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 מודעה

 
 

שיפוץ מרפאת א.א.ג   במרכז הרפואי תל אביב ע"ש לביצוע עבודות  126.2022 מכרז פומבי מס'
 שמיעהלרבות אספקת ציוד תאי סוראסקי   

  
 
שיפוץ מרפאת  עבודותלבצע ( מבקש "התאגיד")להלן: )ע"ר( תל אביב יד המרכז הרפואי לתאגיד הבריאות  .1

"העבודות"(,  :)להלן  שמיעה תאי ציוד אספקת לרבות  א.א.ג   במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 
 וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

   
את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור, מאתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו  .2

www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx   זאת לאחר רישום פרטי
 המציע במערכת.

 

 
בכפוף לתנאים כמפורט במסמכי הכל  חודשים  10צו התחלת עבודה  ממועד הביצוע הנדרשת: תקופת .3

 המכרז. 
 
מקום המפגש: במשרדי אגף תשתית בינוי ואחזקה  11:00בשעה  14.12.2022ד' כנס מציעים יערך ביום  .4

(, השתתפות בכנס המציעים היא חובה. אי 03-6974741)טל  1בבנין החניון הדרומי, קומה  6ברחוב ויצמן 
   התאגיד.של  והשתתפות בכנס מציעים עלולה לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת

  
 (: "תנאי סףלהלן: "כדלקמן )רשאי להשתתף במכרז רק קבלן העונה על התנאים  .5
 

 ומעלה. 2ג' המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג  5.1
 

באתרים רפואיים מורכבים או  השנים האחרונות פרוייקט אחד לפחות 7 -ב והשלים המציע ביצע 5.2
 העבודות.דומה לאלו של והיקפו הכספי   הטכנולוגית ואשר מורכבות ,מעבדות רפואיות

 
 לחלופין :

 

באתרים רפואיים מורכבים או מעבדות רפואיות  שנים האחרונות שני פרוייקטיםה 7 -שלים בוהביצע 
היא לפחות והעלות הכספית, של כל אחד מהם,  העבודות, אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה לאלו של 

 .  העבודותמחצית מעלות הכספית של 
 
 

המציע מעסיק מנהל עבודה שעבר הדרכה לתפקיד נאמן בטיחות והינו בעל ניסיון מוכח בניהול קודם  5.3
 .  5.2פרויקטים לפי סעיף אשר כללו פרויקטים  2של לפחות 

 

המציע מעסיק, כשכיר או כנותן שירות, ממונה בטיחות בעבודה בעל הסמכה תקפה מהמוסד לבטיחות  5.4
 .    5.2פרויקטים לפי סעיף אשר כללו ניהול הבטיחות בשני פרוייקטים וגהות שהינו בעל ניסיון מוכח ב

 

שבונות ותשלום ח  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהולמציע ל 5.5
 .1976 –חובות מס(, התשל"ו 

 

 )סיור קבלנים( במועד שנקבע בלבד. בכנס המציעיםהמציע השתתף  5.6
 

, והכל 12:00בשעה  19.3.2023_ -המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית נקבע ל .6
 כמפורט במסמכי במכרז. 

http://www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx


 
 
פי אמות על תאגיד לועדת המכרזים תבחר את ההצעה ו/או ההצעות המעניקה/ות את מירב היתרונות  .7

 המידה כמפורט במכרז.
 
 את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל ענין שיקבע על ידי  ושומר לעצמהתאגיד  . 8

 ה.,  בטרם קביעת ההצעה הזוכו)לרבות מחיר(, לפי שיקול דעתהתאגיד
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 הזמנה למתן  הצעה והצעת הקבלן   –מסמך  א' 
 

 ההסכם.  –מסמך ב'  
 

 כלליים מיוחדיםתנאים  – 1מסמך ג'
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 מסמך א'
 

 
במרכז אספקת ציוד תאי שמיעה  לרבותשיפוץ מרפאת א.א.ג    לביצוע   126.2022מכרז פומבי מס' 

 הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי   

 

שיפוץ עבודות לבצע ( מבקש "התאגיד")להלן: יד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר( לתאגיד הבריאות  .1
 :)להלן במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי לרבות אספקת ציוד תאי שמיעה  מרפאת א.א.ג

 "העבודות"(, וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
   

את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור, מאתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו  .2

Corp.aspx-Health-www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim   זאת לאחר רישום פרטי
 המציע במערכת.

 
 
 הכל ,לפי לו"ז שיקבע ע"י מנהל הפרויקט  -חודשים  10צו התחלת עבודה  ממועד הביצוע הנדרשת: תקופת .3

 ובכפוף לתנאים כמפורט במסמכי המכרז.  בהתאם
 
 
 תנאי סף:.         4

 (: "תנאי סףלהלן: "רשאי להשתתף במכרז רק קבלן העונה על התנאים כדלקמן )            
 

 ומעלה. 2ג' המציע רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג  4.1
 

השנים האחרונות פרוייקט אחד לפחות באתרים רפואיים מורכבים או  7 -המציע ביצע והשלים ב4.2     
 והיקפו הכספי דומה לאלו של העבודות.  הטכנולוגית ואשר מורכבות מעבדות רפואיות,
השנים האחרונות שני פרוייקטים באתרים רפואיים מורכבים או מעבדות  7 -ביצע והשלים בלחלופין :

היא לפחות והעלות הכספית, של כל אחד מהם,  העבודות, אשר מורכבותם הטכנולוגית דומה לאלו של רפואיות 
 ודות . מחצית מעלות הכספית של העב

 
המציע מעסיק מנהל עבודה שעבר הדרכה לתפקיד נאמן בטיחות והינו בעל ניסיון מוכח בניהול  4.3

 . 5.2פרויקטים לפי סעיף אשר כללו פרויקטים  2קודם של לפחות 
 
המציע מעסיק, כשכיר או כנותן שירות, ממונה בטיחות בעבודה בעל הסמכה תקפה מהמוסד  4.4

פרויקטים לפי אשר כללו על ניסיון מוכח בניהול הבטיחות בשני פרוייקטים של לבטיחות וגהות שהינו ב
 . 5.2סעיף 
 
שבונות ח  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהולמציע ל 4.5

 .1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 

 )סיור קבלנים( במועד שנקבע בלבד. בכנס המציעיםהמציע השתתף  4.6
 

  
 
אך ורק  .12:00בשעה  19.3.2023 -נקבע להאלקטרונית המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים  .5

הצעה שהוגשה הן למערכת המכרזים האלקטורנית כמפורט להלן עד המועד כאמור תחשב שהצעה שהוגשה 
בזמן. שני התנאים הינם תנאים מצטברים ועל המציע לקיים את שניהם על מנת שהצעתו תחשב כאילו 

 הוגשה במועד. 
 

לתיבת     ם, יגיש המציעאת ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה ידנית וסרוקי 5.1
באמצעות מערכת רמדורנט  המועד כמפורט ברישא של הסעיףעד  בלבד אלקטרוניתמכרזים 

. על המציע להירשם למערכת בהתאם להנחיות על מנת לקבל הרשאות ramdor.netבכתובת 
המציע יצרף להצעתו אישור עורך דין, כי החתומים על מסמכי ההצעה רשאים לחייב מתאימות.

http://www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspx


(. המוקד פועל בימי העבודה 1)שלוחה  03-7667777לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון:  המציע.  את 
 8:00-18:00ה'  בין השעות -א'

 
 
המציע לא ירשום הערה או הסתייגות כלשהי בגוף מסמכי ההצעה ו/או במסמך נפרד ולא יערוך בהם שינוי  .6

או כל חריגה אחרת עלולה לגרום לפסילת /אחר כלשהו. עריכת שינוי ו/או רישום הסתייגות כאמור ו
רשאי להתעלם מכל הערה ו/או הסתייגות התאגיד יהיה . התאגידהבלעדי של  וההצעה, לפי שיקול דעת

אשר תצורף להצעה כאילו לא הובעו, ולקבל הצעה כפי שניתנה ושלא בכפוף לאותה הערה ו/או הסתייגות 
ו/או  המכרזך שצורף להצעה ושאינו נמנה על מסמכי להתעלם מכל מסמהתאגיד  כאמור. כמו כן, רשאי 

 המסמכים שצירופם נדרש לפי טופס זה.
 

לרבות ההסכם יהיו חתומים על ידי המציע. המציע יצרף להצעתו  הכל דפיההצעה ההצעה תוגש כאשר  .7
 אישור עורך דין, כי החתומים על מסמכי ההצעה רשאים לחייב את המציע.

 

את השירותים ו/או חלק התאגיד לרכוש אין בה כדי לחייב את  חוזהו/או חתימה על המובהר, כי זכייה  .8
 להזמין, אם בכלל.  עבודותו/או אילו  העבודותשיקול דעת בלעדי באיזה היקף לרכוש את לתאגיד מהם, וכי 

 

יום כאמור לא יבחר זוכה  90יום מהיום הקבוע להגשת ההצעות. אם עד תום  90ההצעה תעמוד בתוקפה  . 9
. לתאגידאו זוכים, יחשבו ההצעות שהוגשו כממשיכות לעמוד בתוקפן, אלא אם הודיע המציע אחרת בכתב 

 .התאגידהודיע מציע על ביטול הצעתו, יחול הביטול מעת קבלת ההצעה כאמור על ידי 
 

לדרישות המפורטות הסף הנ"ל בהתאם  בתנאישל המציע יעמדו  או ספק קבלני המשנה מובהר למציע כי .10
 .מראש ובכתבהתאגיד אישור  טעוניםו, ובהתאם להוראות ההסכם בתנאי הסף

 

התאגיד  לעיל הינם תנאי יסוד. אי קיומם עלול לפסול, לפי שיקול דעת  5,6 פיםהתנאים המפורטים בסעי .11
   הצעת הקבלן.את 

 
 בכלהסף הנ"ל בהתאם למקצועות,  בתנאישל המציע יעמדו  או ספק קבלני המשנה  מובהר למציע כי .12

  מראש ובכתבהתאגיד  אישור  טעוניםהמצ"ב חוזהכמפורט ב
 

 :הבאים המסמכים את לרבות, בתנאי המכרז המפורטים המסמכים את, להצעה לצרף  הצעה מגיש על .13
 

 לעבודות שביצע המציע ביחס המציע של לניסיונו וביחס הסף בתנאי עמידה על המעידים מסמכים 13.1
מבלי לגרוע מהאמור שאצלם ביצע המציע עבודות כמפורט בתנאי הסף.  לקוחות רשימת ובפרט

 חתום בידי המציע ומאומת על ידי עורך דין.  3לעיל, על המציע למלא את נספח א'
 

ממולאים וחתומים על ידי המציע. במקומות שיש לאמת עם חתימת עורך דין,  7א'  – 1'נספחים א 13.2
 לרבות אימות בידי עורך דין. 

 
לרבות מסמכים המעידים על עמידתם בתנאי הסף וספקים פרטים מלאים על קבלני המשנה  13.3

ל מראש ובכתב והכהתאגיד  לעיל. כאמור, זהות קבלני המשנה מותנה באישור  5כמפורט בסעיף 
 המצ"ב.חוזהכמפורט ב

 
 יהיה והתאגידמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או, כל חלק ממנה, או כל הצעה שהיא, התאגיד  אין  .14

רשאי לבטל, להרחיב או  יהיהזכאי להעדיף מציעים מנוסים המספקים שירות בטיב ואיכות גבוהים וכן 
 הבלעדי.  ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות, מנהליות או ארגוניות, הכל לפי שיקול דעת

 

רשאי לצמצם ו/או להרחיב את היקף ביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וההסכם, גם התאגיד   
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי להשהות או להפסיק לתקופה  במהלך תקופת ההסכם.

קצובה ו/או מספר תקופות קצובות את העבודות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והכל למשך פרקי זמן שיקבעו 
 על ידי התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 

ר עם ו/או הגשתו ו/או אי זכייתו ו/או לא ישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשהתאגיד  .15
 .ואו השהייתו ו/או הפסקתו ביטולו ו/או שינויו של המכרז

 

במידה שבכתב הכמויות קיימות כמה אפשרויות, או הצעה ראשונה ואלטרנטיבה, על המציע להתייחס  .16
 לכולן.



 

המתקבל מהכפלת מחיר המציע מסכים כי במקרה של אי התאמה בין סה"כ הרשום ליד פריט לבין סה"כ 
היחידה הרשום לידו בכמות שלידו, יתוקן סה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה. להסרת ספק, 

 המציע מסכים כי במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה מחיר היחידה הקובע.
 

וצאות במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף / פריט כלשהו מפריטי כתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו כלולות ה
העבודה במחירי יתר סעיפי כתב הכמויות והמציע יהיה חייב לבצע העבודות הנכללות בסעיף זה מבלי לקבל 

 כל פיצוי או תשלום נוסף בגין ביצוע עבודות אלו.
 

המציע מסכים כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף עבודה המופיע בפרקים שונים ו/או 
רשאי לתקן את ההצעה, כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך ביותר לאותו יד התאג הא ימקומות שונים, 

 סעיף.
 

 9.3.2023 ליום עד  michraz@tlvmc.gov.il: ל"לדוא להפנות ניתן בכתב הבהרה שאלות .17
              
              

 
 לוודא המציע באחריות. ל"הדוא באמצעות יופנו ולמסמכיו זה למכרז הקשור בכל הבהרה שאלות 17.1 

 .התקבלה ל"הדוא הודעת כי
 התשובות נוסח. יחליט עליה אחרת בדרך או ל"הדוא באמצעות למשתתפים יופצותאגיד ה תשובות 17.2 

 .מהם נפרד בלתי וחלק המכרז מסמכי של המחייב הנוסח את יהוו, שיהיו ככל, והעדכונים
 במסמכי ידו על, יתגלו אם, שיתגלו בהירות אי או /ו התאמה אי, סתירה כל עללתאגיד   יודיע המציע 17.3 

 . הבהרה שאלות להצגת האחרון למועד עד וזאת המכרז
 האחרון המועד לאחר המכרז למסמכי בקשר טענה כל להעלות רשאי יהיה לא משתתף כי יובהר 17.4 

 .הבהרה שאלות להצגת
 
 ירשום לא המציע, בכתב הכמויות(ובכלל זה )בהם התבקש המציע במפורש למלא פרטים  בנספחים למעט .18

 או/ו שינוי עריכת. כלשהו אחר שינוי בהם יערוך ולא, המכרז מסמכי בגוף כלשהי הסתייגות או הערה
 לפסילת לגרום עלולה המכרז מסמכי לפיהתאגיד   מהוראות אחרת חריגה כל או/ו כאמור הסתייגות רישום
 לגבי הסתייגות או/ו הערה מכל להתעלם רשאיהתאגיד  . התאגיד של הבלעדי דעתו שיקול לפי ההצעה
 בכפוף ושלא המכרז במסמכי שניתנה כפי הצעה ולקבל, הובעו לא כאילו להצעה תצורף אשר המכרז מסמכי
 ושאינו להצעה שצורף מסמך מכל להתעלםהתאגיד   רשאי, כן כמו. כאמור הסתייגות או/ו הערה לאותה
 .המכרז תנאי לפי נדרש להצעה שצירופם המסמכים על או/ו המכרז מסמכי על נמנה

 
 שלא שהוגשה הצעה לפסול, הבלעדי ודעת שיקול לפי, התאגיד של ומזכות לגרוע כדי בו אין, לעיל האמור .19

 .המכרז לתנאי בהתאם
         

 או/ו מנהליות או/ו תקציביות סיבות בגלל המכרז היקף את לצמצם או להרחיב או לבטלהתאגיד רשאי  .20
אין באמור לעיל כדי לחייב את התאגיד לצמצם ו/או להרחיב את  .דעתו שיקול לפי, אחרות או/ו ארגוניות

 תקציביותהיקף העבודות ואולם המגיש הצעה זו יקח בחשבון ומוותר על כל טענה כי יתכן שבגשל סיבות 
 היקף העבודות יצומצם ו/או ישוהה ו/או יוגדל. אחרות או/ו ארגוניות או/ו מנהליות או/ו

 
 . להלן המידה אמות לפי,  אחד זוכה יבחר במכרז .21
 

יבחר את הזוכה/זוכים אשר יעמדו בתנאי הסף ויצרפו את כל המסמכים הנדרשים ואשר  התאגיד  21.1
 יקנו לו את מירב היתרונות, לפי אמות המידה הבאות:

 
 הערכת האיכות, שתופק מההצעה,  תתבסס על כל המידע  - 30%מימד האיכות יקבל משקל של  

בטבלת נסיון מוכח  מידע אשר על המציע  להגיש בהצעתולרבות ה, לגבי כל מציע, תאגידשיגיע ל
 בביצוע פרויקטים דומים  כמפורט להלן.

 .70%יקבל משקל של המחיר מימד   

      

 גרוע    בינוני   טוב טוב מאוד פרטי ההערכה  



 א  
עמידה בלוח זמנים 

 נקודות( 20)
      

  
יעילות והתארגנות 

 התחלתית
4 3 

                           

2  

                                 

1  

  
רציפות ההתקדמות 

 בביצוע
4 3 

                           

2  

                                 

1  

  
 יעילות וארגון במהלך

 הביצוע
4 3 

                           

2  

                                 

1  

  

הימנעות מהגשת 

בקשות להארכת 

 ביצוע

4 3 
                           

2  

                                 

1  

  
סיום ביצוע במועד 

 המתוכנן
4 3 

                           

2  

                                 

1  

  
סך הכל נקודות 

 בסעיף א
      

 ב  
טיב  -4מצב מס' 

 נקודות(30העבודה )
      

 10 15 עבודות שלד  
                           

7  

                                 

4  

 10 15 עבודות גימור  
                           

7  

                                 

4  

  
סך הכל נקודות 

 בסעיף ב
      

 ג  

מידת שיתוף הפעולה 

 10עם הפיקוח )

 נקודות(

      

  

ציוות להוראות 

הטכניות 

והמשמעותיות של 

 הפיקוח

5 3 
                           

2  

                                 

-  

  
התסגלות לשינויים 

 ותוספות
5 3 

                           

2  

                                 

-  

  
סך הכל נקודות 

 בסעיף ג
      

 ד  
 10התחשבנות )

 נקודות(
      

  
דיוק ואמינות במדידת 

 כמויות
5 4 

                           

2  

                                 

1  

  

נתוני  אמינות בהגשת

מחירים לשינויים 

 ותוספות

3 2 
                           

1  

                                 

1  

  

הימנעות מהגשת 

תביעות בלתי 

 מבוססות

2 2 
                           

1  

                                 

1  

  
סך הכל נקודות 

 בסעיף ד
      

 ה  
הועדה התרשמות 

 נקודות(30מהמציע )
30 20 

                         

10  

                                 

0 



 
 

  
הבחינה תעשה בצורה הבאה.  עם פתיחת ההצעות ייבדק תחילה הניקוד לאיכות המציעים. אחרי  21.2

ומעלה  65%רק להצעות שיקבלו  מחירהאיכות  ייווסף  הניקוד עבור מימד ההשלמת בדיקת מימד 
 (  בשלב הערכת האיכות. 100%)מתוך 

 
בהערכת האיכות,  65%למרות האמור לעיל, במקרה שלא נותרה אף הצעה אחת העוברת את סף  21.3

שלא לפסול הצעות שציון האיכות  הבקשה להציע הצעות ים רשאית, לפי שיקול דעתה, וועדת 

 . 60%אך לא נמוך מ   65%שלהן נמוך מ 
 

 מהציון הכללי(  30%הערכת האיכות ) 21.4
הציון לכל סעיף יינתן בהסתמך על חוות דעת כתובות של מזמינים קודמים ו/או על פי  א.

הקודמים בהתייחס בין היתר תקבל מהמזמינים מכרזים קבלת חוות דעת אשר וועדת ה
פרויקטים דומים שמילא המציע בטבלת הנסיון המוכח כמפורט להלן ובהתאם לציונים ל

שיתקבלו בטופס "הערכת איכות עבודת קבלנים" אשר ימולא בעת תשאול מנהלי 
תעריך את הציון המגיע לקבלן  המכרזיםוועדת . תאגידהפרויקטים והמזמינים, ע"י ה

 עפ"י הממוצע שיתקבל.
 המלצות כתובות. רשימת פרויקטים ו יש לצרף .ב
בית החולים ו/או עם גורמים תאגיד ו/או יתחשב בניסיון קודם של המציע עם ה  תאגידה .ג

 , לטוב ולרע. תאגידאחרים , ככל שידוע ל
 

 מהציון הכללי( 70%מחיר ) –מימד העלות  21.5
 

 בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע. 
או  15%רשאי אך לא חייב לפסול קבלן אשר המחיר הכולל שהיציע לעבודות יהיה נמוך ב תאגידה 

יותר מהממוצע של מחירי כל שאר הקבלנים שהיגישו הצעה לבקשה להציע הצעות  ,בנטרול 
ההצעה הגבוהה ביותר וההצעה הזולה ביותר וזאת מבלי להתחשב בתוצאות הערכת  האיכות 

 שנקבעה במסגרת חוזה זה.
 

70%ֵֵ)מתוך הציון של  100%  ציון המחיר יקבע כך שהמחיר המוצע הנמוך ביותר יקבל  ֵֵֶ וכל  (ֵֵ
המציעים האחרים ינוקדו בציון נמוך יותר  לפי יחס להצעה הזולה )מחיר הקבלן הנמוך ביותר 

רשאית לפסול הצעה  המכרזים(. ועדת 70%מתוך הציון של  100 חלקי מחיר הקבלן המציע כפול
 או גבוהה באופן יחסי.נמוכה ו/

 
 עבודות בינוי   –טופס הערכת איכות עבודת קבלנים  21.6

 
מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע העבודות תבחן מקבלת חוות דעת ותשאול הממליצים לרבות  

 התאגיד מנהלי הפרויקטים/ מפקחים המצוינים בטבלת הניסיון המוכח כמפורט להלן.  כמו כן 
בית החולים ו/או עם גורמים אחרים, התאגיד ו/או תחשב בניסיון קודם של המציע עם רשאי לה

לכל פרויקט תמולא טבלת שביעות רצון בנפרד. לכל אחד מהמשקלות  .תאגידככל שידוע ל
ציון. סה"כ ציון איכות המציע יתקבל מהממוצע של כל תוצאות הניקוד  ןהמפורטים בטבלה יינת

 לפרויקטים. 
 

 
אלא  תאגיד,ה, לא יהיה להן תוקף מחייב כלפי וו/או מי מטעמתאגיד ההבהרות ו/או הודעות שניתנו על ידי  .22

 התאגיד.אם ניתנו בכתב במסמך הבהרות חתום על ידי 
 

הבלעדי, לשנות תנאי מתנאי המכרז על ידי משלוח  והיה רשאי )אך לא חייב(, לפי שיקול דעתיתאגיד ה .23
לכל אחד מהמציעים. אי חתימה על מסמך ההבהרות כאמור ו/או התאגיד  מסמך הבהרות חתום על ידי 

  
סך הכל נקודות 

 בסעיף ה
      

       סך הכל נקודות  



איחור בקבלת מסמך הבהרות כאמור ו/או בהגשתו לא יזכו את המציע בהארכת מועד להגשת הצעתו, 
 , לפסילת ההצעה.התאגידדי של המוחלט והבלע וועלולה לגרום, לפי שיקול דעת

 
יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לפנות  וו/או הצוות המקצועי שמונה מטעמהתאגיד   .24

למציע לשם קבלת הבהרות, הסברים או השלמת ומתן פרטים חסרים ביחס לפרטי הצעתו, לרבות, אך 
התאגיד  ם. אין באמור לעיל כדי לחייב את מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים והסברים ביחס למחירי

היה רשאי לפסול הצעות חסרות ו/או בלתי ברורות, יא ולפנות לקבלת הבהרות ו/או השלמות כאמור, וה
 המוחלט. ולפי שיקול דעת

 
התאגיד  את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל ענין  שיקבע על ידי  ושומר לעצמהתאגיד   .25

אין באמור לעיל כדי לחייב את התאגיד ,  בטרם קביעת ההצעה הזוכה.   ומחיר(, לפי שיקול דעתלרבות 
לנהל משא ומתן ואין המציעים רשאים להסתמך על ניהול משא ומתן ואולם התאגיד רשאי להחליט לפי 

 הם. שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט כי הוא מנהל משא ומתן )לרבות על המחיר( עם המציעים ו/או מי מ
 
 אשר מציע של הצעתו את לדחות או/ו לפסול, הבלעדי דעתו שיקול לפי, הזכות את לעצמו שומרהתאגיד  .26

 רצון שביעות אי של במקרה לרבות האחרונות השנים במהלך כושל או/ו רע ניסיוןתאגיד ל היה לגביו
 .ב"וכיו בעליל סבירות בלתי תביעות, למרמה חשד, המציע ידי עלחוזה הפרת, מעבודתו

 
 שבמילוי, סבור הינו בו במקרה, מציע של הצעתו לדחות או/ו לפסול, הזכות את לעצמו שומרהתאגיד   .27

 כלשהו כובל הסדר או/ו תיאום או/ו הטעייה או/ו קנוניה או/ו תכסיסנות של בדרך המציע נקט, ההצעה
המציע קיבל את הציון הטוב  רשאי לפסול הצעתו של מציע, אף אםהתאגיד  כמו כן, יהא  .אחר מציע עם

יש ספק האם הצהרותיו של המציע כאמור במכרז נכונות ו/או ספק בדבר יכולתו תאגיד ביותר, אם וככל של
 של המציע למלא את התחייבויותיו כפי שהן מופיעות במכרז. 

 
 לרבות, במכרז אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות רשאיתאגיד ה .28

 למציעים שיודיע ובלבד, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול פי על, המכרז ערבות תוקף הארכת את לדרוש
 .כאמור שינוי בדבר בכתב

 
 תקופת במשך וזו בהצעתו כמפורט לתמורה מעבר נוספת תמורה לכל זכאי יהיה לא תזכה שהצעתו מציע .29

 .אחריה תקופה בכל או/ו האחריות
 
 הגשת או/ו ההצעה הכנת עם בקשר למציע שיגרמו נזק או/ו הוצאה לכל אחריות בכל לא ישאהתאגיד  .30

 קבלת -אי עקב שנגרמו הוצאות או/ו לנזקים, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך, ובפרט, במכרז הצעתו
 חלקי. באופן ובין מלא באופן בין המכרז ביטול או/ו החלקית קבלתה או, הצעתו

 
רשאי לשנות את המועדים במכרז ו/או בהסכם לפי שיקול דעתו ובמקום שלא נקבעו מועדים אזי  המזמין .31

שקבית התאגיד לגבי המועד יחייב את המציע לרבות את הזוכה במכרז בביצוע העבודות והמציע ו/או 
 הזוכה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה.

 
יום ממועד  30משתתף יהיה רשאי בתוך  1993 –)ה( לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג 21בהתאם לתקנה  .32

מסירת ההודעה על תוצאות  המכרז, לעיין בהצעת הזוכה במכרז למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון 
בהם עלול, לדעת ועדת המכרזים, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. אשר על כן, על כל מציע לציין בהצעתו 

ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני  מראש )בתשובתו לסעיף זה( אלו סעיפים
הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי. למען הסר ספק יובהר כי ציון המציע כאמור, 
איננו מחייב את ועדת המכרזים וכי לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או 

סמכים שצורפו לה הם חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד חלקים שבהצעת הזוכה ו/או המ
מסחרי או מקצועי. יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים, החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן 
הטעמים האמורים לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו. כמו כן, מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני 

)ה( דלעיל לעיין בה. מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים 21ש במסגרת תקנה כל משתתף אשר יבק
חסויים, יראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, 

 ייקבע אחרת.תאיגד במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים, אלא אם ה
 

 

 



 לוטה: .33
   
 הצעת הקבלן. -   1' נספח א 
  
 תשקיף משתתף -  2' נספח א 

 
 עמידה בתנאי סף.   - 3נספח א'  

 
תצהיר לעניין עמידה בכל האישורים הדרושים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים וחוק  -  4' נספח א 

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 

 נוסח ערבות בנקאית/חב' ביטוח.  -  5' נספח א 
 

 נוסח העברת כספים.  - 6  נספח א' 
 

 התחייבות לשמירת סודיות.  -  7נספח א'  
 
 

 ההסכם, כולל נספחיו.  –מסמך  ב'  
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                          
 

  הרפואי תל אביב )ע"ר( המרכז ליד  תאגיד הבריאות 
  



 1' נספח א
 

 טופס הצעת הקבלן
 
 

__________ תאריך:  
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 על יד המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בתל אביב הבריאות  דתאגי

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________מכרז פומבי מס'  הנדון:

  
 

הנני מגיש בזאת את הצעתי ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל על כל נספחיו  .1
מסכים לתנאים, לדרישות המכרז ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד ותנאיו, הבנתי ואני 

 מהמכרז, ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז.
 
 הנני מצהיר שקיבלתי לפי בקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .2
 
תנאי המכרז  אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את העבודות עפ"י כל .3

 המפורטים במסמכי המכרז.
 
הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב הקרקע ותנאי הגישה  .4

אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי 
 את הצעתי.

 
ידיעה כלשהי של -הבנה או אי-ג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של איהנני מצהיר כי לא אצי .5

 או של יתר המסמכים ואני מוותר בזה מראש על טענות כאלו.חוזהתנאי ה
 
הנני מתחייב להוציא לפועל את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד,  .6

 ווהנני מקבל על עצמי לסיים את העבודות האמורות לשביעות רצונ לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות
 תוך התקופה הנקובה.התאגיד ההגמור של 

 
)חמישה עשר( יום מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן אחר שייקבע  15אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב תוך  .7

, התוכניות וכל המסמכים על ידכם, לבוא ולחתום על ההסכם, התנאים הכלליים, המפרט וכתב הכמויות
ערבות בנקאית/חב' ביטוח  חוזההאחרים המהווים חלק מההסכם, ולהפקיד בידיכם במעמד חתימת ה

 לזכותכם בשיעור כמפורט בהסכם. 
 
אם לא אמלא אחר התחייבותי זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל התחייבות  .8

 עבודה למציע אחר וזאת מבלי לגרוע מזכויותיכם לפי כל דין.כלפי ותהיו זכאים למסור את ה
 
אני מצהיר בזאת כי אתחיל בביצוע העבודות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה בחתימתכם והוראות המפקח  .9

 ביומן בעת מסירת השטח על ידו.
 
חייבת אותנו לפחות הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומ .10

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז. 90למשך 
 
ידוע לי ואני מסכים כי תנאי למתן צו תחילת עבודות הוא כי ארכוש על חשבוני ועל אחריותי רישיון שימוש  . 11

רישיון השימוש במערכת הניהול אותה יאשר המזמין מראש. למערכת ניהול פרויקטים מקוונת )בענן(, 
יאפשר הגשה מקוונת של חשבונות ויומני עבודה ובדיקתם ואישורם ע"י המזמין ונציגיו )"רישיון 

מתן צו התחלת העבודות הוא בכפוף לאישורכם את תאימות התוכנה להצגת רישיון השימוש.  השימוש"(.
 רישיון השימוש יוחזק וימומן על ידי למשך כל תקופת ההסכם.



 
או קשר עם אנשים או חוזהשת אך ורק בשמי והיא מוגשת בתום לב וללא כל אני מצהיר שהצעה זו מוג .12

 גופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות.

 

ידוע לי כי המחירים הנקובים בהצעתי אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור הקבוע בחוק  .13
 שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף, לתשלום.

 
רצ"ב המסמכים המפורטים להלן, ידוע לי שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת  .14

במסמכי המכרז ו/או הוספת הסתייגות עלולים לגרום לפסילת הצעתי וכי ועדת המכרזים רשאית להתעלם 
 מההסתייגויות בבחירת ההצעה הזוכה:

 
 הנני מצרף את המסמכים הבאים: 

 
 חתום. -' 1נספח א –הצעת הקבלן  טופס  א(
 חתום. –' 2נספח א –תשקיף משתתף  ב(
 חתום. – 3נספח א' –תנאי סף הצהרה בדבר  ג(
 חתום. –' 4נספח א –העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  ד(
 .5כמפורט בנספח א' –ערבות בנקאית/חב' ביטוח  (ה
 חתום.  – 6נספח א' –העברת כספים  ו(
 חתום. – 7נספח א'  –שמירת סודיות  ז(
תצהיר לעניין עמידה בכל האישורים הדרושים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים  - 8נספח א'  ח(

 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 חתומים. -מסמך  ב' וכל נספחיו –חוזהה (ט
 חתום.–כתב כמויות  (י

חשבונות  לניהום ציבוריים )אכיפת אישור מעודכן מרואה חשבון בהתאם לחוק עסקאות גופי יא(
 .1976-ותשלום חובות מס( תשל"ו

 אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ. (יב
 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המציע. (יג
 

 שם המציע:
 
 

 

 

 מספר עוסק מורשה/ח.פ.:
 
 

 

 

 חתימה:
 
 

 

 

 כתובת:
 
 

 

 

 מספר טלפון:
 
 

 

 

 מספר ת.ז./ח.פ:
 

 

 
 

 

:החותמים שמות  
 

____________ תפקיד. ______________, ז.ת: _____________,  שם  
____________ תפקיד. ______________, ז.ת: _____________,  שם  

 



 
 
 

 אישור עו"ד

 
 דלעיל החותמים כי בזאת מאשר_______________  כתובת. _________ ר.מ______________  מ"הח אני

 .דנן למכרז הקשור בכל ועניין דבר לכל_________________  את לחייב מוסמכים
 
 

____________________ 
 ד"עו_________________,

 
 

  



 2' נספח א

 תשקיף משתתף

 
 _________________________________________________________ שם המציע:

 
 _________________________________________________________ שנת ייסוד/ הקמה:

 _________________________________________________________ מספר רשום)ח. פ.(: 

 ______________________________________________________________ כתובת:

 _____________________________ פקס:       טל':

 __________________________ שר:איש ק

 __________________________  מס' נייד: 

MAIL -E:  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 3' נספח א

 עמידה בתנאי סף

 
 

אנו, הח"מ _________ ח.פ. __________ מרחוב ____________ מצהירים כי אנו עומדים באופן שלם ומלא 
  ________  /2021מכרז פומבי מס'בכל תנאי הסף במכרז 

 
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הננו מצהירים כי המידע להלן הוא מלא נכון ומדויק:

 

 .______________הקבלנים בסיווג המציע רשום אצל רשם  -   1לעניין תנאי סף  .1
 
 

 *יש לצרף תעודות המוכיחות על עמידה בתנאי הסף.
 

  - 2לעניין תנאי סף  .2
 

 קט נשוא המכרז.יידומה לפרויאפשרות א' )פרוייקט אחד( בעלות 
 

מספר 
 סידורי

שם הפרויקט לרבות 
 תאור וסוג העבודה

 

מקום 
 הביצוע

שם מנהל  המזמין
הפרויקט/מפקח 

 ומספר טלפון
 עדכני

תאריך ביצוע 
מ.......... 

 עד.......

היקף 
כספי 

בש"ח 
ללא 

 מע"מ 
1  

 
     

 
 

 קט נשוא המכרז.ייחצי מעלות הפרואפשרות ב' )שני פרוייקטים( בעלות של לפחות 

 
 

מספר 
 סידורי

שם הפרויקט לרבות 
 תאור וסוג העבודה

 

מקום 
 הביצוע

שם מנהל  המזמין
הפרויקט/מפקח 

ומספר טלפון 
 עדכני

תאריך ביצוע 
מ.......... 

 עד.......

היקף 
כספי 

בש"ח 
ללא 

 מע"מ 
1  

 
     

2       

 
 

 
 
 
 

  – 3לעניין תנאי סף  .3
 



 *יש לצרף תעודות המוכיחות על עמידה בתנאי הסף.
 

 שם עובד: ______________.
 ת.ז. ________________.

 כתובת: ________________.
 הסכמה: _______________.

 תאריך תחילת עבודה אצל המציע: ______________.

 

מ .1
ספר מ

 סידורי

שם הפרויקט לרבות 
 תאור וסוג העבודה

 

מקום 
 הביצוע

שם מנהל  המזמין
הפרויקט/מפק

ח ומספר טלפון 
 עדכני

תאריך 
ביצוע 

מ.......... 
 עד.......

היקף 
כספי 

בש"ח 
ללא 

 מע"מ 
1  

 
     

2       

 
 

  – 4לעניין תנאי סף  .4
 

 *יש לצרף תעודות המוכיחות על עמידה בתנאי הסף.
 

 שם עובד: ______________.
 ת.ז. ________________.

 כתובת: ________________.
 הסכמה: _______________.

 תאריך תחילת עבודה אצל המציע: ______________.
 
 

מ .1
ספר מ

 סידורי

שם הפרויקט לרבות 
 תאור וסוג העבודה

 

שם מנהל  המזמין מקום הביצוע
הפרויקט/מפקח 

ומספר טלפון 
 עדכני

תאריך ביצוע 
מ.......... 

 עד.......

היקף 
כספי 

בש"ח 
ללא 

 מע"מ 
1  

 
     

2       

 
 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 

 
 ולראיה באתי על החתום,

 



_____________ 
 חתימת המצהיר

 
 

 אישור
 

מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר אני, עו"ד ___________ 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן אישי, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את 

 תצהירו וחתם עליו בפניי.נכונות 
________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 4' א נספח
 

תצהיר לעניין עמידה בכל האישורים הדרושים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים וחוק שוויון זכויות לאנשים 
 עם מוגבלויות

 (ן)להלן: המזמי תל אביב )ע"ר( יד המרכז הרפואי תאגיד הבריאות ל אל:
 

( פ.ח) שמספרה__________,  חברת בשם/בשמי זה התחייבות כתב מגיש_________,  ז.ת, ___________, אני
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר( החברה: להלן__________ ) וכתובתה _________

 
 

 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים האישורים כל בעל הינו המציעהריני כי  .1
 , וכי אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:1976

במקום  √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו ]המציע יסמן 
 הרלוונטי[

 ( ( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2לא הורשעו ביותר משתי
 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים( )להלן: "חוק עובדים זרים"(, התשנ"א

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: "

  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מי2הורשעו ביותר משתי ) נימום, אך נכון למועד האחרון
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, 2הורשעו ביותר משתי )
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[

1.   

2.   

3.   

4.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה" -" ו הורשעזה: " 3.1לצורך סעיף 
1976. 

 במקום הרלוונטי[ √נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ]המציע יסמן  .2

  חוק שוויון ")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 על המציע.  לא חלות( "זכויות

  ובמידה והוא מעסיק יותר על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף

( כי iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: ) עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מ 
יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 

; או לחילופין לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9לפי סעיף 

(ii)   למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת כי פנה בעבר



לעיל, קיבל ממנו הנחיות  (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף  9יישום חובותיו לפי סעיף 
 בעניין ופעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" עסיקמלצורך סעיף  זה:  "

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה   סעיף לפיהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר 
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 סעיף לפי שמונה עבודה מפקח ידי על נקנסו לא אליו הזיקה מבעלי מי או/ו המציע הריני להצהיר כי  .3
 משני ביותר במכרז הצעות להגשת למועד שקדמה בשנה 1985 – ו"התשמ המנהליות העבירות לחוק 5

 .העבודה דיני הפרת בשל קנסות

 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 
 

 ולראיה באתי על החתום,
_____________ 
 חתימת המצהיר

 
 

 אישור
 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן אישי, 

ם בחוק, אישר את ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועי
 נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________      ___________________ 
 חתימה          תאריך 

  



    5' א נספח

 
 נוסח ערבות בנקאית/חב' ביטוח

 

 

  לכבוד
 תל אביב )ע"ר(יד המרכז הרפואי לתאגיד הבריאות 

 6' ויצמן רח
 אביב-תל
 .נ.,א

 מס' ____________ ערבות:  הנדון
 
פי בקשת ___________________________ )להלן: "המציע"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל  על .1

"ח )_________ ש"ח( )להלן: "סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד שסכום עד לסכום של __________
המפורטים להלן  הבניה המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לתנאים תשומות

פומבי מס' __________  המכרזהערבות"(, שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  כום)להלן: "ס
של איזה מקרב התחייבויותיו של המציע על פי תנאי  ילוי"(, לרבות לשם הבטחת המהמכרז)להלן: "
 .המכרז

 
 ההצמדה הם כדלקמן: תנאי .2
 

על ידי  המפורסםהבניה  תשומות דדפי כתב ערבות זה יהיה מביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על  אם 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( והידוע במועד התשלום בפועל )להלן: "המדד החדש"( 

ביום _______ ואשר עמד על _____  סםגבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זו ואשר התפר
עלה המדד  שבולם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור נקודות )להלן: "המדד הבסיסי"(, נש

 החדש לעומת המדד הבסיסי.
 
