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)להלן: "המועצה המקומית"( מזמינה בזאת הצעות  המועצה המקומית פסוטה

תחנת טרנספורמציה פנימית טרומית ושקועה  תכנון ובנייתלביצוע עבודות 
 בפסוטה.

 
 מסמכי המכרז כוללים:

 
 הוראות למשתתפים במכרז; - 1פרק  א.

 טופס זיהוי המציע –נספח א   
 טופס הצעת הקבלן  –נספח ב   

 
 ;-יים חוזה ותנאים כלל - 2פרק  ב.
 
  נוסח ערבות ביצוע  ; -' 1נספח  (1
    ; נוסח ערבות בדק   -' 2נספח  (2
   הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור  -' 3נספח  (3
  תעודת סיום החוזה; -' 4נספח  (4
     אישור על קיום ביטוחים;  - '5(       נספח 5
 
 מפרט טכני; – 3פרק  ג.
 

 תוכניות; – 4פרק  ד. 
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 1פרק                                            
 הוראות ותנאי המכרז

 
לביצוע עבודות מכרז פומבי להמועצה המקומית פסוטה מזמינה בזאת הצעה 

 תחנת טרנספורמציה פנימית טרומית ושקועה בפסוטה. תכנון ובניית
 

 הכל כפי שיפורט להלן :
 
 .מהות העבודה:1
 

תכנון ובניית תחנת טרנספורמציה לביצוע עבודות לביצוע עבודות מכרז זה מתייחס 
 פנימית טרומית ושקועה בפסוטה.

 
לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט המיוחד המצורף העבודות תבוצענה בהתאם 

של חברת החשמל ו/או מח' תכנון וביצוע רשת  וההנחיות ולמפרט הכללי לעבודות 
 בחברת החשמל.

 
 2הזוכה יגיש חשבונית ביניים וחשבון סופי כפי המפורט  בפרק    -: תנאי התשלום

בו ניתנו כל  מהיום 90שוטף +למסמכי המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי 
, הכל וגזבר המועצה האישורים הנדרשים לתשלומו על ידי המפקח, מהנדס המועצה

 בכפוף לקבלת הכספים מהגוף המממן. 
ימי עסקים מיום קבלת  7המועצה תעביר את הכספים תוך  קלמען הסר ספ
 המממן.  הכספים מהגוף

 
 ומכל כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהואמודגש בזה 

 סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיה קבועים ,לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך
 מטעם כלשהו .

 
וחתום על ידי מהנדס  נוספת ללא אישור כתובכל ביצוע עבודה מודגש עוד כי  

המועצה, המפקח, הגזבר וראש המועצה מראש, תהא על חשבון הקבלן בלבד ועל 
אחריותו ולא תהיה המועצה חייבת לשלם בגין עבודות נוספות אלה, שכן תקציב 

 הפרויקט מוגבל ולא תאושרנה עבודות נוספות, ללא כיסוי תקציבי שאושר מראש.
 
על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו תחילת   -ועזמן הביצ 

קבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הנחוצים יום מיום  60 עבודה ולהשלימו תוך
 לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
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 תנאי השתתפות במכרז.2
 

 במועד הגשת  רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר,            
 על דרישות הסף המפורטות להלן : ההצעה,            

 

תחנות טרנספורמציה פנימיות יצרן מאושר לייצור על המציע להיות  .1
 .על המציע לצרף להצעתו אישור מתאים בתוקף. טרומיות ותחנות שקועות

 

, כעוסק מורשה ומגיש את 1975רשום לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו  .2
על המציע לצרף אישור פתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף ,הדו"חות התקו
 לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונותכמו כן על המציע . המעיד על כך 

, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ורשומות  כנדרש
 .1976תשל"ו 

 

 כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים .3
להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה או לאישיות 
המשפטית של קבלן המשנה)בעניין הניסיון(. המועצה לא תקבל אישורים או 

 מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 
 מסמכי המכרז.     3

 
 מכרז זה חמישה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו: 

 
 .הוראות ותנאי המכרז-1פרק  3.1.1
 .החוזה ,תנאים כללים -2. פרק 3.1.2
 מפרט טכני. -3פרק   3.1.3
 תוכניות. -4פרק   3.1.4

 
 הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.

 
כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין 

 לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 

 שת ההצעה.הג .4
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ש"ח ממשרדי  1,000לקבל כנגד תשלום בסך את מסמכי המכרז ניתן  4.1
 המועצה.

 

ההצעה על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים  4.2
על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי  אשר

 מכרז זה .
 

 זיהוי טופס  הלמסמכי המכרז המהוו 1המציע ימלא את נספח א' לפרק  4.3
 המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע והכתובת של משרדו             
 הרשום וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.            

 

 מועד הגשת ההצעות  4.4
 

 7 מיום,לא יאוחר  להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבדעל המציע  4.4.1

להגשת  האחרון "המועדלהלן )   18:00עד שעה   2022שנת   12 חודש
. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים "(ההצעות למכרז

 בבניין המועצה, עד לא יאוחר מהמועד הנ"ל .
  

הצעה  שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל ,משלוח ההצעה בדואר  4.4.2
 או בכל דרך אחר לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה 

 

 ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,המועצה שומרת לעצמה את הזכות  4.4.3
להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות ,בהודעה 
אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון 

 להגשת ההצעות.

  

 אופן מילוי ההצעה  4.5
 

 מפרט והדגםההנדרשות כעולה מתוגש בהתאם לעבודות מחיר ההצעת 
 .המצורפים למכרז זה

 
 המחיר כולל

 
טיפול בהוצאות כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם ביצוע 

 העבודות.
התחנה עפ"י תכנון מפורט של חברת החשמל ולפי הדרישות ייצור ואספקת 

 .4של חברת החשמל עד לקבלת טופס 
 החשמל.יודגש כי התכנון והביצוע במסגרת מכרז זה טעון אישור של חברת 

 
הנחת למען הסר ספק המזמינה תהיה אך ורק אחראית על הכנת השטח לשם 

 המבנה וזאת בהתאם להנחיות של חברת החשמל.
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 אופן הגשת ההצעות. 4.6
 

על המציע להגיש את הצעתו, לרבות כל המסמכים המצורפים, יוכנס  4.6.1
למעטפה חתומה ,העותק המקורי על כל המסמכים המקוריים הנלווים אליו 

למעטפה. המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים, בלא שיצוין עליה כל סימן  יוכנס
 היכר מלבד שם המכרז ומספרו.

 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על  4.6.2
ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות 

ום בשוליו על ידי כאשר כל עמוד חת אשר ישלחו למשתתפים ,אם ישלחו,
 המציע.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  4.6.3
 . בלבד ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע

 

 חתימות 4.7
 

 לרבות כל    על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז,  4.7.1
 עליהם  הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע ,            
 קיבל המציע הודעה בכתב.            

  

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור  .4.7.2
 במסמכי המכר ובתנאיו.

 

עותק של תעודת הרישום של אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו  .4.7.3
 אגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הםהת

 . אישור מרואה חשבון לעניין זכות המורשים לחתום מטעם התאגיד

 החתימה לא יתקבל.             
 

 בדיקת האתר וסיור קבלנים  .5

 

לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית יכול המציע  .5.1
שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה  הנדרשת לדעתו על מנת

 והגשתה.

 

הנוכחות ) 11:00 בשעה 23/11/2022תאריך  רביעי סיור קבלנים ייערך ביום .5.2
 המועצה . מבנההיציאה לסיור מ. ( חובהאינה  בסיור

 

 תוקף ההצעה  .6
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)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהיה בתוקף למשך  .6.1
 ההצעות למכרז.

