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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 

 
 מ י  ה ת ק ש ר ו תה ס כ  - 'גמסמך 

 
 

 עם האקדמיה הסכם התקשרות: 1-מסמך ג
 
 

 ה ס כ ם
 
 

 2018נערך ונחתם ב _______ ביום ______ לחודש ______ ש
 
 
 ב י ן
 
 

 ע"ר בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 
 קמפוס הר הצופים, ירושלים

 )להלן: "המזמינה"( 
          

                 
 מצד אחד;

 ב י ן ל
 

 
__________________ 

 ___________________ח.פ. 
 ___________________מרח' 

 להלן: "הקבלן"()      
 ד שני;מצ

 
 
 
במתחם מגרש הרוסים בירושלים  שלדעבודות מזמינה מתכוונת לבצע וה ו א י ל ה

בניין חדש ל הקמת שלדלצורך  ("השירותים"או  "העבודה/ות)להלן: "
במתחם מגרש הרוסים בירושלים מ"ר  13,000 -של כמגרש בשטח ב ,למזמינה
 "(הפרוייקט)להלן: "

 
במתחם  שלד וע עבודותוהמזמינה מעונינת לצורך בניית הפרוייקט בביצ ו ה ו א י ל

למכרז בהתאם למפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות הפרוייקט הנ"ל 
)להלן:  למסמכי המכרז( כמסמך ד')אשר צורף  להסכם זה 1כנספח המצ"ב 

 "(;העבודה" ו/או "השירותים"
 

ות לביצוע עבודות והמזמינה  פרסמה הזמנה להציע הצעות  לשם קבלת הצע והואיל
 "(;ההזמנה)ולהלן: " שלד

   
והקבלן הינו הזוכה בהזמנה  ע"פ הצעתו מיום ____________, לביצוע  והואיל

תמורת הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח  שלדעבודות 
 להסכם )להלן: "הצעתו של הקבלן"(;

 
ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו  ו

היסוד של הקבלן וכי חתימה הנ"ל מחייבת את הקבלן לכל בהתאם למסמכי 
 דבר וענין.

 
ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי  ו

 תנאי חוזה זה, אשר אותם קרא והבין היטב.
 



2 

 

 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

והמזמינה מעוניינת שהקבלן יבצע עבורה את העבודה וזאת בהתאם למערכת  ו ה וא י ל
,  3210דוח קרקע, הסכם מדף כתב כמויות, ואופני מדידה, יות, מפרטים תוכנ

המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 
, והתנאים המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר

"(, ובהתאם התוכניותהכלליים מיוחדים, המצורפים להסכם זה )להלן: "
 מפורטים בהסכם זה להלן; לתנאים ה

  
והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, מיומנות, היכולת המקצועית,   ו ה ו א י ל

ציוד וכח האדם המתאים הנדרש לביצוע השירותים הנ"ל בהתאם לאמור 
 בהסכם זה; 

 
והקבלן מעונין ומסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות הנ"ל עבור  ו ה ו א י ל

ה, על פי לוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה ובהתאם להיתר הבניה, המזמינ
התכניות והמפרטים המצורפים כנספח א' ושאר התנאים המפורטים בהסכם 

 זה;
 

 :דים כדלקמןדפיכך הוסכם והוצהר בין הצל
 
 בוא כותרות ונספחיםמ .1

דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מבוא להסכם זה תנאיו והמסמכים ה 1.1
 ל עיקריו:הימנו והם נמנים ע

 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן. 1.1.1
 הצעת הקבלן.  1.1.2
)החוזה הסטנדרטי  3210מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן  1.1.3

 )לא מצורף( (2005 ה"סשל מדינת ישראל נוסח תש
כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המדידה  1.1.4

ליים, במהדורתם ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכל
 .העדכנית ביותר

להסכם  1כנספח מצ"ב  -המכרז ותוכניות כתב כמויות מפרט טכני,  1.1.5
 למסמכי המכרז(. כמסמך ד'זה )צורף 

 כנספח א'מצ"ב   –ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיום תנאי החוזה  1.1.6
 להסכם זה.

 להסכם זה. כנספח ב'מצ"ב  –ערבות לקיום תקופת הבדק  1.1.7
להסכם  'גכנספח מצ"ב   – נהיעות ושחרור המזמיהצהרה על העדר תב 1.1.8

 זה.
 להסכם זה. כנספח ד' מצ"ב –סעיפי הביטוח  1.1.9

 להסכם זה. 1כנספח ד'מצ"ב  –אישור עריכת ביטוחי הקבלן  1.1.10
 להסכם זה. כנספח ה'מצ"ב  –הצהרה בדבר פטור מאחריות  1.1.11
 לחוזה. כנספח ו'המצורף  בנוסח הצהרת בטיחות 1.1.12

 
הנוחיות בלבד, ואין לפרש תנאי  כותרות הסעיפים באות לצורך 1.2

 מתנאי הסכם זה לפיהן.

  
 :גדרותה 1.3

  הסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:ב
"העבודה" או 

  -"השרותים"
במתחם מגרש כהגדרתן במבוא, ועבודות נוספות  שלדביצוע עבודות 

 בהתאם לחוזה זה ונספחיו. הרוסים בירושלים 
ו/או מי שהתמנה מעת  ע"ר ועיצוב ירושלים בצלאל אקדמיה לאמנות  -"המזמינה" 

לעת על ידה לפעול בשמה לצורך חוזה זה ו/או לרכז את הפרוייקט 
 נשוא חוזה זה.

 מוסמכים,הלרבות נציגו של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו   -"הקבלן" 
לרבות כל קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי 

 מכוחו באתר.
מנהל "

 הפרוייקט"
כל נציג מטעמו או כל מי שמתמנה על ידי  אושרים -משרד פורן

המזמינה בין בנוסף לו ובין במקומו לנהל את ביצוע העבודות ולפקח 
 על ביצוען ועל אופן ביצוע החוזה.

"היועצים 
 והמומחים"

אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו/או על ידי מנהל הפרוייקט 
 קט.בקשר לפרויי

 
 טרת ההסכםמ .2
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את  המזמינה מוסרת בזה לקבלן, 2.1
בצורה מקצועית ועל פי הוראות הסכם זה והתכניות.  ולהשלימןהעבודה 

התחייבות הקבלן לביצוע ולמתן השירותים הינה לכל השירותים, במלואם 
 ובמועדם.

מינה הזכות המלאה בכפוף לזכויות הקבלן עפ"י הסכם זה, שמורה למז 2.2
בהתאם  לוהבלעדית  לשנות את דרישתה לגבי היקף השירותים הנדרשים, הכ

לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. המזמינה תהא רשאית להכניס שינויים או 
עבודות מיוחדות או תוספות, ועל הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב 

סוכם בין הצדדים סכום התוספת ו/או מנהל הפרוייקט ובלבד ש מנציג המזמינה
 מראש. 

 המזמינה לקבלן ינתנו בכתב ויחייבו את המזמינה ואת הקבלן. הוראות 2.3
להיות נציג המזמינה דור לין  מר ביצוע העבודה ממנה בזה המזמינה את לשם 2.4

 "(. נציג המזמינה)להלן: "
, השארמובהר בזאת, כי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט יהיה רשאים, בין  2.5

לתת לקבלן הוראות, הנחיות הסכמות ואישורים מטעם המזמינה. המזמינה 
תוכל להחליף מדי פעם את נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט על פי שיקול 

 דעתה המוחלט. במקרה כזה תיתן המזמינה לקבלן הודעה בכתב על החילופין. 
 

 סתירה בין מסמכים .3

 :בין מסמכי ההסכם הינו העדיפויותדר ס .3.1
 

 . )הסכם זה( הסכם ההתקשרות העיקרי בין הצדדים -מסמך ג'  . 1
 להסכם(. 1מפרט טכני, כתב כמויות ותוכניות לביצוע )נספח  -מסמך ד'  .2
  תנאי ההזמנה להציע הצעות. -מסמך א'  .3
 (. 2005-)נוסח תשס"ה 3210מדף  –תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן  . 4

 
 

ו אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין בכל מקרה של סתירה ו/א .3.2
תקבע  – החוזהומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את  ברורההוראה 

 תהא סופית ומחייבת. את סדר העדיפות ביניהם, וקביעתה המזמינה
ספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה  הקבלןגילה  .3.3

יפנה הקבלן בכתב למנהל  –ל חלק ממנו בפירושו הנכון של המסמך או ש
לפיו.  לנהוגבדבר הפירוש שיש  –הוראות בכתב  ןהפרויקט ומנהל הפרויקט  יית

סתירה ו/או אי התאמה בו מצא נוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה ב
מנהל ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב 

מים לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו של על כך שבעה י הפרויקט
 לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. מנהל הפרויקט

מובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות למצוא כל סתירה ו/או אי התאמה 
כאמור שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים לב להתחייבויותיו על פי הסכם 

כאמור, יחולו מנהל הפרויקט ן את דבר הטעות לתשומת לב לא הביא הקבלזה. 
 לוי הוראה זו.על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מ

 
זה או לא  ףמקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעיב .3.4

 וכתוצאה, בתור קבלן סבירעליו לגלות היה גילה סתירה או אי התאמה אשר 
כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות  מכך בוצעה עבודה

שידרשו לתיקון המעוות. מנהל הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל 
 .פירוש הנוגע להתאמה או סתירה כאמור לעיל

 

 צהרות הקבלןה .4
  

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:
 
 הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. .4.1
רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפים אליו, הבין הוא בדק בעיון  .4.2

אותם, בדק את הפרוייקט ואת היקף השירותים הנדרש על פי הסכם זה, ביקר 
באזור הפרוייקט ובסביבתו, בדק את דרכי הגישה אליו, בירר את כל השאלות 
 והתנאים הנוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה זה, וכל הדרוש לביצוע העבודה

והכרוך באלה ומצא את כל הנ"ל לשביעות רצונו. לקבלן לא תהא כל זכות 
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

תביעה מסוג שהוא על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של גורם כלשהו הקשור 
 בעבודה. 

הוא בעל ההכשרה, היכולת, הניסיון הרשיונות והאישורים הנדרשים לביצוע  .4.3
דה לפי חוזה זה השירותים נשוא הסכם זה, והוא מתחייב לבצע את העבו

במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונם הגמורה של המזמינה, מנהל 
הפרוייקט ונציג המזמינה, וכן מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל העובדים שיועסקו 
מטעמו בביצוע ובמתן השירותים עפ"י הסכם זה גם הם בעלי הכשרה נדרשת, 

 יכולת, אישורים, נסיון ורמה מקצועית גבוהה.
ו/או  לן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במבנים ו/או במתקניםהקב .4.4

בקבלת אישור לביצוע  כבלים תת קרקעיים ו/או מעל פני הקרקע ולא יהיה
עבודה מהמזמינה או מכל גורם אחר כדי לגרוע מהאמור לעיל. הקבלן מצהיר 
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים 

קנים וכבלים קיימים ומתחייב לתקנם, מיד עם קרות הפגיעה, על חשבונו מת
ועל אחריותו, לשביעות רצון המזמינה ולשאת בכל ההוצאות הישירות 

 והעקיפות שיגרמו כתוצאה מנזק כאמור.

וא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, ה .4.5
ות לביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנ

 הסכם זה.
ש לו מספיק זמן פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו י .4.6

 ם הפורטים בהסכם זה.ילבצע את כל המוטל עליו על פי הסכם זה במועד

לו כי ההתקשרות בינו לבין המזמינה על פי הסכם זה הינה נפרדת ועצמאית ידוע  .4.7
"(, עדןבין עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ )להלן: "להתקשרות בינו ל

וכל התקשרות תנוהל באופן עצמאי ומנותק מההתקשרות האחרת. הקבלן לא 
יהא רשאי לבוא למזמינה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה יחסי 

 הקבלן וחברת עדן, והוא יפנה טענות כאמור כלפי עדן בלבד.
  

 
 ןתחייבויות הקבלה .5

קבלן מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא ישא ה .5.1
 באחריות מלאה לטיב החומרים, העבודה וביצועה. 

הקבלן יספק את כל האמצעים שיהיו דרושים לשם ביצוע ומתן השירותים,  .5.2
לרבות כח אדם מתאים, ציוד, חומרים וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה 

 .באיכות ובטיב מעולים
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין  .5.3

ו/או תקן ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות, לרבות עדכונם 
של כל אחד מהמנויים לעיל, ובהתאם להוראות ולתוכניות רשויות התכנון ו/או 

שתמש בחומרים ל רשות אחרת ככל שהן נוגעות לפרוייקט ולהכתוכנית 
 הנדרשים על פי כל תקן ו/או דרישות חוקיות אחרות. 

אין ולא יהיה בהוראה של המזמינה ו/או באישור מטעם המזמינה כדי לגרוע 
 מאחריות הקבלן לנהוג על פי האמור לעיל. 

הקבלן מתחייב למנות את מר _______ ו/או _________ כמנהל עבודה ואת  .5.4
ימצאו בכל עת ביצוע העבודה באתר הפרוייקט, מר _______ כמהנדס ביצוע שי

על מנת להשגיח על העבודה ולקבל הוראות מנציג המזמינה. בחירת מנהל 
העבודה ומהנדס ביצוע באתר יהיו טעונים הסכמת המזמינה. כל הוראה שתינתן 
על ידי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט למנהל העבודה ו/או מהנדס ביצוע 

 ה לקבלן. תחשב כאילו ניתנ
הקבלן מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין ו/או הסכם כלפי עובדיו ו/או  .5.5

 מי מטעמו )לרבות עובדים זמניים( לרבות דיני העבודה והבטיחות. 
להעסיק עובדים במספר ובהכשרה הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיו על פי  .5.6

ברציפות, ללא דחיה ההסכם ולבצע את העבודה בקצב מהיר, בשקידה ראויה ו
וללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים ולסיימה תוך התקופה הקבועה בלוחות 

 הזמנים. 
סיום העבודות והשלמת הפרוייקט משמען, בין היתר, כי הקבלן השלים את 
העבודות לפי התוכניות והמפרטים נספח א' להסכם ולוח הזמנים ויתר הוראות 

 ההסכם. 
ורך תקופת הביצוע של הפרויקט בזמן הקמת ישמש קבלן ראשי לכל א הקבלן .5.7

, ובכל מקרה עד מסירת גם בזמן עבודות הגמר המערכות והפיתוחהשלד וכן 
עבודות המערכות, גמרים, מעטפת ופיתוח. עם זאת, כבר עתה יובהר כי 
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למזמינה הזכות להפסיק את מינויו כקבלן ראשי בכל עת, על פי שיקול דעתה 
 זאת.  הבלעדי ומבלי לנמק החלטתה

כמו כן מתחייב הקבלן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה, הכל לצורך עמידתו  .5.8
 להלן או כפי שייקבע בהמשך ע"י המזמינה.  6בלוח הזמנים כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה יובהר כי תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם 
 ם זה.והפרתו תזכה את המזמין בזכויות המפורטות על פי הסכ

הקבלן  מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא יהיה בו כדי לפגוע בקצב  .5.9
 ובאיכות השירותים שינתנו על ידו עפ"י הסכם זה. 

הקבלן מקבל על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של  .5.10
הפסיק את לחילוקי דעות, אלא אם כן נתנה המזמינה לקבלן הוראה בכתב 

ו זמנית או סופית. הקבלן לא יהיה רשאי לעכב או להאט את המשך שירותי
ביצוע ומתן השירותים על פי הסכם זה אף במקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות 

 בין הצדדים בעניינים כספיים הקשורים להסכם זה. 
הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בינו לבין  .5.11

רשאי לנקוט בכל הליך ו/או תביעה למתן סעד זמני ו/או המזמינה הוא לא יהיה 
קבוע ו/או תביעה משפטית אחרת בקשר למתן השירותים שניתנו על ידו ו/או 
בקשר לביצוע הפרוייקט ו/או עיכוב ביצועו ו/או כל תביעה אחרת בקשר 
לפרוייקט, למעט תביעה כספית לתשלום שכר טרחתו בגין שירותים שניתנו על 

ה בפועל בהתאם להסכם זה אותה יוכל להגיש במהלך ביצוע ידו למזמינ
 העבודות. 

שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כמאפשר לקבלן, או כמסמיכו, לחייב את  .5.12
המזמינה בכל צורה שהיא, לרבות בכל הקשור במתן הנחיות לשינויים ליועצים 

המזמינה ו/או למתכננים אחרים של הפרוייקט ו/או לקבלנים שיועסקו על ידי 
ך  על ידי המזמינה מפורשות מראש ובכתב מאלא אם כן  הוס בביצוע הפרוייקט,

לעשות כן. ניתנו הנחיות על ידי הקבלן ליועצים ו/או למתכננים האחרים של 
הפרוייקט ו/או לקבלנים של הפרוייקט ללא אישור מנהל הפרוייקט ו/או אישור 

 רוכות בכך.נציג המזמינה ישא הקבלן בכל ההוצאות שיהיו כ
המזמינה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסויים במסגרת מתן  .5.13

מתחייב הקבלן  –השירותים הניתנים על ידי הקבלן ומשתדרוש המזמינה כן 
להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד במסגרת מתן השירותים למזמינה, 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
ציוד וחומרים בכמות מספיקה הדרושה לשם הקבלן מתחייב להחזיק באתר  .5.14

ביצוע העבודה במועד. במקרה שנציג המזמינה יבדוק ויווכח שכמות הציוד 
והחומרים או מספר העובדים אינה תואמת את צרכי לוח הזמנים וידרוש 
להוסיף עובדים מקצועיים או אחרים או ציוד יעשה זאת הקבלן ללא דיחוי. 