ימים מקבלת דרישתכם  7מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות, תוך  אנו .3

הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא 
. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים המציעומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מ

נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים  םלנקוט בהליכים משפטיי
 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זו על ידינו.

 
זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  אתם .4

שו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זו, לא יעלו על סכום ובלבד שסך כל הסכומים שיידר תסכום הערבו
הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 

 לעיל. 3נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  אנו 
 
קרה, אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת מ בכל .5

 לקהמדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו ח
 תשלום חלק מסכום הקרן בלבד. רשתםמסכום הקרן אם ד

 
סיבה שהיא. כמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל  אנו .6

ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 
 למציע על פי הדין.

 
תהיה בתוקף עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  הערבות .7

 ________________. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.-ב ולמשרדנ
 
 
 



 
 

 רב, בכבוד
 

 ______________ בנק

 
 

 נספח א' 6
 טופס בקשה להעברת כספים

 לכבוד
 תל אביב )ע"ר(יד המרכז הרפואי תאגיד הבריאות ל

,6 ויצמן רחוב  
 תל -אביב

 
.,נ.ג.א  

 הנדון: בקשה להעברת כספים
 

. ________, פ.ח./ז.ת( הספק – להלן______________________________ ) מטה החתומים אנו .1
 "(.החשבון: להלן) להלן המפורט לחשבוננו ישירות יעברו מכם לנו המגיעים שכספים בזאת מבקשים

 

 ביום ידיכם על לנו שולם כאילו יחשב, לחשבון ידכם על כאמור שיועבר סכום כל כי, בזאת מסכימים הרינו .2
 "(הבנק" – להלן) להלן רשומים פרטיו ואשר החשבון מתנהל בו בבנק החשבון זיכוי

 כמוהו לחשבון  ידיכם על כספים העברת על הבנק אישור. לכם שסיפקנו טובין או/ו שירותים עבור כתמורה
 מאשרים הננו. בבנק הניכוי ביום ידינו על נתקבלו לחשבון ידיכם על שהועברו שהכספים מטעמנו כאישור

 בקשר כנגדכם תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל מטעמנו מי לכל או/ו לנו תהיה לא כי בזאת ומתחייבים
 .כאמור בחשבון הכספים להפקדת

 

 

 חשבוני לזכות הועבר אשר ממני שידרש סכום כל, הראשונה דרישתכם עם מיד לכם להחזיר מתחייב אני .3
 .הוראתכם פי על

 

. ידיכם על יבוקש אשר מידע או/ו הבהרה כל מהבנק שתקבלו חוזר בלתי באופן, בזאת מסכימים הננו .4
 .זה בענין כלפיהם בנקאית סודיות על בזאת מוותרים ואנו לעיל כאמור

   

 עם בקשר הבנק נגד או/ו נגדכם תביעות או/ו טענות כל מטעמנו למי או/ו לנו תהיה לא כי מצהירים הננו .5
 .לעיל למפורט בהתאם הזיכוי ביטול או/ו הזיכוי תקון או/ו חשבוננו זיכוי

 

 הביטול הודעת  קבלת לאחר לתוקפו יכנס הביטול, בכתב ידינו על לביטולה עד בתוקף תהיה זו בקשה .6
 .בכתב ידיכם על אושר שהביטול ולאחר ידכם על כאמור

 
 
 

 :____________________וחותמת חתימה  :__________________וחותמת חתימה
 

 : __________________________תאריך  :ֹֹֹֹ________________________תאריך
 

 :______________________החותם שם  :_____________________החותם שם
 

 :_____________________תפקיד  :________________________תפקיד
 

 'ב חלק
 



 הספק בשם ולהתחייב לחתום המורשים להלן המפורט החשבון בעלי שהנם, מטה הרשומים שאנו בזה מצהירים אנו
 .בחשבון שינוי כל על בכתב לכם לדווח מתחייבים אנו. לעיל האמור לתוכן מסכימים

 
 

 _______:____________ומספרו הבנק שם  :_____________________הספק שם
 

 :_______________________הבנק כתובת  :___________________הספק כתובת
 

 :____________________הבנק חשבון' מס  :_____________________טלפון' מס
 

  :______________________הסניף מספר  :______________________פקס' מס
 

 :____________________הבנק סניף טלפון  :__________________אלקטרוני דואר
 

 :_____________________הבנק סניף פקס       
 

  ____________:_________וחותמת חתימה
 :______________________וחותמת חתימה

 
 : ___________________________תאריך                :ֹֹֹֹ________________________תאריך

 
 _________:_______________החותם שם  :_____________________החותם שם
 

 ______:_____________________תפקיד  :_________________________תפקיד
 
 
 

 (תאגיד של במקרה) בנק פקיד/  ד"עו/ח"רו אישור
 

 מאשר______  רשיון' מס________,  סניף__________  בבנק פקיד /ד"עו/ח"רו__________________ אני
 ___________ ביום כי בזאת

 
הספק  בשם לחתום המורשים______________________ -ו______________________ ה"ה מעלה חתמו

 .דלעיל שפרטיו
 

 ___________________ בנק פקיד /ד"עו/ח"רו וחותמת חתימה_________________ תאריך
 
 

 .מהבנק חשבון ניהול על אישור או שיק של צילום לצרף ניתן-ׁ   הבנק אישור
 

 ' _________בחשבון מס לחתום המורשים או/ו החשבון בעלי הם/הוא לעיל ים/החתום כי בזאת מאשרים הרינו
 .בחתימתם החשבון את לחייב והרשאים, הספק ש"ע' ________ מס בסניף

 
 

 :_________________________הבנק וחותמת חתימה: __________________ תאריך



 7 'א נספח
 
 
 

 סודיות לשמירת התחייבות
 ("המזמינה")להלן: תל אביב )ע"ר( יד המרכז הרפואי תאגיד הבריאות ל אל:

 
( פ.ח) שמספרה__________,  חברת בשם/בשמי זה התחייבות כתב מגיש_________,  ז.ת, ___________, אני

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר( "החברה": להלן__________ ) וכתובתה _________
 
, ניהולי מידע כל, בעבודות חלק הנוטלים זולת, גורם או אדם לאף לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור .1

 או סוראסקי ש"ע אביב תל הרפואי המרכז או/ו המזמינה על לידיעתי יגיע או/ו הגיע אשר, אחר או כספי
 העבודה עשיית עם בקשר הגיע המידע אם בין, בעקיפין ובין במישרין בין, העבודות במשך, אליהם בקשר
 ;לאו אם ובין

 
 לרבות' ____________ מס למכרז בקשר למזמינה תעניק שהחברה שירות כל –" העבודות" זה לעניין

 .נספחיו וכלחוזהה
 

 טכנולוגי או/ו מקצועי חומר או/ו מידע או/ו ידע כל תכלול זה התחייבות שבכתב מידע הגדרת כי בזה מובהר
 עוד כל, מטעמם אחרים של או/ו סוראסקי ש"ע אביב תל הרפואי המרכז או/ו המזמינה של מסחרי או/ו

 אשר  סוראסקי ש"ע אביב תל הרפואי המרכז או/ומזמינה ל הנוגע מידע וכל, הכלל נחלת להיות הפכו לא
, פה-בעל, העבודות ביצוע עקב, לידיעתם או לידיהם יגיע או/ו הגיע או/ו לעובדים או/ו, לחברה נמסר

 ואופן מדיה ובכל/ו במסמכים, בחוברות, בתרשימים, מחשב בתוכנות, בתיקים, בדיסקטים, ברשימות
 של המלא קניינה עת בכל וישאר יהיה המידע כי מובהר. מסמך או תכנית רעיון, תוצר כל לרבות, שהוא

 .המזמינה
 
 גוף או/ו אדם לכל, היקפם על או תוכנם על, העבודות ביצוע אודות או/ו בקשר שהם פרטים כל למסור לא .2

 לקבלת בבקשה. המזמינה של הכללי המנהל י"ע אלה פרטים לקבל ובכתב מראש הוסמך לא אשר, שהוא
 גריסתו החברה תוודא שנתקבל בחומר השימוש בתום. בחברה ניהולי גורם י"ע לצורך הנימוק יובא ההיתר

 .המזמינה להנחיות בהתאם, למזמינה החזרתו או
 
, אחרים באמצעות ובין בעצמו בין, העבודות עם בקשר לידיו שהגיע שהוא מידע בכל שימוש כל לעשות לא .3

 .העבודות ביצוע למטרת אלא
 
 ימלא מטעמי שלישי צד כל או/ו מטעמם מי או/ו מטעמי משנה קבלני או/ו עובדי שכל לכך אחראי להיות .4

 זו התחייבות ל"מהנ מי של הפרה לכל אישי באופן אחראי ולהיות זו התחייבות הוראות אחר
 
 . אחר לידי הגעתו מניעת לשם הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור .5
 
 אביב תל הרפואי למרכז או/ו לה שיגרמו הפסד או/ו הוצאה או/ו נזק כל בגין המזמינה את ולפצות לשפות .6

 התחייבויות כתב את מטעמנו מי או/ו עובדינו או/ו התחייבותנו הפרת בגין מהם למי או/ו סוראסקי ש"ע
 .סייג וללא דרישה עם מיד וזאת זה

 
 

  סוראסקי ש"ע אביב תל הרפואי המרכז או/ו המזמינה של מידע מאגר ברשותה מחזיקה החברה באם .7
 ואסטרטגיים עסקיים היבטים וכן בחוק שמוגדרים כפי" הפרט צנעת" של היבטים כולל זה מידע  ובאם

 כפי האבטחה דרישות כל זה מאגר על יחולו -  סוראסקי ש"ע אביב תל הרפואי המרכז או/ו המזמינה של
 ".תאגיד ליד המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיה" של המידע במאגרי מיושמות שהן

 
 .1977 -ז"התשל, העונשין לחוק 118 סעיף הוראות חלות דלעיל ההוראות כל שעל לי ידוע .8
 
 .שמכוחו והתקנות 1981 -א"התשמ - הפרטיות הגנת חוק מכוח הסודיות שמירת חובת לי ידועה .9
 
 .לה ומחוצה ישראל מדינת בשטח זמן של הגבלה ללא תחול זו התחייבות .10



 
 
 
 

 :החתום על באנו ולראיה
 
 
 

 : _____________________שם  ___________________ :שם
 
 .: _____________________ז.ת.: __________________                          ז.ת
 
 : ___________________חתימה: ________________                         חתימה   
 
 
 

 (: __________________חברה) חותמת
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 חוזה
 

 2023אביב ביום ______ לחודש ________-נערך ונחתם בתל אשר
 

 
 )ע"ר( אביבהמרכז הרפואי תל יד לתאגיד הבריאות         בין

 58-000710-2רשומה מס'  עמותה    
 )להלן: "המזמין"(

 
 אחד מצד

 
 _________________________     לבין

______________ 
 )להלן: "הקבלן"(

 
 שני מצד

 

 

אביב ע"ש סוראסקי הינו בעל הזכויות במקרקעין המצויים במתחם המרכז -המרכז הרפואי תל  הואיל
 "(;המקרקעין)להלן: " לחוזה  זהאביב, כמפורט בתכניות המצורפות -הרפואי בתל

 
נתן את הסכמתו כי המזמין יבצע את העבודות כמפורט  אביב ע"ש סוראסקי-המרכז הרפואי תלו והואיל

 . בחוזה זה
 

"( ועל בסיסי המכרזפרסם בקשה להציע הצעות שמספרה __________ )להלן: " והמזמין  הואיל
, זכה הקבלן בבקשה להציע במכרזהצהרותיו של הקבלן והתחייבויותיו בהצעה שהגיש הקבלן 

 הצעות . 
 

( ולפי התנאים, "ההסכם"על נספחיו )להלן:  בחוזה זהמעוניין בביצוע עבודות כמפורט  והמזמין והואיל
 (;"העבודות")להלן: חוזההתוכניות, המפרטים והנספחים האחרים ל

 
מצהיר כי הינו קבלן מוסמך  הקבלן,  למכרזומבלי לגרוע מהצהרותיו של הקבלן בהצעה שהגיש  אילוהו

ורשום על פי כל דין לביצוע העבודות ובעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני 
האדם, האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי  כחוברשותו  יוהפיננס

על כל חוזהברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי ידוע לו היטב תוכן החוזהה
 והוא מעונין לבצע את העבודות; יוצרופותיו ונספח

 
על כל נספחיו,  בחוזה זהוכמותנה קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות כמפורט  והמזמין והואיל

 צרופותיו ומסמכיו;
 

 על כן הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: אשר
 

 כללי -א'  פרק
 



 , נספחים והגדרותמבוא .1
 

 נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. חוזההסעיפים ב כותרות 1.1
 

יחד עם כל מסמכי ההסכם, צרופותיו ונספחיו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי  לחוזה  זה המבוא 1.2
 נפרד מן ההסכם.

 
 לוח זמנים, שלבי התקדמות לביצוע העבודות ופיצוי בגין איחורים.  נספח א'
 תנאי התשלום והצהרה על חיסול תביעות.  נספח ב' 
 ערבות ביצוע   1 נספח ב'
 ערבות הבדק.   2נספח ב' 
 צו התחלת עבודות  3' נספח ב
 תעודת השלמה.  4 נספח ב'
 ;מיוחדים כלליים תנאים  1ג נספח 
 טכני מיוחד; מפרט  2ג נספח 
 נוהלי המזמין;        3ג נספח 
 ;מחיריםכתב הכמויות וה   ד' נספח 
 רשימת תוכניות;  ה'         נספח 
 
 

 הגדרות 1.3
 

ובנספחיו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן הדברים והקשרם  בחוזה זה 
 מחייב אחרת:

 
במיתחם אשר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או  המקרקעין

זה  חוזהמעליהם ו/או בסביבתם יבוצעו העבודות לפי 
הקבלן  שלאחרים שיועמדו לרשותו  רקעיןלרבות כל מק

וכל מקום אחר החוזה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 
כולל אתרי ייצור  חוזהבו תבוצענה עבודות בהתאם ל

 בהם מכינים מרכיבים של העבודות.

" או העבודות" ת"אתר מקום העבודו
או "מקום ביצוע העבודות/ות או 

 המבנה"

  
הבריאות שליד המרכז הרפואי תל אביב ע"ש  דתאגי

 עביריאו כל גוף ו/או גופים אחרים אליהם /ו סוראסקי 
 .החוזהעל פי התחייבויותיו ו וזכויותי את יןהמזמ

 "המזמין"

  
 "המרכז הרפואי ו/או ביה"ח" הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי. המרכז

  
הקבלני אשר שמו מפורט במבוא להסכם, לרבות  הגורם

נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן 
משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות 
או כל חלק מהן, אם המזמין התיר לקבלן להעסיק 

 קבלני משנה כאמור.

 "הקבלן"

  
העבודות נשוא חוזה זה כמפורט בחוזה, במפרטים, 

  .יות וביתר המסמכים המצורפים לחוזהבתכנ
 
 

 "העבודות"

  
קבלן בביצוע הכל קבלן ו/או ספק הפועל בשם ו/או עבור 

 .לרבות ספק הציוד העבודות או חלק מהן
 

 קבלן משנה""

  



 "ממונים"קבלנים  להלן.  37כהגדרתם בסעיף 
  

מי שנבחר על ידי המזמין ו/או המרכז הרפואי ו/או מי 
מטעמם )ככל שנבחר( לשמש כקבלן ראשי בפרוייקט 
שבו מבצע הקבלן את העבודות. מובהר, כי זהות הקבלן 
הראשי יכול ותשתנה זואת על פי הודעת המזמין לקבלן. 
 מובהר, כי המזמין רשאי גם שלא למנות קבלן ראשי. 

 "הקבלן הראשי"

  
לזמן, על ידי המזמין כאדריכל  מןשימונה בכתב, מז מי

או כמהנדס ו/או החוזה ו/או כאדריכלים לצורך 
ו/או מי שימונה על ידם. בכל החוזה כמהנדסים לצורך 

זה, אלא אם כן נאמר אחרת, כל בחוזה מקום 
זה לאדריכל יהיו מוקנות  חוזההסמכויות המוקנות לפי 

 למהנדס ולהיפך. 
 

 "המהנדס""האדריכל" או 

שימונה מעת לעת ובכתב על ידי המזמין לפקח על  מי
 זה  ו/או כל חלק מהם.  חוזהביצוע העבודות לפי 

 "המפקח" או "המהנדס המפקח"

  
המפרטים הטכניים לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן 
אשר מחולקים לשני סוגים המשלימים אחד את השני 

ניות לביצוע וביחד מהווים את מיכלול הדרישות הטכ
 העבודות.

 
אולם מהווה לחוזה  אינו מצורף פיזית  -הסוג הראשון 

לכל דבר וענין חלק בלתי נפרד הימנו וכולל את הפרקים 
לעבודות הבינמשרדי הרלבנטיים של "המפרט הכללי 

ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים  בנין"
שהוכן על ידי הועדה הבין משרדית  למפרטים הכללים,

של משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון 
)במהדורתו העדכנית האחרונה הידועה במועד חתימת 

או במועד ביצוע העבודות הרלוונטיות או החוזה 
עידכונים במקרה של שינויים(. הקבלן מצהיר בזה כי 
"המפרט הכללי לעבודות בנין" נמצא ברשותו, הוא עיין 

והוא מתעדכן באופן בו והוא מוכר לו היטב בכל פרטיו 
 שוטף בכל הפרסומים והעידכונים הנוגעים לו. 

 
כולל את המסמכים לחוזה  מצורף פיזית  -הסוג השני 

וכוללים השלמות, לחוזה  " 2ג/המוגדרים כנספח "
הוספות או דרישות מיוחדות נוספות מעבר  למפרט 

 מהסוג הראשון.
 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 
משמעיות בין הוראות המפרטים השונים יחולו 

בכפוף  ,ההוראות המרחיבות והמחמירות יותר
 לקביעתו של המפקח.

 

 "המפרט" או "המפרטים"

  



המפרט את הכמויות והמחירים לביצוע  מסמך
לאחר שסעיפיו  חוזהל" דהעבודות המהווה את נספח "

על ידי  תמוהשונים מולאו על ידי הקבלן, אושרו ונח
 המזמין.

 

"כתב הכמויות" או "כתב הכמויות 
 והמחירים"

כל התכניות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף לביצוע 
, לרבות העבודות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה

ופורטו ברשימת התכניות לחוזה  אשר צורפו התכניות 
" לחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות ההמהווה את נספח "

וכן כל התכניות שימסרו  המפקחל ידי אלה שיאושר ע
לקבלן במהלך ביצוע העבודות ומעת שימסרו לקבלן 

יהוו לכל ו/או המפקח כשהן חתומות על ידי המזמין 
 ;" לחוזההדבר וענין חלק מהתכניות ומנספח "

 

 "התכניות"

  
שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע  הסכום

במלואן ובמועדן  חוזההתחייבויותיו על פי הוראות ה
והמבוסס על הוראות  והמפקח ולשביעות רצון המזמין

 על כל נספחיו. חוזהה

 "שכר ההסכם"

  
תשומות הבניה למגורים בעיקור שעות קיץ כפי  מדד

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל -שפורסם על
 מדד אחר שיבוא במקומו.

"המדד" או "מדד תשומות הבניה 
 למגורים"

  
תשומות הבניה למגורים הידוע במועד האחרון מדד 

 .במכרז להגשת ההצעות
 

 "המדד הבסיסי"

  
של  רוןהידוע ביום האח תשומות הבניה למגורים מדד

 כל חשבון; הוגשחודש ביצוע העבודות בגינו 
 החדש" המדד"

  
הסכום המתקבל מהכפלת הסכום הרלוונטי בהפרש 

 במדדכשהוא מחולק  הבסיסי למדד החדש המדדשבין 
מובהר כי חישוב הפרשי ההצמדה יכול ויהיה  הבסיסי.

סכום שלילי אשר יפחית את התמורה לקבלן וזאת ככל 
שהמדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ובמקרה 
 שכזה תופחת התמורה אותה יהיה הקבלן זכאי לקבל.

 "הפרשי הצמדה" 

 או "הציוד" "הציוד המיוחד" 2תאי שמיעה כמפורט בנספח ג' 

ובלבד  היצרן והספק של הציוד המיוחד או הציוד
הקבלן שזהותו אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין. 

לא יתקשר עם ספק הציוד אלא אם זהותו אושרה 
והציוד שהוא יספק לקבלן אושרו מראש ובכתב על ידי 
המזמין שיהיה רשאי לסרב לזהות ספק הציוד ו/או 

לעדי והקבלן מוותר על כל לציוד לפי שיקול דעתו הב
טענה ו/או דרישה בנושא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו 
והוא לקח אפשרות זאת במסגרת הצעתו לרבות 
שהתקשרות עם ספק יצרן מסוים תגרום להקטנה 

 רווחיות הקבלן בביצוע העבודות. 

 "ספק הציוד"

 
 ההסכם מהות .2

 



הינו לביצוע העבודות ומינוי הקבלן לצורך ביצוע העבודות עבור המזמין והכל כמפורט  חוזה זה 2.1
 על נספחיו.  בחוזה זה

 
בזה, כי המזמין רשאי לבצע באמצעות אחרים עבודות שונות אחרות  ואשר אינן כלולות  מוסכם 2.2

ידי קבלנים  על ידי הקבלן, וזאת על ותבעבודות המפורטות בהסכם,  תוך כדי ובזמן ביצוע העבוד
 (."קבלנים אחרים"אחרים )להלן: 

  
 בין מסמכים סתירה 2.3
 

קבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, או כל הוראה אחרת מאת העל  2.3.1
 את כל המידות, הנתונים והמידע האחר הכלולים בהם. פקחהמ

 
משמעות, אי בהירות, השמטה, טעות, חוסר -קבלן בכל עת סתירה, אי התאמה, דוהגילה  

להוראה החוזה במידות, חוסר נתונים ופרטים, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות 
או של כל חלק ממנו, או שמסר החוזה אחרת ממנו או שהיה קבלן מסופק בפירושו הנכון של 

קבלן מיד היפנה  -החוזה לן מפרש כהלכה את קבההודעה לקבלן, שלדעתו אין מפקח ה
יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו,  למזמיןבכתב 

 - זמין והוראותיו אלו יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור. אי מתן הוראה ע"י המ
 זה.בחוזה יותו קבלן והיא לא תגרע מאחרהאין בה משום הסכמה לפירושו של 

 
משמעות, -לכל סתירה, אי התאמה, דו מזמיןהקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב ה 

מיד עם גילויה ולפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות החוזה השמטה וכיוצ"ב במסמכי 
קבלן לא היהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור. אם  המזמיןבכתב והוראות  המזמין

או לא ימלא אחר הוראותיו בקשר לאי ההתאמה, לסטיה, לסתירה או  למזמיןיפנה מיד 
קבלן לבדו בכל האחריות הכספית עבור התוצאות שיגרמו, בין אם נראו מראש הטעות ישא 

 ובין אם לאו. 
 

על סתירה כאמור במועד תחול עליו חובת ההוכחה כי לא ניתן היה  למזמיןקבלן הלא הודיע  
מבלי לחוזה קבלן לפי פירוש מסויים התירה האמורה. נהג לגלות בבדיקה סבירה את הס

 המזמיןלכך, לא יהיה בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן  המזמיןשקיבל את אישור 
קבלן  ה. המזמיןלהורות לקבלן הבנין לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

היו לו כל תביעות או דרישות או טענות לענין זה, ולא י המזמיןמתחייב לנהוג על פי הוראות 
 , כאמור.המזמיןבשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של 

 
רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות  המזמין 2.3.2

תכניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. אין בעובדה כי אספקת התוכניות תהיה בהדרגה 
 גרום להארכת משך ביצוע העבודות. בכדי ל

 
יהיה רשאי, גם  והמזמיןקבלן המחייבות את ף זה שניתנו בהתאם לסעי המזמיןהוראות  2.3.3

קבלן שיבצע על חשבונו של הלאחר ביצוע עבודה בניגוד להוראות, כאמור, לדרוש מ
 המזמיןבכדי להתאים את העבודה לפרשנות  ןקבלן, כל פעולה שתידרש לדעת המזמיה
אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של  קבלן יבצע הוראות אלו ללא דיחוי.הו
 קבלן על פי החוזה.ה

 
מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי והמפרטים המיוחדים, התכניות, כתב  2.3.4

כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא  המזמיןהכמויות והוראות 
 לתיאורם הכלול בנספחים אחרים, לפי העניין.כהשלמה ו/או כתמצית 

 
 סדר עדיפויות למחירי העבודות -סתירות במסמכים  

 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, דו משמעות אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה  

בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, תכריע 
 ך הנקוב לפי סדר העדיפויות הבא*:ההוראה הכלולה במסמ

    



 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו(. מכרזהקבלני )לרבות תנאי ההחוזה   דרג א' 
 

 נספח פרטים מיוחדים.  דרג ב' 
 

 מפרטים מיוחדים.  דרג ג' 
 

 כתב כמויות.  דרג ד' 
 

 במכרזהתכניות אשר הופצו  דרג  ה'    
 

 המפרט הכללי.  דרג ו' 
 

 במכרזהצעת הקבלן   דרג ז' 
    
 * דרג א' גבוה יותר מדרג ב' הגבוה יותר מדרג ג' וכך הלאה בסדר יורד.   

 
האמור במסמך אשר בדרג הגבוה יותר כאמור לעיל  עדיף על האמור במסמך בדרג הנמוך  

קבלן  בנושא מסוים במסמך בדרג הנמוך היותר ואולם  במקרה של הוראה המחמירה עם 
 בין המסמכים לפי שיקול דעתו וכמקובל בענף הבניה.  מיןהמזיותר, יכריע 

                                        
כתב הכמויות יחשב כמסמך העדיף על  -על אף האמור לעיל מוסכם כי לגבי מחירי היחידה  

המפרטים המיוחדים ו/או התכניות אלא אם )לגבי נקודת המחלוקת( המפרטים המיוחדים 
ו/או התכניות מחמירים בדרישותיהם )כלפי קבלן הבנין( מכתב הכמויות, שאז )לגבי נקודת 

חידה )לגבי נקודת המחלוקת( על פי המפרטים המיוחדים ו/או המחלוקת( יקבעו מחירי הי
 התכניות. 

 
משמעות, אפשרות לפירוש שונה, וכיוצא באלה בין -בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו 2.3.5

, לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות מעצם המזמיןהמפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע 
הינה סופית מכרעת  המזמין, כאשר הכרעת קבלן ינהג על פי הוראותיוהטיבו של הנושא ו

 ובלתי ניתנת לערעור.
 

בכל מקרה בו נכתב במפורש באחד ממסמכי החוזה, כי הוראה ו/או הנחיה המצוינת בהם  2.3.6
זה, אז, תגבר ההוראה הנ"ל על האמור בחוזה גוברת על האמור במקומות אחרים 

 במקומות אחרים כאמור.
 

שקביעתו של המזמין תהא סופית ומחייבת ובלתי  מובהר, כי בכל מחלוקת פרשנית, הרי 2.3.7
ניתנת לערעור. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה ומצהיר כי לקח בחשבון 

 . חוזה זהוחתם על  במכרזסיכון זה כאשר הגיש הצעתו 
 

 
 

 הצהרות הקבלן .3
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כדלהלן:
 

לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר הירים נועל כל נספחיו החוזה קרא והבין היטב את כי  3.1
העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, ואת כל 

לרבות המצב הסטטוטורי  לוח הזמנים,שאר הגורמים העלולים להשפיע על בצוע העבודות ועל 
אתר העבודות וסביבתו, דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע ב מצלרבות את ו והתכנוני של המקרקעין,

התשתיות באזור, צנרת  ,ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות
מפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם ו/או תנאי שטח וטופוגרפיה, קרקעיים, -ומתקנים תת

הימצאותה של פסולת  ,מתוכנניםלעבוד במשנה זהירות בסמוך אליהם, מבנים סמוכים קיימים ו
מכיר את כל דרישות והינו  ,מעל ומתחת לפני השטח אשר עליו לסלקה, אתרי פינוי פסולת

גורמים הכל ערך את כל הבדיקות הדרושות אצל הרשויות בכלל והרשות המקומית בפרט ו



מניח את החוזה אחרים. כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר הרלבנטיים ה
במלואן ובמועדן. הקבלן לא החוזה דעתו ומהווה תמורה הוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי 

תקופת או הארכת יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים 
כרת ידיעה או אי ה-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או בגין אי-ביצוע העבודות עקב אי

בקשר לכך על בזאת במפורש תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו והוא מוותר 
כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין לרבות אך לא רק על יסוד טענת אי ידיעה ו/או אי הבנה כולל 

 . הבניה הנדרשסטנדרט 
 

זה זה לרבות ומבלי לפגוע כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חו 3.2
בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו 

ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על החוזה דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי 
הדרוש לביצוע כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר הקבלן כי ידוע לו שלמעט היתרי בניה, אשר הוצאתם  
הינה באחריות המזמין, יהיה הקבלן אחראי באופן בלעדי לקבלת כל רשיון או היתר אחרים 

רשים לביצוע העבודות, לרבות רשיון חפירה וכן יהיה הקבלן אחראי לקבל את אישורי הנד
הרשויות הנדרשים לשם הוצאת רשיון כאמור, לרבות אישור חברת חשמל ו/או בזק ו/או מקורות 
ו/או חברת הכבלים, ככל שנדרשים. כך גם הקבלן יהיה אחראי להתקשר עם אתרי פינוי פסולת 

 אחר הנדרש לשם ביצוע העבודות על ידי הקבלן, למעט, כאמור, היתרי בניה.וכן לקבל כל רשיון 
 

בין אם קיבל  תת קרקעיים, עיליים או באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים ישאהקבלן 
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל  .או מכל גורם אחר מהמזמיןובין אם לא קיבל אישור לחפירה 

בהקדם  על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם
גרמו יולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות ש המזמין, על חשבונו, לשביעות רצון האפשרי

ים הנדרש ע"י נזק כאמור. במידה והתיקון לא יבוצע באופן או בהתאם ללוח הזמנכתוצאה מ
המזמין, רשאי המזמין לתקן את הנזקים באמצעות צד שלישי והקבלן ישא בכל ההוצאות 

 הישירות והעקיפות שנגרמו למזמין.
 

, לרבות בשל זכויות צד ג' כלשהו, ו/או חוזית ו/או תכנונית מניעה חוקיתכי לא ידוע לו על  3.3
 .לרבות בכל הקשור להיתרי בנייה ולקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן בחוזה זהלהתקשר 

 

ו/או בקשר לכל יתר התחייבויות  כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודותידוע לו שהאחריות כי  3.4
טיב הביצוע, בדק ומועדים תחול עליו בלבד ואין בהעסקת ביחס ללרבות , חוזה זההקבלן על פי 

המלאה והכוללת כלפי כדי לגרוע מאחריותו  ,וניים כלשהם מטעמוקבלנים או יועצים חיצ
 המזמין.

 

כי הינו קבלן מוסמך ורשום על פי כל דין לביצוע העבודות ובעל הכישורים, המיומנות, הידע  3.5
הדרושים לצורך  והמכשורהמקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כח האדם, האמצעים 

 .ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל פי לוח הזמניםהחוזה  ביצוע כל התחייבויותיו על פי
 

וכי ישמור על סיווג זה בתוקף עד להשלמת בנייתו  במכרזכמפורט בדרישות כי הוא קבלן רשום  3.6
 של הפרויקט ומסירתו למזמין.

 

המזמין רשאי למסור לקבלנים אחרים ו/או לגורמים שונים בצוע עבודות שונות לו שדוע כי י 3.7
וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו ועל פי הוראות כל חוזה שיחתם בין המזמין  קטלפרויבקשר 

לאותם הגורמים ו/או לקבלנים האחרים, והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות 
לו לצורך תיאום ביצוע  ויורו/או המפקח  המזמיןאחרת/ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר 

העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו/או הגורמים האחרים כאמור בסעיף 
 זה.

 
המזמין לא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם, או עבור, עבודות  

 ו/או ספקים. ידי קבלנים אחרים-אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו/או עבורו על



 

כי הם מתחייבים לקיים את כל הוראות הדין, לרבות כל היתר ו/או רישיון וכן את כל הוראות  3.8
על נספחיו בכל הקשור לנושאי בטיחות, איכות הסביבה וניקיון וידוע להם שהמזמין  חוזה זה

רואה חשיבות רבה לא רק בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ובאיכות הנדרשת, אלא גם 
בביצוע העבודות תוך הקפדה על כל כללי הבטיחות, תוך שמירה על איכות הסביבה ותוך הקפדה 

 העבודות.על נקיון האתר וסביבת 
 

הקבלן מתחייב כי יחתום לבקשת המזמין על כל המסמכים אשר ידרשו על ידי הרשויות  3.9
המוסמכות בקשר לביצוע העבודות, לרבות כל אלו המתחייבים מההיתר ו/או לצורך קבלת טופס 

לאכלוס ו/או תעודת גמר לעבודות, כגון חתימת הקבלן כאחראי על ביצוע השלד וחתימת הקבלן  4
לביצוע הבנין. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאם לא יחתום על מסמכים כאמור, יהיה כאחראי 

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מעיכובים בביצוע הפרויקט וזאת מבלי לגרוע 
 מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים למזמין על פי כל דין ו/או הסכם.

 

 לקמן:ביחס לציוד המיוחד מצהיר ומתחייב הקבלן כד 3.10
 
 :הבאים האישורים חלקיו או/ו מרכיביו כל על לציוד כי מצהיר הקבלן 3.10.1   

 

 על והמקובל בהתאם לציוד המסופק אחר אשור או/ו  FDA או/ו ר"אמ אישור .1.1103.

 .המוחלט דעתו שיקול לפי המזמין

או תקן בטיחות ואיכות אחר המתאים לציוד המסופק והמקובל על  CEאישור                 

 המזמין לפי שירול דעתו המוחלט.

 

 מכל וההיתרים האישורים, הרישיונות כל את קיבל חלקיו או/ו מרכיביו כל על הציוד 3.10.1.2

 תפעולו או/ו הפעלתו, התקנתו לשם הדרושים דין כל לפי הפועלת שלטונית רשות

 .קרינה לפיקוח היחידה - הבריאות משרד של קרינה בטיחות אישור לרבות בישראל

 

 כל ולפי בארץ הנהוגים הבטיחות בתקני עומד מרכיביו על הציוד כי האישורים כל 3.10.1.3

 .דין

     
  

 כפי וחלקיו מרכיביו כל על הציוד ומאפייני לתכונות בקשר המזמין צרכי את ובדק בחן כי 3.10.2 
 לדרישות שיענה באופן וחלקיו מרכיביו כל על הציוד לספק ביכולתו וכי זה בהסכם שהוגדרו

 . אלו
 

 וכי, זה בהסכם להתקשרותו בו הנעוצה מניעה כל אין כי, זה בהסכם להתקשר רשאי הוא כי 3.10.3 
 התקשרותו כי וכן שלו אחרות להתחייבויות בסתירה עומדות אינן זה שבהסכם התחייבויותיו

 רוחני קנין זכויות לרבות להפרתן או/ו אחר של בזכויותיו פגיעה לידי תביא לא זה בהסכם
 במסגרת הפועלת כלשהי רשות של  דרישה או חיקוק של להפרה תביא ולא וסוג מין מכל

 .דין כל פי על סמכויותיה
 

 יצרן ידי על זה הסכם חתימת במועד שנמכר ביותר והמשוכלל המתקדם הציוד הוא הציוד כי 3.10.4 
וכי הוא מתחייב כי עד מועד קבלת תעות ההשלמה  יהיה המתקדם והמשוכלל ביותר  הציוד

הנמכר ע"י יצרן הציוד כולל גירסת תוכנות המחשב והבקרה השונות המשמשות להפעלתו 
ובכלל זה כל מרכיבי החומר והתוכנה החדישים ביותר המוצעים על ידי יצרן הציוד עד מועד 

 . קבלת תעודת ההשלמה
 

 הרחבה לצרכי מערכתית גמישות בעל, מתקדמת טכנולוגיה בעל, היתר בין, הינו הציוד כי 3.10.5 
 כל תהיה לא שבעתיד כך פתוחה ארכיטקטורה ובעל, עתידיים לשימושים והתאמה בעתיד
 .   ושיפורים מדידות, תוכנה עדכוני, היתר בין, בו לבצע טכנית מניעה

 



 עבודתו לצורך מתאימים והם הציוד להתקנת המיועדים המקומות או/ו המקום את בדק כי 3.10.6 
 .מלאה בתפוקה הציוד של

 
יכלול הרשאה של המזמין  להשתמש קבלן כי כל ציוד תוכנה ו/או חומרה שיסופק על ידי ה 3.10.7 

בכל אופציה ו/או אפליקציה שקיימת ו/או המוצעת על ידי יצרן הציוד בתוכנה ו/או בחומרה 
הקשור לתקשורת המערכת עם מערכות אחרות( למשך כל תקופת כאמור )לרבות בכל 

ו/או לצד שלישי כלשהו קבלן השימוש בציוד, והמזמין לא יידרש לשלם כל תמורה נוספת ל
 על מנת להשתמש ו/או לנצל כל אופציה ו/או אפליקציה כאמור.

    
 .והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי בציוד מחקרי או/ו קליני שימוש לעשות רשאי המזמין כי 3.10.8 

 
 מוגנת שהיא בין, אחרת רוחני קנין זכות או יוצרים זכות, לפטנט זכות, פיתוח, אמצאה כל 3.10.9 

 שלא, בציוד מחקרי שימוש עקב מטעמו מי או/ו המזמין אליה שהגיעה, לאו אם ובין ברישום
 ליצרן או/ו ולקבלן המזמין של מלאה בבעלות תהיה, הציוד יצרן עם מחקרי פעולה שיתוף תוך

 . זכות בו תהיה לא הציוד
 

 סודות או מידע דהוא למאן לגלות ולא ומוחלטת מלאה בסודיות לשמור מתחייב הקבלן 3.10.10 
 או/ו למזמין, בעקיפין או במישרין, הקשורים, אחרות או כספיות, עסקיות ידיעות, מקצועיים
 הסודות" -להלן) הציוד המזמין שביצע למחקרים או/ו לפתוחים או/ו להמצאות

 פעולה לשיתוף ביחס הציוד יצרן עם סודיות בהסכם אחרת נקבע אם אלא"( המקצועיים
 נדרשת שחשיפתו מידע או/ו הכלל נחלת בגדר שהינו מידע על יחול לא לעיל האמור. מחקרי

 י"עפ הסודיות חובת. נדרשת שהיא ובמידה ככל, חשיפתו את לדרוש המוסמכת רשות י"ע
 הסכם בתקופת בין, בזמן מוגבלת לא ותהא, כולו ובעולם בישראל מקום בכל תחול זה הסכם

 .  שהיא סיבה מכל, בסיומו ובין זה
 

האמור לעיל לא יחול ביחס למידע שהוא בנחלת הכלל שלא בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן 
 בכתב. ו/או שהיה ידוע לקבלן עובר לגילויו למזמין כפי שיוכח על ידו באמצעות מסמכים

 

 :לספק הציודהקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן ביחס  3.11
 

 
הקבלן התקשר בהסכם עם יצרן הציוד מכוחו התחייב יצרן הציוד לבצע כל פעולה הדרושה  3.11.1

 לקבלן למלא התחייבויותיו אשר לאספקת הציוד לפי הסכם זה.
 

ו/או להתקשרות בין הקבלן לבין אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם בכל הקשור ליצרן הציוד  3.11.2
הוצאתו של הסכם זה לפועל ומילוי כל התחייבויות הקבלן לפיו במלואן  ו/או יצרן הציוד
 ובמועדן. 