 

המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך  .6.2
)שלושים( ימים וזאת לפי שיקול דעתה  30לתקופה נוספת אשר לא תעלה על 

הבלעדי של המועצה .נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה 
)מאה עשרים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  120בתוקף למשך 

 למכרז .

 
 
 ערבות בנקאית           7

 

להבטחת קיום התחייבות המציע וחתימה על החוזה עם המועצה ,על המציע  .7.1
לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה. 

מסכום ההצעה  5%סך  הערבות תהיה של בנק ישראלי ,חתומה כדין, על 
 ם לצרכן ובתוקף ליוםותהיה צמודה למדד המחירי  אחרי הנחה כולל מע"מ

 )כולל(. 

 

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי   .7.2
 מנומקת. 

 

 הבהרות ושינויים  .8
 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמה ,עליו  .8.1
 5-להודיע על כך בכתב למועצה אשר ישלח בדואר רשום , לא יאוחר מ

 המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות המכרז. )חמישה( ימים לפני

 

תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני ,לפי  .8.2
בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה ,לכל 
המשתתפים במכרז, מכתבי  התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל 

 המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם .

 

מועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו ה .8.3
 למשתתפים בעל פה.

 

המועצה רשאית בכל עת להכניס במסכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין  .8.4
לעיל,  8.2שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ,באופן המפורט בסעיף 

ת נוספות לאלו מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראו
 הכוללים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .
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בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .8.5
 ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

 

 הסתייגויות ,השמטות ,שינויים  .9
 
 
 
 

 כללי:  .9.1
 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע  9.1.1
במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגויות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא, 

 רשאית המועצה :

 לפסול את מסמכי המכרז. -1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. -2

 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. -3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי  -4
 נות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.לש

 

 ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .9.1.2
 ,או                               2,3המועצה, אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק              
 לעיל והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט   4             
 את הערבות הבנקאית אשר הוגש על ידי המציע ,אם הצעתו היתה אמורה              
 להיות ההצעה הזוכה.             

 

  הצהרות המציע 10
 

שייאסף על ידו על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע  .10.1
ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות 

 כלשהי בעניין זה.

 

כל  הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לאתר  .10.2
העבודה ותנאיו ,אם ניתן כזה ,נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא 

כלשהי בעניין זה היה והתברר כי יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות 
איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק ,או איננו נכון להיום מתן 

 ההצעה .

 

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענן פרט מפרטי המכרז, לא תתקבלנה  .10.3
 לאחר הגשת ההצעה
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 פתיחת ההצעות .11

 
תאריך  רביעי ביוםמועד  פתיחת  ההצעות המשתתפים במכרז תהיה 

במשרדי המועצה או בכל מועד אחר עליו תודיע   05:18בשעה  12/2022/7

 המועצה למקבלי המכרז.
 

 בחינת ההצעות  .12

 

המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לא לקבל ו/או  12.1
לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות 

 במסמכי המכרז.

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי המועצה איננה  12.2
,והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה 
במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת 
העבודה שניתן לו , אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה 

בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה  החל בביצוע העבודה בפועל
 הכללי.

 

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע ,לרבות המציע שהוכרז  12.3
כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או 
נזק שנגרו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר 

 במכרז.עם השתתפותו 

 

 

למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים  12.4
שונים כראות עיניה, גם במקרה בו פוצלה העבודה בין מספר מציעים או 
שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי 

כאמור המציע ,תחייב את המציע לכל דבר ועניין לגבי אותו חלק שעליו לבצע 
,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה 

 בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק מהעבודה.

 

המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כל שהוא  12.5
מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים מטעם 

ול דעת המועצה ,וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי כלשהו ועל פי שיק
 היחידה שנקבעו בהצעתו של המציע.

 

המועצה זכאית לחלק את העבודה לשלבים על פי שיקול דעתה ,בין השאר  12.6
,בהתאם לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות 

 למציע לבצע כל פעם חלק מהעבודה בהתאם לכך.
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ות ,זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע בעת הדיון בהצע 12.7
העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות 
קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב 
בותקו וניסיונו בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך 

צה עם המציע לצורך בחינת הצעתו ,אף אם על ניסיונה הקודם של המוע
עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם של המציע במסמכי 

 המכרז .

 

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות  12.8
 נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות 13
 

עצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה המו 13.1
למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה, 
במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על 

לעיל, תודיע המועצה לזוכה איזה  12.6ו  12.4,12.5פי המפורט בסעיפים 
בודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז, מבין הע

 והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

 

למען הסר ספק מודגש בזה כי גם ,יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז  13.2
במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימות 

שתכלל עם קבלת נוספות של הזוכה על מסמכי המגרז, ויראו את החוזה כמ
ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף 

 לעיל, הוצאות הביול של החוזה יחולו במלואם על המציע. 13.1

 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות  7תוך  13.3
כפי הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע 

למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד  2בחלק א' לפרק  7המפורט בסעיף 
במסכי  2בפרק  19העתק פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם למפורט בסעיף 

המכרז, לאחר שקיבל את הסכמת המועצה לבחירת החברה המבטחת, תנאי 
 פוליסות הביטוח וסכומי הביטוח, בנוסף ימציא אישור חברת הביטוח בנוסח

 .2לפרק   5המופיע בנספח 

 

לא המציא הזוכה במועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים  13.4
ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז 
לאחר ההודעה על הזכייה , רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע 

העבודה למציע הבא  במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את
 בתור.
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רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל ,תודיע המועצה ליתר  13.5
המשתתפים בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את 

 הערבויות הבנקאית אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 
 
 

 אדגאר דכואר, עו"ד             
 פסוטה-יתראש המועצה המקומ

 

 :נספח א' 1פרק                              
 

 טופס זיהוי המציע                      
 
 

 שם המציע:              _________________________________ 1.1
 

 כתובות    :              _________________________________ 2.1
 

 _________________________________טלפון      :               3.1
 

 פקסימיליה:          _________________________________ 4.1
 

 מספר החברה ,אם יחיד תעודת זהות:____________-אם חברה 5.1
 

 כתובת משרד רשום :_______________________-אם חברה 6.1
 
 

 תאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:
 

 

 

 

 מנהלים נוכחים במציע: .5
 

 שם                                                                   תפקיד              
______________________                        ___________________ 

 
______________________                       ___________________ 
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 אנשי מפתח נוספים במציע : .       6
             

 שם                                                                   תפקיד              
 

______________________                        ___________________ 
 

_________                       ________________________________ 
 
 
 
 

 נספח ב':  1פרק                             
 

 טופס הצעה כללי                      
 

 לכבוד המועצה המקומית פסוטה.
 

לאחר שקראנו בעיון ובחנו את מסמכי המכרז ,בין שצורפו ובין שלא  .1
צורפו ,ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר 

הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז במחירים העבודות, 
 המפורטים להלן:

 
 מע"מ( לא כולל)  ______________ש"ח   ההצעהסה"כ סכום 

 
 
  ש"ח(          _________________  17%מע"מ )  

 
  ש"ח_____________________ כולל מע"מ סה"כ

 
 

מהמועד האחרון יום  90הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של  .2
 להגשת ההצעות

 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס .3
 )כולל(.    _____________   בתוקף עד ליום₪  _____________

 

אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל  .4
מסמכי המכרז ,במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו 

 ינכם.לב
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היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים  .5
הדרושים )לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו...( ולחתום על מסמכי 

 למסמכי המכרז. 1החוזה במועד המפורט בפרק 

 

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות  .6
ידכם, וסכום הערבות יחולט על  הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על

 ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

 

ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה  .7
כלשהי וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין 

על פי שיקול  מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל
דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי 

 מהמועצה.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
___________________      ____________ 

                                                                                     
 שם וחותמת של המציע                                                      חתימת  המציע
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 2פרק 
 

 תנאים כלליים החוזה,                             
 
 כללי-חלק א' 

 

 הגדרות. 1

לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה  –"המועצה"        
 ,כולו או מקצתו ,לתמיד לזמן.  

 הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו -"הקבלן"  
המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע 

 העבודה או כל חלק ממנו.

מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע  -"המפקח"  
 העבודה או כל חלק ממנו.

העבודה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה  -"העבודה"  
 בודה ארעית.ארעי או ע

ביצוע העבודה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל  -"ביצוע העבודה"  
 עבודה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

כל עבודה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או  -"עבודה ארעי"  
 בקשר לביצועו של העבודה.

מקום העבודה, למטרת ביצוע חומרים שסופקו על ידי הקבלן ל -"חומרים"  
בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -העבודה והשלמתו, לרבות אבזרים, מוצרים 

 וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה. -

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע  -"מקום העבודה"  
 בלן לצורך החוזה.העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הק

 מקום העבודה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין. -"אתר סגור"  

 מקום העבודה שאינו מגודר ואין בו שמירה. -"אתר פתוח"  
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המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה  הבין  -"המפרט הכללי"                                   
 משרדית

 בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מנהל  התכנון                                 

 וההנדסה                                   

 ומע"צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.         

לעבודה הנדונה, מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  -"המפרט המיוחד"  
 הדרישות

הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים  
 ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד  -"המפרט"  
 מהחוזה.

 התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי -"תכניות"  
בתכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, 
וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין 

 חוזה זה, מזמן לזמן.

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע  -"צו התחלת עבודה"  
יהיה חתום על ידי  -ת החוזה העבודה; צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימ

יהיה חתום על  -המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה 
 ידי המנהל 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה,  -"שכר החוזה"  
לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא 

 נקוב בהתאם להוראות החוזה.כל סכום שיופחת מהסכום ה

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את  1981 -חוק הפרשנות, התשמ"א         
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

 

 יומן ניהול -. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 2
המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים 

בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי שמשתמשים 
הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, 

 על ידי הקבלן.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודה אלא (1)
ביו במלואו. הפיקוח האמור אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל של

 לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

היומן( בו יירשמו  -במקום העבודה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן (2)
כוחו המוסמך, אלא אם קבע -מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא

 ייעשו על ידו:המפקח, כי הרישומים כאמור 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודה;(א)
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 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה; (ב)

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה; (ג)

 העבודות שבוצעו במשך היום; (ד)

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ה)
 העבודה.

( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות 3יף קטן )בנוסף לפרטים כאמור בסע(3)
שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר 
שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בציון 

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו -תאריך הרישום. הקבלן או בא
וע העבודה, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את בקשר לביצ

המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן 
יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין  14תוך 

 ברישומים אלה דרישה לתשלום כלשהו.

כוחו -ם בו, על ידי הקבלן או באכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישו(4)
 המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא(5)
ימים ממסירת ההעתק כאמור, על  7רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

לא ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. 
הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו 

 הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

כוחו המוסמך הסתייג מהם, -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא(6)
(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות 4ובכפוף לסיפא של סעיף קטן )

 הכלולות בהם.

פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה -העבודות עלאם חלק מ
כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, -נפרד בו ירשום הקבלן או בא

בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים 
( 6(, )5יפים קטנים )(, והוראות סע4יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן )

 ( חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.7) -ו

 

 . הסבת החוזה3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי (1)
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על 

את זכויותיו  הכספיות  אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות
 למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודה, כולו או מקצתו, אלא (2)
בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן 

שום העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, מ
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מסירת ביצועו של העבודה או של חלק ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב 
על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין 

ימים מיום קבלת הודעת  10בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 
מכללא  הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין

למסירת ביצוע אותו חלק של העבודה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין 
 בהודעה.

נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל (3)
בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו 

חדל של מבצעי לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מ
 כוחם ועובדיהם. -העבודה, באי 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  (4)
, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה -1969הנדסה בנאיות, תשכ"ט

כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם 
 להוראות החוק האמור.

 

 . היקף החוזה4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, 
 הכלים, הציוד, המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 . סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי (1)
במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר 

 -העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 נקבע ברשימה שלהלן: -לענין הביצוע 

 תכניות; (א)

 מיפרט מיוחד;  (ב)

 ;תוכניות ודגם  (ג)

 אופני מדידה מיוחדים;  (ד)

 מיפרט כללי )ואופני מדידה(;  (ה)

 תנאי החוזה; (ו)

 תקנים ישראליים. (ז)

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, 
אין סתירה ביניהם. בהעדר משלימים את התיאורים התמציתיים אשר, כל עוד 
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קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי 
 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין התשלום  -החוזה, סדר העדיפות 

 ;תוכניות ודגם (ח)

 אופני מדידה מיוחדים; (ט)

 מיפרט מיוחד; (י)

 מיפרט כללי )ואופני מדידה(;(יא)

 תנאי החוזה;(יב)

 תקנים ישראליים.(יג)

  

מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים בכל (2)
הן לעניין הביצוע והן לעניין  -השונים של המפרט הכללי, לגבי אותה עבודה 

 עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת. -התשלום 

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, (3)
ן חלות על עבודות לפי מחיר פאוושלי כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות אינ

 שתכנונן נעשה על ידי הקבלן.

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות (4)
החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, 

דעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הו
יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות  -מפרש כהלכה את החוזה 

בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת 
הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך 

 היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

 

 אספקת תכניות. 6

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא (1)
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  -תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

 העבודה, יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום (2)
העבודה. והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק 

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

 

 העבודה. ביצוע 7

בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל  העבודההקבלן יבצע את (1)
 הוראותיהם של המנהל והמפקח.
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, ההעבודהמנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע (2)
הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה. הוראות המנהל והמפקח 
מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור 

 בפרק ח'.

 

 . ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים8
פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על(1)

על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות כלשהו 
מערך החוזה. הערבות  5%בגובה של  - 1בנוסח שנקבע בנספח  -בנקאית 

האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב 
בתנאי החוזה והערבות  62ההצמדה יהיה החודש הבסיסי כאמור בסעיף 

 בתנאי החוזה. 60ום יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף תישאר בתוקף עד לתשל

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש (2)
חשבון לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע התשלום 
בגין החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן 

יום לפני  -15ציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מ(. על הקבלן להמ1)
 המועד שנקבע לתשלום החשבון.

איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע (3)
לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת 

מדה ו/או הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצ
 ריבית כלשהי.

 

 . מסירת הודעות9

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של 
הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו 

 של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו ;

שעות  72כעבור  הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד
ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד 
מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד 

 המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.

 

 הכנה לביצוע -חלק ב' 
 
 

 . בדיקות מוקדמות10

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום (1)
טיבם של העבודות והחומרים את העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, 
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הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, וכן כאילו השיג 
 את כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.

רים שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלה המזמין ימציא לקבלן דוחות וסק(2)
לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש 

 (.1בסעיף קטן )

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה (3)
 .שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו

 

 . דרכי ביצוע ולוח זמנים11

(1) 

יום מיום התחלת ביצוע העבודה  30ציא לאישור המפקח, תוך הקבלן ימ(א)
שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, 
לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן 
ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים 

ביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני בכתב בקשר לדרכי ה
העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 
האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין 
שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. 