או למחרת, אלא אם נציג המזמינה קבע בכתב  "ללא דיחוי" הכוונה בו ביום
 תקופה ארוכה יותר. 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות  .5.15
ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות  בסמוך לאתר הבנייהציבור הבאים 

השימוש ובמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיוצא באלה, או בזכות השימוש 
 ברכוש ציבורי כלשהו.  והחזקה

הקבלן יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק שייגרם למזמינה כתוצאה מאי  .5.16
מילוי או הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע 

 ביתר זכויות המזמינה לפי חוזה זה או על פי כל דין. 
את כל הטעון  הקבלן יתקן מיד ועל חשבונו הוא וללא כל תשלום מהמזמינה .5.17

תיקון בעבודה, ו/או החלפת חומרים כפי שידרוש נציג המזמינה ותוך הזמן 
שייקבע על ידו. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומנהל הפרוייקט 

 יהיה הפוסק היחיד לפירוש תוצאותיה. 
המזמינה תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוציא חומרים כלשהם  .5.18

רוס עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתאם מהשטח או שיה
להוראותיה או בהתאם לחוזה זה, ושיביא במקום אותם החומרים חומרים 
אחרים או שיעשה במקום אותן עבודות, עבודות אחרות, כפי שיראה נציג 
המזמינה לנכון ותוך אותה תקופה שתצוין על ידו בהודעה הנ"ל. על הקבלן יהיה 

ההוראות הכלולות באותה הודעה על חשבונו של הקבלן. לא מילא למלא אחר 
הקבלן את ההוראה תהא המזמינה רשאית להעסיק אנשים אחרים לביצוע 
ההוראה הנ"ל ולשלם להם כל סכום שיידרש למטרה זו. כל ההוצאות הכרוכות 
בדבר יחולו על הקבלן, והמזמינה תהא רשאית לנכותן מהכספים שיגיעו לקבלן 

 זה זה. לפי חו
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התקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת המזמינה  .5.19
היה והמזמינה תאשר לקבלן להתקשר עם קבלן משנה מטעמו  .מראש ובכתב

הקבלן מתחייב שלא לסטות מהמפורט בתכניות אשר יאושרו על ידי המזמינה 
ובכל אופן הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא להתקשרות עם קבלני 
המשנה, לרבות אחריות לטיב כל העבודות ועמידתו של קבלן המשנה בתנאי 
ההסכם, ניהול ופיקוח על עבודתם, תשלומים לקבלני המשנה, ביטוח העבודות 
הקבלניות וכל ביטוח נדרש של קבלני המשנה והמזמינה לא תהיה אחראית 

 להעסקתם, ניהולם, פיקוח על עבודתם, או תשלומים לקבלני המשנה. 
הקבלן לדאוג לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור  על .5.20

לשינוע הכלים, הציוד והחומרים, לרבות פסולת ועפר בהתאם לאמור במפרט 
 הטכני, אל אתר העבודות ומחוצה לו. 

וכן את האשפה,  עודפי החומריםהפסולת ומאתר העבודות את על הקבלן לסלק  .5.21
ולהציג תעודות  מלאה לאתרי פסולת מורשיםובאחריותו ה מעת לעת, על חשבונו

להסכם זה ועל פי  1כנספח המצ"ב  בהתאם לאמור במפרט הטכני כנדרש
העבודות ויסלק  מקום. עם גמר העבודה ינקה הקבלן את הוראות נציג המזמינה

ממנו את כל מתקני העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, הכלים, האשפה, 
וג שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן הפסולת והמבנים הארעיים מכל ס

נקיים ופנויים מכל חפץ השייך לקבלן ומתאימים למטרת ולשביעות רצונו של 
המפקח. סילוק הפסולת מכל מין וסוג שהוא, ייעשה על חשבון הקבלן, למקומות 

מלוא  אשפה על ידי הרשויות ובאישור הרשויות.פסולת ו/או המיועדים לסילוק 
ת והאשפה, לרבות עלות היטלים ו/או אגרה בגין הפינוי, יחולו עלות פינוי הפסול

על הקבלן. כן מובהר כי הקבלן ישא באחריות המלאה בכל מקרה של הפרת 
הוראות בדבר פינוי הפסולת והאשפה כמובא בהסכם זה לרבות תשלום כל קנס 

 ו/או תשלום אחר כפי שייקבע ע"י רשות מוסמכת.
תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגרמו על בודות העאתר  ןלניקיואחריות הקבלן  .5.22

 . םידי קבלנים וספקים אחרי
החומרים, לרבות פסולת בהתאם לאמור לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את  .5.23

נציג המזמינה ומנהל ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של  במפרט הטכני,
בות את לעשות זאת על חשבון הקבלן ולג נההיה המזמית ת, רשאיהפרוייקט

ההוצאות מהקבלן, לרבות עיכוב כספים ו/או תשלומים המגיעים לקבלן מאת 
. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה נה ושימוש בערבויותמהמזמי

שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או 
 כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.

)למעט ימי שישי  7:00-19:00בין השעות ו' -חייב לעבוד בימים א'הקבלן מת .5.24
הקבלן מתחייב שלא יבצע כל עבודה באתר העבודות  .(14:30בהם יעבוד עד 

שי וערבי חג תופסק העבודה באתר לא יבימי ש –מועדי ישראל בו, בשבתות
 .14:30יאוחר משעה 

ן אמצעי הזהירות ציוד וכאמצעי בטיחות ל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו .5.25
לצורך שמירת ביטחונם ונוחיות ציבור המבקרים באתר לילה ליום ומתאימים ל

העבודות ו/או בסמוך לו, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 
המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד 

חות מיוחדים אחרים אם פורטו רשות מוסמכת כלשהי וכן לספק אמצעי בטי
 בחוזה.

 מטעם הרלוונטי והיועץ המזמינה אישור לקבל הקבלן חייבכל עבודה  בסיום .5.26
 של סופי אישור קבלת ללא יערך לא סופי חשבון. העבודות להשלמת המזמינה

 זה הסכם נשוא מהעבודות אחת לכל הרלוונטים והיועצים הפרוייקט מנהל
 .להסכם זה 1נספח ב כמפורט

קבל את כל האישורים וההיתרים דם תחילת ביצוע העבודות הקבלן יקו .5.27
ויעבוד  לצורך ביצוע העבודות מכל הרשויות וההגורמים הרלוונטיים הדרושים

על . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהתאם להיתרים ואישורים אלה
הקבלן מוטלת החובה והאחריות לבצע תיאום הנדסי מול אגפי העירייה 

יים, מול הגיחון, מול בזק, מול חח"י וכל גורם אחר כולל משטרת הרלוונט
 ועבודות תיאום אל קרקעי והעילי באתר.-ישראל לצורך תיאום המשק התת

 לות בהצעתו ולא ישולם בעבורם תשלום נוסף.וכל

מובהר כי המזמינה מבצעת עדכון של תכנון השלד והביסוס וכי עדכון זה ישליך  .5.28
בין היתר, על עלויות העבודה והתוכניות לביצוע. הקבלן לא יוכל להעלות כל 

דכון זה ו/או כל עדכון טענה ו/או דרישה ו/או לתבוע בגין שינויים כתוצאה מע
 .היכאחר שתבצע המזמינה בהתאם לצר
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 וח זמניםל .6

תוך ויסיימן הקבלן יחל בביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת העבודה  .6.1
הקבלן מצהיר ממועד קבלת צו התחלת העבודה.  חודשים( 33) לושהוששלושים 

מועד החתימה על לאחר ומאשר כי הוא מוכן להתחיל בעבודות באופן מיידי 
 מיום קבלת "צו התחלת עבודה".ימי עבודה  14 -ולא יאוחר מזה הסכם 

תרשים אתר  ממועד קבלת צו התחלת העבודההקבלן יגיש תוך שבוע ימים  .6.2
  .ואי הגדרום קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותהכולל מבני

 מפורט לוח זמניםתוך שבועיים ממועד קבלת צו התחלת העבודה הקבלן יגיש  .6.3
לאישור בהתאם להערות המזמינה ללוח הזמנים השלדי, בפורמט תרשים גאנט

  .מנהלת הפרויקט
ת המזמינה לסטות מלוח מובהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכו .6.4

הזמנים. מנהל הפרוייקט ו/או נציג המזמינה יהיו רשאים לסטות בכל עת 
ולשנות את לוח הזמנים בהתאם להתקדמות העבודה באתר הפרוייקט או כל 

 חלק מהעבודה. 
מובהר בזאת, כי אם בכל זמן שהוא יקבע נציג המזמינה שקצב ביצוע העבודה  .6.5

כתב לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל יודיע נציג המזמינה ב –איטי 
 האמצעים הדרושים כדי להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד. 

היה והקבלן לא יעמוד לדעת נציג המזמינה בקצב העבודה הדרוש ו/או לא ינקוט 
באמצעים שיורה לו נציג המזמינה, לאחר התראה, תהיא רשאית המזמינה 

יפו באחר ו/או להקטין את היקף העבודה על להפסיק את עבודת הקבלן ולהחל
פי חוזה זה ולמסרה לקבלן ו/או קבלנים אחרים לפי ראות עיניה. כל הנזקים 

 יהיו על חשבון הקבלן. –וההוצאות שיחולו כתוצאה מפעולות אלו 
( 10,000)אלפים  עשרתמוסכם בין הצדדים, כי הקבלן ישלם למזמינה סך של  .6.6

ה בגין כל יום של איחור אשר לא אושר על ידי ש"ח צמוד למדד תשומות הבני
למעט המזמינה, בהשלמת העבודה מעבר למועדים הנקובים בלוחות הזמנים, 

לעיל, כפיצוי מוסכם  6.2איחור הנובע מסטייה בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף 
ומוערך מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד למזמינה עקב 

א רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה כפיצוי בגין איחור כנגד האיחור. המזמינה תה
 כל סכום שיגיע ממנה לקבלן.

מוסכם בין הצדדים כי במקרה של הקדמה של לוח הזמנים יהיה הקבלן זכאי  .6.7
 שח. 10,000לתמורה נוספת בסכום של 

 ודיותס .7
 הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, או למסור, או להביא לידיעת .7.1

ל אדם ו/או גוף אחר את התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות כ
והמסמכים לרבות העתקים ו/או כל ידיעה שתגיע אליו במישרין ו/או בעקיפין 
בקשר לפרוייקט, על כל מערכותיו, וכן כל נתון או חומר הקשור בהקמת 

ובין שהוכנו פרוייקט , בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו, 
 ע"י המזמינה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

בנוסף מתחייב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להודיע או למסור או להביא  .7.2
 לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרין או בעקיפין בקשר

 למזמינה ו/או עקב ביצוע הסכם זה.
על ידו גם לאחר סיום  המועסקים הקבלן ו/או האמור בסעיף זה יחול על .7.3

 ההסכם או הפסקתו. 
  

 פסקת שירותי הקבלןה .8
מכל סיבה ול אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית המזמינה בכל עת ע .8.1

שתראה בעיניה להביא הסכם זה כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י מתן הודעה 
ודעה, אשר בכתב לקבלן על כך, במקרה זה יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בה

  ימים מיום מתן ההודעה האמורה. 14יהיה לפחות 
בנוסף רשאית המזמינה להפסיק חלק מהשירותים ו/או את כולם, באופן זמני  .8.2

לתקופה שתיקבע על ידה, או לתקופה בלתי ידועה מראש, וזאת במתן הודעה  
 ימים מראש. 14בכתב של 

זמני, כאמור לעיל הובא ההסכם לסיומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן  .8.3
תחליט המזמינה לחדש ביצועו של  ובתוך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

וד בתוקפו ויחייב את מהסכם זה ו/או השירותים שהופסקו, ימשיך הסכם זה לע
הצדדים לגבי המשך ביצועו ומתן השירותים לפיו. היה ויופסקו השירותים 

של כח עליון, יובא ההסכם  לתקופה העולה על שלושה חודשים, למעט במקרה



8 

 

 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

לידי סיום והקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמינה את התמורה עבור השירותים 
שביצע בפועל עד למועד הפסקת השירותים. הסכומים המגיעים לקבלן ישולמו 
לו כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל 

 תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לעכב או לדחות את המשך ביצוע 
העבודה בשל נסיבות הנובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי 

 מטעמו. 
לקבלן בעד  לעיל תשלם המזמינה 8.1בהתאם לסעיף ובא ההסכם לידי סיום ה .8.4

ם ההסכם, ואשר בגינם ק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיולאותו ח
ניתן אישור מנהל הפרויקט כי אכן עבודות אלה בוצעו בפועל על ידי הקבלן 
ואושרו על ידי מנהל הפרוייקט. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין 
הפסקת העבודות למעט תשלום שכרו המגיע לו כאמור לעיל. הסכומים המגיעים 

אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה לקבלן , כאמור לעיל, ישולמו לו  כנגד 
סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו וכי ידוע לו כי אינו זכאי לפיצוי כלשהו 

 בגין הפסקת השירותים.

להלן לא  9.1לעיל או כאמור בסעיף  8.1הובא ההסכם לידי סיום כאמור בסעיף  .8.5
דה תהא המזמינה קשורה יותר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבו

 לקבלן אחר לפי ראות עיניה. 
לותו במהלך ביצוע העבודה, יפצה הקבלן את המזמינה על יהפסיק הקבלן את פע .8.6

כל הנזקים,  ההפסדים וההוצאות שנגרמו למזמין עקב הפסקת השירותים ע"י 
 הקבלן.

להסכם המדף המצ"ב כנספח להסכם  46מובהר ומודגש בזאת כי הוראות סעיף  .8.7
ודה", אינן חלות ולא יחולו בשום מקרה על התקשרות זה, בעניין "הפסקת עב

קת עבודה התנאים המחייבים יהיו צדדים לפי הסכם זה ובמקרה של הפסה
  .זה 8רק בהתאם לאמור בסעיף 

 
 יטול ההסכםב .9

 14הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  .9.1
המזמינה זכאית לכל  הפרה, תהאהימים מיום שניתנה לקבלן הודעה על 

התרופות, להן היא זכאית לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם 
הקבלן ולמסור את המשך העבודות לכל קבלן אחר שייראה לו, והקבלן יהא 
מנוע מלהפריע, לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת, והמזמינה תהא רשאית 

רותים שסופקו על ידי להשתמש למטרה זו בכל החומרים, הכלים, הציוד והשי
 הקבלן, ללא כל תשלום נוסף מצידה. 

היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו 
מגיעים לקבלן לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על 
הקבלן לשאת בהפרש. המזמינה תהא זכאית לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים 

גיעו באותו זמן לקבלן ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על הקבלן לשלם שי
 למזמינה את היתרה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו/או מינוי כונס  .9.2
נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד הקבלן או רכושו תהא  

עה מוקדמת, ותהא חפשיה להתקשר המזמינה רשאית לבטל את הסכם ללא הוד
 קבלן אחר. עם

פעם נוספת כי זכותה של המזמינה להביא את ההסכם עם יובהר להסרת ספק  .9.3
, כמו גם זכותה של המזמינה לפעול לעיל( 8)לרבות על פי סעיף  הקבלן לידי סיום

כנגד הקבלן במקרה של הפרת הסכם, הינה עצמאית ומנותקת מזכויותיה של 
 .עדן בעניין זה

 
 תמורהה .10

תמורה לביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה לעיל במלואם תשלם ב .10.1
על פי המחירים של לכמות שבוצעה בפועל, בהתאם  עבודהלקבלן שכר  המזמינה

 תשומות צמוד למדד בהצעתו של הקבלן המפורטים בכתב הכמויותהסעיפים 
החתימה  כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בעת מע"מ כדין בתוספתהבניה ו

מדידות יומני העבודה החתומים ולקבלן על פי  . התמורה תשולםעל ההסכם
 "(. התמורהאשר יבוצעו על ידי מנהל הפרוייקט )להלן: " ,בפועל

מנהל הפרוייקט חשבון ביניים מזמינה ולאחת לחודש, יגיש הקבלן ל .א
שבוצע מיום התחלת  הפרויקטערכו של חלק שיפורטו בו: ברמדורנט

 עד למועד אליו מתייחס החשבון. יקטהפרוביצוע 
 חישוב כמויות בהתאם להנחיות המפקח .ב
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 לכל חשבון כאמור יצורף לוח זמנים עדכני של התקדמות העבודות. .ג
 העבודות להשלמת המזמינה מטעם הרלוונטי והיועץ המזמינה אישור .ד

 .לגביהם מתייחס חשבון הביניים
שהגיש הקבלן  ובלבד יים,ימים את חשבון הבינ 21מנהל הפרוייקט יבדוק תוך  .10.2

 מנהלי מתשלומי הביניים אשר יאושרו על יד את החשבון בצירוף חישוב כמויות.
אשר יוותרו בידי המזמינה וישולמו לקבלן לאחר  עכבון 5%יקוזזו  הפרויקט,

השלמת מלוא העבודות ומילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות 
שים לצורך תשלום החשבון הסופי. המצאת כל האישורים והמסמכים הנדר

 סכום זה ישולם במועד תשלום החשבון הסופי.  
 

ימים ממועד הגשתו למנהל  60חשבון ביניים מאושר ישולם בתנאי שוטף +  .10.3
 וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.  הפרוייקט

אך ורק לאחר ביצוע סופי בגין מלוא התמורה המגיעה לקבלן, יוגש  חשבון .10.4
החשבון ייבדק על ידי המזמינה וע"י מנהל  כל העבודות. והשלמה סופית של

 הפרוייקט.

 בהתאם לחוזה, יבוצע בכפוף לאמור להלן:הסופי תשלום החשבון  .10.5

היועצים הרלוונטיים מטעם לאחר מתן אישור מנהל הפרוייקט,  .10.5.1
הסופי ואישור המזמינה, כי העבודות המפורטות בחשבון המזמינה 

 קבלת ללא יערך לא סופי חשבון. םוהושלמו לשביעות רצונ הסתיימו
 אחת לכל הרלוונטים והיועצים הפרוייקט מנהל של סופי אישור

 .השירותים במפרט כמפורט זה הסכם נשוא מהעבודות

להסכם  2כנספח ב'כנגד המצאת ערבות בדק בנוסח המצורף  .10.5.2
 זה.

כנגד חתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות בנוסח המצ"ב  .10.5.3
 להסכם זה. 'דכנספח 

 *( לאחר ביצוע תשלום זה תושב לקבלן ערבות הביצוע
  

ימים ממועד הגשת דרישת  60כאמור לעיל ישולם בתנאי שוטף +  הסופי החשבון .10.6
 תימסרהתשלום למזמינה וכנגד המצאת חשבונית עסקה. חשבונית מס 

 ימי עסקים ממועד התשלום שלעיל בפועל.  7למזמינה תוך 

 מכלהינם קבועים וסופיים ולא ישתנו  מחירי החוזה בהתאם להצעת הקבלן .10.7
סיבה שהיא, לרבות שינויים בעלות החומרים ו/או העבודה ו/או מיסים ו/או כל 
שינוי אחר אלא אם נקבע הדבר במפורש בהסכם זה. על אף האמור, מובהר, כי 
בכל מועד תשלום יחושב סכום המע"מ על פי שיעור המע"מ הידוע נכון לאותו 

 המועד.

