.88.3לעיל.
ר
התחיל בעעבודות למעעשה ,ינהגו עם הקבלן לפי

9.8.7

כללית באשמתו או עקב
ת
לדעתה של
ה
העבודות לפי האמ ור לעיל נגררמה
ת
קת
אם הפסק
חובה כלפי הקבבלן והוא ללא יהיה
ה
ה מכל
רשלנותו של הקבלן  ,תהיה כלללית פטורה
סיף על ולא לגרוע מזכוותה של
את ס"ק זה באה להוס
שלומים כלשהם .הורא
זכאי לתש
כל דין.
או על פי ל
אחר או נוסף עעל פי חוזה א
ר
כללית לככל סעד

9.9
9.9.1

מילוי תנאי החוזה
הפסקת עעבודת הקבלן עקב אי מ
לאחר מתן הודעעה מראש בככתב של
ר
שאית
תהא כללית רש
א
בכל אחד מהמקרים דלהלן
מנו ולסלק את ידו של הקבלן
מקום המבננה או חלק כלשהו ממ
 7ימים ללתפוס את מ
העבודות א ו חלק כלש
ה ו/או את ה
קמת המבנה
מאותו מ קום ולהשללים את הק
שהו מהן
בכל או בחלק מן ה ציוד לביצוע
ל
שם כך
דרך אחרת ול השתמש לש
ך
או בכל
בעצמה א
החומרים ו את הציוד לביצוע
את עודפי ה
ם שבמקום המבנה וככן למכור א
והחומרים
ם
ולהשתמש
ש
ם
האמורים
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לכלללית מהקבבלן לפי
בסעיף זה:
ף
אמור
החוזה כא

או קבוע
ו/או צו קבלת ננכסים ו/או מונה לו מ פרק זמני א
ו
 9.9.1.1א ' ניתן כנגד הקבלן צו פירוק
מן בפשיטת רגל ו/או הגגיש בקשה להקפאת ה ליכים ו/או הסדר נוש ים ו/או
ו/או נ אמ
הוטלו עלליו ו/או על נכסיו עיקו לים -והצוווים לא בוט לו בתוך  30יום.
ה המונע
מצוי במבנה
ם על רכוש הקבלן המ
ב' במקרה בבו הוטל עייקול או כי נוס נכסים
' 9.9.1.1
או כינוס ה נכסי ם לא בוטל בתוךך  15יום
של העבודה והעיקול א
ממנו המ שך תקין ש
ם.
מהטלתם
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9.9.1.2

9.9.1.3

חוזה ,כולו או מקצתו  ,לאחר או מעסיק
ביר או משעעבד את הח
כשהקבלןן מסב ,מעב
תב;
קבלן מש נה בביצוע העבודות בללי הסכמת כללית בכת
מביצוע החו זה;
כשהקבללן מסתלק מ

9.9.1.4

שהקבלן או אדם אחר ב שמו של הקבלן,
הוכחות להננחת דעתו ש
כשיש בידדי כללית ה
כלשהו שוח ד ,מענק ,ד ורון או טובבת הנאה כללשהי בקשרר לחוזה
נתן או הצציע לאדם כ
בביצוע החו זה.
או לכל דבבר הכרוך ב

9.9.1.5

סיק את
הו מהן או ככשהוא מפס
העבודות אוו חלק כלשה
קבלן מתחיל בביצוע ה
כשאין הק
שהיא;
;
מהלך ביצצוען מכל סיבה
המבטיח א ת סיום
קדם בעבודדות בקצב ה
סבור שאין הק בלן מתק
אם יהא המהנדס ס
קבועים או עד גמר
מועדים הק
הביניים במ
שלבי הביניים וו/או יעדי ה
י
העבודות ו/או
שניתנו לו;
הארכות ש

9.9.1.7

שר ביודעין לקבלנים ווגורמים
בור שהקבל ן מפריע אוו אינו מאפש
אם יהא ההמהנדס סב
הקמת המבנה.
ת
אחרים לההתקדם בביצוע

9.9.1.6

9.9.1.8
9.9.1.9

9.9.1.10
9.9.2

החוזה;
של בביצוע ה
קבלן מתרש
הוכחות שהק
כשיש בי די כללית ה
חותות בטיבבן מאלה ה מותנות
שהו מהן פח
או חלק כלש
שהעבודות א
אם יקבעע המהנדס ש
בחוזה;
החוזה.
מהוראות ה
אה כלשהי מ
כשהקבללן מפר הורא
במקרים המתוארים בסעיפים  9.9.1.55עד  9.9.1.10ת היה הסמכוות למהנדס
ס למסור
תב לקבלן ,בה ידרוש מהאחרון ללהתחיל או להתקדם בבעבודה
הודעה מ וקדמת בכת
שופרת.
במהירות
קצועית מש
ת האפשרית ו/או לבצע את העבודוות ברמה מק
החוזה מצד הקבבלן ואת
ה
ההפרה של
ה
ה או
בהודעה ייפרט המהנ דס מהו ענ יין ההזנחה
ה.
קון ההפרה או ההזנחה
המועד לההשלמת תיק
מבנה או
א רשאי הק בלן לסלק ממקום המ
לאחר שננמסרה ההודעה האמוררה ,ל א יהא
שהובאו
שייכים לו וש
לו את העבודדות ,החומררים והציוד לביצוע הש
משטחים סמוכים ו
קבלנים וגורמים אחרים
ם
העבודות הן על יד ו והן על ידדי כללית וו/או
ת
לשם ביצצוע
החומרים והציוד לבביצוע מעת מסירת
ם
ת,
זכות עכבון על כל העבודות
ת
ולכללית תהיה
ת המפורטו ת בהודעה.
ההודעה וועד שימלא הקבלן אח רי הדרישות
הקבלן להוראות המהנדס הככלולות בהוודעה הנ"ל ולא יתחיל בתיקון
ן
אם לא יצציית
שיך בכך
ההודעה האמורה ,או לא ימש
ה
או ההזנחה תוך שבוע לאחר מסיררת
ההפרה א
אית לפעול לפי הוראו ת סעיף
קונם ,תהא כללית זכא
אות המהנדס עד לתיק
לפי הורא
 9.9.1ו . 9.9. 3-

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  83מתוך 1447
ד

9.9.3

ם משום
המבנה וסילוק ידדו של הקב לן ממנו לפפי סעיף  9.99.1אין בהם
ה
מקום
תפיסת מ
תיו לפי
הא חייב לעעמוד בכל התחייבויות
די כללית והקבלן יה
ביטול החחוזה על יד
א כללית
אותו מלמללאן ,ומאיד ך ,לא תהא
החוזה פררט להתחייבויות שכל לית תמנע א
סעיף  9.9.4ללהלן.
אלא בהתחיייבויות המ פורטות בס
חייבת כללפי הקבלן א
אחרים של פפרק  9כדי לפגוע בזכוותה של
אין באמוור בסעיף זזה או בסעייפי משנה א
או כל דין.
או נוסף על פי חוזה ו
כללית לככל זכות או סעד אחר א

9.9.4

תהא זכאית ללהחזיק
א
לעיל היא
ל
ה כללית ב זכותה על פי סעיף 9.9.1
השתמשה
בעבודות ובכל הציווד לביצוע והחומרים אשר במק ום המבנה ואשר נועדדו לשם
מעוכבים ומ עוקלים
מור ויהיו מ
שו רכושה ו קניינה הגמ
ביצוען ש ל העבודות ואלה ייעש
ה.
תוקף הסמככויות המוק נות לה על פי סעיף זה
הקמת המבנה בת
ת
בידיה עדד גמר
גמר העבודות להקמת
אחרים לשם ר
ם
כללית תההא זכאית להעסיק קבבלנים ועובבדים
מורשיו ,קבבלני משנה מטעמו ,פפקידיו או עובדיו
המבנה וולאסור על הקבלן ,מ
מראש בכתב על ידי המהנדדס לשם
ש
בנה ,פרט ל כניסה מאוושרת
להיכנס ללמקום המב
מדידת העעבודות שנעעשו על ידי הקבלן.
מר הקמת המבנה על חשבונו של הקבלן
שים לשם גמ
צעים הדר וש
כללית תננקוט באמצ
קבלן ,במידדה שהם
מרים של הק
להשתמש בציוד לב יצוע ובחומ
ש
כך
אית לשם כ
ותהא זכא
קבלנים וגורמים אחרים
ם
ה של הקב לן,
קבלני משנה
ם לכך ,וכן להעסיק ק
מתאימים
שירותים ל קבלנים
אות למתן ש
קבלן בהוצא
חייב את הק
שהועסקוו בביצוע העבודות ולח
ה.
אחרי ם אלה
וגורמים א
חשבון הקבלן וה וא ישא
ן
יהיו על
ו
כאמור בסעיף  9.99.4זה
ר
מבנה
הוצאות ההשלמת המ
צאות מנהל יות של כלללית.
ספת של  122%מהן להוצ
בנוסף הו צאות האמורות ,בתוס
המבנה בהתאם ללסעיף  , 99.9.1יודיע
ה
קום
על תפיסת מק
בכתב לקבלן ל
ב
הודיעה ככללית
המהנדס בכתב תוך  20יום ת
את הערך שלל חלק המבבנה ש בוצע עד למועד תפיסת
במקום המבנה בעעת מתן
ם
שהיו
מרים והציווד לבצוע ש
מבנה ואת פפירוט החומ
מקום המ
הודעת כלללית.
שהו בקשר לחוזה,
לקבלן סכום כלש
ן
תהיה כללית חי יבת
ה
קום המבנה  ,לא
נתפס מק
בסעיף זה ל הלן.
אלא בכפ וף לאמור ב
הקבלן יזזוכה או יחוויב בהפרש שבין אומד ן שכר החוזזה שהקבלן היה זכאי לו אילו
סכומים הבבאים:
ביצע את החוזה בשללמותו )להללן " -אומדןן שכר החוז ה"( לבין הס
הסכום ההכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לק
קבלן לפני תפיסת
יסוד חשבונות סופיים
ד
השלמת המבנה ובבדקו שייקבבעו על
ת
אות
מבנה ,הוצא
מקום המ
אחרים,
קבלנים וגורמים א
ם
מהנדס לקבבלן אחר ,ללקבלני מ שננה,
שיאושרו על ידי המ
של  12%מהוצאות אלו לכסוי הוצצאות מנהלייות של כלללית ושל פיצצוים על
תוספת ש
חרים.
ומחמת נזקים אח
ת
השלמת המ בנה
נזקים שננגרמו לכללית מחמת ככל דחייה בה
החוזה ו/או כל דין
אות להוסי ף על זכויו תיה של כלללית לפי ה
סעיף זה בא
הוראות ס
ולא לגרועע מהן.

9.9.5

לא תהיה חיי בת בכל
מש כללית בבזכותה על פי סעיף  9.9 .1היא א
ב כל מקר ה בו תשתמ
ש בציוד לבצ
בלן ,כולל עעבור שימוש
או פיצוי לקב
תשלום א
צוע ובחומר ים של הקבבלן.
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9.10

א קיים
העבודות .לא
בקשר לביצוע ה
ר
הנדס
הקבלן חחייב למלא את כל הו ראות המה
של המהנדס ,תהיה כלללית רש אית לבצע את הדרוש
אי אלו מהו ראותיו ל
הקבלן א
אלו של המהנדדס ,על חשבבונו של הקבבלן.
ו
שם קיום הו ראותיו
ביצוע לש

פרק  - 10מדידות וככמויות
מויות
כתב הכמ
10.1
אלא אומדן ב לבד של
א
הנקובות בככתב הכמויוות אינן
אם לא צצוין אחרת ,הכמויות ה
10.1.1
קבלן בצען למעשה במילוי
מויות שהק
אותן ככמ
הכמויות בעבודות ואין לרא
התחייבוייותיו על פי החוזה.
10.1.2

ידי המהנדס עעל סמך
הקבלן ויאוושרו על י
מעשה יחוש בו על ידי ה
הכמויות שבוצעו למ
המדידה
בהתאם לאופני ה
ם
מדידות במ קום המבנ ה,
המידות בתוכניות הביצוע ומ
שנקבעו בבחוזה.

10.1.3

תיאורים
תמציתיים בבלבד של העעבודו ת .הת
מקוצרים ות
מויות כולל תיאורים מ
כתב הכמ
ת.
ם ובתוכניות
כלולים במפרטים
ם
המפורטי ם של העבו דות

10.1.4

מסמכי החו זה ,אין
שהו לחומריים או עבודדות במסמך כלשהו ממ
אם ניתן תיאור כלש
מים ביתרם.
הדבר מחחייב מתן תייאורים דומ

10.1.5

המהנדס יבבחר את
חלופיות וה
ם עבודות ח
כתב הכמוי ות כוללים
סעיפים בכ
חלק מהס
ה סופית.
העבודה וקבביעתו תהיה
הסעיף לפפיו ת בוצע ה

10.1.6

צעו על ידי הקבלן ושללגביהן קייימות תוכני ות סופיות תיעשה
בכל העב ודות שיבוצ
ת הנ"ל,
אורטי על פפי התוכניות
ם באופן תא
המדידה לצרכי קבייעת הכמויוות לתשלום
המהנדס
בתנאי שההעבודות בוצעו למעש ה בהתאם לתוכניות .הדבר ייקבבע על ידי ה
ת..
תהיה סופית
וקביעתו ב עניין זה ת

10.1.7

קיימות תוככניות סופי ות ,לפי
הקבלן ושללגביהן לא ק
בכל העבוודות שבוצעו על ידי ה
תוכניות
הקבלן את ת
קביעת ה מהנדס כגון חפירות ,יסודות ,בנניה ,צנרת ווכו' ,יכין ה
העבודות כפי שבוצעו )להלן " -תוכניות עדות"( ויידאג לקבל ת אישור ווחתימת
ניות העדות לפ ני כיסוי אוו הסתרת א ותן עבודות
המהנדס על תוכ ת
ת.
תוכניות העדות בבהתאם להווראות החווזה ביחס ללמדידת
ת
ת יחושבו ללפי
הכמויות
כמויות ובבהתאם לאופני המדידדה שנקבעו בבחוזה.

10.1.8

בכל העבבודות שהקבלן עומד לכסות או להסתיר ו /או בעבוד ות אחרות שיקבע
תוכניות
קת כמויות שבוצעו ות
המהנדס ,יהיה על המהנדס ללערוך מד ידדות לבדיק
בדיקות כאמור ב מועדים
ת
צוע
הנדס לביצ
חייב להזמ ין את המה
העדות וההקבלן מתח
ולעזור למהנדס ללבצע את ה מדידות
ר
המתאימיים ולהיות נוכח בעת בביצוע המדיידות
האדם והצייוד הדרוש ים למדידו ת על חשבבונו הוא וללהמציא
ק את כח ה
וכן לספק
הפרטים הדרוש ים לכך.
ם
את
למהנדס א
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10.1.9

ש לקבלן
המהנדס הוודעה מראש
חלקן ,ייתן ה
העבודות ,כולן או ח
,
את
לפני בואוו למדוד ת
כן ועל המועעד הרצוי ללו ,והקבלן מתחייב ללהיות נוכח במועד
תו לעשות כ
על כוונת
המדידות הדדרושות
בא -כוחו לצוררך זה ולעזוור למהנדס לבצע את ה
הנקוב אוו לשלוח א
האדם והצייוד הדרוש ים למדידו ת על חשבבונו הוא וללהמציא
ק את כח ה
וכן לספק
הפרטים הדרושים לכך.
ם
את
למהנדס א

10.1.10

לא נכח הקבלן או בא -כוחו במועד שק בע המהנד ס לביצוע המדידות  -רשאי
רואים את המדיידות כמדידדותיהם
ם
המהנדס לבצע את המדידות בבהעדרם ,וייהיו
אולם אם נעדרר הקבלן
ם
הכמויות והקבלן ללא יהא רש א י לערער עעליהן.
ת
של
הנכונות ש
הנדס ונמסררה על כך הוודעה למהנדדס לפני
את דעת המה
או בא -כווחו מסיבה שהניחה ת
מועד מאוח ר יותר
מדידות למ
שנקבע לביצוע המדידדות כאמורר ,ידחו המ
המועד ש
שייקבע בבאופן האמוור בפסקה . 10.1.99

10.1.11

תב תוך  7י מים על
המדידות ,ררשאי הוא לערער בכת
כוחו בעת ה
נכח הקבבלן או בא -כ
ש .אחרי
מורה מחדש
הכמות האמ
הנדס יקבע מועד לביצ וע מדידת ה
מדדת והמה
כמות הנמ
.
סופית.
היה
זה המהנדס ווקביעתו תה
המדידה ההשניה יכרייע בעניין ה

10.1.12

שיבוצעו ה מדידות
היה המבבנה ,כולו או חלקו ,מוכן למד ידה והקבללן מבקש ש
תו צורך
אלא אם כ ן יש לדעת
ידחה המהנדס את ביצוע המדידה א
ה
בהקדם  -לא
בדחייה.

10.2
10.2.1

מסמכים
ם
עדיפות בבין
התשלום
המדידה וה
את סעיף  5.2.44לעיל ,,מוסכם ככי אופני ה
מבלי לגררוע מהורא
המדידה
המתואריים במפרט המיוחד ,במידה שייש כאלה ,עדיפים עעל אופני ה
הכללי.
המתוארים במפרט ה
ם
ם
והתשלום

10.2.2

הנקובות
ת ,בכל מקררה של אי -התאמה ביין מידות ה
רשת אחרת
בהעדר ההוראה מפור
ה כאילו
חיר היחידה
אים את מח
מפרט לבין אלה שבתו כניות ,רוא
בכתב הככמויות ובמ
נקבע לפיי המחיר שב
בכתב הכמוייות.

10.2.3

ה ואופן
אור העבודה
רשת אחרת  ,בכל מקררה של סתיירה בין תא
בהעדר ההוראה מפור
תוכניות,
תאור העבודדה ואופן בביצועה בת
ביצועה בבכתב הכמויות ובמפררט לבין ת
ה בכתב
העבודה וא ופן ביצועה
את מחיר היחידה כאיילו נקבע ללפי תאור ה
רואים א
הכמויות ובמפרט.
ט בכתב
חשב כסתיר ה לתיאור פפחות מפורט
בודה בתוכנניות לא ייח
תאור מפוורט של העב
הכמויות ובמפרט.

10.2.4

א תינתן
מסוימת "לא תימדדד" או "לא
ת
במפרטים בו נקבע בבקשר לעבו דה
ם
ם
בכל מקום
העבודה
מורה בגין ה
ה דומה  -פיירושו שהתמ
הקבלן" או קביעה
"
או "על חשבון
תוספת" א
אי לתמורה נפרדת בגי נה.
חירי יחידה שונים ואיןן הקבלן זכא
האמורה כלולה במח
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10.3
10.3.1

שינויים
שינוי מההו?
שינוי במבננה ובעבודו ת או בכל חלק מהם ,לרבות
משמעו כל ש
בפרק זה "שינוי" מ
סגנון וכיו" ב הגורם ביין היתר
ס ,גודל ,מדדד ,איכות ,ס
שינוי צוררה ,סוג ,מיתאר ,מפלס
תוספות ברשימת הכמויות א ו הפריטים .
ת
ת או
להפחתות

10.3.2
10.3.2.1

שינויים
הוראות ש
תיות ובינוי או נצי גו במינהל
מינהל תשת
אמור בסעייף  1.2.9לעעיל ראש מ
בכפוף לא
לקבלן בכתב ,בככל שלב
ן
תשתיות ובינוי או המהנדס ,ללפי העניין ,רשאי להוורות
שימצא ללנכון ,על עשיית שינוי ים במבנה או בעבודו ת )להלן " :הוראת שי נויים "(
היענות ולב צע את הורראה השינו יים .למען הסר ספק ,מובהר
וחובה עלל הקבלן לה
מבנה או
לבצע שינויים כלשהם במ
ע
קבלן אינו רשאי
רשות כי הק
ומוסכם בבזאת מפור
בעבודות אלא על פי הוראת שיננויים כאמו ר לעיל לקבבלן בכתב.

10.3.2.2

בטל.

10.3.2.3

בטל.

10.3.2.4

בטל.

10.3.2.5

מובהר כי הוראת שיננויים שמש מעותה,
למרות ההאמור בסע יף  . 10.3.2זה לעיל מ
של 10%
בנפרד אוו במצטבר עעם הוראות שינויים קוודמות ( 1 ) ,תוספת לשככר החוזה ש
מביניהם )להלן " :הוראת
ם
של  ,₪ 1 00,000הנמווך
כר החוזה ש
תוספת לשכ
או )  ( 2ת
הקב לן לא קיבבל לידיו
ב
שהו אם
תשלום כלש
את הקבלן בת
שינויים חורגת "( ,לא תזכה ת
הזמנת עבבודה חתומה ממינהל תשתיות ובבינוי של כלללית ,טרם ביצוע הפעוולות על
ת השינויים החורגת.
פי הוראת

10.3.3
10.3.3.1

שינויים
הערכת ש
שר להיקף השינוי,
שינוי בהתא ם להוראת השינויים ,ללא כל קש
)  ( 1ערככו של כל ש
קבע לפי מחירי היחי דות הנקובבים בכתב הכ מויות .לא נקבעוו בכתב
ייק
לקביעת ערכו של השינוי  -ייקבעו
ת
שים
מחירי היחי דות הדרוש
מויות כל מ
הכמ
מחיירי היחידות החסרים כאמור בסעעיף קטן )  ( 2להלן.
טן )  ( 1לעי ל ,יקבעו בבהתאם
ם ,כאמור בסעיף קט
)  ( 2מחיירי היחידוות החסרים
רשא י לעכב את ביצועו של השינוי
א
הקבלן
מור בסעיף  11להלן; ו אולם אין ה
לאמ
של השינוי.
את אי קביעעת ערכו ל
מפא

10.3.3.2

בוטל.

10.3.3.3

ת היקף
 10.3.3זה לעיל  ,כל שינו י שמשמעוותו הקטנת
1
למרות ההאמור בסעעיף
העבודות לא יזכה את הקבלן ב כל פיצוי ש הוא.

10.3.3.4

הקבלן לא ייהיה רשאי לעכב את בביצוע השינ ויים על
מובהר כי ה
למען הסרר כל ספק מ
ם ויהיה
קביעת ערכם
שניתנה בה תאם לסעיףף  10.3.2לעעיל ,עד לק
ת שינויים ש
פי הוראת
זה ובפרק  11להלן.
בסעיף  10.3.3ה
ף
אמור
עליו לבצעעם מיידית ,כאשר ערככם יקבע כא
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10.3.4
10.3.4.1

תביעות
רשימת ת
דס כל חודש ררשימה שתפפרט את כל תביעותיו ללתשלומים נוספים
הקבלן יגגיש למהנ ס
ת במשך
להם עקב ביצווע העבודות
ם
תנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי
שלא הות
החודש ה חולף.