רשאי המזמין לקבוע שהקבלן ימציא במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, 
יום מיום  -30את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

 התחלת ביצוע העבודה.

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים (ב)
כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים 

אם אלה יאושרו על ידי המפקח, ייערך לוח הזמנים בקשר לאמור לעיל ו
 בהתאם לשינויים שאושרו.

(, ייקבע לוח הזמנים על ידי 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )(2)
 המפקח ויחייב את הקבלן.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או (3)
ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן בתדירות אחרת שנקבעה באחד 

 את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי (4)
המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן 

מנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור בכל עת או ייגבו מ
 ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.
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 . סימון ונקודות גובה12
המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה (א)

אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, 
נה של כל חלקי העבודה בהתחשב עם קו הבניין שנקבע על הממדים וההכוו

 ידי המנהל ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל.

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על (ב)
ידי גורמים אחרים ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה 

 ובהתאם לנסיבות.

ל קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הקבלן חייב לשמור ע(ג)
העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה עד למועד השלמתו, ואם נקודות 

 הקבע או סימון העבודה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם.

)ג(  -כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )ב( ו(ד)
כשירי המדידה הדרושים לעיל, רבות העסקת מודדים ואספקת מ

 למודדים, חלות על הקבלן.

נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק (2)
הקבלן את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי 
נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות 

נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא מקומיות שבין 
יום מיום מסירת אותן  14ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך 

תכניות, יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס 
 למדידת העבודה שבוצעו בפועל.

 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -חלק ג' 

 

 מטעם הקבלן. השגחה 13

כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך -הקבלן או בא
כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של -ביצוע העבודה. מינוי בא

כוחו -המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא
 המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

 

 .רשיונות כניסה והרחקת עובדים14

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום העבודה כל אדם (1)
המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן 
בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע 

יחזור הקבלן להעסיקו, בין  לא-תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור
 במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודה.
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המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום (2)
העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח 
ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה 

כפי שידרוש  -העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם לביצוע 
והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה לפי רישיונות  -המפקח 

 כניסה, כפי שימצא לנכון.

( יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב 2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן )(3)
שמו ניתן הרישיון, מיד עם להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שב

סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את 
החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק 

 לכניסה למקום העבודה לצורך ביצועו.

ש את ( או עובד שהמפקח דר2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן )(4)
 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. -החזרת רשיון הכניסה שלו 

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.4) -( ו3(, )2הסעיפים הקטנים )(5)

 
. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום 15

 העבודה

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות לעבודה (1)
כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן  פי-כנדרש על

 לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום העבודה, לפי דרישות (2)
 המזמין שנקבעו בחוזה:

 עבודה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;(א)

 יוד אחר.כל מיתקן אחר או צ(ב)

כל עבודה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם (3)
ממקום העבודה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת 

 בחוזה.

 

 . נזיקין לעבודה16

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום (1)
השלמת העבודה, יהיה הקבלן אחראי השלמת העבודה כמצוין בתעודת 

לשמירת העבודה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה 
יהיה על הקבלן לתקן  -( 4פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן ) -כלשהי 

את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה 
 וראות החוזה.העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לה
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( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי 1הוראות סעיף קטן )(2)
עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת 

 בתנאי החוזה. 55השלמת העבודה, בהתאם לסעיף 

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן (3)
נזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות לתקן את ה

 התיקון יחולו על המזמין.

פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות  -"סיכון מוסכם" (4)
בין  -סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 שהוכרזה מלחמה ובין לאו.

ה מטעות בחישובים סטטיים, בתכניות או נזק לעבודה שנגרם כתוצא(5)
במפרטים, או כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא 
ייחשב כנזק שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה 

 מסיכון מוסכם.

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו (6)
דה, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם בחלק מהעבו

 כתוצאה מסיכון מוסכם.

 

 . נזיקין לגוף או לרכוש17

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, עקב (1)
רשלנותו או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של 

 ט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.אדם כלשהו וינקו

( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים 1שום דבר האמור בסעיף קטן )(2)
 -שלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם: 

נזק הנובע מתפיסת מקום העבודה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע (א)
 החוזה ובהתאם לתנאיו;

למזמין זכות לבנות את העבודה או חלק ממנו נזק הנובע מתוך כך שאין (ב)
 בהתאם לחוזה;

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות (ג)
מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת 

 מביצוע העבודה בהתאם לחוזה;

ו מחדל, מצד נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מעשה א(ד)
 כוחם.-המנהל, המפקח או באי
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 . נזיקין לעובדים18

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או 
שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי 

 ועקב ביצוע העבודה.

 

 . ביטוח על ידי הקבלן19

 על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו:הקבלן יבטח, (1)

את העבודה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא (א)
למקום העבודה לצורך ביצוע העבודה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק 

 ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע העבודה.

תוך כדי ביצוע  מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין,(ב)
העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני 
המשנה ועובדיהם, עובדי המזמין וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם 

 המזמין.

 ( הם:1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )(2)

ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, (א)
 כלפי צד שלישי.וביטוח האחריות 

 ביטוח אחריות מעבידים.(ב)

פי הוראת המזמין, כמפורט במסמכי -הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על(3)
החוזה, ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או 

 מיד עם תחילת ביצוע העבודה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 .-18ו 17, 16חם של סעיפים הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכו(4)

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל (5)
פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

 הצורך.

תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה (6)
 את כספי הביטוח. הקבלן בלבד זכאי לתבוע

 

 . ביטוח על ידי המנהל20

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין 
רשאי לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי 
לנכות הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה 

 תם מהקבלן בכל דרך אחרת.רשאי לגבו
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 . פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן21

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת 
הנזיקין, )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה 

שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד 
להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין 

 מהקבלן לפי חוזה זה.
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 התחייבויות כלליות -חלק ד' 
 

 . גישת המפקח למקום העבודה22

הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום העבודה 
ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו 

 מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

 

 . זכויות פטנטים וכיו"ב24

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, 
ת פטנטים, מדגמים, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויו

סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני 
 העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 . תשלום תמורת זכויות הנאה25

אם לביצוע העבודה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין 
, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות המצויים מחוץ למקום העבודה

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה  -מעבר או שימוש או כל זכות דומה 
 מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

 . פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים26

לצורך, תוך כדי ביצוע העבודה, בנוחיות  הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא
השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או  הציבור ו/או בזכות

בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, 
דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל 

 שים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.האמצעים הדרו

 

 

 . אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים29

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה (1)
לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל ולכיו"ב, אם 

בכתב למפקח, לפני יודיע הקבלן  -לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 
ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה 

 מתאימים.

הקבלן יהיה רשאי לבצע, על חשבון המזמין, את אמצעי ההגנה בהתאם (2)
לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו 

 רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.
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 קבלנים אחרים . הקשר עם30

הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר (1)
המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן 

הקבלן האחר(, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן  -לעובדיהם )להלן 
בשירותים ובמתקנים ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש 

 הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. -שהותקנו על ידו ויבצע כל דבר אחר 

אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם (2)
הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, ו/או כאשר העבודות הן עבודות 

שנחתמו בעבר עם קבלנים פי חוזים -פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על
לביצוע עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות 

, 12%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה  -הקבלן 
שתחושב בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי. אם פירסם המזמין מכרז לביצוע 

קבלנים האחרים נעשתה עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם ה
התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים  -ישירות עם המזמין 

 , שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.6%תהיה 

נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות (3)
הזמנים שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה 

בתנאי  42הקבלן זכאי לארכה להשלמת העבודה בהתאם להוראות סעיף 
 החוזה.