מהאמור לעיל מובהר כי מחירי החוזה כוללים את כל ההוצאות  מבלי לגרוע .10.8
והדרושות לגישה לאתר ולא תשולם לקבלן ו/או למי מטעמו כל   הקשורות

 תוספת בגין הכנת דרכים או דרכי גישה. 
לכל תשלום ששולם על ידי המזמינה יתווסף מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס  .10.9

עפ"י  ניכוייםינה תהא רשאית לנכות שתומצא ע"י הקבלן למזמינה כדין. המזמ
הדין מכל סכום שישולם לקבלן אלא אם כן המציא האחרון אישור השלטונות 

  לנהוג אחרת כולל אישור על ניהול ספרים והעסקת עובדים לפי חוק.
הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך ההתקשרות  .10.10

האישורים הנ"ל. כמו כן ימציא הקבלן ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו  בהסכם
 למזמינה אישור על גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין.

הקבלן ישתתף בעלות בנספח הביטוח, מוסכם כי מבלי לגרוע מכלליות האמור  .10.11
השתתפות הקבלן תהיה  0.5% -ה לבסכום השוו של המזמינההביטוח  פרמיית

כל חשבון חלקי או אחר שיוגש למזמינה על ידי הקבלן. הסכום מעל ידי ניכוי 
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שידרוש 
מהקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי, בשל שינויים העשויים לחול בגובה 

ו/או הארכת  הפרמיה שתשולם על ידי המזמינה, עקב הגדלת היקף העבודות
 .צועתקופת משך הבי

 
 

 קביעת מחיר לעבודה חריגה .11
זה במסגרת "הזמנת עבודה", ניתן לבצע עבודות שאינן נכללות במכרז/חוזה  .11.1

 מערך ההזמנה.  10% שלא יעלה על ובהיקף
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, בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר פרק ח' 3210חוזה מדף בבנוסף לאמור  .11.2
של  יותהכמולהתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים בכתב 

מכרז/חוזה זה, ייקבע המחיר ע"פ מחירי יחידה של "המאגר המאוחד" לכמויות 
גדולות התקף באותה עת, ללא תוספת אחוזית נוספת המוגדרת במאגר, ובהנחה 

מתעריפי המאגר. המחיר במאגר המאוחד כולל רווח וכולל הוצאות  20%של 
 הקבלן לרבות כ"א, חומרים וציוד החדשים בלבד, וכו'.

מידה ולא ימצאו מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם גם ב"מאגר ב .11.3
"דקל"  במחירוןהמאוחד" אזי יקבע המחיר על פי סעיפים מתאימים, הנקובים 

התקף באותה עת, וזאת ע"פ מחירי יחידה לכמויות גדולות, ללא תוספת אחוזית 
יר במחירון מתעריפי המחירון. המח 20%נוספת המוגדרת במחירון, ובהנחה של 

"דקל" כולל רווח וכולל הוצאות הקבלן לרבות כ"א, חומרים וציוד החדשים 
 בלבד, וכו'.

כל האמור לעיל אינו תופס במקרים בהם יוכח כי הקבלן התרשל במילוי  .11.4
 .ולא ביצע את עבודתו כנדרש במסמכי ההסכם משימותיו

 הינהת המחיר יובהר כי קביעתו של מנהל הפרויקט בנוגע לסיווג העבודה וקביע .11.5
 המחייבת והקבלן לא יוכל להעלות כל טענה בנוגע לקביעה זאת. 

 
 

 חריות לנזקיםא .12
הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי דין ו/או נוהג באתר  .12.1

העבודות  ידיהעבודה ובסביבתו לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם על 
ים והציוד שישמשו בביצוע עבודות אלה או שיבוצעו לפי הסכם זה ו/או החומר

 כתוצאה מהן.

יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמינה ו/או מי  הקבלן .12.2
זה  הסכםמטעמה בקשר עם ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן השירותים על פי 

ו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או על  ידי מי שהקבלן אחראי, על פי כל דין א
על פי הסכם, למעשיו ו/או למחדליו, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה 

ימים  7אחרת, ויפצה את המזמינה בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, תוך 
 מיום שידרש לעשות כן. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו לגוף ולרכוש של  .12.3
 אוהקבלן ו/או מי מעובדיו ו/ו מי מטעמה ו/או המזמינה ו/או מי מעובדיה ו/א

לכל צד שלישי כלשהו, בקשר ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן  מי מטעמו ו/או
השירותים על פי הסכם זה.  היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו בגין 
אחריותו של הקבלן על פי האמור לעיל, יהיה על הקבלן לשפות את המזמינה 

ור ובלבד שהמזמינה לא שילמה סכום כלשהו אלא אם ניתנה בכל תשלום כאמ
ימים על הדרישה, על מנת שהקבלן יסיר  15על ידה לקבלן הודעה מראש של 

הדרישה ו/או ישלמה. הוגשה נגד המזמינה תביעה משפטית אשר הקבלן גרם לה 
או אחראי לה, תאפשר המזמינה לקבלן להתגונן כנגד תביעה זו בשמה של 

או על ידי צירופו כצד ג', לפי שיקול דעת המזמינה. היה ותשלם המזמינה ו/
המזמינה סכום כלשהו בכל תביעה משפטית או אחרת בקשר לביצוע העבודה 

 .תהא המזמינה זכאית לנכות כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן

ו/או  המבנגוף ו/או ל הקבלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק לע .12.4
כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו נזק , והיה ונגרם ןשכ ןמתק

והמפקח, היה  מזמינה, מנהל הפרוייקטלשביעות רצון העל חשבונו, מיידית 
רשאית  נההמזמיתהא כנדרש, כולו או חלקו  ,והקבלן לא ביצע את התיקון

 לבצעו במקומו והקבלן ישא בכל הוצאה הכרוכה בכך.
על מתן פטור מאחריות המצ"ב כנספח ה' להסכם הקבלן יחתום על הצהרה 

 זה.
 
 

   יטוחיםב .13
 

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות 
להסכם הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף 

 ., ומהווה חלק בלתי נפרד הימנוד'זה כנספח 
 

 ות בתקופת הבדקואחרי ערבויות .14
 לשם הבטחת המילוי הנכון והמדויק של תנאי חוזה זה על ידי הקבלן, יהיה  על .14.1

ערבות  להמציא ולמסור לידי המזמינה במעמד החתימה על החוזה, הקבלן
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בגובה  'אכנספח  להסכם זהבלתי מותנית בנוסח המצ"ב  תבנקאית אוטונומי
וצאות הערבות תחולנה על ה"(. ערבות ביצועמערך החוזה )להלן: " 10%של 

 הקבלן.

ימים מתאריך  60ועד תום  נההמזמיערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה לידי  .14.2
 .גמר ביצוע העבודה לפי הסכם זה

ערבות זו תוחזר לקבלן לאחר ביצוע העבודה על פי חוזה זה לשביעות רצון              .14.3
  .ואישור השלמת העבודה על ידה המזמינה

 
ערבות  תהא רשאית לבקש מהקבלן אקדמיהבות הביצוע, הלאחר החזרת ער .14.4

 ב'כנספח בדק, בנוסח המצ"ב מערך החוזה לתקופת  5%בנקאית בגובה  של 
אשר תהיה תקפה למשך שנה ממועד תשלום  "(ערבות הבדקהסכם זה )להלן: "ל

 הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן.. החשבון הסופי בפועל ע"י המזמינה

המקסימליות הקבועות לכל ה תקופת הבדק והאחריות תקופת הבדק פירוש .14.5
 –בחוק המכר )דירות( תשל"ג אחד מהרכיבים, כפי שנקבע ביחס לאותו רכיב 

בנוסח החל במועד חתימת הסכם זה. אם יחוייב הקבלן כלפי המזמינה על  1973
מעבר לתקופות הקבועות  אחריותפי קביעת בית משפט מוסמך לתקופת בדק או 

קשורות לעבודות הקבלן לרבות הציוד שסופק על ידו, כי אז תוארך בחוק הנ"ל ה
תקופת הבדק והאחריות בהתאם והקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודות 

 הנדרשות בגין כך על חשבונו ולשאת בכל חיוב שהמזמינה תחוייב בו. 
 . 1973 –כהגדרתה בחוק המכר )דירות( תשל"ג  -" התאמה"אי  .14.6
קן כל פגם או נזק או אי התאמה שיתגלו בעבודות הקבלן יהיה אחראי לת .14.7

 שבוצעו על ידו בפרוייקט תוך תקופת הבדק. 

נתהווה בפרוייקט, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי התאמה מכל סיבה  .14.8
הקשורה בביצוע העבודה על ידי הקבלן או בהתאם למפורט בחוק המכר, חייב 

זק או תיקון כנ"ל, הכל לפי דרישת הקבלן לתקן או לבנות מחדש על חשבונו כל נ
 נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט ולשביעות רצונם.  

הקבלן יתקן כל פגם, ליקוי, קלקול או נזק שיתגלו בתקופת הבדק לא יאוחר  .14.9
יום מיום שהתגלו. היה הפגם או הנזק כאלה שתיקונם אינו סובל  30מאשר תוך 

ר מיום קבלת דרישת נציג דיחוי יתקנם הקבלן תוך זמן קצר ככל האפש
המזמינה ואו מנהל הפרוייקט בכתב. התגלה פגם, ליקוי, קלקול או נזק בזמן 
ביצוע הפרוייקט רשאי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט לדרוש מהקבלן 

 לתקן הפגם, הליקוי, הקלקול או הנזק, לאלתר ובדרך שתאושר על ידם. 

 המזמינהאי לכל חיוב המוטל על מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיה הקבלן אחר .14.10
ו/או על הקבלן על פי חוק המכר, בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכם 

מזכות   זה ובחוק המכר ואין בהמצאת הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפגוע 
המזמין לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות את 

 ן בכל דרך אחרת.הוצאותיו ונזקיו מן הקבל

היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא  .14.11
לתקן  חייבתשתהא שהות להודיע על כך לקבלן תהא המזמינה רשאית אך לא 

את הנזק בעצמה או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמינה את 
 הראשונה.   ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון, מיד עם הדרישה

  
 סבת ההסכםה .15

ו, לצד שלישי ללא נטילת רשות נלמזמינה הזכות להעביר הסכם זה, או חלק ממ .15.1
מאת הקבלן, ובלבד שלא תפגענה איזה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה. אין 

 להסכם זה.  8באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמינה לפי פרק 

ביו לפי וסכם זה ו/או להעביר חיהקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו לפי ה .15.2
 זה ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר. הסכם

 סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם.
 

 י תחולת יחסי עובד מעבידא .16
הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי  .16.1

קו מטעם מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועס
ותיו עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של יהקבלן לצורך ביצוע התחייבו

 הקבלן בלבד, ולא יהיה בינם ובין המזמינה כל יחסי עובד ומעביד.

ל התשלומים לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח כ .16.2
אחר( תשלומי לאומי וכל  מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי 

כל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, ומסים וכל יתר ההוצאות 
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יחולו על הקבלן, וישולמו על ידו והמזמינה לא תהא אחראית להם בכל צורה 
 .ואופן

היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  .16.3
ישפה הקבלן את המזמינה בכל סכום  בשל קיום כביכול של יחסי עובד מעביד,

ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי  7כאמור שישולם על ידי הקבלן, וזאת בתוך 
 המזמינה.

קבלן יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם ה .16.4
 לחוזה 'בנספח וובהתאם לנוסח המופיע  להוראות כל דין החל בעניין בהתאם

 זה.
  

 שר לפקודת הבטיחות בעבודהאחריות בק .17
 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .17.1

והתקנות  1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל ואת 1954
על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל  שפורסמו

או נגד המזמין עקב עבירה על ההוראות האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו 
והתקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את 

  המזמין בעד כל תביעה ו/או נזק אחר שיגרם למזמין בגין כל האמור לעיל.

, 5תקנות  1988הקבלן ימנה מנ"ע שיתן את שרותיו עפ"י תקנות הבניה תש"ח  .17.2
 האחראיוהוא יהיה  6וע הנדרש בהם וכן עפ"י תקנה ובצ םליישואחראי ויהיה 

שיעבדו על הבטיחות וקיום התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים האחרים 
  .מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה, וזאת ללא תמורה נוספת באתר

 
 כניסה והרחקת עובדים תרישיונו .18

 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל הפרוייקט להרחיק מהאתר כל אדם .18.1
המועסק על ידו באתר, אם לדעת מנהל הפרוייקט, התנהג אותו אדם באופן 

מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע  אינובלתי הולם או 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודות. 

 עובדים שאינם בעלי היתר עבודה בישראל.  להעסיק שלאהקבלן מתחייב  .18.2
 

 גישור ובוררות .19

 כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו יתבררו .19.1
תחילה במסגרת הליך גישור על ידי מגשר אשר יקבע על ידי הצדדים. ככל 

ימים מיום שאחד הצדדים ביקש למנותו,  30להסכמה בתוך  יגיעושהצדדים לא 
 הצדדים ליו"ר מחוז ירושלים של לשכת עוה"ד על מנת שימנה מגשר.יפנו 

ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בהליך הגישור יתבררו כל חילוקי הדעות בין  .19.2
אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי  יחיד בפני בורר הצדדים

ים ימ 30אלא אם הגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר תוך  בישראלהדין 
 .מיום שאחד הצדדים ביקש למנותו

, התקנות שהותקנו 1968-יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח הבוררותעל  .19.3
 .מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל

א לחוק 21יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף  הבוררותפסק  .19.4
 , והתוספות לחוק.1968-הבוררות, התשכ"ח

למגשר / סכם בזאת כי חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים ו/או הפנייתם מו .19.5
להכרעתו של בורר כאמור לעיל לא יעכבו בכל דרך שהיא את ביצוען של 

והקבלן , לרבות מסירת המבנה למזמינה, העבודות על פי לוח הזמנים המוסכם
עת יהיה חייב להמשיך בביצוען בהתאם להוראות ההסכם גם בטרם ניתנה הכר

  .הבורר ו/או יושבו חילוקי הדעות
 

 סמכות מקומית .20
 הנובעמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין ס 19מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .20.1

 . בירושלים בלבדהמוסמכים  מהסכם זה תהיה לבתי המשפט 

 

 כללי .21
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב  .21.1

אותה הוראה, או כל הוראה  ל כל הפרה שלאחר מכן שלכוויתור ע הוויתור



13 

 

 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

אחרת בהסכם זה. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר 
 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

אי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני נשינוי מת .21.2
פי הסכם זה לא תקים טענת מניעות . הימנעות מדרישה לקיום חיוב להצדדים

 או וויתור. 
כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר  .21.3

להסכם זה שתישלח בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה 
שעות ממועד מסירתה לבית הדואר או במקרה  72כאילו הגיעה לידי הנמען תוך 

 בעת מסירתה. -ל מסירה ביד ש
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

     ________________  _______________ 
    הקבלן    המזמינה                
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 
ובשאר תנאי  בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמניםנוסח ערבות  -נספח א' 

 החוזה
 ()לא למילוי ע"י הבנק במסגרת הצעת המציע 

 לכבוד
  ת ועיצוב ירושלים בצלאל אקדמיה לאמנו

 ("המזמינה)להלן: 

 
 א.ג.נ.,

 
ובשאר תנאי  לעמידת הקבלן בלוח זמנים                                     ערבות מס'הנדון: 
 החוזה

 

הננו ערבים "( הקבלן", או "החייבלבקשת _______________________ )להלן: " .1
ובלתי מותנית בכל תנאי  ת, בלתי חוזרמוחלטתאוטונומית, בזה כלפיכם בערבות 

הפרשי  בצרוף"( סכום הקרןלתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח )להלן: "
עם בקשר , "(סכום הערבות)להלן " הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים

 ._____על פי הסכם בינכם לבין הקבלן מיום ___ התחייבויות הקבלן

 סכום הקרן יהיה צמוד למדד .2

שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי  כפיתשומות הבניה   .3
 אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(. רשמיאו ע"י כל מוסד 

לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי" 
 ______________ )_________נקודות(.

אחרונה וקודם לקבלת " לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם להמדד החדש" 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 
וך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום יהיה נמ

 משבעההערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם 

פת הפרשי לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוס
הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

פעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .4
ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

. אנו נשלם הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 
 .שנידרשמידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם  ,לפיכך .5
לפעם במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה 

 תנאיה.כאמור בערבות זו על 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .6
להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 

 .בקשר לכךבמפורש ומראש על כל טענה 

המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את  .7
  כויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.חלק מז

בכתב מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה 01.05.21בתוקף עד ליום הערבות תהיה  .8
 עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 
 בכבוד רב, 
 בנק........................         

 
 .סניף.....................        
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק –נספח ב' 
 

 )לא למילוי ע"י הבנק במסגרת הצעת המציע(
 

 לכבוד
  בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 

 )להלן: "המזמינה"(

 
 א.ג.נ.,

 
 לן בתקופת הבדקלקיום התחייבויות הקב                                         ערבות מס' הנדון: 

 
הננו "( הקבלן", או "החייבלבקשת _______________________ )להלן: " .1

ובלתי מותנית בכל  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, ערבים בזה כלפיכם בערבות 
"( בצרוף סכום הקרןתנאי לתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח )להלן: "

בקשר , "(סכום הערבות)להלן "םהפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורי
 .____בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום ___

 
סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה  .2

ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא  לסטטיסטיקההמרכזית 
 במקומה )להלן: "המדד"(.

 15 -ה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה"המדד היסודי" יהי 
 לחודש ______________ )_________נקודות(.

"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -סודי, יהיו הפרשי ההצמדה לעומת המדד הי

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד 
החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 
לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל,  משבעה
אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 

קום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה למרות האמור בכל מ .3
ובלבד שסך כל  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום לפעם מ

שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותהסכומים מתוך סכום 
 .שנידרש. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד הערבות

 
בות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם אם לא תממשו ער ,לפיכך .4

לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי  תוקפהלפעם במלוא 
 הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .5

שהיא, והננו מוותרים בזה  להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה
 במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 
המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר  .6

  את חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.
 

וכל דרישה מכם חייבת  _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7
 . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. זהמסר לנו עד מועד ילה

 
 בכבוד רב,      
 בנק........................         
 סניף......................        
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 נההצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי - 'ג נספח
 
 
 

הגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "החשבון אנו הח"מ ......... מתכבדים בזה ל
........... בגין ביצוע עבודות ............ . שבצענו )להלן: "העבודות"( -הסופי"( ל

 בהתאם לחוזה בינינו מיום .......... )להלן: "החוזה"(.
 

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:
 

ת העבודות הינו כמפורט כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמור א.
 בחשבון הסופי ועולה לסך ............. ש"ח )להלן: "התמורה הכספית"(.

 
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח אין לנו  ב.

ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי .......... ו/או כלפי 
קשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע הבאים מכוחם או מטעמם, ב

 ממנו.
 
כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך ......... ש"ח ובקבלת היתרה  ג.