10.3.4.2

ת הקבלן
אמור בסעי ף  10.3.4.1רואים את
התביעות כא
הוכנסה לרשימת ה
ה
תביעה ש לא
סוף החודש כאמור
וללא תנאי ,פררט אם הוד ייע בכתב בס
א
חלוטין
תר עליה לח
כאילו וית
את התביעה.
על כוונתוו להגיש ת

10.3.5

המפורטות בסעיפים  9.8ו -
מהנסיבות ה
בביצוע העבודות כתוצאה מ
ע
נגרם עיככוב
טים בסעיפי ם  9.8ו ,. 10.3.22 -
כללית לקבלן ,בככפוף לתנאיים המפורט
ת
 10.3.2ת שלם
חה שלהלן:
שייקבע לפי הנוסח
ע
תקורה בשיעור
הוצאות ת

}

* K0 - K1

T
T1
T
T0

{

Q=P

 = Qהוצאות ת קורה;
 , 5%באתר פפתוח –
באתר סגור – %
ר
מוסכם המבוטא כשבר עשררוני:
ם
אות
 = Pאחוז הוצא
; 6%
מע"מ;
 = K0סכום החחוזה ,ללא מ
 = K1סכום הבביצוע במחירי בסיס ,ל לא מע"מ ולללא התייק רויות;
 = T0תקופת ההביצוע החוזזית;
תאם לסעיפ ים  9.8ו –  10.3.2או תקופת
שניתנו בהת
 = T1תקופת ההביצוע ,כוללל ארכות ש
תיהן.
הביצוע בבפועל ,הקצרה מבין שת
10.3.5.1

של הפסקה זמנית
 T1לא יובאוו בחשבון התקופה ש
הביצוע T
בחישובב תקופת ה
סעיפים  9.8ן – . 10.3.2
שלא עקב הננסיבות המ תוארות בס
בביצוע העבודות ש

10.3.5.2

מו לקבלן עעם סילוק שכר החוזה
ת תקורה לפי סעיף  10.3..5ישולמ
הוצאות
ה כחלק
בתנאי החוזה הככלליים,
י
ת על פי הא מור
התייקרויות
מיתרת שכר החוזזה הכולל ה
סופי שיוגש על ידי
ת תקורה בבחשבון הס
כפוף ללהכללת הבקשה לתשללום הוצאות
סעיף . 12.3
הקבלן בהתאם לס

10.3.5.3

ה פיצוי
ם עבור הווצאות תקו רה הנוספוות בהתאם לסעיף  10.33.5מהווה
התשלום
התמשכות הביצוע ,הן במקום המבנה
ת
כל הוצאות הקבלן עקבב
סופי בגין כ
מלא וס
והן מחחוץ למקום המבנה ,ומעעבר לפיצוי האמור לע יל ,הקבלן לא יהיה זככאי לכל
הוא מוותר על כל טעננה ו/או
תוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות הביצוע וה
תביעה בעניין זה.
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פרק  - 11מחירים
מחירי הייחידה
11.1
או "מחיר" פירושם מ חיר סופי מוסכם מרראש כנקובב בכתב
"מחירי ייחידה" ו
11.1.1
ההפסד(
הרווח )או ה
או בשיעור ה
בעלות העבודות בפועל ,ו
ת
הכמויות ,,שאינו מוותנה
בפועל ,ש ל הקבלן.
ה שהיא
ישתנה מכל סיבה
ה
מחיר סופי ולא
מויות הוא מ
מחיר יחיידה הנקוב בכתב הכמ
שלגביהם נקבע במפפורש בכתבב כי על
ם
ם
קרויות באוותם מק רים
פרט לתו ספת התייק
סעיפי ההתיייקרות המ פורטים
תייקרות לפפי אחד מס
מסוים תחול הת
ם
מחיר יחיידה
בחוזה.
שורת הסכום
ניתנה עלל ידי הקבללן במסגרת כתב הכמוויות הנחה כללית )בש
ם לפרק
שלום( ,תחו ל ההנחה עעל מחירי ככל אחד מה סעיפים
הכולל לתש
או הסכום ה
מסוים א
אמור.
הכללית ,כא
לשיעור ההנחה ה
ר
בהתאם
בכתב הככמויות ת
11.1.2

תייחס לעבבודות מסויימות המוגדדרות בחוז ה ,לרבות במפרט
כל מחירר יחידה מת
תמציתי
ובאופני ההמדידה והתשלום .כל סעיף בכתבב הכמויות כולל תיאו ר מקוצר ות
של העבודדות לצורך הפנייה לתייאור העבודדה המפורט במסמכי ה חוזה.

11.1.3

חידה כוללל את עלוייות ביצוע העבודות ,מילוי
כל מחיר יח
מוצהר בבזה כי ל
המפורטות בסעיפים  11.1.55ו  11.11.6-או
ההתחייבבויות ושאר העלויות ו ההוצאות ה
ם ,אלא אם צוין במפוררש אחרת בבחוזה.
שאינן מפפורטות בהם

11.1.4

הם נאמר בבחוזה במפפורש כי
מקרים שבה
סר ספק ,מוצהר בזה כי פרט למ
למען הס
קבלן ותחש ב ככלולה במחירי
אה כלשהי ,תחול ההוצצאה על הק
כללית תיישא בהוצא
היחידה.

11.1.5

הוצאות
העלויות ,ע רך העבודוות ,ההתחיייבויות והה
כלול את ה
כל מחירר יחידה יכ
הבאות:

11.1.5.1

אויה לשימווש ,לידי כלללית.
א גמורה ורא
מותה ומסיררתה כשהיא
ביצוע העעבודה בשלמ

11.1.5.2

ה ,בתוכניו ת ובשאר מסמכי
טים ,באופפני המדידה
שות במפרט
כל העבו דות הנדרש
החוזה.

11.1.5.3

ם ביצוע
החומרים ל רבות פחת ,הובלתם ללמקום המבבנה ולמקום
ספקת כל ה
ייצור ואס
הגנתם ,שינוועם במקום המבנה ,הררכבתם,
שמירתם ,ה
העבודות ,,פריקתם ,אחסנתם ,ש
הקמת המבננה.
בעבודות לה
ם ושילובם ב
השלמתם

11.1.5.4

ת ,בדק
שלמותן לררבות עבוד ות אחריות
העבודות בש
כל הדרווש והנדרש לביצוע ה
תמעות מהדדרישות
הנדרשות או המשת
ת
ם ולרבות עעבודות הל וואי והעזרר
ותיקונים
לביצוע ההעבודות.
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11.1.5.5

הובלתם ,פרריקתם,
השימוש בציוד לביצוע וכל ציוד אחרר ,לרבות הוצאות ה
ם בסיום
הרכבתם ,,אחזקתם והעברתם בבמקום המבבנה ,פיר וק ם ,העמסת ם וסילוקם
העבודות או חלקי עבודות.

11.1.5.6

סופית לכלללית.
מסירתם הס
שמירת ההעבודות והגגנה עליהן בבכל שלבי ב יצועם עד מ

11.1.5.7

קום המבנה וממנו ומיללוי כל ההת חייבויות ככלפיהם,
העסקת ההעובדים ,הסעתם למק
אליות לעובדדים.
טבות סוציא
הוצאות ללקרנות והט

11.1.5.8

ת
מדידות ווסימונים של העבודות  ,לרבות מדדידות חלקי ות,
סופיות וחוזרות.

11.1.5.9

קבלן ,לרבוות פרטי בביצוע יחוד יים לקבלןן ,כגון:
עבודות ההתכנון החלות על הק
תבות )בינייים( ,התקנ ת מחיצות קלות ,תלליית גופי תאורה
תקרות תות
תליית ת
א וכו'.
מכל סוג שהוא
ל
קרת אש
מערכות בק
ואביזרי מ

חלות על
והוצאות דומות הח
ת
טנטים ,תשללום תמלוגי ם
שימוש בידע ופט
ש
 11.1.5.10קבלת זכ ויות
העבודות והחומרים .
תם.
אות ובדיקת
מים ודוגמא
 11.1.5.11ביצוע דגמ
חדש.
שיקום עבודות שנפסלו וביצוען מח
 11.1.5.12תיקון וש
תקניות,
מת החומררים והעבודדות ,כולל בדי קות ת
טיב והתאמ
 11.1.5.13בדיקות וביקורת ט
בדיקות ההעמסה וכו''.
חומרים ועב ודות.
באופן ישיר על ח
ן
טלים
אגרות המוט
 11.1.5.14מסים ,מככסים ,בלו ,היטלים וא
תנאי החוזה
ת על ידי כלללית על פי ת
התייקרויות המשולמות
 11.1.5.15התייקרוייות פרט לה
ה.
יט .במפרט הככללי כל
בסעיף  0083לרב ות סעיפים טז .עד .
ף
אות המפורטות
 11.1.5.16כל ההוצא
חוזה.
בפירוש אחרת בח
ש
אמר
עוד לא נא
המפורטות בסעיף . 11.1 .6
ת
ת
 11.1.5.17ההוצאות
11.1.6

הכלליות הב אות:
ההוצאות ה
מחירי הייחידה כולללים גם את ה

11.1.6.1

התחייבויות לפי תנאי החוזה
ת
הוצאות בבקשר לעבוודות הכרוככות במילוי דרישות וה
התנאים הככלליים,
ם ,לרבות ה
ה והתשלום
רד לפי אופפני המדידה
מדדות בנפר
שאינן נמ
ואשר לא נכללוו בסעיף
ר
ת על כל פררטיהן
התנאים המיוחדים ,המפרטים  ,התוכניות
ת(.
קאות הבאות
) 11.1.5ג ם אם לא פורטו בפסק
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11.1.6.2

ת ,כולל כל הכרוך בה שגת כל
הו צאות ככלליות ישיירות ועקיפ ות ,מוקדמ ות ומקריות
ם ,הרשיונו ת וחידושם לפי הצורךך.
ם ,ההיתרים
האישורים

11.1.6.3

חרים ,הגור מים האחריים ,וקבלני המשנה
קבלנים האח
תאום העבודות עם הק
הוצאות ת
ם.
ומתן השיירותים הח לקיים לקב לנים האחררים ולגורמיים האחרים

11.1.6.4

אחזקתו
קום המבנה וסביבתו ,הפעלתו ,א
הוצאות למילוי כל הדרישות לארגון מק
הגישה אליו וניקווזו.
ה
ופינויו ,דדרכי
תיאום בן מערכוות ,ביצוע ,השגחה
ם
אום,
הוצאות ללמילוי כל הדרישות ללניהול ,תא
ופקוח עלל העבודות ,הכנת לוחו ת זמניים ו תוכניות בי צוע.

11.1.6.6

חות ,השמיררה והביטחוון.
הוצאות ללמי לוי דרישות הבטיח

11.1.6.7

טלים אחרי ם שלא
אגרות והיט
ת ,מסים ,א
ם ,ערבויות
הוצאות דמי הביטווח למיניהם
נכללו בס
סעיף  11.1.5פרט למס עערך מוסף.

11.1.6.8

חשיבים
ת ,עריכת ח שבונות ותח
הכנת כמויות
ת ,חישוב וה
מדידת כמויות עבודות
הוצאות מ
אישורם.
וטיפול בא

11.1.6.9

מראש.
תי צפויות מ
רזרבה לההוצאות בלת

11.1.6.5

הקבלן.
מימון ,ניהוול ופיקוח ,רווחים והפפסדים של ה
 11.1.6.10הוצאות מ
שינויים במדדיניות מונייטרית )פיח ותים ,אינפפלציה וכו'(..
 11.1.6.11הוצאות ההנובעות מש
שורות עמם או הנו בעות
מתנאי החווזה או הקש
מתחייבות מ
 11.1.6.12כל יתר הההוצאות המ
ת מהם,
הקבלן.
תקורה של ה
קיפות ובכל ל זה כל הת
הן הישיררות והן העק
11.1.7

מחירי הייחידות לא יכללו מס עערך מוסף.

11.2
11.2.1

נוספים
ם
מחירי יחחידה
יחידה המתאים לעבודה ש הוזמנה
ה
מחיר
שהקבלן בדעה כי לא נקבע מ
ן
בכל מקררה
ה נוסף.
מחיר יחידה
הנדס בכתב על דרישת ו לקב יעת מ
כללית ,יודיע למה
,
ממנו על ידי
אוחר מ  10-ימים לפני התחלת
הנדס בהקדדם האפשריי אך לא יא
תימסר למה
ההודעה ת
ה ,אופני ה מדידה,
אור העבודה
הקבלן תכללול את תא
ה .הודעת ה
של העבודה
ביצועה ש
משוערת.
הבסיס לחישוב ה תייקרויות והכמות המ
ס
קש,
מחיר היחחידה המבוק
הנוסף המבוקש על ידי הקבבלן יחושב על ידי הקבבלן באחת ה
ף
מחיר היחחידה
השיטות
המפורטו ת בסעיף . 11..3
מכים לביסו ס התחשיב .
קשתו ומסמ
הקבלן יצצרף תחשיב מנומק לבק

11.2.2

תן לייחס ללעבודות
המהנדס יקבע תוך  30יום ממ ועד קבלת הודעת הק בלן אם נית
העבודות
מתוך כתבי הככמויות או אם התמוררה עבור ה
ך
קן מחירי יחידה
או לחלק
מחירי יחיד ות שנקבעו בחוזה.
כלולה במ
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11.2.3

המהנדס
לייחס לעבודות מחירי יחיידה מתוך ככתבי הכמוייות יקבע ה
ס
שניתן
במקרה ש
את הסעי פים לפיהם ימדדו ויש ולמו העבודדות.

11.2.4

מחירי יחיד ה מתוך
או לחלקן מ
ס לעבודות א
שיקבע המהנדס כי לא ניתן לייחס
במקרה ש
ת אינה כלוולה במחיר י יחידות שנקבעו
עבור העבודות
ר
תמורה
כתבי הככמויות והת
או לאותו חללק מהעבודוות שלא
חידה זמני ללעבודות ו
דס מחיר יח
קבע המהנד
בחוזה ,יק
ניתן לייחחס לו מחיר יחידה מתווך כת בי הככמויות.
מחיר יחיד ה כמשמעו תו בסעיף  11.1.1עד קביעת
מחיר היחחידה הזמנני ישמש כמ
ל
הנוסף לפי
ף
מחיר היחחידה
הנוהל המתואר בבסעיף . 11.3

11.2.5

או אי התח שבות בו א ו במשתמע ממנו ,לא תאושר
אי הבנת תנאי כלשהו בחוזה א
ם נוסף
על ידי ההמהנדס כעעילה לקבי עת מחיר יחידה נוס ף ,או כעי לה לתשלום
כלשהו.

הנוהל שנקבבע בסעיף  11.2.11על דדרישתו
אם לא הודיעע הקבלן למהנדס במ ועד ולפי ה
 11.2.6ם
סף לעבודה שהוזמנה ממנו ,לא ייכיר המהנדדס בכל דריישה של
קביעת מחירר יחידה נוס
לק
מדדו אותן עבודות
קרה זה ימ
נוסף לאותן עבבודות .במק
ף
קבלן לקביעעת מחיר יחידה
הק
הכמויות א ו בהתאם למחירי
היחידה המא ושר ים והזמנייים בכתב ה
ה
התאם למח ירי
בה
יח ידה שיקבעע המהנדס .המהנדס ררשאי ,אך ללא חייב ,בבהתאם לשייקול דעתו ,לקבוע
יחידה בכתב הכמ
ה
מחירי
הן לדעתו מ
ספים לעבודדות שאין לה
חירי יחידה זמניים נוס
מח
מויות.
11.3
11.3.1

יחידה נוספים
ה
קביעת מ חירי
ת ייקבע
תב הכמויות
הי חידה המ אושרים הננקובים בכת
כל מחיר יחידה נוסף למחירי ה
מהנדס לאח
על ידי המ
חר דיון עם הקבלן.

11.3.2

המתאימה ללקביעת
שיטת התחשיב ה
ת
דיון עם הקבל ן את
ן
חר תוך
המהנדס ישקול ויבח
מתוך השיט ות המתואררות בסעיפ ים  11.3.3 , 11.3.4או שיבחר
מחיר יחיידה נוסף מ
שילוב ביןן שיטות אללו.

11.3.2.1

 11.3זה לא יה ווה עילה ל הפסקת
סר ספק אי הסכמה בנווגע לאמור בסעיף
1
למען הס
קבלן.
צועה ע"י הק
העבודה או לאי ביצ

11.3.3
11.3.3.1

יחידה על בסיס ניתוח מחיררים
ה
מחיר
קביעת מ
ת( יתבסס על השווא ה למחירי יחידה
תוח עלויות
הבדיל מנית
ניתוח מחחירים )לה
על השוואה ללמחי רי יחיידה ממקוררות אחרים  ,או על
מויות או ל
הנקובים בכתב הכמ
היחידה.
טרפולציה( בבין מחירי ה
חלוקה יחחסית )אינט

11.3.3.2

ת בתנאי
תב הכמויות
מחירים המבוסס על מחירי היחידה הנ קובים בכת
ם
תוח
יועדף נית
מחירים
ם על הדע ת כבסיס לניתוח המ
שלדעת ההמהנדס מ חירים אל ו מתקבלים
המהנדס
חידה ממקוורות אחר י ם מותנית באישור ה
הנוספים ..השוואה למחירי יח
מחירים.
למקור המ
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11.3.3.3

מקורות
תבסס על מחירי יחידדה ממקור ות אחרים ישמשו המ
לניתוח ההמחיר המת
הבאים:
א.

אי תחרות.
הוגשו בתנא
הצעות מחיר של קבלנים שה
ת
מתוך
מחיירי יחידה מ

ב.

חוזי עבודה ב עלי אופי דדומה שנקבבעו בתנאי תחרות
י
מחיירי יחידה מתוך
חופפשית.

ג.

חירים לענף הבניה ,כא
מחיירי יחידה מתוך דקל -מאגר מח
אשר ממחיררי אותו
היחידה.
שיעור  15%ללצורך קביעעת מחירי ה
המחחירון תנוכה הנחה בש
לקבביעת מחיר יחידה לק בלן בגין עעבודות שמ חירן אינו כולל אחוזזי קבלן
הוצאות
צאות במקו ם המבנה ה
ההוצאות הכלליות )כולל הוצ
ת
של
שי ,חלקן ש
ראש
התאם למפ ורט במחיררון ולא
ה יהיה בה
מון ורווח( בהרכב מח ירי היחידה
מימ
יעלהה על . 12%

מחירים
אמו לצורך ההשוואה לתנאי המ
חרים יותא
מקורות אח
מחירי ההיחידה ממ
העבודה וכדד'.
אים ,אופי ה
התייקרויות  ,היקף ,תנא
בחוזה זהה ,מבחינת מחירים ,ה
11.3.4
11.3.4.1

יחידה על בסיס ניתוח עלוי ות
ה
מחיר
קביעת מ
שוערות של הקבלן ,בת וספת  12%מסכום
יתבסס על ניתוח עלויות מש
ס
ניתוח על ויות
הכלליות )ככולל הוצא וות במקום המבנה
מ( לכיסוי ההוצאות ה
העלויות )ללא מע"מ
ורווח(.

11.3.4.2

הנתונים הכמותיים בניתוח ה עלויות יבדדקו על י
ידי המהנדס בדיון מקצצועי עם
הקבלן.

11.3.4.3

הנתונים
המהנדס רשאי ,אך לא חייב ,לבסס את הנתונים ה כמותיים ע ל מדידת ה
למעשה בבמהלך הביצוע או ל השוותם ל נתונים שנ רשמו על יידו במהלךך ביצוע
די הקבלן.
עבודו ת דדומות על יד

11.3.4.4

אמצעות קבבלני משנה וקבלנים אחרים
עלויות חחומרים ועבודות המבבוצעות בא
ת
תנאי
קבלנים בת
יאושרו ללפי הצעות שהתקבלו מספקים וק
תחרות חופשית ווישולמו
על פי חש
ע"י הקבלן.
שבוניות מס שיוגשו י

11.3.5

מוסכם,
חיר יחידה מ
הם על מנת להגיע למח
טב מאמציה
המהנדס והקבלן יעשו את מיט
שאפשר לפנני המועד ש בו על הקב לן להתחיל בביצוע העעבודה .ואוללם ,אין
עד כמה ש
נקבע לה מחיר יחידה.
ע
שטרם
את ביצועה של עבודה ש
שאי לעכב א
הקבלן רש

11.3.6

הם משא
ם ,לאחר שנניהלו ביניה
דס והקבלן למחיר יחיידה מוסכם
אם לא ההגיעו המהנד
ם 11.3.3
השיטות המתוארו ת בסעיפים
ת
חת
חידה לפי אח
המהנדס מחיר ה יח
ס
ומתן ,יקבבע
ו . 11.3.4-
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11.3.7

שאושר על ידי המהנד ס במהלך בביצוע העבוודות יחשב כמחיר
מחיר יחיידה נוסף ש
את אינה
אש בחוזה .הוראה זא
יחידה הננקוב בכתב הכמויות ככאילו הוסככם עליו מרא
שיקבעו בכל מ קרה בנפררד.
מחיר היחידדה הנוסף ש
חלה על חחישובי התי יקרויות למ

11.4
11.4.1

עבודות ייומיות
כלשהי אשר לא נ קבע לה
י
הורות לקבללן לבצע עבבודה
המהנדס רשאי ,אך ללא חייב ,לה
בכתב הכמויות  ,ואשר
ב
תאור ו/או מחיר יחידדה במפרט ו/או
לדעתו ס עיף ו/או ת
מן ביצועה מוכפל
של משך זמ
התמורה שתשולם לקבלן עבו רה תהיה על בסיס ש
או ציוד לבייצוע ,וזאת בכפוף לכלללים הבאים
של עובד ו/א
במחיר לייום עבודה ש
ם:
א .תמ ורת עבודה יומית יזוככה הקבלן בעד ביצוע העבודה ה אמורה על פי ערך
מרים )במק ום המבנה( בתוספת ררווח הוגן וככיסוי חלק מתאים
העבבודה והחו מ
בחוזה המנוגדת ללהוראה
ה
הוראה מפוררשת
כלליות )אש ר ,בהעדר ה
מהההוצאות הכ
החומרים(.
יחד כשווים ל  12%-מערךך העבודה וה
זו ,ייחשבו ד
ב.

ערךך החומרים וערך העבוודה לצורך סעיף זה יי קבע על ידיי המהנדס עעל יסוד
הנדס של:
שביעות רצוונו של המה
שניהל הקבלן ,לש
ל
רשיימות
)(1

ג.

שהושקעו בעעבודה.
כמויות החומרים ש

)(2

העבודה,
הם ,סוגיה ם במקצוע וכן ימי ה
שמות העובדים ,מקצועותיה
שעות העבודה וושכר העבוודה כולל הטבות סווציאליות ,וביטוח
ם של כל עו בד ועובד.
חובה אחרים
לאומי ותשלומי ח

)( 3

הוצאות הובלה.

)(4

הוצאות ציוד מכנני כבד.

העתקים
מסרו למהנ דס בשני ה
מורות בס" ק ב ( 3 ) ,( 1 ) .ו ( 4 ) -ימ
שימות האמ
הרש
ורשימות העובדים האמורות בס"ק ב ( 2 ).ימסרו ללמהנדס
ת
בסווף כל שבוע
אושר על
בשנני העתקים לאחר כל ייום עבודה ; אחד ההעעתקים מכל רשימה יא
שלום.
אם ימצאנו רראוי לאישוור ויוחזר ל קבלן לשם הגשתו לתש
ידי המהנדס א

11.4.2

הוקצו על יידי הקבלן לעבודה
ציוד לביצוע א ו מפעיל שה
ד
בד או
קבע המההנדס כי עוב
אינו יעיל וו/או אינו מתאים
כלשהי ההמשתלמת על בסיס מחיר ליחיידת זמן ,א
הזמן הסבירר לדעתו
לקבוע את משך ה
ע
הנדס
לדעת המהנדס ,רשאי המה
ת
בהתאם ללדרוש
ממקום ביצוע העעבודות ועל הקבלן
ם
חיקו
הנדס לה רח
לביצוע ההעבודה וכן רשאי המה
מפעיל ו/א ו לציוד לבביצוע שהוורחק כאמוור ,וכל
בד ו/או למ
מחליף לעוב
למצוא מ
ת הנובעות מ
ההוצאות
מהחלפה כז ו יחולו על הקבלן.