 

. סילוק פסולת וניקוי מקום העבודה עם השלמת 31
 העבודה

הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה את כל הפסולת שהצטברה במקום (1)
כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, 

הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לרבות 
לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או 

 גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את (2)
ם, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור כל החומרים המיותרי

 את העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות (3)
המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא 

של חילוקי דעות בין באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים 
בתנאי החוזה, יקבע המפקח את  30קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 

 אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.

 

 



 

 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

28 

 
 עובדים -חלק ה' 

 

 . אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן32

האדם הדרוש לביצוע העבודה, את  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח(1)
ההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה 

 וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם (2)
ביצוע העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך 
ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או 

-באבעל רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך ש
 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה.

פי הוראות חוק שירות התעסוקה, -לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על(3)
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם -, או על1959 -תשי"ט 

שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים 
 פי כל דין.-וציים החלים עליהם ועלהקיב

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות (4)
פי ההסכמים הקיבוציים -ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על

 פי כל דין.-החלים עליהם ועל

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים (5)
פי כל דין,ובאין -ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון  -דרישה חוקית
 .-1954הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 
 ציוד, חומרים ועבודה -חלק ו' 

 

 . אספקת ציוד, מתקנים וחומרים33

ת כל הציוד, המתקנים, החומרים, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, א(1)
האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודה בקצב 

 הדרוש.

חומרים שסופקו למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתו, יעברו (2)
 במועד אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

בודה ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע הע(3)
והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח 

( בתנאי החוזה, רשאי 1) 54פי סעיף -בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על
הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת 

 עודפי החומרים.
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( או הורה 6סעיף קטן )פי הוראות -בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על(4)
( אינם נחוצים 3( עד )1המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )

עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה, ועם פסילתם או 
 מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

הקבלן להוציאם בהקדם נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב 
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי 
המזמין להוציאם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, 

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

רשאי להשתמש הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא (5)
בתנאי  63בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

פי אותו סעיף, וזכות -החוזה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על
 63פי סעיף -השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על

 כאמור.

על ידי המפקח לטיבם של ציוד  אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור(6)
 וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 

 . העדפת טובין מתוצרת הארץ34

לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת 
 .1995 -תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה 

 

 . טיב החומרים והעבודה35

בחומרים המיועדים לביצוע העבודה בהתאם לאמור במפרטים, הקבלן ישתמש (1)
ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו  בתכניות,

לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של 
יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה  -חומרים 

 וך התקן המתאים.סוג אחר מת

(2) 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון (א)
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. -התקנים הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון  (ב)
יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה  -התקנים הישראלי 

 שפורטו בחוזה.או לדרישות 

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  (ג)
 לדרישות שפורטו בחוזה.

)ג( לעיל, חלה על  -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א(, )ב( ו (ד)
 הקבלן.
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(3) 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.(א)

מר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חו (ב)
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם  -אחד בלבד הנושא תו תקן 

נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות 
 התקנים.

)ב( לעיל, חלה על  -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו (ג)
 הקבלן.

של המפקח, הן ביחס למקורות  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם(4)
החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם 
מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב 
החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים 

חומרים מכל  ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט.
 הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה רק לאחר שהחומרים (5)
אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. 
 החומרים שיספק הקבלן למקום העבודה יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו

ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא 
המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן 
את העבודה ויסלק ממקום העבודה את החומרים שאינם תואמים אלא אם 

 המפקח הורה אחרת.

, האחסנה וכל הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה(6)
יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום העבודה, באופן שימנע את 
קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה 
אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג 

 אחר.

(7) 

מרים ואבזרים בטרם הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חו(א)
יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום 

 העבודה.

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר  (ב)
גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל 

 חוזה אחרת.הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אלא אם נקבע ב

לפי בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא  (ג)
, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא התוכנית של חברת החשמל

שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת 
 המוצר או האבזר המתאים.
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רנים או יבואנים, של על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצ(8)
חומרים המסופקים למקום העבודה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם 

פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה -קיימת חובה על
 פי דין.-כזו במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על

מאחריותו  אין בעובדה זו כדי לגרוע -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין (9)
 של הקבלן לטיב העבודה.

 

(10) 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות (א)
מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים 
הדרושים לביצוע הבדיקות במקום העבודה על ידי אחרים או להעברתם 

 של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות,  (ב)
ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות 

 כנדרש בחוזה.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין, (11)
 פרט להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות  הוצאות(א)
 האספקה;

הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות  (ב)
 החוזה;

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות  (ג)
 בעבודה, לחסכון וכיו"ב.

 

 . חומרים במקום העבודה36

(1) 

חומרים למקום העבודה וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן סיפק הקבלן (א)
למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום העבודה, ועל חשבון זה 

בתנאי החוזה. חומרים שסופקו כאמור הם  59יחולו הוראות סעיף 
 בבעלות המזמין.

התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח, יבוצע רק  (ב)
 - 1בנוסח שנקבע בנספח  -א למזמין ערבות בנקאית לאחר שהקבלן ימצי

בגובה של ערך החומרים, ללא התייקרות. הערבות האמורה תהיה צמודה 
למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש 

בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן  62הבסיסי, כאמור בסעיף 
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מועד שנקבע לתשלום החשבון עבור יום לפני ה -15למזמין לא יאוחר מ
 החומרים.

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע  (ג)
לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו 
פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן 

 הי.הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלש

לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק  (ד)
 למקום העבודה הושקעו בעבודה.

דין חומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים  -בתנאי החוזה  62לצורך סעיף (ה)
 שהושקעו בעבודה בתאריך אספקתם.

המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על (2)
 המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.ידי 

הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע העבודה, כולם או (3)
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה;(א)

לא יהיה  -למקום העבודה עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם  (ב)
הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם 

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו  (ג)
 בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

חומרים שסופקו על ידי המזמין הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את ה (ד)
ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית 

 מהחומרים האמורים.

( )ד(, חייב 3לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן )(4)
הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם 

 למחירי השוק ביום התשלום.

 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .38

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:(1)

על סילוק חומרים כלשהם ממקום העבודה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע (א)
בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל 

 הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה;

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על על  (ב)
 ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.
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כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים (2)
 (.1ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

(,יהיה המזמין רשאי 1חר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )לא מילא הקבלן א(3)
 לבצעה

על חשבון הקבלן. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה (4)
והמזמין יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או 

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 

 וע העבודהמהלך ביצ -חלק ז' 
 

 . התחלת ביצוע העבודה39

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך 
בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח 

 בתנאי החוזה. 11הזמנים הנזכר בסעיף 

 
 . העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן40

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד 
המנהל לרשות הקבלן את מקום העבודה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת 

בתנאי החוזה.  11ביצועו של העבודה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
נוספים ממקום  לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים

 העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 

 . מועד השלמת העבודה41

הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה (1)
 יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

בי השלמתו ( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לג1הוראות סעיף קטן )(2)
 של כל חלק מסוים מהעבודה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם (3)
 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. 42לסעיף 

 

 . ארכה או קיצור להשלמת העבודה42

של עבודה נוספת או שונה לזו  ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה(1)
שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את 

בתנאי החוזה, רשאי  46ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, לפי סעיף 
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המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד 
 השלמת העבודה.