 המגיעה לנו בסך של ............. ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה.
 

כוחו  אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים ד.
של המזמין לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים 

 ו/או המפקח. נהוהליקויים שיידרשו ע"י המזמי
 
 
 

 ו על החתוםנולראיה בא
 

 היום ......... לחודש ........ שנת ...........
 
 

                                
 הקבלן           

 
 

                                   עד לחתימה: 
 
 
 

                         תאריך:
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 

 
 סעיפי ביטוח –נספח ד' 

 ביטוח עבודות קבלניות )המזמינה(

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, ומבלי שהמזמינה  .1
יסת ביטוח עבודות נוטלת אחריות כלשהי כלפי הקבלן, על המזמינה לערוך פול

"( מפני אבדן, נזק או ביטוח עבודות קבלניותקבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "
אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בכפוף לתנאים, 
סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 

דות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים העבודות הקבלניות, יכלול ביטוח העבו
 להלן:

: אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר נזק רכוש -( 1פרק ) .א
חל על ציוד, מתקנים  אינולעבודות במשך תקופת הביטוח. מובהר כי פרק זה 

ואמצעים אחרים, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר 
 או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות. מובאים על ידי הקבלן

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או : אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) .ב
 נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע 

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת : אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ג
 ות באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבוד

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן ועל הקבלן להשתתף             .2
 בדמי הביטוח של ביטוח זה.

תשומות  השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם, כשהוא צמוד למדד
של סכום  , כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בעת החתימה על ההסכםהבניה , 

פרומיל( ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר  5/  0.005) 0.5% -ה להשוו
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור .  שיוגש למזמינה על ידי הקבלן

ההשתתפות שידרוש מהקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי, בשל שינויים 
ה, עקב הגדלת היקף העבודות העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמינ

 ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לצפוי.

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח המבוטח על            .3
( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, על המזמינה 1פי פרק )

יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם  להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר
יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק 

 לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

לדרישת הקבלן, תועבר פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות לעיון הקבלן, ועל הקבלן            .4
תנאיו, טרם תחילת ביצוע העבודות ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל 

 הקבלניות.

הביטוח,  בנוסף, על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת
למלא אחר המלצות הסקר ולנקוט בכל המיגונים ובנהלים המצוינים בו. מוצהר בזאת 
על ידי הקבלן כי קיום תנאי והמלצות הסקר החיתומי כאמור מהווה תנאי לזכויות 
הקבלן והמזמינה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן לשפות את 

 המזמינה בגין הפרת דרישה זו.

לקבלן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או             .5
 היקף ביטוח העבודות הקבלניות.

על הקבלן להודיע למזמינה ולמבטח מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על             .6
לשם מימוש  פי ביטוח העבודות הקבלניות, וכן לשתף פעולה עם המזמינה ככל הנדרש

 תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור. 

על הקבלן חלה האחריות כלפי המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה בגין כל תגמולי             .7
ביטוח שנמנעו עקב הפרה של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן 

מור לעיל. למזמינה הזכות לתבוע או לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו כא
לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למזמינה הפרה כאמור וכל זאת בהתאם 

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמינה.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי, תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח             .8
מוטלת על הקבלן על פי כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות ה

הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או 
במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע 
ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 

 ם המזמינה לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(.    המזמינה והבאים מטע
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למזמינה הזכות לניהול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם            .9
המזמינה הורתה אחרת( וכן תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח 

והציג בפני העבודות בגין אובדן או נזק לעבודה. שיקם הקבלן את האובדן או הנזק 
המזמינה תעודה חתומה על ידי המפקח או מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות 
רצונם, אזי תעמיד המזמינה את הסכומים שקיבלה מאת המבטח בגין אותו נזק 

 לרשות הקבלן. 

מטעם הקבלן, על הקבלן לוודא הקבלן עם קבלני משנה שיבצעו עבודות בהתקשרות  .10
, בשם המזמינה, או בשם בשם הקבלןמוותר ) הקבלן הוראה על פיה תיכלללא כי 

המבטח שיערוך פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב 
אי מובהר כי כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או הסכם. 

יסת ביטוח ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמינה על פי פול
 , בגין הפרת דרישה זו.ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמינההעבודות הקבלניות, 

למזמינה נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא  .11
צורך באישור הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן 

 זמן סביר קודם ביצועו.  לקבלן, יובא לידיעת הקבלן בכתב בתוך

 
 ביטוחי הקבלן

פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לבצע ולקיים -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .12
אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, למשך תוקפו של הסכם זה לרבות 

י ו/או למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פ תקופת האחריות ובדק
דין על חשבון הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן וכן את הביטוחים המפורטים 

והמהווה  1נספח ד'באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כ
 (:ביטוחי הקבלן" או "אישור ביטוחי הקבלןחלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "

נית עקב השימוש בכלי רכב, וכן פי דין בגין פגיעה גופ-כנדרש על ביטוח חובה .א
עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי

 בגין נזק אחד. ₪  400,000

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח 
כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה ₪   400,000עצמי" בסך של  

לישי כנגד המזמינה או מי מטעם המזמינה, בגין נזק אשר היה מכוסה לו מצד ש
נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה 

 כאמור.

לכל כלי הרכב המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או מי  ביטוח מקיף .ב
א לערוך ביטוח מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות של

 22מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 להלן;

" לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים       .ג
כינון, לכל רכוש, ציוד  רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון , על בסיס ערך

ומתקנים )לרבות כלי צמ"ה( מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם 
הקבלן לצורך הפרויקט, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. 
ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או 

טחים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה המפקח ו/או מנהל הפרויקט, וכי המב
 בדבר שיתוף ביטוחים אלו.

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה,        
להלן יחול כאילו נערך הביטוח  22במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 

 במלואו.

 

)שבעה( ימים מיום החתימה על  7-על הקבלן להמציא לידי המזמינה, לא יאוחר מ     .13
הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור ביטוחי הקבלן 
חתום על ידי המבטח. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן 
להפקיד בידי המזמינה את אישור ביטוחי הקבלן בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, 

התקשרות על פי ההסכם )או למשך תקופה נוספת כמפורט וכך למשך כל תקופת ה
 לעיל(. 12בסעיף 

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח  .14
לתחלוף כלפי המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה וכן כלפי המפקח, למעט כלפי אדם 

 זק בזדון. שגרם לנ

 
 הוראות כלליות –ביטוחים 
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למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי  .15
ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות 
הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמינה מכל סכום שיגיע לקבלן 

 הסכם זה. על פי 

 על הקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור .16
)לרבות המלצות הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם 
ביטוח העבודות הקבלניות(. כמו כן  לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן 

הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח 
האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, 
אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות, וכן לוודא, טרם תחילת ביצוע 
העבודות, אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור התת 

ר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. בנוסף, על הקבלן קרקעי של את
להאריך את פוליסות הביטוח כמתחייב לפי נספח זה מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך 
שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת 

הסכם )או למשך תקופה התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה ב
 .לעיל( 12נוספת כמפורט בסעיף 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי  .17
להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-לצמצם את אחריות הקבלן על

ל אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן בכל מקרה ש
לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת  .18
המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן מזערית הביטוח הנה בבחינת דרישה 

ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי 
המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל 

 טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.

דעת הקבלן קיים צורך, להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או ככל של
היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על הקבלן לערוך 
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף 

בדבר ויתור על זכותו של  ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף מפורש
המבטח לתחלוף כלפי המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה ו/או המפקח, למעט כלפי 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי  .19
 וקבלני המשנה של הקבלן. 

ההסכם, במידה ויועסקו על  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת .20
ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי 
לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה, בשינויים 
המחוייבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם 

 יותר על פי המוגדר בנספח זה.עם הקבלן או לתקופה מאוחרת 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמינה ביחס 
 לביצוע העבודות על פי הסכם זה לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה. 

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים  .21
או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר לשם מניעת פגיעה, אבדן 

עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע 
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות 

נות וכדומה, החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תק
שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל 
עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

   שעל פי החוקים הנ"ל.

הקבלן פוטר במפורש את המזמינה, המפקח ואת כל הבאים מטעמם וכן את כל  .22
הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלנים 

הקבלן(, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על 
ידי הקבלן ו/או מטעמו )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר העבודות וכן לנזק אשר 

רך, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו הקבלן זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה 
כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת 

  אדם שגרם לנזק בזדון.
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 3-4מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
לאישור עריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול 

 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. 

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף  .23
האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם 

 ממועד בקשת המזמינה בכתב להמצאת אישור כאמור.יום  10חלפו 
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

  אישור ביטוחי הקבלן - 1ד'נספח  
  | |  תאריך :

 לכבוד
 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים  ע"ר

 קמפוס הר הצופים, ירושלים

 "(המזמינה)להלן ביחד ולחוד: "

 __________________רח' מ
 

 א.ג.נ.,

 
הביטוחים המפורטים להן ע"ש ערכנו את הננו מאשרים כי  הנדון:

בפרויקט  שלדביצוע עבודות בקשר עם  "(הקבלן": להלן___________________ )
, לרבות כל עבודה הקמת בניין חדש למזמינה במתחם מגרש הרוסים בירושלים

החל מיום "( וזאת העבודותנלווית כמפורט בהסכם ביניכם לקבלן )להלן: "
 : "(תקופת הביטוח)להלן: "  _______________ _______________ ועד יום

חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה המבטח ביטוח אחריות מקצועית  .1
שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן 
ו/או עובדי הקבלן ו/או של כל מי מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות, בגבול 

מיליון שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת ארבעה ) ₪ 4,000,000ך אחריות בס
עקב מקרה וכן כולל  בדן השימוש ועיכובוהגבלה בדבר א כוללהביטוח לא  הביטוח.

מורחב לשפות את המזמינה ו/או המפקח הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים. הביטוח 
לן או של מי מהבאים בגין חבות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקב

מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמינה. הביטוח כולל 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  6תקופת גילוי של 

הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח 
 ינו לפני _______________.כאמור יכלול תאריך למפרע שא

כל נזק ו/או אובדן בגין  דיןעל פי כל  הקבלןאחריות  כיסויל ביטוח חבות המוצר .2
בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הקבלן  שייגרמו

מיליון ארבעה ) ₪ 4,000,000"(, בסך המוצריםו/או הבאים מטעם הקבלן )להלן: "
קרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את שקלים חדשים( למ

המזמינה ו/או המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה או 
סעיף עקב המוצרים, בכפוף ל מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ו/או

קף חודשים לאחר תום תו 12. הביטוח כולל תקופת גילוי של בדבר אחריות צולבת
הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
למתחייב מהאמור באישור זה.  הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 

._______________  

נוסח הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח הידוע כביט מהדורה ____________, בכפוף 
 לשינויים הנקובים לעיל.

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה  "אש מורחב"ביטוח  .3
לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן 

 . לאתר העבודות

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן  ביטוח "ציוד מכני הנדסי" .4
כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני  "כוניםלאתר העבודות, על בסיס "כל הסי

טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית 
בגין כל כלי הנדסי כבד, המורחב לשפות ₪  750,000או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

יף "אחריות למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסע מזמינהבגין אחריות ה מזמינהאת ה
 . צולבת

 
 כללי

 מזמינהמטעם ה והבאים מזמינהה כלפי התחלוף זכות על ויתור כוללים דלעיל הביטוחים .א
 .בזדון לנזק שגרם לטובת מי יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור ובלבד

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .ב
 מפורטות לעיל. בפוליסות הביטוח ה

וכי  המפקח או/המזמינה ולכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחים המפורטים לעיל קודמים ה .ג
 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי אנו

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל מאשרים, כי הביטוחים  אנו .ד
  .יום מראש 60דואר רשום, מבלי שניתנה לכם הודעה על כך ב הביטוח
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 לקבלת שיפוי מזמינההפגע בזכויות ימוטלות על המבוטח לא בתום לב החובות האי קיום  .ה
 .על פי הפוליסות

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 המקוריות. שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות

 

 

 )חתימת 
 מבטח(ה

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח( 
 החותם(
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות -נספח ה' 

 תאריך : __________

 לכבוד
  ע"ר בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 

 ירושלים
 )להלן: "המזמינה"(

 

     שלד עבודותביצוע להצהרה על מתן פטור מאחריות בקשר עם חוזה הנדון:  

 

הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או  .1
בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות 

 בפרויקט שבנדון. 

 לאור הצהרתי זאת, הריני מתחייב כדלקמן: .2

בות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא מכל ח  המזמינההנני פוטר את  .א
לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק 

 מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל  המזמינההנני פוטר את  .ב
ו/או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט במקרי נזק  המזמינהוב כלפי ומוותר על שיב

 מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני  המזמינההנני פוטר את  .ג
י משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מ

מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט במקרי נזק מתוך כוונת 
 זדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי,  .ד
ו/או מי  המזמינהבניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

 הוצאה שישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות. מטעמה בכל תשלום ו/או

הריני מצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסה לביטוח חבות המוצר, כאמור באישור עריכת  .ה
ביצוע לצורך הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו 

 העבודות ועל פי כל דין.

 
 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 

 

 

_________________________       
______________     

  תאריך          חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 הצהרת בטיחות -נספח ו' 

 בהצהרת בטיחות זו יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת: .1

ביצוע קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך   -הקבלן  .א

 .אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים )ע"ר( "( עבור בצלאלהעבודות)" שלדעבודות 

 .כנדרש בנספח ג' למסמך א' הממונה על בטיחות מטעם הקבלן - הממונה על בטיחות .ב

אני החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודות, מתחייב בזאת להעסיק ממונה  .2

סקר בטיחות ראשוני תוך שבוע מקבלת צ.ה.ע, לבצע בטיחות מטעמי, אשר יהיה אחראי לבצע 

טרם הנחיות בטיחות לקבלנים השונים אשר יעבדו באתר, וכל זאת  בבדבר תדריך בטיחותי 

תחלנה העבודות. במסגרת סקר בטיחותי זה אציג מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות )בודק 

דות. ממונה הבטיחות מוסמך( לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידי לצרכי העבודות באתר העבו

מטעמי יגיע לאתר באופן שוטף, ישתתף בדיון עבודות שבועי בו יציג סטטוס שבועי, ויגיש 

 סקר בטיחות. כל שבועיים לפיקוח 

בסמכות הממונה על הבטיחות, למנוע ו/או לעכב אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או  הכנסת כלי רכב ו/או ציוד )לאתר העבודות( שאינו עונה

 הביטוח  ו/או בדיקות  "בודק מוסמך" כחוק.

אני הקבלן מצהיר בזאת שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל  .4

 דין/ סדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות .

או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות \ל עובדי ואני הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכ .5

 הבטיחות לקבלנים.

לספק לעובדי את הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן  אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי .6

האישי כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכון 

ביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים בו. דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, א

 בהתאם לעיסוק  ולמקצוע.

כי  לא אקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי אתר  .   אני הקבלן מצהיר בזאת7

 העבודות, אלא לאחר שאקבל אישור ויוקצה לי השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגהות גם ם  או עובדי  מתחייבי\אני הקבלן ו .8

 בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידינו, כמפורט בנספח זה.

לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי  אני הקבלן מתחייב .9

צוע עבודות ריתוך או הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולבי

 עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.

על  העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה  אני הקבלן מתחייב .10

מסוכן וחמור )"כמעט תאונה"( שאירעו באתר העבודות ו/או בקשר עם העבודות. אין 

הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת 

 ו/או הביטוחים וכו'.

על אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש   אני הקבלן מתחייב .11

 במתקני העזר שברשותי. 
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

כי אם מי מעובדי יפגע במהלך העבודות, יוסע בהתאם לצורך באמבולנס  אני הקבלן מתחייב .12

ינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( בכל מקרה יבטיח הקבלן את או ברכב הקבלן )במידה והפ

 של עובדיו. הפינוי

אני הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש, מהממונה על הבטיחות, ובכתב, לעבודה באש גלויה,  .13

או לכל מתקן  , אזורי אחסון חומרים כימיים, חדרי פיקוד, חדרי חשמל לכניסה למעבדות

 במהלך עבודתי.בעל סיכון מיוחד שיידרש 

או \או לפגוע ו\אני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  אין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו .14

 להמעיט מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני  מחויב על פי כל דין .

 

 

 שם הקבלן: __________________.

 

 כתובת הקבלן: ________________.

 

 ________________. טלפון הקבלן:

 

   חותמת הקבלן:_______________.

 

_____________    _____________ 

 חתימת הקבלן      תאריך
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 עם עדן הסכם התקשרות: 2-מסמך ג
 
 

 ה ס כ ם
 
 

 2018נערך ונחתם ב _______ ביום ______ לחודש ______ ש
 
 
 ב י ן
 
 

 "מעדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע
 , ירושלים29רח' הנביאים 

 )להלן: "המזמינה"( 
          

                 
 מצד אחד;

 ב י ן ל
 

 
__________________ 

 ___________________ח.פ. 
 ___________________מרח' 

 להלן: "הקבלן"()      
 ד שני;מצ

 
 
 
בירושלים במתחם מגרש הרוסים  שלדעבודות והמזמינה מתכוונת לבצע  ו א י ל ה

לחניון תת קרקעי  הקמת שלדלצורך  ("השירותים"או  "העבודה/ות)להלן: "
במתחם מגרש הרוסים בירושלים מ"ר  3,200 -של כמגרש בשטח ב ,למזמינה
 "(הפרוייקט)להלן: "

 
במתחם  שלד והמזמינה מעונינת לצורך בניית הפרוייקט בביצוע עבודות ו ה ו א י ל

הטכני, כתב הכמויות והתוכניות למכרז  בהתאם למפרטהפרוייקט הנ"ל 
)להלן: למסמכי המכרז(  כמסמך ד'להסכם זה )אשר צורף  1כנספח המצ"ב 

 "(;העבודה" ו/או "השירותים"
 

ות לביצוע עבודות והמזמינה  פרסמה הזמנה להציע הצעות  לשם קבלת הצע והואיל
 "(;ההזמנה)ולהלן: " שלד

   
ע"פ הצעתו מיום ____________, לביצוע  והקבלן הינו הזוכה בהזמנה  והואיל

תמורת הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב כנספח  שלדעבודות 
 להסכם )להלן: "הצעתו של הקבלן"(;

 
ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו  ו

לכל  בהתאם למסמכי היסוד של הקבלן וכי חתימה הנ"ל מחייבת את הקבלן
 דבר וענין.