11.5

מחיר יסווד
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11.5.1

הוצאות
רכישתו בתוספת ה
ו
של חומר כ לשהו במק ום
שו המחיר ש
מחיר יסווד  -פירוש
הוצאות
ה .מחיר הי סוד אינו ככולל פחת ,ה
קום המבנה
טוח עד למק
העמסה ,הובלה וביט
שהוא אלא אם נאמר בבמפורש אח רת.
אחרות מכל סוג ש
ת
אחסון והוצאות
פריקה ,א

11.5.2

אספקתו
מחירו למעעשה של חוומר בעת א
המהנדס יקבע מחי ר יסוד מעעודכן לפי מ
היסוד יעוד כן בהתאם לשינוי
למקום ההמבנה ומחיר היחידה שהתבסס על מחיר ה
ההתייקרוי ות החלות עעל מחיר הייסוד.
חו בחשבון ה
אחר שנלקח
המחיר לא
שתו ,כל
למהנדס לפי דריש
ס
מציא הקבללן
מחיר היסוד ה מעודכן ,ימ
ר
לצורך קבביעת
הנוגעים
ה למקור( ,שובר ,קבללה וכיו"ב ה
בונות מס ))צילום זהה
הצעת מחחירים ,חשב
למחיר הייסוד.

11.5.4

בקשר לרכיישה ולאספ קת חומר ככלשהו יכלללו במחירי היחידה
כל הוצאוות הקבלן ב
שום מקרה לא יתווספוו למחיר הי סוד.
לביצוע ההעבודות ובש
התנאים
מחיר החומ ר ישירות ללספק לפי ה
שאית אך ללא חייבת ללשלם את מ
כללית רש
ממחיר היח ידה של
ת מחיר היס וד הצמוד מ
שיסוכמו ישירות בינה לספק וללהפחית את
חומרים
את מבלי ללגרוע מזכוייות כללית לאספקת ח
הכמויות ,זא
אותו סעייף בכתב ה
בהתאם ללחוזה.

11.6
11.6.1

דומות
ת
המחיר לעעבודות זהוות או
דוע לו שחללוקת כתב הכמויות ללמספר כתבבי כמויות ווחלוקת
מאשר כי יד
הקבלן מ
קרה של
כתב כמויות נעעשו לצרכי נוחיות בלבבד .מוסכם כי בכל מק
ב
תוך כל
משנה בת
מחיר היחידדה בע בורן מופיע רק בבאחד מחל קי כתב
עבודות זזהות או דומות אשר מ
היחידה כל עוד לא
שונים ,יחולל לגביהן א ותו מחיר ה
בי כמויות ש
הכמויות ו/או בכתב
נקבע אחררת בחוזה.
ת.
המהנדס יקבע איזה עבודות נח שבות לזהו ת או דומות

11.6.2

מור לעבודו ת זהות
צהר כי מחייר היחידה שכוחו יהייה יפה כאמ
למען הבההירות ,מוצ
אפשריות ,וועבודות
הפחתות הא
את כל השיינויים ,הת וספות והה
ת ,יכלו ל א
או דומות
ה תבוצע בזזמן אחד א ו בשלבים ,במקום
הזהה או הדומה
ה
חלקיות ,בין אם העעבודה
ת או קטנות .
אחד או בבמקומות שונים ,בכמו יות גדולות

11.5.3
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11.7

עדיפות בבין המסמכיים
מעות או
או דו -משמ
אי -התאמה ,א
תירה או י
קרה של סת
לצורך קבביעת מחירים בכל מק
ם פתרון
סמכים השוונים אשר ל א ניתן להם
פירוש שוונה בין התייאורים והדדרישות במס
שר יקבע בככתב את
יודיע הקבלן עלל המקרה ללמהנדס אש
ע
חוזה זה,
ה
בהוראות יו של
המסמך ההעדיף.

11.8

ארעיים או משוערים
סכומים א
הוגדר במפוורש כסכום משוער
א .סכוום שנרשם בפירוט הכ מויות באוררח ארעי וה
מבנה ,לא יייכלל בשכר החוזה
לכייסוי הוצאות להקמתו של חלק ככלשהו מהמ
מבנה ,אלא ללפי הוראה מפורשת ש ל המהנדס..
א יוקם אותו חלק מהמ
ולא

11.9

ב.

ה ,ייקבע עררכו לפי
ק האמור לעעיל מהמבנה
המהנדס על הקמת ו של החלק
ס
הוררה
בסעיף  11דלעילל ,והסכום שיקבע יבווא במקום הסכום
ף
הכלללים האמוורים
האררעי.

ג.

כלללית רשאית למסור כל עבודה מן העבודות ללהקמת המ בנה כאמורר לקבלן
אחרר לפי בחירתה.

ד.

שבון ,או
מחירים ,חש
מתחייב להמציא ללמהנדס לפפי דרישתו ,כל הצעת מ
ב
הקבבלן
מחירים נקו בים של
שפעתם של סכומים אררעיים או מ
מך אחר ,הנוגעים להש
מסמ
אות )א( )בב( על חישווב שכר
בכתב כמויות ,לפי פסקא
ב
מרים המופפיעים
חומ
החווזה.

סעיף  11זה יהייו סופיות.
ף
דס לפי
כל קביעעות המהנד

פרק  - 12חשבונות וותשלומים
כללי
תאם ל הסכ ם נשוא
שלומים ב הת
א  .מובהר בבזאת כי ת נאי לתוקף התקשרות וביצוע תש
שבוניות של שירותי
משלוח החש
ההזמנות ומ
הספק יאמץ את נהלי ה
מכרז זהה הינו כי ה
מצעות טכננולוגיות
משלוח ההזמנות וחשבונית יתבצע באמ
ח
בריאות כללית ,לפפיהם
הכללית מעת לעת ,כמפורט ב מסמכי המ כרז .להסר ת ספק,
ת
רה
ת עליהן תור
מקוונות
ת הכללית וובניגוד להווראת סעיף זזה לא
אם להוראות
קבלו בהתא
חשבוניוות שלא יתק
הכללית בכל צורה ואופן.
ת
את
יחייבו א
ב.
משלוח הזמנות וחשבוניות יע שה אך ור ק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפפיתוחה
ת בעתיד
חר עליו תוררה הכללית
טכנולוגי אח
של חבררת ניפנדו בע"מ ) או ככל אמצעי ט
מעת לע ת (.
ג.
תנו לקבלן הזוכה במ כרז באמצ עות פנייה ל ח ברת
פרטים והרשאות שימוש יינת
 suו /או טללפון . 073 - 21199002
upport@n
ניפנדו בבדוא"ל nipendo.com
12.1
12.1.1

חשבונות חלקיים
בתחילת ככל חודש קלנדרי ימצייא הקבלן ללמהנדס חש בון חלקי בבגין החודש הקודם
אשר יכלול:
ר
חלקי"(
)להלן" :ההחשבון הח
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א.

ת שבוצעו עעל ידי הקבבלן ועל ידיי קבלני
דפיי ריכוז של כמויות כ ל העבודות
במקום המבנה בבחודש החו לף ,ב  3-עו תקים ,המבבוססים
ם
קבלן
שנה של הק
המש
אשר המהנדס הסכים
ר
שאושרו או דפי ככמויות בה ערכה
ו
על דפי כמויות
מויות .וכן -
לקבבלם לצורך הערכה זמננית של הכמ

ב.

ת ומחירים במתכונת כתב הכמו יות של
ר ,הכולל כ תב כמויות
חשבבון מצטבר
החווזה ,אשר ייתייחס לפיירוט הכמוייות המצטבברות של העעבודות שבווצעו על
תחילת העב ודה ועד ס וף החודש החולף,
קבלני המשננה שלו מת
ידו ועל ידי ק
סיסיים בה תאם לחוזה
מוכפלות במחירי ה יחידות הבס
ת
כשההן
ה.
ומודפס בתוכנת כתב הכמו יות בה
ס
טבר הנ"ל יהיה מוקללד
שבון המצט
החש
העמודות הבאות :מס' סעיףף בכתב
ת
ת
כם במכרז ויכלול את
הוגגשה הצעתכ
מויות ,תאור העבודה ,תאור היחיידה ,כמות חוזה% ,בי צוע מצטברר ,כמות
הכמ
החשבון המצטבר יוגש ב 3 -עעותקים
ן
סכום מצטבבר.
טברת ,מחייר יחידה ,ס
מצט
החשבון.
מגבה את ה
תקליטור מתאים המ
ר
ט/
בציירוף דיסקט

ג.

שאושרו,
סיכום ההתיייקרויות ש
העתקים שייכלול את ס
רויות ב  - 3ה
חשבבון התייקר
אשר נכללו בבחשבון
בחודש החולף וא
ש
בתווספת ההתיייקרויות לעעבודות ש בווצעו
תייקרויות ללפי החוזה ובתנאי
ב .לעיל בתננאי שחלות עליהם הת
על פי פסקה ב
תייקרויות.
תשלומי הת
שא ושרו להם ת

ד.

אם להוראו ת סעיף  6 .5לעיל ,ת וך ציון
תק יומני עעבודה ,שה וכנו בהתא
העת
המשנה של הקבלן
קבלן ועל יידי קבלני ה
הפנניות לעבודות שבוצעו על ידי הק
החולף.
.
בחוודש

ה.

הקבלן על פפי הוראות סעיף . 11..4.1ב .לעילל ,וזאת
תקי רשימות שניהל ה
העת
ידי הקבלן ו//או על ידיי קבלני
בכלל מקרה של ביצוע עבבודות יומייות על י
בחודש החולף.
ש
קבלן
שנה של הק
המש

ו.

ת סעיף
על פי הוראות
שינויים ,ל
של ביצוע עבבודות על פ י הוראת ש
בכלל מקרה ל
המשנה של הקב לן בחודש החולף,
ה
על ידי הקבללן ו/או קבבלני
 1 0.3לעיל ,ל
השינויים כפפי שניתנה בבכתב.
של הוראת ה
ימצציא הקבלן גם העתק ש

ז.

שנה של
של ביצוע עב ודה על ידיי הקבלן ו//או על ידי קבלני המש
בכלל מקרה ל
ספים על פי הוראת
מחירי יחידה נוס
י
קבעו
שר בגינה נק
הקבבלן בחודש החולף ,אש
סעייף  11.2לעיל  ,ימציא הקבלן גם אסמכתאו ת בכתב לש
שיטת התח שיב על
תב לגבי
המהנדס וכן אסמככתאות בכת
ס
פיהה נקבע מחייר היחידה הנוסף על יידי
כל קביעה של המהנדס בננוגע לחישובב ההתייקר ויות על מח יר היחידה הנוסף,
אם היתה כזו.
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ח.

תשתיות ובינוי שלל כל לית
ת
הל
אם ניתנו עעל ידי מינה
שורים בכת ב שניתנו ,א
איש
סים את תבביעותיו
תאם להוראות סעיף  1.2.9לחווזה זה לעעיל המבסס
בהת
שהן מופיעוות בחשבון הרלוונטי.
הקבלן כפי ש
ספיות של ה
הכס

12.1.2

שת חישובי כמויות
חלקי בהגש
תנות את איישורו של ככל חשבון ח
המהנדס רשאי להת
קי עד ה  5-בכל חודש כאמור
חשבון החלק
ומדידות מפורטים לעבודות ה נכללות בח
ת  12.1.1א .לעיל.
בפ סקאות
חשבון חלקיי ו/או כל חלק ממנו אשר הכמ ויות בו
רב לאשר ח
המהנדס רשאי לסר
וסופיים גם אם ככתוצאה
ם
קים
ת על הערכוות ולא על חישובי כמ ויות מדויק
מבוססות
אשר המהנ דס את
אמור; במק רה כזה יא
שבוצעו כא
מכך ידחחה תשלום לעבודות ש
לאחר שיוגשו חישובי
ר
הב אים
שבונות ב
התשלום לעבודות האמורות באחד החש
בתקופת הדחייה לאותם
ת
ם התייקרוות
אשר תשלום
הכמויות החסרים אך לא יא
שתשלומם ננדחה בגלל העדר חישוובי כמויות.
סכומים ש

12.1.3

כב אישור מלא או חלקי לעבוודות שביצצוען אינו בבהתאם
המהנדס רשאי לעכ
בחשבון אחר כאיללו אותה
ן
אשר לתשלו ם אותן עב ודות או חללקן
להוראות החוזה ולא
עבודה בווצעה באיחוור.

12.1.4

ם מיום
תום  14יום
אמור לעיל ויקבע בת
את החשבון החלקי ,כא
המהנדס יבדוק ת
את התמור ה המצטבררת עבור העעבודות שבבוצעו על ידדי הקבלן עד סוף
הגשתו ,א
של החשבון החלקי
מהנדס לקב לן עותק ש
הצורך ,יחזיר המ
,
החודש ההחולף .במי דת
ועליו הת
קבלן יתקן את החשבו ן ויגישו שווב למהנדס כשהוא
דרשי ם ,והק
תיקונים הנד
אמורה בסעעיף . 12.1ב לעיל ,לא ייאוחר מ 300 -יום לפני המועד
מתוקן ,בבמתכונת הא
הנדס יביא את החשבוון החלקי ללבדיקה
סעיף  12.5ללהלן .המה
הקבוע ל תשלום בס
ת ייקרא
על ידי כללית
קי כפי שנבדדק ואושר ללתשלום ל
חשבון החלק
ולאישור כללית )הח
שר"(.
ל הלן " -ההחשבון הח לקי המאוש

12.1.4.1

הנתונים כא מור בסעיף  12.1לעיל כמועד ההגגשה של
מסמכים וה
בכפוף לצצירוף כל המ
החשבון
התאריך המופיע בבחותמת "נ תקבל" המ ופיעה על ה
ך
שב
החשבון ההחלקי יחש
קבל את
קבלן מתחיייב לדאוג לק
מקום המיוועד להחתמ ה על ידי ה מהנדס .הק
החלקי במ
האמורה מ המהנדס .ללא הוטבע ה חותמת "נתקבל" על ידי
חותמת ""נתקבל" ה
מכים והנתוונים כאמורר בסעיף
או לא צורפפו כל המסמ
החשבון החלקי ו/א
ן
המהנדס על
תשתיות וביינוי של
חלקי על ידדי מינהל ת
 12.1לעי ל יקבע מועד הגשת החשבון הח
תה.
כללית לפפי שקול דעת

12.1.5

תשלומי
מאושר בהפפחתת כל ת
סכום החשבון החלקי המ
ם
תשלם לקבללן את
כללית ת
סכום אחר שזזוכה בו
ם
הביניים ששולמו לקבלן ולקבבלני משנה של הקבל ן וכל
החוזה וכל סכום המגייע לכללית מהקבלן לפפי החוזה א ו בגינו.
הקבלן לפפי או בגין ה
הלן.
קבועים בס עיף  12.5לה
התשלום יבוצע בהתאם לתנאי התשלום הק
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12.1.6

שבון על
תשלום בי ניים ע ל חשבון ש כר החוזה .אשור החש
ם
הווה
ם לקבלן יה
כל תשלום
הי מצד
שלומו על י די כללית לא יהוו ה ודעה כלשה
כללית ותש
ידי המה נדס ו/או כ
חשבון הסו פי ו/או
חייבות לאי שור אותם סכומים בח
כללית ו/או התח
ת
המהנדס ו/או
או בוצעו ב אופן מושללם ו/או
כאישור ללכך שהעבוודות נתקב לו על ידי כללית ו/א
לשביעות רצונם של המהנדס וככללית.
ת
שהקבלן עעמד ב כל התחייבויותייו לפי החוז ה

12.1.7

ת לפי שיקוול דעתה ה בלעדי להגדדיל את
אמור בסעי ף  8.2.5כל לית רשאית
בנוסף לא
שר לקבלן ,כמפרעה ללביצוע עבודדות מחוץ למקום
סכום החחשבון החללקי המאוש
חונות לפי דדרישתה
סור לה בטח
הקבלן למס
או להזמנת חומרים ,ו לחייב את ה
המבנה ,א
קובעת לצוררך חישובי התייקרויוות ,אם
מפרעות .ה תקופה הק
להבטחת סכומי המ
החשבון
חשבון של ה
תייקרויות על סכומי המפרעות ,תסתיים בחודש הח
חלות הת
מור.
החלקי ש הוגדל כאמ
מחושבת
מתוך סל המדדד לפיו מ
ך
אי אם יר צה בכך ללעקר
המהנדס יהיה רשא
קרה זה
מפרעה ובמק
בודות ,את משקל המררכיב עבורו שולמה המ
ההתייקררות על העב
יקבע המדדד החדש לפי המשקל המתוקן שלל יתרת המ רכיבים בס ל המדד.

12.1.8

מאלו המגיעעות לקבלן ,,יוגדלו
או קטנות מ
כמויות גדולות א
ת
שלום
מהנדס לתש
אישר המ
ם ביחד עם ההתייקרוי ות החלות עליהם,
בחשבונות החלקיים
ת
הסכומים
ם
תו
או יופחת
קרויות.
אם נקבע כי חלים עליהם ה תייק

12.1.9

שיוגש על יידי הקבלן בבהתאם
מפורשות כי החשבבון החלקי ש
ת
את
מוסכם בזא
מובהר ומ
הקלנדרי
על ידי הקבללן בחודש ה
ת שבוצעו ל
סעיף  12.1.1לעיל ,בגיין העבודות
להוראת ס
העבודות יו גש ביחד עם החשבוון הסופי בבהתאם
תקופת ביצוע ה
ת
האחרון של
מען הסר ספפק מובהר כי אם הוג ש החשבון החלקי
 12.3להלן .למ
1
להוראות סעיף
חשב הוא כחשבון
האמור בבסעיף זה שלא במצו רף לחשבוןן סופי כא מור לא יח
וזאת על אף הא מור בסעיף  12.1.4.1ללעיל.
ת
ש"נתקבלל" על ידי כללית,

12.1.10

 90%מערך הזמנת
קיים לא י עלה על %
טבר בחשבוונות החלק
ערך העבוודות המצט
 95%מערך הזמנת
חמישה מילליון ש"ח ) כולל( ,ו% -
שערכה עד ח
מאושרת ש
העבודה המ
סכומים
הסר ספק ,הס
ר
העבודה ההמאושרת שערכה מעעל חמישה מיליון .למען
המפורטים בסעיף זה אינם כולליים מע"מ.

12.2

12.2.1

החומרים ובבערך העבודדה
התייקרוייות  -תנודוות במחירי ה
בסעיף  12. 2זה -
המתפרסם על ידי הלשכה
ם
חירי התשו מה בבניה למגורים
"המדד"  -מדד מח
קר כלכלי.
טיקה ולמחק
המרכזית לסטטיסט
ת
סם
שער חליפין של הדולר היצ יג של ארה""ב המתפרס
"הדולר" ו/או "שע" ח-
ע"י בנק ישראל.
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מראש כי במהלכה ישולמו
כל תקופה שהוסכם מ
ל
התיייקרויות ובבלבד שתקו פת הביצוע של העבודוות עפ"י
חוז ה זה תעל ה על  6חוודשים קלנ דרים רצופפים .כל
תסתיים
שנקבע מראש ות
ע
ת תחל במוועד
תק ופה קובעת
א נכלל
שבון בו הוא
ם בחודש בביצוע החש
לגבבי כל סכום
מועד שנקבבע מראש לסיום
ואו שר לתשלוום או במ
קופה הקובבעת ,לפי המועד ה מוקדם שבביניהם.
התק
קריטיים
מועדים הק
הינה עפ"י המ
ה
תקופה הק ובעת
הת
הוגדרו.
שה

"התקופהה הקובעת" -

ס"  -המדד//שע"ח הקבבוע בסעיף  3לחוזה -
שער הבסיס
"המדד ההבסיסי"" /ש
תנאי חוזה ככלליים אלו מהווים
מ סמך  , 4שת
מנו.
חלק בללתי נפרד ממ
מוצע של הח ודש בו
המדד /שע"ח הממ
ש" -
"המדד/ההשער החדש
תקופה הקובבעת במידה וסיום
סתיימה הת
הס
הינו לאחר ה 15 -בחוד ש,
התקופה הקובעת ה
ה
ח החדש יח שב המדד/
המדד /שע"ח
אחרת ה
שע"ח ה ממוצע של החודש הק ודם לחודש
התקופה הקובעת.
ה
המדד/שע"ח החדש למדדד
ח
השנוי בין ה
מקדם ה
"תנודות המדד /שע""ח" -
מתקבל על יידי
הבבסיסי  /שערר הבסיס המ
השערים במדדד
ההפרש בין המדדים/ה
חלוקת ה
הבסיסי /בשער הבס
/
סיס.
סיסי"
"סכום בס
או "מחירר בסיסי" -

חידה או סככום המבוס ס על רמת המחירים בבראשית
מחיר יח
שלומי התיייקרויות
אשר טרם ננוספו לו תש
התקופה הקובעת א
ה
תקופה הקו בעת.
שחלו בת

ת" -
"סכום הההתייקרויות

מתקבל כ תוצאה
סכום המ
הס
מדד/השער בסכום הבס
המ
סיסי.

ממכפלת
מ

תנודות

12.2.2

אשר על
החומרים ,א
או במחירי ה
העבודה ,ו
מוסכם בבמפורש ,כי שום תנוע ות בשכר ה
ה( או בהוצצאות או
מקום המבנה
הובלתם למ
החוזה )כול ל הוצאות ה
ספקם לפי ה
הקבלן לס
אלא בהתאם לפסקה
א
החוזה,
שעל הקבלן  ,לא ישנו את שכר ה
ם אחרים ש
תשלומים
 12.2.3דללהלן:

12.2.3

החוזה בהתאם ללכך לפי
ה
דות במדד/בבשע"ח ,יגדדל או יקטן שכר
אם יחולו תנוד
החיישוב הבא:

א.
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תשלומי
של שכר החווזה תחושב מדי כל ח ודש לגבי ת
ההפחתה ל
ההעעלאה או ה
התאם לתנודדות במדד /בבשע"ח,
הבייניים של העבודה שבו צעה באותוו חודש ,בה
מו לקבלן ווכן כל סכוום אחר
מים ששולמ
שלומי הבינניים הקודמ
ובנייכוי כל תש
ם ,מפרעה ו הן מכל
מה ,חומרים
שש ולם לקבלן או המגיע ממנו ,הן בבתור מקדמ
סיבבה אחרת שהיא.
ב.