 

 . עבודה בשעות היום בימי חול43

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודה (1)
 בשעות הלילה או בימי ראשון אלא בכפוף לכל דין.

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, 1אין הוראות סעיף קטן )(2)
ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת 

או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על להצלת נפש או רכוש 
 הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

 
 . החשת קצב ביצוע העבודה44

היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע (1)
תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב 

בודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות יכולתו להחשת ביצוע הע
 המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

( והחיש את קצב ביצוע העבודה 1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )(2)
בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאות 

וע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר נוספות על אלה הכרוכות בביצ
המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 

 עבור רווח והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה. 17%

 

 . פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים45

ם מהעבודה תוך אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה או כל חלק מסוי(1)
בתנאי  42התקופה שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

כפיצויים מוסכמים ₪[  ]אלף₪  1,000החוזה ,ישלם הקבלן למזמין סכום של 
וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת 

. סכום הפיצויים העבודה או חלק מהעבודה כאמור ועד מועד השלמתם בפועל
בתנאי החוזה, ויוגדל בשיעור  62המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

( מכל 1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )(2)
כל דרך אחרת, לרבות סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן ב

באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים 
את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי 

 החוזה.

אם לפני השלמת העבודה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק (3)
החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בתנאי  54כלשהו מהעבודה, לפי סעיף 
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בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק 
(, לפי 1יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן )

 הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולו.

 

 . הפסקת עבודה46

כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, (1)
לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, 
ולא יחדש את ביצוע העבודה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על 

 כך.

(, ינקוט הקבלן 1הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )(2)
 דה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.באמצעים להבטחת עבו

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי (3)
(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא 1הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן )

יום מיום קבלת  60יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 
למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום  הוראות המפקח, נתן

 49פי האמור בסעיף -ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על
 בתנאי החוזה לאחר קבלת בקשת הקבלן.

הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת (4)
 -בודה בפועל בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע הע 39עבודה על פי סעיף 

יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד 
(, וזאת לסילוק 5למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )

סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן 
(. לצורך 6בסעיף קטן )הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור 

קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי 
העבודה או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה 

 יום מיום הפסקת העבודה. 45שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 

(,יופחת מערך החוזה סכום 4קטן )לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף (5)
במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה  25% -השווה ל

. הסכום 5.2% -שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה. והיתרה תוכפל ב
המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן 

ין המדד בחודש שקדם לחודש בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לב
 בו הופסקה העבודה.

פי סעיף קטן זה ישאו ריבית פיגורים מיום הפסקת העבודה ועד -הפיצויים על
 (.8למועד הנקוב בסעיף קטן )

מהיקפו או יותר,  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 
 לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

(6) 
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( כשיפוי הקבלן בגין 5רואים את מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )(א)
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל 
הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית 
הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני העזר, הכנת דרכי 

יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת גישה וכיו"ב. אם 
(, ישולם לקבלן 5המתקנים(, עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן )

( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים 5מחצית הסכום שבסעיף קטן )
עבור הקמה ופירוק של: מבני עזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות היסודות 

ם ומערכות אחרות וכן עבודות ושירותי עזר וי מיולנ"ל, דרכי גישה, ק
המתקנים(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו ובתנאי שהקבלן  -)להלן 

 פי חוזה זה.-הקימם לצורך ביצוע העבודות על

הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו  (ב)
וך ההיקף הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מת

ישאו ריבית פיגורים מתאריך ביצוע יהכולל של החוזה. הוצאות אלה 
 (.8המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן )

הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך (7)
לפני שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן 

( ובלבד 5יחולו הוראות סעיף קטן ) -העבודה בפועל טרם החל בביצוע 
 (.5שבמקרה זה ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )

(8) 

(, ישולמו 7( או )6(, )5(, )4הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים )(א)
יום מיום הפסקת  60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ

בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם  60סעיף העבודה, והוראות 
 על תשלום הסכומים האמורים.

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו  (ב)
( ריבית 7( או )6(, )5הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )

איחר  פיגורים מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי.
הקבלן בהגשת החשבון הסופי, ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור 

 מיום הפסקת העבודה. -60ריבית פיגורים אך ורק עד ליום ה

 

 . שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים47

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא (1)
 ה שווה למקרה אחר.תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזיר

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה (2)
במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין 

 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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 שינויים, תוספות והפחתות -חלק ח' 
 

 . שינויים48

המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, (1)
פרט  -סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של העבודה וכל חלק ממנו 

מסכום החוזה או  25%שלא יגדלו  מעל –לשינויים מהותיים באופי העבודה 
 .50%שהכמות בסעיף כלשהו לא תיגדל  מעל 

( תיקרא פקודת שינויים 1שינוי העבודה לפי סעיף קטן )הוראת המנהל על (2)
 ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות (3)
מסכום  25% -שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ

 .50% -הכמות בסעיף כלשהו לא תיגדל מעל החוזה או ש

 

 . הערכת שינויים49

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או (1)
 את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה 25% -מקטין בלמעלה מ

בתנאי החוזה, ייקבע לפי  48את הכמות בסעיף כלשהו , כאמור בסעיף  -50%מ
כל מחירי תוכניות חב' החשמל . לא נקבעו בלפי חברת החשמלמחירי היחידות 

ייקבעו מחירי היחידות החסרים  -היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 
ועו של השינוי (; ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצ2כאמור בסעיף קטן )

מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין 
את  -50%את סכום החוזה או שערכו מגדיל בלמעלה מ 25% -בלמעלה מ

בתנאי  48, כאמור בסעיף לפי תוכניות חב' החשמלהכמות בסעיף כלשהו 
 החוזה, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

(, יובא בחשבון 1היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן ) לצורך קביעת מחירי(2)
שאפשר להתבסס עליו תוכניות חב' החשמל כל מחיר יחידה דומה הנקוב ב

לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות 
 -דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 

 שא ומתן בין המנהל והקבלן.ייקבע ערכו של השינוי במ

בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים (3)
(, יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה כפי שנקבעו בחוזה. 2) -( ו1קטנים )

פי מסמכים שיוגשו על ידי -ייקבעו תעריפי שכר העבודה על -בהעדר קביעה כזו 
פי מסמכים -רי החומרים ייקבעו גם הם עלהקבלן, בכפוף לאישור המנהל. מחי

שיוגשו על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 
וריבית החשב הכללי לתקופת  -אם היו כאלה  -בתוספת הוצאות מימון  17%

הוצאות המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 
 יום. 60
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(, אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת 1מור בסעיף קטן )על אף הא(4)
רואים את  -אינו סביר תוכנית חב' החשמל הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב ב

ונוהגים לגבי קביעת תוכניות חב' החשמל מחיר היחידה כאילו אינו נקוב ב
 (.3מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן )

הוראות סעיף קטן זה יחולו, במקרים מיוחדים, גם כאשר הורה המנהל על 
תוכניות חב' את הכמות בסעיף כלשהו ב 50% -שינוי שיקטין בלמעלה מ

 .החשמל

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי (5)
ל כוונתו יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי ע -מחייב את העלאת שכר החוזה 

יום מיום מתן פקודת השינויים  60לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך 
שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת 

הימים  60שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 
 .האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו

 

 . תשלומי עבודה יומית50

הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה (1)
פי ערך העבודה וערך -יומית, ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על

 ( בתנאי החוזה.3) 49יף החומרים במקום העבודה, בהתאם להוראות סע

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר, (2)
 על יסוד רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים:

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;(א)

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות  (ב)
 העבודה;

 הוצאות הובלה; (ג)

 הוצאות ציוד מכני כבד; (ד)

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה.(ה)

)ה( תימסרנה למפקח,  -( פיסקאות )א(, )ג(, )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן )(3)
( )ב( 2בשני עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )

 תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל
רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו 

 לתשלום.
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 . רשימת תביעות51

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה (1)
עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך חודש 

 .יום לאחר תום אותו חודש -60מסוים, לא יאוחר מ

(, רואים כאילו 1כל תביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן )(2)
הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות 
הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו 

ת הסיבות לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק א
 לאיחור בהגשת תביעותיו.