 
הקבלן ווידא עם יצרן הציוד כי כל הצהרותיו של הקבלן במכרז ובמסגרת הסכם זה ביחס  3.11.3

התחייב כלפי הקבלן, ככל שהדבר  לציוד מקובלות על יצרן הציוד והן נכונות וכי יצרן הציוד
תלוי ביצרן הציוד, לבצען במלואן ובמועדן. הקבלן מצהיר כי לא רק הסתמך על הצהרות 
יצרן הציוד אלא וידא את הדברים בעצמו וכל הצהרותיו והתחייבויות ביחס לציוד בהסכם 

 זה ו/או במכרז הן נכונות, מלאות  ומדויקות.  
 

ן על ידי המזמין, ידאג הקבלן לנוכחות של עובדים של יצרן הציוד אם וככל שיתבקש הקבל 3.11.3
במרכז הרפואי על מנת לסייע לקבלן בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה וזאת ללא כל 

 עלויות נוספות למזמין. אין באמור זה כדי להטיל חובה כלשהי על המזמין. 
 

יעשה כל פעולה ו/או מחדל שימנעו ידאג לכך והדבר יהיה באחריותו שיצרן הציוד לא  3.11.4
מהמזמין לעשות שימוש מלא בציוד, וזאת מכל סיבה שהיא )לרבות בשל ביטול הסכם זה 
על ידי מי מהצדדים מכל סיבה שהיא ו/או ביטול ההסכם בין הקבלן ליצרן הציוד, מכל 

 סיבה שהיא(.
 

אם וככל שיידרש על ידי המזמין, יסב הקבלן את כל התחייבויותיו וזכויותיו לפי הסכם זה  3.11.5
ליצרן הציוד, כך שההתקשרות תהא ישירות בין יצרן הציוד למזמין ובכלל זה לא ידרוש 
לקבל תמורה נוספת ו/או פיצוי כלשהו מהמזמין ו/או מיצרן הציוד בגין הסבה זו כאמור. 

 שה שימוש בזכותו לפי סעיף זה רק מטעמים סבירים. מובהר, כי המזמין יע
 

מובהר, כי הקבלן הוא האחראי באופן מלא לכל התחייבויותיו כלפי המזמין בהסכם זה,  3.11.6
ופעולה ו/או מחדל כלשהו של יצרן הציוד, מכל סיבה שהיא, לא תשמש הגנה בפני הקבלן 



י התחייבויותיו בזמן. הקבלן מצהיר לאי מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות אי מילו
ומתחייב, כי ינקוט בכל האמצעים הדרושים מראש כדי להבטיח שפעולות ו/או מחדלים של 
יצרן הציוד, מכל סיבה שהיא, לא ימנעו ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה באופן שלם 

ין לפי הסכם ובהתאם ללוחות הזמנים ולא יפגעו בדרך כלשהי בהתחייבויותיו כלפי המזמ
 זה.  
 

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל תביעה ו/או דרישה של יצרן הציוד מהמזמין ויפצה  3.11.7
וישפה את המזמין מיד עם דרישה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למזמין עקב 

 דרישה ו/או תביעה של יצרן הציוד כנגד המזמין.
 

 בכך מותנית המזמין זכות תהיה כאמור הסעיף לפי לשיפוי זכאי יהיה שהמזמין פעם בכל 3.11.8
 יתפשראו /ו יודה לא המזמין( 2) דרישה קבלת על סביר זמן תוך קבלןל יודיע המזמין( 1) -ש

 עם פעולה ישתף המזמין( 3) סביר באופן שתינתן קבלןה הסכמת ללא כאמור לדרישה ביחס
 קבלן.ה של חשבונו על סביר באופןקבלן ה

 
 
 

 בקרת איכות .4
 

לביצוע העבודות ביחס ( Quality Controlבקרת איכות )המזמין יבצע על חשבונו ועל אחריותו  4.1
לכל שלבי הפרויקט, עד למסירת הפרויקט למזמין והשלמת ביצוע תיקוני הבדק בתקופת הבדק 

 וזאת באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו )להלן: "בקרת האיכות"(.
 

בלני ק ל פעילויות הקבלן,בקרה, תיעוד ואישור של כהאיכות הינה פיקוח צמוד,  בקרתמטרת 
, והיא מיועדת להבטיח עמידה בדרישות וכל גורם אחר שמעורב בהקמת הפרויקט ספקים ,המשנה
 .על נספחיו, לרבות המפרטים וכן בדרישות כל דיןהחוזה 

 

זמין ולגרום לכך שכל קבלני הקבלן מתחייב לשתף באופן מלא עם הבטחת האיכות מטעם המ 4.2
המשנה ו/או עובדיו /ואו מי מטעמם ו/או מטעמו ישתפו באופן מלא פעולה עם הבטחת האיכות 

 ולמסור  כל מידע ו/או מסמך אשר ידרש.
 

הקבלן מתחייב לבצע אחר הוראות בקרת האיכות והבטחת האיכות במלואן ובשלמותן ולשביעות  4.3
, והכל על חשבונו של הקבלן ובהתאם ללוחות הזמנים ןהמזמירצון המזמין ובהתאם להנחיות 

 שיורה המזמין. 
 

הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לו שאין בביצוע הבטחת האיכות על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כדי  4.4
לגרוע מאחריותו המלאה לביצוע העבודות באופן שיעמדו בדרישות המפרטים ויתר הוראות 

בחוזה בצע את כל התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים הקבוע על נספחיו ו/או מאחריותו להחוזה 
 . זה

 

חשבונו וללא תמורה נוספת  את כל השירותים הנדרשים למערכת בקרת -הקבלן מחוייב לתת על 4.5
האיכות לרבות כח אדם, ציוד, תאורה, שימוש בפיגומים, שינוע פיגומים לצורך הבדיקות 

כח עזר לביצוע הבדיקות במידה ויידרש, כח אדם הנדרשות, מנופים ציוד שינוע הקיים באתר, 
ניהולי ומשרדי וכל סיוע אחר שיידרש לכך לצורך ביצוע בקרת האיכות במבנה. הקבלן ימנה גורם 
מקצועי )מהנדס אתר או מנהל עבודה קבועים שיעבדו מול צוות בקרת האיכות יתאמו עימם 

 צעו במועד ובצורה שתאפשר הביקורת.ביצוע הבדיקות ויוודאו כי כל שרותי האתר הנדרשים יבו

 הקבלן לא יקבל תמורה נוספת בגין האמור לעיל.
 
 

 של המפקח ווסמכויותי ותפקידי .5
 

רשאי לבדוק את העבודות להשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  המפקח 5.1
בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע 
הוראות החוזה, עמידת הקבלן בלוחות הזמנים, קיום כללי הבטיחות והאיכות וקיום הוראות 



וא על ידי הקבלן. המפקח רשאי לדרוש ולקבל מהקבלן כל פרט מידע או המזמין והוראותיו ה
 מסמך הקשור בהשלמת ו/או בביצוע העבודות או בקיום הוראות חוזה זה.

 
הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם המפקח וימסור לו כל מידע ו/או מסמך שיבקש וכן יאפשר לו  5.2

 ו לכל אתר שיבקש המפקח ו/או מי מטעמו.גישה מלאה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/א
 

הקבלן ימלא אחר הוראות המפקח לאלתר והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך לרבות  5.3
 דרישה לתוספת תשלום כשלהי.

 
מחלוקת שנתגלעה בכל הנוגע להוראות החוזה ו/או סמכותם של המפקח או המזמין אינה עילה  5.4

והקבלן מתחייב למלא אחרת הוראות המזמין, להמשיך  קיום הוראות המזמין והמפקח-לאי
בביצוע העבודות  ולא לגרום בשום פנים ואופן לעיכוב בלוחות הזמנים. הקבלן מצהיר כי הוא 
מוותר על כל ענה ו/או דרישה בעניין זה לרבות טענות כי מילוי הוראות המזמין גורמות לו לנזקים 

 ידי המזמין.   כספיים ו/או מהווה הפרה של חוזה זה על 
 

אם מילוי  -מראש ובכתב  -בלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הקבלן להתריע בפני המפקח  5.5
הוראה כלשהי עלול, לדעתו, להביא לשיבוש בלוחות הזמנים ו/או לדרישת תשלום נוספת, או 

 לחילופין, אם הוא סבור כי הוראת ביצוע מסוימת מנוגדת להוראות החוזה או לכל דין.
 

לא נמסרה התראה כאמור, חזקה על הקבלן כי סבר שהוראה כאמור אינה מנוגדת להוראות  5.6
 החוזה ואין בה כדי להביא לשיבוש בלוחות הזמנים. 

 
אין לראות ברשות הפיקוח שניתנה למפקח אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל  5.7

בותו כלפי המזמין למילוי הוראות שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחיי
 חוזה זה. 

 
הסמכות  הניתנת למפקח איננה כוללת את הסמכות להתחייב לדבר מה בשם המזמין ו/או את  5.8

הסמכות לאשר לקבלן שינוי בלוחות הזמנים ו/או שינוי בלוחות הזמנים ו/או לאשר לקבלן 
בתכולת העבודה או בשיטת תשלומים מכל סוג שהוא ו/או את הסמכות  לאשר שינויים בחוזה, 

הביצוע ו/או את הסמכות להתקשר בהסכמים או בפשרות ו/או את הסמכות לבצע בשם המזמין 
פעולה משפטית אחרת. המפקח, ככלל, לא ייחשב לשלוחו של המזמין, למעט בעניינים שיקבעו 

 בחוזה זה או אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב מצד המזמין. 
 
 

עבודה נאותים למפקח ו/או למי מטעמו באתר העבודות לרבות משרד למפקח  הקבלן ידאג לתנאי 5.9
ו/או מי מטעמו באתר העבודות על חשבונו של הקבלן וללא עלות נוספת כלשהי למזמין לרבות 

 כמפורט במפרט.
 

המזמין רשאי לגבות מהקבלן פיצוי מוסכם כמפורט בנספח א'  בגין כל יום של אי מילוי איזו  5.10
ח, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי כל דין ו/או חוזה זה. מבלי לגרוע מדרישות המפק

מזכותו של הקבלן לפי חוזה ו/או לפי כל דין, המזמין יהא  רשאי לנכות את גובה הפיצויים 
המוסכמים ו/או ההוצאות מכל סכום שמגיע לקבלן לפי חוזה זה  ו/או לחלוט את הערבויות 

ה. היה ובעניין מסויים נקבעו שני הוראות פיצוי מוסכם או יותר, שהמציא הקבלן לפי חוזה ז
 יחולו שניהם ו/או לפי החלטת המזמין הגובה ביניהם. 

 
 , מוקנית מראש גם למזמין, שעמדתו תהא מכריעה וקובעת.פקחכל סמכות או רשות המוקנית למ 5.11

 
 

 יומן עבודות ניהול .6
 

יכין בשלושה עותקים לפחות, יומן עבודות אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל  הקבלן 6.1
ידו ביומן -הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות. הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על

העבודות יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף 
העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן. היומן יוחזק באתר העבודות, במשרד לרישום פרטי 



וכל הוראה שתכתב ביומן  ותהמקובל דההמפקח, במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבו
ידי המפקח עצמו, בין בנוכחות -האדריכל בצירוף חתימת המפקח, או על וידי המזמין א-על

ידי הקבלן או מיופה -יב את הקבלן. היומן יחתם מדי יום ביומו עלהקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחי
, העתק אחד ימסר לנציג הקבלן, ומקור היומן והעתק נוסף ממנו עמוכוחו או מנהל העבודות מט

המפקח. המפקח או המזמין יהיו רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן   בידיישאר 
 על ידי הקבלן. 

 
האמור לעיל ומזכותם של המפקח, האדריכל והמזמין לביצוע  תלגרוע מכלליו מבלי 6.2 6.2

 ביומן, ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו את הפרטים כדלקמן: שומיםרי
 

 ידי הקבלן בביצוע העבודות.-של העובדים לסוגיהם המועסקים על מספרם )א(
 

אים ממנו והכמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצ כמויות )ב(
 .תשהושקעו בביצוע העבודו

 
 הנמצא באתר העבודות. הציוד )ג(
 

 .דותבציוד בביצוע העבו השימוש )ד(
 

 העבודות. תרמזג האוויר השוררים בא תנאי )ה(
 
 והפרעות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים.  תקלות )ו(
 
 בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמנים. ההתקדמות )ז(
 

ידי המזמין, האדריכל או המפקח לרבות הוראות לעבודות -שניתנו לקבלן על הוראות )ח(
 .בודותנוספות ו/או לביצוע שינויים בביצוע הע

 
 .עבודותוהנחיות המזמין, האדריכל או המפקח בדבר מהלך ביצוע ה הערות )ט(
 
לדעת המזמין, האדריכל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב דבר אחר אשר  כל )י(

 העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
 

לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים ומספר  ומלא ושוטף של כל התכניות שנמסר רישום )יא(
 או סימון השינוי.

 
מסויים  מועדפרט אחר שהמפקח או המזמין יורו לקבלן לרשום ביומן העבודות בין ב כל )יב(

 ובין באורח שוטף.
 

רשאי הקבלן  היהלביצוע העבודות באורח שוטף וכן י קשררשאי לרשום את הערותיו ב הקבלן 6.3
ימים ממועד  7להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המזמין, האדריכל או המפקח תוך 

אם המזמין  רישומו. הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא
תהיה סופית ובלתי ניתנת  מוריחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות. החלטת המזמין כא

 לערעור.
 

העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המזמין ו/או האדריכל ו/או המפקח ביומן  לא 6.4
ימים מיום רישומן, רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות  7העבודות תוך 

 .להםהסכמתו  אתהרשומות ביומן, ו
 

הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא  למען 6.5
אושר במפורש ובכתב על ידי המזמין לא ישמשו כשלעצמם בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל 

ו/או לפיגור ו/או חוזהעל פי ה דותהעבו לו/או להארכת תקופת הביצוע שחוזהתשלום על פי ה
 מהוראות ההסכם. יוע הוראה כלשהלסטיה ו/או לאי ביצ

 



ביומן ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהן,  םלגרוע מהאמור לעיל, רישומי מבלי 6.6
 שלא נתנה הוראה. היחשב כראי לאואולם אי רישום של הוראה כלשהי 

 
 

 או המחאתוחוזהה הסבת .7
 

הימנו וכן אין הוא רשאי או כל חלק חוזהאינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ה הקבלן 7.1
, אלא בהסכמת המזמין ההסכםלהעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי 

מראש ובכתב. כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר לרבות לקבלן משנה מטעמו את ביצוע 
ן העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לסרב לית

את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא  נמקאת הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי ל
 לעיל לא תחייב את המזמין. מורלנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי הא

 
 הפרה יסודית של ההסכם. והוהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהוחוזהזה הינו מעיקרי ה סעיף 

 
קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו  עסקתהסכמתו לה אתהמזמין  נתן 7.2

של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי 
 אחרו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או הגורם ה מעשהוהקבלן ישא באחריות מלאה לכל חוזהה

 ולחוד. ביחדהאמורים, 
 

ו בשליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת מניות, הגדלת הון בבעלות א שינוי 7.3
אחרת תחשב כהעברת זכויות לענין סעיף זה, וההוראות  ךמניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דר

 על שינויים מסוג זה. גםדלעיל תחולנה 
 

ל הקבלן ו/או מהון המניות ש 50% -סעיף זה שליטה משמעה אחזקה בשעור של למעלה מ לענין 
 הקבלן. תבקבלן ו/או בזכות לנהל את פעילו םבזכות למנות דירקטורי

 
פי -את זכויותיו ו/או חובותיו על להעביריהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט  המזמין 7.4

 .זכויות הקבלן לא תפגענהשובלבד  הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי למרכזלאחר, לרבות  חוזה זה
 

עם הגורם אליו הועברו זכויותיו ו/או  תסכם בזאת כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירוכן מו כמו 
החדש חוזהובלבד שתנאי ה חוזה זה אחדש בגין ביצוע העבודות נשוחוזהחובותיו של המזמין, על 

 .המחוייבים, בשינויים חוזה זהלתנאי  היםיהיו ז
 

 ההסכם היקף .8
 

העבודות, על כל הכרוך בכך והנובע מכך לרבות המצאת כח האדם, חלות על ביצוע  חוזהה הוראות 8.1
 החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם ביצוען.

 
, כתב הכמויות, התכניות לרבות פרטיםבזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המ מוצהר 8.2

בלן כי המזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור שינויים בהן יהוו את נשוא ההסכם. ידוע לק
שונות באתר או בסמוך לו  הכוללות, מבלי  ותלקבלנים אחרים ו/או לגורמים שונים בצוע עבוד

ואספקת חומרים  דלגרוע מכלליות האמור לעיל גם עבודות בניה, הריסה, מערכות, מלאכות, ציו
שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו/או חוזה וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו ועל פי הוראות כל

לקבלנים האחרים, והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודות/ות אחרת/ות כאמור 
עם  העבודותלו לצורך תיאום ביצוע  וולקיים את כל ההוראות אשר המזמין ו/או המפקח יור

 כאמור בסעיף זה.עבודות אחרות כאמור ועם הקבלנים האחרים ו/או הגורמים האחרים 
 

כלפי המזמין בקשר עם, או עבור, עבודות  קבלןלא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד ה המזמין 
ידי קבלנים אחרים ו/או ספקים, אלא אם -ו/או עבורו על המזמיןאחרות כנ"ל המבוצעות על ידי 
 נקבע אחרת במפורש בהסכם.

 
לעיל לא יתפרש כאילו הוא  8.2הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בס"ק  למען 8.3

את ביצועו  ריםאשר לפיה רשאי המזמין למסור לאחר ו/או לאח בחוזה זהבא לגרוע מכל הוראה 



ומזכותו של המזמין להקטין ו/או להגדיל את  חוזה זהשל כל חלק מהעבודות המהוות את נשוא 
 .חוזה זהוא היקף העבודות נש

 
לאחר הוצאת צו להתחלת עבודות, המזמין יהא רשאי לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף  8.4

ו/או לעכב את ביצוע ו/או להשהות העבודות, בכל נושא דבר וענין לפי שיקול דעתו המוחלט 
הקבלן מצהיר כי יודע לו שבשל אופיו של במרכז  . העבודות ו/או חלקים מהן לפי שיקול דעתו

פואי אזי שעיכובים ו/או דחיות לפי דירשת המזמין הן אפשרויות והואו מוותר על כל טענה הר
הקבלן מצהיר, כי הוא מסכים לאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או דרישה. 

אין  כלפי המזמין בכל הקשור להחלטה כאמור לרבות טענות בדבר הפסד הכנסות ו/או רווחים.
לי, כדי ליתן צידוק כלשהו ביידי הקבלן לאיחור בלוחות הזמנים והוא מוותר על כל באמור לע

 טענה ו/או דרישה בנושא.
 

ים תקציביים ו/או מותנה בקבלת אישורעשוי להיות ביצוע העבודות, בין שבאופן מלא או חלקי,  8.5
העבודות או ביצוע . לפיכך, קיימת אפשרות לביטול החוזה או דחיית מועד תחילת ביצוע תרומות.

ו/או ביטול אישור תקציבי לאחר  חלקי של העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי
. הקבלן  מוותר על כל טענה או תביעה כנגד המזמין  בעניין שניתן ו/או אי השגת מימון מתאים

או צמצומו זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה או תביעה כנגד המזמין בקשר עם ביטול החוזה 
 או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי החוזה או ביצוע חלק מהעבודות לפי החוזה. 

 
זולת היתר בנייה, באחריות הקבלן ועל חשבונו להשיג את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים  8.6

קיימת אפשרות לדחיית מועד תחילת  –לביצוע העבודות לפי כל דין. בכל הקשור להיתר בנייה 
על ידי המזמין  ע העבודות או ביצוע חלקי של העבודות, כתוצאה מאי קבלת היתר בנייהביצו

. הקבלן  מוותר על כל טענה או וזאת על פי החלטת המזמין ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
תביעה כנגד המזמין  בעניין זה ומתחייב שלא להעלות כל טענה או תביעה כנגד המזמין בקשר עם 

או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי החוזה או ביצוע חלק מהעבודות לפי  ביטול החוזה
 החוזה.

 
 

 תכניות אספקת .9
 

. כל העתק נוסף הביצועמכל אחת מהתכניות שלושה עותקים המפקח ימסור לקבלן ללא תשלום,  9.1
עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל  .שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן

ידי -ידי המפקח ובין שהכין אותם בעצמו או הוכנו על-התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על
  אדם אחר.

 
מוצהר בזה כי התכניות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד,  9.2

הקבלן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.  ןלא להכין מהם העתקים, ולא להעביר
מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך 
ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן 

. הקבלן מוותר לפרויקטו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או 
 בקשר לתכניות ו/או חלק מהן. ןעיכבוופן מפורש ומוחלט על זכות בזה בא

 
אינן התכניות המלאות, המפורטות לחוזה  הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי התכניות שצורפו  9.3

והסופיות של הפרויקט וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר וכן תוכנית לביצוע לפיהן יבוצעו 
במקביל  ואו מי מטעמ המזמין( יושלמו ויסופקו על ידי "תכניות הביצוע"להלן: העבודות )

להתקדמות העבודות וכי אין בהעברת התכניות אל הקבלן בהדרגה, לרבות העברת תוכניות 
הביצוע בשלבים לכשעצמה כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודות ו/או לשינויים בלוח הזמנים 

. תכניות הביצוע יועברו לקבלן לשכר החוזה ו/או לתוספת בעלויותלשינוי ו/או  לביצוע הפרויקט
 לפני ביצוע העבודה אליה מתייחסות התכניות. בזמן המתאים לפי שיקול דעת המפקח,

 
תכניות הביצוע ישמשו אך ורק אותן התכניות או חלקי תכניות שסומנו ו/או אושרו במפורש על ידי 

 כתכניות הביצוע. המפקחו/או  המזמין
 



מיד עם  המפקחו/או מאת  המזמיןהקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התכניות שיקבל מאת  9.4
, בכתב, לכל בעיה בתכניות לרבות אי התאמה ו/או אי המפקחקבלתן, ולהסב את תשומת לבו של 

התריע הקבלן  בהירות ו/או טעות ו/או חוסר מידות ו/או נתונים ו/או פרטים שמצא בתכניות.
בעיה בתכניות, כאמור לעיל, יתן המפקח על פי שיקול דעתו הוראות מתקנות על  המפקחבפני 

 ו/או משלימות ו/או יורה כל הוראה אחרת לשם פתרון הבעיה.
 

הקבלן מצהיר כי ראה ובדק את כל התכניות המפורטות ברשימת התכניות, בין אם תכניות אלו  
כי תוכנית כלשהי מהתכניות המפורטות  נחתמו על ידו ובין אם לאו ולא תישמע על ידי הקבלן טענה

 ברשימת התכניות, לא הוצגה בפניו ו/או לא נמסרה לו ו/או לא נחתמה על ידו.
 

במקביל להתקדמות העבודות  ןיושלמו ויסופקו על ידי המזמיהקבלן מצהיר כי תכניות הביצוע  9.5
לבים, וכי אין בעובדה של אספקת התכניות בהדרגה, כולל אספקת תוכניות הביצוע בש

כשלעצמה, כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודה או כדי לגרום לשינוי בשכר החוזה. התכניות 
ימים לפני ביצוע כל עבודה לפי  14 -לביצוע יסופקו לקבלן לא יאוחר מ  המזמיןהדרושות לדעת 

 לוח הזמנים או לפי הביצוע בפועל באתר, לפי המאוחר ביניהם. 
 

 לתביעה וכל דרישה לתוספת כספית או הארכת לו"ז בגין הנ"ל.לקבלן לא תהיה כל עילה  9.6
 

חודשיים  למזמיןקבלן להקדים ביצוע עבודות ביחס ללוח הזמנים עליו להודיע על כך הבדעת אם  9.7
וזאת הכל בכפוף לאישור  מסירת התכניות כדי להותיר זמן להכנתןללפני המועד שנקבע מראש 

 המזמין בכתב.
 

ך ורק אותן התכניות או חלקי תכניות שסומנו ו/או נרשם עליהן במפורש כתכניות ביצוע ישמשו א 9.8
 כי הן תכניות לביצוע.

 
החוזה יראו תוכניות אלו כחלק בלתי נפרד מ ,סופקו תוכניות מעודכנות לקבלן כאמור בסעיף לעיל 9.9

 והוראותיו. 
 

עבודה ידנית על הקבלן להכין באתר כמויות לברזל זיון וחומרים אחרים כך שיהיה באפשרותו ב 9.10
באתר להשלים את החסר ולא יגרמו עיכובים עקב אי אספקת ברזל מכופף בעקבות קבלת 

 התוכניות בזמן כה קצר לפני הביצוע. 
 

קבלן יעדכן באופן שוטף, מיד עם קבלת או ביטול תוכניות, את רשימת התכניות שקיבל ה 9.11
שאחריותו משתרעת גם וידאג להפצת רשימות מעודכנות לקבלנים ולכל הגורמים  מהמזמין

קבלן אחראי לכך שהעבודות יתבצעו על ידיו ועל ידי הקבלנים לפי העליהם לפי חוזה זה. 
 התוכניות העדכניות ביותר שקיבל.

 
, תיקונים קלים, לא ייחשבו כאספקת המזמיןהוראות לתיקונים בתכניות שהם, לפי קביעת  9.12

סרן לקבלן בהתראה קצרה מהאמור יהיה רשאי למ והמזמיןתכניות לביצוע כמשמעותן לעיל 
הוראות אלו יימסרו לקבלן על ידי החלפת תכנית או חלק ממנה, או בהוראה בכתב והקבלן  ,לעיל

קבלן כאילו היו כלולים בתוכניות החייב לצרפן לתוכניות. ההוראות והתיקונים יחייבו את 
 מלכתחילה.

 
ללא תשלום. כל העתק נוסף  ןהמזמיעותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן ע"י  שלושה 9.13

 קבלן.היוכן על חשבון  -שיהיה דרוש לקבלן 
 

קבלן באתר העותק אחד מכל התכניות והמסמכים המהווים חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי  9.14
, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ןהעבודה והמזמי

עותק זה יהיה  , וזאת במשך כל תקופת ביצוע העבודה.ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם
 מעודכן, נקי שלם ובמצב קריא.

 
. הקבלן אינו ן ו/או בית החוליםהינן רכוש המזמיהחוזה כל התוכניות שימסרו לקבלן לצרכי  9.15

 רשאי לעשות בהן כל שמוש אלא לצורכי ביצוע העבודה בלבד.
 



 תוכניות הקבלן 9.16
 

"תכניות להלן: הדרושות לניהול וביצוע העבודות כמפורט )על הקבלן להכין חלק מהתכניות 
 הקבלן"(:

 
 כניות אתר, ארגון וביצוע )כולל עבודות הקבלנים האחרים והגורמים האחרים(. ת )א(

 

 .או המפקח המזמיןידי -, כפי שיקבע עלתכניות הרכבה של העבודות )ב(

 

פרטי חלקי  כללבשרטוט ממוחשב  (WORK SHOP DRAWINGS)תכניות ייצור  )ג(
, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות המזמין, כפי שיקבע על ידי בנין הנכללים בעבודות

 .מסגרות חרש, סיכוך, חיפוי אבן, אלמנטים מתועשים בבניין וכיו"בהאמור לעיל, 

 

)רק במידה וניתן אישור עקרוני  תוכניות לשיטות אלטרנטיביות לביצוע העבודות )ד(
 לשיטות אלה(.  המזמיןמוקדם ע"י 

 

 כל תכנון אחר הנדרש מהקבלן לפי החוזה. )ה(
 

 

בכתב לתכניות הקבלן, אך אישור התוכניות והמתכנן האחראי  המזמיןעל הקבלן לקבל את אישור 
אין בו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב התכניות והתכנון והמתכנן האחראי  המזמין ידיעל 

 בתכניות הקבלן. ו/או לטעות ו/או לאי התאמה כלשהם
 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למזמין ו/או לכל גורם שהוא עקב תכנון לקוי של 
 תכניות שיתוכננו ו/או שיבוצעו על ידו.

 
באופן שלא יגרום לעיכובים  המזמיןמתחייב להשלים את תכניות הקבלן ולהמציאן לאישור  הקבלן

 בביצוע העבודות. 
 

 העבודות לשביעות רצון המזמין ביצוע .10
 

של המזמין וימלא  טתהמוחל ורצונבאופן מעולה, לשביעות חוזהיבצע את העבודות על פי ה הקבלן 10.1
ובין שאינן חוזהלצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמין, האדריכל והמפקח, בין שמפורטות ב

 מפורטות בו.
 

 .םתנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכ הפרתוהפרתו ו/או חוזהזה הינו מעקרי ה ס"ק 
 

ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים  חוזה זהמתחייב לבצע את כל העבודות נשוא  הקבלן 10.2
ביותר ולהשתמש לשם כך בכח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, 

לן מצהיר ומאשר בזאת, מלאה על הוראות כל דין. הקב דהובטיב מעולים ותוך הקפ ותבאיכ
חוזה , הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של חוזה זהפי -שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על

 אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל. בחוזה זהוכי המזמין לא היה מתקשר עימו  זה
 
 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים -ב'  פרק
 

 מוקדמות בדיקות .11
 

מצהיר כי הוא למד, בירר וקיבל את כל המידע הדרוש בכל הקשור לקוי מים, ביוב, גזים,  הקבלן 11.1
, ניקוז ואחרים, בין שהם קיימים ו/או מבוצעים ובין שהם מתוכננים, בין לפוןחשמל, תקשורת, ט

ובין שהם טמונים מתחת לקרקע ובין שהם טמונים בקירות, תקרות ורצפות. כמו  ילייםשהם ע
, וכי םלהתבצע בחדשי השנה באשר ה עשויותודע לכך כי העבודות, כולן או מקצתן, כן הקבלן מ

 ביצועהוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו/או הקשורים בכך וכן את האחריות ל



בחוזה ועל פי לוח הזמנים כמפורט  הביצועהעבודות בתנאים מיוחדים כגון אלה, זאת בתקופת 
כמודע לתנאי השטח ולתנאי הגישה הקשים לאתר העבודות וכי גם  וכן רואים את הקבלן זה

נתונים ועובדות אלה נלקחו בחשבון על ידו וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים והאחריות 
 הנובעים והקשורים בכך וזאת על חשבונו.

 
 יצועב שנעשו מטעמו לצורך יםיהיה רשאי, אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקר המזמין 11.2

ואם נעשו. דו"חות אלה ישמשו לאינפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת  ותהעבוד
ו/או חוזהבעצמו בדיקות כנדרש ב צעבכתב, ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לב

כנדרש לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדו"חות 
 כאמור. לןשהומצאו לקבוהסקרים 

 
 

 כתוצאה מכח עליון ועכוביםזמנים לביצוע העבודות, קצב ביצוע העבודות  לוח .12
 

מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שיהיה נקוב בצו התחלת העבודות, להתקדם  הקבלן 12.1
)להלן: "לוח הזמנים  'אהזמנים שבנספח  וחלל התאםולהשלימן באופן שוטף ורצוף, ב בהן

 .הכללי"( ולשביעות רצון המזמין
 

 והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.חוזהזה הינו מעיקרי ה"ק ס 
 

לאישור, לוח זמנים מפורט,  למזמיןהעבודות, ימציא הקבלן  תחלתיום ממועד קבלת צו ה 15 תוך 12.2
ידי המפקח לגבי כל שלב משלבי הביצוע של ערוך לפי שיטת המחשב אשר תקבע לקבלן על 

המפורט יבוצע בהתבסס על הנתונים,  ניםהעבודות )להלן: "לוח הזמנים המפורט"(. לוח הזמ
יקראו לוח הזמנים הכללי חוזהלהסכם. )ב א'תקופת הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים בנספח 

 ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד: "לוח זמנים"(. א'שבנספח 
 

 הזמנים המפורט יכלול בין היתר את הענינים הבאים: לוח 
 

כח האדם והציוד הדרושים לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, לרבות תאריכים  פירוט )א(
 צפויים לאספקת הציוד, להוצאת הזמנות ואספקת חומרים.

 
 החומרים הדרושים לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים ומועדי אספקתם. פירוט )ב(
 
דרכי הביצוע של כל שלב משלבי ביצוע העבודות לרבות השיטה והדרך אשר  פירוט )ג(

 על פיהם בכוונת הקבלן לבצע את העבודות.
 

נושא אחר אשר המזמין או המפקח יבקשו מהקבלן לכלול בלוח הזמנים המפורט  כל )ד(
בידי הקבלן את כח האדם, הציוד והאמצעים  שואשר יהיה בו כדי להוכיח כי י

 דרושים לביצוע העבודות במלואם ועל פי לוח הזמנים.ה
 

 בקשר ללוחות הזמנים, לדרכי ולאופן ביצוע העבודות. יםופרטים נוספ מילואים )ה(
 
 

וממועד זה יהווה  לןאישור לוח הזמנים המפורט על ידי המזמין, יחתמו עליו המזמין והקב לאחר 12.3
 מההסכם. רדלוח הזמנים חלק בלתי נפ

 
לעיל, אינו פוטר את  מורכא רטהסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפו למען 

הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים 
 .לליהכ

 
הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מדי חודש בתאום ובאישור המזמין. הקבלן מתחייב לדווח  לוח 12.4

על התקדמות העבודות. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעידכונים  ודשולמפקח מדי ח למזמין
האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות 



ו/או את המועדים הקבועים לביצוע שלבים כלשהם של העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים 
 לבצע את העבודות על פיהם. חובתוכפוטרים את הקבלן מ אוהכללי ו/או המפורט ו/

 
עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום חשבון ביניים כלשהו אשר יוגש  כל 12.5

מסויים  שחוד יןידי המזמין חשבון ביניים בג-על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על
 12.4התקדמות ועדכון לוח הזמנים המפורט הנזכר בסעיף את דו"ח ה למזמיןבטרם הגיש הקבלן 

 לעיל.
 

המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יקבע לוח הזמנים המפורט בידי  לא 12.6
בתכנון לוח הזמנים  למזמיןהמזמין ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו 

 , יחולו על הקבלן.20%בתוספת  טהמפור
 

המוחלט לבצע שינויים בלוח הזמנים הכללי ו/או בלוח  ודעתרשאי על פי שיקול  היהי המזמין 12.7
 לוח הזמנים המתוקן. פי להזמנים המפורט והקבלן יפעל ע

 
לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מתחייב הקבלן לבצע את כל הפעולות הקשורות בביצוע  מבלי 

ות, ברציפות ובאופן שיבטיח כי כל העבודות יושלמו במהירות, ביעיל חוזה זההעבודות על פי 
 .הזמניםבמהירות האפשרית לשביעות רצון המזמין, ועל פי לוח 

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. יוהפרתו ו/או הפרת תנא חוזהזה הינו מעקרי ה ס"ק 
 

העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת הביצוע, גם  ביצוע 12.8
 עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים המפורט.

 
כי ידוע לו שבמסגרת לוח הזמנים צריכות להשתלב פעולותיהם ועבודותיהם של  צהירמ הקבלן 

אי עמידת הקבלן  וכיהרפואי  בעבודות במרכז תתפיםקבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים המש
 ודותבלוחות זמנים אלה ו/או בכל שלב משלביהם עשויה למנוע ו/או לעכב ביצוע של פעולות ועב

הקבלנים, וכי כל הנזקים ו/או ההוצאות ו/או ההפסדים שיגרמו כתוצאה מכך יחולו על הקבלן 
 בלבד.

 
 ההסכם. שלווה הפרה יסודית והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהחוזהזה הינו מעיקרי ה "קס 

 
יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המפקח ו/או  הקבלן 12.9

המרכז הרפואי ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
, ריםאו הגורמים האחו/)לרבות הספק הציוד( לרבות קבלני המשנה  חריםלעיל, הקבלנים הא

אשר יבצעו פעולות בפרוייקט ו/או למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח 
וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו חוזההזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא על פי הוראות ה

 פי כל דין.-ו/או עלחוזהעל פי הוראות ה יןשל הקבלן ו/או מזכויות המזמ
 
 

בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה  עיכוב 12.10
בידי הקבלן, ובתנאי  חוזה זהעליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנען, לא יחשבו להפרת 

ימים מהיווצר נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כח  7הודעה על כך תוך  למזמיןשהקבלן נתן 
 עליון.

 
בזאת כי במקרה והעיכוב כתוצאה מכח עליון יאריך את תקופת הביצוע בתקופה העולה  מוסכם 

 ולשום צד לא תעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו.חוזהיהיה המזמין רשאי לבטל את ה וםי 120על 
 

"כח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה אוייבת או  חוזה זה לצרכי 
קרבות וכל נסיבה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר לדעת המזמין לקבלן 
לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה, ובלבד שתנאי מזג האויר לרבות ימי גשם, שלג, 

ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות  כליםב אוו/או מחסור בחומרים ו/ ילואיםרות מרוח ו/או שי
וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה 

 חשבשומרון וחבל עזה ו/או זרים מכל מקום אחר, ולרבות החרפת המצב האמור, לא יהווה ולא י
 כלשהי של תקופת הביצוע. בארכהאת הקבלן יזכה  אכח עליון ול



 
 נסיבות יחשבו כח עליון תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. ושל המזמין בדבר איל החלטותיו 

 
עכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד  נגרם 12.11

ע את שיעור הארכה בפקודת הקבוע להשלמת העבודות והמזמין רשאי, אך לא חייב, לקבו
 שינויים, בכפוף לתנאים כדלקמן:

 
יום מתום התנאים שהיוו  30לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר  הקבלן )א(

 את הכח העליון.
 

 תנאיםיהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המזמין שאמנם קרו ה הקבלן )ב(
 המהווים כח עליון.

 
 ן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין.בקשה של הקבל כל )ג(
 

מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות קבלנים ו/או גורמים אחרים   הקבלן 12.12
ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו  מניםוהוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הז

מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי  העבודות על ידי הקבלן. מבלי לגרוע ביצועהזמנים וב בלוח
עיכובים בביצוע העבודות ו/או הארכת תקופת הביצוע כתוצאה ו/או עקב פעולותיהם ו/או 

 אובפיצוי ו/ לןעבודותיהם של קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים בפרוייקט, לא יזכו את הקב
 בתשלום נוסף כלשהו.

 
יטת אמצעי בטיחות וזהירות מרובים מצהיר כי ידוע לו שביצוע העבודות כרוך בנק הקבלן 

 חוזה זהבביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן לפי  עיכוביםשכתוצאה מהם עשויים להיגרם 
קבלנים ו/או גורמים אחרים באתר ו/או לפעילות מסוג כלשהי  יו/או עבודות המבוצעות על יד

הזמנים ולא יהא בכך  המתקיימת באתר והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח
 עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע העבודות על ידי הקבלן.

 
בכל זמן שהוא, המזמין ו/או המפקח יהיה בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי  אם 12.13

להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן, 
או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח יודיעו המזמין ו/

ולמפקח  למזמין הםלהשלמה ויודיע עלי בעההשלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנק את
 בכתב.

 
הסר ספק, מובהר, כי אי מתן הודעה לקבלן כאמור בס"ק זה, לא יתפרש בשום פנים,  למען 

על ידי הקבלן, חוזהכהסכמה מצד המזמין לקצב העבודות של הקבלן, או ויתור על טענה של הפרת 
 או כוויתור על זכויות המזמין המוקנות לו על פי הוראות כל דין והוראות ההסכם, עקב הפרה כזו.

 
 והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.חוזההינו מעיקרי הזה  סעיף 

 
בכדי  יקיםהמזמין ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספ היו 12.14

להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או תוך הארכה 
יש לנקוט  לדעתםמין ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שיורו המז -שניתנה להשלמתן 

 והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.
 

 ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. והפרתוחוזהזה הינו מעיקרי ה סעיף 
 

ב( )אך לא חיי ין, רשאי המזמרהתחייבותו כאמו אחרבתוך  שבעה ימים, לא מילא הקבלן  אם 12.15
, לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את יןפי כל ד-ו/או עלחוזהמבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ה

העבודות כולן או מקצתן, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן ישא 
בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות 

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  20%בתוספת האמורות 
 לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות ההוצאות האמורות. ןשהוא. כן יהא רשאי המזמי

 



ו/או מי שמונה על ידי המזמין לצורך כך  זכאי להשתמש  המזמיןיהיה  ורותהעבודות האמ בביצוע 12.16
 םהנמצאים באתר העבודות ובכלל זה הציוד, החומרי מריםחובכל הציוד, המתקנים וה

והמתקנים של הקבלן ו/או של מי מטעמו. הקבלן לא יהיה רשאי להפריע ו/או למנוע מהמזמין  
 את השימוש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור.

 
י שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפ ןצורך לדעת המזמין ו/או המפקח בכל זמ היהי אם 12.17

ו/או המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות  המזמיןשנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנו 
כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות המבוקשות. כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל 

 .הושיטות עבוד ה, ימי עבודההמפקח לצורך זה, בנוגע לשעות עבוד וראותה
 

, מכך צאהקצב ביצוע העבודות ונגרמו לו כתו תהקבלן אחר התחייבויותיו כאמור, והחיש א מילא 
בביצוע העבודות על פי לוח  תועל פי שיקול דעתו, הוצאות נוספות על אלה הכרוכו פקחלדעת המ

המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות בשעור שייקבע על ידי המפקח  ירהזמנים, יחז
מפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. קביעת המפקח תעשה לאחר שנתן לקבלן וקביעתו של ה

 הזדמנות להשמיע טענותיו ולהמציא לו הוכחות בדבר ההוצאות הנוספות להן הוא טוען.
 

לעיל, בשינויים  12.15מילא הקבלן אחר התחייבויותיו כאמור, תחולנה הוראות סעיף  לא 12.18
 א יגיע לקבלן כל תשלום שהוא מהמזמין., בכפוף לכך שבמקרה זה להמחוייבים

 
 סימון .13

 
של העבודות ולנכונותם של הגבהים, המימדים  המדוייקיהיה אחראי לסימון הנכון ו הקבלן 13.1

וההכוונה של כל חלקי העבודות בהתחשב עם נקודות הקבע עליהן חייבים לבסס את הסימון. 
 הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו על הקבלן.

 
, ויהא חייב עיהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימונים שהוא חייב לבצ הקבלן 13.2

לתקנם ו/או לתקן על חשבונו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או נבנו תוך אי דיוק ו/או סטיה ו/או 
שגיאה כאמור, וזאת בהתאם לקביעותיו של המפקח. קביעותיו של המפקח בנושא זה תהיינה 

 ובלתי ניתנות לערעור.סופיות 
 

לקבלן נקודות קבע מסויימות, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן  נמסרו 13.3
והן מחוצה לו. סולקו, נפגעו, טושטשו או שונו נקודות הקבע, על הקבלן  ותבתוך אתר העבוד

 לחדשן על חשבונו הוא.
 

העבודות, תבוצע  תאם זו קיימת במסגר יציקת או התקנת כל מפלס או חלק של העבודות, בגמר 13.4
" על חשבון הקבלן ובאחריותו. הקבלן יהיה מךידי "מודד מוס-בדיקת מיקום פינות הבנין על

 רשאי להמשיך בביצוע העבודות לאחר אישור המפקח, ביומן העבודות, של תוצאות המדידה.
 
 

 השגחה, שמירה והוראות כלליות -ג'  פרק
 
 

 מטעם הקבלן השגחה .14
 

או בא כוחו המוסמך והרשום לפי חוק רישום הקבלנים יהיה מצוי באתר העבודות בכל  הקבלן 14.1
. בא כוחו המוסמך של הקבלן כאמור יהא ותזמן שבו מבוצעות העבודות וישגיח על ביצוען ברציפ

כמהנדס, ומינויו יהיה טעון אישורו המוקדם של  השנות עבוד 5מהנדס רשוי בעל נסיון של לפחות 
אשר יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך לנמק את החלטתו. המפקח אף המפקח 

יהיה רשאי בכל עת ומבלי צורך לנמק את החלטתו לבטל הסכמה שניתנה על ידו למינוי בא כוחו 
 .לעתהמוסמך של הקבלן כפי שימונה על ידי הקבלן מעת 

 
רר את הקבלן מאחריותו המפקח למינויו, כדי לשח הסכמתבמינוי בא כח מוסמך וב אין 

 ומהתחייבויותיו על פי ההסכם. 



כדי לגרוע מחובת הקבלן להעסיק מהנדס ביצוע מנוסה הרשום בפנקס המהנדסים  כךלא יהא ב כן 
בעל תפקיד  לוכ חוזהעל ביצוע העבודות על פי ה םאחראי ואשר יהיומנהל עבודה והאדריכלים 

 פי כל דין.-פי ההסכם, לרבות על פי המפרטים ו/או על-אחר אשר מינויו נדרש על
 

, יהיו טעונים אישורו המטעמו של הקבלן באתר העבוד עבודהשל מהנדס הביצוע ומנהל ה מינויים 
מבלי צורך לנמק  עתאו לבטלו בכל  ורורשאי ליתן את איש יהיההמוקדם של המזמין, והמזמין 

 לטתו.את הח
 

יגיש למזמין לפחות פעם בשבוע במהלך כל ביצוע הקבלן מתחייב כי ממונה בטיחות מטעמו  14.2
העבודות דו"ח בטיחות על סמך ביקורו של מנהל הבטיחות באתר העבודות וכי הקבלן יפעל 

 כמפורט בדו"ח כאמור.  לאלתר ועל חשבונו ועל אחריותו לתיקון כל פגם  
 

את בא כוחו המוסמך ו/או את מהנדס  ההעבוד רלא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באת הקבלן 14.3
 .בהנזכרים לעיל מבלי לקבל את אישורו של המפקח מראש ובכת ההביצוע ו/או את מנהל העבוד

 
 יועל ותלגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מתחייב הקבלן למלא את כל החובות המוטל מבלי 14.4

, תקנות התכנון והבניה 1965 -ת על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"הדין לרבו לבכ ןכהגדרת
, תקנות התכנון והבניה )פיקוח עליון על הבניה(, 1970 -)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

ותקנות ארגון הפיקוח  1988 -)עבודות בניה(, התשמ"ח בודה, תקנות הבטיחות בע1992 -תשנ"ב
 .1996 -)ממונים על בטיחות(, התשנ"ו  עבודהעל ה

 
ואת מהנדס הביצוע בטלפונים סלולריים  היצייד את בא כוחו המוסמך, את מנהל העבוד הקבלן 14.5

 באופן שיאפשר זמינותם בכל זמן בו מבוצעות עבודות באתר.
 

, לאדריכל ולמהנדס את מספרי הטלפון בביתם של בא כוחו למזמיןימסור למפקח,  הקבלן 14.6
ושל מהנדס הביצוע וכן את מספרי הטלפונים הסלולרים של כל אותם  השל מנהל העבודהמוסמך, 

 כאמור, וכן ידאג לעדכון הנתונים מיד עם שינויים.  יםאנש
 

כ"קבלן ראשי" כדי  ןבסעיף זה בדבר אחריותו של הקבל ורהסר ספק, מובהר, כי אין באמ למען 14.7
, בגין אחריותו ו/או הפעולות ו/או אולזכות את הקבלן בתמורה נוספת, מכל מין וסוג שה

 השירותים שיתן לפי סעיף זה.
 

    
 עובדים ורשיונות כניסה הרחקת .15

 
ימלא כל דרישה מאת המזמין ו/או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם  הקבלן 15.1

המועסק על ידי הקבלן באתר העבודות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בדבר 
של בא כוחו המוסמך מנהל העבודות ו/או מהנדס הביצוע. הקבלן ימלא כל דרישה  תוהרחק

דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו  פיימים ממועד קבלתה. אדם שהורחק ל 7כאמור תוך 
. המזמין ו/או המפקח לא יהיו יפיןבאתר העבודות ו/או בביצוע העבודות בין במישרין ובין בעק

ימים מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל, ימצא  7ותיהם כאמור. תוך חייבים לנמק את דריש
 הקבלן עובד מחליף אשר יאושר על ידי המזמין ו/או המפקח.

 
או הרחקתו של עובד, כאמור לעיל, תהא על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים של הקבלן,  העסקתו 15.2

או המפקח כאמור, כדי ליצור יחסים משפטיים כלשהם בין המזמין /וואין בדרישותיו של המזמין 
ו/או המפקח לבין עובד כאמור, והמזמין ו/או המפקח אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן או דרך 

כל עובד כאמור הן כלפי  לשהם, להעסקתו או הרחקתו ו/או לתוצאות העסקתו או הרחקתו ש
 העובד והן כלפי הקבלן. 

 
בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות( שיגרמו  מזמיןויפצה את הישפה  הקבלן 

למזמין ו/או למרכז הרפואי כתוצאה מתביעה ו/או מדרישה של עובד הקבלן כאמור לעיל כנגד 
 כוםכנגד המרכז הרפואי ו/או מי מטעמו, ויהיה רשאי לנכות כל סכום כאמור מכל ס והמזמין ו/א

 .זהחוזה המגיע לקבלן לפי 
 



להורות לקבלן על הצורך בהגבלת הכניסה לפרוייקט ו/או  םרשאי וו/או המפקח יהי המזמין 15.3
והקבלן מתחייב למלא  הםלאתר העבודות ו/או להתנות את הכניסה כאמור בתנאים שיראו ל

 אחר הוראות המזמין.
 

יצויים הקבלן, לפי ס"ק זה, תחייב את הקבלן בפ יביד המפקחמילוי הוראות המזמין ו/או  אי 15.4
ש"ח לכל יום עבודה ו/או חלק ממנו, לאחר שפיצוי זה הוערך על  1,000מראש בסך של  ועיםקב

ידי הצדדים כפיצוי סביר והולם בנסיבות הענין  וזאת במשך כל פרק הזמן שתמשך העסקתו של 
חוזה מבלי לגרוע מזכויות אחרות של המזמין על פי כל דין ו/או על פי  אתאותו אדם כאמור, וז

 .   זה
 

התשלום לפי ס"ק זה יהיה אחת לשלושה חודשים לפי דו"ח שימציא המזמין ו/או המפקח  מועד 
 לתוכנו. הו/או המהנדס לקבלן אשר יהווה ראיה חלוט

 
או הרחקתו של עובד, כאמור בס"ק זה, תהא על אחריותו /והסר ספק, מובהר, כי העסקתו  למען 

המזמין ו/או המפקח כאמור כדי ליצור יחסים  שלרישותיו ועל סיכונו הבלעדיים של הקבלן ואין בד
בין המזמין ו/או המפקח ו/או המזמין לבין העובד כאמור, והמזמין לא יהיה  שהםמשפטיים כל

העסקתו או הרחקתו של עובד  אותאחראי בכל אופן או דרך שהן להעסקתו או הרחקתו ו/או לתוצ
( ו/או נזק תהוצאה )לרבות הוצאות משפטיו בגין כל יןכאמור. הקבלן ישפה ויפצה את המזמ

 שיגרמו למזמין כתוצאה מהפרת ס"ק זה.    
 

הקבלן עילה ו/או   בידיהסר ספק, מובהר, כי הוראה של המזמין לפי סעיף זה, לא תהווה  למען 15.5
ו/או לסטיה כלשהי מלוח הזמנים ו/או להאטת קצב  ודותצידוק להארכת מועד סיום העב

 . דותהעבו
 

 ושמירה גידור .16
 

מתחייב לספק באתר העבודות על חשבונו גידור ושמירה בכל שעות היממה ובכל ימי  הקבלן 
השבוע, ושאר אמצעי זהירות לבטחונם, בטיחותם,  ונוחיותם של עובדיו והמועסקים על ידו 

של כל הקבלנים האחרים, עובדיהם והציבור הרחב, וזאת בכל  יותםולבטחונם, בטיחותם,  ונוח
ו/או על פי הוראה מצד  יןיהיה צורך בכך או שידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דמקום ש

רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן יתחזק ויתקן בכל פעם, לפי הצורך ועל חשבונו כל פגם בגדר, ו/או 
 הבטחון האחרים לשביעות רצון המפקח בכל מהלך העבודות. צעיבאמ

 
 

לפי סעיף זה ו/או לא ביצען לשביעות רצונו של המזמין, יהיה ביצע הקבלן את התחייבויותיו  לא
זהירות. כל ההוצאות  מצעיהמזמין רשאי )אך לא חייב( לפי שיקול דעתו הבלעדי להציב גידור וא

, 20%או אמצעי זהירות הצבתם באתר ו/או תיקונם בתוספת /ובהזמנת גידור  למזמיןשייגרמו 
 .   חוזה זהזכויות אחרות של המזמין על פי כל דין ו/או על פי על הקבלן, וזאת מבלי לגרוע  מ ולויח

 
 למפקח ומבנים אחרים משרד .17

 
ולהחזיק על חשבונו באתר  להתקיןיידרש ואך ורק אם יידרש ע"י המפקח,  אםמתחייב,  הקבלן

המפקח את המתקנים והמבנים  רהעבודות לפי דרישת והוראות המפקח ובמיקום כפי שיאש
אחזקת  וצאותשיקבעו על ידי המזמין ו/או המפקח לפי שיקול דעתם הבלעדי. הקבלן ישא בה

 המתקנים והמבנים כאמור. 
 

 וחשמל מים .18
 

רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את מיקומם של מקורות המים והחשמל. הקבלן  18.1
, לרבות לצורך הרצת בתשלומים בגין צריכת המים והחשמל באתר בתקופת ביצוע העבודות ישא

, על פי שיקול דעתו, יאפשר אספקת חשמל ומים מרשתות המזמין. המתקנים שיותקנו בפרויקט
החשמל והמים של המזמין, בכפוף לכך שהקבלן יתקין, על חשבונו, מונה חשמל ומד מים בנקודות 

לא התקין הקבלן מונה חשמל ו/או  כל התשלומים בגין צריכת החשמל והמים.ההתחברות וישא ב



רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את גובה סכום השתתפות  המזמיןמד מים כאמור, יהיה 
 הקבלן בתשלומי המים ו/או החשמל ויהיה רשאי לנכות סכומים אלו מהתשלומים לקבלן.   

 
ים והחשמל של המזמין ייעשו אך ורק ע"י בעלי מקצוע מורשים מה חיבורי מערכות הקבלן לרשתות 

   ולאחר תאום עם המפקח ועם גורמי המזמין  האחראים על מערכות אלו.
 

אספקת החשמל והמים לאתר כוללת גם את אספקת החשמל למערכת תאורה היקפית לאתר, 
ולביתן השומר,  המזמיןשתותקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, וכן אספקת חשמל ומים למשרד 

שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. מועדי ניתוק מערכות המים והחשמל, ככל  24אספקה הנדרשת 
בכדי שלא לגרום לכל הפרעה ו/או מטרד למזמין  המזמיןשיידרשו לצורך התחברות, יתואמו עם 

 או לבעלים של המקרקעין.
 

מקרים לומיכלים רזרביים למים  על הקבלן יהיה להקים על חשבונו באתר העבודות משאבות 18.2
בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המיכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו 

שפרת הבטון וכמו כן יוכלו לספק אלספק מים בכמויות מספיקות במשך יום שלם של יציקה ו
באתר  מים בכמויות מספיקות לשתיה ולצרכים אחרים של הקבלן ושל הקבלנים האחרים

 העבודות.
 

הואיל ומעליות ומיכון אחר של הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להכין על חשבונו  18.3
באתר העבודות גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת 

 חשמל ברשת הכללית.
 

לן המפורטות לעיל או ככל , ביצע המזמין איזה מהתחייבויות הקבחוזה זהככל שקודם לחתימת  18.4
שהמזמין יחליט לשלם במקום הקבלן הוצאה שהקבלן חייב בה  אזי כל הסכומים שהוציא 

, חוזה זההמזמין בקשר לכך יקוזזו מהתשלומים הקרובים שעל המזמין לשלם לקבלן על פי 
 . 20%בתוספת 

 
תר הבניה וכן בכל לכוח ותאורה לפי התקדמות העבודה בכל שטח א חשמל להכין רשת על הקבלן  18.5

פאזיים מוגנים אשר משם -חשמל קומתיים תלתלוחות קומה. מודגש כי בכל קומה יש להכין 
מערכת  החשמל הזמנית תבוצע ע"י  יוכלו הקבלנים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות מספיקה.

  חשמלאי מוסמך מטעם קבלן החשמל העובד באתר וללא תמורה נוספת
 

קבלנים את עומסי החשמל הדרושים לביצוע עבודתם ובעיקר עבור קבלן לקבל מראש מההעל  18.6
 עבודת הרתכים בקומות.

 
קבלן יקיים תאורה מספיקה במקום ביצוע העבודות ותאורה מיוחדת במקרה של ביצוע עבודות ה 18.7

בלילה, בכל שטח הפרויקט, וזאת לפי דרישת הקבלנים או מי מהם, מודגש בזאת כי החשמל 
המשתמשים חייבים להיות מותקנים באופן מקצועי ובטיחותי. על קבלן הבנין והתאורה לכל 

-לדאוג לכמות מספיקה של כח ותאורה שתאפשר ביצוע של עבודות הקבלנים ללא תקלות, בו
מתקני החשמל הזמניים יהיו תקניים, בטיחותיים ויענו לכל דרישות חוק  זמנית ולא במשמרות.

 ודין
 

פקת מים זמנית לפי התקדמות העבודה. המערכות הזמניות יפורקו על הקבלן להקים מערכת אס 18.8
 .המזמיןעם השלמת העבודה במועד שיתואם עם 

 
 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה. ולא תשולם עבורה תמורה נוספת. 18.9

 
 

 בביצוע העבודות בטיחות .19
 

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות  19.1
בבטיחות בעבודה והוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב 

 ובנספחיו.   בחוזה זההקבלן למלא בדייקנות אחר כל הוראות הבטיחות ונהלי המזמין הקבועים 
 



מטעמו ועל חשבונו, אחראי בטיחות לביצוע העבודות  אשר ילווה את  חייב להעסיקהקבלן מת 
ביצוע העבודות, יעמוד בקשר מקצועי עם משרד העבודה בקשר לקיום כל כללי הבטיחות 
הנדרשים, ויבטיח את ביצוע כל כללי הבטיחות הנדרשים בביצוע העבודות בבית חולים ומעל 

 למבנה מאוכלס בפרט.
 

עבודות מתוכננות להתבצע בסמוך לאתר פעיל  של בית החולים, מצהיר הקבלן, כי ידוע כיוון שה 
ובנספחיו. חוזהלו, שביצוע העבודות יחייב נקיטת אמצעי בטיחות קפדניים וחמורים כמפורט ב

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שכל פעולה הכרוכה בסיכון בטיחותי כלשהו, לרבות הנפות, טעינות 
,  וכל מטען אחר, תתבצע בהתאם להוראות הגורמים האחראים על הבטיחות ופריקות של ציוד

ובנספחיו והמתחייבים מהוראות כל  בחוזה זהבמרכז הרפואי, ובהתבסס על הכללים הקבועים 
 דין וכי כל פעולה 

 
כאמור, תחייב, לפני ביצועה, קבלת אישור מראש של כל הגורמים האחראים על הבטיחות בביצוע 

 העבודות.
 

כל המנופים, ציוד ההרמה באתר חייבים להיות בדוקים ומאושרים בכל עת על ידי בודק מוסמך  
 מטעם משרד העבודה, שאינו אחראי על הבטיחות מטעם הקבלן.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד המפקח ו/או נגד המרכז  19.2

ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע הרפואי ו/או נגד כל גורם אחר בין 
העבודות, הקבלן יהיה, לכל דבר וענין, גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל העבודות" ונוטל על עצמו 
 את כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו אשר יחייבו אותו גם באשר לעבודות קבלני המשנה.

 
אביב יפו ו/או בועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או בכל -ת תלהקבלן מתחייב בזאת לחתום בעיריי 19.3

רשות מוסמכת אחרת, על כל הצהרה ו/או מסמך הדרוש לפי חוק בגין העסקת מהנדס אחראי על 
 ביצוע העבודות, על ידו.

 
ו/או לפי כל דין בכל הקשור לשמירת הוראות  חוזה זהמבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן לפי  19.4

ובנספחיו,  בחוזה זהדות ומילוי נהלי המזמין בביצוע העבודות כמפורט בטיחות בביצוע העבו
הקבלן מתחייב על חשבונו למסור מידע מלא לעובדיו ו/או למי מטעמו בדבר סיכונים וכן להדריך 

ן מתחייב לנהל פנקס לאת עובדיו ו/או מי מטעמו  בידי גורם שאושר ע"י מפקח עבודה ראשי. הקב
 ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(.הדרכה, כנדרש בתקנות 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור, מסירת המידע כמפורט בס"ק זה יתייחס הן לסיכונים הנובעים מאופי 
העבודה בה מועסק כל עובד והן לסיכונים הקשורים לסביבת העבודה בבית החולים ו/או באתר 

 העבודה/הבניה, הכל בהתאם לעניין.
 

ן ימסור למזמין עם תחילת ביצוע העבודות ולא פחות משנה הצהרה כתובה ומפורטת בנוגע הקבל 19.5
 למסירת מידע בדבר סיכונים והדרכת העובדים כמפורט בסעיף זה.

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או לקבל שירות  ממי שלא נמסר לו  19.6

שת המזמין, מעת לעת, הקבלן יציג פנקס הדרכה ע כאמור ו/או לא עבר הדרכה לפי דרידהמי
 המכיל רישום ותיעוד מעודכן של מסירת מידע והדרכות לעובדיו ו/או מי מטעמו.

 
לניהול  תוכנית מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, הקבלן יכין ויישם, על חשבונו ועל אחריות, 

שהוא מבצע במסגרת הבטיחות המתייחסת הן לסיכוני בטיחות הנובעים מאופי העבודות 
והן לסיכוני בטיחות הקשורים לסביבת העבודה בבית החולים ו/או באתר העבודה/הבניה. חוזהה

הקבלן ימסור למזמין עותק מתוכנית ניהול הבטיחות שהכין ולפי דרישת המזמין יכניס שינוים 
 בתוכנית כאמור )אין באמור כדי להוות חובה על המזמין להעיר הערות כאמור(. 

 
בלן מתחייב להשתתף על חשבונו ועל אחריותו בהדרכות שיערוך המזמין על נהלי העבודה הק 19.7

והבטיחות שלו וזאת מעת לעת ולפי דרישת המזמין. אי השתתפות בהדרכות יהווה הפרה של 
ו/או על חוזהוהמזמין יהא רשאי להורות על הפסקת העבודות ו/או על ביטול ה חוזה זההוראות 

 ו/או לפי כל דין. זה חוזהכל צעד אחר לי 



 
לפי דרישת המזמין,  הקבלן יאשר בחתימתו על גבי תצהיר נהלי המזמין, כי נמסר לו אוגדן של  19.8

 נהלי המזמין, וכי הוא קרא והבין אותם ומתחייב כי ינהג על פיהם ועל פי דיני הבטיחות בעבודה.
 

שור לשמירת הוראות ו/או לפי כל דין בכל הק חוזה זהלגרוע מהתחייבות הקבלן לפי  מבלי 19.9
ובנספחיו,  בחוזה זהבטיחות בביצוע העבודות ומילוי נהלי המזמין בביצוע העבודות כמפורט 
על נספחיו  חוזה זהיהיה רשאי המזמין ו/או מי מטעמו )אך לא חייב( לפקח על מילוי הוראות 

 עמו.ו/או הוראות כל דין בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מט
 

, כי במקרה מסוים הקבלן םמוסכם, כי היה ויתגלה על ידי המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמ 
על נספחיו ו/או הוראות לפי כל  חוזה זהו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו אינו ממלא אחר הוראות 

ן ו/או דין, יפנה המזמין את תשומת ליבו של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לכך והקבל
מי מעובדיו ו/או מי מטעמו והנ"ל יסלקו את ההפרה מיד עם דרישה וינקטו בכל האמצעים 

 הדרושים לשם כך.
  

, המזמין  חוזה זהמוסכם בין הצדדים, כי מבלי לגרוע מכל סעד של המזמין לפי כל דין ו/או לפי  
ו/או מי מטעמו יהיה זכאי לתמורה שתשולם לו על ידי הקבלן וזאת בגין כל פעם שגילה המזמין 

 חוזה זהו/או מי מטעמו, כי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו אינם מקיימים את הוראות 
ובדיו ו/או ש"ח לכל פעם בו יחרוג הקבלן ו/או מי מע 300על נספחיו ו/או הוראות כל דין בסך של 

 על נספחיו ו/או הוראות כל דין בביצוע העבודות. חוזה זהמי מטעמו מהוראות 
 

מועד התשלום לפי ס"ק זה יהיה אחת לשלושה חודשים לפי דו"ח שימציא המזמין ו/או המפקח  
ו/או המהנדס לקבלן באשר לכל אותן הפעמים בהן הפר הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו 

על נספחיו ו/או הוראות כל דין בביצוע העבודות. האמור בדו"ח יהווה ראיה  חוזה זהאת הוראות 
 חלוטה לתוכנו.

 
למען הסר ספק, מובהר, כי אין באמור בס"ק זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי  

דין,  ו/או על פי כל חוזה זהפי -מטעמו או לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי  המוטלת עליו על
ואין בתשלום לפי סעיף זה, בשום מקרה כדי להפחית מאחריותו של הקבלן לנזקים שיגרמו ו/או 

 על נספחיו ו/או הוראות כל דין בביצוע העבודות. חוזה זהעלולים להגרם עקב אי מילוי הוראות 
  

 בציבור פגיעה .20
 

 בזאת כדלקמן: חייבכדי ביצוע העבודות הקבלן מת תוך
 

ביצוע העבודות  תלא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בע כי 20.1
הצורך ובלית ברירה ידאג  מידתיעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, וב

 להקטנת אי נוחות כאמור ככל הניתן לשביעות רצונו של המפקח.
 

לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש, דרך, שביל, פרוזדור, וכיו"ב  כי 20.2
אתר העבודות ו/או  ומיאו בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו המצוי בתח

אם ניתן לכך אישור המפקח מראש וכן ניתנו רשות ואישור על פי כל דין  לאבסמוך אליו, א
 , ככל הנדרש.יתוממהרשות המק

 
 עליהן יורה המפקח מעת לעת. ותלרעש בשע מותימנע מביצוע עבודות הגור כי 20.3

 
, מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה, אלא הלא יניח חומרים, ציוד, כלי עבוד כי 20.4

 על פי היתר בכתב מהמפקח ובהתאם לתנאי ההיתר.
 

וכיוצא בזה כפי שידרש מעת לעת על  זהרהטי א, שלת, גדרומחיצותיתקין מנורות, פיגומים,  כי 20.5
הגנה מספקת על הציבור, לרבות הקבלנים האחרים ועל העובדים המצויים  שםידי המזמין ל

 באתר העבודות ובסמוך אליו.
 



 ותשל משא הובלתםלא תהיה הפרעה לתנועה בדרכים המובילות לאתר העבודות, ולצורך  כי 20.6
 מיוחדים, יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהמפקח וכן מכל רשות מוסמכת.

 
והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה חוזהזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף 20.7

 יסודית של ההסכם. 
 

 גישה ארעיות דרכי .21
 

ביצוע העבודות מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות, ו/או מסלולים לפריקת ציוד וחמרים והובלתם,  אם 
יתקינם הקבלן על חשבונו בהיקף הדרוש ויחזיקם במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת הביצוע. התוואי 

או כפי /ו חוזה זההמוצע של דרכים אלו טעון אישורו של המפקח וזאת על פי תכניות הכלולות במסמכי 
ויסופקו לקבלן מפעם לפעם ו/או על פי תכניות שיוצעו על ידי הקבלן ויאושרו מראש על ידי המפקח.  ושיוכנ

העבודות או בכל מועד אחר שייקבע על ידי המזמין יפרק הקבלן את הדרכים האמורות, יסלק  מתעם השל
את פני הקרקע למצבם הקודם. מהמקום את כל החומרים, השברים והפסולת שהתקבלו מן הפירוק, ויחזיר 

מהמזמין. במידה ודרכי גישה ארעיות  םהקבלן על חשבונו וללא כל תשלו יכל האמור בסעיף זה יעשה על יד
מתחברות לדרכים עירוניות או לרשות הציבור, יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים מהעירייה 

 ומהרשויות המוסמכות לכך.

 

 מעבר זכות .   א21
 

הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה, שאינה בבעלותו של  נזקק
יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה מכספו ועל חשבונו כפי  -המזמין 

 שיוסכם בין בעלי הזכות האמורה לבין הקבלן.   
 

 הפרעות לתנועה מניעת .22
 

ותקלות לתנועת כלי רכב והולכי רגל, כגון  הפרעותינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות למניעת  הקבלן
לשעות הלילה, הצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה,  םאור, פנסים מהבהבי-הצבת תמרורים מחזירי

קבלן יהיה הכל לשביעות רצון המפקח. ה -ביצוע תאומים עם העיריה והמשטרה, תשלום אגרות וכיו"ב, 
 ןאחראי לאחזקת המתקנים הנ"ל במצב תקין במשך כל תקופת בצוע העבודות. בגמר העבודות יבטל הקבל

 את כל המתקנים הנ"ל, ויחזיר את השטח לקדמותו, על חשבונו.
 
 על נקיון הדרכים במרכז הרפואי  כל זמן עבודתו. ורהקבלן לשמ על
 

 מפני פגיעות במתקנים זהירות .23
 

-על םנזק למתקני גרימתלנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע מתחייב  הקבלן
קרקעיים או סמויים הנמצאים באתר העבודות או סמוך לו, לרבות מבנים, מכונות, -קרקעיים ו/או תת

לברר  כבלים  וצנרת )חשמל, תקשורת, טלפון וכו'( צנורות )מים, ביוב, תעול,  גזים וכו'( וכדומה. על הקבלן
קרקעיים העלולים להפגע תוך מהלך ביצוע העבודות. הקבלן מצהיר -מראש את מיקומם של מתקנים תת

מכל אחריות לנזק שיגרם על ידו ו/או על ו/או מי מטעמם בזה כי הוא משחרר את המזמין ו/או את המפקח 
מפקח והרשויות קבלני המשנה שלו לאותם מתקנים, ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון ה ידי

 המוסמכות.
 
 

 על ידי המזמין תיקון א.23
 

או קלקול שהקבלן  נזק, אך לא חייב, לתקן כל חוזה זהאחר לפי  סעדיהיה רשאי, מבלי לגרוע מכל  המזמין 
, על חשבון הקבלן, ולנכות את כל ההוצאות הכרוכות בתיקון נזק או קלקול כאמור חוזה זהאחראי להם לפי 

או מכל סיבה חוזהסכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, על פי ה , מכל20%בתוספת 
אחרת, וכן לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. למען הסר ספק מוצהר, כי האמור בסעיף זה אינו משחרר את 
ן הקבלן מחובותיו על פי כל הוראה אחרת בהסכם. עלות התיקון תקבע על פי שיקול דעתו המוחלט של המזמי

ממנו את הטעון תיקון,  דרוש, כי המזמין לא יהיה חייב לפנות אל הקבלן ולהרולא תהיה נתונה לערעור. מוב
 ואין באי פניה כאמור לקבלן ו/או באי הודעה על הליקויים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפי סעיף זה.



 
 בציוד המזמין שימוש ב23

 
בשום פנים ואופן להשתמש בציוד של המזמין ו/או  םרשאי והיאו מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא י/ו הקבלן

, ללא קבלת תרשל מי מטעמו לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ציוד של קבלנים אחרים הנמצאים בא
בציוד כאמור, אזי מבלי לגרוע  מטעמואישור המזמין מראש ובכתב. השתמש הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי 

ו/או לפי כל דין,  ישלם הקבלן  מיד עם דרישה למזמין ו/או למי שיורה  חוזה זהין לפי מכל סעד העומד למזמ
. עלות השימוש בציוד כאמור 20%לפי שיקול דעתו את עלות השימוש בציוד כאמור בתוספת  מיןלו המז

 תקבע על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ולא תהיה נתונה לערעור. 
 

  אשפה פינוי ג23
 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו במהלך כל ביצוע העבודות באופן שוטף לניקוי אתר העבודות  הקבלן
וסביבתו מאשפה ו/או מפסולת. הורה המזמין ו/או המפקח לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו לפנות 

בלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי לו, יבצע זאת הק וכהפסולת ו/או אשפה מאתר העבודות ו/או מהסביבה הסמ
לאלתר. לא נשמע הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו להוראות המזמין ו/או המפקח ביחס לפינוי  ומטעמ

את האשפה, אזי המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לפנות את האשפה  טפתהאשפה ו/או לא פינה בצורה שו
זה, אזי מבלי לגרוע מכל סעד העומד  בסעיףאשפה כאמור הקבלן. פינה המזמין ו/או מי מטעמו את ה קוםבמ

ו/או לפי כל דין,  ישלם הקבלן למזמין מיד עם דרישה למזמין ו/או למי שיורה לו המזמין  חוזה זהלמזמין לפי 
. עלות פינוי האשפה כאמור תקבע על ידי 20% תלפי שיקול דעתו את עלות פינוי האשפה כאמור בתוספ

 והמוחלט ולא תהיה נתונה לערעור.  לעדיעתו הבהמזמין לפי שיקול ד
   

   ציוד גרירת ד23
 

ו/או מי מטעמו ישמעו וימלאו בקפידה אחר נוהלי והוראות המזמין בדבר העמדת  יוו/או מי מעובד הקבלן 
ציוד הקבלן ו/או מי מטעמו באתר ו/או בסמוך לו )לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור העמדת רכבים 

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו(. לא נשמע הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו להוראות  של הקבלן
המזמין ונהלי המזמין והעמיד ציוד במקום אסור, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לגרור את ציוד הקבלן 

ע מכל סעד העומד מטעמו את הציוד כאמור בסעיף זה, אזי מבלי לגרו מימהמקום האסור. גרר המזמין ו/או 
למזמין ו/או למי שיורה לו המזמין לפי  דרישהכל דין,  ישלם הקבלן  מיד עם  פיו/או ל חוזה זהלמזמין לפי 

על ידי המזמין  ע. עלות גרירת הציוד כאמור תקב20%שיקול דעתו את עלות גרירת הציוד כאמור בתוספת 
 . לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ולא תהיה נתונה לערעור

 
 בפני גשמים ומי תהום הגנה .24

 
ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודות, הציוד, הכלים והחומרים שהובאו לביצוען של  הקבלן 

בפני מי גשמים. הקבלן ינקוט באמצעים אלה  עבודותהעבודות וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ה
 ביזמתו ועל חשבונו הוא.

 
וצנרת  דלקהצורך, אספקת משאבות מים מונעות במנועי דיזל עם מיכלי  ידתההגנה יכללו, במ אמצעי

והפעלתן, חפירת תעלות לנקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת בצוע העבודות וסתימתן בגמר 
העבודות, ביצוע סגירות ואיטומים זמניים, וכן בכל האמצעים האחרים שידרשו על ידי המפקח ואושרו על 

 .חבאופן ובהיקף שיהיו לשביעת רצונו המלאה של המפק נקטועי ההגנה יידו. כל אמצ
 
 

 הגנה להעברת משאות מיוחדים אמצעי .25
 

חפץ מיוחד כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לכבלי  העביריהא צורך לחוזהלביצוע ה אם
למפקח  בשהוא, יודיע הקבלן בכתחשמל, לכבלי טלפון, לצנורות מים, ביוב, תעול, גזים ואח' או לכל גורם 

להבטחת אמצעי הגנה מתאימים,  יתו, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש בדעתו להעביר, ועל תכנולמזמין
 לאהויקבל, לפני ההעברה, את האישורים שיידרשו לשם כך. העברת חפצים כאמור תעשה על אחריותו המ

צד שלישי בגין  ולכלייגרם למזמין, למרכז הרפואי והבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, והוא ישא בכל נזק ש
 העברת החפץ האמור.

 



הכרוכות   עבודותבנספחיו או בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן כי  בחוזה זהלגרוע מכלליות האמור  מבלי
בהרמת חומרים ו/או ציוד כבדים באמצעות מנופים והשימוש במנופים ובציוד העברה אחר יעשו תוך שמירת 
כל הוראות הבטיחות לרבות קביעת מסלולי הרמה מוגדרים, מאובטחים ונקיטת כל אמצעי הזהירות 

 שלום הציבור. להדרושים לשמירה ע
 

 זמניות בעבודות העמסות .26
 

לבצוע העבודות יצטרך הקבלן להעמיס תקרות או עמודים על ידי עגורנים, מעליות,  ניותכלפי טבע הת באם
תחילה את התכנית לאישור המפקח, ורק במידה והמפקח אישר בכתב  גישאו ציוד הרמה אחר, יהיה עליו לה

 קיםואת התכנית יותר לקבלן לבצעה, והוא הדין גם במקרים בהם ירצה הקבלן להשאיר זמנית פתחים לא יצ
 בתקרות או בחלקים אחרים של העבודות לצורך עגורנים, מעליות, או ציוד הרמה אחר.

 
 עתיקות אוצרות טבע, וכדומה מציאת .27

 
ובמהלך העבודות ימצא הקבלן עתיקות ו/או אוצרות טבע ו/או  חפצים אחרים כלשהם בעלי  היה 27.1

ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות, הקבלן 
ידי כל אדם -לצורך על שלאלמניעת הפגיעה בהם או הזזתם  םהזהירות המתאימי עיינקוט באמצ

הענין וכמתחייב על  ילו הנם נכסי המדינה ו/או המזמין ו/או המרכז הרפואי, לפשהוא, באשר א
 פי כל דין.

 
הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך  יעלאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יוד מיד 27.2

 לפי הוראות המפקח. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות החוק בדבר עתיקות.
 

לאמור בתנאים המיוחדים ובמפרט הטכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש  בכפוף 27.3
טבעיים כמו חול ו/או אבן הנמצאים באתר העבודות ללא קבלת הסכמת המזמין מראש  םבחומרי

ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלתי ניתן לערעור לסרב ליתן את הסכמתו 
ים ולרבות לתת הסכמתו כפוף לכך שהקבלן ישלם לו בגין החומרים ו/או להתנותו בתנא

 ידי המזמין.-האמורים את הסכום שיקבע על
 

חפירה בחלק כלשהו של אתר העבודות מעבר למידה הדרושה לביצוע מטרת  כללא יבצע  הקבלן 27.4
 מותרת על פי דין. חפירהוזאת גם אם החוזהה

 
 פטנטים .28

 
ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו ואת המרכז הרפואי על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  הקבלן

, סמלי מסחר מיםהיטל וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדג
שיסופקו על ידי  או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, במתקנים, ציוד או חומרים

 הקבלן.
 

 שלטים .29
 

פי כל דין, שלטים לפי -יכין ויקבע באתר העבודות, על חשבונו, לרבות האחריות לרישום ורישוי על הקבלן
דוגמא וגודל הכל כפי שיורה המזמין, בהם יוצגו שמם של הפרוייקט ושל המזמין, רשימת מתכננים וכל פרט 

תו של הקבלן לפי סעיף זה כוללת גם את תשלומי כל המיסים ו/או נוסף אחר שיקבע על ידי המזמין. התחייבו
 היטלים הקשורים בשלטים, הכל על חשבונו של הקבלן.

 
 

 בלילה, בשעות נוספות, בימי שישי ובערבי חג עבודות .30
 

בשעות הלילה או  חוזה זהלפי  תהיפוכו של דבר, לא יעשו עבודו מפורשבחוזהאם הותנה ב פרט 30.1
 בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המזמין בכתב.