 
ל י א ו ה והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי  ו

 תנאי חוזה זה, אשר אותם קרא והבין היטב.
 

והמזמינה מעוניינת שהקבלן יבצע עבורה את העבודה וזאת בהתאם למערכת  ו ה וא י ל
,  3210ע, הסכם מדף דוח קרקכתב כמויות, ואופני מדידה, תוכניות, מפרטים 

המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים 
, והתנאים המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר

"(, ובהתאם התוכניותהכלליים מיוחדים, המצורפים להסכם זה )להלן: "
 לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן; 
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מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים, מיומנות, היכולת המקצועית,  והקבלן  ו ה ו א י ל
ציוד וכח האדם המתאים הנדרש לביצוע השירותים הנ"ל בהתאם לאמור 

 בהסכם זה; 
 

והקבלן מעונין ומסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות הנ"ל עבור  ו ה ו א י ל
להיתר הבניה, המזמינה, על פי לוחות הזמנים כמפורט בהסכם זה ובהתאם 

התכניות והמפרטים המצורפים כנספח א' ושאר התנאים המפורטים בהסכם 
 זה;

 
 :דים כדלקמןדפיכך הוסכם והוצהר בין הצל

 
 בוא כותרות ונספחיםמ .1

דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד הימנו מבוא להסכם זה תנאיו והמסמכים ה 1.1
 והם נמנים על עיקריו:

 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן. 1.1.1
 הצעת הקבלן.  1.1.2
 3210מדף  -תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן  1.1.3

)החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל נוסח 
 )לא מצורף( (2005 ה"סתש

כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין  1.1.4
ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים 
למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית 

 .ביותר
מצ"ב  -כמויות ותוכניות המכרז מפרט טכני, כתב  1.1.5

למסמכי  כמסמך ד'להסכם זה )צורף  1כנספח 
 המכרז(.

ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיום תנאי החוזה  1.1.6
 להסכם זה. כנספח א'מצ"ב   –

 כנספח ב'מצ"ב  –ערבות לקיום תקופת הבדק  1.1.7
 להסכם זה.

  – נההצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי 1.1.8
 .להסכם זה 'גכנספח מצ"ב 

 להסכם זה. כנספח ד' מצ"ב –סעיפי הביטוח  1.1.9
 1כנספח ד'מצ"ב  –אישור עריכת ביטוחי הקבלן  1.1.10

 להסכם זה.
 כנספח ה'מצ"ב  –הצהרה בדבר פטור מאחריות  1.1.11

 להסכם זה.
 לחוזה. כנספח ו'המצורף  בנוסח הצהרת בטיחות 1.1.12

 
כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד, ואין לפרש תנאי  1.2

 פיהן.מתנאי הסכם זה ל

  
 :גדרותה 1.3

  הסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:ב
"העבודה" או 

  -"השרותים"
במתחם מגרש כהגדרתן במבוא, ועבודות נוספות  שלדביצוע עבודות 

 בהתאם לחוזה זה ונספחיו. הרוסים בירושלים 
ו/או מי שהתמנה מעת לעת על  עדן חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ  -"המזמינה" 

לפעול בשמה לצורך חוזה זה ו/או לרכז את הפרוייקט נשוא חוזה ידה 
 זה.

 מוסמכים,הלרבות נציגו של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו   -"הקבלן" 
לרבות כל קבלן משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי 

 מכוחו באתר.
"מנהל 

 הפרוייקט"
כל מי שמתמנה על ידי כל נציג מטעמו או  שרים או-משרד פורן

המזמינה בין בנוסף לו ובין במקומו לנהל את ביצוע העבודות ולפקח 
 על ביצוען ועל אופן ביצוע החוזה.

"בקר 
 הפרוייקט"

או כל משואות הנדסה וכלכלה בע"מ  –הבקר ההנדסי מטעם המזמינה 
 לבצע בקרה הנדסית על הפרוייקט. מי שמתמנה על ידי המזמינה

"היועצים 
 מחים"והמו

אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו/או על ידי מנהל הפרוייקט 
 בקשר לפרוייקט.

 



28 

 

 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 טרת ההסכםמ .2
והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב  המזמינה מוסרת בזה לקבלן, 2.1

בצורה מקצועית ועל פי הוראות  ולהשלימןלבצע את העבודה 
 הסכם זה והתכניות. התחייבות הקבלן לביצוע ולמתן השירותים

 הינה לכל השירותים, במלואם ובמועדם.
בכפוף לזכויות הקבלן עפ"י הסכם זה, שמורה למזמינה הזכות  2.2

המלאה והבלעדית  לשנות את דרישתה לגבי היקף השירותים 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.  להנדרשים, הכ

המזמינה תהא רשאית להכניס שינויים או עבודות מיוחדות או 
מנציג הקבלן לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב  תוספות, ועל

ו/או מנהל הפרוייקט ובלבד שסוכם בין הצדדים סכום  המזמינה
 התוספת מראש. 

המזמינה לקבלן ינתנו בכתב ויחייבו את המזמינה ואת  הוראות 2.3
 הקבלן.

להיות אלון שפייזר  מר ביצוע העבודה ממנה בזה המזמינה את לשם 2.4
 "(. ציג המזמינהננציג המזמינה )להלן: "

מובהר בזאת, כי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט יהיה רשאים,  2.5
, לתת לקבלן הוראות, הנחיות הסכמות ואישורים מטעם השארבין 

המזמינה. המזמינה תוכל להחליף מדי פעם את נציג המזמינה ו/או 
מנהל הפרוייקט על פי שיקול דעתה המוחלט. במקרה כזה תיתן 

 הודעה בכתב על החילופין.  המזמינה לקבלן
 

 סתירה בין מסמכים .3

 :בין מסמכי ההסכם הינו העדיפויותדר ס .3.1
 

 . )הסכם זה( הסכם ההתקשרות העיקרי בין הצדדים -מסמך ג'  . 1
 להסכם(. 1מפרט טכני, כתב כמויות ותוכניות לביצוע )נספח  -מסמך ד'  .2
  תנאי ההזמנה להציע הצעות. -מסמך א'  .3
 (. 2005-)נוסח תשס"ה 3210מדף  –חוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן תנאי ה . 4

 
 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין  .3.2
תקבע  – החוזהומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את  ברורההוראה 

 המזמינה את סדר העדיפות ביניהם, וקביעתה תהא סופית ומחייבת.
סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה ספק  בלןהקגילה  .3.3

יפנה הקבלן בכתב למנהל  –בפירושו הנכון של המסמך או של חלק ממנו 
לפיו.  לנהוגבדבר הפירוש שיש  –הוראות בכתב  ןהפרויקט ומנהל הפרויקט  יית

סתירה ו/או אי התאמה בו מצא נוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה ב
מנהל ו דו משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב ו/א

על כך שבעה ימים לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו של  הפרויקט
 לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. מנהל הפרויקט

 מובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות למצוא כל סתירה ו/או אי התאמה
כאמור שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים לב להתחייבויותיו על פי הסכם 

כאמור, יחולו מנהל הפרויקט לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב זה. 
 לוי הוראה זו.על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מ

 
א גילה זה או ל ףמקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעיב .3.4

מכך  וכתוצאה, בתור קבלן סבירעליו לגלות היה סתירה או אי התאמה אשר 
בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו 
לתיקון המעוות. מנהל הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הנוגע 

 .להתאמה או סתירה כאמור לעיל
 

 צהרות הקבלןה .4
  

 בלן מצהיר ומתחייב כי:הק
 
 הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה. .4.1
הוא בדק בעיון רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכים המצורפים אליו, הבין  .4.2

אותם, בדק את הפרוייקט ואת היקף השירותים הנדרש על פי הסכם זה, ביקר 
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את כל השאלות  באזור הפרוייקט ובסביבתו, בדק את דרכי הגישה אליו, בירר
והתנאים הנוגעים לביצוע העבודות על פי חוזה זה, וכל הדרוש לביצוע העבודה 
והכרוך באלה ומצא את כל הנ"ל לשביעות רצונו. לקבלן לא תהא כל זכות 
תביעה מסוג שהוא על יסוד טענת אי ידיעה או אי הבנה של גורם כלשהו הקשור 

 בעבודה. 
ן הרשיונות והאישורים הנדרשים לביצוע הוא בעל ההכשרה, היכולת, הניסיו .4.3

השירותים נשוא הסכם זה, והוא מתחייב לבצע את העבודה לפי חוזה זה 
במקצועיות, ברמה גבוהה ולשביעות רצונם הגמורה של המזמינה, מנהל 
הפרוייקט ונציג המזמינה, וכן מצהיר ומתחייב הקבלן כי כל העובדים שיועסקו 

עפ"י הסכם זה גם הם בעלי הכשרה נדרשת,  מטעמו בביצוע ובמתן השירותים
 יכולת, אישורים, נסיון ורמה מקצועית גבוהה.

ו/או  הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במבנים ו/או במתקנים .4.4
בקבלת אישור לביצוע  כבלים תת קרקעיים ו/או מעל פני הקרקע ולא יהיה

ר לעיל. הקבלן מצהיר עבודה מהמזמינה או מכל גורם אחר כדי לגרוע מהאמו
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים 
מתקנים וכבלים קיימים ומתחייב לתקנם, מיד עם קרות הפגיעה, על חשבונו 
ועל אחריותו, לשביעות רצון המזמינה ולשאת בכל ההוצאות הישירות 

 והעקיפות שיגרמו כתוצאה מנזק כאמור.

תמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וא ועובדיו ישה .4.5
וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י 

 הסכם זה.
ש לו מספיק זמן פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו י .4.6

 ם הפורטים בהסכם זה.ילבצע את כל המוטל עליו על פי הסכם זה במועד

לו כי ההתקשרות בינו לבין המזמינה על פי הסכם זה הינה נפרדת ועצמאית ע ידו .4.7
)להלן:  בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, ע"רלהתקשרות בינו לבין 

"(, וכל התקשרות תנוהל באופן עצמאי ומנותק מההתקשרות האחרת. בצלאל"
יעה שעניינה הקבלן לא יהא רשאי לבוא למזמינה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תב

 בלבד.בצלאל , והוא יפנה טענות כאמור כלפי ובצלאליחסי הקבלן 
  

 
 תחייבויות הקבלןה .5

קבלן מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא ישא ה .5.1
 באחריות מלאה לטיב החומרים, העבודה וביצועה. 

רותים, הקבלן יספק את כל האמצעים שיהיו דרושים לשם ביצוע ומתן השי .5.2
לרבות כח אדם מתאים, ציוד, חומרים וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה 

 באיכות ובטיב מעולים.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין  .5.3

ו/או תקן ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות, לרבות עדכונם 
תאם להוראות ולתוכניות רשויות התכנון ו/או של כל אחד מהמנויים לעיל, ובה

ל רשות אחרת ככל שהן נוגעות לפרוייקט ולהשתמש בחומרים כתוכנית 
 הנדרשים על פי כל תקן ו/או דרישות חוקיות אחרות. 

אין ולא יהיה בהוראה של המזמינה ו/או באישור מטעם המזמינה כדי לגרוע 
 מאחריות הקבלן לנהוג על פי האמור לעיל. 

בלן מתחייב למנות את מר _______ ו/או _________ כמנהל עבודה ואת הק .5.4
מר _______ כמהנדס ביצוע שיימצאו בכל עת ביצוע העבודה באתר הפרוייקט, 
על מנת להשגיח על העבודה ולקבל הוראות מנציג המזמינה. בחירת מנהל 

נתן העבודה ומהנדס ביצוע באתר יהיו טעונים הסכמת המזמינה. כל הוראה שתי
על ידי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט למנהל העבודה ו/או מהנדס ביצוע 

 תחשב כאילו ניתנה לקבלן. 
הקבלן מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין ו/או הסכם כלפי עובדיו ו/או  .5.5

 מי מטעמו )לרבות עובדים זמניים( לרבות דיני העבודה והבטיחות. 
ה הדרושים לצורך מילוי התחייבויותיו על פי להעסיק עובדים במספר ובהכשר .5.6

ההסכם ולבצע את העבודה בקצב מהיר, בשקידה ראויה וברציפות, ללא דחיה 
וללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים ולסיימה תוך התקופה הקבועה בלוחות 

 הזמנים. 
סיום העבודות והשלמת הפרוייקט משמען, בין היתר, כי הקבלן השלים את 

וכניות והמפרטים נספח א' להסכם ולוח הזמנים ויתר הוראות העבודות לפי הת
 ההסכם. 
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ישמש קבלן ראשי לכל אורך תקופת הביצוע של הפרויקט בזמן הקמת  הקבלן .5.7
, גם בזמן עבודות הגמר המערכות והפיתוח , לפי שיקול דעתה של עדן,השלד וכן

את, כבר ובכל מקרה עד מסירת עבודות המערכות, גמרים, מעטפת ופיתוח. עם ז
המזמינה אינה מתחייבת להתקשר עם הקבלן לצורך עבודות עתה יובהר כי 

למזמינה הזכות להפסיק את מינויו הגמר, המערכות והפיתוח של החניון, ו
 כקבלן ראשי בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק החלטתה זאת. 

כל לצורך עמידתו כמו כן מתחייב הקבלן להוסיף עובדים ככל שיידרשו כאלה, ה .5.8
 להלן או כפי שייקבע בהמשך ע"י המזמינה.  6בלוח הזמנים כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה יובהר כי תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם 
 והפרתו תזכה את המזמין בזכויות המפורטות על פי הסכם זה.

בו כדי לפגוע בקצב הקבלן  מתחייב בזה כי כל סכסוך עבודה עם עובדיו לא יהיה  .5.9
 ובאיכות השירותים שינתנו על ידו עפ"י הסכם זה. 

הקבלן מקבל על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של  .5.10
הפסיק את לחילוקי דעות, אלא אם כן נתנה המזמינה לקבלן הוראה בכתב 

שירותיו זמנית או סופית. הקבלן לא יהיה רשאי לעכב או להאט את המשך 
צוע ומתן השירותים על פי הסכם זה אף במקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות בי

 בין הצדדים בעניינים כספיים הקשורים להסכם זה. 
הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו חילוקי דעות בינו לבין  .5.11

המזמינה הוא לא יהיה רשאי לנקוט בכל הליך ו/או תביעה למתן סעד זמני ו/או 
תביעה משפטית אחרת בקשר למתן השירותים שניתנו על ידו ו/או קבוע ו/או 

בקשר לביצוע הפרוייקט ו/או עיכוב ביצועו ו/או כל תביעה אחרת בקשר 
לפרוייקט, למעט תביעה כספית לתשלום שכר טרחתו בגין שירותים שניתנו על 
ידו למזמינה בפועל בהתאם להסכם זה אותה יוכל להגיש במהלך ביצוע 

 העבודות. 
שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כמאפשר לקבלן, או כמסמיכו, לחייב את  .5.12

המזמינה בכל צורה שהיא, לרבות בכל הקשור במתן הנחיות לשינויים ליועצים 
ו/או למתכננים אחרים של הפרוייקט ו/או לקבלנים שיועסקו על ידי המזמינה 

ורשות מראש ובכתב ך  על ידי המזמינה מפמאלא אם כן  הוס בביצוע הפרוייקט,
לעשות כן. ניתנו הנחיות על ידי הקבלן ליועצים ו/או למתכננים האחרים של 
הפרוייקט ו/או לקבלנים של הפרוייקט ללא אישור מנהל הפרוייקט ו/או אישור 

 נציג המזמינה ישא הקבלן בכל ההוצאות שיהיו כרוכות בכך.
ים במסגרת מתן המזמינה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסוי .5.13

מתחייב הקבלן  –השירותים הניתנים על ידי הקבלן ומשתדרוש המזמינה כן 
להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד במסגרת מתן השירותים למזמינה, 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
הקבלן מתחייב להחזיק באתר ציוד וחומרים בכמות מספיקה הדרושה לשם  .5.14

רה שנציג המזמינה יבדוק ויווכח שכמות הציוד ביצוע העבודה במועד. במק
והחומרים או מספר העובדים אינה תואמת את צרכי לוח הזמנים וידרוש 
להוסיף עובדים מקצועיים או אחרים או ציוד יעשה זאת הקבלן ללא דיחוי. 
"ללא דיחוי" הכוונה בו ביום או למחרת, אלא אם נציג המזמינה קבע בכתב 

 תקופה ארוכה יותר. 
קבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות ה .5.15

ציבור הבאים בסמוך לאתר הבנייה ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות 
השימוש ובמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיוצא באלה, או בזכות השימוש 

 והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 
שייגרם למזמינה כתוצאה מאי  הקבלן יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק .5.16

מילוי או הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע 
 ביתר זכויות המזמינה לפי חוזה זה או על פי כל דין. 

הקבלן יתקן מיד ועל חשבונו הוא וללא כל תשלום מהמזמינה את כל הטעון  .5.17
המזמינה ותוך הזמן  תיקון בעבודה, ו/או החלפת חומרים כפי שידרוש נציג

שייקבע על ידו. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומנהל הפרוייקט 
 יהיה הפוסק היחיד לפירוש תוצאותיה. 

המזמינה תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבלן שיוציא חומרים כלשהם  .5.18
מהשטח או שיהרוס עבודות כלשהן אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתאם 

או בהתאם לחוזה זה, ושיביא במקום אותם החומרים חומרים  להוראותיה
אחרים או שיעשה במקום אותן עבודות, עבודות אחרות, כפי שיראה נציג 
המזמינה לנכון ותוך אותה תקופה שתצוין על ידו בהודעה הנ"ל. על הקבלן יהיה 
למלא אחר ההוראות הכלולות באותה הודעה על חשבונו של הקבלן. לא מילא 

ן את ההוראה תהא המזמינה רשאית להעסיק אנשים אחרים לביצוע הקבל
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ההוראה הנ"ל ולשלם להם כל סכום שיידרש למטרה זו. כל ההוצאות הכרוכות 
בדבר יחולו על הקבלן, והמזמינה תהא רשאית לנכותן מהכספים שיגיעו לקבלן 

 לפי חוזה זה. 
מראש מזמינה התקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת ה .5.19

. היה והמזמינה תאשר לקבלן להתקשר עם קבלן משנה מטעמו הקבלן ובכתב
מתחייב שלא לסטות מהמפורט בתכניות אשר יאושרו על ידי המזמינה ובכל 
אופן הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא להתקשרות עם קבלני המשנה, 

נאי ההסכם, לרבות אחריות לטיב כל העבודות ועמידתו של קבלן המשנה בת
ניהול ופיקוח על עבודתם, תשלומים לקבלני המשנה, ביטוח העבודות הקבלניות 
וכל ביטוח נדרש של קבלני המשנה והמזמינה לא תהיה אחראית להעסקתם, 

 ניהולם, פיקוח על עבודתם, או תשלומים לקבלני המשנה. 
 על הקבלן לדאוג לתיאום עם גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור .5.20

לשינוע הכלים, הציוד והחומרים, לרבות פסולת ועפר בהתאם לאמור במפרט 
 הטכני, אל אתר העבודות ומחוצה לו. 