נגר ם עיכוב עעל ידי הקבבלן בביצועע המבנה ,או ניתנה לקבלן אר כה לפי
בהתאם לס עיף 9.7
דריישתו הוא ללהשלמת בי צוע המבנה פרט לארככה שניתנה ב
שבוצעה במבנה ,כאילו בוצ עה במועד שעל הקב לן היה
ה
דה
או כל עבוד
ירא
מנים לפי סעעיף . 9.3
בהתאם ללוח הזמ
ם
לבצצעה

12.2.4

ם בכתב
חירים הנק ובים בשקללים חדשים
ם הנקובים בחוזה ז ה הינם המח
המחירים
אים המיוחדדים של החו זה.
אחרת בתנא
הכמויות וזאת אלא אם נקבע א

12.2.5

כל חשבוון )להלן " -החשבון הרלוונטי""( שיוגש ללגבי עבודו ת שננקבו לגביהן
חשבון סופיי ,יוגש על יידי הקבלן ,כאמור
מחירים בבחוזה זה ,בין חשבון חלקי ובין ח
שב לפי
הנזכר בסעעיף  12.1.1לעיל מחוש
בפרק  112זה ,כאש ר החשבון המצטבר ה
טבר של
החוזה כולל פירוט מצט
מויות של ה
הנקובים בכתב הכמ
ם
ם הנומינליים
המחירים
אושרו עד לחשבון הררלוונטי
החשבונות שהוגשו וא
המצטבר של כל ה
ר
כל הסכוום
סכום החשבון הרלוונט י.
בצירוף ס

12.2.6

התייקרויות שיוגש ע ל י די הקבבלן כאמור בסעיף . 12.11.1ג .לעי ל ,יוגש
ת
חשבון ה
אים:
בהתאם ללתנאים הבא

של כל הח
ה הסכום המצטבר ש
קרן בחשבוון ההתייק רויות יהיה
 12.2.6.1סכום הק
חשבונות
החשבון הר לוונטי.
שהוגשו וואושרו עד ללחשבון הרללוונטי ,בציירוף סכום ה
ששולמו
סכומי הקרן )לללא התייקררויו ת( של הסכומים ש
י
יופחתו כל
ו
קרן
 12.2.6.2מסכום הק
שבונות הקוודמים עד ללתאריך
כמשולמים לקבלן על פי כל החש
לקבלן או שנחשבים כ
החשבון הררלוונטי.
ה כאמור בבסעיף  12.2. 6.2לעילל יצבור
 12.2.6.3סכום הקררן הנותר ללאחר ביצווע ההפחתה
ה אחרת
שר ,בכפוף ללכל הוראה
ת בגובה הפרשי הצמדדה למדד/ללשע"ח כאש
התייקרויות
מיוחדים ,יהיה המדד הבסיסי/ש ער הבסיס המדד/השעער הקבוע בבסעיף 3
בתנאים המ
ממנו והמדדד/השער
סמך  , 4שתנאים כללייים אלו מהוווים חלק בבלתי נפרד מ
לחוזה  -מס
החשבון
קלנדרי שבגגינו הוגש ה
החדש יהיהה המדד/השער שהתפפרסם בגין החודש הק
הרלוונטי.
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על פי הסכם זה ,או
ע"י הקבלן בבביצוע התחי יבויותיו ל
נגרם עיכוב י
ם
 12.2.7למען הסר ספק,
תחייבויותיוו על פי
להשלמת ביצוע הת
ת
הקבלן ארכ ה
ניתנה לקבבלן לפי דרישתו של ה
לא יהא הקבללן זכאי
לארכה שאושרה על פי האמוור בסעיף  9. 7לעיל( א
ה
הסכם זה ) פרט
מועד הקבועע בלוח
התקופה שבין המ
ה
להתייקרוי ות כאמור בסעיף  12 .2זה בגיין
התחייבות ו התחייבות לבין מועד הביצוע
הזמנים שלל החוזה לפפי העניין לבביצוע כל ה
ת.
בפועל של הההתחייבות
קל נדרים
תקופת ביצוע העבבודות עפ"יי חוזה זה הינה עד  6חודשים ק
ת
 12.2.8מובהר כי אם
קרויות.
שולמו לקבללן כל התייק
רצופים )כוולל(  -לא יש
אם יימסר לקבלן צו התחלת
מובהר כי א
בסעיף  12..2.8לעיל מ
מבלי לגרוע מהאמור ב
 12.2.9מ
בהליך המכרז אוו בהליך
ך
צעות
מועד האחררון שנקבע ללהגשת ההצ
ע בודה עד  990ימים מהמ
קופת 90
כל התייקרוייות בגין תק
מו לקבלן ל
ההזמנה להצציע הצעות ,לפי הענייןן ,לא ישולמ
ה
לאחר חלוף יותרר מ90 -
ר
סר בפועל ללקבלן
הימים האמ ורה .היה וצו התחלת עבודה יימס
ה
הנקובים
המחירים ה
שר אינן תללויות בקבל ן ,יוצמדו ה
מסיבות אש
מים כאמורר,כתוצאה מ
ימ
שבו תמה תק ופת 90
ו
ח הידוע מ המועד
מדד/בשע"ח
בבהצעת הקבבלן לתנודות שחלו במ
העבודה בפוועל.
צו ה תחלת ה
הימים האמ ורים ועד למועד מתן צ
ה
מבוטל.
 12.2.10מ
חוזה
תייקרויות לגבי עבודוות ויחידות שלא צוינו בכתב הכמ ויות של הח
 12.2.11הת
לקבלן התייקרוי ות הרי
ן
 1 2.2.11.1במידה ובבתנאי החווזה המיוחדדים יצוין ככי לא ישו למו
בכתב הכמויות נספח "א"" לתנ אי
ב
ספות שלא צוינו
שלגבי עבבודות ו/או יחידות נוס
בסעיף  11לעיל( על ידי
ף
אמור
החוזה ה מיוחדים  ,יייקבעו כל המחירים ))למרות הא
נוספת כאמור בס
ת
חידה
המהנדס וכל חשבון בגין כל עבבודה או יח
ס"ק זה יוג ש ביחד
תכונת כאמוור בסעיף  1 2לעיל.
עם שאר ההחשבונות ובאותה מת
תנאי החוז ה המיוחדים
 1 2.2.11.2על אף ההאמור בסעעיף  12 .2.11.1לעיל ,וובמידה ובת
ם יצוין
חידות נוספוות שלא
מחירי עבודדות ו/או יח
מוסכם כי מ
המדד הבבסיסי/שער הבסיס ,מ
המהנדס
חדים  ,ייקב עו על ידי ה
חוזה המיוח
"א" לתנאי הח
"
הכמויות נספח
ת
תב
צוינו בכת
הבסיסי/לש ער הבסיס וישולמו לגגביהם התיייקרויות
וכי מחיררים אלו יהווונו למדד ה
אי החוזה .
על פי תנא
שינויים
בי עבודות ש
קרויות לגב
 12.2.12ח ישוב התייק
ובינוי או נציגו במינהל
י
תיות
מהלך ביצוע העבודות יורה ראש מינהל תשת
 1 2.2.12.1היה ובמ
תכניות ,במ פרטים ובמ
שינויים בדדרישות המ פורטות בת
תשתיות ובינוי על ש
מסמכים
הוראות סעעיף  10.3.2לעיל ,ייקבבע ערכו
מחוזה זה עפ"י ה
ה
חלק
האחרים המהווים ח
הוראות סע יף  10.3.3לעיל בכפו ף לכך שע רכו של
בהתאם לה
שינוי כזה ב
של כל ש
סי/שער הבס
מדד הבסיס
רך חודש המ
השינוי יייקבע לפי ער
סיס.
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 1 2.2.12.2למרות ההאמור בסעיף  12.22.12.1לעיל ,מובהר כי במקרה ו בסעיף  7.1לתנאי
לא ישולמו לקבלן הת ייקרויות ,הרי שאם במהלך
החוזה ההמיוחדים ייצוין כי א
ת ובינוי
ת ובינוי או נציגו במינ הל תשתיות
הל תשתיות
יורה ראש מינה
ה
ביצוע העעבודות
האחרים
מסמכים ה
שות המפוררטות בתככניות ,במפפרטים ובמ
על שינוייים בדריש
המהווים חלק מחוזה זה עפ"י הוראות סעעיף  10.3.2ללעיל ייקבע ערכו של ככל שינוי
סעיף  10.3.3לעעיל בכפוף ללכך שע רכו של השינויי ייקבע
ף
כאמור ב התאם להוראות
לפי המחיירים המופייעים בכתב הכמויות.
12.3
12.3.1

חשבון סוופי
סיום כל העעבודות עפ""י החוזה וומסירת דו""ח קבלה מ
תוך  45ייום לאחר ס
מוקדמת
לכללית חשבון סוופי בצירוף המסמכים הקשורים בו ו/או הננדרשים
ת
יגיש הקבבלן
מהנדס.
על ידי המ
סה ,ניתן
הל מחלקת בבינוי/הנדס
ע"י ראש המיננהל או מנה
שאושר מראש י
ר
במקרה חחריג
סיום העבודדות כאמור לעיל.
תוך  60יום מס
החשבון הסופי ך
ן
יהיה להגגיש
החשבון ההסופי יכלולל:
ה( אשר
תכונת כתב הכמויות של החוזה
סופי )במת
א .כתבב כמויות ומחירים ס
שבוצעו מת חילת העבוודה ועד
יתיייחס לכמויות המצטב רות של כל העבודות ש
הכמויות.
מחירי היחיידות הנקובבים בכתב ה
סיוומה  ,כשהן מוכפלות במ
הכמויות
מודפס בתו כנת כתב ה
כתבב הכמויות והמחירים הסופי יהי ה מוקלד ומ
בה הוגשה הצעתכם במכ רז ,ויכלול את העמודדות הבאות  :מס' סעיףף בכתב
חידה ,כמות החוזה % ,ביצוע סופיי ,כמות
מויות ,תאוור העבודה ,תאור היח
הכמ
והמחירים הסופי יוגגש ב3 -
ם
הכמויות
ת
תב
סופפית ,מחיר ייחידה ,סכוום סופי .כת
שבון.
מתאים המג בה את החש
תקים בצירוף דיסקט /תקליטור מ
עות
ב.

בכתב הכמויות הסופי
ב
דפיי ריכוז סופיים עם פפרוט הכמו יות המצט ברות
כמויות סופיים מ
ת
המבבוססים על דפי
מאושרים.

ג.

סיכום סכוומי ההתיייקרויות
קרויות סופפי אשר יככלול את ס
חשבבון התייק
עליהם התייקרו יות לפי
ם
חלים
קרויות על סכומים שח
ספת ההתייק
שא ושרו ,בתוס
תייקרויות.
אושרו להם תשלומי הת
החווזה וטרם א

ד.

ת ,אשר
הלן ,בגין ככל העבודות
מור בסעיף  13.1.2לה
דוחח קבלה מו קדמת כאמ
בסעיף  13.3להלןן.
ף
כמפפורט
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12.3.2

ה.

או אחרות שלפי החוז ה חובת
המקומיות א
משלתיות ,ה
שורים מהרשויות הממ
איש
חד בהתאם לסעיפים  2.1.22ו  2 .1.3-לעיל,
המצצאתם לכלללית חלה עלליו ,ובמיוח
אם לפי קבי עת המהנד ס אין צור ך באישור מאלה המ פורטים
כוללל ,אלא ם
ה המקומית לתכנון ולבבניה ,לחבורר לרשת
מתאימים מן הועדה
ם
אישורים
ם
להללן,
אומי ומקרןן ביטוח
ם מהמוסד לביטוח לא
ביוב ולרבו ת אישורים
מ ל ,מים וב
חשמ
הומצאו
חוזה .לא ה
החלים עלייו עפ"י הח
תשלומים ה
על הסדר הת
פועעלי בנין ל
חסרים מתו ך יתרת
סכומים הח
רשאית כללית לננכות את הס
ת
האיישורים דלעעיל,
ה.
לרשות המתאימה
ת
מנה ,ולהעבבירה
המגיעה לקבלן ממ
ה
הסככום

ו.

אחר לפי דריש ת המהנדס.
ר
כל מסמך
התביעות ה כספיות
הדרישות וה
סכם מראש כי בחשבו ן הסופי כללולות כל ה
מוס
בגין החוזה.
ן
של הקבלן

תו במלואו בבהתאם
מיום הגשת
המהנדס תווך  60יום מ
דק על ידי ה
החשבון ההסופי ייבד
מצאו על
תנאי שהומ
המהנדס ובת
להוראת סעיפים  12.11.4ו 12.1. 4.1 -לשבייעות רצון ה
א מולאו
הנדס כי לא
מכים והאי שורים הנד רשים ממנוו .קבע המה
ידי הקבללן כל המ סמ
שניתן לדעת ו לאשר
שר את חלק החשבון ש
הסופי ,יאש
לבדיקת החשבון ה
ת
כל התנא ים
מה של בדייקת החשב ון הסופי; במקרה
הסיבות לעייכוב בהשלמ
קבלן את ה
ויודיע לק
לעיל או לאחר המועד
ל
שנקבע
חר המועד ש
הבדיקה  30יום נווספים לאח
ה
שך
כזה תמש
החשבון
שנמס רו ככל המסמכים והאישו רים לפי ה מאוחר שבייניהם ומועעד תשלום ה
גם ביקורת ואישור ס ופי של
בדיקת המהנדס תכלול ם
ת
אם.
הסופי ידדחה בהתא
ם.
החשבונות החלקיים
ת
ת
ם והחשבונוות שאושרו בעת בדיקת
המסמכים
החוזה"
קבעו לבדיק ת החשבון הסופי יקב ע המהנדס את "שכר ה
מועדים שנק
בתום המ
תו יקבע
קרה והמה נדס לא סייים בדיקת
סעיף  12.4להלן ,במק
בהתאם להורא ות ס
תוצאות
תוקן לפי ת
ת שכר החווזה עד שית
במועד זהה שכר חוזזה זמני שייראו בו את
בדיקת החחשבון הסופי.
ת )שכר החווזה כפי שנבבדק ואושרר על ידי
בדיקת ולאיישור כללית
שכר החו זה יובא לב
קרא להלן " -שכר החווזה"(.
כללית ייק

12.3.3

את כל התחיי בויותיו
הקבלן למלא ת
ן
ה על
שכר החוזה
כתנאי מווקדם לתשללום יתרת ש
הדין.
עפ"י החווזה ומכוח ה
סמכים והא ישורים שעעל הקבלן ללהמציא
מבלי לגררוע מכלליות האמור לעיל ,המס
לתשלום יתרת שכרר החוזה הנ ם כדלקמן:
ם
דם
לכללית ככתנאי מוקד
א.

הלן.
כמפורט בס עיף  13.2לה
תכנניות עדות כ

ב.

דו"חח קבלה סופית.
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ג.

קבלן לפיה ,,עם קבלת התשלום ללפי החשבוןן הסופי
חתומה על ידי הק
ה
הצההרה
ת ודרישות כלשהן מכ ללית בגין החוזה,
במללואו ,אין ללו כל טענוות ,תביעות
לרבבות דרישה לקיום בור רות או פתייחה בהליכ ים משפטיי ם אחרים ככלשהם,
אלו.
ה כל ליים א
סח נספח ". 12.3.3ב" לתנאי חוזה
בנוס

ד.

ערבבויות לבדק כנדרש בחווזה.

12.3.4

ששולמו
תשלומי הביניים ש
י
שכר החווזה ישולם לקבלן על ידי כללית בהפחתת ככל
חר ששולם ללקבלן לפי או בגין הח וזה וכל סככום המגיע לכללית
לקבלן וככל סכום אח
הקבלן לפי ה
הו וחל על ה
סכום ששולם ללגורם כלשה
ם
מהקבלן ללפיו או בגיינו וכל
החוזה.
אי התשלום הקבועים בבסעיף  12.5להלן.
התאם לתנא
ישולם לקבלן בה
ם
הסכום ההנותר

12.3.5

ה המהנדס רשאי להוררות לקבלן להגיש
למרות ההאמור בסעיף  12.3.1לעיל ,יהיה
תייחס לביצווע אותן
חשבון בייניים סופי גגם לאחר ס יום שלב כללשהו מהעבבודות ,המת
שינויים המ חויבים.
העבודות ,,ובמקרה ז ה יחול כל האמור בס עעיף  12.3בש

12.4
12.4.1

שכר החו זה
תעשה על ידדי המהנדס :
קביעת ש כר החוזה ת
שינויים
היחידה הכללולים בכתבב הכמויות של החוזה  ,ובכפוף לש
א .על פי מחירי ה
כמפורט בסעיף  100.3לעיל
ט
ם יהיו כאללה,
שינויים ,אם
אות בדבר ש
תאם להורא
בהת
אמור בסעייף  11.3לע יל לגבי
הוראה אחר ת בחוזה זזה ,ו לפי הא
ובככפוף לכל ה
ה .למען
בכתב הכמויות של החוזה
ב
ספות שלא צוינו
עבוודות ו/או ייחידות נוס
הסרר כל ספק ,מובהר מפפורשות כי במקרה שנניקבו מחיררים שונים לסעיפי
בכתב הכמו יות של הח וזה תהיה ככללית רשא ית לקבוע ) וקביעה
עבוודות זהים ב
בלי כל ערעור(( כ י המחיר הנמוך א
הצדדים י
תחייב את ה
זו ת
הוא שיחול לגבבי אותו
חוזה.
מויות של הח
קי כתב הכמ
סעייף בכל פרק
ב.

תוכניות
תיאורטי על פי הת
י
מדיידת הכמויות תעשה עעל ידי המ הנדס באופפן
אים:
תנאים המצטברים הבא
ובת
)(1

התוכניות.
העבודות בוצעו למעעשה על פי ה
ת

)(2

של כמויות של אי אלו מהיחידות שבכתב
קח בחשבון כל הגדלה ש
לא תילק
שינויים
של הוראת ש
תחייבת ל
הכמויות של החוז ה שאינה תוצאה מת
ת
תשתיות וב ינוי בכתב על פי סעייף 10.3
שניתנה על ידי רא ש מינהל ת
מיוחדים ל
האמור בנספחים לתנאים המ
ר
לעיל ,לעומת
של החוזה.
סעיף  1.2.9לעילל.
ף
הו ראת
אין באמור לעיל כד י לגרוע מה

קביעת המההנדס בכל ה
הנוגע לאמו ר לעיל תהייה סופית.

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  105מתוך 1447

אחרת של ח וזה זה ,מו בהר בזאת כי שכר
 12.4.2למען הסר ספק ,ומבללי לגרוע מככל הוראה א
הנדס ,וייבדדק ויאושר על ידי כלללית ,כאמורר לעיל,
החוזה כפיי שייקבע עעל ידי המה
המטלות ,הבבדיקות
מורה בגין כל העבוד ות ,ההתח ייבויות ,ה
כולל את מלוא התמ
חוזה זה.
מכל מין וס וג שהם שע ל הקבלן לבבצע על פי ח
והפעולות מ
 1.2.9ו  . 1.4.3 -לעיל ולמעען הסר ספפק ,מוסכם ומוצהר מ פורשות
1
 12.4.3בכפוף לסעעיפים
ה ותהיה
תהא כל חרריגה מהתוככניות והמפפרטים .היה
עוד כי הקבבלן אחראי לכך שלא ת
הקב לן בכל ההוצאות הכרוכות בבה בלא שי הא זכאי ללתשלום
מור ישא ה
חריגה כאמ
נוסף ו/או ננפרד מעבר לשכר החוזזה.
חריגה כאמוור .עוד
ס מיידית בבדבר כל ח
כמו כן ,ה קבלן אחראי לידע א ת המהנדס
חשבון חלקי כלשהו
או כללית ח
המהנדס ו/א
שות כי אפי לו אישרו ה
מוסכם ומווצהר מפורש
אמור ,אין בבכך כדי
מופיעה חריגה כא
ה
הם
החשבון הסוופי אשר בה
של הקבלן ו/או את ה
הנדס ו/או כללית
טיל על המה
בלן כאמור לעיל ו/אוו כדי להט
לגרוע מאחחריות הקב
הו ,נוסף או נפרד מעברר לשכר
שלום כלשה
הקבלן בתש
אחריות כללשהי ו/או ללזכו ת את ה
החוזה.
12.4.4

יידרש ע"י הקב לן בחשבון שיוגש
ש
שלא
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכום ש
ק משכר
קבלן כחלק
ובמועד כאמור ל עיל לא יוככל להיתבע על ידי הק
ד
לכללית בדדרך
החוזה במוועד אחר כללשהו.

12.4.5

ש הגשת
שלומים יהי ו צמודים למדד חודש
דר התייקררויות התש
את כי בהעד
מובהר בזא
ההצעה .

12.5

תשלום כמפ ורט בסעיף  12.1לעיל ,,ישולם
כל תשלום חלקי על פ י חשבונות שאושרו לת
סעיף  12.1.1לעיל.
ת החשבון ,כמפורט בס
לקבלן תוך שוטף 93 +יום לאחר מועד הגשת
לתשלום כמפורט בבסעיף  112.3לעיל,
ם
שר
בון הסופי כפי שיאוש
התשלום עעל פי החשב
מור לעיל ,ה
ובכפוף לכלל הוראות חוזה זה ,לרבות בלי לגרוע מכ לליות האמ
הוראות
 93יום ל אח ר מועד
שוטף 9 +
איחורים ,יבבוצע תוך ש
מים בגין א
בדבר פיצו יים מוסכמ
שלום על
כאמור בסעיף  12 .3לעיל אוו תוך  30י ום מיום א ישורו לתש
ר
שבון
הגשת החש
ס ,לפי המא
ידי המהנדס
אוחר.
שבון הסופיי ,כאמור בסעיף  1 2.5זה לעילל יבוצע
קיים והחש
שבונות חלק
תשלום חש
הבנק של ה קבלן )לפי בחירת
באמצעות שיק או העעברת כספיים ישירות לחשבון ה
ח "  – " 12.5בקשה לביצוע תש
וחתימה על נספח
ה
כללית( ובבכפוף למיללו י
שלומים
 14או ה  221 -או ה -
ם שהינו ה 6 -או ה1 -
באמצעות ההעברת כספפים ,באחד מהתאריכים
הנקובים
צע באיזה מהימים ה
תשלום יבוצ
העניין כאשר הת
ן
 29בחודש הרלוונטי ,לפי
הימים כאמ ור לעיל ,לפפי העניין.
שוטף  93 +ה
לעיל שהינוו הראשון לאחר תום ש
ם ביום.
אמור יוקדם
התשלום כא
במידה ומוועד התשלו ם הינו ביוום ו' ו/או ערב חג ה
במידה ומוועד התשלום כאמור לעיל הינו ביום שבת ו/או חג ו /או שבתוןן יידחה
שון שלאחר מכן.
סקים הראש
התשלום עדד ליום העס
קבלן כנגד חשבונית מ ס כדין במוועד שבו עלל הקבלן
המע"מ בגיין כל תשל ום ישולם לק
ט בסעיף  144.3להלן.
לכללו בדו""ח המוגש עעל ידו למע""מ ,כמפורט
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12.6

תר מ 14 -יום בביצווע תשלומי ם לקבלן בבהתאם
בכל מקרהה שכללית תפגר ביות
מעט אם
החשב הכללי ,למ
ב
ת לקבלן רייבית
תשלם כללית
חוזה זה  -ת
למועדים ההקבועים בח
שהו של חוזזה זה.
ת בחלק כלש
נקבע אחרת
ה זה לא
מים החלים על כללית על פי חוזה
איזה מהתשלומ
ה
בביצוע
פיגור של עעד  14יום ב
ריבית כלשהי בבגין פיגור בביצוע
ת
כם זה וכלללית לא ת שלם
יהווה הפררה של הסכ
תשלומים ה ממונים מככספי תרומוות ו/או
פיגור בביצוע ת
ר
תשלומים ככאמור וכן בגין
הבריאות( וואשר הפיגגור בביצוע ם נובע
ישראל )באמצעו ת משרד ה
ל
מכספי מדדינת
מפיגור בהעעברת הכספפים האמוריים לידי כלללית.

12.7

תשלומים בעודף מעעבר לסכומיים להם
ם
אם יתברר שכללית שיילמה לקבללן
מובהר כי א
מועד החזררתה או
חזר יתרת מקדמה שמ
ה ,כולל הח
היה הקבללן זכאי על פי החוזה
קבלן לכל ליית הסכומי ם ששולמו לו בעודף ,מיד לפי דדרישתה
קיזוזה עברר ,ישיב הק
ת החשב
של כללית וזאת בציררוף הפרשיי הצמדה ו ריבית בשייעור ריבית
הראשונה ש
סכום ששול ם בעודף ו עד למועד השבתו
שלום כל ס
האוצר מיום תש
ר
שרד
הכללי במש
בפועל לכלללית.