 



ההוראה לעיל חלה על עבודות שצריכות להיעשות מטבע הדברים, ללא הפסקה או במשמרות  אין 30.2
שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות,  העבוד כלרצופות, או 

 בלן להודיע מיד למפקח על כך במפורש.ואולם במקרה של עבודות כאלה על הק
 

לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף אם, כדי למלא אחר הוראות לוח הזמנים ואחר  הקבלן 30.3
על נספחיו, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום או חוזהיתר הוראות ה

 לעבוד בלילה. עליויהיה 
 

 הוסף עבור המקרים בהם, בגלל הכרח להמשיך בעבודלא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נ הקבלן 30.4
וכיו"ב(, יהיה עליו לעבוד בשעות  וםשאסור להפסיקה )כדוגמת יציקת בטון, שאיבת מי תה

נוספות או בלילה. המפקח יהיה הקובע באופן בלעדי וסופי בדבר הצורך שהעבודות יבוצעו ללא 
 הפסקה כאמור.

 
אחת ולרבות עבודות לילה יהיה חייב להשיג על  תרמקרה בו הקבלן יעבוד ביותר ממשמ בכל 30.5

חשבונו את כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים הדרושים לצורך זה מכל רשות מוסמכת ולשלם 
 כל אגרה היטל או תשלום אחר לצורך זה וזאת על חשבונו.

 
 ך.מתחייב לעבוד בכל ימי שישי וערבי חג ולא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף עקב כ הקבלן 30.6

 
 ותשלום מיסים חוקלהוראות ה ציות .31

 
כל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת  הוראותמתחייב לבצע את העבודות בהתאם ל הקבלן 31.1

 ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבניה.
 

אישור ו/או היתר ולעמוד  כללגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו  מבלי 31.2
 בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי ההסכם.

 
יהיה אחראי לביצוע כל הניכויים החלים עליו על פי כל דין, ולהעברתם ו/או לתשלומם  הקבלן 31.3

כל הוראה הנובעת  לשלטונות ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסמכים, הכל לפי הענין ולפי
 ו/או מכל הוראות דין.חוזהמה

 
, העירוניים, םיהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיי הקבלן 31.4

המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות, אופן ביצוען והשלמתן 
או שידרשו לביצוען, למעט רשיון /לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל הרשיונות הדרושים ו

ידי הרשויות האמורות על פי כל דין  להבניה, וכן למילוי כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו ע
 ויתר פעולות הקבלן על פי ההסכם. עבודותבהקשר לביצוע ה

 
 הוהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרחוזהזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף 31.5

 ית של ההסכם.יסוד

 

 עובדים -ד'  פרק
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן .32
 

האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה -הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח 32.1
. בקשר עם ביצוע העבודות עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם

לא תינתן מודגש בזאת, כי  ידי הקבלן.-המועסקים עלכל שהיא כלפי  מחוייבותלמזמין לא תהיה 
 שירותים סניטרים, טלפון ,לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות

 וכיו"ב.
 

הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים לביצוע העבודות באיכות  32.2
ן בפרויקט, יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית ידי הקבל-. כל העובדים שיועסקו עלהגבוהה ביותר

 .או עובדים זרים המועסקים כדין
 



לאישורו את כל פרטי זהותם של עובדיו ופועליו, ושל עובדיהם ופועליהם של  למזמיןהקבלן יגיש  32.3
שעות לפני מועד תחילת עבודתם המתוכננת באתר. לאחר מתן אישור  48קבלני משנה שלו, 

, ירשום הקבלן את הפרטים המלאים של כל עובד שאושר אצל קצין הביטחון של האתר המזמין
והעובד ידרש ללבוש תג מזהה בכל עת שהייתו באתר. למען הסר ספק, מובהר, כי מתן אישור 

בכל עת, מבלי  המזמיןלהכנסת עובד מסויים לאתר הינה זמנית וניתנת לביטול על ידי  המזמין
 ת החלטתו.יידרש לנמק א שהמזמין

 
ובכלל זה ביחס חוזהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות נספח ג' ל 32.4

 לנהלי ביטחון.
 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .33
 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך  33.1
 .המזמיןו/או על פי הוראות בחוזה המועד הקבוע לכך 

 
ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר -קבלת העובדים לעבודה על 33.2

עסקו על ידו בביצוע העבודות, ויקיים את הוראות החוק בנוגע לתנאי העבודה, ולעובדים שי
לקרנות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ותשלום לרבות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין, 

המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה ידי האיגוד 
 דומה באותו אזור.

 
הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא  33.3

כמפורט  והתחייבויותי, להנחת דעתו, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את למזמין
 יף זה.בסע

 
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום מקרה  

 ידי הקבלן חובה כלשהי.-כמטיל על המזמין כלפי האנשים המועסקים על
 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין  33.4
בכל הקשור  ,לרבות ממשרד הבריאות ,ולקבל אישורים מתאימים ידי כל רשות מוסמכת,-ועל

 אסורה בהחלט.לינת פועלים באתר מובהר כי  להזנתם והלנתם של העובדים.
 

מעובדי הקבלן, כל עובד הבלעדי, לצוות על הקבלן להרחיק  וסמכות, על פי שיקול דעת למזמין 33.5
הבלעדי. הקבלן מתחייב  וקול דעתמתחומי אתר העבודות, לצמיתות או לפרק זמן אחר על פי שי

לענין זה עובדי הקבלן,  לאלתר. ןבכל עניין כאמור ולבצע המזמיןלשתף פעולה ולהישמע להוראות 
לרבות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהל העבודה מטעם הקבלן ומהנדס הביצוע מטעמו. 

 .המזמיןשעות ממועד קבלת דרישת  48הרחקת העובד תבוצע תוך 
  

 
 ורווחת העובדים אדם-אדם ומצבות כח-כחפנקסי  .34
 

אדם שיירשמו בהם שמו ומקצועו -, פנקסי כחהמזמיןהקבלן מתחייב לנהל לשביעות רצונו של  34.1
 לפי דרישתו. למזמיןואלו יומצאו  ושל כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר

 
הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם של  34.2

הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר העבודות לשביעות רצונו של 
 וככל שנדרש עפ"י הוראות הרשויות. המזמין

 
 

 מעביד -אי קיום יחסי עובד  .35
 

בין הקבלן מהווה חוזה עבודה וכי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אינו  חוזה זהמובהר בזאת כי  35.1
לא  המזמיןלבין ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או מתכנני הפרויקט ו/או עובדיהם של כל אלו 

  מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות ו/או שותפות לכל דבר ועניין. -מתקיימים יחסי עובד 



 
מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המיסים, הביטוח הלאומי וכן כל תשלום  35.2

 .חוזה זהחובה אחר אשר יחול בקשר לעיסוקו ולקיום התחייבויותיו על פי 
 

ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כן מצהיר הקבלן  מנהלהקבלן מצהיר בזה כי הוא  
 רשה לעניין מס ערך מוסף ורשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי.כי הוא רשום כעוסק מו

 
ו/או קבלן  מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן 35.3

אזי הקבלן זה הינם יחסי עובד מעביד,  חוזהעל פי  המזמיןלבין  המשנה ו/או עובדיהם של כל אלו,
 אה שתושת על המזמין בשל כך.ישפה את המזמין בגין כל הוצ

 
הראשונה לכך, בגין כל דרישה ו/או  והקבלן ישפה את המזמין, בתוך שלושה ימים מיום דרישת 35.4

 , לרבות קבלני משנה ו/או מתכנני הפרויקטתביעה שיופנו נגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו
מעביד או יחסי  -ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  הםו/או מי מעובדי

מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  -מרשה 
מי מעובדיו ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, 

עים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, חוק, צו הרחבה, נוהג חוב ו/או אחריות הנוב
 וכיוצא באלה.

 
 
 
 
 
 
 

 קבלני משנה וקבלנים אחרים -ה'  פרק
 
 

 קבלני משנה .36
 

. הקבלן אין הקבלן רשאי למסור לאחר )להלן: ״קבלן המשנה״( את בצוע העבודות, כולו או חלקו 36.1
הוא מי אשר יבצע את העבודה בפועל הלכה ולמעשה והעברת עבודות לקבלני משנה היא אסורה. 

זמין בכתב וזמן סביר הממחרף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי לבקש בעניינים מסויימים 
 יום לפני המועד המיועד לתחילת עבודתו של אותו קבלן משנה 30-מראש, ובכל מקרה לא פחות מ

. הודעת הקבלן תפרש מי מטעם קבלן המשנה יהא אחראי עבודות מסויימות לקבלן משנה להעביר
המזמין יהיה רשאי לסרב לאשר את העסקת קבלן המשנה  על ביצוע העבודות כולן או חלקן.

והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. מובהר, כי מסירת עבודה לקבלן משנה תהווה 
לגבות מהקבלן פיצוי מוסכם ה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי הפרה יסודית של חוז

בו בוצעה עבודה על ידי קבלן משנה של הקבלן ולא על ידי הקבלן בניגוד ללא בגין כל יום של 
וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי כל דין ו/או חוזה זה. מבלי לגרוע אישור המזמין, 

זה ו/או לפי כל דין, המזמין יהא  רשאי לנכות את גובה הפיצויים מזכותו של הקבלן לפי חו
המוסכמים ו/או ההוצאות מכל סכום שמגיע לקבלן לפי חוזה זה  ו/או לחלוט את הערבויות 

מובהר, כי התקשרות עם ספק הציוד על ידי הקבלן מחייבת אישור  שהמציא הקבלן לפי חוזה זה.
ולא יספר ציוד אלא אם אושרה זהותו של ספק הציוד המזמין בכתב ומראש והקבלן לא יתקשר 

בכתב ומראש. כל הוראות הסכם זה ביחס לקבלני המשנה יחולו בשינויים המצחוייבים על ספק 
הציוד למעט העובדה שהמזמין מכיר מלכתחילה כי לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להתקשר 

הקבלן לפי שיקול דעתו המוחלט. ואולם המזמין יהיה רשאי לסרב לבקשתו של  עם ספק ציוד
הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנושא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו והוא לקח אפשרות 
זאת במסגרת הצעתו לרבות שהתקשרות עם ספק יצרן מסוים תגרום להקטנה רווחיות הקבלן 

 . בביצוע העבודות
 

המזמין רשאי בכל עת להוראות לקבלן להפסיק את עבודתו של קבלן משנה וזאת מכל יבה שהיא  36.2
והקבלן ימלא אחר ההוראה. אין באמור בכך כדי להוות עילה לשינוי לוחות הזמנים. הקבלן 

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לעניין זה לרבות הוצאות והפסדים שנגרמו לו. 



 
ו קבלנים רשומים כחוק, על פי ענפי עיסוקם השונים. כמו כן, יהיה על קבלני כל קבלני המשנה יהי 36.3

המשנה לעמוד בסיווג המתאים להיקף הכספי של העבודה הנדרשת מהם. למען הסר ספק, מובהר 
 בזאת שקבלן המאושר לסכומים הנמוכים מסה"כ הצעת הקבלן לסוג זה של עבודה, לא יאושר.

 
כעובדי קבלן, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה, ובין ששכרם  למען הסר ספק, העסקת עובדים 36.4

משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודות, כולו או חלקו, 
 לקבלן משנה.

 
מסר הקבלן הודעה כאמור לעיל, רשאי המזמין להודיעו כי אין הוא מאשר את ביצוע העבודות 

 או כי הוא מאשר זאת בתנאים מסוימים.באמצעות אותו קבלן משנה, 
 

אין בביצוע העבודות, כולו או חלקו, ע״י קבלן המשנה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו  36.5
והתחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, 

 ויימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בזכויותיו של המזמין.
 

הקבלן אחראי באופן מלא שלם ומוחלט לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה ו/או מי מטמעם  36.6
ולעניין זה יראו כל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה ו/או מי מטעמם כאילו נעשו ו/או נחדלו 
על ידי הקבלן עצמו וזאת בין הקבלן היה מודע למעשה ו/או המחדל בין אם לאו, בין אם היה 

נוע אותו ובין אם לאו לרבות אם נעשה במזיד. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה יכול למ
 בעניין זה ולוקחת אחריות מלאה שלמה ומוחלטת כאמור בסעיף זה. 

 
העסקת קבלן משנה לא תיצור כל קשר משפטי בין המזמין לבין קבלן המשנה, ואין בה כדי להקים  36.7

. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף זה לידיעת חבות כלשהי של המזמין כלפי קבלן המשנה
 קבלן המשנה, ויבטיח כי קבלן המשנה יתחייב שלא לתבוע מהמזמין במישרין את שכר עבודתו. 

 
הקבלן מתחייב לשלם לקבלן המשנה את כל המגיע לו ולקיים את כל יתר התחייבויותיו כלפי  36.8

קבלן המשנה, בין השאר על מנת למנוע כל שיבוש בהשלמת העבודות. בתוך כך יישא הקבלן, על 
חשבונו, באחריות מלאה ובלעדית לסילוק כל תביעה או דרישת תשלום מאת קבלן המשנה לרבות 

  הוצאות המשפט.
 

הקבלן ישפה ויפצה את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה של קבלן המשנה וזאת מייד עם 
 דרישתו הראשונה של המזמין. 

 
למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה, כי המזמין לא יחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום  36.9

אם עשה זאת בהסכמה כלשהו רק בשל כך שסילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין 
 אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחייבו את המזמין.  -ובין אם עשה זאת לפי קביעה שיפוטית 

 
לי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מחויב להודיע למזמין על כל תביעה שהוגשה נגדו על ידי קבלן ב 36.10

ובמקומו מפני המשנה, ולפי החלטת המזמין, לצרפו כצד להליך ו/או לאפשר לו להתגונן בשמו 
 תביעת קבלן המשנה.  

 
המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, לשלם לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן,  36.11

 ולנכות שכר זה מכל תמורה המגיעה לקבלן.
 

 אחרים קבלנים  .37
 

עבודות  , לפי שיקול דעתו הבלעדי, אחריםקבלנים מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות  37.1
עבודות מערכות לרבות ואשר אינן כלולות בעבודות המפורטות בחוזה,  בפרויקטהקשורות 

להוציאן  החליט ומלאכות. כן יהיה רשאי המזמין לבצע באמצעות אחרים עבודות אשר המזמין 
 באמצעות קבלנים אחרים. ןולבצע כמפורט להלןהחוזה ממסגרת 

 
אשר יבצעו עבודות אחרות באתר כאמור של הקבלנים הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודה  37.2

ולפצותם כאמור העבודות ו/או מחוצה לו, לא לפגוע בציוד, בחומרים ובדרכי הגישה של הקבלנים 



ועם כל צד כאמור על כל פגיעה. כמו כן מתחייב הקבלן לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלנים 
, וזאת ללא דיחוי וללא עלות בפרויקטבודות שלישי אשר יבצע לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו ע

 נוספת מצד המזמין. 
 

 הקבלן הראשי .38
 

לשתף פעולה באופן מלא עם הקבלן הראשי ובכלל זה לבצע את העבודות תוך הקבלן מתחייב  38.1
תיאום מלא עם הקבלן הראשי ובהתאם ללוחות הזמנים שיורה הקבלן הראשי. הקבלן מצהיר 
כי הואיל והעבודות הן חלק מפרוייקט וכי הואיל ועליו להשמע להוראות הקבלן הראשי, יהיה 

לוחות הזמנים. הקבלן מצהיר כי לקח זאת בחשבון כאשר עליו לבצע שינויים בעבודות ו/או ב
 הגיש את הצעתו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין.

 
הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה ו/או נזק  38.2

ן ו/או הקבלן שנגרמו לו כתוצאה מהוראה ו/או החלטה של הקבלן הראשי והוא פוטר את המזמי
 הראשי ו/או מי מטעמם בגין כל נזק כאמור.

 
במקרה של מחלוקת עם הקבלן הראשי יכיריע המזמין והחלטתו תהיא סופית ומחייבת את שני  38.3

 הצדדים.
 

 מלאכהציוד, חומרים ו -ו'  פרק

 

 ציוד, מתקנים וחומרים אספקת .39
 

מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים  הקבלן 39.1
 המזמין.  וןרצ ותהדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביע

 
 .םוהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכחוזהסעיף זה הינו מעיקרי ה

 
וד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של כל הצי ותומצהיר ומתחייב כי ברש הקבלן 39.2

העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי שיקול דעתו של המזמין, הציוד ו/או 
הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על 

ן, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המזמי
תהיינה סופיות ובלתי  ריצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות המזמין כאמו רהמזמין ומבלי שהדב

 ניתנות לערעור.
 

מרים לאתר העבודות, כך שלא יחול כל עיכוב ומתחייב להבטיח אספקה שוטפת של ח הקבלן 39.3
ו של המזמין. בכפוף לאמור להלן במפורש, בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעת

אין בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות 
העבודות ומניעת עיכובים בביצוען. המזמין ו/או המפקח לא יאשרו סטיה מלוח הזמנים כתוצאה 

 הנובע מדחיה בלתי סבירה בהזמנתם. העבודותמחוסר חומרים באתר 
 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ווהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיחוזהזה הינו מעיקרי ה סעיף 
 

 העבודות אתרוציוד ב חומרים .40
 

פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות, לרבות אביזרים,  לענין 
 העתידים להיות חלק מהעבודות. וציודובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים  םמוצרים, בין מוגמרי

 
 דותוכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתר העבודות למטרת ביצוע העבו חומרים 40.1

והשלמתן, יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין, ואין הקבלן רשאי להוציאם 
ללא הסכמת  ו/או להוציא ציוד ו/או מתקנים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות

המפקח בכתב. המפקח יתן את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקנים מאתר העבודות לכל המאוחר 
 .להלןבמועד בו תינתן לקבלן תעודת ההשלמה הנזכרת 

 



בידי האדריכל ו/או  חוזה זהאימת שנפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקנים על פי הוראות  כל 40.2
הורה לקבלן בכתב, שהציוד ו/או החומרים ו/או  המזמין ו/או המפקח ו/או במקרה ומי מהם

המתקנים האמורים לעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות, חייב הקבלן להוציאם מאתר 
 עהעבודות. עם פסילתם ו/או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקב

יב הקבלן להוציאם עד אותו בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, חי
ימים,  7המזמין לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  אירש -מועד. נמנע הקבלן מלעשות כן 

הוצאות טיפול, יזכה  וללבמכירתם, כ וכותלמכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכר
בלתי ניתנים  המזמין את חשבון הקבלן בעודף הנותר. היו הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים,

של המזמין ו/או שמכירתם, לפי שיקול דעתו של המזמין, אינה  הבלעדילמכירה, לפי שיקול דעתו 
כדאית, יהיה רשאי המזמין, על חשבונו של הקבלן, להורות על השמדתם ו/או השלכתם ו/או 

כלשהו ללא תמורה, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה.  שלישימסירתם לצד 
לכיסוי הוצאות כלליות של  20%או לנכות הוצאות אלו בתוספת  לגבותהמזמין יהא רשאי 

 המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
   

בהם  להשתמשהבטוחה של המתקנים, הציוד והחומרים, והוא רשאי  תםאחראי לשמיר הקבלן 40.3
 .סכםאך ורק לצורך ביצוע הה

 
יהיה אחראי לכל הפגמים  ןלגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבל מבלי 40.4

שסופקו על ידו ו/או בטיבם ו/או  אכהו/או הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במל
, וצריםאחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, המ בכל דבר

המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי המזמין ו/או 
האדריכל ו/או המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת, במקרה וימצאו כי אינם מתאימים 

ו/או המפקח כאמור תהיה  אדריכלה אוהמזמין ו/ תהחלטלביצוע העבודות ברמה הנדרשת. 
 סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
לגבי חומרים, בדיקות, ציוד  מיוחדותמדרישות  גרועבזאת כי אין באמור בפרק זה כדי ל מוסכם 40.5

 ומלאכה, המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף להסכם, אלא כדי להוסיף עליהם.
 

הפרה  ווהוהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהחוזהה שבו הינו מעיקרי הזה על סעיפי המשנ סעיף 40.6
 יסודית של ההסכם.

 
 

 
 המזמין ידיחומרים וציוד על  אספקת .41

 
כלשהו ולהעניק לקבלן לבד ו/או ביחד  ציודרשאי אך לא חייב להעמיד לשימוש הקבלן  המזמין 41.1

. דמי יקטעם הקבלנים האחרים רשות להשתמש בציוד זה למטרת ביצוע העבודות ו/או הפרוי
מחשבונו החודשי של הקבלן בהתאם למחירים  ינוכהשימוש בציוד שסופק על ידי המזמין לקבלן 

יוד המקובל בשוק, למחיר דמי השימוש בצ תאםבה - הובמידה ולא פורטו כאלחוזהשנקבעו ב
בזמן העמדתו לשימוש הקבלן, כפי שיקבע על ידי המפקח, והחלטתו תהא סופית ותחייב את 
הצדדים. הרשות שתינתן לקבלן להשתמש בציוד כאמור לעיל, לא תקנה לו כל זכויות בציוד זה 

וש כפי למזמין כשהוא במצב טוב, תקין וראוי לשימ ירנואו בקשר אליו והוא יסלק ידו ממנו ויחז
 שנמסר לו, מיד עם קבלת דרישה ראשונה של המזמין.

 
לביצוע  הדרושיםיהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לספק לקבלן את כל החומרים  המזמין 41.2

, במידה והמזמין הורה לקבלן להשתמש בביצוע העבודות בפריטים םאו מקצת םהעבודות, כול
ה מהסכומים המגיעים לקבלן, במידה ומחיר תנוכ םובחומרים שיסופקו על ידי המזמין, תמורת

אותם חומרים כלול במחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות והמחירים, זאת, גם במקרה 
למעשה חלק מהחומרים אשר הקבלן התחייב  וויםמה והםשהקבלן התחייב לספק פריטים אלה 

 '., נספח דלספק על פי הוראות ההסכם, לרבות אלה הקבועים בכתב הכמויות
 

חומרים מסויימים, יהיה על הקבלן להגיש למזמין  והמזמין לקבלן כי הוא יספק לו ציוד א הודיע 41.3
העתקים שתכיל את כמות אותם החומרים או הציוד הנדרשים לביצוע העבודות  לושהרשימה בש

וכן פירוט כמות החומרים והציוד הנדרשת לצורך פחת. רשימות אלה תוגשנה על ידי הקבלן 



תוצרת מקומית, או חומרים מיובאים במועד שיקבע על ידי המפקח, לפני שהקבלן  במקרה של
 יזדקק לחומרים הנדונים.

 
החומרים והציוד על ידי המזמין לפי הוראות סעיף זה תיעשה על ידי המזמין במועד סמוך  הספקת 

 למועדים בהם על הקבלן להשתמש באותם החומרים לביצוע העבודות.
 

או פריטים  ומריםהר ומוסכם בזאת, כי אין בעובדה שהמזמין סיפק חמוצ קהסר ספ למען 41.4
ובלבד חוזההעבודות ומכל יתר ההוראות המפורטות ב לטיבכלשהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן 

שהחומרים והפריטים הינם מטיב משובח. טיב החומרים והפריטים יקבע על ידי המזמין וקביעתו 
 תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
 החומרים או הפריטים, כולם או מקצתם, על ידי המזמין, יחולו עליהם ההוראות כדלקמן: ופקוס 41.5

 
 ישתמש בחומרים ובפריטים אך ורק לביצוע העבודות. הקבלן )א(
 

החומרים והפריטים לאתר העבודות לא יהא הקבלן רשאי להוציאם אלא  משהוכנסו )ב(
 אם כן קיבל רשות מראש ובכתב מהמפקח.

 
לא יהיה רשאי להחליף את החומרים והפריטים באחרים, אלא אם כן קיבל  הקבלן )ג(

 רשות מראש ובכתב מהמפקח.
 

 
המגיעים לקבלן את מחיר החומרים והפריטים בהתאם  מהסכומיםינכה  המזמין (ד)

לרבות בכתב הכמויות, פרט למקרים בהם הפריטים חוזהלמחיר היחידות שנקבעו ב
כעבודות הרכבה בלבד של  ותב הכמויות והמחירים הוגדרמיועדים לעבודות אשר בכ

. לא נקבעו מחירים כאלה בהסכם, יקבעו המחירים על ידי המזמין םאותם הפריטי
בהתבסס על מחירי שוק ו/או על עלויות בפועל. בחישוב המחירים יקח המזמין 

זמין בחשבון בין היתר את עלות הפחת, השכר, ההובלות, הרווח והמימון. קביעות המ
 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
והפריטים לאתר העבודות ידאג הקבלן על חשבונו לאחסן את  מריםהבאת החו ממועד )ה(

 הפריטים ולשמור עליהם.
 
 מותפחת בלבד. כל כ 5%החומרים והפריטים שיסופקו על ידי המזמין יכללו  כמויות )ו(

היה אף חייב להזמין בעצמו ועל אשר י קבלןהנ"ל תהיה על חשבון ה -5%מעבר ל
 חשבונו פריטים נוספים.

 
חייב לקבל בחזרה חומרים שסיפק לקבלן, לרבות חומרים עודפים.  יהיהלא  המזמין )ז(

והקבלן לא השקיע אותם בעבודות ולא נדרש  בלןחומרים שסיפק המזמין לק
ן, לפי הקבל שבוןשלא להחזירם, יחייב המזמין עבורם את ח נדרשאו /ולהחזירם, 

השוק שלהם במועד אשר בו הודיע  יריהמחיר שיקבע על ידי המזמין בהתאם למח
 המזמין לקבלן כי אינו נדרש להחזירם, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.   

 
מתחייב להחזיר למזמין את אותו חלק מהחומרים והפריטים בו לא השתמש  הקבלן (1)ז

לביצוע העבודות ו/או את הפריטים העודפים ושהמזמין הורה לו להחזירם. לא החזיר 
הקבלן את הפריטים או את עודפם כאמור, חייב הוא לשלם למזמין את תמורתם כפי 

ד אשר בו היה על הקבלן שיקבע על ידי המזמין בהתאם למחירי השוק שלהם במוע
להחזירם, כפי שמועד זה יקבע על ידי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי בהתחשב 

 בסוג הפריטים והשימוש שיש לעשות בהם לצורך ביצוע העבודות.
 

 המזמין כאמור בסעיף זה הינן סופיות ובלתי ניתנות לערעור. קביעות 
 



מלאה ומוחלטת  אחריותחראי יראה כנאמן של המזמין והוא יהיה א הקבלן )ח(
לשמירתם בפועל של החומרים הנ"ל ומתחייב לבטח את החומרים לטובת המזמין 

 בביטוח מלא נגד כל נזק, גניבה, קלקול, השחתה ונזקי טבע.
 

שסיפק המזמין לא יציגם הקבלן כרכושו, יודיע למזמין מיד על כל עיקול או  חומרים )ט(
, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין בונוטולם על חשעכבון מצד שלישי ויגרום מיד לבי

 לעשות כן, על חשבון הקבלן. 
 
, תהיה על ידי הקבלן תרשסיפק המזמין לאתר, אם תדרש הובלתם לא מריםחו הובלת )י(

 ועל חשבונו אלא אם הוסכם במפורש אחרת בכתב ומראש. 
 

לא  ךשהקבלן חייב לספקם ולפי דעת המזמין לא סופקו על ידו במועד, רשאי המזמין, א חומרים 41.6
, לספק חומרים אלו או חלק מהם בעצמו, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המזמין על פי חייב

, יחוייב חשבונו של הקבלן במחיר מיןו/או על פי כל דין. סופקו חומרים אלו על ידי המזחוזהה
לכיסוי  20% למחירון של היצרן כפי שהיה בתוקף במועד האספקה ובתוספת שהחומרים לפי ה

כל ההוצאות לרבות הובלתם לאתר ומימון רכישתם של החומרים. קביעת המזמין באשר למחיר 
 החומרים ומועדי אספקתם תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
 לן או יגבה ממנו בכל דרך אחרת.החיוב של החומרים ינוכה מכל סכום שמגיע ו/או יגיע לקב סכום 

 
 החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים טיב .42

 
ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא  הקבלן 42.1

 מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה.
 

ידי  למתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו מתאימים ע הקבלן 42.2
 המזמין ו/או המפקח.

 
יתאימו בתכונותיהם לתקנים  - ראלימכון התקנים היש טעםשלגביהם קיימים תקנים מ חומרים 42.3

על ידי  יקבעלתקן אחר ש להתאימםחייב הקבלן  -האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי 
המזמין ו/או האדריכל ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו 

בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים  יןתקן. במקום שהתקן הישראלי מבח
 ריםובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. בהעדר תקנים לחומרים או מוצ

, או לפי דרישת המפקח ו/או המזמין, ישתמש הקבלן בחומרים, במוצרים או או מלאכה כלשהם
 על ידי המפקח לפי סעיף זה.   ושרנהשתא וגמאותמלאכה שיתאימו לד

 
מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה  הקבלן 42.4

לביצוע  דרושיםל יתר האמצעים השנעשתה ו/או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכ
בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המזמין 
 ו/או המפקח. התשלום עבור הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן.

 
 ין.תוצאות הבדיקות יועברו ישירות מהמעבדה הבודקת למזמ כימתחייב  הקבלן 

 
ומוצהר בזאת כי אין  םיהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות. מוסכ המזמין 42.5

בביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה 
 והעבודות.

 
תהווה הפרה  מהוראותיווהפרת הוראה חוזהזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף 42.6

 של ההסכם.יסודית 
 
 

 פסולה לאכהוהריסת מ פסוליםחומרים  סילוק .43
 



הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות  ודעתלקבלן, מזמן לזמן, ולפי שיקול  יתןרשאי ל זמיןהמ 43.1
 בדבר: וידהוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על 

 

סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצויין בהוראה, בכל מקרה שלדעת  43.1.1
 אין החומרים מתאימים לייעודם. המזמין

 

 הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל. 43.1.2
 

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש  43.1.3
ו/או הוראות החוזה ו באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי בחומרים בלתי מתאימים א

 כל דין.
 
 והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.החוזה סעיף זה הוא מעיקרי  
 

ורשאי להורות לקבלן הוראה  ךמוסמ היהי מזמיןהלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי  43.2
ו/או גם  וידמההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על 

 במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם.
 

כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר  מזמיןהלא מילא הקבלן אחר הוראות  43.3
על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוראה ו/או על פי כל דין, לבצע החוזה י זכויותיו על פ

ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 
לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי  20%

 ת.לגבותם מהקבלן בכל דרך אחר
 

רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא  מזמיןה היהיעל אף האמור לעיל,  43.4
החוזה בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר 

 שיגיע לקבלן.
 

 כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. המזמיןקביעות והוראות  43.5
 

יה האחראי, על חשבונו, לביצוע עבודות נקיון וסילוק פסולת מאתר הבניה למקום קבלן יהה 43.6
קבלן באמצעות עובדיו מדי יום ביומו באזורי העבודה השפיכה מאושר. ניקוי הפסולת ייעשה ע"י 

השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך בכל שטחי הבניה ללא יוצא מהכלל. קבלן 
ת הבניה עיקר הפסולת תהיה פסולת בנין ולקראת סיומה, פסולת של הבנין יקפיד כי בתקופ

קבלן הקבלן צוות מיוחד שעיסוקו בנקיון ובפינוי פסולת. החומרי גמר. לצורך הנקיון והפינוי יכין 
ינקה ויפנה על חשבונו, גם את הלכלוך, הפסולת, שברי חומרי בנין ועזר, אריזות וכו' של כל 

קבלן יפנה על חשבונו את מכולות האשפה  ה. ממוניםרבות קבלנים הקבלנים העובדים באתר, ל
 של הקבלנים עצמאיים ובכלל זה קבלני השוכרים.  

 
מכולות לפינוי אשפה, אשר  המזמיןעל הקבלן למקם באתר במקום ובמועד אשר יסוכם עם  43.7

 בכל פעם שתתמלאנה.תוחלפנה 
 

בגמר העבודות ולפני מסירתם יבצע קבלן הבנין נקיון יסודי של המבנה, לרבות ניקוי אבק, נקוי  43.8
חלונות, קירות מסך, חיפוי אבן, הורדת כתמי צבע וטיח, שטיפת רצפות וסילוק פסולת מכל סוג 
לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, ישור ערמות עפר וכד'.כל העבודה הנזכרת לעיל תיעשה 

 .המזמיןקבלן ואחריותו ולשביעות רצון החשבון על 
 

קבלן את הפסולת והלכלוך ממקום ביצוע העבודות הלא ניקה או לא העמיד מכולה או לא פינה  43.9
לעשות  המזמין, רשאי יהיה המזמיןותוך המועד שנקבע לו על ידי  המזמיןלשביעות רצונו של 

ולגבות את  20%אות טיפול בגובה קבלן בתוספת הוצהבאמצעות חברת ניקיון זאת על חשבון 
, לרבות עיכוב כספים או תשלומים המגיעים המזמיןההוצאות מקבלן הבנין בכל דרך שתיראה 

המזמין לקבלן הבנין מאת המזמינה. במקרה כאמור לא יבוא קבלן הבנין בכל תביעה שהיא נגד 



קבלן בעת הניקוי הביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכוש של 
 ופינוי הפסולת כאמור.

 

מובהר כי לא תשולם לקבלן הבנין כל תמורה נוספת עבור פינוי פסולת הקבלן, קבלני המשנה שלו  43.10
 והקבלנים האחרים או כל פסולת אחרת. 

 

קבלן סכום עלות ביצוע עבודות הבמידה ולא יבוצעו עבודות הניקיון כאמור לעיל, יופחת משכר  43.11
 .   20%הניקיון בתוספת הוצאות ניהול ופיקוח בשיעור של 

 
 

 חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים בדיקת .44
 

מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  הקבלן 44.1
 מוסתר, ללא הסכמתו של האדריכל ו/או המפקח.

 
או מוסתר )כגון: ברזל לפני יציקת בטונים, צנרת  סהחלק מהעבודות שנועד להיות מכו הושלם 44.2

בכתב, שהחלק  מפקחאו תעלות לפני כיסוי תקרה כפולה וכדומה( יודיע הקבלן לאדריכל ול
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור לאדריכל ו/או למפקח לבדוק, למדוד ולבחון את טיב 

 החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.
 

והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי האדריכל ו/או המפקח  במקרה 44.3
יב, על חשבונו, לחשוף, לקדוח קידוחים, לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק הנדון, יהיה הקבלן חי

האדריכל ו/או המפקח, לצורך  ותלעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הורא
, בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו תובדיק

 לשביעות רצונו של המפקח.
 

 חולנה, בכל מקרה, על הקבלן.האמורה לעיל, ת ההכרוכות בעבוד ההוצאות 
 

לעיל ו/או לא ביצע את  47.3ביצע הקבלן את הוראות האדריכל ו/או המפקח כאמור בס"ק  לא 44.4
, יהא המזמין ודותההוראות בזמן שהורה לו האדריכל ו/או המפקח ו/או התרשל בביצוע העב

הנחוצות, לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודות, ולהפסיק את עבודת  ותהעבוד תרשאי לבצע א
הקבלן לצורך כך, הכל על חשבונו של הקבלן. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו 

לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא  20%בתוספת 
 רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
 

 מהלך ביצוע העבודות -ז'  פרק
 

 ביצוע העבודות התחלת .45
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב שתקרא "צו התחלת עבודה"  
. הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתן תוך לחוזה  זה" 3' באשר נוסחו מצורף כנספח "

ובהתאם לשלבי הביניים כפי שפורטו באותו נספח פרט אם קיבל מאת זה ה בחוזתקופת הביצוע שנקבעה 
, יהיה הרשאי מעת לעת בחוזה זהמבלי לגרוע מהאמור לעיל וכמפורט  המזמין הוראה מפורשת אחרת בכתב.

בלן מוותר על כל טענה ו/או קלהשעות את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן ובכלל זה להפסיקן לצמיתות, וה
להלן ואלה בלבד והוא מוותר על  51דים שיהיו לו הם כמפורט במפורש בסעיף יבעניין והסעדים היחדרישה 

 כל טענה ו/או דרישה אחרת לרבות סעדים ותרופות המוקנים לו לפי כל דין. 
 

 אתר העבודות לרשות הקבלן העמדת .46
 
מקבל רשות כניסה לכל הקרקעות והנכסים בהם נמצא אתר העבודות  בלןהק ההעבוד תקבלת צו התחל עם 

החזקה באתר  סרדרוש לשם ביצוע העבודות. לקבלן לא תימ שהדברלצורך ביצוע העבודות, בלבד וככל 
יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין, והמזמין יהיה רשאי בכל עת חוזהומעמדו במהלך ביצוע ה
 ת כניסתו של הקבלן לאתר.א ועלהפסיק את הרשות ולמנ



 
 השלמת העבודות מועד .47

 
ואשר תחל חוזה" לאמתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בנספח " הקבלן 47.1

, ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת הבתאריך שיקבע על ידי המזמין בצו התחלת עבוד
 לאמור להלן, יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן. םהעבודות בהתא

 
 ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. ווהפרתחוזה"ק זה הוא מעיקרי הס 

 
לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של כל חוזהלעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש ב ורבאמ אין 47.2

 .מהעבודותחלק מסויים 
 

 ביצוע העבודותוהשעיית  הפסקת .48
 

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, לזמן מסויים או לצמיתות  48.1
ין ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ולא יחדשם אלא מלפי הוראה בכתב מאת המז

בלן ידי המזמין הוראה בכתב על כך. בגין הפסקת העבודות לצמיתות תינתן לק-אם ניתנה לו על
 יום מראש לפחות. 15התראה בכתב של 

 
כן תאו מספר פעמים וי/ו/או תושעה פעם אחת ו פסקלו שיתכן והעבודה תו דועהקבלן מצהיר כי י 48.2

ארוכות של מספר חודשים או יותר. המזמין שומר על זכותו להפסיק ו/או להשעות  תגם שלתקופו
יות ו/או ארגוניות ו/או בשל צרכים לרבות סיבות מנהל שונותאת ביצוע העבודה כאמור מסיבות 

של המזמין. הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לאפשרות זאת ולקח אותה בחשבון והוא מוותר על כל 
טענה ו/או דרישה בעניין לרבות הוצאות שיגרמו לו כתוצאה מכך למעט כמפורט במפורש בסעיף 

 זה להלן.   
 

כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת  או הושעה ביצוע העבודות, כולן או מקצתן,/הופסק ו
 העבודות ולהגנתן לפי הצורך בהתאם להוראות המזמין ולשביעות רצונו.

 
במקרה של השעייה של העבודות בלבד, יהא הקבלן זכאי להוצאות ישירות בלבד שנגרמו לקבלן  48.3

כתוצאה בפועל כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המזמין, כאמור, שלא 
על ידי הקבלן ו/או שלא כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת המזמין, ובלבד חוזהמהפרת ה

יום ממועד קבלת  15תוך  למזמיןיום ושהקבלן נתן  90 -שההפסקה היא לתקופה של למעלה מ
ההוראה להפסיק את ביצוע העבודות, הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את התשלום הנ"ל. שיעור 

הקבלן יהיה זכאי לקבל יקבע על ידי המזמין על פי שיקול דעתו המוחלט לאחר ההוצאות אשר 
יום ממועד קבלת  30שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו וקביעת המזמין אשר תעשה תוך 

יהיו רק הוצאות ישירות בלבד  תדרישה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. מובהר, כי הוצאו
והינן מגובות במסמכים וכאלה שלפי שיקול דעתו של המזמין לא  ששולמו על ידי הקבלן בפועל

יכול היה הקבלן לבטלן ו/או לצמצן. מובהר, כי הוצאות שיכול היה הקבלן לבטלן ו/או לצמצן, 
 לא יהיה הקבלן לכל תשלום בגינן. 

 
הגורמים "שאינם בשליטת המזמין" לצרכי סעיף זה, יכללו בין היתר, כל מקרה בו לא יתקבל  

רשיון בניה ו/או היתר בנייה כלשהו לפרוייקט על פי הבקשה שברצון המזמין להגיש ו/או שהוגשה 
על ידו לרשויות השונות ו/או שרשיון שניתן כאמור בוטל על ידי רשות מוסמכת ו/או כל מקרה בו 
תהא מניעה משפטית ו/או מינהלית לביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או כל חלק מהם, לרבות 

קרה שינתן נגד המזמין או נגד כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות ו/או הפרוייקט צו מניעה במ
ו/או כל צו ו/או הוראה אחרים על ידי כל רשות מוסמכת אשר יש בהם לפי שיקול דעתו הבלעדי 
של המזמין כדי למנוע ו/או להפריע לביצוע התקין והסדיר של העבודות  ו/או בכל מקרה של מחסור 

קציב ו/או בכל מקרה שלדעת המזמין הפסקת העבודות דרושה לצרכי בטיחות ו/או בכל מקרה בת
 בו ביצוע העבודות מונע פעילות אחרת באתר שלדעת המזמין היא חשובה והכרחית.