 

 

 

 

 

 . הקצבים ומחירי יסוד53

כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של בתוכניות חב' החשמל סכום שנכלל (1)
לא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק העבודה  -חלק כלשהו מהעבודה 

האמור, ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק 
 בתנאי החוזה. 49האמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף העבודה 

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר (2)
מבלי להביא בחשבון הוצאות  -נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 

העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות 
או בכל מסמך אחר תוכניות חב' החשמל ב כפי שאותו מחיר נקוב בוכיו"

 ממסמכי החוזה.

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או 
המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום 

פני מועד ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך ל -התייקרות למחיר זה 
סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו 

 תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד 
המוסכם, בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן 

 חולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד.תוספת לשכר החוזה, לא י

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר 
 והמוצר ולמחירם.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, (3)
שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים 

 (.2) -( ו1)
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 השלמה, בדק ותיקונים -חלק י' 

 

 . תעודת השלמה לעבודה54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  -הושלם העבודה (1)
יום  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15העבודה, תוך 

יתן  -מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה מתאים לדרישות החוזה 
ימסור המפקח  -תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא  המנהל לקבלן

לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב 
לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המנהל רשאי, 

פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או -על
כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע  עבודות ההשלמה

וישלים את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה 
 האמורה.

( גורע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודה 1אין האמור בסעיף קטן )(2)
ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו בעבודה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא 

והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ניתנה תעודת השלמה, 
 ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה (3)
שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את 

הוצאות ביצוע  עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע  12%אלה, בתוספת של 
לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

 ההוצאות האמורות. ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט

אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד (4)
מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה כולו או שהושלם חלק 
כלשהו מהעבודה והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או 

מהעבודה האמור, להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק 
והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק 

 מהעבודה כלגבי העבודה כולו.

 

 . בדק ותיקונים55

חודשים או תקופה אחרת  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של (1)
שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום 

בתנאי  54העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה לעבודה, בהתאם לסעיף השלמת 
מיום  -החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה 

 השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.
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נתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה (2)
 -( בתנאי החוזה 9) 35ומים, כפוף לאמור בסעיף לקויה או שימוש בחומרים פג

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד 
חודשים לאחר תום תקופת  -3שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

הבדק; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון 
החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או בתנאי  27שבוצע לפי סעיף 

 שימוש בחומרים פגומים.

 ( בתנאי החוזה.2) 56( כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2אין באמור בסעיף קטן )(3)

( יחולו על 2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטן )(4)
 הקבלן.

לפני תשלום שכר החוזה בגין החשבון הסופי, הקבלן ימסור למועצה ערבות  (5)
 12ן הסופי, לתקופה של -משווי העבודות המאושר בח 10%בדק בשיעור של 

חודשים או כל תקופה אחרת אשר תיקבע על ידי המועצה. ) נוסח הערבות 
 (.2מופיע בנספח 

 

 . פגמים וחקירת סיבותיהם56

פגם בעבודה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש נתגלו אי התאמה ו/או (1)
מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה 
שתאושר על ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן 

יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין; היתה  -אחראי להם לפי החוזה 
יחולו  -הקבלן אחראי להם לפי החוזה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה ש

הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי 
ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים 

 לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

שנים  5ו/או פגם בעבודה תוך בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלו אי התאמה (2)
אחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לדרישות 
החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, 
על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן 

 חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 

 55(, 2) 46ילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים . אי מ57
 -56( ו2)

בתנאי  56( או 2) 55(, 2) 46אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 
יום, רשאי המזמין  14החוזה, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

הוצאות לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ה
הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל  12%את ההוצאות האמורות, בתוספת של 
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סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות 
 חילוט ערבויות.

 

 תשלומים -חלק י"א 
 

 סילוק שכר החוזה. 60
 

יום מיום השלמת העבודה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון  60 -לא יאוחר מ(1)
 סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים (2)
 תנאי החוזה.ב 52בכמויות שנמדדו לפי סעיף בתוכנית חב' החשמל ש

יום מיום אישור  90-המועצה תעביר את התמורה בגין שכר החוזה לא יאוחר מ(3)
החשבון על ידי המועצה, בכפוף לקבלת הכספים מהגוף המממן. למען הסר 

ימי עסקים מיום  6ספק המועצה תעביר את הכספים בגין שכר החוזה תוך 
 קבלת הכספים על ידה מהגורם המממן.

עם סילוק מלוא שכר החוזה יחתום הקבלן על הצהרת חיסול תביעות וכתב (4)
 .  3ויתור בנוסח הנמצא בנספח 

 14הקבלן יגיש בתום כל חודש חשבון ביניים אשר יאושר ע"י המועצה תוך (5)
ימי  6הגשתו. התמורה בגין חשבונות הביניים תועבר לקבלן תוך  ימים מיום

 המממן.  עסקים מיום קבלת הכספים ע"י הגוף 

 

 

 

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -חלק י"ב 

 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה  6.1

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודה ולתפוס את (1)
בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  -החזקה בו ולהשלים את העבודה 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: -אחרת 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או (א)
או במקרים מיוחדים תוך  -יום  14שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל  -תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
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להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל 
 דרך אחרת;

נהל סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מידי כדי להבטיח את כשהמ (ב)
השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, 

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה  -יום  14והקבלן לא ציית תוך 
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים  -יותר שנקבעה במפורש בחוזה 

יח את השלמת העבודה במועד הקבוע הנזכרים בהוראה שמטרתם להבט
בתנאי  42בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

 החוזה;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודה  (ג)
בהתאם למיפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב 

 לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות;

בלי הסכמת  -ן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר כשהקבל (ד)
 המזמין בכתב;

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא (ה)
 נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודה;

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה (ו)
פרט לפירוק  -מאוגד, כשהגוף בפירוק סידור עם או לטובת נושיו ובגוף 

ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן 
 רשום לפי החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של (ז)
הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה 

דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן  כלשהי בקשר לחוזה או לכל
 לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה (ח)
 שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, (2)
 מזמין לנהוג כדלהלן:רשאי ה

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים (א)
 במקום העבודה, לצורך השלמת העבודה.

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודה  (ב)
את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן 

המזמין לסלקם ממקום העבודה לכל מקום  יום, רשאי 14לדרישה זו, תוך 
שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או 

 אבדן שייגרמו להם.

 תפס המזמין את החזקה במקום העבודה, יחולו ההוראות שלהלן:(3)
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 הוצאות השלמת העבודה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא(א)
מהן כתמורה להוצאות  12%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 

 משרדיות.

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד  (ב)
סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן 

 המצויים במקום העבודה.

בתנאי החוזה ואילו  60הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  (ג)
 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס מקום העבודה, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו  (ד)
 בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה )ה(.