וכן את האשפה,  עודפי החומריםהפסולת ומאתר העבודות את על הקבלן לסלק  .5.21
ובאחריותו המלאה לאתרי פסולת מורשים ולהציג תעודות  מעת לעת, על חשבונו

להסכם זה ועל פי  1כנספח המצ"ב  ט הטכניבהתאם לאמור במפרכנדרש 
העבודות ויסלק  מקום. עם גמר העבודה ינקה הקבלן את הוראות נציג המזמינה

ממנו את כל מתקני העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, הכלים, האשפה, 
הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן 

יך לקבלן ומתאימים למטרת ולשביעות רצונו של נקיים ופנויים מכל חפץ השי
המפקח. סילוק הפסולת מכל מין וסוג שהוא, ייעשה על חשבון הקבלן, למקומות 

מלוא  אשפה על ידי הרשויות ובאישור הרשויות.פסולת ו/או המיועדים לסילוק 
עלות פינוי הפסולת והאשפה, לרבות עלות היטלים ו/או אגרה בגין הפינוי, יחולו 

הקבלן. כן מובהר כי הקבלן ישא באחריות המלאה בכל מקרה של הפרת על 
הוראות בדבר פינוי הפסולת והאשפה כמובא בהסכם זה לרבות תשלום כל קנס 

 ו/או תשלום אחר כפי שייקבע ע"י רשות מוסמכת.
תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגרמו על העבודות אתר  ןלניקיואחריות הקבלן  .5.22

 . םאחריידי קבלנים וספקים 
החומרים, לרבות פסולת בהתאם לאמור לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את  .5.23

נציג המזמינה ומנהל ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של  במפרט הטכני,
לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את  נההיה המזמית ת, רשאיהפרוייקט

ם לקבלן מאת ההוצאות מהקבלן, לרבות עיכוב כספים ו/או תשלומים המגיעי
. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה נה ושימוש בערבויותמהמזמי

שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או 
 כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.

הם )למעט ימי שישי ב 7:00-19:00ו' בין השעות -הקבלן מתחייב לעבוד בימים א' .5.24
, הקבלן מתחייב שלא יבצע כל עבודה באתר העבודות בשבתות(. 14:30יעבוד עד 

שי וערבי חג תופסק העבודה באתר לא יאוחר משעה יבימי ש –מועדי ישראל בו
14:30. 

ציוד וכן אמצעי הזהירות אמצעי בטיחות ל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו .5.25
יות ציבור המבקרים באתר לצורך שמירת ביטחונם ונוחלילה ליום ומתאימים ל

העבודות ו/או בסמוך לו, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 
המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד 
רשות מוסמכת כלשהי וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים אחרים אם פורטו 

 בחוזה.
 מטעם הרלוונטי והיועץ המזמינה אישור לקבל הקבלן חייבכל עבודה  בסיום .5.26

 של סופי אישור קבלת ללא יערך לא סופי חשבון. העבודות להשלמת המזמינה
 הרלוונטים והיועציםנציג הבנק המלווה,  , בקר הפרוייקט,הפרוייקט מנהל

 .להסכם זה 1נספח ב כמפורט זה הסכם נשוא מהעבודות אחת לכל
קבל את כל האישורים וההיתרים ן יקודם תחילת ביצוע העבודות הקבל .5.27

לצורך ביצוע העבודות מכל הרשויות והגורמים הרלוונטיים ויעבוד  הדרושים
על בהתאם להיתרים ואישורים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

הקבלן מוטלת החובה והאחריות לבצע תיאום הנדסי מול אגפי העירייה 
ל חח"י וכל גורם אחר כולל משטרת הרלוונטיים, מול הגיחון, מול בזק, מו

 ועבודות תיאום אל קרקעי והעילי באתר.-ישראל לצורך תיאום המשק התת
 לות בהצעתו ולא ישולם בעבורם תשלום נוסף.וכל
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עוד החניון תכנון ביצוע העבודות על ידי הקבלן יאפשר את כל הנדרש להפעלת  .5.28
ות הבטחת לרבהצמוד לו, הושלמו העבודות להקמת קמפוס בצלאל  טרם

 .מפגעים הנובעים מהעבודה באתר בטיחות המשתמשים ואחריות להסרת

מובהר כי המזמינה מבצעת עדכון של תכנון השלד והביסוס וכי עדכון זה ישליך  .5.29
בין היתר, על עלויות העבודה והתוכניות לביצוע. הקבלן לא יוכל להעלות כל 

דכון זה ו/או כל עדכון טענה ו/או דרישה ו/או לתבוע בגין שינויים כתוצאה מע
 ה.יכאחר שתבצע המזמינה בהתאם לצר

 
        

 וח זמניםל .1
ששה הקבלן יחל בביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת העבודה ויסיימן תוך  .1.1

ממועד קבלת צו התחלת העבודה. הקבלן מצהיר ומאשר כי  ( חודשים16)עשר 
ה על הסכם זה ולא הוא מוכן להתחיל בעבודות באופן מיידי לאחר מועד החתימ

 ימי עבודה מיום קבלת "צו התחלת עבודה". 14 -יאוחר מ
הקבלן יגיש תוך שבוע ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה תרשים אתר  .1.2

 . ואי הגדרוהכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ות
ים מפורט הקבלן יגיש תוך שבועיים ממועד קבלת צו התחלת העבודה לוח זמנ .1.3

בפורמט תרשים גאנט בהתאם להערות המזמינה ללוח הזמנים השלדי,לאישור 
 מנהלת הפרויקט. 

מובהר כי אין בלוח הזמנים כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלוח  .1.4
הזמנים. מנהל הפרוייקט ו/או נציג המזמינה יהיו רשאים לסטות בכל עת 

מות העבודה באתר הפרוייקט או כל ולשנות את לוח הזמנים בהתאם להתקד
 חלק מהעבודה. 

מובהר בזאת, כי אם בכל זמן שהוא יקבע נציג המזמינה שקצב ביצוע העבודה  .1.5
יודיע נציג המזמינה בכתב לקבלן והקבלן מתחייב לנקוט מיד בכל  –איטי 

 האמצעים הדרושים כדי להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד. 
לדעת נציג המזמינה בקצב העבודה הדרוש ו/או לא ינקוט היה והקבלן לא יעמוד 

באמצעים שיורה לו נציג המזמינה, לאחר התראה, תהיא רשאית המזמינה 
להפסיק את עבודת הקבלן ולהחליפו באחר ו/או להקטין את היקף העבודה על 
פי חוזה זה ולמסרה לקבלן ו/או קבלנים אחרים לפי ראות עיניה. כל הנזקים 

 יהיו על חשבון הקבלן. –יחולו כתוצאה מפעולות אלו וההוצאות ש
( 10,000מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן ישלם למזמינה סך של עשרת אלפים ) .1.6

ש"ח צמוד למדד תשומות הבניה בגין כל יום של איחור אשר לא אושר על ידי 
למעט המזמינה, בהשלמת העבודה מעבר למועדים הנקובים בלוחות הזמנים, 

לעיל, כפיצוי מוסכם  6.2מסטייה בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף  איחור הנובע
ומוערך מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד למזמינה עקב 
האיחור. המזמינה תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה כפיצוי בגין איחור כנגד 

 כל סכום שיגיע ממנה לקבלן.

 ודיותס .2
 עביר, להודיע, או למסור, או להביא לידיעתהקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא לה .2.1

כל אדם ו/או גוף אחר את התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות 
והמסמכים לרבות העתקים ו/או כל ידיעה שתגיע אליו במישרין ו/או בעקיפין 
בקשר לפרוייקט, על כל מערכותיו, וכן כל נתון או חומר הקשור בהקמת 

על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו, ובין שהוכנו  פרוייקט , בין שהוכנו
 ע"י המזמינה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

בנוסף מתחייב הקבלן לשמור בסודיות ולא להעביר להודיע או למסור או להביא  .2.2
 לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרין או בעקיפין בקשר

 סכם זה.למזמינה ו/או עקב ביצוע ה
על ידו גם לאחר סיום ההסכם  הקבלן ו/או המועסקים האמור בסעיף זה יחול על .2.3

 או הפסקתו. 
  

 פסקת שירותי הקבלןה .3
מכל סיבה ול אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית המזמינה בכל עת ע .3.1

שתראה בעיניה להביא הסכם זה כולו, או מקצתו לידי סיום ע"י מתן הודעה 
כך, במקרה זה יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה, אשר בכתב לקבלן על 

  ימים מיום מתן ההודעה האמורה. 14יהיה לפחות 
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בנוסף רשאית המזמינה להפסיק חלק מהשירותים ו/או את כולם, באופן זמני  .3.2
לתקופה שתיקבע על ידה, או לתקופה בלתי ידועה מראש, וזאת במתן הודעה  

 ימים מראש. 14בכתב של 
סכם לסיומו או הופסקו חלק מהשירותים באופן זמני, כאמור לעיל הובא הה .3.3

תחליט המזמינה לחדש ביצועו של  ובתוך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים
וד בתוקפו ויחייב את מהסכם זה ו/או השירותים שהופסקו, ימשיך הסכם זה לע

 הצדדים לגבי המשך ביצועו ומתן השירותים לפיו. היה ויופסקו השירותים
לתקופה העולה על שלושה חודשים, למעט במקרה של כח עליון, יובא ההסכם 
לידי סיום והקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמינה את התמורה עבור השירותים 
שביצע בפועל עד למועד הפסקת השירותים. הסכומים המגיעים לקבלן ישולמו 

של כל לו כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה סילוק מלא ומוחלט 
 תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לעכב או לדחות את המשך ביצוע 
העבודה בשל נסיבות הנובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי 

 מטעמו. 
לעיל תשלם המזמינה לקבלן בעד  8.1ובא ההסכם לידי סיום בהתאם לסעיף ה .3.4

ק מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם, ואשר בגינם לחאותו 
ניתן אישור מנהל הפרויקט כי אכן עבודות אלה בוצעו בפועל על ידי הקבלן 
ואושרו על ידי מנהל הפרוייקט. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין 

יעים הפסקת העבודות למעט תשלום שכרו המגיע לו כאמור לעיל. הסכומים המג
לקבלן , כאמור לעיל, ישולמו לו  כנגד אישורו כי ידוע לו כי התשלום מהווה 
סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו וכי ידוע לו כי אינו זכאי לפיצוי כלשהו 

 בגין הפסקת השירותים.

להלן לא  9.1לעיל או כאמור בסעיף  8.1הובא ההסכם לידי סיום כאמור בסעיף  .3.5
ר עם הקבלן ותהא רשאית למסור את ביצוע העבודה תהא המזמינה קשורה יות

 לקבלן אחר לפי ראות עיניה. 
לותו במהלך ביצוע העבודה, יפצה הקבלן את המזמינה על יהפסיק הקבלן את פע .3.6

כל הנזקים,  ההפסדים וההוצאות שנגרמו למזמין עקב הפסקת השירותים ע"י 
 הקבלן.

דף המצ"ב כנספח להסכם להסכם המ 46מובהר ומודגש בזאת כי הוראות סעיף  .3.7
זה, בעניין "הפסקת עבודה", אינן חלות ולא יחולו בשום מקרה על התקשרות 
הצדדים לפי הסכם זה ובמקרה של הפסקת עבודה התנאים המחייבים יהיו 

  .זה 8רק בהתאם לאמור בסעיף 
 

 יטול ההסכםב .4
 14הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתוך  .4.1

הפרה, תהא המזמינה זכאית לכל המים מיום שניתנה לקבלן הודעה על י
התרופות, להן היא זכאית לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם 
הקבלן ולמסור את המשך העבודות לכל קבלן אחר שייראה לו, והקבלן יהא 
מנוע מלהפריע, לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת, והמזמינה תהא רשאית 

ש למטרה זו בכל החומרים, הכלים, הציוד והשירותים שסופקו על ידי להשתמ
 הקבלן, ללא כל תשלום נוסף מצידה. 

היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומים שהיו 
מגיעים לקבלן לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על 

תהא זכאית לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומים הקבלן לשאת בהפרש. המזמינה 
שיגיעו באותו זמן לקבלן ואם אלה לא יספיקו לכך יהיה על הקבלן לשלם 

 למזמינה את היתרה. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבלן חס וחלילה ו/או מינוי כונס  .4.2

ו תהא  נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד הקבלן או רכוש
המזמינה רשאית לבטל את הסכם ללא הודעה מוקדמת, ותהא חפשיה להתקשר 

 קבלן אחר. עם

פעם נוספת כי זכותה של המזמינה להביא את ההסכם עם יובהר להסרת ספק  .4.3
, כמו גם זכותה של המזמינה לפעול לעיל( 8)לרבות על פי סעיף  הקבלן לידי סיום

עצמאית ומנותקת מזכויותיה של כנגד הקבלן במקרה של הפרת הסכם, הינה 
 בצלאל בעניין זה.

 
 תמורהה .5

תמורה לביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה לעיל במלואם תשלם ב .5.1
לכמות שבוצעה בפועל, על פי המחירים של בהתאם  עבודהלקבלן שכר  המזמינה
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 תשומות צמוד למדד בהצעתו של הקבלן המפורטים בכתב הכמויותהסעיפים 
החתימה  כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בעת מע"מ כדין בתוספתהבניה ו

מדידות יומני העבודה החתומים ולקבלן על פי  . התמורה תשולםעל ההסכם
, ובכפוף לאישור בקר הפרוייקט אשר יבוצעו על ידי מנהל הפרוייקט ,בפועל

 "(. התמורה)להלן: " ואישור הבנק המלווה
מנהל הפרוייקט חשבון ביניים מזמינה ולאחת לחודש, יגיש הקבלן ל .ה

שבוצע מיום התחלת  הפרויקטחלק  ערכו שלשיפורטו בו: ברמדורנט
 עד למועד אליו מתייחס החשבון. הפרויקטביצוע 

 חישוב כמויות בהתאם להנחיות המפקח .ו
 לכל חשבון כאמור יצורף לוח זמנים עדכני של התקדמות העבודות. .ז
 העבודות להשלמת המזמינה מטעם הרלוונטי והיועץ המזמינה אישור .ח

 .לגביהם מתייחס חשבון הביניים
ובלבד שהגיש הקבלן  ימים את חשבון הביניים, 21הפרוייקט יבדוק תוך מנהל  .5.2

מנהל הפרוייקט יעביר את המלצתו לבקר  את החשבון בצירוף חישוב כמויות.
הפרויקט ולנציג הבנק המלווה )הבנק ממנו נטלה עדן מימון להקמת הפרוייקט(. 

שניהם יחד,  כל עוד לא אישרו בקר הפרוייקט ונציג הבנק המלווה את החשבון,
 לא ייחשב החשבון כמאושר.

, בקר הפרוייקט ונציג הפרויקט מנהלי מתשלומי הביניים אשר יאושרו על יד .5.3
אשר יוותרו בידי המזמינה וישולמו לקבלן  עכבון 5%יקוזזו  ,הבנק המלווה

לאחר השלמת מלוא העבודות ומילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות 
והמסמכים הנדרשים לצורך תשלום החשבון הסופי.  המצאת כל האישורים

 סכום זה ישולם במועד תשלום החשבון הסופי.  
 

ימים ממועד הגשתו למנהל  60חשבון ביניים מאושר ישולם בתנאי שוטף +  .5.4
 וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.  הפרוייקט

אך ורק לאחר ביצוע סופי בגין מלוא התמורה המגיעה לקבלן, יוגש  חשבון .5.5
החשבון ייבדק על ידי המזמינה וע"י מנהל  השלמה סופית של כל העבודות.ו

 ., בקר הפרוייקט ונציג הבנק המלווה, במתכונת המתוארת לעילהפרוייקט

 בהתאם לחוזה, יבוצע בכפוף לאמור להלן:הסופי תשלום החשבון  .5.6
, בקר הפרוייקט, נציג הבנק לאחר מתן אישור מנהל הפרוייקט 27.1.1

ואישור המזמינה, רלוונטיים מטעם המזמינה היועצים ה, המלווה
והושלמו  הסתיימוהסופי כי העבודות המפורטות בחשבון 

 סופי אישור קבלת ללא יערך לא סופי חשבון. לשביעות רצונם
 , בקר הפרוייקט, נציג הבנק המלווההפרוייקט מנהל של

 זה הסכם נשוא מהעבודות אחת לכל הרלוונטים והיועצים
 .רותיםהשי במפרט כמפורט

 להסכם זה. 2כנספח ב'כנגד המצאת ערבות בדק בנוסח המצורף  27.1.2

כנגד חתימת הקבלן על הצהרה על העדר תביעות בנוסח המצ"ב  27.1.3
 להסכם זה. 'דכנספח 

 *( לאחר ביצוע תשלום זה תושב לקבלן ערבות הביצוע
  
ימים ממועד הגשת דרישת  60כאמור לעיל ישולם בתנאי שוטף +  הסופי החשבון .5.7

 תימסרלמזמינה וכנגד המצאת חשבונית עסקה. חשבונית מס  התשלום
 ימי עסקים ממועד התשלום שלעיל בפועל.  7למזמינה תוך 

 מכלמחירי החוזה בהתאם להצעת הקבלן הינם קבועים וסופיים ולא ישתנו  .5.8
סיבה שהיא, לרבות שינויים בעלות החומרים ו/או העבודה ו/או מיסים ו/או כל 

בע הדבר במפורש בהסכם זה. על אף האמור, מובהר, כי שינוי אחר אלא אם נק
בכל מועד תשלום יחושב סכום המע"מ על פי שיעור המע"מ הידוע נכון לאותו 

 המועד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי מחירי החוזה כוללים את כל ההוצאות  .5.9
והדרושות לגישה לאתר ולא תשולם לקבלן ו/או למי מטעמו כל   הקשורות

 בגין הכנת דרכים או דרכי גישה. תוספת 
לכל תשלום ששולם על ידי המזמינה יתווסף מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס  .5.10

עפ"י  ניכוייםשתומצא ע"י הקבלן למזמינה כדין. המזמינה תהא רשאית לנכות 
הדין מכל סכום שישולם לקבלן אלא אם כן המציא האחרון אישור השלטונות 

  יהול ספרים והעסקת עובדים לפי חוק.לנהוג אחרת כולל אישור על נ
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הקבלן מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשים לצורך ההתקשרות  .5.11
ומתחייב כי בכל עת יהיו בידו האישורים הנ"ל. כמו כן ימציא הקבלן  בהסכם

 למזמינה אישור על גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל דין.
האמור בנספח הביטוח, מוסכם כי הקבלן ישתתף בעלות  מבלי לגרוע מכלליות .5.12

השתתפות הקבלן תהיה  0.5% -הביטוח של המזמינה בסכום השווה ל פרמיית
על ידי ניכוי הסכום מכל חשבון חלקי או אחר שיוגש למזמינה על ידי הקבלן. 
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שידרוש 

יעור האמור, באופן יחסי, בשל שינויים העשויים לחול בגובה מהקבלן מעבר לש
ו/או הארכת  הפרמיה שתשולם על ידי המזמינה, עקב הגדלת היקף העבודות

 תקופת משך הביצוע.
 