 
על חוזהנגרמה הפסקת ביצוע העבודות לזמן מסויים, לפי שיקול דעת המזמין, כתוצאה מהפרת ה 48.4

ות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המזמין, על הקבלן. החלטת ידי הקבלן, תחולנה ההוצא
 המזמין בענין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.



 
הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן לצמיתות בכל עת ומכל סיבה שהיא שלא כתוצאה מהפרת  

הקבלן מדידות על ידי הקבלן, והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יערכו המזמין וחוזהה
סופיות, על חשבון הקבלן, לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע בפועל על ידי הקבלן עד למועד שנקבע 

יום מהמועד שנקבע להפסקת ביצוע העבודות.  30בהודעה להפסקת העבודות. המדידות יערכו תוך 
פועל עד למועד המזמין ישלם לקבלן את הסכום המגיע לו בגין אותו חלק מהעבודות שבוצע על ידו ב

שנקבע להפסקת ביצוע העבודות, בהתאם למדידות שיערכו ועל פי המחירים הנקובים בכתב 
הכמויות. החלטת המזמין ו/או המפקח בגין התמורה המגיעה לקבלן עבור עבודות שבוצעו תהיה 

 סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 

ופי ומוחלט של כל תביעות ידי המזמין כאמור יהא לסילוק ס-התשלום אשר ישולם לקבלן על 
ו/או מכל גורם אחר, ולמעט הסכום האמור לא יהיה הקבלן זכאי ו/או מי מטעמו הקבלן מהמזמין 

לקבל מכל גורם אחר לרבות מהמזמין כל תמורה נוספת ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד 
 רווח ו/או דמי נזק אחרים מכל מין ו/או סוג שהוא.

 
אך לפני שהקבלן החל חוזהודות, כולן ו/או מקצתן לצמיתות אחרי חתימת ההופסק ביצוע העב 48.5

 בפועל בביצוע העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או מכל גורם אחר.
 

לא יהא הקבלן זכאי  -על ידי הקבלן חוזהנגרמה הפסקת ביצוע העבודות כתוצאה מהפרת ה 48.6
רם אחר. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או מכל גו

 ו/או על פי כל דין.חוזהמזכותו של המזמין לתבוע פיצויים ו/או כל סעד אחר מאת הקבלן על פי ה
 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות כתוצאה מהפרת  48.7
ך בכל עת את ביצוע העבודות, כולן ו/או חלקן על ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי להמשיחוזהה

בעצמו ו/או באמצעות כל קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על ידו לפי שיקול דעתו המוחלט, 
ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

כב ו/או למנוע מהמזמין לפעול כאמור, תביעה להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן מתחייב שלא לע
 בין באמצעות צו שיפוטי ובין בכל דרך אחרת.

  
על ידי הקבלן, חוזהבמקרה בו הופסק ביצוע העבודות על ידי המזמין שלא כתוצאה מהפרת ה 

חוזה והמזמין החליט לחדש ביצוע העבודות, יציע המזמין לקבלן לבצע העבודות בהתאם להוראות 
בועים בו, בטרם ימשיך בביצוע העבודות על ידי מי מטעמו או באמצעות אחרים. ולמחירים הק זה

ימים מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין על כוונתו  14באם לא נענה הקבלן לדרישת המזמין תוך 
להמשיך בביצוע העבודות, יהא רשאי המזמין להתקשר עם כל מי שימצא לנכון, לביצוע העבודות 

 או תביעה עקב כך. ולקבלן לא תהא כל טענה
 

על חוזהלמען הסר ספק, מובהר, כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות שלא כתוצאה מהפרת ה 48.8
ידי הקבלן, ולאחר שלדעת המזמין ו/או המפקח הוסרה העילה שבגינה הופסקו העבודות, יהיה 

ח, והקבלן יום מיום שהודיע לו המזמין ו/או המפק 15הקבלן חייב להמשיך בביצוע העבודות תוך 
יהיה רשאי לדחות את תאריך סיום העבודות במספר הימים שבהם הופסקה העבודה על פי 
דרישת המזמין כאמור בסעיף זה, ותאריך נדחה זה יהא ויחשב כ"תאריך סיום העבודות" לצרכי 

 ההסכם.          
 

ת לקבלן למען הסר ספק, מובהר, כי אין בהוראת ס"ק זה משום הטלת חובה על המזמין לפנו
והמזמין יהיה רשאי בסיום התקופה בה הופסק ביצוע העבודות לפנות לקבלן אחר לפי שיקול דעתו 

 המוחלט.   
 

 
 אפשרות המשכת ביצוע העבודות אי .49

 
יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן מפאת כח  אם 49.1

עליון, יפנה הקבלן למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך 
הנוגע לאי המשכת  בכלבביצוע העבודות כולן או מקצתן והקבלן ימלא אחר הוראות המזמין 

 ביצוע העבודות כאמור.



 
כקבוע  יהשישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות כאמור לעיל יה הסכום 49.2

 לעיל, בשינויים המחוייבים. 51.6בסעיף 
 

 לעיל. 12.10באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  אין 49.3
 

 

 
 

 שינויים, תוספות הפחתות והפסקות -' ח פרק
 

 שינויים .50
 

בפרוייקט ו/או  ינויביצוע כל ש לו/או לקבלנים האחרים ע רשאי להורות בכל עת לקבלןהמזמין  50.1
האמור לעיל, בצורתם, אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם,  כלליותבעבודות, לרבות ומבלי לגרוע מ

גודלם, גובה המבנים, מתאריהם ומימדיהם של כל חלק מהם, הכל כפי שימצא לנכון וכן כל 
"( והקבלן מתחייב למלא ים"השינוי תוספת אשר אינה נכללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן:

המלאה של המזמין ו/או המפקח ותוך המועדים רצונו  שביעותולבצעם בדייקנות ל והוראותיאחר 
 שיקבעו המזמין ו/או המפקח.

 
טול י"שינויים" כהגדרתם לעיל כוללים בין היתר הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף העבודות,  ב 

וכל שינוי אחר חוזהב רטוהעבודות או כל חלק מהן ביצוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפו
 שהוא עליו יורו המזמין ו/או המפקח, לפי שקול דעתם הבלעדי. מכל מין ו/או סוג

 
 והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.חוזהזה הינו מעיקרי ה סעיף 

 
ו/או המפקח בדבר שינויים כאמור תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. אולם  ןהמזמי הוראות 50.2

בשינוי מידי ואין באפשרותם להכין פקודת  רחבמקרה והמזמין ו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכ
שינויים בכתב מבעוד מועד, יתנו המזמין ו/או המפקח פקודת שינויים בעל פה ודין פקודה זו 

בכתב. מבלי לפגוע באמור לעיל, יאשרו המזמין ו/או  שניתנהת שינויים משעת נתינתה כדין פקוד
 ימים ממועד נתינתה. 7בעל פה תוך  םהמפקח בכתב כל פקודה שניתנה על יד

 
היקף העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין  הקטנתפקודת השינויים  כללה 50.3

או דמי נזק ו/או כל תשלום /וורם אחר פיצוי ו/או מהמרכז הרפואי ו/או מהמפקח ו/או מכל ג
פיצוי בעד הפסד רווח, והקבלן  לרבות ןאחר בגין הקטנת היקף העבודות כאמור, ו/או הפסקת

היחידה שבכתב הכמויות לגבי אותו חלק  במחירייהיה זכאי אך ורק לתמורה אשר נקבעה 
 מהעבודות ומכתב הכמויות שבוצע על ידו בפועל.

 
ידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות,  קבלןהאשר  השינויים 50.4

בהסכם. היה הקבלן סבור כי  הכפי ששונו בפקודת השינויים במלואן תוך תקופת הביצוע הנקוב
כתוצאה מביצוע השינויים, לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע, יהא הוא רשאי לפנות 
 תלמזמין ולמפקח ולבקש ארכה. כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקוד

קודת יום מהמועד בו ניתנה לקבלן פ 7שינויים, תהא בכתב ותימסר למזמין ולמפקח תוך 
 השינויים בגינה ברצונו לבקש ארכה.

 
או צמצום היקף העבודות שעל /ופקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות  ניתנה 50.5

, רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע ההסכםהקבלן לבצע על פי הוראות 
 לתי ניתנת לערעור.העבודות הנקובה בהסכם. קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית וב

 
נוספת שיבצע הקבלן ללא קבלת אישור המזמין לפי סעיף זה תהא על סיכונו, אחריותו  העבוד כל 50.6

בכתב על כל ההוצאות,  היפצה את המזמין לפי דרישתו הראשונ הקבלןבלבד ו קבלןוחשבונו של ה
 ל.נוספת לעי הסוג אשר יגרמו למזמין עקב ביצוע עבוד כלההפסדים ו/או הנזקים מ

 



המזמין להשאיר על כנן עבודות נוספות או חלקן, הקבלן לא יהיה זכאי  לתמורה עבור  החליט 
החלטתו הכתובה של המפקח, שתהיה סופית ובלתי  יעבודות שהושארו על כנן כאמור, אלא על פ

 ניתנת לערעור. 
 

 
 קביעת ערך השינויים .51
 

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים, יקבע לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב  51.1
הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידה הדרושים להערכת השינוי, ייקבע ערכם על 

 המזמין. לפני קביעת להלן 54.2, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראות סעיף המזמיןידי 
בדבר ערך השינויים, תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו 

 בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. המזמיןלו כתוצאה מהשינויים. קביעת 
 

 במידה ובכתב הכמויות מופיעים מחירים שונים ביחס לעבודות זהות, ייקבע ערך השינויים   
 .המזמיןשב עם מחיר היחידה הנמוך יותר שביניהם, אבל הכל לפי הענין ושיקול דעתו של בהתח 

 
 

למרות האמור לעיל מוסכם כי אם פקודת השינויים תכלול שינוי אשר יש בו כדי להגדיל את  
יהיה רשאי אך לא חייב,  המזמין, אזי 50% -הכמויות באיזה מהסעיפים בכתב הכמויות ביותר מ

מורה שתשולם לקבלן בגין השינוי באותו הסעיף לא תיקבע על פי המחיר הנקוב לדרוש כי הת
 להלן. 54.2באותו סעיף בכתב הכמויות, אלא בהתאם לאמור בסעיף 

 
כמו כן מובהר כי אם המזמין יחליט או יאשר לקבלן שלא לבצע רכיב ו/או חלק )לרבות חלק  

כתב הכמויות, אזי מובהר כי התמורה מעבודה ו/או חומרים וכיו"ב( כלשהו מסעיף המופיע ב
לקבלן בגין אותו סעיף תפחת בהתאם לעלות שנחסכה לקבלן בגין אי ביצוע הרכיב ו/או החלק 

 .המזמיןמהסעיף הכל כפי שיקבע על 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת, כי קביעת ערך השינויים המבוססים על יחידות שאינן  51.2
היה לפי י, לעיל 51.1במקרים הנזכרים בפיסקה השניה של סעיף ו/או  מפורטות בכתב הכמויות

לא מחירון אחזקה ושיפוצים( הרלוונטי לתאריך ביצוע העבודה עם הנחה חירון "דקל" לבנייה )מ
. למען הסר ספק מחירים אלה לא יוצמדו למדד כלשהוא.  15%ממחירי דקל בגובה של  קבועה 

דקל בגין תקורת קבלן ראשי ככל והעבודה היא בליבת כמו כן, למחירים אלו לא תתווסף תוספת 
עבודתו של הקבלן. אם וככל שלא ניתן לדעת המזמין לגזור את המחיר ממחירון "דקל" כאמור 
אזי שהמזמין יקבע לפי שיקול דעתו את המחיר לאחר שמיעת טענות הקבלן ובכל מקרה מחיר 

 זה לא יוצמד למדד כלשהו.

 
שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה כי השינוי מחייב את  קיבל הקבלן פקודת שינויים 51.3

בהקדם האפשרי ובכתב על כוונתו לבקש תשלום נוסף בגין  למזמיןהעלאת שכר החוזה, יודיע 
יום מיום מתן פקודת השינויים, מבלי שהקבלן ביקש תשלום נוסף, רואים אותו  20ביצועו. עברו 

 ולא יגיע לו תשלום נוסף בגין ביצועו.החוזה ל שכר כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע ע
 

למרות האמור לעיל, באם נדרש הקבלן לבצע שינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או  51.4
הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו לקבלן באתר 

לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים כדי לשמר ו/או  המזמיןהעבודות ו/או הדרושים לדעת 
יקבע אם  המזמיןאלה על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי. במקרה של חילוקי דיעות, 

השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה נוספת כאמור, 
 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. המזמיןוקביעות 

 
היה רשאי לעכב את ביצוע העבודות, לרבות השינויים ו/או לחדול מביצועם ו/או כל הקבלן לא י 51.5

חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי הסכמתו 
בקשר  המזמיןו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת  המזמיןלערך השינויים כפי שנקבעו על ידי 

צוע. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את לבקשתו להארכת תקופת הבי
 ברציפות ובהתמדה.החוזה התחייבויותיו על פי הוראות 

 



למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל סעיף בכתב הכמויות והמחירים, שלא נקוב לצידו מחיר  51.6
 כלשהו, יראו את המחיר כאילו הוא אפס והקבלן לא יהיה זכאי לקבל בגינו תשלום כלשהו. עוד
מובהר כי אם יש שני סעיפים זהים במקומות שונים בכתב הכמויות, אבל לכל סעיף קבוע מחיר 
אחר בכתב הכמויות, אזי מוסכם בזאת כי התמורה שתשולם לקבלן תיקבע על פי הסעיף הנוקב 

 מחיר נמוך יותר.
 
 

ובכלל זה  למזמיןכל מידע ומסמך נחוץ  הקבלןלצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק  51.7
מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות 

להשתמש בטבלאות של חברת "דקל" או כל רשימת  המזמיןהובלה וכיוצ"ב. כמו כן רשאי 
רשאי לדרוש חשבוניות מס, תעודות  המזמין מחירים אחרת או להסתמך על מכרזים אחרים.

ודה וכל מסמך אחר הדרוש לדעתו לבדיקת דרישותיו של הקבלן, ולעל הקבלן משלוח, הסכמי עב
 להמציא אותם.

 
, ייקבע המחיר לפי שיקול דעתו המזמיןלא מסר הקבלן המסמכים הדרושים להנחת דעתו של   

 הבלעדי והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 

תו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה והפרהחוזה סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי  51.8
 יסודית של החוזה.

 
 

 יתיומ העבוד תשלומי .52
 

יומית,  הרשאי לדרוש בפקודת השינויים, כי ביצוע שינויים מסויימים יבוצע לפי עבוד המפקח 52.1
ביצוע השינויים האמורים על פי ערך העבודות והחומרים )באתר  עדיבוא על שכרו ב והקבלן

 העבודות( בתוספת רווח וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות.
 

, האו ימי עבוד ההעבודות לצורך סעיף זה יקבע על ידי המפקח על יסוד ערך שעות עבוד ערך 52.2
את השינויים כפי  ועל יסוד מספר השעות אשר בהן ביצעו העובדים תבכתב הכמויו מופיעכ

שמספר זה אושר על ידי המפקח. המפקח יהיה אף רשאי לבדוק את נוכחות העובדים באתר 
 העבודות בביצוע השינויים.

 
 

שניהל הקבלן,  רשימותלאמור לעיל יקבע ערך העבודות והחומרים על ידי המפקח על יסוד  בנוסף 
 את המרכיבים הבאים: ותלשביעות רצונו של המפקח והכולל

 
 החומרים שהושקעו בעבודות. כמויות 52.2.1

 
 הושכר עבוד ה, שעות עבודהימי עבוד כןהעובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, ו שמות 52.2.2

. מוסכם דכולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועוב
של העובדים כמופיע בכתב הכמויות, כולל את כל הוצאות הקבלן  הבזאת כי שכר העבוד

, חומרי עזר בסיסיים, תנאים סוציאליים, שכר ה, כלי עבודהלרבות רווח, מנהל עבוד
, הוצאות כלליות, שעות קיץ וכל הוצאה אחרת ות, הסעות, לינות, ארוחות, חופשהעבוד

 מכל מין ו/או סוג שהוא.
 

 הובלה. הוצאות 52.2.3
 

 וד מכני כבד.צי הוצאות 52.2.4
 

תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל  -55.2.4ו 55.2.3, 55.2.1האמורות בס"ק  הרשימות 52.3
לעיל, תמסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל  55.2.2הנזכרות בס"ק  םשבוע ורשימות העובדי

. אחד ההעתקים מכל רשימה לאחר שיאושר על ידי המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור, היום עבוד
 לתשלום. שתוחזר לקבלן לשם הגיו

 



לא  הידי המפקח לפי הכללים המפורטים לעיל. במחירי שעות העבוד עלהחומרים ייקבעו  מחירי 52.4
שהונהג מזמן לזמן על ידי  ההעולים על תעריפי שכר העבוד היילקחו בחשבון תעריפי שכר עבוד

 שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון. ועיהאיגוד המקצ
 

 שכר ההסכם סבירות .53
 

לקבלן רווח מופרז, רשאי  יחלקבלן מנ משולםששולם או שעומד להיות חוזהיסוד להניח ששכר ה מזמיןל היה 
, למפקח ולנציגים את כל הפנקסים למזמיןהמזמין לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא 

של פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע ההסכם, וכן  ביצועאו לחוזההחשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים ל
 לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

 
 

 השלמה, בדק ותיקונים -ט'  פרק
 
 

 השלמה לעבודות תעודת .54
 ביחס לציוד המיוחד

 
( operating manual  למשתמש ועותק רפואית להנדסה דיגיטלית במדיה אחד עותק) הפעלה ספרי 54.1

. הציוד ולתחזוקת לתפעול( רפואית להנדסה דיגיטלית במדיה -service –  manual) טכני וספר
 ובדיקה מונעת לתחזוקה נהלים למזמין לספק מתחייב הקבלן, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 במדיה אחד עותק-טיפול/  בדיקה וטפסי הפעולות תדירות, הפעולות כל פירוט) תקופתית
 לכל או/ו לציוד יצורף, כן כמו. הטכני לצוות והן המשתמש ברמת הן( רפואית להנדסה דיגיטלית
 .בעברית( וחיטוי ניקוי כולל) למשתמש תחזוקה והוראות הפעלה הוראות בו מערכת

 
 כולל, מלאה לתחזוקה להפעלה הדרושה מלאה ספרות. א: לצרף יש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  54.2

 כולל שרות תוכנות. ג. לגבוי תוכנה סט. ב. היצרן של שירות למהנדסי כמקובל, מונעים טיפולים
TEST-KEY  וכלי אביזרים. ד. ואחריה האחריות בתקופת מלא שרות למתן אמצעי כל או 

 .כאלו קיימים אם, לציוד שרות למתן מיוחדים עבודה
 

 ידי על שימונה'( המקצועי הצוות: 'להלן) המקצועי לצוות חשבונו על להעניק הקבלן ריותבא 54.3
 המזמין זאת ידרוש עוד כל תמשך ההדרכה. הציוד לגבי ומקצועיות מקיפות הדרכות, המזמין

 של נאותה רמת השגת עד ולפחות הציוד עם לעבודה מטעמו מי או/ו עובדיו להכשיר מנת על
 תינתן לא כי, מובהר. החולים בבית תתבצע ההדרכה. המזמין של דעתו שיקול לפי תפעול
 .המזמין של רצונו לשביעות ההדרכה תושלם שלא עד השלמה תעודת

 
 כל את האחריות תקופת לאחר אף, זה הסכם של חלותו תקופת בכל להתקין מתחייב הקבלן  54.4

 על ירכשו או/ו נרכשו ואשר לציוד ביחס מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על שיוצאו התוכנות עדכוני
 ביחס הדרכה למזמין להעניק וכן, העדכון הוצאת לאחר האפשר ככל סמוך וזאת המזמין ידי

 .הקבלן חשבון ועל תמורה ללא והכל לעדכון
 

, האחריות תקופת מתום חודשים  60 לתום ועד ההסכם חתימת מיום להתקין מתחייב  הקבלן 54.5
 הקבלן ידי על שיוצאו החומרות או/ו התוכנות של והשדרוגים השיפורים כל את, להלן כמשמעה

 ובין  המזמין ידי על נרכשו אם בין לציוד ביחס מטעמו מי או/ו הציוד יצרן או/ו מטעמו מי או/ו
 למזמין להעניק וכן, השדרוג או/ו השיפור הוצאת לאחר האפשר ככל סמוך וזאת לאו אם

 .הקבלן חשבון ועל תמורה ללא והכל בחומרה או/ו בתוכנה השדרוג או/ו לשיפור ביחס הדרכה
 

 בתפקוד יפגע לא  חומרות או/ו תוכנות של התקנה או/ו עדכון שכל לכך יגרום כי, מתחייב הקבלן 54.6
 העדכון או/ו ההתקנה ביצוע לצורך הדרוש הכרחי הזמן למעט)  וחלקיו מרכיביו כל על הציוד
 אשר יישומים לבצע מהמזמין ימנע לא מקרה ובכל( התוכנה להטמעת הנדרשת הדרכה ולצורך
 עובר לבצע מסוגל וחלקיו מרכיביו כל על הציוד היה העדכון או/ו ההתקנה לביצוע בטרם

 הקיים הנתונים במאגר יפגע לא האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות) העדכון או/ו להתקנה
, תמורה ללא, המזמין לרשות הקבלן יעמיד, כאמור יישום מביצוע מניעה של מקרה בכל(. בציוד
 .       המניעה הסרת לצורך שיידרש ככל הקבלן של והשרות תמיכה ממהנדסי סיוע

 
 שימוש המזמין עושה עוד כל, בזמן הגבלה ללא לקבלן מתחייב הקבלן, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 54.7

 :המזמין מצד נוסף תשלום וללא הקבלן של חשבונו על בציוד
 

 (.ותוכנה חומרה) לציוד בעתיד יופצו אשר לשרות והנחיות עדכונים 54.7.1



 
 או/ו עדכונים לאחר) חדשות לאפליקציות ובמיוחד שוטף באופן אפליקציה הדרכת 54.7.2

 (.תוכנה או/ו חומרה של שדרוגים
 
 

ביצוע העבודות, יודיע על כך הקבלן, בכתב, לאדריכל ולמפקח. הגורמים הנ"ל ביחד ו/או  הושלם 54.8
יום  15בנוכחות הקבלן את העבודות תוך  דקו"הצוות הבודק"(, יב בחוזה זהלחוד )לעיל ולהלן 

, כיועל כל מסמחוזהממועד קבלת ההודעה. מצא הצוות הבודק את העבודות מתאימות לתנאי ה
לקבלן על ידי המזמין תעודת השלמה עם תום הבדיקה  נתןתי -נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון 

כחלק  לחוזה  זה" 4 ב')להלן: "תעודת ההשלמה"(. תעודת ההשלמה תהיה בנוסח הרצוף כנספח "
בלתי נפרד הימנו. מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנו שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו 

קח רשימת תיקונים, שינויים והשלמות בהתאם להסכם, תמסר לקבלן בכתב על ידי המפ רכאמו
)להלן: "הפרטיכל"(, הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות להוראות 

והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המזמין ובדרך שיקבע חוזהה
 הצוות הבודק.

 
פרטיכל יערך פרטיכל והשינויים שפורטו ב ההשלמותשהקבלן יבצע את כל התיקונים,  לאחר 

נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים )להלן: "הפרטיכל המשלים"(. לעריכת הפרטיכל המשלים יופיעו 
 הצדדים, כאמור לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן.

 
 דלהלן: יםתינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנא לא 

 
תקניהן והציוד המצוי בהן הופעל הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מ הצוות 54.8.1

 .מפרטיםוה יותונמצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי התכנ
 

הבודק את כל הטעון תיקון ו/או  וותו/או קבלני המשנה ביצעו לשביעות רצון הצ הקבלן 54.8.2
 ההשלמה כפי שפורט בפרטיכל.

 
 ניתןשים כדי שוקיבל כל הרשיונות הדרוחוזהמילא את כל התחייבויותיו על פי ה הקבלן 54.8.3

יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהם השונים ליעודם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 
האמור, בדיקת מכון התקנים למעליות, מערכות מתזים )ספרינקלרים(, מערכות גילוי אש 

 וכיו"צ.   שמלובדיקת בודק מוסמך של משרד העבודה והרווחה למעליות, מערכות ח
 

בודות חשמל, או שכלולות בעבודות עבודות חשמל, לא תיראנה שהעבודות הן ע במידה 54.8.4
בודק מוסמך, מטעם חברת  מלאיהעבודות שהסתיימו אלא לאחר שאושרו על ידי חש

 החשמל או, לפי דרישת המזמין, על ידי חשמלאי בודק מוסמך שלא מטעם חברת החשמל.
 

מטעם חברת החשמל תהא על  אכאמור מטעם חברת החשמל ו/או בדיקה של בדיקה  
מקרה מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את תכנית הביצוע  לחשבון הקבלן. ואולם בכ

 .  סמךהמו קהנ"ל, בהתאם לדרישת הבוד תלבדיקו
 

 מוחלטשיקול דעתו הבלעדי וה ישהעבודות הן עבודות הדורשות לפי כל דין ו/או לפ במידה 54.8.5
של המזמין אישור של גורם חיצוני כלשהו שיקבע על ידי המזמין ו/או של כל רשות 
הפועלת לפי כל דין, לא תיראנה העבודות שהסתיימו אלא לאחר שאושרו על ידי אותו 

 גורם כאמור, לפי דרישת המזמין.
 

כאמור בס"ק זה תהא על חשבון הקבלן, ואולם בכל מקרה מתחייב הקבלן לערוך  בדיקה 
לדרישת הבודק שיקבע כאמור  התאםחשבונו את תכנית הביצוע לבדיקות הנ"ל, וב על

 בס"ק זה.  
 

נתן למזמין בשלושה העתקים תכניות עדות, תיקי מתקן עם קטלוגים, תוכניות  הקבלן 54.8.6
ביצוע, הוראות הפעלה ואחזקה וכל מסמך אחר שידרש על ידי המזמין ו/או מי מטעמו 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.  
 



בו מדובר על "השלמת העבודות" ו/או "תעודת חוזהבזאת כי בכל מקום ב מובהר 
 השלמה" תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל.

 
הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת  למען 

ת שהיא, ישירה הפרטיכל ו/או הפרטיכל המשלים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריו
ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת 
העבודות על ידי הצוות הבודק, ו/או כדי להוות אסמכתא ו/או אישור לאיכות עבודות 

 הקבלן.
 

כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודות חוזההוראה אחרת ב בכלו/או  ילבאמור לע אין 54.9
או להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ו/

 ו/או גם אם טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו.
 

, לפני התאריך םעל הקבלן להשלים חלק מסויים מהעבודות במועד מסוייחוזהה ילפי תנא אם 54.10
שנקבע להשלמת העבודות כולן, והמזמין החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או  הסופי

להשתמש בו, רשאי הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור, והמזמין 
בדיקת אותו חלק  כתדעתו המוחלט והסופי אם לכנס את הצוות הבודק לשם ערי וליקבע לפי שיק

לעיל תחולנה על מתן  -57.2ו 57.1מה חלקית. הוראות סעיפים במגמה לתת לקבלן תעודת השל
תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשינויים המחוייבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו 

על נספחיו ולרבות ביצוע עבודות חוזהמהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי ה קבלןמשחרר את ה
הנובע ו/או קשור לדעת  לקיתתעודת השלמה ח נוספות באותו חלק מהעבודות בגינן קיבל הקבלן

המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של 
 העבודות.

 
הצוות הבודק כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסויים מהעבודות שעל הקבלן היה  קבע 54.11

ת העבודות או את אותו חלק מסויים מהן להשלימו במועד מסויים, חייב הקבלן למסור למזמין א
, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסויים העניןכאמור, הכל לפי  םשהושל

תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי כל  אומהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/
 גורם אחר.

 
ו בפרטיכל, תוך התקופה שנקבעה על ידי ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורט לא 54.12

והסופי אין ביכולתו של  מוחלטמקרה בו לדעת המזמין ועל פי שיקול דעתו ה להמזמין, או בכ
הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב 

ו/או חוזהעל פי ה תיותר זכויומשביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, מבלי לגרוע מכל י
כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות כל גורם 
אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה הוצאות 

לקבלן ו/או אשר טרם שולם חוזהלהוצאותיו הכלליות משכר ה ורהמהם כתמ 20%אלה בתוספת 
 בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש ערבות הביצוע. קבלןיגבה אותם מה

 
, ינקה הקבלן את אתר ןהשלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמת עם 54.13

 םהעבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמזמין, את כל החומרים, האשפה, המבני
כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות  מהעבודותר אינם מהווים חלק הארעיים והמתקנים אש

הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו/או פגמים 
ו/או באתר העבודות יצויינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן  דותשיתגלו בניקוי העבו

 בטרם יקבל תעודת השלמה.
 
 

, לא הק, מובהר, כי קבלת העבודות או חלק מהן, שלא בתנאים האמורים בס"ק זהסר ספ למען 54.14
 ההסכם.  ותיראה כקבלת העבודות לצורך הוראה כלשהי מהורא

 
 ביחס לציוד המיוחד:          54.15

 
מובהר, כי לא תינתן תעוד השלמה ביחס לציוד המיוחד אשר אשר קיבל הציוד המיוחד  54.15.1

ת אך מבלי לגרוע מהאמור אישור של יועץ אקוסטי את כל האישורים לפי כל דין לרבו



מטעם מטעם הבריאות, וכן עד אשר לא מילא את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות 
מעבר באופן מלא ולשביעות רצונו של המזמין את מבחני הקבלה של המזמין ביחס 

 לציוד. 
 

 מרכיביו כל על בציוד והשלמה המלאה הבעלות תעבור  השלמה תעודת קבלת עם 54.15.2
 .ועניין דבר לכל אביב תל הרפואי למרכז וחלקיו

 
מוותר קבלן בשל חשיבות הפעלתו הסדירה והרצופה של הציוד לצורך טיפול בחולים, ה 54.15.3

בזאת על זכותו לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את השירות ו/או התמיכה ואם ובמידה 
הוא תביעה כספית  בלןקוהסכם זה יופר על ידי המזמין, הרי שהסעד היחידי שיועמד ל

 כנגד המזמין.
 

מובהר, כי לאחר תעודת ההשלמה יהיה רשאי המזמין להוראות לקבלן להזיז את הציוד  54.15.4
המיוחד לאתר אחר בבית החולים והקבלן יבצע את העברה על חשבונו ללא תוספת מחיר 

ת כלשהי לרבות כל העבודות הנלוות הכרוכות בהעברת הציוד. ביצוע העברה וכל הפעולו
הדרושות עד לקבלת אישור המזמין כי פעולת העברה בוצעה בהצלחה יעשו בלוחות 

הזמנים עליהם יורה המזמין לפי שיקול דעתו. הקבלן מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה 
 במקום בינויובכלל זה  –ו/או דרישה לתמורה נוספת בגין פעולות הכרוכות בהעברה 

 ביחס הבריאות שמרד של אקוסטי יועץ אישור, החדש במקום קבלה בדיקות, החדש
והוא לקח אותן בחשבון בעת שהגיש את הצעתו והוא מוותר על כל  – החדש למקום

 טענה ו/או דרישה ביחס לתמורה נוספת, אובדן, הכנסות או רווחים. 
 
 

 ותיקונים בדק .55
 

, "תקופת הבדק" משמעותה התקופה הנקובה להלן, אלא אם נאמר במפורש חוזה זה ןילעני 55.1
 ו/או בנספחים להסכם:בחוזה אחרת 

 
כלל העבודות, למעט אלה כמפורט בס"ק ב' להלן, שאינן מפורטות להלן ו/או  לגבי )א(

וכן לגבי תיקוני עבודות תקשורת, אינסטלציה, חשמל,  שבמפורחוזהביתר מסמכי ה
הנ"ל  יקוניםוג קירור ואלומיניום לרבות עבודות אחרות הקשורות לתמיזוג אויר, זיג

 חודשים. 24תקופה בת  -
 

 60תקופה בת  -אטימות העבודות לחדירת מים ו/או רטיבות בכל צורה שהיא  לגבי )ב(
 חודשים.

 
הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה ונקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני  למען 

 אלאתחול תקופת הבדק הרלבנטית הנזכרת לעיל  אתקופות בדק שונות מהאמור לעיל ללהסכם, 
 תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל.

 
של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה המציא הקבלן  מניינה 55.2

של העבודות  יםפורט להלן. במקרה של תעודת השלמה לחלקים שונלמזמין את ערבות הבדק כמ
 יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת ההשלמה האחרונה מבין תעודות ההשלמה. -

 
תקופת הבדק מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או נזקים  כדיו/או נתגלו בעבודות תוך  נתהוו 55.3

לקויה ו/או בלתי  ה, לדעת המזמין כתוצאה מעבודנובעיםו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג ה
או בהתאם להוראות המזמין ו/או האדריכל ו/או /ומדוייקת ו/או שלא בהתאם למפרטים 

ו/או כתוצאה  םהמפקח כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימי
ה במזמין )להלן ביחד ו/או לחוד: בלתי מיומנת ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלוי המביצוע עבוד

 המזמין ולשביעות רצונו. ותהפגמים על חשבונו לפי הורא את"הפגמים"(, חייב הקבלן לתקן 
 

דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המפקח ותימסר לקבלן לכל המאוחר  כל 
 תום תקופת הבדק. אחרתוך שלושה חודשים ל

 



 להלן. 60באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  אין 55.4
 

שתקבע על ידי המזמין, ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש  קופההפגמים יעשה תוך הת תיקון 55.5
 מינימלית למשתמשים בעבודות. להפרעהבעבודות מתוך מגמה לגרום 

 
רום, לדעת הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת המזמין לתיקון, או שתיקונם עלול לג אם 55.6

המזמין, שיבושים או נזקים ניכרים למזמין ו/או למשתמשים בעבודות, יודיע על כך המזמין 
לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין, בסכום שייקבע על ידי המזמין, 

 וקביעתו של האחרון, אשר תהיה מנומקת, תחייב את הקבלן.
 

 תקופתר לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות נשוא תום כל אחת מתקופות הבדק כאמו לאחר 55.7
, לחוזה  זה: "פרטיכל הבדק"( על פי הזמנה בכתב של צד כל שהוא מן הצדדים ןהבדק )להל

והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק, 
 מסירת ההזמנה. ימים מיום 30בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור, שלא לפני 

 
והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ו/או חוזהזה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף 55.8

 הוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 תקופת: להלן) לציוד ביחס ההשלמה תעודת קבלת מיום חודשים( 60)  שישים חודשים  לתוםעד    55.9
 או/ו קלקול כל תיקון לשם יידרש אשר כל את, ובאחריותו חשבונו על, הקבלן יבצע( האחריות

 או/ו  וחלקיו מרכיביו כל על לציוד שיגרם שהוא וסוג מין מכל אחר פגם או/ו נזק או/ו ליקוי
 המזמין של זדון בשל נבעו כאמור התקלה או הפגם אם למעט שהיא סיבה מכל, השונים לרכיביו

, להעניק מתחייב הקבלן האחריות תקופת כל במשך, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. מטעמו מי או/ו
 טיפול לרבות( חילוף וחלקי סוללות החלפת לרבות) שוטף  תחזוקה טיפול שירותי, תמורה ללא
 ובהתאם בכתב הצדדים בין שיתואמו למועדים בהתאם וזאת חלפים והחלפת שוטף טיפול, מונע

מובהר, כי אם וככל שיבקש המזמין להעביר את הציוד המיוחד לאתר אחר  .הציוד יצרן להוראות
בבית החולים אזי שכל הפעולות הדרושות להעברת הציוד )לרבות בינוי במקום החדש, בדיקות 
קבלה במקום החדש, אישור יועץ אקוסטי של שמרד הבריאות ביחס למקום החדש( יחשבו כחלק 

ופת האחריות והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה מפעולות שעל הקבלן לבצע במסגרת תק
 ביחס לכך לרבות תוספת תשלום. 

 
 על לציוד ותחזוקה תיקון, תמיכה שירותי יוענקו האחריות תקופת כל במשך כי, מתחייב הקבלן 55.10

שעות מקריאה  3חול יתייצב נציג מטעמו במרכז הרפואי תוך  בימי כי מתחייבקבלן וה קבלןה ידי
בבוקר  8:00, שאז יתייצב ביום שלמחרת עד השעה 16:00אלא אם כן הקריאה נתקבל עד השעה 

ואם הקריאה נתקבלה ביום שאינו יום חול, ביום הראשון לאחר יום החול לא יאוחר מאשר 
 בבוקר.     8:00השעה 

 
 שירותי יוענקו האחריות תקופת כל במשך כי, מתחייב קבלןה, ובנוסף לעיל מהאמור לגרוע מבלי 55.11

שעות   24 תוך מאשר יאוחר לא כי מתחייב קבלןוה קבלןה ידי על לציוד ותחזוקה תיקון, תמיכה
 תקלה כל ייתקן, משבתיה שאינה בתקלה קלנדריים ימים שבעה ותוך משביתה תקלה על מדיווח

 דיווח מרגע ימים 7 בתוך אם כי, מובהר. מלאה ובתקופה רציף באופן לעבוד ישוב שהציוד מנת על
 על יהא, רציף ובאופן מלאה בתקופה לעבוד שב לא  והציוד התקלה תוקנה לא התקלה על
 על מקובל שיהיה אחר פתרון למצוא או/ו אחר בציוד הציוד להחלפת לאלתר לדאוגקבלןה

סופק מכשיר חלופי, אזי שהמזמין  לא. המזמין של והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי המזמין
₪  2,500יהא זכאי )מבלי לגרוע מזכותו לפי כל דין ו/או הסכם( לפיצויים מוסכמים בשיער של 

שעות של איחור, אז שהמזמין יהא זכאי  מבלי לגרוע מזכותו לפי כל דין ו/או הסכם(  24עבור כל 
 עבור כל שעת איחור. ₪  500לפיצויים מוסכמים בשיער של 

 
כל תקלה המונעת שימוש בציוד לפי ייעודו שיקול דעת המזמין.  –לעניין זה "תקלה משביתה"  

החלטת המזמין אם תקלה הינה משביתה אם לאו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור ותחייב את 
 הקבלן והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך. 