פרק  - 13השלמה ,בדק ,אחרייות ותיקוניים
דות
קבלת העבוד
הליכים לק
13.1
 13.1.1קבלה מוקדדמת
שלו ושל ה קבלנים
העבודות ש
על הקבלן להודיע ל מהנדס בכ תב על סיוום ביצוע ה
האחרים .ללאחר בדיק ה יקבע המ הנדס אם י ש הצדקה ללכנס ועדת קבלה מוקדדמת של
קביעתו תהיה סופית.
העבודה ,וק
המתכננים ,הקבלן
מהנדס לכנס את הוועעדה ,יזמיןן להשתתף בה את ה
החליט המ
בחירתו.
קב לן ,לפי ב
ומהנדס הק
לא לכנס את הועדה ,יוורה לקבלן מהן העבו דות שיש ללהשלים
החליט ההמהנדס א
את הועדה אשר תבדדוק את
צון המהנדדס ,יכנס א
ולאחר ההשלמתן ,ל שביעות רצ
ח קבלה
הלן " -דו"ח
דו"ח מסכם )לה
ח
יעביר המהנדס ללקבלן
ר
דיקה
העבודות ..לאחר הבד
ת הועדה לקבלן על הפגמים שנתגלו
מוקדמת""( שיכלול את הערוות והוראות
תיקונים
תאריך לסיום הת
ך
החסרים וכדדומה וייקבבע בו
בבדיקה ,העבודות והחומרים ה
קדמת.
הקבלה המוק
וההשלמוות של האמור בדו"ח ה
מת עבודות על ידי
בתאום עם השלמ
ם
שלמת העבוודות
הקבלן יבבצע ללא דייחוי את הש
ם האחרים.
הקבלנים
13.1.2

קבלה סו פית
מהנדס ועדת
ס ,יזמין המ
שביעות רצ ון המהנדס
תיקונים וההשלמות לש
בתום הת
ת קבלה
העבודות
מנויים בסעעיף  . 13.1.1אם יתברר מבדיקת ה
הגורמים המ
סופית בההשתתפות ה
שלמות אש ר צוינו
קונים וההש
הקבלת הסופית כי לא בוצעעו כל התיק
ת
על ידי ועעדת
קבלה המוק
בדו"ח הק
קדמת ו/או יתגלו פגמיים נוספים ו/או אם ה קבלן לא יבבצע את
בדו"ח הקבלה המוקדמת ,,יערוך
ח
קבע
ם וההשלמות בתוך המועד שנק
התיקונים
מור לעיל.
קבע כל האמ
קבלה מוקדמת ננוסף שבו יק
ה
המהנדס דו"ח

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  107מתוך 1447

הסתיימו בייצוע התיקוונים וההשללמות הכלוללים בדו"ח הקבלה
ת המהנדס ה
אם לדעת
יזמן את ועדת הקבלה
ן
הענין(,
מוקדמת הננוסף )לפי ה
בדו"ח הקבלה המ
ח
ת או
המוקדמת
ההשלמות בבהתאם
אי ביצוע ה תיקונים וה
הסופית וויירשם "דו"ח קבלה סופית" .א
ם במועדים שנקבעו על ידי המהנדדס יקנה
ו/או אי ביצועם
ו
לדוחות ההקבלה המוקדמת
שהוא המגיעעים לקבלן ממנה ו/אוו לגבות
זכות לכלללית לעכב תשלומים מכל מין ש
לדרוש ולקבל מ הקבלן ערבבויות נוספ ות כלשהן ,לפי שיקולל דעתה
ש
ערבויות ו/או
המהנדס ,וזזאת בנוסף לערבויות המנויות בבחוזה  -ל הבטחת
קול דעת ה
ו/או שיק
ה ומבלי לפפגוע בזכות ה של כלל ית לכל
תחייבויות הקבלן על פי החוזה
ביצוע הת
א ,לרבות בביצוע בעין של החוזה ,על פי כל דדין ו/או
כל מין שהוא
תרופה ו//או סעד מכ
על פי הח וזה.
דו"ח קבלה סופ ית הנו ביצ וע ניקוי סוופי.
ח
קבלת
התנאי לק
ההנחיות
מבלי לפגגוע בכלליות האמור ל עיל ,ביצוע קבלה סופיית יתקיים על פי כל ה
הקבועות בנוהל קבבלת מתקני ם וציוד שבבנספח "  3.11.3א )  "( 3ללתנאים
ת
וההוראוות
קבלניות
ביקורת בטיחות לע בודות ק
ת
היתר איכל וס-
כלליים אלו וכן יוגש טופס ה
מאושר וחתום.
ר
שבנספח "  3.1.3א )"( 4
13.1.3

קבלה חללקית
שהקבלן
שאית לדרווש מהקבלןן ,בהתאם לשיקול דעעתה הבלעדדי ומבלי ש
כללית רש
או חלקים כלשהם
א ,למסור ללה חלק ו/א
אי להתנגד לכך מכל סיבה שהיא
יהיה רשא
ת שבוצעו על ידו ועל ידי קבלניים אחרים .במקרה כזזה ,ת יערך "קבלה
מהעבודות
המחויבים.
חלקית" עעל פי ההליכים המפוררטים לעיל וובשינויים ה
אותם חלקיים שנתקבללו על ידה בב"קבלה
רשאית לתפעל וללהשתמש בא
ת
כללית תההיה
ת כללית
חוזה .במקררה שדרישת
רם הושלמו כל העבודוות על פי הח
חלקית" ללמרות שטר
הן ,יחל
ת העבודות ו/או חלק כלשה ו מה
ל"קבלה חלקית" נוובעת מפיגוור בהשלמת
קבלו בקבל ה חלקית ררק מתאריך מסירה
מנין תקו פת האחריוות לגבי העבבודות שנתק
סופית שלל כל העבוד ות על פי ה חוזה.
כי מסירת ה
מבלי לגררוע מהאמור בסעיף  13.1. 3לעילל ובנוסף לוו ,ייתכן י
העבודות
ה אחרת
קומות או בבכל חלוקה
תבוצע ע"י הקבלן בש לבים ,שית חלקו לפי ק
לכללית ת
תארגן להשללמת ביצוע העבודות בבשלבים
הקבלן להת
שתקבע ע "י כללית ,ויהיה על ה
קבוע בהסכ ם זה .הקבללן מצהיר בבזאת כי
כאמור ,ההכל עפ"י לווחות הזמני ם ועפ"י הק
האמור ללעיל ידוע לו ,וכי הוא לקח זאת בחשבון בעעת הכנתו ווהגשת הצעעתו ,וכי
דרישה ו/א ו תבייעה של
ה
הווה עילה לכל
מור לא תה
שלבים כאמ
מסירת ההעבודות בש
צוי כלשהם..
נוסף ו/או לפיצ
ף
תשלום
הקבלן לת

13.1.4

או לבצע
אית כללית להשתמש א
הסופית מסיבות ככלשהן ,רשא
ת
בלה
אם נדחהה מועד הקב
מהעבודות ווהקבלן לא יפריע לה בביצוע פעוולותיה ויה יה עליו
או חלקים מ
עבודות א
ת שיושלמו למרות תח ילת השימווש בהן.
להשלים את העבוד ות ולמסור אותן בעת
צע עבודות זזמניות על מנת לאפש ר שימוש בבאותם חלק
הקבלן מ תחייב לבצ
קים כפי
שתדרוש כללית.
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13.2
13.2.1

תכניות עעדות
הסופית היננו המצאה על ידי
ם הקבלה ה
תנאי לקיום
ם הקבלה הסופית ות
לפני קיום
ת.
תיו הגמורות
תוכניות עדוות מעבודות
הקבלן לככללית של ת

13.2.2

רות בסעיף 10.1.7
שרות הנזכר
בססו על ת וכניות העדדות המאוש
תוכניות העדות יתב
ת )עפ"י
סמך או מהננדס מערכות
ו  10.1.8-וכן על מדיידות שתער כנה על ידיי מודד מוס

תהיינה בקנ ה מידה
התוכניות ת
העבודות כפי שבוצצעו בפועל .ה
ת
את
המקרה( ותשקפנה א
העבודות
המתכנן לפ יהן ביצע ה קבלן את ה
ובדרגת פפירוט זהות לאלה שהו כנו על ידי ה
ט ,סמי-
מסור לכלללית דיסקט
ותאושרנהה על ידי המהנדס ו המתכננים .הקבלן ימ
שאושרה כא מור.
טת לאחר ש
העתקים מכל תוכנ ית משורטט
ם
אורגינל ו 3-
13.2.3

המוטל עלי ו לפי סעיפפים  13.2.2 , 13.2.1ל שביעות
קבלן אחר ה
א ימלא הק
היה ,ולא
ביצוע האמור ל עיל על ידי אחרים
ע
רצון המההנדס ,תהא כללית רש אית להזמיין את
על חשבוןן הקבלן.

13.3
13.3.1

ניקוי סופפי
או המבנה ללרבות עבודדות של
בגמר כל העבודות ו/או חלק כלשהו מהעעבודות ו/א
הוראות
ו/או קבלני מש נה ו/או גוררמים אחרי ם ,בהתאם למקרה ולה
ו
אחרים
קבלנים א
הקבלה הסופית ,על הקבלןן לפנות
ה
המהנדס ,ולפני הקבלה המוקדדמת ,וכן ללפני
ת ,לכלוך ,אשפה ,שי ירי בניה ככלשהם,
תרת פסולת
ממקום בביצוע העבודות כל ית
אשר קיבל לגביהם
וגורמים אחרים וא
ם
השייכים לו ולקבלננים
ם
חומרים ווציוד לביצווע
אישור מההמהנדס לפפנותם ממקוום ביצוע ה עבודות.
המבנה לשבביעות רצון המהנדס.
על הקבלןן יהיה לנקוות את המבבנה ומקום ה
בכלליות האמור ללעיל ,יהיה על הקבלן לנקות בין היתר ,את פני כל
ת
מבלי לפגגוע
הקירות ,המ
התקרות ,ה
כל הרצפות ,ה
קות ,את ל
ם שניתן לנק
החומרים
מרצפות ,הצציפויים,
המדרגות
חי הפיתוח וכו'.
הגישה ,שטח
ת ,הכבישים  ,המדרכות  ,שטחי הח ניה ,דרכי ה
זרים כגון אבק
ם
מרים
כל כתמי נ וזלים או לכלוך וחומ
על הקבללן להסיר כ
ק וצבע,
תקנים ,הצייפויים ,הרייצופים,
מרים ,המית
אחרים מכל החומ
ם
נוזלים א ו סימני לכלוך
אביזרי ההחשמל ,החיפויים ,הז גוגיות וכד'' וכל חלקי העבודות .עליו לתקן את כל
בצבע ,בכל העבודות ,ה
הפגמים בבציפויים וב
החו מרים ,המתקנים ,המסגרות ,הנגרות
וכו'.
תום את
הזמניים ,ה דרכים והככבישים הא רעיים ויסת
כל המבנים ה
סלק את ל
הקבלן יס
כל הבורוות ,התעלות ,יישר א ת כל קפליי הקרקע ,יסתום חוררים ,חריציים וכד'
וכל העבודות כשהם
ל
המבנה
סור את ה
המבנה .עליו למס
.
מת
שנעשו ללצרכי הקמ
דוקים ,פוע לים ,מורציים ומוכנים לשימוש מ יידי.
ם ,נקיים ,בד
מושלמים

13.3.2

הדרישות בסעיף  13.3. 1לשבייעות רצונו של המהנדדס ותוך
ת
חר
לא ימלא הקבלן אח
שנקבעה לו על ידי המ הנדס ,תהי ה כללית ררשאית לעש ות זאת עלל חשבון
תקופה ש
ביחס לנזקים שנגרמו
ס
תביעה
זה לא יוכל הקבלן לבבוא בכל ת
הקבלן ,וובמקרה ה
קבלן לא הו ציא אותם ממקום
לעבודות ,,ל חומרים או לכל רכווש של הקבבלן אשר הק
שך תקופת פפינוי שנקבעעה לו על יד י המהנדס.
ביצוע העעבודות במש

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  109מתוך 1447

13.4
13.4.1

אחריות
חלה על כל העבבודות ,לרבבות עבודות יהם של קבבלנים אחריים אשר
ה
אחריות ההקבלן
האפשרויות הנזכרות בבסע יף  44.2.3לעיל,
ההתקשררות עמם נעעשתה על פפי אחת מה
תנאים המיווחדים של החוזה .בא חריותו של הקבלן
נקבע אחרת בת
ע
א אם
וזאת אלא
ס והיא
או לבנות ו/או לספק מחדש על חשבונו וללשביעות רצצון המהנדס
לתקן ו/א
תחול על::

13.4.1.1

אי התאמה בעבודות וובחומרים ))להלן  -הככל ביחד
כל פגם ,נזק ,ליקוי  ,קלקול וא
קויה ו/או שימוש
מעבודה לק
"הפגמים "( אשר לדע ת המהננדס נגרמו כתוצאה מ
ם פגומים ו/א
או בניגוד ללתנאי החוז ה.
בחומרים

13.4.1.2

מו עקב
מהנדס נגרמ
אשר לדעת המ
ר
מבנה,
כל הנזק ים לעבודות ,לחומרי ם ו/או למ
הפגמים וו/או עקב תיקונם.

13.4.1.3

טה במסמכיי החוזה
ובחומרים אשר מקו רם בטעות או בהשמט
ם
בעבודות
ת
כל הפגמיים
אשר על ההקבלן היה לגלותם עפפ"י החוזה ווהקבלן לא עשה כן.

13.5
13.5.1

תקופת ה אחריות
ם נקבע
הלן אלא אם
קופת האחרריות )בדק וותיקונים( כמפורט לה
בחוזה זהה תהיה תק
החוזה:
תנאים המיווחדים של ה
אחרת בת

13.5.1.1

שנתיים.
.
ת-
לכל העבוודות אשר ללא נאמר לגגביהן אחרת

13.5.1.2

הסקה ,מי זוג אויר ,חשמל,
האלקטרו -מכניות ) תברואה ,ה
ו
לעבודות המערכות
צנרת וכדומ ה(  -שנתיים
תקשורת ,,מעליות ,צ
ם.

13.5.1.3

דוודים  -שללוש שנים.
למכונות ,,מנועים וד

13.5.1.4

שנים.
ת  -שלוש ש
לעבודות אספלט ,פייתוח ,כביש ים ומדרכות

13.5.1.5

שלד המבנה )"שלד המבבנה"  -כהג דרתו בתערריף הנדסת בבנין של
לעבודות הביסוס וש
תיישנות
תקופת ההת
קטים בישר אל מינואר  - ( 1977ת
אגודת ה אינג'ינרים והארכיטק
ק ההתיישנ ות תשי"ח . 1958 -
על פי חוק

13.5.1.6

לעבודות איטום  -חמש שנים.

13.5.1.7

מדרכות,
קיעת מרצפוות ו/או מ
הקירות והמק לט מפני ר טיבות ,שק
י
לעבודות בידוד
ם.
רגות 3 -שנים
חיפויים בבחדרי מדר

13.5.1.8

שנים.
סדקים בתקרות ו קירות 5 -ש
ם
לעבודות בינוי המונעות

13.5.1.8

לעבודות חיפויים חייצוניים 7 -שנים
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13.5.2

הסופית של העבבודות ו/אוו חלקי
ת
תקופת ההאחריות תחל מתארריך המסיררה
העבודות..

13.5.3

קי עבודות שטרם
חלקית של מעררכות הקשוורות לחלק
ת
בלה
במקרה שתהיה קב
קבוע כי
מחייבת ובללתי ניתנת לערעור לק
סמכות סופית ,מ
ת
הנדס
נתקבלו ,תהיה למה
קבלו בקבל ה החלקית כאמור
העבודה ו/או העב ודות שהתק
ה
תקופת ההאחריות לגגבי
תקבלו.
עבודות שטרם נת
ת
חלקי
של אותם ח
מיום הקבלה הסופית ש
תחל רק מ

13.5.4

למרות ההאמור לעי ל תחול א חריותו שלל הקבלן ,גגם לאחר תקופת הא
אחריות,
האחריות ללגביהם,
תום תקופת ה
ם
שנתגלו הפפגמים תוך  5שנים ללאחר
במקרה ש
שמקורם בביצוע העבודות או בבחומרים.

13.5.5

שתיתבע
הקבלן חחייב בתשלוום פיצויים לכללית ו /או בשיפו י כללית בככל סכום ש
מור ו/או
שהו בגין הפפגמים כאמ
ו/או תידררש לשלם ו/או תשלם בפועל לצד שלישי כלש
התקיים
התשלום בגינם ,בה
ם
שת
ו/או הנובע מפגגמים אלה ו/או מדריש
ו
בגין כל ההקשור
אחד מאללה:

13.5.5.1

הפגם איננו ניתן לתיקון;

13.5.5.2

תיקון;
אך כללית דדרשה מהקבבלן תשלום במקום הת
תן לתיקון א
הפגם נית

13.6
13.6.1

ותיקונים
ם
הליכי בדדק
ם בתוך
כללית ת ודיע לקבלןן ,מפעם לפפעם ,על הפפגמים שנתגגלו בעבודו ת ובמוצרים
של  5שנים ננוספות כאמ
או בתקופה ש
תקופת ההאחריות ו
מור בסעיף  13.5.44לעילל.
ת הודעת כללית ינהג ה קבלן כדלק מן:
עם קבלת

13.6.1.1

תוקן על ידיי הקבלן
פגם שלגבביו נאמר בהודעת כלללית כי יש ללתקנו באופ ן מיידי ,ית
הודעת כללית.
ת
קבלת
מיד עם ק

13.6.3.2

תוקן על ידיי הקבלן
פגם שלגבביו נאמר בהודעת כלל ית כי יש ל תקנו באופ ן דחוף  -ית
תוך  7ימיים מקבלת הודעת כלללית.

13.6.3.3

מן שיקבעו על ידי
ותוך פרקי הזמ
ך
קנו על ידי הקבלן ב מוועדים
פגמים א חרים יתוק
כללית בההודעתה לקבלן.

13.6.4

המהנדס
המלאה של המהנדס .ה
קבלן לשביעעות רצונו ה
תיקון הפפגמים יבוצ ע על ידי הק
סמך לקבוע את איכות ן וטיבן שלל עבודות ה תיקון וקבייעתו תהיה סופית.
יהיה מוס
אישור ביצווע התיקוני ם מפעם לפפעם יחולו הורא ות סעעיף  13.1בש
על נוהל א
שינויים
ם.
המחויבים
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13.6.5

קשורות
ת התיקון ככלולות גם עבודות הק
סר ספק ,מוובהר בזה ככי בעבודות
למען הס
ה ,פירוק ,סגירה ,טי ח ,צבע
לתיקון ,כגון חשייפה ,חפירה
,
בעקיפין ו/או הנלווות
וכדומה.
ם ביצוע
שהו ,תוארך בשנה מיום
של העבודות הקשורות ללתיקון כלש
תקופת ההאחריות ל
האחריות שננקבעו בסעייף 13.5
מבלי לפגוע בתקופות ה
קון ,וזאת מ
אותו תיק

13.6.7

תיקונים
את ביצוע הת
אם לא יימלא הקבללן הוראות סעיף  113.6או שלא ישלים ת
אית לפעול בבהתאם
במועדים שנקבעו לכך בסעיף  13.6.1לעייל ,תהיה ככללית רשא
להוראות סעיף . 9.9

13.6.8

פגמים ועבודות התיקונים באמצעות מומחים וויועצים
ם
קת ה
כל ההוצצאות לבדיק
או עבודות התיקונים נובעים
הפגמים ו/א
המהנדס קבע כי ה
ס
אם
יחולו עלל הקבלן ,א
מהתחייבבויות הקבל ן על פי סעייף  . 13.4קבביעת המהנדדס תהיה ס ופית.

13.7
13.7.1

גמר אחר יות
הע בודות ,א ו חלקן,
או כללית בבדיקה של ה
יזמו הקבלן ו/א
ו
חריות,
תקופת האח
עם תום ת
תתפו בקבל ה השנתית ויוצא דו""ח גמר
מים שהשת
בבדיקה ישתתפו א ותם הגורמ
אחריות.

13.7.2

ם .נוהל
רשימת התיקונים
ת
שיתגלו פגמים הטעוני ם תיקון ,ייוצא דו"ח עם
במידה ש
ם על ידי
השלמת התיקונים
ת
אחר
סופית של העעבודות .לא
ם הוא כנוה ל לקבלה ס
התיקונים
תעודת גמר " לתום
בדיקה נוספת ובבמידה שלא יהיו הערו ת ,תוצא "ת
ה
הקבלן תייערך
הוצאת התעעודה כנ"ל ובכפוף
חלק מהן .רק לאחר ה
בודות או לח
אחריות ההקבלן לעב
למילוי ככל יתר הת
תחייבויות הקבלן עפפ"י החוזה ישוחררו לקבלן העערבויות
לתקופת ההאחריות לאותו חלק מהעבודות כמפורט בח
חוזה.

13.7.3

מהחוזה
מהתחייבות הנובעת מ
ת
את הקבלן
תעודת גמר לקבלן איננה פוטרת א
מסירת ת
מורה.
אשר מטבבע הדברים נמשכת גם לאחר מועדד מסירת ה תעודה האמ

13.6.6

פרק  - 14שונות
קיזוז
14.1
של הוראות אחרות בח וזה זה וזכוותה של כלללית לכל תררופה או
מבלי לגררוע מכוחן ש
מוסכם בזה כי כלללית תהיה רשאית
ם
החוזה ו/או על פי כל דדין,
סעד אחררים על פי ה
ה אחרת
ובין מכל סיבה
ן
לקזז מכלל סכום שיגגיע לקבלן מכללית ,ביין על פי חווזה זה
או הדין
חוזה אחר א
או על פי כל ח
אשר יגיע על פיי החוזה ו
ר
שהיא ,כלל סכום המגיע או
התאם לעלי ית מדד
תייקרות בה
תוספת ריב ית חוקית והפרשי הת
מהקבלן לכללית ,בת
קופה הקובעעת תחל
התשומה בבניה למגורים/שער הדולר לפי סעיף  12.2כאשר התק
סתיים במועעד הקיזוז.
מה את הסככום במקום הקבלן ותס
במועד שככללית שילמ
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14.2
14.2.1

חרות
תביעות ככספיות ואח
אחרת יוגשוו על ידי
תוספת תשללום מכל ס וג שהוא וככל תביעה א
כל תביעהה כספית לת
אוחר מתארריך היווצרוותה של כל תביעה,
בכתב תוך  60יוום לכל המא
ב
הקבלן לככללית
חשבון הסופפי.
ובכל מקררה  -לא יאוחר מתארייך הגשת הח
אותה ככלוללה במחירי ה יחידה
תקופה הנ" ל ,רואים א
אחר תום הת
כל תביעהה שתוגש לא
תה אף מבליי להתייחס אליה כלל.
לעבודות וכללית רשאית לדחות
ת מחירי
מדובר בסעיף  14.2 .1לא יככללו תביעוות לקביעת
ר
בתביעות הקבלן עלליהן
א יכללו
יחידה נווספים ,אשר יוגשו לפפי הנוהל בבסעיפים  11. 2ו  11.3-בלבד ולא
נוספים או שינוי למחירי
ם
תביעות ככספיות המהוות תחלייף לקביעת מחירי יחיידה
ת.
תב הכמויות
יחידה הננקובים בכת

14.3
14.3.1

מוסף
מס ערך מ
מכללית וכתנאי ללקבלתו,
ת
שהו
תשלום כלש
מסור לכלליית ,סמוך ללקבלת כל ת
הקבלן ימ
ת מס ערוכות בהתאם ללחוק.
חשבוניות

14.3.2

שהמציא
מס ערך מוסף ישוללם לקבלן על ידי כל לית בהתא ם לחשבונייות המס ש
קובעת לגביוו.
סוף תקופת הדיווח הק
הקבלן בס

14.4
14.4.1

מניעת רוווח מופרז
היה לכלללית יסוד ללהניח ,למררות האמור בסעיפים אחרים בחווזה ,ששכר החוזה
ת כללית
מותיר לקבללן רווח מופפרז ,רשאית
או שעומד להיות משוללם לקבלן מ
ששולם א
את כל הפפנקסים ,
להמציא לכללית א
א
קבלן מתחיייב
חקירה והק
לצוות עלל עריכת ח
ם לחוזה א ו לביצוע של פעולה כלשהי
כים האחרי ם הנוגעים
ת והמסמכ
החשבונות
הן בעל -פה ווהן בכתב ש
ת אחרות ,ה
לתת כל ידיעות
ת
הכרוכה בבביצוע החווזה וכן
שיידרשו
לביצוע ההחקירה.
תי תלוי.
קטיבי ובלת
שבון אובייק
החקירה תעשה על ידי רואה חש

14.4.2

מותיר שכר החוזה
מחקירה כאמור ככי לפי שיק ו ל דעתה מ
ה
אה
קבעה כלללית כתוצא
תקבל על הדדעת כפי
החוזה כך שיניח לקבלן רוו ח הוגן ומת
ה
רווח מופפרז ,יופחת שכר
והקבלן מתחייב ל החזיר לפי דרישה כל סכום שקי בל מעל
ן
שייקבע עעל ידי כלליית,
לשכר החחוזה המופחת כאמור.