 

 קביעת מחיר לעבודה חריגה .6
זה במסגרת "הזמנת עבודה", ניתן לבצע עבודות שאינן נכללות במכרז/חוזה  .6.1

 ך ההזמנה. מער 10% שלא יעלה על ובהיקף

, בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר פרק ח' 3210חוזה מדף בבנוסף לאמור  .6.2
של  הכמויותלהתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים בכתב 

מכרז/חוזה זה, ייקבע המחיר ע"פ מחירי יחידה של "המאגר המאוחד" לכמויות 
דרת במאגר, ובהנחה גדולות התקף באותה עת, ללא תוספת אחוזית נוספת המוג

מתעריפי המאגר. המחיר במאגר המאוחד כולל רווח וכולל הוצאות  20%של 
 הקבלן לרבות כ"א, חומרים וציוד החדשים בלבד, וכו'.

במידה ולא ימצאו מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם גם ב"מאגר  .6.3
"דקל"  במחירוןהמאוחד" אזי יקבע המחיר על פי סעיפים מתאימים, הנקובים 

התקף באותה עת, וזאת ע"פ מחירי יחידה לכמויות גדולות, ללא תוספת אחוזית 
מתעריפי המחירון. המחיר במחירון  20%נוספת המוגדרת במחירון, ובהנחה של 

"דקל" כולל רווח וכולל הוצאות הקבלן לרבות כ"א, חומרים וציוד החדשים 
 בלבד, וכו'.

יוכח כי הקבלן התרשל במילוי כל האמור לעיל אינו תופס במקרים בהם  .6.4
 .ולא ביצע את עבודתו כנדרש במסמכי ההסכם משימותיו

 הינהיובהר כי קביעתו של מנהל הפרויקט בנוגע לסיווג העבודה וקביעת המחיר  .6.5
 המחייבת והקבלן לא יוכל להעלות כל טענה בנוגע לקביעה זאת. 

 
 
 חריות לנזקיםא .7

רושים על פי דין ו/או נוהג באתר הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הד .7.1
העבודות  ידיהעבודה ובסביבתו לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם על 

שיבוצעו לפי הסכם זה ו/או החומרים והציוד שישמשו בביצוע עבודות אלה או 
 כתוצאה מהן.

יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמינה ו/או מי  הקבלן .7.2
זה  הסכםקשר עם ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן השירותים על פי מטעמה ב

על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או על  ידי מי שהקבלן אחראי, על פי כל דין או 
על פי הסכם, למעשיו ו/או למחדליו, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה 

ימים  7אמור, תוך אחרת, ויפצה את המזמינה בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כ
 מיום שידרש לעשות כן. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו לגוף ולרכוש של  .7.3
 אוהקבלן ו/או מי מעובדיו ו/המזמינה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או 

לכל צד שלישי כלשהו, בקשר ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומתן  מי מטעמו ו/או
פי הסכם זה.  היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו בגין  השירותים על

אחריותו של הקבלן על פי האמור לעיל, יהיה על הקבלן לשפות את המזמינה 
בכל תשלום כאמור ובלבד שהמזמינה לא שילמה סכום כלשהו אלא אם ניתנה 

ימים על הדרישה, על מנת שהקבלן יסיר  15על ידה לקבלן הודעה מראש של 
או ישלמה. הוגשה נגד המזמינה תביעה משפטית אשר הקבלן גרם לה /הדרישה ו

או אחראי לה, תאפשר המזמינה לקבלן להתגונן כנגד תביעה זו בשמה של 
המזמינה ו/או על ידי צירופו כצד ג', לפי שיקול דעת המזמינה. היה ותשלם 
המזמינה סכום כלשהו בכל תביעה משפטית או אחרת בקשר לביצוע העבודה 

 .המזמינה זכאית לנכות כל סכום כאמור מכל סכום שיגיע לקבלן תהא

 ןמתקו/או  המבנגוף ו/או ל הקבלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק לע .7.4
על כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו מיידית נזק , והיה ונגרם ןשכ
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והקבלן לא  והמפקח, היה מזמינה, מנהל הפרוייקטלשביעות רצון החשבונו, 
רשאית לבצעו במקומו  נההמזמיתהא כנדרש, כולו או חלקו  ,ביצע את התיקון

 והקבלן ישא בכל הוצאה הכרוכה בכך.
הקבלן יחתום על הצהרה על מתן פטור מאחריות המצ"ב כנספח ה' להסכם 

 זה.
 
 
   יטוחיםב .8
 

וראות מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ה
להסכם הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף 

 ., ומהווה חלק בלתי נפרד הימנוד'זה כנספח 
 

 ואחריות בתקופת הבדק ערבויות .9
 לשם הבטחת המילוי הנכון והמדויק של תנאי חוזה זה על ידי הקבלן, יהיה  על .9.1

ערבות  ד החתימה על החוזה,להמציא ולמסור לידי המזמינה במעמ הקבלן
בגובה  כנספח א' להסכם זהבלתי מותנית בנוסח המצ"ב  תבנקאית אוטונומי

הוצאות הערבות תחולנה על "(. ערבות ביצועמערך החוזה )להלן: " 10%של 
 הקבלן.

ימים מתאריך  60ועד תום  נההמזמיערבות זו תהא בתוקף מיום המצאתה לידי  .9.2
 .הגמר ביצוע העבודה לפי הסכם ז

ערבות זו תוחזר לקבלן לאחר ביצוע העבודה על פי חוזה זה לשביעות רצון              .9.3
  .ואישור השלמת העבודה על ידה המזמינה

 
תהא רשאית לבקש מהקבלן ערבות  המזמינהלאחר החזרת ערבות הביצוע,  .9.4

 כנספח ב'מערך החוזה לתקופת בדק, בנוסח המצ"ב  5%בנקאית בגובה  של 
אשר תהיה תקפה למשך שנה ממועד תשלום  "(ערבות הבדקלן: "להסכם זה )לה

 הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן.. החשבון הסופי בפועל ע"י המזמינה

המקסימליות הקבועות לכל אחד תקופת הבדק פירושה תקופת הבדק והאחריות  .9.5
 1973 –בחוק המכר )דירות( תשל"ג מהרכיבים, כפי שנקבע ביחס לאותו רכיב 

ל במועד חתימת הסכם זה. אם יחוייב הקבלן כלפי המזמינה על פי בנוסח הח
מעבר לתקופות הקבועות  אחריותקביעת בית משפט מוסמך לתקופת בדק או 

בחוק הנ"ל הקשורות לעבודות הקבלן לרבות הציוד שסופק על ידו, כי אז תוארך 
תקופת הבדק והאחריות בהתאם והקבלן יהיה חייב לבצע את כל העבודות 

 רשות בגין כך על חשבונו ולשאת בכל חיוב שהמזמינה תחוייב בו. הנד
 . 1973 –כהגדרתה בחוק המכר )דירות( תשל"ג  -" התאמה"אי  .9.6
הקבלן יהיה אחראי לתקן כל פגם או נזק או אי התאמה שיתגלו בעבודות שבוצעו  .9.7

 על ידו בפרוייקט תוך תקופת הבדק. 

קלקול או אי התאמה מכל סיבה נתהווה בפרוייקט, תוך תקופת הבדק, נזק או  .9.8
הקשורה בביצוע העבודה על ידי הקבלן או בהתאם למפורט בחוק המכר, חייב 
הקבלן לתקן או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק או תיקון כנ"ל, הכל לפי דרישת 

 נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט ולשביעות רצונם.  

גלו בתקופת הבדק לא יאוחר הקבלן יתקן כל פגם, ליקוי, קלקול או נזק שית .9.9
יום מיום שהתגלו. היה הפגם או הנזק כאלה שתיקונם אינו סובל  30מאשר תוך 

דיחוי יתקנם הקבלן תוך זמן קצר ככל האפשר מיום קבלת דרישת נציג 
המזמינה ואו מנהל הפרוייקט בכתב. התגלה פגם, ליקוי, קלקול או נזק בזמן 

ו/או מנהל הפרוייקט לדרוש מהקבלן ביצוע הפרוייקט רשאי נציג המזמינה 
 לתקן הפגם, הליקוי, הקלקול או הנזק, לאלתר ובדרך שתאושר על ידם. 

 המזמינהמובהר בזאת כי בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לכל חיוב המוטל על  .9.10
ו/או על הקבלן על פי חוק המכר, בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכם 

מזכות   ערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפגוע זה ובחוק המכר ואין בהמצאת ה
המזמין לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות את 

 הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן בכל דרך אחרת.

היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא  .9.11
לתקן  חייבתנה רשאית אך לא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן תהא המזמי

את הנזק בעצמה או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמינה את 
 ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון, מיד עם הדרישה הראשונה.  
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 סבת ההסכםה .10
ו, לצד שלישי ללא נטילת רשות נלמזמינה הזכות להעביר הסכם זה, או חלק ממ .10.1

זה מזכויות הקבלן על פי הסכם זה. אין מאת הקבלן, ובלבד שלא תפגענה אי
 להסכם זה.  8באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמינה לפי פרק 

ביו לפי והקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו לפי הסכם זה ו/או להעביר חי .10.2
 זה ו/או זכויותיו כולן או מקצתן לאחר. הסכם

 סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם.
 

 עבידי תחולת יחסי עובד מא .11
הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מי  .11.1

מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם 
ותיו עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של יהקבלן לצורך ביצוע התחייבו

 ובד ומעביד.הקבלן בלבד, ולא יהיה בינם ובין המזמינה כל יחסי ע

ל התשלומים לעובדי הקבלן )לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח כ .11.2
לאומי וכל  מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשלום סוציאלי אחר( תשלומי 

כל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים, ומסים וכל יתר ההוצאות 
א אחראית להם בכל צורה יחולו על הקבלן, וישולמו על ידו והמזמינה לא תה

 .ואופן

היה והמזמינה תתבע לשלם סכום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  .11.3
בשל קיום כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הקבלן את המזמינה בכל סכום 

ימים מיום שנדרש לעשות כן על ידי  7כאמור שישולם על ידי הקבלן, וזאת בתוך 
 המזמינה.

 בהתאםלעובדיו תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם קבלן יבטיח ה .11.4
 זה. לחוזה 'בנספח וובהתאם לנוסח המופיע  להוראות כל דין החל בעניין

  
 אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה .12

 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .12.1
והתקנות  1970-סח חדש(, תש"לפקודת הבטיחות בעבודה )נו ואת 1954

על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל  שפורסמו
האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב עבירה על ההוראות 
והתקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את 

  נזק אחר שיגרם למזמין בגין כל האמור לעיל. המזמין בעד כל תביעה ו/או

, 5תקנות  1988הקבלן ימנה מנ"ע שיתן את שרותיו עפ"י תקנות הבניה תש"ח  .12.2
 האחראיוהוא יהיה  6ובצוע הנדרש בהם וכן עפ"י תקנה  םליישוויהיה אחראי 

שיעבדו על הבטיחות וקיום התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים האחרים 
  .מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זהתמורה נוספת  , וזאת ללאבאתר

 
 כניסה והרחקת עובדים תרישיונו .13

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל הפרוייקט להרחיק מהאתר כל אדם  .13.1
המועסק על ידו באתר, אם לדעת מנהל הפרוייקט, התנהג אותו אדם באופן 

ביצוע מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות ב אינובלתי הולם או 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין  -תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודות. 

 להעסיק עובדים שאינם בעלי היתר עבודה בישראל.  שלאהקבלן מתחייב  .13.2
 

 גישור ובוררות .14

 כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו יתבררו .14.1
ה במסגרת הליך גישור על ידי מגשר אשר יקבע על ידי הצדדים. ככל תחיל

ימים מיום שאחד הצדדים ביקש למנותו,  30להסכמה בתוך  יגיעושהצדדים לא 
 יפנו הצדדים ליו"ר מחוז ירושלים של לשכת עוה"ד על מנת שימנה מגשר.

ין ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בהליך הגישור יתבררו כל חילוקי הדעות ב .14.2
אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי  יחיד בפני בורר הצדדים

ימים  30אלא אם הגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר תוך  בישראלהדין 
 .מיום שאחד הצדדים ביקש למנותו

, התקנות שהותקנו 1968-יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח הבוררותעל  .14.3
 .של לשכת עורכי הדין בישראלמכוחו וכללי המוסד לבוררות 
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א לחוק 21יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף  הבוררותפסק  .14.4
 , והתוספות לחוק.1968-הבוררות, התשכ"ח

למגשר / מוסכם בזאת כי חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים ו/או הפנייתם  .14.5
של להכרעתו של בורר כאמור לעיל לא יעכבו בכל דרך שהיא את ביצוען 

והקבלן , לרבות מסירת המבנה למזמינה, העבודות על פי לוח הזמנים המוסכם
יהיה חייב להמשיך בביצוען בהתאם להוראות ההסכם גם בטרם ניתנה הכרעת 

  .הבורר ו/או יושבו חילוקי הדעות
 

 סמכות מקומית .15
 הנובעמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין ס 19מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .15.1

 . בירושלים בלבדהמוסמכים  זה תהיה לבתי המשפט  מהסכם

 

 כללי .16
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב  .16.1

אותה הוראה, או כל הוראה  כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של הוויתור
אחרת בהסכם זה. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם אחר הצדדים, לא יהיה בר 

 אם נעשה בכתב ונחתם ע"י אותו צד.תוקף, אלא 
אי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב וחתום על ידי שני נשינוי מת .16.2

. הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות הצדדים
 או וויתור. 

כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הינו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר  .16.3
בדואר רשום +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה להסכם זה שתישלח 

שעות ממועד מסירתה לבית הדואר או במקרה  72כאילו הגיעה לידי הנמען תוך 
 בעת מסירתה. -ל מסירה ביד ש

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

     ________________  _______________ 
    הקבלן    המזמינה                
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ובשאר תנאי  בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמניםנוסח ערבות  -ספח א' נ

 החוזה
 )לא למילוי ע"י הבנק במסגרת הצעת המציע( 

 לכבוד
 עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

 ("המזמינה)להלן: 

 
 א.ג.נ.,

 
שאר תנאי וב לעמידת הקבלן בלוח זמנים                                     ערבות מס'הנדון: 
 החוזה

 

הננו ערבים "( הקבלן", או "החייבלבקשת _______________________ )להלן: " .9
ובלתי מותנית בכל תנאי  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, בזה כלפיכם בערבות 

הפרשי  בצרוף"( סכום הקרןלתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח )להלן: "
עם בקשר "(, סכום הערבות)להלן " םהצמדה למדד תשומות הבניה למגורי

 ._____על פי הסכם בינכם לבין הקבלן מיום ___ התחייבויות הקבלן

 סכום הקרן יהיה צמוד למדד .10

שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי  כפיתשומות הבניה   .11
 אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(. רשמיאו ע"י כל מוסד 

לחודש  15 -המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה " יהיההמדד היסודי" 
 ______________ )_________נקודות(.

" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת המדד החדש" 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -יסודי, יהיו הפרשי ההצמדה לעומת המדד ה

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 
יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 המשבעהערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם 
לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 
הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

פעם מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה למרות האמור בכל מ .12
ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל

. אנו נשלם הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 
 .שנידרשמידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד 

ות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם אם לא תממשו ערב ,לפיכך .13
לפעם במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה 

 כאמור בערבות זו על תנאיה.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .14
היא, והננו מוותרים בזה להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה ש

 .בקשר לכךבמפורש ומראש על כל טענה 

המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את  .15
  חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

בכתב מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה 01.05.21בתוקף עד ליום הערבות תהיה  .16
 ועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. עד מ

 
 בכבוד רב, 
 בנק........................         

 
 סניף......................        
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק –נספח ב' 
 

 )לא למילוי ע"י הבנק במסגרת הצעת המציע(
 

 לכבוד
 תוח כלכלי בירושלים בע"מעדן חברה לפי

 )להלן: "המזמינה"(

 
 א.ג.נ.,

 
 לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק                                         ערבות מס' הנדון: 

 
הננו "( הקבלן", או "החייבלבקשת _______________________ )להלן: " .8

ובלתי מותנית בכל  חוזרת , בלתימוחלטתאוטונומית, ערבים בזה כלפיכם בערבות 
"( בצרוף סכום הקרןתנאי לתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח )להלן: "

בקשר "(, סכום הערבותהפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים)להלן "
 .____בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום ___

 
הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות  .9

ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא  לסטטיסטיקההמרכזית 
 במקומה )להלן: "המדד"(.

 15 -"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה 
 לחודש ______________ )_________נקודות(.

רסם לאחרונה וקודם לקבלת "המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפו
 דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד 
ה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד החדש יהי

לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 
ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל,  משבעה

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 

למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .10
ובלבד שסך כל  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום לפעם מ

שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  ערבותההסכומים מתוך סכום 
 .שנידרש. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד הערבות

 
אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם  ,לפיכך .11

לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי  תוקפהלפעם במלוא 
 זו על תנאיה.הצמדה כאמור בערבות 

 
אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .12

להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה 
 במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 
לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות  .13

  את חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.
 

וכל דרישה מכם חייבת  _______________הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .14
 . לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. זהמסר לנו עד מועד ילה

 
 בכבוד רב,      
 .......... בנק..............        
 סניף......................        
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 נההצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמי - 'ג נספח
 
 
 

אנו הח"מ ......... מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "החשבון 
........... בגין ביצוע עבודות ............ . שבצענו )להלן: "העבודות"( -הסופי"( ל

 אם לחוזה בינינו מיום .......... )להלן: "החוזה"(.בהת
 

 הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:
 

כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט  א.
 בחשבון הסופי ועולה לסך ............. ש"ח )להלן: "התמורה הכספית"(.