 
 

 או הקבלן עם במקום כלשהם שלישיים צדדים עם להתקשר הזכות את לעצמו שומר המזמין 55.12
 .לציוד ותחזוקה תמיכה שרותי מהם לרכוש מנת על, הקבלן עם להתקשרותו בנוסף



 
 לתוכנה, לחומרה אחריות כוללת והיא מלאה הינה הקבלן אחריות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 55.13

 .המזמין שברשות מכשור כל ובין הציוד בין ולאינטגרציה להתקנהבציוד,  O&M ולחבילות
 

 אדם כוח יעסיק כך ולצורך, המזמין ולשביעות במקצועיות, במיומנות יינתנו הקבלןשירותי   55.14
 . ומנוסה מיומן

 
 לציוד ותחזוקה תיקון, תמיכה שירותי יוענקו האחריות תקופת כל במשך כי, מתחייב הקבלן 55.15

 .שם הקבועים ולמועדים ולתנאים התחזוקה לנספח עבהתאם
 

 
 לתמורה בהתאם תחזוקה שירותי למזמין להעניק הקבלן מתחייב, האחריות תקופת בתום 55.16

 בתקופת שניתנה שירות רמת באותה זה חוזה/מכרז ממסמכי חלק המהווה   הכספי בנספח
.  המחויבים בשינויים, התחזוקה תקופת על יחולו"( התחזוקה שירותי)" לעיל והאמור האחריות
 אשר נוספות שנים 2 למשך חודשים 12 ותמשך האחריות תקופת תום עם תחל התחזוקה תקופת
 . נוספת לתקופה להאריכן דעתו שיקול י"עפ רשאי יהיה המזמין

 
 או/ו לבטל או/ו להפסיק המזמין רשאי רכש ואם תחזוקה שירותי לרכוש שלא רשאי המזמין 55.17

 וזאת מראש יום 15 בת לקבלן בכתב בהודעה, שהיא סיבה מכל, התחזוקה שירותי את לסיים
 תחזוקה שירותי להעניק מתחייב הקבלן. דין כל לפי המזמין של זכויותיו מיתר לגרוע מבלי

 .האחריות תקופת מתום שנים  7 של לתקופה ולפחות בכך חפץ המזמין עוד כל למזמין
 
 

 
 וחקירת סיבותיהם ליקויים .56

 
ליקוי בעבודות בזמן ביצוען, רשאים המזמין ו/או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות הליקוי  נתגלה 

לו לפי  חראיולתקנן לפי שיטה שתאושר על ידי המזמין. היה הליקוי לדעת המזמין כזה שאין הקבלן א
 לון אחראי החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם, לדעת המזמין מהסוג שהקבל וצאותה יחולו, סכםהה

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן. החליט המזמין כי הליקוי אינו ניתן לתיקון יהיה  -חוזהלפי ה
 הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין, וזאת בשיעור שייקבע על ידי המזמין.

 
 

 לאחר תקופת הבדק אחריות .57
 

, יהיה הקבלן אחראי הן בתקופת קלגרוע מהוראות ההסכם, ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבד מבלי 
שנים לאחר תום תקופת הבדק, לכל פגם יסודי שיתגלה בעבודות, בכפוף  5והן במשך תקופה של  בדקה

כל אחד מהמקרים  רותבק וכןחוזהלאחריות המוטלת על הקבלן על פי הוראות כל דין ו/או הוראות ה
 הבאים:

 
 או הוסווה כדי למנוע התגלותו בבדיקה סבירה. רהפגם היה מוסתר או הוסת אם 57.1

 
 הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין. אם 57.2

 
הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק ופגם  אם 57.3

 דין. לו/או הוראת כחוזהה אותזה נובע מהפרת הוראה מהור
 
 

 על ידי המזמין תיקון א.57
 

תיקן הקבלן את הפגמים לפי פרק זה, כולם או מקצתם, ו/או או לא תקנם תוך המועד שקבע המזמין  לא
בשירותיו,  שימושמצדיקה המשך  ינהו/או המפקח ו/או לדעת המזמין ו/או המפקח רמת עבודתו של הקבלן א

ת שתגרמנה בקשר יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקנם בעצמו ו/או על ידי אחרים מטעמו, וכל ההוצאו
 20%לתיקונים כאמור תחולנה על הקבלן במלואן ותשולמנה על ידו למזמין לפי דרישתו הראשונה בתוספת 



ועל חוזה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת על פי החוזה זהותנוכה מכל סכום שלו יהיה זכאי הקבלן לפי 
המזמין באשר לגובה  יעתעל ידי הקבלן. קבהחוזלו כתוצאה או בקשר להפרת ה נגרמובגין נזקים ש דיןפי כל 

 ההוצאות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 
 

 מדידות וכתב הכמויות -י'  פרק
 

 כמויות מדידת .58
 

הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודות ואין לראותן  הכמויות 58.1
 ההסכם. פיככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו על 

 
, על סמך מדידות שתיעשנה על ידו מפקחשבוצעו למעשה על פי ההסכם, יקבעו על ידי ה הכמויות 58.2

ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות 
 ויאושרו על ידי המפקח.

 
תבוצע בהתאם לתכניות ומידות התכניות. היה ויחליט המזמין, לפי שיקול  כמויותמדידת ה כל 58.3

לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, יתן  ידעתו הבלעדי, לבצע מדידות בשטח, אז
ל כוונתו לעשות כן ועל המועד שנקבע על ידו, והקבלן מתחייב המפקח הודעה מראש לקבלן ע

או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות  ובלהיות נוכח במועד הנק
, וזאת על חשבונו. כן תהדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידו

 ם בקשר לכך.מתחייב הקבלן להמציא למפקח את הפרטים הדרושי
 

הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח לבצע את  חנוכ לא 58.4
המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא 

ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח  אורשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן 
, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמורועד שנקבע לביצוע המדידות לפני המ

 לעיל. 61.3כאמור בסעיף 
 

הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בפני המזמין בכתב תוך  נוכח 58.5
במועד  ימים על כל כמות שנמדדה, והמזמין יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש. 7

לעיל. אם גם אחרי המדידה  61.3החדש ישתתפו המזמין, המפקח והקבלן ויחולו הוראות סעיף 
לבין המפקח, יכריע בענין המזמין והכרעתו תהיה סופית  קבלןהשניה יתגלו חילוקי דעות בין ה

 ובלתי ניתנת לערעור.
 

לא  -המדידות בהתאם  בוצענההעבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן יבקש שת היו 58.6
 .חיהידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בד

 
 היחידה מחירי .59

 
מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות יחייבו את הקבלן, לכל העבודות, למרות שבחלק  59.1

מהסעיפים של כתב הכמויות מצויין מקום מסויים המיועד לביצוע אותן העבודות שנקבע להן 
לבצע את אותן עבודות  המזמיןיחידה. מחיר יחידה זה יחייב אף אם הקבלן ידרש על ידי מחיר 

. נקבעו לאותה עבודה בכתב בפרויקטשלגביהן נקבע מחיר היחידה כאמור בכל מקום אחר 
לבצע את אותה עבודה במקום אחר,  המזמיןהכמויות, מחירי יחידה שונים, ונדרש הקבלן על ידי 

לפי שיקול דעתו איזה מבין מחירי היחידה חל על העבודה שיש לבצעה במקום  המזמיןיקבע 
 וקביעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. הפרויקטהאחר של 

 
המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוחם יפה לגבי עבודות זהות, לרבות שינויים בהיקף הכמויות,  59.2

תבוצע בזמן אחר או בשלבים, במקום  תוספות והפחתות בהן ועבודות חלקיות, בין אם העבודה
 אחר של העבודות או במקומות שונים, בכמויות גדולות או ביחידות בודדות.

 
מחירי היחידה יחייבו לגבי כל הקומות, לפי החלוקה שבכתב הכמויות, כולל הגג וכן לגבי כל  59.3

 בו יבוצעו עבודות הקבלן. בפרויקטמקום ומקום 



 
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים מחירי היחידה, יהיו תקפים גם  59.4

וזאת אפילו  -משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 
 מוזכרת במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. העובדה שישנן עבודות כאלו אינה אם

 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית  

מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. בעבודות 
צורות גיאומטריות מיוחדות,  -שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

, ככוללים גם את הצורך בביצוע שבכתב הכמויותכדומה(, רואים את מחירי היחידה, שיפועים ו
 כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

 
זאת או אחרת )דוגמת  גמר בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת  59.5

צע )במסגרת אותו חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן לב
על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא הגמר סעיף כמויות( את עבודת 

רקע עליו יש לבצע את קכל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג ה
  .בכתב הכמויות ו/או במפרטים ו/או בתוכניות העבודה, אינו מוזכר כך במפורש

 
+  7%מחירי העבודות הנמדדות ביחידות שלמות לא ישתנו אם מידות הפריטים ישתנו בגבולות  59.6

 ממידות אורך ו/או רוחב ו/או גובה.
 

מוסכם בזאת כי בכתב הכמויות, במקרים בהם צויין מחיר אספקה בלבד לגבי אספקת חומר או  59.7
 מוצר כלשהו, יכלול המחיר בסעיף האמור בנוסף למחיר החומר,

 
 פחת ו/או שבר של החומר. (א) 

 
 על העבודה כולה ובשלמותה. -שמירה, ביטוח, התקורה והרווח הקבלני של הקבלן  (ב) 

 
 כולל תיאום  -הובלת החומר או הציוד מהנמל או מהספק לאתר וכל הקשור בכך  (ג) 
 המשלוחים מהספק.  

 
 .במקום העבודות איחסון החומר או הציודשינוע ו (ד) 

 
 מויות בסעיף זה תהיה לפי התכניות "נטו" לפי הביצוע בפועל.מדידת כ ה(  
   

 

להרכבה  בכל מקרה בו צויין בכתב הכמויות כי על הקבלן להציע מחיר נפרד לאספקה ומחיר נפרד 59.8
)הרכבה משמעו: הרכבה ו/או הנחה ו/או חיפוי וכיו"ב(, כולל מחיר ההרכבה את כל האמור 

 כדלקמן:
 

הקשורה בהרכבה ות ואביזרי העזר הדרושים להשלמת העבודחומרי ות,כל העבוד )א(
 כולה.

 
 פחת ו/או שבר של החומר. )ב(
 
 על העבודה כולה ובשלמותה. -הרווח הקבלני של הקבלן ו שמירה, ביטוח, התקורה )ג(
 

כולל תיאום  -הובלת החומר או הציוד מהנמל או מהספק לאתר וכל הקשור בכך  )ד(
 המשלוחים מהספק.

 
 .במקום העבודות איחסון החומר או הציודשינוע ו )ה(
 
   מדידת כמויות בסעיף זה תהיה לפי התכניות "נטו" לפי הביצוע בפועל.         ()ו
 



בתוואי קשתי, משופע ומעוגל, בשטחים קטנים וברצועות, חיתוכים  ביצועכל העבודות כוללות  59.9
וכל מחירי היחידה  בתכניותובזויות שונות, הכל בהתאם למתואר  מעוגלבתוואי קשתי, 

המפורטים בכתבי הכמויות לוקחים בחשבון ביצוע עבודות כאמור ולא תשולם בגין ביצוע כאמור 
 .תוספת תשלום כלשהי

 
יבוצעו ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי  העבודות מחירי היחידה בכתב הכמויות לוקחים בחשבון כי 59.10

אם אלו אינם מפורטים במפורש בכתב  , אףהשונותהשלמת פרטים נלווים וחסרים לעבודות 
 עד לקבלת מוצר מושלם. ן הקבלןעל חשבו הכמויות,

 
אביזרים  ,כלים המזמיןידרש הקבלן להציג לאישור ביצוע העבודות מובהר בזאת כי במסגרת  59.11

במידות, במיקום ובכמות דוגמאות  כן יבצע הקבלן ו המזמין לדרישתבהתאם  פריטים שונים,ו
. ידוע לקבלן כי מחירי כל שהיא עבודהבטרם ביצוע  המזמין בהתאם לדרישות לכל סוג של עבודה

היחידה של העבודות כוללים בחשבון גם את ביצוע האמור לעיל וכי לא תשולם בגין ביצוע האמור 
 .לעיל תוספת כלשהי לקבלן

 

דה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבו היחידהמחירי  59.12
בכתב הכמויות אך הם נדרשו  במפורשפריט ו/או אביזר ו/או עבודה אינם נזכרים צוין  לאגם אם 
 כמו כן הקבלן מצהיר כי לקח ענין זה בחשבון בעת קביעת מחירי היחידה בכתב הכמויות. על ידי
דרישות אלו  תכניות גם אםדרישות הביצוע על פי ההמחירים שבכתב הכמויות את כל  כוללים

בכתב הכמויות וכי מחירי היחידה לוקחים בחשבון גם  כלשהובמפורש בסעיף אינן מופיעות 
 .עובדה זו ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת בשל כך

 
קבלן כאילו התחשב, בקביעת שכר החוזה, בכל התנאים הרואים את מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  59.13

ייחשב ככולל את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים החוזה שכר  .המפורטים של חוזה זה
הנזכרים באותם מסמכים ונספחים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא 

או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. בהעדר הוראה החוזה תוכר כמזכה את הקבלן בשינוי שכר 
ה מלאה וסופית עבור כל הנדרש לבצוע מפורשת אחרת בחוזה, יהווה שכר החוזה, משום תמור

ועבור כל הוצאותיו ותשלומיו בקשר עם ביצוע העבודות ובכללן החוזה מלא ומושלם של כל תנאי 
 ההוצאות הבאות : -אך מבלי למעט מכלליות האמור לעיל  -

 

, ובכלל 5%-כל החומרים הדרושים לרבות הפחת שלהם ורזרבה לצרכי אחזקה של כ 59.13.1
 וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודות.  זה מוצרים מכניים

 

כל העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה, באתר הבניה, לשם ביצוע מושלם של  59.13.2
כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות ארעיות וכן עבודות לוואי ועזר 

 הנזכרות במפרטים הטכניים ו/או המשתמעות מהם.
 

ם, מכונות, כלי רכב, פיגומים, טפסנות, ההספקה והשימוש בכלי עבודה, מכשירי 59.13.3
הכנת דרכים זמניות, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות בניתם, 
הרכבתם, אחזקתם, פירוקם וסילוקם בגמר העבודות, הוצאות לתיקונים, דלק, 
שמנים, סיכה ושכר נהגים ומכונאים, משרד לעצמו ולפיקוח, מחסנים, מים, חשמל, 

 וכיוצ"ב.
 

ת החומרים והציוד, בין שסופקו על ידי קבלן הבניין ובין שסופקו על ידי הובל 59.13.4
)אם סופקו( לאתר הבניה ולמקום ביצוע העבודות, לרבות החזרת חומרים  ןהמזמי

וציוד, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו, 
 לינה וכן אכסון העובדים והזנתם.

 

ושל קבלן הבניין והקבלנים והגנה ושמירה על  ןשל המזמי אחסון חומרים וציוד 59.13.5
 תקינותם ושלמותם, וכן אחזקה, הגנה ושמירה על חלקי המבנה עד למסירתם.

 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו בקשר לבדק, לרבות הוצאות  59.13.6
 התיקונים בתקופת הבדק .



 

 תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח. 59.13.7
 

 שבונות במחשב.דמי הכנת ח 59.13.8
 

לכל קומה לפי דרישת המזמין וספר מתקן מכל קבלן לכל  AS MADEהכנת תכניות  59.13.9
 המערכות שסיפק.

 

מוניציפלים החלים לפי  דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים ממשלתיים ומיסים   59.13.10
דין על קבלן הבניין במפורש להבדיל ממיסים כאמור החלים לפי דין על יזם או 
מזמין עבודה. מיסים והפרשות לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין 
ופיצויי נזיקין לסוגיהם, מס קניה, בלו וכל ההיטלים האחרים, תשלומי חובה 

בניין בקשר עם ביצוע עבודה על ידו והוצאות למיניהם ככל שהם חלים על קבלן 
 בגין שמירה על הוראות הדין.

 

החוזה כל יתר ההוצאות הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות, שתנאי   59.13.11
מחייבים אותן, או הנובעות מהם, בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות וביצוע 

 קבלן.ההפרויקט על ידי 
 

 .מי מטעמולעובדי הקבלן ו/או ל שכר עבודה  59.13.12
 

 רותים שיתן לקבלנים על פי הוראות חוזה זה.שי  59.13.13
 

 תאורה זמנית במשך כל תקופת הפרויקט בסביבת המבנה ובתוכו  על כל קומותיו. 59.13.14
 

אמצעי זהירות, למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות סילוק  59.13.15
 מי גשם ושאיבת מים.

 

 כל אמצעי הזהירות לרבות שילוט. 59.13.16
 

 וז מי גשם לרבות שאיבה.סילוק וניק 59.13.17
 

מדידה וסימון לרבות פירוקן וחידושן של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים   59.13.18
 לשם כך.

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות.   59.13.19
לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות, 

 ופעים.ואלמנטים מש
 

קבלן, אחזקתן וחידושן במשך ההכשרת דרכים זמניות ועוקפות בקטעים בו עובד   59.13.20
 כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני.

 

לצורך התקנה החוזה כל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות ושאר מסמכי   59.13.21
בעבודות, או בכל חלק ממנה, של ברגים, עוגנים, טריזים וכיוצ"ב, וכן לצורך קדיחת 
חורים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים או שקעים למעבר צינורות, 

 כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות מעקות וכו'.  
 

גרש השכן, האחריות להשגת במקרה בו לצורך ביצוע העבודות נדרש שימוש במ  59.13.22
 הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן תחול על הקבלן. 

 



ניקוי אתר העבודה ברמה שבועית, סילוק פסולת ועודפים ממנו, שמירתו והגנה   59.13.23
. הניקיון יכלול את פינוי ןעליו בכל שלבי העבודה עד למסירתו הסופית למזמי

 מכולות הפסולת של השוכרים והקבלנים שלהם.
 

 ון סופי של המבנה לרבות פוליש וניקוי מוחלט של אבק ופסולת.ניקי  59.13.24
 

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  59.13.25
 

. אין המזמיןאספקה, הקמה והכנת דוגמאות לכל הפרטים במבנה ע"פ דרישת   59.13.26
 . המזמיןלהתחיל בעבודה עד לאישורן הסופי של הדוגמאות ע"י 

 

 ל העבודות המתבצעות.הוצאות לחישוב הכמויות והמדידות ש  59.13.27
 

, חברת חשמל, בזק, כבלים, תל אביבתאום עם הרשויות ותשלום האגרות : עיריית  59.13.28
 משטרת ישראל,  קק"ל ממ"י  וכו'.

 

בחוזה כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות   59.13.29
 והדין. חוזה זהזה. החלים על קבלן הבנין בהתאם להוראות 

 

 לבדיקת חומרים ובדיקות בקרת איכות. הוצאות  59.13.30
 

הוצאות ביטוח, חשמל, מים, טלפון, תקורה ככל שהם נדרשים בקשר עם העבודות   59.13.31
 וקיום התחייבויותיו לפי חוזה  זה.

 

למעט הוצאות החלות החוזה כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, כמפורט במסמכי   59.13.32
 על המזמין לפי חוזה זה. 

 

 .ו/או מי מטעמו קבלןהרווחי   59.13.33
 

 המזמיןגדר דקורטיבית ובטיחותית לפי הוראות   59.13.34
 

 .צוע והצבת שלט מוארבי  59.13.35
 

 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.  59.13.36
 

ותעודת גמר, בסיוע המזמין בנושאים המצויים באחריות המזמין  4הקבלן יטפל בהוצאת טופס  59.14
ם של המזמין, אישורים מהמזמין ומתכננים, העמדת ערבויות לרשות לפי כל דין )כגון מסמכי

 .(ם, אם בכללההמקומית, אם יידרשו להשלמת התחייבויותי
 

קבלן אחראי להעמדת ערבויות בכל הקשור והכרוך לעבודות ולהתחייבויות החלות הלהסיר ספק  59.15
 והדין. חוזה זהעל הקבלן לפי 

 
 יסוד מחיר .60

 
מחיר שנקוב בכתב הכמויות והמחירים המתייחס לחומרים  -זה משמעו בחוזה "מחיר יסוד"  60.1

מסויימים ואשר צויין באותו כתב כמחיר יסוד. מחיר יסוד נחשב כמחיר במחסן הספק בארץ או 
הכולל את מירב ההנחות שנתקבלו מספק החומרים ואינו כולל את מחיר טעינת החומרים 

אינן כלולות מיון והאחסנה באתר העבודות והובלתם אל אתר העבודות הוצאות הפריקה, ה
 אשר חלות על הקבלן. 62.8במחיר היסוד וכלולות בסעיפי העבודה כמפורט בסעיף 

 



נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ולא ישנו ההנחה או התוספת  60.2
 את מחיר היסוד.

 
נקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל אם נזכר חומר "שווה ערך" כאלטרנטיבה לחומר מסוים ה 60.3

 ערך מבחינת טיבו, איכותו, סוגו וסגולותיו.-ו/או בשם היצרן, פירושו שהחומר חייב להיות שווה
בחוזה . קיים הפרש בין מחיר החומר שננקב המזמיןחומר שווה ערך טעון אישורו המוקדם של 

אינו חייב לאשר  המזמין בחוזה.לבין מחירו של החומר שאושר כשווה ערך לו, יותאם מחירו 
 שימוש בחומר שווה ערך בכלל או חומר שווה ערך שהוצע ע"י הקבלן, וקביעתו תהא סופית.

 
המזמין רשאי לספק לקבלן את החומרים האלה ויקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד הנקוב  60.4

יב הקבלן . במידה ותידרש תוספת השלמה להזמנה, יחוי5%כמות הפחת לא תעלה על  בסעיף.
 בעלותה המלאה.

 
וכל עלות   בחוזה זהכאמור, כאשר המזמין מספק את החומרים, על הקבלן לטפל בהם כמפורט  

 ידו במחיר היחידה.-טיפולו תיכלל על
 

המזמין רשאי לבחור בחומר ובספק ולסכם עמו מחיר לחומרים ולהעביר סיכומיו  לקבלן ואזי  60.5
חיר היחידה ישונה בהתאם להפרש )מותאם למדד הקבלן יטפל ברכישה ובתשלומים לספק. מ

 לסעיף זה ובין המחיר שסוכם עם הספק או היצרן.בחוזה החוזה( בין מחיר היסוד הנקוב 
 
 במקרה זה ישולם לקבלן עפ"י מחיר היחידה המתוקן ולא תינתן לו תוספת פחת.  
 

 מדידת הכמויות לתשלום תהיה "נטו" לפי התכניות וללא תוספת פחת. 60.6
 
 

 משוערים ומחירים נקובים של חומרים סכומים .61
 

 משכרלא יהווה חלק  -שנקבע לגביו במפורש בכתב הכמויות כי הוא משוער בלבד  סכום 61.1
הנזכר בהסכם, ובאם בוצע אותו חלק מהעבודות בפועל, ייקבע ערכו לפי שיקול דעת חוזהה

 להלן. 64.2ידי הקבלן, כמפורט בסעיף -המזמין בהתבסס על המסמכים שיומצאו על
 

מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה, וכיו"ב  הקבלן 61.2
 .מויותלסכומים משוערים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים בכתב הכ םהנוגעי

 
 תשלומים -' יא רקפ

 

 שכר ההסכם תשלום .62
 

במלואן ובמועדן  חוזה זהעבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי  62.1
ולשביעות רצון המזמין, המזמין, האדריכל והמפקח, ישלם המזמין לקבלן את שכר 

כמפורט בכתב הכמויות, חישובי הכמויות בפועל ויתר הוראות ההסכם, הכל בשיעורים, חוזהה
 .רטים בהסכםבמועדים ועל פי התנאים המפו

 
הינו סופי ומוחלט והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספות מכל מין ו/או סוג שהוא למעט חוזהשכר ה 62.2

על כל נספחיו, ותשלום בגין חוזהותשלום בגין שינויים בהתאם להוראות ה בנספח ב' כאמור 
 להסכם.  37שירותים שיתן הקבלן לקבלנים אחרים כמפורט בסעיף 

 
 במחירים תנודות .63

 
ומחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות יהיו בכפוף לאמור להלן ולאמור בנספח חוזהה שכר 63.1

 "."ב
 

מוסכם בזאת כי פרט לאמור במפורש בנספח "ב", שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה  63.2
ו/או במחירי חומרים ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים על ביצוע העבודות ו/או על 



לא ישנו ו/או ישפיעו על שכר ההסכם. חוזהו הציוד אשר הקבלן חייב לספק על פי ההחומרים ו/א
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים את 
כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים, 

הקבלן חייב לספק במסגרתו ו/או לצורך ביצוען. כל שינוי בשיעור המיסים,  הציוד והמתקנים אשר
ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו 

והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום חוזהעל המחירים הנקובים בכתב הכמויות ו/או על שכר ה
 נוסף בגינם.

 
יכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודות, פרט למקרה בו ניתנה לו על ידי המזמין ארכה לביצוע נגרם ע 63.3

לפי הוראות ההסכם, לא יהיה הקבלן זכאי להפרשי הצמדה כלשהם מעבר לתקופת הביצוע שנקבעה 
 בהסכם.

 
שעיכוב נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט מבלי  

זה אושר בכתב על ידי המזמין, ישולמו הפרשי הצמדה רק עד לתקופה שנקבעה בלוח הזמנים 
 כאמור לביצוע אותו חלק מהעבודות בגינו מבקש הקבלן תשלום ולא עד למועד ביצוע אותו חלק

 מהעבודות בפועל.
 

 
 בטחונות -יב'  פרק

 

 ביצוע ערבות .64
 

במלואן ובמועדן, ימציא חוזההוראות ה להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי 64.1
על ידי המזמין, ערבות בנקאית/חב' ביטוח חוזההקבלן למזמין ולפקודתו, במעמד חתימת ה

" )להלן: "ערבות 1צמודה, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח " ב'
 הביצוע"(.

 
 בתוספת מע"מ כדין.חוזהאחוזים( משכר ה חמישה) 5%של  יעורהביצוע תהיה בש ערבות 64.2

 
 . סיהביצוע תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים לפי המדד הבסי ערבות 64.3

 
הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל, עד לסילוק הסופי  ערבות 64.4

את  יןולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד, ימציא הקבלן למזמחוזהשל שכר ה
 ערבות הבדק כהגדרתה להלן.

 
הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות  במקרה 64.5

בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל, וכן מתחייב הקבלן להגדיל  ההביצוע כך שזו תהי
בו היקף  או המזמין וזאת בכל מקרה ןדרישת המזמי לתאת סכום ערבות הביצוע מיד עם קב

, לרבות במקרה ועיגדל מעבר לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצחוזהה
יגדלו כתוצאה מביצוע שינויים, כך שבכל עת ערבות הביצוע תהיה חוזהושכר החוזהוהיקף ה
 משכר ההסכם. 5%בשיעור 

 
בגבייתה  ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע, בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או כל 64.6

 , יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.ניןו/או בהגדלת היקפה לפי הע
 

במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן  אין 64.7
כל  עו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוחוזהכלפי המזמין על פי ה

 פי כל דין. עלו/או חוזהגיע לו על פי הו/או שי עסעד המגי
 

של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין  במקרה 64.8
 ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע. רבותע

 



לו מהקבלן על זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו  המזמין 64.9
ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע וזאת מבלי שיהיה חייב להוכיח את חוזהפי ה

 דרישתו ו/או לפנות קודם לקבלן ו/או בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם התשלום.
 

, במקרה והקבלן יפר תנאי מתנאי ההסכם, יהא המזמין ורלגרוע מכלליות האמ מבלי 64.10
ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום חוזהעל פי הוראות ה ותיוו/או לפגוע בזכוי רשאי מבלי לגרוע

ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט 
 האמור.

 
המציא הקבלן ערבות ביצוע, והגיש הקבלן חשבון ביניים  םבטר הצו התחלת עבוד הוצא 64.11

התשלום בגין חשבון הביניים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות כלשהו למזמין, יבוצע 
הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון ביניים  איחרהביצוע. 

שבו איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הנוסף  ןפרק זמ תוכאמור, או
 כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

 
והפרת הוראה מהוראותיו תהווה חוזהזה לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ה סעיף 64.12

 הפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 לתקופת הבדק ערבות 65
 

של הקבלן במלואן ובמועדן, במשך תקופת הבדק, כהגדרתה להבטחת מילוי כל התחייבויותיו  65.1
לעיל, ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו בתחילת תקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה, אוטונומית 

 )להלן: "ערבות הבדק"(. לחוזה  זההמצורף  2 ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח ב'
 

אחוזים( מהחשבון הסופי  חמישה) 5%סכום ערבות הבדק יהיה בשנת הבדק הראשונה בשיעור של  65.2
לאחר צירוף הפרשי הצמדה )להלן: "החשבון הסופי החוזה מחושב לפי מחיר  המזמיןידי -שיאושר על
 (המאושר"

. 
הסופי מהחשבון  2.5%בשנה השניה לתקופת הבדק תפחת ערבות הבדק ותהא בסכום בשיעור של  

 המאושר.
 

 :כדלקמן בנקאיות ערבויות בשתי הבדק תקופת בתחילת למזמין תומצא הבדק ערבות 
 

, המאושר הסופי מהחשבון( שניים וחצי אחוזים) 2.5% בשיעור בנקאית ערבות )א(
 .הבדק תקופת מתחילת חודש 12 -ל בתוקף

 
, המאושר הסופי מהחשבון( שניים וחצי אחוזים) 2.5% בשיעור בנקאית ערבות )ב(

 .הבדק תקופת מתחילת חודש 24 -ל בתוקף
 

במעמד המצאת ערבות הבדק, יהא הקבלן רשאי לדרוש מהמזמין ביטול והחזרת ערבות הביצוע,  65.3
 בתנאי שיתמלאו כל התנאים שלהלן:

 
 הקבלן קיבל תעודת השלמה; )א(
 

 .הקבלן המציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו )ב(
 

היה צמודה למדד לפי המדד הבסיסי, ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות ערבות הבדק ת 65.4
 .המחויביםלעיל, בשינויים  67.10עד  67.4בסעיפים 

 

והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו תהווה החוזה סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי  65.5
 הפרה יסודית של החוזה.

 



קבלני משנה שלו כתחליף לערבויות האמורות בסעיף זה הקבלן יהיה רשאי להסב ערבויות של  65.6
  לעיל, בתנאים הבאים: 67ובסעיף 

 

 והינן בנוסח המפורט בנספחי ההסכם. חוזה זההערבויות עונות על כל תנאי  65.6.1
 

הקבלן יעביר את כל מסמכי הערבות למזמין מראש ויקבל את אישור המזמין כי הוא  65.6.2
להסבת הערבויות כאמור, על פי שיקול  מסכים להסבת הערבות. המזמין רשאי לסרב
 דעתו הבלעדי ובלא כל צורך לנמק את סרובו.

 
 נזיקין וביטוח -יג'  פרק

 
 לעבודה אחריות 66
 

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, לרבות העבודות של  66.1
הארעיים קבלני משנה, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה, לרבות המבנים 

שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי, 
יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו במהירות המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתה 

תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין ומתאימה בכל פרטיה 
הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או הקבלנים להוראות החוזה. 

הממונים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון 
 ובדק על ידם בתקופת הבדק.

 
יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו  הקבלן 66.2

הכרחי  עשהשהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מ בין, עבודותלחומרים ו/או לציוד ו/או ל
וצפוי מראש, והוא פוטר את המזמין ו/או את עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכל אחריות 

 נזק לגוף או לרכוש, כאמור. לכל אובדן ו/או
 

יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  ותאור הנמצא בשימוש  הקבלן 66.3
 לבקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו, מכ

 אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור. כלאחריות ל
 

ו/או עקב  מקצועיתאת המזמין בגין כל נזק שיגרם לו עקב שגיאה ישפה ו/או יפצה  הקבלן 66.4
של הקבלן  המקצועית, לרבות אחריותו הקבלןשימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של 

 ו/או של קבלני משנה תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.
 

הקבלן פוטר באופן סופי ומוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי את נושאי המשרה ו/או  66.5
עובדים אצל המזמין ו/או במרכז הרפואי תל אביב לרבות חברי הועד של המזמין מכל נזק שיגרם 
לקבלן  ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי  ומתחייב לפצות ולשפות את נושאי המשרה ו/או 

 י ועד המנהל כאמור מכל נזק ו/או הוצאה שתרגם להם.  העובדים ו/או חבר
 
 

 לגוף או לרכוש אחריות 67
 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק  67.1
גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות המזמין ו/או לכל רשות עירונית או 

לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה ורכוש המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה ממשלתית ו/או 
ורכוש המצוי בסמוך לאתר העבודה ו/או לכל מבנה ורכוש המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד 
שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודה על ידי 

ו/או על ידי עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות הקבלן ו/או קבלני משנה 
מחדל של הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם, בין בתקופת ביצוע העבודה ובין 
בתקופת הבדק. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל 

כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן  שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב
אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 



ו/או לפי כל דין אחר, וכן לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע 
 העבודות ולרבות בתקופת הבדק.

 
יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן  המזמין
, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה אובדןהממונים ו/או מי מטעמם בגין נזק או  בלניםו/או הק

 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.
 
 

שישלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי ישפה את המזמין על כל סכום שיחויב לשלם, או  הקבלן 67.2
ו/או על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות  חוזה זהו/או על פי  70.1 - 70.1 יםהקבלן על פי סעיפים קטנ

בגובה הסכומים אשר יהיו  לקבלןתשלומים  לעכב. כאמור, המזמין יהיה רשאי ונותהמשפטיות הש
או מי מטעמם בגין נזק או אובדן, כאמור, עד /נושא לתביעה כנגד הקבלן ו/או הקבלנים הממונים ו

אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין, בכפוף לכך שתמסר לקבלן 
 מפניה. להתגונןהודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות 

 
 לעובדים ולשלוחים אחריות 68
 

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  68.1
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל 
אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או של קבלני משנה כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם  

בות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והוא פוטר בזאת את תוך כדי ביצוע העבודות לר
המזמין מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ו/או ע"י קבלני משנה, לרבות נזק שנגרם 

לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של 
לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  קבלני המשנה. המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים

לתביעה כנגד הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות 
 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.

 
קיום התחייבותו  -ישפה את המזמין בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי  הקבלן 68.2

ש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי . נדר72.1קטן  ףשבסעי
מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ישפה אותו הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה 

אלו  ותהממונים בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביע יםכנגד הקבלן ו/או הקבלנ
ין, בכפוף לכך שתמסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמ ופןבא

 דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 
 

 לרכוש ציבורי אחריות 69
 

ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  זקיהיה אחראי לכל נ הקבלן
ילים אחרים על קרקעיים ו/או תת , טלפון וצינורות להעברת דלק או מובטלגרףתיעול, חשמל, 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על 

 חרשות המוסמכים לפק חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או
מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות  דאוגשניזוק כאמור. על הקבלן ל כושעל הטפול בר

 קרקעיים העוברים באתר העבודה. -עדכניות על כל הקווים התת 
  

 על ידי הקבלן ביטוח 70
 –הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל  א.

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים 
 הנדרשים, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה   .1
 

סוראסקי, מתחייב  שיפוץ מרפאת א.א.ג   במרכז הרפואי תל אביב ע"ש בגין ביצוע עבודות הגמר בפרויקט
הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות )לרבות 



משרד הבריאות,  –עבודות זמניות(, כולל כל החומרים, והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 י תל אביב )ע"ר(  ואשר תכלול:המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפוא

 
 

 ביטוח רכוש  –פרק א' 
במלוא ערכן של העבודות, כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת 
הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע 

 או גניבה, שוד./ורעידת אדמה פריצה ו
 
 

 בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות:
 
 בערכם המלא. –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  (1
מסכום הביטוח  10%לפחות  –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  (2

 על בסיס נזק ראשון. ₪  200,000העבודות מינימום 
₪  2,000,000סכום הביטוח ביטוח העבודות  10%לפחות  –וש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך רכ (3

 על בסיס נזק ראשון.
 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.   (4
הפרויקט מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מ (5

 הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם.
חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל    (6

לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  הלכה, כאשר 
 אה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.אובדן או נזק כזה נגרם כתוצ

 10%בגבול אחריות של לפחות   -כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה  (7
 ₪. 300,000מסכום הביטוח העבודות  מינימום 

ום הביטוח מסכ 10%בגבול אחריות של לפחות  -שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים  (8
 ₪.  200,000העבודות מינימום 

 כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד. (9
 ימים.  30 –תקופת הרצה  (10
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד  (11

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, אלא משרד הבריאות,  –המותקנים ישולמו לטובת מדינת ישראל 
 אם יורה המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי סוראסקי למבטח בכתב אחרת.

 
  

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  –פרק ב' 

 
 
 

נזקי גוף ורכוש, ₪  10,000,000הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות  א.
  . CROSS LIABILITY –למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות  ב.
 למקרה ולתקופה.  ₪ 2,000,000שלא יפחת מסך של 

 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.  ג.

     
 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. ד.
 
 
 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 
 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. (1
 ₪. 20,000,000יטוח לא יפחת מסך של גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הב (2
 



  
 הפוליסה תכלול:

 חודש לאחר סיום העבודות. 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  (4
תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים  (5

 המתחייבים על פי המצוין.
משרד הבריאות,  -בלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו ... "ו/או קבלנים ו/או ק (6

 המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(.
 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  (7
 
 
 -ויוצג בנפרד  מהנדסים, אדריכלים, מודדים, ממונה בטיחות )יכול –ביטוח אחריות מקצועית  .2

על ידי הקבלן בגין עובדיו טרם חתימת ההסכם, ועל ידי מהנדסים, בודקים, מודדים מתכננים, וממוני 
 בטיחות חיצוניים מטעמו, ככל וקיימים טרם ביצוע השירותים על ידם(

 
כיסוי נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הביטוח ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  א.

ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום כתוצאה 
 ויקט עבודות בפרויקט_____לב בקשר למתן השירותים המבוצעים על ידי עורך הביטוח במסגרת פר

משרד הבריאות, המרכז  –במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 אי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(. הרפו
         

 להלן גבולות האחריות הנדרשים לפי עיסוק בעלי המקצוע המבוטחים בפוליסה:  ב.
 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.          ₪  4,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –קונסטרוקטור  (1)
 2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –ם/ מתכננים/ אדריכלים/ מהנדסים אחריםבודקי (2)

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. ₪ 
 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. ₪  2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –ממונה בטיחות  (3)
 פת ביטוח )שנה(.למקרה ולתקו₪  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  -מודדים  (4)

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: ג.
 מרמה ואי יושר של עובדים. (1)
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. (2)
אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות עורך הביטוח כלפי משרד הבריאות, המרכז  (3)

 אי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(.הרפו
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (4)

 
 
משרד הבריאות משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  ד.

אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, ככל שייחשבו אחראים 
 –למעשי ו/או עורך הביטוח והפועלים מטעמו. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל 

שרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב מ
 )ע"ר( ו/או בכפוף להרחב השיפוי שלעיל. 

 
   PRODUCTS LIABILITYביטוח חבות מוצר .3
 
הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת והתקנת מערכות, ציוד, חלקים,  (1

ביצוע עבודות הגמר בפרויקט שיפוץ מרפאת א.א.ג    , חומרים, במסגרת פרויקט עבודות בפרויקטאביזרים
משרד הבריאות, המרכז  –במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 

 הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(.
יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, פירוק, הרכבה, חיבור, לציוד, חלקים, אביזרים הביטוח  

 במסגרת העבודות נשוא הפרויקט, על כל מרכיביהן וציודן ההיקפי.                          
                                                                                            

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (2
 .1980-למוצרים פגומים

 
למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ₪  2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (3

 ולרכוש.



                                                                   
 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:                                       (4
 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2
 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש  –פות את מדינת ישראל הביטוח יורחב לש (5

סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם 
במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. לשם המבוטח יתווספו 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד  –ישראל  כמבוטחים נוספים: מדינת
 הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר( ו/או בכפוף להרחב השיפוי שלעיל.

 
ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח העבודות  .4

 הקבלניות
 

נים, קבלני משנה, ספקים, יצרנים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת הקבלן ידאג ויוודא כי קבל
פעילותו נשוא הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/ השרות 

לכל רכוש שלהם במסגרת  -הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות 
וד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר העבודות )ככל ולא מבוטח בביטוח העבודות הפעילות*, צי

הקבלניות הנדרש(, כולל גם ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית )ככל ורלוונטיים(. כאשר הפעילות 
ם, גם משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרי

ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות  –לכלול את מדינת ישראל 

אותו סוג ביטוח,  כולל ליד המרכז הרפואי תל אביב כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי כמקובל ב
בכל הביטוחים )רכוש וחבויות( ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות 

  התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

 חלופה לביטוח צמ"ה /רכוש:
[ ניתן לקבל מכתב פטור *כחלופה לביטוח צמ"ה ])פרק א' רכוש( ו/או לביטוחי הרכוש )שאינם צמ"ה(

משרד  –מאחריות או התחייבות חוזית מטעם בעל הרכוש לפיו הוא פוטר מאחריות את מדינת ישראל 
הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, 

יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ ועובדיהם של הנ"ל  מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש אשר 
משרד הבריאות,  –העבודות המבוצעים על ידם והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב 
 חול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. )ע"ר(, ועובדיהם של הנ"ל. פטור כאמור לא י

 
 כללי .5
 

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהקבלן )עבודות קבלניות, חבות המוצר, אחריות מקצועית(  א.
 יכללו התנאים הבאים:

 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  (1

יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי  60ל על כך הודעה מוקדמת ש
 סוראסקי.