14.4.3

ת לפי סעיף זה ,יובאו בבח שבון בין השאר,
הוגן ומתקבבל על הדעת
לצורך קבביעת רווח ה
בתנאים דומים.
ם
שביצעו מב נים
הרווחים המקובלים אצל קבלניים אחרים ש

14.4.4

תום 12
לצוות על עריכ ת חקירה ללפי סעיף זזה ,לאחר ת
ת
שאית
א תהיה רש
כללית לא

14.2.2

הנדס.
שכר החוזה על ידי המה
חודש מיוום קביעת ש
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14.5

העדר זכוות עכבון
מקרקעין ,ככולם או
מין שהם לררבות על המ
מכל סוג ומ
א תהיה זכוות עיכבון מ
לקבלן לא
מד לרשותו על ידי כלללית לצורךך ביצוע
חלקם ו /או על כל נכס אחר ,אשר הועמ
הוראות ההסכם זה וללרבות כספיים כלשהם של כללית ,אשר יגיעו לידו לצורךך ביצוע
ליות האמור לעעיל ,לא
דים שלישייים כלשהם ..מבלי לגרווע מכל ת
תשלום ככלשהו לצדד
מכל סוג
קבלן זכות עיכבון על העבודות ו /או החומררים ,ציוד וומתקנים מ
תהיה לק
חום כל
ומין ,כו לם או חללקם ,אשר יהיו מצוויים במקו ם המבנה ו/או בתח
חייבויותיו בבהתאם
העומדים לרשותו ללצורך ביצועע העבודות ושאר התח
ם
המקרקעיין
העבודות ו/או המב נה ו/או
ת
להוראות הסכם זה וכן לא תהייה לו כל זכ ו ת עיכבון עעל
כל חלק מ
מהם שיבוצ עו ו/או יבנ ו על פי הסככם זה.

פרק  - 15ערבויות
על הקבללן להמציא לכללית א
15.1
את הערבוי ות הבאות המופנות לכללית ,ב מועדים
המפורטי ם להלן:
15.1.1

אם לאמור בבסעיף  6למ סמך  - 1הה
במועד שננקבע בהתא
הזמנה ,ימצציא הקבלן ל כללית
צוע כל ההת
ערבות בננקאית לביצ
תחייבויות על פי החוזזה ,צמודה למדד אשרר בכפוף
סך השווה ל 10% -
תהיה על ס
מיוחדים שלל החוזה  -ת
בתנאים המ
אה אחרת ב
לכל הורא
החוזה ,בתו ספת מע"מ  ,בנוסח
מויות של ה
כמופיע בכתב הכמ
ע
דות,
מחיר העבוד
מסך כל מ
של החוזה ,של תאגיד בע ל רישייון בנק על פי דין
המצורף לתנאים המיוחדים ש
בישראל.
טות בסעיף  15.1.3להללן.
בלן כנגד קבבלת הערבוייות המפורט
ערבות זו תוחזר לקב
ת ו/או שלבבי הביניים לביצוע העעבודות,
כל האופציות
מנה לא כולללת את ל
אם ההזמ
חה עם הפעללת האופצי ות ו/או
לבקש מהקבלן עערבות בגין החלק הנדח
ש
שאית
כללית רש
ם בקשת כ ללית לקבללת יתרת ה
השלבים הנוספים לבי צוע העעבודות .עם
הערבות
ת הנדרשת ,וזאת תו ך  72שעו ת מעת
כאמור ,ימציא הקבלן לכלליית הערבות
בכתב.
שתימסר לו הודעה ב
מובהר ככי כל עוד לא ימציא הקבלן לככללית את ערבות הבייצוע הנוספפת ו/או
תשלומים המגיעים לקבלן בג י ן ביצוע
ם
רשאית לעכב ביד ה
ת
המשלימהה תהיה כללית
המצטבר ש ל סכום
איזה מה עבודות עבוור שירותי בריאות כלללית וזאת עעד להיקף ה
ערבות הבביצוע הנוספת.

קשת כללית תוך 14
קודת שינוייים ,ימציא הקבלן לבק
בהתאם לפק
. 15.1.1א .הוגדל שככר החוזה ב
כל ההתחייבבויות על פ י החוזה ,צצמודה למדדד אשר
יום ערבוות בנקאית לביצוע ל
שווה ל -
תהיה על סך הש
ה
אים המיוחדדים של החווזה -
אחרת בתנא
בכפוף לככל ה וראה א
ם ,בתוספת מע"מ.
פקודת השינויים
ת
הוגדל שכר החוזה עלל פי
סכום בו ה
 10%מהס
של אחד מה
של החוזה ,ש
תהיה בנוסח המצורף לתנאים ה מיוחדים ש
הערבות ת
הבנקים
ם בסעיף  15.1.1לעיל )להלן " :עררבות הביצווע הנוספת "( .ערבות הביצ וע
האמורים
תוחזר לקבללן כנגד קבללת הערבויוות המפורט ות בסעיף  15.1.33להלןן.
הנוספת ת
מובהר ככי כל עוד לא ימציא הקבלן לכלללית את עערבות הביצצוע הנוספת
ת תהיה
העבודות
לקבלן בגין ביצו ע איזה מה
ן
לעכב בידה תשללומים המגייעים
ב
שאית
כללית רש
על פי הח וזה וזאת עעד להיקף ה מצטבר של סכום ערבוות הביצוע הנוספת.
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15.1.2

תשולם מקדדמה על
בכל מקררה שבתנאים המיוחדיים של החו זה ייקבע ככי לקבלן ת
סכום זהה לסכום
קבלן לכלל ית ערבות בנקאית בס
החוזה ,ימציא הק
,
שכר
חשבון ש
מודה למדדד ,בנוסח המצורף ללתנאים
מע"מ ,צמ
המקדמה כאמור ,בתוספת מ
 15.1.1לעיל.
1
סעיף
הנזכרים בס
ה ,של אחד מהבנקים ה
ם של החוזה
המיוחדים
טות בסעיף  15.1.3להללן.
בלן כנגד קבבלת הערבוייות המפורט
ערבות זו תוחזר לקב

15.1.3

שת החשבון הסופי,
הסופית שלל כל העבודדות או הגש
מעת המסירה ה
ת
בתוך  48שעות
הבנקים
של אחד מה
ערבויות לבדק ש
ת
קבלן לכלל ית
המאוחר מביניהם ,ימסור הק
הנזכרים בסעיף  15..1.1לעיל כללהלן :
א.

שר לכל
חריות בקש
ערבבות בנקאית צמודה למדד בגיין התחייבוויותיו לאח
להלן ,אשר בכפפוף לכל
,
בסעיף זה
ף
חרת
אשר לא נאמר לגביהן אח
ר
העבבודות
סך השווה ל 5% -
מיוחדים ש ל החוזה  -תהיה על ס
הורראה אחרת בתנאים המ
קבלן בגין כל העבודוות )למעט עבודות
סכום הכוללל הנדרש על ידי הק
מהס
המצורף
תוספת מע" מ ,בנוסח ה
קרויות ,ובת
טום( בחשבון הסופי ,ככולל התייק
איט
ה אחרת
חוזה .תוקףף הערבות י היה בכפוף לכל הוראה
חדים של הח
לתננאים המיוח
אם כן צוין הוראה
החוזה תוקףף הערבות ייהיה אלא א
חדים של ה
בתננאים המיוח
תום 24
אחררת בעניין תוקף הערבבות בתנאי ם המיוחדיים של החו זה  -עד לת
חודדשים מ יום מסירתה לככללית.

ב.

תיו לאחריוות בקשר ללעבודות
התחייבויות
בנקאית צמודה ללמדד בגין ה
ת
ערבבות
הוראה אחר ת בתנאים המיוחדים של החוזה  -תהיה
טום אשר בכפוף לכל ה
איט
הנדרש על ידי ה קבלן בגין עבודות
ש
מהסכום הככולל
על סך השווה ל  10% -מ
מיוחדים
טום בחשבו ן הסופי ,בבתוספת מעע"מ ,בנוסח המצו רף ללתנאים המ
איט
מיוחדים
הערבות יהיה בכפווף לכל הור אה אחרת בבתנאים המ
ת
של החוזה .תוקף
מיום מסירת
של החוזה  -ל  5 -שנים מ
ת הפרויקט לכללית.

15.2

למען הס
תנאיהן כדיי לגרוע
סר כל ספק מובהר כי אין במסי רת הערבוי ות ו/או בת
החוזה ו/או לצמצמה .
ת הקבלן לפי הוראות ה
מאחריות

15.3

הבלעדי וה בלתי מסוי ג ,מתחייב הקבלן
קול דעתה ה
שת כללית ,על פי שיק
לפי דריש
קפה של כלל ערבות שננמסרה על יידו על פי ח
לגרום מזזמן לזמן להארכת תוק
חוזה זה
לתקופה נוספת קצ ובה שאורככה יאושר מראש על ידי כללית  ,באופן בוו תקבל
כללית איישור בכתב על הארכת תוקפה שלל הערבות ,ללכל הפחות  7 ,ימים לפפני תום
המהנדס לא מילא הקבלן עדד לאותו
ס
או
לדעת כללית ו/א
ת
של הערבות  .אם
תוקפה ש
ת כל התחיייבויותיו וו/או חלק מהן על פ י החוזה ,לרבות בליי לגרוע
מועד את
ממש כל
כללית רשאית למ
ת
תהיה
מכלליות האמור לעייל ,חובתו עעל פי סעיף  15.3זה ,ת
על כללית.
חובה כלשהי ל
ה
אמור וזאת מבלי שהדבבר י יחשב ככמטיל
ערבות כא
מובהר ככי כל ערב ות שיידרש ה קבלן לה
ש הגשת
המציא תהי ה צמודה ללמדד חודש
ההצעה .

15.4

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
שירותי בריאות כלללית
תשתיות וביינוי
מינהל ת
חות
מדור הננדסת בטיח

בטיחות
הנחיות
מתוך 1447
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סבסט באתררי בנייה
לביצוע עבוודות עם אס

)נספח  3.1.3א )  ( 2לתנאי חוזה
קבלנים(
כלליים ללהתקשרוויות עם קב

תוך 147
עמווד  115מת
הוצצאה 1
166.01.2017

אסבסט
הנחיות כלליות לעעבודה עם א
ת

ק/
לטפל  /לפרק
ל
תי בריאוות כלליית
מוחלט עעל עובדי שירות
חל איסור מ
ט
האסבסט
פנות פסוולת או ככל עיסו ק אחר בבתחום ה
חליף/לפ
להח
וסילוק
ק
העבודה עם מוצר י אסבסט )ללרבות אסבבסט צמנט וואסבסט פרריך(
ה
קבלן לפעול על פי הנחייות
 . 1על הק
התשע"א –  20111ובתקננות הבטיחוות בעבודה
אבק מזיק ה
המופיעות בחוק למנניעת מפגעי אסבסט וא
ת
ת
פסולת
תעסוקתית ובריאות הציבור והעעובדים באבבק מזיק (
ת
ת
)גהות
ממפקח/יועעץ/מתכנן פררויקט ל"עבבודות בניה
קריטריונים הנדרשים מ
קבלן לפעול ע"פ הנחיו ת בדבר הק
 . 2על הק
באבק מזיק(
ק
הציבור והעוובדים
תעסוקתית ובריאות ה
טיחות בעבוודה )גהות ת
תקנה ) 2ב(ללתקנות הבט
באסבבסט".ראה ת
התשע"א – . 20111
אבק מזיק ה
ועל פ י החוק למנניעת מפגעיי אסבסט וא
ט".
בניה באסבסט
ה
טריונים הננדרשים ל"עעבודות
אסבסט ע"פ הקריט
ט
קח
קבלן לפעול למינוי מפק
 . 3על הק
ת ובריאות הציבור והעעובדים באבבק
)גהות תעסוקתית
ת
בודה
ראה תקנה ) 2ב( לתקנות הבבטיחות בעב
. 2011
2
בסט ואבק מזיק התשעע"א –
חוק למניעת מפגעי אסב
מזיק( ועל פי הח
(
מניעת מפגעעי
קבלן לפעול ע"פ הנחיו ת העבודה עם אסבסט של מינהל התשתיות ובינוי .ועל פי החוק למ
 . 4על הק
סט ואבק מזזיק התשע""א – . 2011
אסבס
העשויים בשלמותם או בחלקם
ה ע"י גורם
סיכון יי עשה
ם מאסבסט .הגדרת הס
ם
קבלן לבצע מיפוי מבניים
 . 5על הק
סבסט מורש ה(
ידע בבטיחות) .מפקח אס
מך ובעל ע
מוסמ
סוכנים.
חשדים כמס
באותן מבנים שנח
ן
קנות
סבסט ע"פ הנדרש בתק
 . 6הקבללן ייבצע בד יקות ניתורר נוכחות אס
מוסד שבתח
של הנהלת המ
את אישור ל
 . 7הקבללן נוטל על עעצמו ליידע ולקבל ת
חומו הוא פ ועל ,על כל עבודה
הקשוורה בטיפול /פירוק /החחלפה/פינוי פלטות אסבבסט ,ואיש ור המשרד להגנת הסבביבה ועל פי החוק
ק מזיק התשע"א – . 20 11
למניעעת מפגעי א סבסט ואבק
סט ,לרבות פירוק ופיננוי אסב סט לרבות לוח ות אסבסט -צמנט ואס בסט פריך ,על הקבלן
 . 8בכל עעבודת אסבס
הבטיחות בעעבודה ) גהו ת
)ה( לתקנות ה
תקנה ( 29
לפנות לקבלת איישור הועדהה הטכנית לאבק מזיק בהתאם לת
ת
והעובדים באבק מזייק  ,תשמ"דד . 1984
ם
אות הציבורר
תעסו קתית ובריא
אסבסט
ט
מורשה ומפ קח
מורשה ,דוג ם אסבסט מ
צע ע"י קבללן אסבסט מ
סבסט תבוצ
 . 9הקבללן יוודא שככל עבודת אס
התשע"א
א
סט ואבק מזזיק
ק למניעת מ פגעי אסבס
שרד להגנת הסביבה ובבכפוף החוק
מורש ה ,בכפוף ללאישור המש
. 2011
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ציוד
מתוך וצ
מתקנים
נושא :ננוהל קבלת
)נספח  3.1.3א )  ( 3לתנאי חוזה כללייים
קבלנים(
שרויות עם ק
להתקש

פררק:כללי

עדדכון מס' 5

מפרט4 1016 :
מס' מ

עמוד  1מתוך 6

ם וציוד
נוהל קבללת מתקנים
חטיבת

ללוגיסטיקה

תשתיות

מינהל תשתיות וביננוי
ל

ומערכות מידדע

נוה לים פנימייים

ם וציוד
נוהל קבללת מתקנים

מס' OP - 6

תחוללה25//7/2014 :

מהדורה2 :
מ

דף  116מתווך147 :

קבלת מתקנים וציוד
ת
נוהל
.1

כלללי

.
הזמנתה.
אי
תי נפרד של מפרט העבבודה ומתנא
הל זה מהוו ה חלק בלת
נוה
.2

טרה
מט

מו
קבלן ,יתאימ
למזמין שהמתקניים המתקבללים מידי הק
ן
טיח
 2.1מטרת נוההל זה להבט
2
מפרט
למ
שביעות רצוונו.
בצורה תקינה לש
ה
פעלו
הטכני וללתכניות ,ויפ
מסמכים טככניים" ישמררו
ט בסעיף "מ
 2.2להבטיח כי כל הנתוונים הטכנייים ,כמפורט
2
ט.
שות בעל הנכס )המוסדד( בו התבצצע הפרויקט
צמיתות ברש
לצ
.3

הגגדר ות

ציוד" תכלולל לצורך נוהל זה :מבנים ,מערכות ופרטי
 3.1בהגדרת המושגים "מתקנים וצ
3
ציוד בודדדים.
קר וכוללים את כל הח
פרויקט – תיקי עדות ,הינם מסמך מבוק
ט
 3.2תיקי מסיירת
3
חומר
סמכים טכניים" בנוהלל זה.
כמפורט בסעיף "מס
.4

שייטה

סד.
מנהל הפרויקקט ,לקבלן ונציג המוס
 4.1מועד קבללת המתקן יקבע בין מ
4
את כל המסמ
 4.2שבועיים לפני מועד הקבלה יעבביר הקבלן לידי מנהל הפרויקט א
4
מכים
סעיף "מסמככים טכניים"".
המסמכים ר אה להלן ס
קן .פירוט ה
שורים למתק
טכניים הקש
הט

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
מינהל
חטיבת לו גיסטיקה ,תשתיות ומערכות
ח
עמוד  117מתוך 1447

אחר
המזמין ,היועעץ או גוף א
מצא אצל ה
אינפורמציה הטכנית נמ
שחלק מהא
 4.3במקרים ש
4
של מנהל הפפרויקט לרככז את
שליטה על המסמכים אללה ,יהיה זהה תפקידו ש
ואיין לקבלן ש
מזמין.
בירו לידי המ
אמור ולהעב
כל החומר הא
מנהל הפרויקט ,,נציג המחללקה הרלווננטית
ל
 4.4בעת הקבבלה יהיו נוככחים:
ה( ,נציג הקבבלן ,המתכננן,
החלטת מנההל המחלקה
ט מקצועי ))בהתאם לה
מינהל/רפרנט
במ
המוסד וראשי הצוותים הרלווונטים.
ד
הנדס  /מנה ל האחזקה של
מה
חדרים" ) (OP - 6.Aעל ידדי
תעשה בעזררת טופס "ררשימת תיוגג לבדיקת ח
 4.5הבדיקה ת
4
הנחיות
קנים תעשה בהתאם לה
מתכנן )ראהה דוגמה לטוופס זה להללן בנספח( .קבלת מתק
המ
התקנים
של המתכנן ,מפרטים וה
פורטות במפרטי ההדרישות ל
ת
ספפציפיות לכלל סוג ציוד ,המ
הררלוונטיים.

הקבלה הסופית.
שות ,תהווה בדיקה זו ה
מצא עומד בבכל הדריש
 4.6אם נבדק המתקן ונמ
4
יקבע מועד להש
ע
תיקון,
מים פרטים הדורשים ת
מצא שקיימ
 4.7אם נבדק המתקן ונמ
4
שלמת
של הפרטים הנ"ל .אם בבבדיקה הנווספת יקבעע כי
קה נוספת ש
אריך לבדיק
תיקונים ותא
הת
ת.
בהתאם לדרישות ,תהווה הבדדיקה הנוספפת את הקבבלה הסופית
ם
צעו התיקוננים
בוצ
סופית – יעש
מלאה ,קבללה חלקית ו/או קבלה ס
שורי קבלה מ
 4.8סיכומי ה בדיקה ואש
4
שו
הסתייגויות ,,על
עו תיקוני ה
קנים וציוד ) .(OP - 6.Bבמידה ובוצע
עזרת טופס קבלת מתק
בע
ת
את אישורו לגגמר התיקוננים ע"ג פררוטוקול קבלת ומסירת
ט לצרף ת
מנהל הפרויקט
פרויקט
מנהל הפרויקט ייעביר
ל
.(ׂOP
ׂ -06
תיק אישור לפררויקט )0 .E
הפרויקט ימלא ק
ט
) .(OP - 6.Cמנההל
ם הנ"ל מצוררפים לחשבבון הסופי לבבודק החשבבונות במחללקה הרלווננטית
את המסמכים
ת
מינהל.
במ
הפרויקט ,מנהל מחללקת בינוי ,מהנדס
,
הקבלן ,מנהלל
שור חשבון סופי של ה
 4.9לאחר איש
4
מוסד ימלאוו טופס העררכת קבלן ) (QM-20.EEעלל הקבלן שס
המ
סיים את עבבודתו ,ויעבבירו
ט
ם והתקשרוויות
מדור מכרזים
למ
כמפורט בנוהל  - QM-2 0Eהכננות למכרז ווביצוע
שסיים את עעבודתו ,ויעבירו
תקשרויות עעם קבלנים ,וטופס הערכת יועץ עעל היועץ ש
הת
תשתיות ובי נוי.
המומחים במינהל ת
ם
ת
מזכירת ועדת
למ
4.10

מכים טכנייים
מסמ

או האנגלית.
מנהל הפרויק ט יכין תיק מסירת פרויקט בשפהה העברית א
הל  ( QM- 2ייכיל:
הגדרתו בנוה
תיק ) מסמךך מבוקר כה
הת
תקנים
סירה ,כולל תכניות מת
מעודכנות "כפי שבוצעע" ליום המס
 4.10מערככת תכניות מ
0.1
אלקטררומכניים.
ט להלן:
ציוד כמפורט
 4.10תעודוות בדיקה ללמתקנים וצ
0.2
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חברת
סמכים או ח
מכונים מוס
עשו על ידי בודקים  /מ
בדיקות שנע
תעעודות על ב
חייב מהחוק
חשמל  -במקרים בהם הדבר מתח
הח
ק.
בדיקות של חלקים ואבביזרים ,תעוודות )או דפפי יומן( על
תעעודות על ב
בדדיקות חלקייות שנעשו בזמן הביצוע – בהתאם לדרישת מנהל הפרוויקט.
בנושאים שונים שננדרשו במפוורש על ידי הרשויות א
ם
קה
תעעודות בדיק
או על
ט" המצ"ב ).(ׂׂOP.6.E
תיק אישוריים לפרויקט
ידדי המזמין ,ככמפורט ב"ת
שר הזמנת ככל פריט מה
שימת פרטי ציוד עם זייהוי המאפש
רש
היצרן.
הייתרי בניה
תככנית הגשה
תי הכבאות
איישור שירות
טוופס 4

סמכי
התיק )דוגמת מס
ק
המרכיבים את
ם
ם
ם ,העדכניים
הממוחשבים
 4.10קבצצי המקור ה
0.3
,(PDFF ,word
עותקים -
ם
תוכניוות ימסרו בשני
באוטוקד
א .קובבץ המקור ב
PD
מתורגם ל DF
ב .קובבץ המקור מ
ם.
שני עותקים
קטרונית בש
המסמ כים ימסרו במדיה אלק
ט להלן:
התיקים תבווצע כמפורט
ת ושמירת ה
 4.10הפצת
0.4


הל
הנדס  /מנה
ממוחשבים יועבר למה
ם
עוותק ראשון של התיק ווהקבצים ה
המוסד בו בווצע הפרויקקט ויישמר לצמיתות) .כהגדרתו בבנוהל
חזקה של ה
אח
ת לא רפואייות מס'.(01-088-02
ש..ב .כללית – נוהל שמיירת רשומות



ם יועבר למ
הממוחשבים
של הקבצים ה
עוותק שני ל
מינהל תשתיות ובינוי
מהחשבון והדיווח הסוופי של הפררויקט,
טית כחלק מ
מחלקת הביינוי הרלוונט
למ
וייישמר לצמיתות.