 
הסופי המאושר ע"י המפקח אין לנו  כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון ב.

ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי .......... ו/או כלפי 
הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע 

 ממנו.
 
כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך ......... ש"ח ובקבלת היתרה  ג.

 ה לנו בסך של ............. ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה.המגיע
 

אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו  ד.
של המזמין לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים 

 ו/או המפקח. נהוהליקויים שיידרשו ע"י המזמי
 
 
 

 ו על החתוםנולראיה בא
 

 היום ......... לחודש ........ שנת ...........
 
 

                                
 הקבלן           

 
 

                                   עד לחתימה: 
 
 
 

                         תאריך:
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 סעיפי ביטוח –נספח ד' 

 מזמינה(ביטוח עבודות קבלניות )ה

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, ומבלי שהמזמינה  .24
נוטלת אחריות כלשהי כלפי הקבלן, על המזמינה לערוך פוליסת ביטוח עבודות 

"( מפני אבדן, נזק או ביטוח עבודות קבלניותקבלניות כמפורט בהמשך )להלן: "
ת נשוא הסכם זה. בכפוף לתנאים, אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודו

סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 
העבודות הקבלניות, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים 

 להלן:

: אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר נזק רכוש -( 1פרק ) .ד
חל על ציוד, מתקנים  אינוהביטוח. מובהר כי פרק זה  לעבודות במשך תקופת

ואמצעים אחרים, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר 
 מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או : אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) .ה
 תקופת הביצוע נזק לרכוש שייגרמו במשך 

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת : אחריות מעבידים -( 3פרק ) .ו
 באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות 

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן ועל הקבלן             .25
 להשתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה.

 תשומותה על ידי ניכוי משכר ההסכם, כשהוא צמוד למדד השתתפות הקבלן תהי
החתימה על  כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בעת מע"מ כדין בתוספתהבניה ו
פרומיל( ממנו. הניכוי יבוצע מכל חשבון  5/  0.005) 0.5% -, של סכום השווה ל ההסכם

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות .  חלקי או אחר שיוגש למזמינה על ידי הקבלן
פות שידרוש מהקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי, להגדיל את שיעור ההשתת

בשל שינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמינה, עקב הגדלת 
 היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לצפוי.

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח            .26
( של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, על 1רק )המבוטח על פי פ

המזמינה להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת 
המבטח )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן 

 או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

לן, תועבר פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות לעיון הקבלן, ועל לדרישת הקב           .27
הקבלן ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו, טרם תחילת ביצוע 

 העבודות הקבלניות.

בנוסף, על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת הביטוח, 
נים ובנהלים המצוינים בו. מוצהר בזאת למלא אחר המלצות הסקר ולנקוט בכל המיגו

על ידי הקבלן כי קיום תנאי והמלצות הסקר החיתומי כאמור מהווה תנאי לזכויות 
הקבלן והמזמינה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן לשפות את 

 המזמינה בגין הפרת דרישה זו.

מכל מין או סוג שהוא באשר לקבלן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה             .28
 לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות.

על הקבלן להודיע למזמינה ולמבטח מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה             .29
לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות, וכן לשתף פעולה עם המזמינה ככל הנדרש 

 בלניות כאמור. לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הק

על הקבלן חלה האחריות כלפי המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה בגין כל             .30
תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הפרה של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם 
הקבלן לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו כאמור לעיל. למזמינה הזכות 

שהיא כל נזק שייגרם למזמינה הפרה כאמור וכל זאת  לתבוע או לקזז בכל צורה
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמינה.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי, תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח             .31
כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי 

רבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או הסכם זה או על פי כל דין ל
במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע 
ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 

   המזמינה והבאים מטעם המזמינה לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(.  
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למזמינה הזכות לניהול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבלניות )אלא            .32
אם המזמינה הורתה אחרת( וכן תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח 
העבודות בגין אובדן או נזק לעבודה. שיקם הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני 

מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות  המזמינה תעודה חתומה על ידי המפקח או
רצונם, אזי תעמיד המזמינה את הסכומים שקיבלה מאת המבטח בגין אותו נזק 

 לרשות הקבלן. 

מטעם הקבלן, על הקבלן לוודא הקבלן עם קבלני משנה שיבצעו עבודות בהתקשרות  .33
, בשם המזמינה, או בשם בשם הקבלןמוותר ) הקבלןהוראה על פיה  תיכלללא כי 

מבטח שיערוך פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב ה
אי מובהר כי כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או הסכם. 

ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמינה על פי פוליסת ביטוח 
 , בגין הפרת דרישה זו.ות את המזמינהועל הקבלן יהיה לשפהעבודות הקבלניות, 

למזמינה נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא  .34
צורך באישור הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן 

 לקבלן, יובא לידיעת הקבלן בכתב בתוך זמן סביר קודם ביצועו. 

 
 ביטוחי הקבלן

פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לבצע ולקיים -וע מאחריות הקבלן עלמבלי לגר .35
אצל חברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין, למשך תוקפו של הסכם זה לרבות 

ו/או למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי  תקופת האחריות ובדק
וכן את הביטוחים המפורטים  דין על חשבון הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן

והמהווה  1נספח ד'באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כ
 (:ביטוחי הקבלן" או "אישור ביטוחי הקבלןחלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן -כנדרש על ביטוח חובה .א
עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  רכוש של צד שלישי ביטוח אחריות בגין

 בגין נזק אחד. ₪  400,000

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח 
כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה ₪   400,000עצמי" בסך של  

אשר היה מכוסה לו  מצד שלישי כנגד המזמינה או מי מטעם המזמינה, בגין נזק
נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה 

 כאמור.

לכל כלי הרכב המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או מי  ביטוח מקיף .ב
מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח 

 22בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או 
 להלן;

" לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים       .ג
רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון , על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד 

( מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם ומתקנים )לרבות כלי צמ"ה
הקבלן לצורך הפרויקט, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. 
ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או 
המפקח ו/או מנהל הפרויקט, וכי המבטחים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה 

 ביטוחים אלו.בדבר שיתוף 

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה,        
להלן יחול כאילו נערך הביטוח  22במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 

 במלואו.

 

)שבעה( ימים מיום החתימה על  7-על הקבלן להמציא לידי המזמינה, לא יאוחר מ     .36
טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור ביטוחי הקבלן הסכם זה, ובכל מקרה 

חתום על ידי המבטח. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן 
להפקיד בידי המזמינה את אישור ביטוחי הקבלן בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, 

ט וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )או למשך תקופה נוספת כמפור
 לעיל(. 12בסעיף 

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח  .37
לתחלוף כלפי המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה וכן כלפי המפקח, למעט כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

 
 הוראות כלליות –ביטוחים 
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פק, מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי למען הסר ס .38
ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות 
הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמינה מכל סכום שיגיע לקבלן 

 על פי הסכם זה. 

 נערכים על פי נספח הביטוח כאמורעל הקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים ה .39
)לרבות המלצות הסקר החיתומי ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם 
ביטוח העבודות הקבלניות(. כמו כן  לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן 
בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין 

המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה,  האמורים,
אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות, וכן לוודא, טרם תחילת ביצוע 
העבודות, אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור התת 

נוסף, על הקבלן קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. ב
להאריך את פוליסות הביטוח כמתחייב לפי נספח זה מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך 
שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת 
התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם )או למשך תקופה 

 .ל(לעי 12נוספת כמפורט בסעיף 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי  .40
להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמינה ו/או 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-לצמצם את אחריות הקבלן על

י ביטוחי הקבלן בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתק
לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת  .41
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן הביטוח הנה בבחינת דרישה 

ותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ממלוא חב
המזמינה ו/או מי מטעם המזמינה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל 

 טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.

דות הקבלניות ו/או ככל שלדעת הקבלן קיים צורך, להרחיב את היקף ביטוח העבו
היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על הקבלן לערוך 
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף 
ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של 

ינה ו/או מי מטעם המזמינה ו/או המפקח, למעט כלפי המבטח לתחלוף כלפי המזמ
 אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי  .42
 וקבלני המשנה של הקבלן. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת ההסכם, במידה ויועסקו על  .43
בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי ידי הקבלן קבלני משנה 

לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה, בשינויים 
המחוייבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם 

 עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה.

בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמינה ביחס  למען הסר ספק מובהר
 לביצוע העבודות על פי הסכם זה לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה. 

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים  .44
וא בקשר לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שה

עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע 
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות 
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך 
עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

   שעל פי החוקים הנ"ל.

הקבלן פוטר במפורש את המזמינה, המפקח ואת כל הבאים מטעמם וכן את כל  .45
טור מקביל לטובת הקבלנים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פ

הקבלן(, מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על 
ידי הקבלן ו/או מטעמו )לרבות כלי רכב כלים ומנופים( לאתר העבודות וכן לנזק אשר 
הקבלן זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עורך, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 

עצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה אלמלא ההשתתפות ה
כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת 

  אדם שגרם לנזק בזדון.



45 

 

 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 3-4מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
פטור המפורט בסעיף זה יחול לאישור עריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך ה

 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו. 

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף  .46
האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם 

 יום ממועד בקשת המזמינה בכתב להמצאת אישור כאמור. 10חלפו 
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

  אישור ביטוחי הקבלן - 1ד'נספח  
  | |  תאריך :

 לכבוד
 קמפוס הר הצופים, ירושלים עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

 "(המזמינה)להלן ביחד ולחוד: "

 __________________רח' מ
 

 א.ג.נ.,
 

ערכנו את הביטוחים המפורטים להן ע"ש הננו מאשרים כי  הנדון:
בפרויקט  שלדביצוע עבודות בקשר עם  "(הקבלן": ןלהל___________________ )

, לרבות כל למזמינה במתחם מגרש הרוסים בירושליםחניון תת קרקעי הקמת 
החל מיום "( וזאת העבודותעבודה נלווית כמפורט בהסכם ביניכם לקבלן )להלן: "

 : "(תקופת הביטוח)להלן: "  _______________ _______________ ועד יום

חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה המבטח יות מקצועית ביטוח אחר .5
שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן 
ו/או עובדי הקבלן ו/או של כל מי מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות, בגבול 

ה ובמצטבר לתקופת מיליון שקלים חדשים( למקר)ארבעה  ₪ 4,000,000אחריות בסך 
עקב מקרה וכן כולל  בדן השימוש ועיכובוהגבלה בדבר א כוללהביטוח לא  הביטוח.

מורחב לשפות את המזמינה ו/או המפקח הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים. הביטוח 
בגין חבות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים 

מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמינה. הביטוח כולל  מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  6תקופת גילוי של 

הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח 
 כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

כל נזק ו/או אובדן בגין  דיןעל פי כל  הקבלןאחריות  יסויכל ביטוח חבות המוצר .6
בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי הקבלן  שייגרמו

מיליון )ארבעה  ₪ 4,000,000"(, בסך המוצריםו/או הבאים מטעם הקבלן )להלן: "
את  שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות

המזמינה ו/או המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשה או 
סעיף עקב המוצרים, בכפוף ל מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ו/או

חודשים לאחר תום תוקף  12. הביטוח כולל תקופת גילוי של בדבר אחריות צולבת
ח חלופי המעניק כיסוי מקביל הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטו

למתחייב מהאמור באישור זה.  הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 
._______________  

נוסח הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח הידוע כביט מהדורה ____________, בכפוף 
 לשינויים הנקובים לעיל.

נזק, לרבות גניבה ופריצה על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או  ביטוח "אש מורחב" .7
לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן 

 . לאתר העבודות

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן  ביטוח "ציוד מכני הנדסי" .8
כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני  "לאתר העבודות, על בסיס "כל הסיכונים

ע ונזק בזדון במלוא ערך כינון. הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית טב
בגין כל כלי הנדסי כבד, המורחב לשפות ₪  750,000או נזק לרכוש בגבול אחריות של 

למעשי ומחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף "אחריות  מזמינהבגין אחריות ה מזמינהאת ה
 . צולבת

 
 כללי

 מזמינהמטעם ה והבאים מזמינהה כלפי התחלוף זכות על ויתור םכוללי דלעיל הביטוחים .ו
 .בזדון לנזק שגרם לטובת מי יחול לא כאמור התחלוף זכות על שהוויתור ובלבד

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .ז
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. 

וכי  המפקח או/המזמינה ולכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחים המפורטים לעיל קודמים ה .ח
 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי אנו

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל מאשרים, כי הביטוחים  אנו .ט
  .יום מראש 60מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום,  הביטוח
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 לקבלת שיפוי מזמינההפגע בזכויות ימוטלות על המבוטח לא ות הבתום לב החובאי קיום  .י
 .על פי הפוליסות

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא 
 שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

 )חתימת 
 מבטח(ה

)תפקיד   שם החותם()  )חותמת המבטח( 
 החותם(
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות -נספח ה' 

 תאריך : __________

 לכבוד
 ירושלים עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

 )להלן: "המזמינה"(
 

     שלד ביצוע עבודותלהצהרה על מתן פטור מאחריות בקשר עם חוזה הנדון:  

 

בודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בע .1
בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט 

 שבנדון. 

 לאור הצהרתי זאת, הריני מתחייב כדלקמן: .2

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא   המזמינההנני פוטר את  .ו
תר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט במקרי נזק לא

 מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל  המזמינההנני פוטר את  .ז
עט במקרי נזק ו/או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למ המזמינהומוותר על שיבוב כלפי 

 מתוך כוונת זדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני  המזמינההנני פוטר את  .ח
משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי 

ת למעט במקרי נזק מתוך כוונת מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זא
 זדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי,  .ט
ו/או מי  המזמינהבניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 
 מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

בזה כי אערוך ואחזיק פוליסה לביטוח חבות המוצר, כאמור באישור עריכת  הריני מצהיר .י
ביצוע לצורך הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו 

 העבודות ועל פי כל דין.

 
 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב

 

 

 

 

_________________________       
______________     

  תאריך          ימה ושם  הקבלן המצהירחת
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

 הצהרת בטיחות -נספח ו' 

 בהצהרת בטיחות זו יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצידם אלא אם כן נאמר אחרת: .1

קבלן, ספק, משתמש, נותן שירותים וכל מי המועסק על ידו לצורך ביצוע   -הקבלן  .ג

 נות ועיצוב ירושלים )ע"ר(.אקדמיה לאמ "( עבור בצלאלהעבודותעבודות שלד )"

 הממונה על בטיחות מטעם הקבלן כנדרש בנספח ג' למסמך א'. - הממונה על בטיחות .ד

אני החתום מטה המעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודות, מתחייב בזאת להעסיק ממונה  .2

בטיחות מטעמי, אשר יהיה אחראי לבצע סקר בטיחות ראשוני תוך שבוע מקבלת צ.ה.ע, לבצע 

טרם הנחיות בטיחות לקבלנים השונים אשר יעבדו באתר, וכל זאת  בבדבר בטיחותי  תדריך

תחלנה העבודות. במסגרת סקר בטיחותי זה אציג מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות )בודק 

מוסמך( לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידי לצרכי העבודות באתר העבודות. ממונה הבטיחות 

תף בדיון עבודות שבועי בו יציג סטטוס שבועי, ויגיש מטעמי יגיע לאתר באופן שוטף, ישת

 לפיקוח כל שבועיים  סקר בטיחות.

בסמכות הממונה על הבטיחות, למנוע ו/או לעכב אני הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3

הכנסת כלי רכב ו/או ציוד )לאתר העבודות( שאינו עונה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או 

 דיקות  "בודק מוסמך" כחוק.הביטוח  ו/או ב

אני הקבלן מצהיר בזאת שאני ו/או עובדי נקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות על פי כל  .4

 דין/ סדרי העבודה והמשמעת ולנהוג בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות .

או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות \אני הקבלן מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5

 לקבלנים. הבטיחות

לספק לעובדי את הכלים המתאימים ואביזרי ציוד המגן  אני הקבלן מצהיר בזאת כי מחובתי .6

האישי כנדרש לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכון 

בו. דגמי הכלים, ציוד המגן האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקנים המקובלים 

 תאם לעיסוק  ולמקצוע.בה

כי  לא אקים כל מבנה ו/או מתקן כל שהוא בשטח משטחי אתר  .   אני הקבלן מצהיר בזאת7

 העבודות, אלא לאחר שאקבל אישור ויוקצה לי השטח המדויק להקמת המבנה או המתקן.

ם לשמור, לקיים ולציית לכל דרישות הבטיחות והגהות גאו עובדי  מתחייבים  \אני הקבלן ו .8

 בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידינו, כמפורט בנספח זה.

לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי  אני הקבלן מתחייב .9

הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או 

 אש.עבודות במקומות בהם קיים סיכון 

על  העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה  אני הקבלן מתחייב .10

מסוכן וחמור )"כמעט תאונה"( שאירעו באתר העבודות ו/או בקשר עם העבודות. אין 

בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעים, מכוח החוק 

 ו/או הביטוחים וכו'.

על אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש   אני הקבלן מתחייב .11

 במתקני העזר שברשותי. 
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 תאריך: __________________                    חתימת המציע + חותמת:____________

כי אם מי מעובדי יפגע במהלך העבודות, יוסע בהתאם לצורך באמבולנס  אני הקבלן מתחייב .12

ן את או ברכב הקבלן )במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס( בכל מקרה יבטיח הקבל

 של עובדיו. הפינוי

אני הקבלן מתחייב לבקש היתר מראש, מהממונה על הבטיחות, ובכתב, לעבודה באש גלויה,  .13

או לכל מתקן  , אזורי אחסון חומרים כימיים, חדרי פיקוד, חדרי חשמל לכניסה למעבדות

 בעל סיכון מיוחד שיידרש במהלך עבודתי.

או \או לפגוע ו\ין בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ואני הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי  א .14

 להמעיט מחובתי לקיים  את  דרישות הבטיחות והגהות  בהן הנני  מחויב על פי כל דין .

 

 

 שם הקבלן: __________________.

 

 כתובת הקבלן: ________________.

 

 טלפון הקבלן: ________________.

 

   חותמת הקבלן:_______________.

 

_____________    _____________ 

 חתימת הקבלן      תאריך

 

 
 