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה (ה)
אומדן שכר החוזה(, על הסכום הכולל של תשלומי  -בשלמותו )להלן 

הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, 
של הוצאות השלמת העבודה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים 
שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה )א(, ושל 

פאת כל דחיה בהשלמת העבודה פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מ
יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן  -ומפאת נזקים אחרים 

 שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו (ו)
לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, של הוצאות השלמת העבודה ובדקו 

בונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות שייקבעו על יסוד חש
התוספת האמורה בפיסקה )א(, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין 
מפאת כל דחיה בהשלמת העבודה ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר 

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  -החוזה 
 לבין אומדן שכר החוזה.

(, אין בהם 1בודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן )תפיסת מקום הע(4)
 משום ביטול החוזה על ידי המזמין.

בתנאי החוזה  33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף (5)
 ולא לגרוע מהן.

 

 . קיזוז62

-פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על-המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על
פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע -פי חוזה זה או על

מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד 
 שבאמצעותו התקשר המזמין. 

אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך הוראות סעיף זה 
אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה 

 אחר שבינו לבין המזמין.
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 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיימת לקבלן על פי כל דין

 
 . אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה63

שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולו או מקצתו, אם יתגלה בכל עת (1)
מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן 
למזמין והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך 
בביצוע העבודה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל 

 ע העבודה כאמור.הנוגע לאי המשכת ביצו

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי (2)
 -( יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 1סעיף קטן )

ובפקודות תוכניות חב' החשמל בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים ב
 46ר בסעיף השינויים. נוסף לכך ישולם לקבלן סכום שייקבע בהתאם לאמו

 בתנאי החוזה.

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, (3)
כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע 

 העבודה כאמור.

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים (4)
ע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי והקבלן לא סילקם או שלא ביצ

(, רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, 1סעיף קטן )
שא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של יבעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן י

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות  12%
 אות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצ

 

 . מס ערך מוסף64

בחוזה זה אינם כוללים מס ערך תוכניות חב' החשמל המחירים הנקובים ב(1)
 מוסף.

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות (2)
 פי חוזה זה.-על

 (:2על אף האמור בסעיף קטן )(3)

החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון אם איחר הקבלן בהגשת (א)
יום  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  60הסופי, כאמור בסעיף 

ישלם  -מיום השלמת העבודה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת 

 .60ד שנקבע בסעיף שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי במוע

 41לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה כאמור בסעיפים  (ב)
יום מהיום בו חייב היה  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  -42ו
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ישלם  -הקבלן להשלים את העבודה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
יתרת  המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום

 שכר החוזה אילו הושלם העבודה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.

 
 

 הקבלן מסכים בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב   
תחת ידה כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן 

 .אחרת או מכל מקור אחר בגין כל התקשרות
 
 

 
 באנו על החתום

 
 

 הקבלן ע"י:    המועצה המקומית פסוטה ע"י: 
 
 

 גזבר:
 

___________________   ____________________ 
 
 

 ראש המועצה:
 
 

___________________   _____________________ 
 
 

 חותמת המועצה:
 

___________________ 
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 "1נספח "
 נוסח ערבות ביצוע  

 לחוזה(  8)סעיף 
 לכבוד

 "(המועצה" -המועצה המקומית פסוטה )להלן 
 פסוטה
 א.ג.נ.,

 _____________________________  ערבות בנקאית מספר
 

לפי בקשת __________________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 
מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל 

"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום  -ן מיקוד( )להל
כולל של _________________________ ש"ח )במילים 

"סכום הערבות"(  -___________________________________________( בלבד )להלן 

יה פנימית ל הקמת תחנת טרנספורמצשתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע עבודות 
 .טרומית ושקועה בפסוטה

 
 , בהתאם למוסכם בהוראות ההסכם.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  .1
 "המדד"(, בתנאי הצמדה שלהלן: -המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה אם יתברר כי 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

שעות  ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  48ה בכתב, בתוך לפי דרישתכם הראשונ .2
המפורטת לעיל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

רישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת כל ד .3
__________________________ כשהיא חתומה ע"י גזבר המועצה או ממלא מקומו. 
דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר המועצה תהא מלווה באישור עורך דין 

 צה.בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם המוע

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה   3התשלום, כאמור בסעיף  .4
ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם 

 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

ה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך ז .5
תהיה בטלה ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר 

 מהתאריך הנ"ל.

                                ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 בכבוד רב,

 
______________________ 

 
__________________________ וחותמת טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה 

 הסניף.
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 נספח"2"

 

 נוסח ערבות "בדק"
לחוזה( 54)סעיף   

 
           תאריך: ________________     
 

 לכבוד
 המועצה המקומית פסוטה

 פסוטה
 

 א.נ.,
 הנדון:  ערבות בנקאית מס: ________________________                

 

 המבקש( הננו ערבים לכם בזה כי ה"ה -________________ )להלן על פי בקשת  .1
 

 __________________ המבקש יקיים אתכם תנאי האחריות לתקופת הבדק לפי 
 

 החוזה מיום __________________ שנחתם ביניכם לבינו   ביום____________
 

 _______אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של _______
 

 שקלים חדשים.
 

 הסכום הנ"ל(-הסכום )במילים( : _______________________________ )להלן
 

 (1) 65שתדרשו מאת המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדק לפי סעיף 
 

לחוזה מיום_______________ בדבר ביצוע עבודות פיתוח נופי בכניסה לפסוטה 
 שנחתם בין המבקש וביניכם.

 

 כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית הנ"ל צמוד למדד תשומות הבניה  הסכום .2
 הלשכה(. באופן הבא:-לסטטיסטיקה )להלן

 יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת  -"המדד הבסיסי"
 הערבות.

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע  -"המדד החדש"
 בפועל.תשלום הערבות 
 ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי.-"תנודות במדד"

 לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .3
 ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד,

 ש את מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרו
 התשלום תחילה מאת המבקש.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ לחודש ________ שנת________ .4
 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא
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 "3נספח "
 

 כתב ויתורהצהרה על חיסול תביעות ו
 ( לחוזה4) 60סעיף 

 
 תאריך: __________                                                                                                                        

 
 
 

 אני החתום מטה: ________________________________________________
 
 

 העבודה (  -_______________________________________ ) להלן מבצע העבודה: 
 
 

 החוזה (, –לפי חוזה מס' ________________________________________ ) להלן 
 
 

 הרשות( כי עם קבלת הסך של: –מצהיר ומתחייב בזה כלפי רשות מקומית פסוטה )להלן 
 

 )הכולל את ההתייקרויות( _________________________________ שקלים חדשים
 
 

והמהווה את שכר החוזה בכללותו, לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין 
ו/או סוג כלשהם כלפי הרשות בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה 

על כל האמור לעיל, וכי  ו/או שכר החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין
 הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום בפסוטה ביום __________________________
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 "4נספח "
 

 תעודת סיום החוזה
 
 

 ( לחוזה1) 54סעיף 
 
 
 

 תאריך: ____________                                                                                                                
 
 
 
 

 אל : ____________________________________________________
 
 
 

 מאת : ___________________________________________________
 
 
 
 
 
 

( של החוזה מס' ............................... אני מאשר בזה, כי העבודה בוצעה 1) 54על פי סעיף 
ונסתיימה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות 

 רצוני המלאה.
 
 
 
 

 השם : _________________________                                                                                      
 
 

 מנהל המחלקה : __________________                                                                                      
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 3פרק       

 

 מפרט טכני    
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  4פרק                                  

 תכניות        
 