להעתיק את הקבצצים
ק
האחראית על הפרויקקט
ת
המחלקה
ה
אחריות מנההל
בא
של המינהל.
מוחשבת ש
מערכת הממ
הפרויקט במ
ממוחשבים לסיפריית ה
המ
שלום חשבוןן סופי
הפרויקט כמצויין ללעיל תהווה תנאי לתש
ט
 .4.99.4הכנת וומסירת תיקי
למנהלל הפרויקט.
שלבי קבללת המתקן וו/או הציוד
ת
חר
חשב כמושללמת רק לאח
קבבלת המבנהה והציוד תח
השלמת הפעולות הבאות לשבביעות
צונו של המזזמין:
רצ
צוע השלביים הר"מ:
 4.10קבלת מתקן – ביצ
0.5
סטרוקציה(
א.
שלד )קונס
ב.
ציפוי חוץ
מעטפת וצ
ג.
בנייה ופרטי גמר
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ד.

מוך,
שמל ,תקשוורת ,מיזוג אוויר ,בקרה ומתח נמ
בטיחות ,חש
מערכות ,ב
ם ,גזים רפואיים ,מעלייות ,אדריכללות
תברואה ומשק חום
ה
אינסטלצייה,
שונות.
ועיצוב פננים כללי ,ש

טפסי רשימת תייוג לבדיקת חדרים כמצוין לעיל,
י
ת המבנה בעזרת
 4.10בדיקת
0.6
מתקנים ומעערכות.
ובאמצצעות הנחיות לקבלת מ
המסמכים הטכניים לידי המזמיין כמפורט לעיל.
ם
ת
 4.10מסירת
0.7
מה ואחזקה שוטפת שלל
המזמין בהפפעלה ,הדממ
ת צוות האחזקה של ה
 4.10הדרכת
0.8
המבנהה ,המערכת והציוד.
שתיות ובינווי )על
מנהל ההפרויקט באישור מנהל המחלקה הרלוונטי בבמינהל תש
היה רשאי ללשחרר את הקבלן מחוובת הגשת חלק
קצועיים( יה
שיקוליו המק
סמך ש
מהבדיקה.
מהמס מכים או ערריכת חלק מ
רק לאחר קבבלה סופית של המבנה והציוד כמפורט
קופת האחרריות תיכנס לתוקפה ק
 4.11תק
ערכת לשיררות המזמין..
שונים מהמע
פעלו בינתיים חלקים ש
מרות שהופ
עיל ,וזאת למ
לע
ה
אי מנהל הפפרויקט לקבבוע כי תקופפות האחריוות מתחילה
מרות האמורר לעיל רשא
למ
תאריך אחרר מותנה ב:
בת
א.

לפעולתו התקינה.
ו
בפעולת המ תקן אינם בבעלי משמע ות
ם שנמצאו ב
הליקויים

ב.

אמנם
הליקויים בתוך פרק זמן שייקבבע מראש וא
ם
תחייב לתק ן
הקבלן ית
בכך.

עמד

המציינת
מנהל הפרויקט תעודת אח ריות לתקופפת הבדק ה
ל
מסור הקבלן לידי
בככל מקרה ימ
חריות ומוע ד סיומה.
מפורש מועדד תחילת אח
במ

מוסד ונציג
תתפות הקב לן ,נציג המ
בדק ,יבוצע סיור בהשת
עם סיום תקופת הב
4.12
מיננהל תשתיות
ת ובינוי/מנהל הפרויק ט.
ם
אישור ביצווע תיקונים
מעמד הסיורר ,במידה ואכן אין לייקויים ,ימוולא טופס א
במ
משתתפים.
חתם ע"י המ
ת הבדק )  ( OP -6.Dוייח
סיום תקופת
בס

לעבודות איטום )בבמידת הצוררך( ,יבוצע סיור
ת
בדק
עם סיום תקופת הב
4.13
קבלן ,נציג המוסד ונצייג מינהל ת שתיות וביננוי/מנהל הפפרויקט.
שתתפות הק
בהש
ם בסיום
אישור ביצווע תיקונים
מעמד הסיורר ,במידה ואכן אין לייקויים ,ימוולא טופס א
במ
קופת
תק
.5

חריות
אח

הבדדק

לעבוודות

טום
איט

) ( OP -66.D

ויייחתם

עע"י

תתפים.
המשת
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קה הרלוונט ית במינהל .
חריות לייש ום נוהל זה חלה על מננהל המחלק
אח
ה.
קה והאנרגיה
חריות על עדדכון ות יקוף הנוהל חללה על מנהלל מחלקת תוורת האחזק
אח

הלים פנימייים :
נוה
נוהל ערבבויות ספקי ם וקבלנים

QM – 18
1

טפפסים :
ת חדרים
רשימת תייוג לבדיקת

OP - 6.A

טופס קבללת מתקנים וציוד

OP - 6.B

קט
סירת ה פרויק
פרוטוקול קבלת ומס

OP - 6.C

אישור בי צוע תיקוניים בפרויקט /
סיום
תקופת הב דק  /בס
בסיום ת
תקופת הבבדק לעבודוות איטום

OP -6 . D

קט
תיק אישו רים לפרויק

OP - 6.E

טופס העררכת קבלן
טופס העררכת יועץ

E
QM - 20.E
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סים של נוהל
את הטפס
סיף ת
להוס
6 - OP
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ן
המתקן
פר
טבבלת בדיקה כללית וראשי פררקים לספ
שם ראש פפרק
ש
מס'
תקן
סידורי בבספר המת

תיאוור עקרוני

.1

הנחיות בטיחחות
ה

.2

ת
תכניות עדות
ת

.3

זרימה שישמש ו להבנת
ה
תרשימי זררימה תרשימי
ת
קוד המערכת ויהיו ח ד קוויים,
תיפק
מופשטים
מ
צבעוניים ,סימון מכלולים הנדרשים
של פעולות ההפעלה,
להבננה מלאה ש
תפעולי.
הכיול והאחזקה ולכל מצב ת
ל
מות המבהיררות את שילווב הפיקוד
סכימ
תיאור מפוררט
ת
ת
ובמערכות המתאימות
ת
בציוד
ד
של מערכות
ש
הפיקוד
ה
ווהבקרה
יכללו סימון מודגגש של
ו
הקטלוגים
קטלוגים
ק
טלוג היצרן ככולל
הפרייט בתוך קט
מפורטים
מ
ם.
אות ואיורים
הורא
הפניה
הכוללות כמויות וה
ת
מות
רשימ
קי
ררשימת חלק
שמות
רטת לקטלוג המתאים וש
מפור
חילוף
ח
ספקיים ופרטיהם
מומלצים
מ
ם.
ם לפני
קת המוצרים
אישורי יצרננים אישוורים על בדיק
א
קתם
אספק
כולל הנחיות הפעעלה מפורטוות
תיאור מפוררט
ת
תאמות למצבבים השונים של
ומות
של פעולת
ש
רכת.
המער
המערכת
ה
בבמצבים שוננים

.9

ת
אות לרמת פיירוט פעולות
הוראות אחזזקה הורא
ה
תלת
יומיוות,שבועיות,חודשיות ,ת
מונעת
מ
שיות ,חצי שננתיות ,שנתייות ורב
חודש
שנתייות בהתאם לצורך.
מפורטות ברמת המעערכת,
ת
הנחיות
הוראות
ה
ת המערכת
הנחיות לרמת
קן והציוד .ה
מתק
ווהנחיות
ללאיתור תקללות להכננה ע"י הקבללן ,הנחיות ללגבי ציוד
היצרן
בודד יכללו לפחות הנחיות ה
וופתרונן
למצבים שונים שלל הפעלת
ם
ויתיייחסו
רכת.
המער

.4
.5
.6
.7
.8

.10

תי בריאות ככללית
שירות
מינהל תשתיות ו בינוי
ל

סטטוס הערות

ש בכלים
רות והנחיות לשימוש
אזהר
דרת
בעלי עעם
לבדוק
וחומרים מתאיימים ,הגדל
מתקן וכו',
מקצוע מורשים לפעול במ
ש.
מיוחדות לאירוע אש
ת
הנחיות
מות למצב בפפועל לאחר
תכניות המתאימ
סיום המתקן.
ם

היתר אכלוס -ביקורת בבטיחות
ת
לעבודוות קבלניות

רפי האם נ דרש
ת סופר
כולל תכניות
פוזיציה של מערכות
בהתאם לצוורך.

יש לוודא סימוני
זרימה ומספפור
תכניות
אחיד הן בת
ם והן ע"ג
ובתרשימים
האביזרים בבאתר
בפועל

עמוד  1מתוך 2
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מרכזית
קת אחזקה מ
מחלק

אי חוזה
 3.1.3א )  ( 4לתנא
3
)נספח
שרויות עם קבלנים(
כללייים להתקש

עדכון אח רון19.066.2008 :
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ם הכללייים
 1.1.10לתנאים
1
פח
נספ
ם עם מח' אחזקה מקומית((
בשטח )תיאום
ח
הל התאררגנות קבלן
נוה
אחזקה מקוומית,
תיאום עם מח' א
ם
א ביצוע ההנחיות כמפוורט להלן ללצורך
מנהל הפררויקט יוודא
ם.
טרם הפעללת הקבלנים
הל
הנדס  /מנה
שתתפים :מה
תתקיים ישיבת תייאום והכרוות בין המש
ם
תחילת הביצצוע
 . 1לפני ת
חברה
הל עבודה הח
מבצעת ,מנה
קט ,מהנדס החברה המ
קה ,ממונה בבטיחות ,מננהל הפרויק
אחזק
מים.
צעת ,קצין בבטחון ו אחוות יחידת מ ניעת זיהומ
המבצ
שה.
טוקול הפגיש
מנהל הפרויקט יירשום פרוט
ם בפגישה.
המשתתפים
טוקול יחייבב לכל דבר ועניין את ה
הפרוט
חוזה מיוחדדים.
כלליים להתקשרוות עם קבל נים ותנאי ח
ם
חוזה
הקבללן יפעל בכפפוף לתנאי ח
סיכונים מי וחדים
הקבלן ופועלליו בנוגע לס
אישור להדרכת ה
ר
מציא
הפרויקט ימ
 . 2מנהל ה
הקיימיים באתר.
מנהל הפרויקט
ל
אישור
של תנאי הח וזה הכללייים( תקבל א
תר )פרק  6ש
 . 3תכנית ארגון האת
מוסד.
חזקה של המ
ותתואם עם מהנד ס/מנהל אח
ם
חי
סות,יציאות ,חניות,שטח
ניות,שיטות שינוע,דרככי גישה,מעבברים ,כניס
ת
מערכות זמנ
תכנון מ
קומית וממוונה
הנדס/מנהל אחזקה מק
צוע ,תקבל הסכמת מה
ש לצרכי הבצ
אחסון וכל הנדרש
הבטיח ות.
של המוסד.
בצוע ה עבודות לא יפריע לתפפעול שוטף ש
קדמת של
מוסד תבוא הודעה מוק
תקין של המ
להפריע לתפקוד ת
ע
 . 4על כל פפעולה העלוולה
הנדס/מנהל התחזוקה של המוסדד.
ל
מנהל ה פרויקט למ
הנקודות הרשומות מטה:
ת
 . 5יש להעעביר מידע וולסכם יישוום
המקומית.
שעות עבודהה במחלקת האחזקה ה
א .ש
אחזקה לשג רה וחירום
מספרי טלפפון במח' הא
ב .מ
מספרי טלפפון של המעורבים בהק מת הפרויק
ג .מ
קט.
אחזקה.
או מפגע מידדית למח' א
ד  .ייש לדווח ע ל כל כשל א
מוסד.
ה  .ייש לשמור עעל חזות המ
אישור בכתב מט עם
ר
קבלת
אין לבצע נייתוקים ,חייבורים ,חפיירות ללא ק
ו .א
מהנדס /מנ הל אחזקה של המוסד וממונה הבבטיחות.
מ
חזקה בכיר
הפעולות הנ""ל ואיש אח
חובת נוכחוות מפקח צמוד בזמן ה
ח
ומוסמך.
עבודה עם אש גללויה
ה
טיחות
מתן הדרכהה בנושא בט
ז .מ
משמעות גווני הצנררת במוסד.
ת
מתן הסבר על
ח .מ
אש.
הרה ,קירוי מעברים ,צ יוד כיבוי א
ט  .גגידור השטחח ,תאורה ,שילוט אזה
מיקום לריככוז פסולת.
י .מ
קום למחסני ם.
יא  .קביעת מק
ם וחשמל לאתר )לצרכ י בניה(.
אספקת מים
יב  .א
איטום אתר הבנ יה ויניקה
ם
ם ע"י
מניעת ריחוות חריפים ,רעש ,העבררת זיהומים
יג  .מ
מאולצת.
מ
ם מחלקת האחזקה.
תיאומים עם
יד  .ת
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טו .
טז .
יז .
יח .
יט .
כ.

קה.
מח' האחזק
פ ירוק ציוד וומסירתו למ
כבלים וכד'.
ם
צנרת
קת  ,הטיית  ,הזזת מבננים ,ציוד ,צ
הערכת סיכוונים בהעתק
ה
אש באתר הבבניה ובאזוררים הסמוכיים לו.
המצאות ציווד כיבוי ש
ה
אש ודרכי ה מילוט.
ע ל העובדים להכיר את מיקום עמדדות כיבוי א
ע נידת תגי זייהוי.
תקינים.
מרים ,כלי עבודה ,סוללמות ,ציוד מגן אישי ת
שימוש בחומ
ש

שמל מוסמךך.
שמל אירעי ללצורכי בני ה מאושר ע "י בודק חש
 . 6לוח חש
.
הראשי.
הדרכת קבלני משננה ע"י מנה ל הפרויקט ומנהל עבוודה של הקבבלן
העובדים לבבצע המלאככה בהתאם
מציא תעודוות המוכיחוות הסמכת ה
 . 7יש להמ
מנהל עבודה בבניה ,עבוודה בגובה ,בונה מקצוועי לפיגומיים ,עובד
לדרישוות החוק )מ
מקצועי לעבודה ע ל גג שביר ,חשמלאי(.
י
מציא תעודוות ביטוח של הקבלן.
 . 8יש להמ
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נספח "  4.2.4.2א""
ה משולש
נוסח עקרונני של חוזה
ביום

ם ב-
שננערך ונחתם

לחודש



שנת

בין
שירותי בריאות כלללית ,מינהלל תשתיות וובינוי
בבאמצעות:
.1
.2

)ת.ז(.

)שם(

)ת.ז(.

)שם(

)תפקיד(
)תפקיד(

ת"(
)להללן " -כללית
מצצד אחד
לבין
)שם(
מספר רשום(
)מ

מ-

)כתובת(

בבאמצעות:
.1
.2

)שם(

)ת.ז(.

)תפקיד(

)שם(

)ת.ז(.

)תפקיד(

)לה לן "" -הקבלן הר אשי"(
מצד שני
מ
ולבין
)שם(
מספר רשום(
)מ

מ-

)כתובת(

בבאמצעות:
.1
.2

)שם(

)ת.ז(.

)תפקיד(

)שם(

)ת.ז(.

)תפקיד(

)להללן " -הקבלןן"(
מצדד שלישי

תכנו בו שינוייים לפי שיקוול דעתה הבללעדי והבלתי מסוייג של ככללית.
סח עקרוני וית
חוזה זה הינו נוס
ה
 נוסח
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הואיל

חוזה בדברר ביצוע
ח
הקבלן הרא שי נחתם ביום
ובין כלללית לבין ה
בבית חולים
במבנה
עבודות
)להלן " -חוזה ק בלן ראשי" ( ) להלן  " -הפרוייקט" (;
ן

והואיל

חוזה זה לפפיו מקבל עעל עצמו
אשי והקבל ן מעונינים להיכנס בח
וכללית ,ההקבלן הרא
בקשר לפרוייקט כאמור )ללהלן -
את ביצוע עבודות
הקבלן א
ת"(;
"העבודות

והואיל

כללית בדר ך של הזמננה להציע הצעות; ]א ם נבחר בדדרך של
והקבלן ננבחר ע"י כ
הזמנה להצייע הצעות" ובמקומן ללכתוב "מכררז"[
מכרז יש למחוק את המילים "ה

הצדדים כדדלקמן:
אי לכך הוסכם והו צהר בין ה
.1

מיוחדים בדדבר ביצוע העבודות ,על כל נס פחיהם,
התנ אים הכלל יים ותנאי החוזה המ
אם צורפו אלליו בפועל ו בין אם
מנו ,בין ם
בלתי נפרד הימ
י
מצ""ב לחוזה ז ה ומהווים חלק
לאו .

הצעות יש להוסייף סעיף  1א שנוסחו[:
ת
הציע
]כשמדובר בהליך שלל הזמנה לה
ר
ההזד מנות המלאה לעעיין בתנאי החוזה
 1א .הקבבלן מצהיר בזאת כי עיין או ש ניתנה לו ה
חרונה ,כי ק ראם והבין את תוכנם היטב.
הכללליים במהדדורתם האח
.2

הינן כלפי ככללית והק בלן הראשיי ,ביחד
תיו של הקבלן על פי חוזה זה ה
התחייבויות
כל ה
ולחווד.
מתחייב הקבלן לבבצע את
ב
חייבויותיו של קבלן עעפ"י חוזה זה
מבללי לפגוע בככלליות התח
העבבודות לשבי עעות רצון כללית והקבללן הראשי.

.3

ובלתי מותנית כ לפי כללית לביצוע
י
תמדת
הקבבלן הראשי ערב בזאת בערבות מווחלטת ,מת
שלם ובמועדד של כל התחייבויות ה קבלן על פיי חוזה זה.
מוש
ת זו מתחייב הקבלן הראשי לבצצע ,על פי דרישתה ה ראשונה בככתב של
סגרת ערבות
במס
ה חייבת
בויות הק בללן על פי חוזזה זה ,וזא ת מבלי שכ ללית תהיה
ת מהתחייב
כלל ית ,כל אחת
שהי כאמורר מן הקבלןן .ערבותו של הקבלן הראשי
חייבות כלש
תחי לה לדרוש ביצוע התח
זה תעמוד בבתוקפה
הקבלן על פי חוזה ה
תחייבויות ה
צוע המושללם ובמועד של כל הת
לביצ
המהנ דס לקבבלן.
או על ידי ה
תינתן על יד י כללית ו/א
או ארכה שת
למררות כל שינווי ,ויתור ,א
ה ,יהיה
מהתחייבויות הקבלן עפפ"י חוזה זה
ת
לבצע אי אילו מ
ע
הקבבלן הראשי ,,במידה שיידרש
אמור לעיל ,,במועד
זה כולל ,ומבבלי לפגוע בבכלליות הא
חייב לבצען בההתאם לקבווע בחוזה ה
ב
זה ,וכפי שונו ואם שונו ,בהסכמתה בכתב של ככללית.
הקבבוע לביצועןן בחוזה ,
ק ,הוצאה וותשלום
פות את הקבללן הראשי בבגין כל נזק
צות ולש ת
הקבבלן מתחייבב בזאת לפצ
מהתחייבויוותיו של
קב אי מילו י אי אלו מ
רמו לקבלן הראשי עק
מכל מין וסוג שהוא שיגר
ל
הקבבלן עפ"י חווזה זה.

.4

לביצוע מושלם ,בבמסגרת
ע
הראשי והקבבלן אחראיים ביחד ול חוד
ק ,הקבלן ה
למעען הסר ספק
של העבודות נשוא חווזה זה ,כולל ל ומבלי ללפגוע בכללליות האמורר לעיל,
לוח הזמנים ,ש
האחריות וללתיקוני
הנוגעות לתקופת ה
ת
מושלם ובמועד של כל ההתחייבוייות
למי לוי באופן מ
הבדדק.

.5

שם כללית ,על שם
אי חוזה זה יוצאו על ש
התאם לתנא
שעל הקבלן למסור בה
הערבויות ש
כל ה
משרד הבריאות במימון
ד
השתתפות של
ת
אות ]כשאיןן
שרד הבריא
שלת ישראלל על ידי מש
ממש
הראשי,
שם הקבלן ה
משרד הברי אות[ ועל ש
הפר וייקט ,יש למחוק את המשפט ה מתייחס למ
תי מסויג  -תחליט
בלבד לפי שיקולל דעתה הב לעדי והבלת
ד
ימס רו לכללית  ,וכללית  -והיא
מימושן ו/א ו החזרתן.
על מ
קבלן יהיה למסור ב התאם לתננאי חוזה זה יהיו ב נוסחים
חי הערבויוות שעל הק
נוסח
ספחים "  " Iו " II " -לחווזה זה.
קרוניים המ צורפים כ נס
העק
שי ישמשו גגם לשם
מסרו ע"י ה קבלן הראש
סרו ו/או ימ
בויות שנמס
ק ,כל הערב
למעען הסר ספק
בויות הקבללן על פי חווזה זה ולש ם הבטחת ערבותו של הקבלן
טחת ביצוע כל התחייב
הבט
אשי לביצוע התחייבויות הקבלן ע ל פי חוזה זזה.
הרא

.6
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.7

חוזה זה כלפי הקבלן,
ה
מהזכויות ה מוקנות לה על פי
בכל אחת מ
כלל ית רשאית להשתמש ב
מוקנית לה לבדה ובי ן אם הזכוות מוקנית לה ביחד ולחוד עם הקבלן
בין אם היא מ
הודיע על כךך לקבלן
סכמת הקב לן הראשי וומבלי שיהייה עליה לה
אשי ,ללא כ ל צורך בהס
הרא
שה.
אשי מראש וולאחר מעש
הרא
קנות לו על פפי חוזה
מש בזכות כ לשהי מהזככויות המוק
שאי להשתמ
הק בבלן הראשי לא יהא רש
זה ,בין אם הז כות מוקנית לו לבדו ובין אם הזזכות מוקניית לו ביחד ולחוד עם כללית,
ש ובכתב.
של כללית עעל כך מראש
ת הסכמתה ש
מבללי לקבל את

.8

סויג כל
תה הבלעד י והבלתי מס
רשאית לקזז לפי שיקול דעת
ת
תהא
ק ,כללית ת
למעען הסר ספק
חוב ו/או סכוום ו/או
ב
שי מכל
קבלן הראש
סכו ם המגיע ו /או שיגיע ממנה לקבבלן ו/או לק
ו/או הקבלן הרראשי חייביים ו/או
ו
הקבלן
בין שאינם קצובים שה
חייבות בין קצובים וב
התח
יהיו חייבים לככללית בין עעל פי חוזה זה ,בין על פי חוזה קבבלן ראשי ובבין שלא על פיהם.
ו

.9

של חוזה
האמור בסע יף  12.4לת נאי החוזה הכלליים ש
הסרר כל ספק ובנוסף על ה
אי לקזז סכ ום כלשהו המגיע ו/א ו שיגיע
לא יהא רשא
שי ,הקבלן הראשי א
ראש
על פי חוזה זזה ,בין על פפי חוזה
ת לו ,בין ל
סכומים שכ ללית חייבת
לכלללית כנגד ס
שלא על פיהם.
א
שי ובין
ראש

א.

למען
קבלן
ממנו
קבלן

ב.

ממנו לכלליית כנגד
אי לקזז סככום כלשהוו המגיע ו /או שיגיע מ
הקבלן ל א יהא רשא
חוזה זה ,ביין על פי
הראשי חייבבים לקבלן בין על פי ח
או הקבלן ה
שכללית ו/א
סכומים ש
חוזה קבללן ראשי וב ין שלא על פפיהם.

 . 10א.