 
 –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  (2

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב 
                                                                                 יהם של הנ"ל, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.                                                     )ע"ר( ועובד

         
מי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום ד (3

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.                          (4
 



כאשר קיים  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, (5
משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ו/או  -ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל 

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 
 הזכויות על פי הביטוח.  

 
אחריות מקצועית( לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל )למעט  (6

 פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
 
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. (7
 
 
משרד הבריאות, המרכז  –הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  ב.

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, וכל עוד אחריותו  הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/
קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/  –תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 
 ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, בתוקף. תאגיד הבריאות

   
אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הקבלן למשרד הבריאות, המרכז  ג.

הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, טרם החתימה על 
בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד ההסכם. הקבלן מתחייב להציג את האישור חתום 

הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(,  
לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. בכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו 

 ים נמסרו.הביטוחים הנדרשים כאמור ואישורי קיום הביטוח
   

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הקבלן לפי סעיפי הביטוח 
המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות 

אלו המופיעות לעיל. על הקבלן  הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן
יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות 

 וליישמן בביטוחיו כאמור לעיל. 
 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד  –מדינת ישראל  ד.

שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, 
במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון 
את עמידת הקבלן בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או 

עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים  בחלקן כאמור מיד
את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל. מוסכם כי הקבלן יהיה רשאי למחוק מפוליסות 

 הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש  –כי זכות  מדינת ישראל  הקבלן מצהיר ומתחייב ה.
סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי/  –כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 
המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי תאגיד הבריאות ליד 

פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל 
ין חובה שהיא המוטלת על הקבלן לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו וב

 אם לאו.
 
למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה  ו.

משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –מינימלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור מדינת ישראל 
או מי מטעמם להיקף וגודל  תל אביב ע"ש סוראסקי/ תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(,

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים 
 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

 



פי החוזה ואין אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל  ז.
משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי על  –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
 

 אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו  מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. ח.
 

 
 

  
 על ידי המזמין ביטוח71.

 
מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או הקבלן לא יבצע את  71.1

ו/או לא יאריכם כנדרש, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לפי  חוזה זההביטוחים שעליו לבצע לפי 
שיקול דעתו, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על שם הקבלן ועל חשבונו, מבלי 

כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו או לפטור את הקבלן שיהיה בכך ב
ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את המזמין, מיד עם  חוזה זהפי -מאחריות כלשהי המוטלת עליו על

דרישתו הראשונה, בכל סכום ששילם המזמין כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור, וסכום השיפוי 
 .חוזה זהפי הוראות -ע למזמין מאת הקבלן עלכאמור ייחשב חוב המגי

 
שלבי העבודות מתחייב הקבלן כי  בכללעיל,  זהומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף  בנוסף 71.2

אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח  והוא וכל קבלני המשנה מטעמו ימלא
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע  ותבריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנ

חוזה  שואהעבודות נ עעובדיהם, שליחיהם ומשמשיהם שיועסקו בביצו שכלבכלליות האמור, באופן 
או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע  ריהאמורה באופן מק האלה שיעסקו בעבוד לרבות, זה

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. תהעבודו
 

 הפרות ותרופות -יד'  פרק
 

 וייםיסודיות ופיצ הפרות 72
 
יחול על  1970-הלן, חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אלבכפוף לאמור  72.1

 הוראות ההסכם.
 

, בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר בחוזה זהמוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה  72.2
אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הקבלן מהתחייבויות 

ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי חוזהזכאי לבטל את ההמזמין 
 ו/או על פי כל דין.חוזהה

 
זמין רשאי לדרוש מהקבלן כפיצויים ידי הקבלן הפרה יסודית, יהיה המ-עלחוזההופר ה 72.3

מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה סכום ערבות הביצוע שבידי המזמין. האמור לעיל אינו 
על נספחיו ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים חוזהגורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות ה

 בסכום גבוה מהסכום האמור.
 

אף אם חוזהדים, כי הקבלן לא יהיה רשאי לבטל את החרף האמור לעיל, מוסכם בין הצד 72.4
וזאת בשל טיב העבודות בשטח בית החולים והסעד חוזהזכות זאת קיימת לו לפי כל דין ו/או 

על ידי המזמין והכל בכפוף חוזההיחיד שיהא זכאי הקבלן הוא סעד הפיצויים בגין הפרות של ה
הוראות סעיף זה בעת שהגיש הצעתו  . הקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבוןחוזה זהלהוראות 

 והוא מוותר על כל טענה ובכלל זה טענות על הפסד כספי. החוזה ו/או חתם על  למכרז
 

 מוסכמים על איחורים פיצויים 73
 

אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים הכללי ו/או המפורט  73.1
ו/או לא ישלים את ביצוע העבודות תוך תקופת חוזהל 'על פי שלבי הביניים כהגדרתם בנספח א

או תוך הארכה שניתנה לו בכתב להשלמת העבודות על ידי המזמין, ישלם חוזההביצוע הנקובה ב



)להלן: "הפיצויים חוזהל א'הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמפורט בנספח 
וסכמים הינה בנוסף לכל זכות ו/או המוסכמים"(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המ

 על נספחיו ועל פי הוראות כל דין.חוזהסעד אחרים של המזמין על פי יתר הוראות ה
 

יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן יהיה  המזמין 73.2
 מהמזמיןלקבלן  יגיעשלהסכם, מכל סכום  א'לעיל ועל פי נספח  76למזמין לרבות על פי סעיף  בחיי

בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת 
לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים 

ודות או מכל כשלעצמם או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העב
 התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי ההסכם.

 
תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות,  לןלפני השלמת ביצוע העבודות תנתן לקב אם 73.3

האמור, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה החלקית  לקוהמזמין החזיק או השתמש בח
רך היחסי שבין אותו חלק מהעבודות אשר בגינם לפי הע םהאמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמי

ניתנה תעודת השלמה כאמור לבין העבודות כולן. היחס האמור יקבע על ידי המזמין וקביעתו תהיה 
 סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
 יד הקבלן סילוק 74

 
בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, או במקרה של הפרה יסודית של  74.1

לאלתר, לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן  -יהיה רשאי המזמין חוזהה
ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, 

הציוד והמתקנים שבאתר העבודות וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקנים האמורים 
רתם לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכי

 ההסכם, ואלה המקרים:
 

נגדו צו קבלת נכסים או כשהקבלן עושה סידור עם או  ןפשט רגל או נית כשהקבלן )א(
לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק, או במקרה שיוטל עיקול על כספים ו/או 

וע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות נכסים מהותיים של הקבלן ויהא בכך כדי לפג
 .חוזה זהלפי  יבויותוההתחי

 
לפקודת החברות  233של מתן צו להקפאת הליכים כנגד הקבלן לפי סעיף  במקרה )ב(

 .1983-]נוסח חדש[, התשמ"ג
 
 מסתלק מביצוע ההסכם. כשהקבלן )ג(
 

בעצמו ו/או על  ותלבצע את העבודחוזהפי הוראות ה-מקרה בו המזמין רשאי על בכל )ד(
 אחר ו/או בכל דרך אחרת. בלןידי ק

 
בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן  כשיש )ה(

או חוזהאו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר ל
 ו/או העבודות.חוזהלכל דבר הכרוך בביצוע ה

 
 הוכחות להנחת דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון.המזמין  ידיב כשיש )ו(
 
על כל נספחיו ולא תיקן את ההפרה חוזהמקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ה בכל )ז(

 ההפרה. לתיקוןתוך התקופה שנקבעה על ידי המזמין 
 

יום  14לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך  כשהקבלן )ח(
בכתב מהמזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע להוראה 

 העבודות בכל דרך אחרת.
 

 מכל סיבה שאינה כמפורט לעיל. חוזה זהביטל  כשהמזמין )ט(
 



ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו כאמור, -סמוך לשעת תפיסת אתר העבודות על 74.2
ר על פי שיקול דעתו מגיע לקבלן בגין ביצוע יקבע המזמין ויודיע לקבלן בכתב את הסכום אש

העבודות עד לאותו מועד וכן את ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום 
 העבודות באותה שעה.

 
וסילוק ידו של הקבלן ממנו, כאמור לעיל, אין בהם  זמיןאתר העבודות על ידי המ תפיסת 74.3

 לקבלן אחרת במפורש ובכתב.על ידי המזמין, אלא אם הודע חוזהמשום ביטול ה
 

לעיל, לא יהיה המזמין חייב לשלם  ורטסילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפ משעת 74.4
שבוצעו על ידי הקבלן עד  בודותלקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, למעט בגין אותו חלק מהע

ד לפינוי לפינויו ואותו חלק מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות קבלני המשנה שבוצעו על ידם ע
הקבלן, ולאחר קיזוז ו/או ניכוי ו/או חילוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט 

כל דין, ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי נזק בגין הפרת  תו/או הוראוחוזהעל פי הוראות ה
 ידי-על ולרבות בגין הדחיה בהשלמת העבודות וכן נזקים ו/או הוצאות שנגרמו למזמיןחוזהה

וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב חוזההקבלן לרבות בגין השלמת העבודות בסכום גבוה משכר ה
 בתשלומם למזמין.

 
ובכל  מזמיןה כלפיחוזהפי ה עלמוותר בזה במפורש על כל זכות קיזוז או עכבון על פי דין או  הקבלן 

קבלת צו מניעה או בכל דרך מקרה של סילוק יד כאמור, הקבלן לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים ל
אחרת למנוע את סילוקו מהאתר ותפיסת האתר על ידי המזמין ומסירת ביצוע העבודות לקבלן 

 אחר.
 

ולא לגרוע חוזהסעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת ב הוראות 74.5
 מהן.

 
שך ביצוע העבודות לידי גמר, יהא המזמין זכאי למסור את המ חוזהמקרה בו הובא ה בכל 74.6

 והשלמתן לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 

 שהוא יותר מאיש אחד קבלן א 74
 

ביחד ובנפרד וכל אחד מהם  חוזה זההאנשים המהווים את הקבלן יהיו חייבים לפי הוראות  כל
מכל  חוזה זה לפייהיה אחראי לחובות וחיובי משנהו. המזמין יהיה רשאי לגבות כל סכום שיגיע 

 אחד מהם לפי שיקול דעתו הבלעדי וכל הודעה שתישלח לאחד מהם כאילו נשלחה לכולם.  
 

 1974 -חוזה קבלנות, התשל"ד  חוק ב74
 

  1974 -לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד  חוזה זהומוסכם בין הצדדים, כי לא תהיה תחולה לפי  מוצהר
)א(, 6, 5)ב(, 3)א(, 3זה לא תהיה תחולה לסעיפים  סעיףזה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ב בכללו
 . 1974 -)ב( לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד 6

 
 דעות בין הצדדים חילוקי 75

 
הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא בשמו ו/או מכוחו  אימקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או  בכל 

או הנובע ממנו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן  חוזהלרבות האדריכל ו/או המפקח לבין הקבלן בקשר ל
ולא יפגע בכל חוזהפי הולא יפסיק את ביצוען בהתאם להתחייבויותיו על  עבודותיאט את קצב ביצוע ה אל

צורה אחרת בהמשך ביצוען של העבודות ו/או בהשלמתן ו/או במסירתן למזמין, והעבודות ימשיכו להיות 
 ובמועדן על אף חילוקי הדעות. ןמבוצעות על ידי הקבלן במלוא

 
 של ההסכם. יסודיתוהפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה חוזהזה הינו מעיקרי ה סעיף 

 
 החל הדין 76

 
 אביב בלבד.-הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי המשפט בתל חוזה זההחל על  הדין 
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 פי כל דין כנגד המזמין.-מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או עכבון שהיא הנתונה לו על הקבלן 77.1

 
מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום  הקבלן 77.2

אחר שנערך בינו לבין הקבלן, כל סכום חוזהו/או כל  חוזה זהשיגיע לו מהקבלן על פי  ושמגיע ו/א
 .חוזה זהשיגיע לקבלן מהמזמין על פי 

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות .78

 
 תקדיםבמקרה מסויים לא תהווה  חוזההמפקח לסטות מתנאי ה ומצד המזמין ו/או האדריכל ו/א הסכמה

פי -ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהגופים המנויים לעיל בזכויות שניתנו לו על
 ויתורזו  גותתנהבמקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהחוזהה

 .חוזה זהכלשהו על זכויות וחובות לפי 
 

 דין-מסירת הודעות ומען להמצאת כתבי בי .79
 

, תישלח בדואר רשום לפי כתובתו של הצד השני או תמסר ביד חוזה זההודעה מצד אחד למשנהו לפי  כל
הינן חוזההבמשרדו של הצד השני, או תשלח בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. כתובות הצדדים לצרכי 

 כמפורט להלן.
 

פי תקנות סדר -פי החוק ועל-דין והמצאתם, על-הצדדים לכל דבר וענין לרבות לצורך מסירת כתבי בי כתובות
 , הינן כדלקמן:1984-הדין האזרחי, התשמ"ד

 
 תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א: המזמין

 
 : _______________________הקבלן

 
למשלוח.  רתהשעות מעת מסי 72אר רשום כאילו נתקבלה בידי הצד השני כעבור הודעה שנשלחה בדו יראו

שעות ממועד  24ידי הצד השני כעבור -הודעה שנמסרה ביד ו/או בפקסימיליה יראוה כאילו נתקבלה על
 ן.יהמסירה ו/או השיגור, לפי העני

 
 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה
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 א'  נספח
 

 זמנים, שלבי ההתקדמות לביצוע העבודות ופיצוי בגין איחורים לוח
 
 

 
 סיום ביצוע העבודות מועד .1
 

קבלת היתר הבניה או מיום קבלת מ  ___________ כללי : לוח הזמנים לביצוע הפרויקט יהיה:  1.1
הקבלן  ., אלא אם הורה המזמין אחרת לפי שיקול דעתוצו התחלת העבודה, המאוחר מביניהם

מצהיר כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לדחות ו/או להשהות את ביצוע הפרוייקט )גם 
, הכל לאחר שהחל( מסיבות מנהלתיות ו/או תקציביות ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו

 . כמפורט בהסכם
 
של המזמין,  הקבלן ישלים את ביצוע העבודות, בהתאם להוראות ולהנחת דעתם המוחלטת 1.2

 .בחוזה זההאדריכל, המזמין והמפקח במועדים כמפורט 
 

אם וככל שידרש ביצוע העברה של הציוד המיוחד מאתר אחד בבית החולים לאתר אחר, אזי שביצוע   1.3
העברה וכל הפעולות הדרושות עד לקבלת אישור המזמין כי פעולת העברה בוצעה בהצלחה יעשו 

המזמין לפי שיקול דעתו. הקבלן מוותר על כל ו/או דרישה ביחס בלוחות הזמנים עליהם יורה 
 ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין. 

 
 לוח זמנים מפורט על ידי הקבלן הכנת .2

 
זמנים מפורט. לוח הזמנים  לוחיום מיום צו התחלת העבודות,  15יגיש לאישור המפקח תוך  הקבלן 2.1

לוח זמנים מפורט לביצוע שלבי הביניים.  וכןשלבי ביניים מרכזיים )להלן: "שלבי הביניים"(  כליכלול 
, מועדי ביצוען והמשאבים ותלוח הזמנים המפורט יכלול תכנית ביצוע ממוחשבת כולל הגדרת פעילוי

 ידי הקבלן.-המוקצים לכך על
 

חלק בלתי נפרד  המאושרהזמנים  אישורו של לוח הזמנים כאמור על ידי המפקח, יהווה לוח עם 2.2
 מההסכם.

 
הזמנים ולעדכן  לוחלמתוכנן ב ואההקבלן לדווח כל חודש למפקח על התקדמות העבודות בהשו על 2.3

את לוח הזמנים, הכל לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו. אין בהסכמת המפקח לעדכון לוח הזמנים 
למועד השלמת שלבי הביניים  חסותנספחיו המתייעל חוזהכדי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן לפי ה
 ולמועד השלמת העבודות כפי שנקבע לעיל.

 
 בסעיף זה תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו. טותהפעולות המפור כל 2.4
 

לוח הזמנים והשינויים שיחולו בו מתייחסים אך ורק לסדר העבודות, לקשר שביניהן ולמשך  עדכון 2.5
ועדכונים אלה לקביעת מועד חדש להשלמת  ים, ובשום פנים לא יגרמו שינויהזמן המוקצב לביצוען

 הביניים או להשלמת העבודות, כאמור לעיל. שלבי
 
 

 מוסכמים וקבועים מראש על איחורים פיצויים .3
 

את ביצוע העבודות או את ביצוע אחד או יותר משלבי הביניים דלעיל, כולן או  בלןלא ישלים הק אם 3.1
חלקן, תוך התקופות האמורות, או תוך הארכה בכתב שניתנה לקבלן, אם ניתנה לו על פי תנאי 

ישלם הקבלן למזמין את  -ההסכם, להשלמת העבודות או להשלמת שלבי הביניים של העבודות 
כמים וקבועים מראש, על כל איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת הסכום להלן, כפיצויים מוס
וזאת נוסף  -ם בפועל /ומשלבי הביניים, לפי הענין, ועד למועד השלמת אחדהעבודות, או להשלמת כל 

ועל פי הדין ובנוסף לזכויותיו של המזמין על פי חוזהלאחריותו של הקבלן על פי כל סעיף אחר של ה
 על נספחיו.חוזהי הכל דין ועל פי תנא



 

עבור ארבעת השבועות  -או משכר שלב הביניים הרלוונטי חוזהמשכר ה 0.5% סך )א(
 הביניים. לביהראשונים של איחור במועד גמר כל אחד מש

 
עבור ארבעת השבועות  -הרלוונטי  הבינייםאו משכר שלב חוזהמשכר ה 0.75% סך )ב(

ביניים )לאחר ארבעת השבועות הנוספים של איחור במועד גמר כל אחד משלבי ה
 הנקובים לעיל(.

 
עבור כל שבוע נוסף של איחור  - וונטיהרל ייםאו משכר שלב הבינחוזהמשכר ה 1% סך )ג(

 .םבמועד גמר כל אחד משלבי הביניי
 

הפיצויים האמורים לעיל, יחושבו בנפרד עבור כל אחד משלבי הביניים כאמור   סכומי 
בזכותו של המזמין לגבות פיצויים גם עבור הפיגור בהשלמת  פגועלעיל, ואין בהם כדי ל

 העבודות במלואן.
 

לגרוע מהאמור לעיל, אם  לא מילא הקבלן אחר הוראה של המזמין ו/או המפקח ביחס  מבלי 3.2
, לפי ההסכם, כולה או חלקה, לשביעות רצונם המלאה של המזמין ו/או המפקח, ודותלביצוע העב

, ישלם הקבלן למזמין פיצוי בלןי המזמין ו/או המפקח בהוראה שנתנה לקבמועדים שנקבעו על יד
 - יגורש"ח לכל יום של פ 5000 שרולא פחות מאחוזהמההיקף הכספי של ה 1%בסך  ועמוסכם וקב

 לועל פי הדין ובנוסף לזכויותיו שחוזהוזאת נוסף לאחריותו של הקבלן על פי כל סעיף אחר של ה
 על נספחיו.חוזהפי תנאי ההמזמין על פי כל דין ועל 

 
 יהיו צמודים למדד כהגדרתו בהסכם, בשינויים המחוייבים. ריםהפיצויים האמו סכומי 3.3
 

, מכל סכום שיגיע לקבלן לעיליהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים  המזמין 3.4
צויים או הניכויים, אין מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפי ותםבכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגב

 הקבלן מאחריותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. שחרורבו משום 
 
 

  



 ב'  נספח
 

 התשלום תנאי     
 

 
במלואן ובמועדן  בלןעל כל נספחיו וביצוע יתר התחייבויות הקחוזהביצוע העבודות על פי הוראות ה תמורת

 בשיעורים ובמועדים כדלקמן:חוזהלשביעות רצון המזמין, ישלם המזמין לקבלן את שכר ה
 

 ביניים תשלומי .1
 

ו/או למי שיקבע  למזמין בלןבחודש שלאחריו, ימציא הק 5 -של כל חודש, לא יאוחר מהיום ה בסופו 1.1
 שיפורטו בו: צטברעל ידו בהודעה בכתב שתמסר לקבלן, חשבון ביניים מ

 
ביצוע העבודות עד סוף החודש האמור,  חילתערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום ת אומדן 

ודפי מדידה מאושרים, וכן סכומים שיש להוסיף ו/או להפחית  ויותשיהיה מבוסס על כתב הכמ
 תשבוצעו עד סוף החודש האמור )להלן: "חשבונו נוייםמהאומדן הנ"ל כתוצאה מפקודות שי

 הביניים"(.
 

הביניים לא יראה כמוגש אם הוא לא יהיה מלווה בדפי המדידה עליהם מבוסס חשבון  חשבון 
 הביניים.

 
 יוגש בשיטה עליה יורה המפקח. בינייםה חשבון 

 
ו/או מי שיקבע על ידו יבדוק כל חשבון ביניים, לרבות את הכמויות והמחירים הנקובים  המזמין 1.2

מיום ההגשה, ויאשר או ישנה את האומדנים האמורים לעיל. קביעת  מיםי 30 -בו, לא יאוחר מ
המזמין ו/או מי שיוסמך על ידו כאמור בדבר אישור חשבונות הביניים ו/או אישורם החלקי ו/או 

 דחייתם תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 

 תשלום לקבלן יופחתו הסכומים הבאים: מכל 1.3
 

 שבוצעו; בינייםתשלומי ה כל )א(
 

 סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם; כל )ב(
 
 עד סוף החודש האמור;חוזהלפי ה לןסכום המגיע למזמין מהקב כל (ג)
 
 סכום שלא אושר על ידי המזמין ו/או מי שיוסמך על ידו. כל ד()
 
 , במידה שהיו.חוזה זההמזמין לפי  שהוציא הוצאות (ה)
 
 מוסכמים שחייב, אם חייב, הקבלן למזמין.    פיצויים (ו)
 
, לאחר ביצוע ההפחתות דלעיל, תשולם לקבלן על ידי המזמין כתשלום ביניים לחודש היתרה 

 על חשבון שכר ההסכם. ורהאמ
 

יום מיום  60חשבון ביניים שיוגש על ידי הקבלן ישולם תוך שוטף +  לבזה במפורש כי כ מוסכם 1.4
יום מתום החודש בגינו הוגש החשבון.  45הקבלן ובכל מקרה, לא לפני  ידי-הגשת החשבון על

אושר כאמור לעיל, כנגד חשבונית מס כדין וכנגד המצאת אישור  בוןהתשלום יבוצע בתנאי שהחש
 על ניכוי מס במקור.

 
 תנאי הצמדה:  1.5
 

 לא תתבצע הצמדה כלל.  במהלך תקופת ההתקשרות 1.5.1
          מדד לעומתאו יותר  4%בשיעור של יעלה המדד החדש במידה ואף האמור לעיל,  על 1.5.2



 לתשלום הסכום יעודכן, חודשים מיום צו התחלת עבודות 12 -ולא חלפו יותר מ הבסיס
 פורט בס"ק זה.מכ העדכון במקדם

 
     בניכוי הבסיס מדד לעומת החדש המדד של השינוי שיעור –" העדכון, "מקדם זה לעניין   
    7% יהיה העדכון מקדם אזי, 11%-ב עלה החדש המדד כלשהו במועד אם: לדוגמה. 4%   
 .1.07-ב יוכפל לתשלום הנומינלי שהסכום כך(, 4% בניכוי 11%)   
          מדד לעומתאו יותר  6%בשיעור של יעלה המדד החדש במידה ואף האמור לעיל,  על 1.5.3

 במקדם לתשלום הסכום יעודכן, חודשים מיום צו התחלת עבודות 12 -וחלפו יותר מ הבסיס
 כמפורט בס"ק זה. העדכון

 
     בניכוי הבסיס מדד לעומת החדש המדד של השינוי שיעור –" העדכון, "מקדם זה לעניין   
    5% יהיה העדכון מקדם אזי, 11%-ב עלה החדש המדד כלשהו במועד אם: לדוגמה. 6%   
 .1.05-ב יוכפל לתשלום הנומינלי שהסכום כך(, 6% בניכוי 11%)   

 הוראה זו תגבר על כל הוראה בנספח כלשהו ו/או בהסכם.    1.5.4     
 ולא תתבצע חוזהחישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם ל    1.5.5               
 .התאמה רטרואקטיבית    
 

של  אישורהסכמה או  ום, אין בהם משפיהםחשבונות ביניים וכן ביצוע תשלומים על  אישור 1.6
או לאיכותם של  עבודותהמזמין ו/או המפקח לטיב המלאכה שנעשתה על ידי הקבלן בביצוע ה

חומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם, או כמויות הנקובות בכתבי הכמויות ו/או המדידות 
 ביניים.עליהן מבוססים תשלומי ה

 
 שכר ההסכם סילוק .2

 
את תעודת ההשלמה לעבודות כולן או לחלקן במקרה  ןיום מהמועד בו יקבל הקבל 45 -יאוחר מ לא 2.1

על נספחיו, יגיש חוזהמהעבודות על פי ההוראות המפורטות ב לחלקוניתנה לקבלן תעודת השלמה 
תעודת השלמה, בצירוף כל  יבלהקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביו ק

יקבעו סופית על ידי המזמין. אותו חוזההמסמכים הדרושים. התשלום בגין החשבון הסופי ושכר ה
יום  40תוך  יןהסופי אשר יאושר על ידי המזמין יסולק במלואו לקבלן על ידי המזמ החשבוןחלק מ
 ודש בגינו הוגש החשבון.יום מתום הח 45לפני  לאידי הקבלן ובכל מקרה -הגשת החשבון על מיום

 
חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המזמין יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן  מאותו 

שולם לקבלן עד אותה עת על חשבון שכר  ריופחת כל סכום אחר אש כןבהתאם לאמור לעיל ו
ו לפי כל דין, ו/אחוזהלמזמין מהקבלן לפי ה יעההסכם, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום המג

 תשולם על ידי המזמין לקבלן כאמור לעיל.
 

רק לאחר שהקבלן ימציא  יעשהלאמור לעיל, מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי  בנוסף 2.2
 למזמין את המסמכים הבאים:

 
 הבדק. ערבות 2.2.1

 
המזמין בקשר לעבודות ובקשר  נגדבדבר חיסול תביעותיו של הקבלן כ הצהרה 2.2.2

 להסכם, וזאת בנוסח הקבוע והמצורף לנספח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
 

" בשלושה עותקים, AS MADEסט תכניות ביצוע " אספקת: הכוללמתקן  תיק 2.2.3
על ידי  ותקןלכל ציוד שיוצב ו/או י וקטלוגיםורשימת הספקים  עבודות הגמר רשימת

 לושה עותקים.הקבלן ו/או מי מטעמו,בש
 

ידי המזמין ולא יאושר אם הוא לא יהיה מלווה בכל המסמכים -הסופי לא יבדק על החשבון 2.3
 הדרושים לבדיקתו, לרבות דפי המדידה והמאושרים על ידי המפקח.

 
הכמויות, והכמויות שנמדדו  כתביקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבחוזהה שכר 2.4

כפי שהן פורטו בדפי המדידה שצורפו לכל חשבון ביניים ובלבד שהן אושרו  במהלך ביצוע העבודות



על ידי המזמין או המפקח ובתוספת הסכומים המגיעים לקבלן כפי שייקבעו על ידי המזמין על פי 
 ההסכם.

 
ידי המזמין, רשאי  לשבועיים מהודעה בכתב שנשלחה לו על כך ע ךסופי תו חשבוןהגיש הקבלן  לא 2.5

אך לא חייב, להכין בעצמו חשבון זה לפי שיקול דעתו. חשבון כזה, לאחר שהעתק ממנו  המזמין,
החשבון"  גשתידי המזמין יחשב כ"יום ה-נשלח לקבלן יחשב חשבון סופי, ויום עריכת החשבון על

 .וייביםלעיל, בשינויים המח 2.4הוראות סעיף  עניןל
 

מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או  הקבלן 
 כלפי המזמין בגין חשבון זה שיוכן כאמור.

 
תוחזר לקבלן, במועד תשלום החשבון הסופי ובלבד שהקבלן ביצע את חוזהלפי ה ביצועה ערבות 2.6

עדן. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם במלואן במוחוזההעבודות ואת יתר התחייבויותיו על פי ה
הביצוע לעיל בגין כל סכום שהקבלן יהא חייב לו על  ערבותרשאי לחלט את  היהבזאת כי המזמין י

 פי הוראות ההסכם.
 
 

 מס ערך מוסף תשלום .3
 

 אינם כוללים מס ערך מוסף.חוזהכמפורט בחוזההכמויות ושכר ה בכתבהנקובים  המחירים 3.1
 

בשיעור הקיים בעת התשלום, וזאת במועד החוקי  סףישלם לקבלן תשלומי מס ערך מו המזמין 3.2
 האחרון אשר בו חייב הקבלן להעבירם לשלטונות מס ערך מוסף.

 
 :3.2אף האמור בס"ק  על 3.3
 

 2איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש את החשבון הסופי כאמור בסעיף  אם 3.3.1
שנקבע לתשלום יתרת  עדן את סכום המס בשיעור שהיה קיים במו, ישלם המזמיבנספח זה

 אילו הוגש החשבון הסופי במועד.חוזהשכר ה
 

, ישלם המזמין את חוזה זהלפי  מניםהשלים הקבלן את ביצוע העבודות במועדים ובז לא 3.3.2
אילו הושלמו חוזההמס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר ה םסכו

 במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.  העבודות 
 
 
 בהגשת חשבון איחור .4
 

לגרוע מהאמור בנספח זה בכל הקשור לזכויות  מבלילפי נספח זה, אזי  וןבהגשת חשב הקבלן איחר
הקבלן לתוספת בגין הפרשי הצמדה וריבית, מכל מין וסוג שהם, עד  זכאיהעומדות למזמין לא יהיה 

 התשלום בפועל.
 

, יןלגרוע מהאמור לעיל או בכל הקשור לזכויות העומדות למזמין לפי נספח זה בדבר זכויות המזמ מבלי
שהוציא המזמין ו/או כל נזק שנגרם למזמין בגין  אהכל הוצ חוזה זהמהשכר המגיע לקבלן לפי  יופחתו

למי מטעמו האיחור כאמור, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור שעות העבודה שידרשו למזמין ו/או 
לבדיקת חשבונות הקבלן. קביעת המזמין ו/או מי מטעמו בדבר ההוצאות שהוציא והנזק שנגרם לו כאמור 

 בגין איחור של הקבלן תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.       
 
 



 בדבר חיסול תביעות הצהרה
 

 בלנספח  2.2.2לסעיף  בהתאם
 
 

___ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי הח"מ __________________________________ אנו
____________________________, בגין ביצוע כל העבודות אותן ביצענו )להלן:  -הסופי"( ל שבון)להלן: "הח

 בינינו מיום ___________ )להלן: "ההסכם"(.חוזה"העבודות"( ובגין ביצוע יתר התחייבויותינו בהתאם ל

 

 בזאת כדלהלן: שריםמצהירים ומא הננו

 

הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי המזמין תמורת ביצוע העבודות במלואן  כי .א
עד למועד הגשת חוזהותמורת ביצוע יתר התחייבויותינו במלואן על חשבון שכר ה
 הסופי"(.חוזההחשבון הסופי, הינו בסך ___________ ש"ח )להלן: "שכר ה

 
בחשבונות הסופיים המאושרים על ידי המזמין  הסופי כמפורטחוזהפרט לשכר ה כי .ב

אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי 
כל אלה הבאים ו/או שיבואו מכוחו או מטעמו ו/או כנגד הקבלנים האחרים, בקשר 

ך בו ו/או ו/או כל הכרו בחוזה זההנ"ל ו/או לכל הקשור במישרין או בעקיפין חוזהל
 .נוהנובע ממ

 
באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות שאנו חייבים לבצע  אין .ג

 לאחר השלמת העבודות, ובקשר לתקופות הבדק.
 
 
 

 :וםבאו היום על החת ולראיה
 

 _________ היום
 
 

____________________ 
 חתימה

 



 1 ב'נספח 
 

 נוסח ערבות הביצוע
 לכבוד

 תל אביב )ע"ר(יד המרכז הרפואי הבריאות לתאגיד 
 6ויצמן רחוב 

 תל אביב
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות מס' ____________הנדון: 
 
( אנו החתומים מטה, ערבים בזאת כלפיכם לתשלום "המבקש"על פי בקשת ________________ )להלן:  .1

"סכום כל סכום עד לסך של __________ שקלים חדשים )________________ שקלים חדשים( )להלן: 
(, המגיע או העשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר "סכום הערבות"( בצרוף הפרשי הצמדה )להלן: הקרן"

 פורטו להלן.וזאת בתנאים כפי שילביצוע עבודות חוזהעם 
 
תשומות  תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  .2

שהתפרסם לאחרונה לפני "( המדד"להלן: )המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  הבניה למגורים
_ שפורסם ב _________ "( גבוה מהמדד בגין חודש ________המדד החדש"להלן: התשלום בפועל )

"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור המדד הבסיסי"להלן: והעומד על ____ נקודות )
שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. בכל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או 

 יישאר סכום הערבות בגובה סכום הקרן. ז כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי, כי א
 
דרישתכם  מיד עם קבלתאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בכל מקרה  .3

הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי 
ן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבל

בהליכים משפטיים נגד הקבלן או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם 
 לתשלום סכום ערבות זו על ידינו.

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .4

הערבות ובלבד וסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
וא תוקפה לגבי הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במל

 אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע דלעיל.ויתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, 
 
לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ואנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא  .5

על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת  ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש
 לקבלן עפ"י הדין.

 
 עצמאית ואוטונומית.והינה ערבות זו בלתי חוזרת, אינה מותנית,  .6
 
הערבות תהיה בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  .7

דרישה על פי הערבות  בות זו בטלה ומבוטלת.____________ לאחר המועד האמור תהיה ער -למשרדנו ב
 באמצעות פקסימיליה, לא תיחשב כדרישה כדין על פי ערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

 
 

 בכבוד רב,          
 

 )הבנק(           
 

 : שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה



 2 ב'נספח 
 

 נוסח ערבות הבדק
 

 לכבוד
 תל אביב )ע"ר(יד המרכז הרפואי תאגיד הבריאות ל

 6רחוב ויצמן 
 תל אביב

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות מס' ____________הנדון: 

 
( אנו החתומים מטה, ערבים בזאת כלפיכם לתשלום "המבקש"על פי בקשת ________________ )להלן:  .1

"סכום כל סכום עד לסך של __________ שקלים חדשים )________________ שקלים חדשים( )להלן: 
(, המגיע או העשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר "סכום הערבות"( בצרוף הפרשי הצמדה )להלן: הקרן"

 פורטו להלן.וזאת בתנאים כפי שילביצוע עבודות חוזהעם 
 
תשומות  תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  .2

שהתפרסם לאחרונה לפני "( המדד"להלן: )המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  הבניה למגורים
_________ שפורסם ב _________ "( גבוה מהמדד בגין חודש המדד החדש"להלן: התשלום בפועל )

"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור המדד הבסיסי"להלן: והעומד על ____ נקודות )
שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. בכל מקרה, אם יתברר ביום פירעונו בפועל של סכום הקרן או 

 יישאר סכום הערבות בגובה סכום הקרן. סי, כי אז כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסי
 
דרישתכם  מיד עם קבלתאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בכל מקרה  .3

הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי 
"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ

בהליכים משפטיים נגד הקבלן או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם 
 לתשלום סכום ערבות זו על ידינו.

 
ל ידכם מתוך סכום אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע ע .4

הערבות ובלבד וסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 
הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 

 נדרשים במועד ועל פי הקבוע דלעיל.אנו נשלם מעת לעת הסכומים הויתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, 
 
לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ואנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא  .5

ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 
 לקבלן עפ"י הדין.

 
 עצמאית ואוטונומית.והינה זרת, אינה מותנית, ערבות זו בלתי חו .6
 
הערבות תהיה בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה  .7

דרישה על פי הערבות  ____________ לאחר המועד האמור תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת. -למשרדנו ב
 באמצעות פקסימיליה, לא תיחשב כדרישה כדין על פי ערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8
 
 

 בכבוד רב,          
 

 )הבנק(           
 



 : שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה



     

 
 " 3 ב'" נספח

 
 "ה"צו התחלת העבוד נוסח

 
 לכבוד

______________ 
______________ 
______________ 

 

 .נ.,א
 
 

 מיום _________ חוזהלביצוע עבודות לפי  ותהתחלת העבוד צו:  הנדון
 

ובביצוע  וצרופותיושבנדון על מסמכיו, נספחיו חוזהב ןמתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כהגדרת הנכם .1
 האמור. חוזהיתר התחייבויותיכם על פי ה

 
יסתיים תוך תקופה שלא תעלה  עבודות________ וביצוע ה וםהתחלת ביצוע העבודות לא יאוחר מי מועד .2

 בהוראות ההסכם.ולא יאוחר מיום _____, והכל כמפורט  שיםעל _______ חוד
 

דבר וענין  לכלתהווה חוזהתחייבויותיכם על פי הדלעיל להתחיל בביצוע העבודות ובביצוע יתר ה ההוראה 
 " כהגדרתו בהסכם.ות"צו התחלת העבודחוזההקשור ב

 
וצרופותיו, לתנאי כל דין  חיו, על כל מסמכיו, נספסכםהעבודות לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי הה ביצוע 

 ולהוראות של כל רשות מוסמכת.
 
 ____________: טלפון ___________ יהיה  המזמין .3
 
 : ____________טלפון ___________ יהיה  המפקח .4
 
 : ____________טלפון ___________ יהיה  האדריכל .4
 
 : ____________טלפון ___________  יהיה המהנדס .5
 
 מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות וכלל התחייבויותיכם על פי ההסכם. הרינו .6
 

 
 
 
 

 רב, בכבוד
 

תל אביב יד המרכז הרפואי הבריאות ל תאגיד
 )ע"ר(

 
 

 
 

 :העתק
 המזמין
 המפקח



 

 האדריכל
  



 

 4 ב' נספח
 

 השלמה" ת"תעוד נוסח
 
 

 השלמה לביצוע עבודות תעודת
 

 
לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוען של העבודות אשר _______________ בע"מ )להלן:  הננו

המרכז  הבריאות על יד דתאגימיום _________ אשר נערך בין חוזה"הקבלן"( התחייב לבצע על פי דרישות ה
 הקבלן, להוציא התחייבויותיו בקשר לתקופות הבדק. לבין הרפואי ע"ש סוראסקי

 
 ובוצעו לשביעות רצון "הצוות הבודק".חוזהב ו" כהגדרתודקהב תהנ"ל נבדקו על ידי "הצוו העבודות

 
 הקשרם מחייב אחרת. אוהמונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/ לכל

 
 הנ"ל.חוזהלפי ה מהתחייבויותיותעודה זו משחררת את הקבלן מכל התחייבות  אין
 

 פת הבדק ____________.תחילת תקו תאריך
 
 

 הבודק: הצוות
 
  ____________   חתימה ________________       האדריכל .1
 
 _______________      חתימה המפקח       _________________ .2
 
 _______________    חתימה _________________       המהנדס .3
 
 _______________      חתימה _________________       מהנדס ראשי .4
 
 _______________      חתימה _________________       מנהל אחזקה  .5

 

 
 

 :העתקים
 תל אביב )ע"ר(יד המרכז הרפואי תאגיד הבריאות ל

 הקבלן
 האדריכל
 המזמין
 המפקח
 המהנדס
 הראשי המהנדס

 האחזקה מנהל
 

  



 

 

 