קבועים בפפרק 12
חשבונותיו במועדים וובהתאם ללהנחיות הק
הקבלן י גיש את ח
לתנאים ההכלליים לגגבי חשבונו ת חלקיים ולגבי החש בון הסופי ,וכן בכפוף לאמור
בס"ק ב .להלן.

ב.

הראשי.
תק לקבלן ה
חשבונות הקבלן יוגשו כאמור וויועברו לבדדיקת המהננדס עם העת
חוזה זה
המועד הקבבוע לכך בח
הנדס תוך ה
כל חשבו ן של הקבללן ייבדק ע ל ידי המה
לאישור המהנדס תוך המועדד הקבוע
ר
תאם
וישולם עעל ידי כללית ישירות ללקבלן בהת
לכך בחוזזה זה.
ה הקבלן
קבלן ,יהיה
שר חשבון כללשהו של הק
סבור שאין לאש
ר
היה והקבבלן הראשי יהיה
החשבון
הנימוקים ללאי אישור ה
להעביר לכללית בבכתב ובפרו טרוט את ה
ר
הראשי חחייב
אמור לעיל.
וזאת לא יאוחר מ  7-ימים לפני מועד התשלום כא
ת
האמור עלל ידו,
דעתה הבלעדי והבלתי
ה
שיקול
ת ,על פי ש
תהא רשאית
למרות ההאמור ל עילל ,כללית ת
הראשי ,אם תחליט
קי הקבלן ה
מרות נימוק
של הקבלן למ
שלם חשבון כאמור ל
מסויג לש
בלעדי והבללתי מסויג כי מן הרא וי לעשות ככן וזאת בל י שיהא
לפי שיקוול דעתה הב
עליה אחריות ככלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן ה ראשי
ה
בכך כדי ללהטיל
ה.
על פי חוזה זה
אשי ו/או ל
על פי חוזזה קבלן רא

ט בכתב
הינו כמפורט
להוראות סעיף  1 2.4לתנאים הכלליים( ה
ת
מוערך )בכפוף
שכר החוזה המ
ר
. 11
מפורט להל ן:
מיוחדים וכמ
לתנאי החוזה המ
י
מויות נספח "ב"
הכמ
שקלים חדשים עבבור ביצוע עבודות
ם
(
)
מ( )על בסייס מדד
)לא ככולל מע"מ
בנה
במב
שפורסם ב יום
של חודש
מחי רי התשומהה בבנ יה למגורים ל
)להללן " -המדדד הבסיסי"(.
חק ההתייח סות למדד הבסיס ויי כתב[:
]כאשר איין התייקרוייות  -תימח
הוראות סעעיף  12.2ללתנאים
ת ,וזאת בבהתאם לה
קבלן כל התייקרויות
לא ישולמו לק
הכללליים.
. 12

סעיף  4.1ללתנאי החו זה המיוחדדים הינו
משך הביצוע ככמוגדר בס
ך
זו.
חלת עבודה לעבודה .
התח

. 13

סכם זה הנןן:
כתובבות הצדדי ם לצורך הס

מצו
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כללית  :כמופיע בבמבוא
הקבלן הרראשי:
הקבלן:

ראיה באו הצדדים עעל החתום :
ולר
שירותי בריאות כלללית
י
הקבלן

הקבללן הראשי

אישור עו"ד או ררו"ח
ר
,
מרחו ב
מס' רשיון
 ,עו"ד/רו"ח מ
הח"מ
מ
אני
המציע
בשם
ו
חתמו
ו-
אשר בזאת כי ה"ה
 ,מא
החלטות דיירקטוריון המציע,
דלעיל על המסמך דדלעיל וכי על פי תזככיר ותקנון המציע וה
שור לחוזה זה ולהתחי יבויות הקבבלן על פיו.
אלה מחייבוות את המציע לכל הקש
חתימות א
 ,עו""ד/רו"ח

)*( מחק את המיותר

אישור עו"ד או ררו"ח
ר
מרחוב
 ,עו""ד/רו"ח מס' ריש יון
אני הח "מ
חתמו
ו-
בזאת כי ה"ה
ת
מאשר
,מ
,
קטוריון
חלטות דירק
ציע דלעיל עעל המסמך דלעיל וכי על פי תזכ יר ותקנון המציע והח
בשם המצ
קשור לחוזזה זה ולה תחייבויות הקבלן
ציע לכל הק
מחייבות את המצ
ת
חתימות אללה
המציע ,ח
על פיו.
הראשי ל

)*( מחק את המיותר

 ,עו""ד/רו"ח
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ננספח " " I
))סעיף  5לנו סח החוזה המשולש(
תאריך:
לכבוד
שירותי ברריאות כלליית
רחוב ארללוזורוב 115
תל -אביב

לככבוד

א.ג.נ,.
ס' ע ל סך
ערבותנו מס
הנדון :ע

ש"ח )צצמוד(

סילוק כל ס כום עד
)להלן " -הקבלןן"( ,הננו עררבים בזה ככלפיכם לס
ן
בקשת
ת
לפי
ח בתוספת הפרשי הצצמדה למדדד מחירי
( ש"ח
)
לסך
המגיעים או העשוייים להגיע ללכם או
ם
"הפרשי ההצמדה""(
י
)להלן -
ן
התשומה בבניה למג ורים
ת מבנה
בבקשר לפרוויקט הקמת
להבטחת ביצוע עבבודות
ת
למי מכם מאת הקבבלן
 ,על כל ננספחיו שנעעשה ונחתם ביניכם
 ,בבית חוללים
)להלן " -ההסכם "(.
לבין ה קבללן ביום
מכם כל
דרישה ראשונה בבכתב ממי מ
ה
שלושה ימים מקבבלת
ה
תוך
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם ת
הדרישה או לדרוש תחיי לה את
צוין בדרישהה הנ"ל מבלי שיהיה עעל הדורש ללנמק את ה
סכום שיצ
הכולל שנשלם ל כם על פי עערבותנו
ל
סכום
סכום האמו ר מאת המציע ,וזאת בתנאי שהס
סילוק הס
בתוספת הפרשי ה הצמדה.
ת
ם האמור לעיל
זו לא יעל ה על הסכום
מה בבניה ללמגורים
חירי התשומ
הלן " -המדדד"( משמעו תו מדד מח
לגבי ערבוות זו מדד ההחישוב )לה
שי ההצמד ה הנ"ל
טטיסטיקה ו למחקר כ לכלי .הפרש
רכזית לסט
המתפרסם על ידי ההלשכה המר
ם
יחושבו כדדלקמן:
ערבות זו )להלן " -מדד
ת
האחרון שפורסם ללפני קבלת דדרישתכם עעל פי
ן
יתברר מתוך המ דד
ר
אם
יום הוצאת עררבות זו
המדד האח רון שפורס ם לפני ם
התשלום" ( כי מדד ההתשלום עללה לעומת ה
הוא
שה
שפורסם בייום
ש
מדד של חחודש
דהיינו המ
הצמדה סכוום השווה ללמכפלת
( להלן " -מדד הבבסיס"( ,י הייו הפרשי הה
נקודות )עעל בסיס
מדד התשלום למדד הבסייס מחולק בבמדד הבסי ס.
ד
ש שבין
סכום הדררישה בהפרש
להגיע אלינו עד תאריך
ע
חייבת
ה על פיה ח
וכל דרישה
תוקף עד לייום
ערבותנו זזו תהיה בת
אר אלקטרווני .דרישה שתגיע
ה ,או בדוא
זה ,וזאת במסירה בבדואר ,או ביד ,או בבפקסימיליה
א תיענה.
לא
לאחר יום
בנק

בע"מ

אשית
הלה הרא
ההנה
תשתיות ובינוי
ת
ל
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נ ספח " " II
]]סעיף  5לנו סח החוזה המשולש[
תאריך:
לכבוד
שירותי ברריאות כלליית
רחוב ארללוזורוב 115
תל -אביב

לככבוד

א.ג.נ,.
ס' על סך
ערבותנו מס
הנדון :ע

ש"ח )צצמוד(

סכום עד
סילוק כל ס
ש"( הננו עררבים בזה כלפיכם לס
)להלן " -המבקש
ן
בקשת
ת
לפי
ה למדד
תוספת הפררשי הצמדה
חדשים בת
( שקלים ח
)
לסך
ם.
תשומה בבניייה למגורים
מחירי הת
מכם ,כל
תוך שלושה ימים מקבבלת דרישה ראשונה בככתב ממי מ
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם ת
הדרישה או לדרוש תח ילה את
בלי שיהיה על הדורש ללנמק את ה
צוין בדרישהה הנ"ל ,מב
סכום שיצ
הסכום הכוללל שנשלם על פי ע רבוותנו לא
סכום האמו ר מאת המבקש וזאת בתנאי שה
סילוק הס
תוספת הפר שי הצמדה..
מור לעיל בת
הסכום האמ
יעלה על ה
מדד מחירי התשומה בבנייה
משמעותו מ
לגבי ערב ות זו מדדד החישוב )להלן "" -המדד"( מ
מחקר כלכליי.
סטיקה ולמ
שכה המרכזזית לסטטיס
למגורים ,המתפרסם על ידי הלש
הצמדה הנ" ל יחושבו כדלקמן:
הפרשי הה
ערבות זו )להלן " -מדד
ת
האחרון שפורסם ללפני קבלת דדרישתכם עעל פי
ן
יתברר מתוך המ דד
ר
אם
)מדדד חודש
לעומת המדד שפפורסם ביו ם
ת
התשלום" ( ,כי מדד התשלום עלה
ת סכום
היו הפרשי ההצמדה סכום השו וה למכפלת
הבסיס"( ,יה
( )להלן " -מדד ה
מדד הבסיס מחולק במ ד ד הבסיס.
שלום לבין מ
הדרישה בבהפרש שבי ן מדד התש
על פיה חייב ת להגיע א לינו עד
וכלל דרישה ל
תוקף עד לייום
ערבותנו זזו תהיה בת
ה שתגיע
או בפקסימייליה או בדוואר אלקטררוני .דרישה
סירה בדואר ,או ביד א
ה ,וזאת במס
תאריך זה
לא תענה.
לאחר יום
בנק

בע"מ
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תביעות
הצהרה עעל היעדר תב
תנאי חוזה כללייים
י
ה כלליים(
 12.3.3לתנאי חוזה
1
))סעיף
ח
נספח "  12.3.3ב ' "
לכבוד
ת
שירותי ברריאות כללית
רחוב ארלווזורוב 115
תל -אביב
א.נ,.

____
_________________
________
הח"מ _______________
מ
אנו
שבון הסופ י לשירותי בריאות כ ללית.
מתכבדים בזה להגייש את החש
ם
____ .
_________________
________
עבור פרו יקט____________ :
_______ .
_________
ס'_____________ :
הזמנה מס
כדלהלן:
:
בזאת
ת
שרים
הירים ומאש
הננו מצה
א.

תמורת העבודות הנו כמפוררט
ת
כי הסכום הככולל והסופפי במחירי בסיס שאו שר
)לא כולל מע "מ( ,וזאת מתוך
__________ ש"ח א
ומסתכם בסך___ -
ם
בח שבון הסופפי
מצטבר מאושר בסך _
שבון סופי מ
חש
______________ ש""ח )לא כוללל מע"מ(.

ב.

ם החשבון הסופי הנ""ל ,אין לנוו ולא יהיו לנו כל תב יעות ו/או טענות
כי פרט לסכום
טעמכם בק
חכם או מט
מכ ל סוג שהו א כלפיכם ו/או כל ה באים מכוח
קשר לחוזה הנ"ל
או פתיחה
לקיום בוררות א
ם
או כל הכרווך ו/או הנוובע ממנו ,לרבות דריישה
ו/א
רים כלשהם
בה ליכים משפפטיים אחר
ם.

ג.

_____ ש" ח )כולל מעע "מ(.
הסופית קיבבלנו _____________
כי על חשבון התמורה ה
ולראייה באנו עלל החתום:
שם  +משפחה * _______________ :
___
__________ ____
הקבלן___ :
חתימת ה
__
ריך________________ ____ :
תאר

מורשה חתימה בללבד(
ה
)ההצהרה תחתם עלל ידי
ה
*
OP – 18.C.01
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תנאי חוזה כללייים
י
פח " "12.5
נספ

______________
תאריך __
לכבוד שי רותי בריאוות כללית
מחוז ___ ______________
שלום רב,
ם
כספים
אמצעות העבברת
שלומים בא
בקשה לביצוע תש
ה
הננדון:
הבנק
ישירות לחשבון ה
ת
___,
הח"מ
_________
_________________
_________
__
אני
_________ /
_
_______ ________

ת.ז.

_________
__________________
_________
אנו* הח""מ_______________
_______ ,מורשי
חתימה
חב'
מטעם ח
"החברה" (/

______
_________
______________

ח.פ.
ח

_______
_________
____

________ _____________
___
מוררשה
ע ווסק
מס'
_______ ________________
_________________________
כתובת _
___
_______ _______

מס'

טל.

________ _____________,
פקס
______________.
_________
_______ _________________

מס'
מ

ק
תיק

__,
_________
___

מס
טלפו ן

)להלן :
הכנסה
נייד
Email

.1

ספים שיגי עו לי/לחבברה משירוותי בריאו ת כללית )להלן:
מבבקש/ים בזזאת שהכס
"ככללית"( מפפעם לפעם יישולמו לי /לחברה בא מצעות העבברתם ישיררות לחשבוןן הבנק,
ת כן.
ם קיימת מנניעה משפט ית מלעשות
מקרים בהם
שפפרטיו הם ככמפורט להללן ,למעט במ

.2

הרריני/ו מצהייר/ים בזה ,שכל תשלו ם שירשם בבחשבון הב נק יחשב כ משולם ע"יי כללי ת
תו יום בו נתנה הכלללית הוראה לבנק לזככות חשבוניי/חשבון
לידדי/לידי החחברה באות
הח"מ.
תימת ידי ה
קבלתם בחת
חברה ,וכאיילו אושרה ק
הח
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.3

_______ במחוז
_________
מחלקת _
הנ ני/ו מתחחייב/ים להודיע בבכתב למ
ם להלן,
הבנק המצוינים
ק
חשבון
של כללית עעל כל שינווי בפרטי ח
_______________ ל
__
לררבות ומב לי לגרוע מכללליות האמוור לעיל ,עלל כל שינוי בבעלות על חשבון הב נק ו/או
בז כויות הפעעולה בחשבון הבנק ו//או בפרטי חשבון הבבנק שאליו מבוקשת העברת
ה כן ,כללי ת תוסיף ותשלם לי//לחברה
אעשה/נעשה
שאם לא א
הככספים ובר ור לי/נו ש
טענה ו/או תובענה
תהיינה לי/ללחברה כ ל ט
הבנק ולא ת
ישירות לחשבון ה
ת
אמצעות העבברה
בא
קשר לכך.
בק

.4

חר שכללית הורתה
כאמור על שינוי פפרטי חשבו ן הבנק לאח
ר
תנה על ידי//החברה הודעה
נית
לחשבון הבנק שפפרטיו מצויינים להלן ,אך לפני שהכספים הועברו
ן
העביר כספיים
לה
חריות במקררה שלא
חברה פוטרר/ת את כלללית מכל אח
כי אז אני/הח
בפפועל לחשב ון הבנק ,י
ספים.
העברת הכס
יעללה ביד י כלללית לעצור את ביצוע ה

.5

תוך  3ימי ם מעת
ה להחזיר לכללית ת
תחייבים ב שם החברה
הנ ני מתחייבב /הננו מת
או שלא
סכום אשר שוללם בטעות א
ם
בכתב ובין בע"פפ ,כל
ב
ה ,בין
תה בדרישה
הכללית פנת
שה
שבוני /חשבבון החברה בבנק.
כדדין עפ"י הורראת הכללית לזכות חש

.6

אמצעות
שלומים בא
הזכות לבצע תש
ת
יד וע לי/לחבררה ,כי הכללית שומררת לעצמה את
תאם לשיקוול דעתה הבבלעדי.
שתמצא לנכון בהת
א
חרת
מחאות או בבכל דרך אח
המ

.7

או על ידכם לאחר מתןן הודעה
לביטולה על ידי/יד י החברה א
ה
קשה זו תהייה בתוקף עעד
בק
בככתב  30יום מראש של צד למשנהו .

.8

הלן פרטי חחשבון הבנק:
לה

שם
ם

הבננק

______
__________________
__________

הבנק

קוד

_______________
_________
שם הסניף __________
_____ ם
__________________
__
___________ ע"ש
מס' חשבון _______
_______ מ
קו ד הסניף _________________
____ ת.ז /.ח.פ_____________.
__________________
__

כתובת
ת

ומיקוד

___________
_________
_________________
_____ ____
__________________
__

___________
תאריך

_________
_
______________
תימה
חותמת וחת
ח
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אי שור הבנק :
הנ נו לאשר בזזאת כי חשבון הבנק ככהגדרתו לעעיל )בסעיף  ( 8מתנהל בסניפנו ו ככי על פי
תימה בחשבבון הינם
רי שומנו בעליי החשבון*//זכות החת

שם
ם

ת""ז

שם
ם

ת""ז

___________
___
__________________
___
תארי ך

חותמת החבברה
*בצירוף ח

חותמת וחתימה
ת
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O
OP – 6.C.0
נספח 01.

ויקט
קול קבללת ומסיירת פרוי
פרוטוק
שם הפפרויקט:

_______
__________

צ.ה.ע:.

_______________
___

מס' פררויקט:

_______
__________

הביצוע:
תקופת ה

___
_______________

שם הק
קבלן:

_______
__________

גמר מת וכנן:

___
_______________

מס' הזמנה:

_______
__________

גמר בפוועל:

___
_______________

בתארייך:

_______
__________

נערכה בביקורת קבלת הפרויקט הנ"ל בנוכח
חות:

נציג ה
הקבלן:

_______
__________

מינהל תשתיוות ובינוי:
נציג מ

______
________

מתכננים:
נציג המ

___
_______________

מחוז  /בי"ח
נציג המ

_______________
___

הסתייגויות ה
התקבל באופפן עקרוני בה
קט נבדק וה
הפרויק
המפורטות ללהלן:

שתיות
ולמסור אותם לנצייג מינהל תש
ר
התיקונים הנ"ל באופפן נאות ומק צועי
ם
השלים את ככל
הקבלן מתחייב לה
ן
____.
_________
צונו המלאה בתאריך__:
ובינוי לשביעות רצ
המיותר ( במעמד זה לנציג שירותי
כנות נמסרו  /לא נמסרו ) מחק את ה
קט ,תכניות עעדות מעודכ
מסירת פרויק
תיק מ
בריאות כללית -
אויר /
מל  /מיזוג א
אלה :תכוניוות בניה  /תבברואה  /חשמ
במקצועות א
_________________ ב
__________
מר_ :
______.
______ ___________ /
_________
_____
ההקבלן:

ננציג מינהל ת
תשתיות וביננוי

נצייג המחוז  /בבי"ח

חתימה:
שם וח

______
__________

__________________
_
___

___
______________

תאריךך:

______
__________

___
__________________
_

___
______________

OP – 6.C.01.
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O
OP – 6.D.0
נספח 01.

רויקט/
קונים בפרו
אישור בביצוע תיק
ם
תקופת הבבדק לעבודדות איטום
סיום תקופפת הבדק  /בסיום ת
בס
______________________________
יקט_____ :
שם הפרויק
מס' הפרוייקט_____ :
______________________________
לן_______ :
שם הקבלן
________________________________
מס' הזמנהה______ :
________________________________

ל
הנ"ל
התיקונים לפפרויקט
בתאריך ___________________ נערכה ביקוורת ביצוע הת
______________
__________
בנושא ____________
וין בטופס( OP-6. C
) לפי המצוי
שר
תיקונים אשר
נ"ל בכפוף לת
את קבלת ההפרויקט הנ"
לא מאשרים א
דיקה היננו ממאשרים  /א
לאחר הבדי
ת איטום.
בסוף תקופת הבדדק לעבודות
הבדק  /ף
סוף תקופת הב
יידרשו בסו

נציג הקבבלן
חה
שם ומשפח
חתימה
חותמת
תאריך

OP
P – 6.D.01
1

יג מינהל
נציג
תיות ובינוי
תשת

נציג בי"ח  /מחוז
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לכבוד
שירותי ברייאות כללית
רח' ארלוזררוב 115
תל אביב
להלן "כלליית"

_____)להלן ""עבודות"( בבבית
להסכם לבצוע עבודוות _________________
ם
הנדון :אשור ביטוחים בבקשר
____
__ בפרויקט _______________ מכררז מס' _____
חוללים/מחוז_____________
שרת בזאת כי ערכה את הבביטוחים
בע"מ )להלן "המבבטחת"( מאש
מ
______
טוח ______
טה חברת ביט
החתומה מט
כאמור לעיל ע"ש חבב' _______________ בעע"מ ו/או קבללנים ו/או קבללני
ר
הלן בקשר לעבבודות
כמפורט לה
משנה )להלן "קבלן"(:
____________
סה מס'____
לביטוח עבודות קבללניות(  -פוליס
ח
רק ג'
טוח אחריות מעבידים )פר
א .ביט
גוף ו/או מחלה שיגרמו
מוות ו/או נזק ף
מועסקים על ידו בגין ת
של הקבלן כללפי עובדים ומ
לבייטוח חבותו ש
זה לא יכלול ככל
מתן .ביטוח ה
ת ועד להשלמ
קופת העבודות
להם תוך כדי ועעקב עבודתם במשך כל תק
שעות עבודה ,קב לנים ,קבלני משנה ועובדייהם ,וכן בדברר העסק
ת
הגבבלה בדבר עבבודות בגובה וובעומק,
הכללית היה וותיחשב למעבבידתם של עוובדי
הורחב לכלול את ה
ב
נער כדין" .שם ההמבוטח" בפפוליסה
ר
קבלן ו/או עובבדי קבלני המשנה.
הק
טוח
הינו  $ 1,500,000למקרה ו  $ 5,000,0000 -ללתקופת הביט
סה הנ"ל ו
גבוול האחריות ההנקוב בפוליס
____.
__________
_____________ עד ליום _
מצטבר .הפולייסה הינה בתוקף מיום __
במ
תביעה בשל מעשה או
ה
לביטוח בגין
ח
______________
טוח אחריות מקצועית -פוליסה מס' __
ב .ביט
תקופת ביצוע העבוודות.
ת
תוך ביצוע העבבודות ,וזאת למשך
מצד הקבלן ת
חדל מקצועי מ
מח
מחדל של הקבבלן
את הכללית בגגין אחריותה למעשה או מ
רחב לכלול ת
שם המבוטח" בפוליסה הור
"ש
ה
הנ"ל הינו  $ 1,0000,000למקרה
ל
ת .גבול האחרריות הנקוב בפפוליסה
בכפפוף לתנאי אחחריות צולבת
____עד ליום ___________.
תקופת הביטווח במצטבר .הפוליסה היננה בתוקף מיוום _______
ולת
מבוטח
העבודות ותחודשנה בהסכמת המ
ת
תוקף עד להשללמת
הפוליסות תהיינה בת
ת
אים משלימיים-
ג .תנא
טלו לא ישונו ולא ישועבדו לצד
מבטח לתקופפה נוספת עד להשלמת העבבודות .הפולייסות לא יבוט
והמ
רשום על כוונה לעעשות
ם
הודעה בדואר
ה
חת תמסור לככללית
אחר שהמבטח
מצמו אלא לא
שהו ולא יצומ
כלש
חת מהנ"ל  60יום מראש.
אח
תה לא לחדש את
ם ,אם בכוונת
קדמת כאמור לעילל בדאר רשום
ת
מבטחת תמסוור לכללית הוודעה מו
המ
הפוליסות של ההקבלן.

______
על החתום_____________:
______
תפקיד_______________:
בת

QM‐20.I.02

_
_________
תארריך______:

