
קבלן הסכם  -נספח ד' למכרז

 ראשי

ביום _______ תל אביבאשר נערך ונחתם ב  

 

  המכללה האקדמית של ת"א יפו      בין:

 "(המזמין)להלן: "          בכתובת: _____________             

 מצד אחד

 _____________________לבין:    

 בכתובת: _____________           

 "(הקבלן)להלן: "                                                                                       מצד שני

)להלן:  עבודות בניה ושיפוציםלביצוע  03/2022מספר  פומבי מסגרת והמזמין ערך מכרז  הואיל
 ;"(המכרז"

של המזמין  קבלניםונכלל במאגר ה והקבלן הגיש את הצעתו למזמין במסגרת המכרז  והואיל
 "(;קבלניםמאגר הלעבודות בניה ושיפוצים )להלן: "

בהסכם מכח המכרז, לביצוע עבודות בניה ושיפוצים כמפורט  ערך פניה פרטניתוהמזמין  והואיל
, ובכתב הכמויות פניה הפרטניתל '_נספח לרבות במפרט המצורף כזה ובנספחיו, 

-" והמפרט, ""הפניה הפרטניתזה )להלן: "פניה הפרטנית ל '_נספח המצורף ומסומן כ
 ;(", בהתאמהכתב הכמויות"

, לאחר שבדק באופן יסודי את ההנחיות והקבלן הגיש הצעתו במסגרת הפניה הפרטנית והואיל
בהתאם פניה הפרטנית והדרישות של המזמין ואת תנאי העבודה, והוא נבחר כזוכה ב

פניה הפרטנית והצעתו מסומנת לכתב הכמויות בביחס  להצעת המחיר שהגיש למזמין
 ; להסכם זה א'כנספח 

והקבלן מתחייב לבצע עבור המזמין את כל העבודות כקבלן ראשי, כמוגדר בהסכם זה  והואיל
 ;והפניה הפרטנית ובכלל מסמכי המכרז

, כי יש לו היכולת, והפניה הפרטנית והקבלן מצהיר, כי הוא עונה על כל תנאי המכרז והואיל
הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים, הטכניים הנסיון וכוח האדם המיומן 
לביצוע העבודות נשוא הסכם זה באופן מלא ומקצועי, הכל בהתאם לאמור במסמכי 

 והסכם זה על נספחיהם;, הפניה הפרטנית המכרז

יים ביניהם, ואת יחסיהם וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפט והואיל
 ופעילותם, הכול בכפוף ולפי המפורט בהסכם זה להלן;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ופרשנות .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
חלוקת הוראות הסכם זה לסעיפים ולסעיפי משנה וכותרות הסעיפים הנם לנוחות  .1.2

 והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
היה והוראה כלשהי מהוראות הסכם זה תימצא בלתי חוקית תבוטל ההוראה וכל שאר  .1.3

 סעיפי ההסכם ימשיכו לחול.
 במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו יגברו הוראות הסכם זה. .1.4

 
 הגדרות .2

וחדת להם כמפורט להלן, מלבד אם הקשר בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות המי
 הדברים מחייב אחרת:



 

 

2 

 

אשר בהם, דרכם, מתחתם  יושלם ע"פ הפניה הפרטניתאשר המקרקעין בשטח  -"האתר"  .2.1
או מעליהם יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן 

 לצורך ביצוע העבודות. 
המהנדסים ו/או מתכננים במקצועות השונים ובכל תחום כל היועצים ו/או  -" היועצים" .2.2

 שהוא שעמם התקשר ו/או יתקשר המזמין בכל הקשור לביצוע עבודות באתר.
במסגרת על גבי כתב הכמויות הצעת המחיר שהגיש הקבלן למזמין  – "הצעת המחיר" .2.3

 .פניה הפרטניתה
 יצוע העבודות.כל מי שיתמנה על ידי המזמין לבצע פיקוח עליון על ב –" המפקח" .2.4
 מי שיתמנה על ידי המזמין מעת לעת לעניין הסכם זה ו/או כל חלק ממנו.  –" נציג המזמין" .2.5
ע"פ הפניה  מויושלכל עבודות הבינוי  –"השירותים" או "העבודות"  אוהעבודה" " .2.6

אשר הקבלן קיבל על עצמו לבצע, כפי שהן מוגדרות בהסכם ובמבוא לו, במסמכי  הפרטנית
, במפרטים, הטכניים ובכל מסמך ונספח אשר צורף להסכם או הכמויות המכרז, בכתב

יצורף להסכם על ידי הצדדים וזאת לרבות כל עבודה חלקית, אחרת ו/או נוספת שעל 
הקבלן לבצע, ולרבות כל עבודות ארעיות וכל דבר אחר שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך 

 ביצוע העבודות, השלמתן ובדיקתן.
השלמת כל העבודות וכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, כולל  – "השלמת העבודה" .2.7

 קבלת כל האישורים הנדרשים.
קבלנים אחרים עמם התקשר ו/או יתקשר המזמין לצורך ביצוע עבודות  –" הקבלנים" .2.8

באתר, כולם או חלקם, לרבות קבלני משנה מטעמם ו/או קבלנים חיצוניים אחרים ו/או 
 יצרנים ו/או ספקים. 

התכניות, התרשימים, הסקיצות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים,  -תכניות" "ה .2.9
המפות ותכניות הביצוע הדרושים לצורך ביצוע העבודה, לצורך קבלת כל ההיתרים 
והרישיונות הדרושים בקשר עם ביצוע העבודה, ובכלל זה כל השינויים בתכניות על פי 

וההיתרים אשר יינתנו על ידי  דרישת המזמין וכאלה שיוכנו על פי כל האישורים
 הרשויות הרלוונטיות, אם וככל שיידרשו.

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי המזמין כדלקמן:

הוא רשאי על פי כל דין להתקשר בהסכם זה ואין כל מניעה חוקית, מקצועית ו/או אחרת  .3.1
 לבצע את העבודה ו/או להתקשר בהסכם זה.

 כל הצהרה ו/או התחייבות של הקבלן יחולו גם על כל עובדיו.  .3.2
כל פרטי ההסכם ברורים לקבלן, הוא ביקר באתר ובחן את כל התנאים והנסיבות  .3.3

הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים מהם, לרבות את האתר וסביבתו, דרישות 
על ביצוע העבודה,  המזמין, נציג המזמין והנחיותיהם, וכל גורם אחר אשר עלול להשפיע

מכל בחינה שהיא, וכי ביכולתו לבצע ולספק למזמין את העבודה בהתאם למפורט בהסכם 
זה, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם מאחר והקבלן 

 מצהיר בזאת כי בידיו כל אלה או כי הם באפשרות השגתו.
 לבצע את העבודה בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים לביצוע העבודה.  .3.4
כי בעת מתן הצעת המחיר, התייחס למגבלות העבודה הנדרשות בתוך קמפוס אקדמי קיים  .3.5

ופעיל, וכתוצאה מכך הביצוע מחייב תיאום עם פעילות המכללה, כמו כן שעליו לנקוט בכל 
מם של האנשים בתוך המכללה ויהיה עליו לנקוט אמצעי הבטיחות הנדרשים להבטחת שלו

, כך שלא תתאפשר גישה לאתר עבודותבכל האמצעים הנדרשים כגון: גידור ובידוד שטח ה
 העבודה של אוכלוסיית המכללה ואורחים ו/או אנשים מזדמנים. 

לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר  .3.6
צאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שהו

שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודות וכל הכרוך בהן, ולמלא אחר הוראות כל דין, 
לרבות הפקודות, התקנות, התקנים, הצווים, ההוראות וחוקי העזר של הרשויות 

וכרים לו היטב כל הוראות הדין המקומיות. כמו כן, הקבלן מצהיר כי ידועים ומ
המתאימות, הקשורות או המתייחסות לבטיחות בכלל, ולבטיחות וגהות בקשר עם 

 העבודה וביצועה, והוא מתחייב בזאת לפעול במיטב יכולתו לשם ביצוע הוראות אלה. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי ידועים לו היטב כל הנתונים העובדתיים, ההנדסיים,  .3.7
לבנטיים והקשורים לביצוע העבודה, וכמו כן הינו בקיא בהוראות של כל והאחרים הר

לרבות הכרזות סטטוטוריות, ככל  -התקנים והנהלים הקשורים בעבודה ו/או האתר 
 שקיימות וכל דבר אחר העשוי להשפיע על העבודה.

 כפי)בסיווג  הוא רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ובענף המתאימים לצורך ביצוע העבודה .3.8
והוא מוסמך ומורשה כדין לביצוע העבודה שיידרש  לפחות(, יושלם ע"פ הפניה הפרטניתש

לספק ובעל כל ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה לפי כל דין, ומתחייב כי ימשיך 
להיות מורשה ומוסמך כדין לאספקת העבודה במשך כל תקופת הסכם זה ותקופת ביצוע 

 העבודה מכוחו.
הידע המקצועי, הכישורים, הניסיון, המיומנות, וכל אמצעי נוסף, הוא בעל היכולת ו .3.9

 הדרושים לביצוע העבודה, ברמה מקצועית גבוהה ואיכותית.
ידוע לו כי באתר יועסקו ויעבדו במקביל יועצים וקבלנים נוספים, כהגדרתם לעיל.  .3.10

 הקבלן מתחייב לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם המזמין, היועצים הקבלנים וכל אדם
ו/או גורם אחר שיועסק על ידי המזמין בתכנון ובביצוע עבודות באתר. הקבלן מתחייב 
למסור למזמין, ליועצים ולקבלנים, כאמור, את כל הנתונים הדרושים לביצוע העבודות 
באתר וכן לקבל מהם את הנתונים הרלבנטיים והכל באופן שהתכנון המבוצע על ידו 

 ת והתכנונים המוזמנים.יהיה תואם ומשולב עם כל  התוכניו
לחתום בכל אחד משלבי העבודה על כל מסמך ו/או אישור הנדרשים מכח הוראות כל  .3.11

דין לשם קבלת ההיתרים הנחוצים לביצוע העבודות, אם וככל שיידרשו, ובלבד שאין 
 בחתימתו כאמור, כדי להפר דרישה מקצועית כלשהי בה הוא נדרש לעמוד על פי כל דין.

כל פגישה, מו"מ, התייעצות, בירור או מגע עם מוסד רשמי של מדינת  לתאם עם המזמין .3.12
ישראל, רשות מקומית או גוף ציבורי אחר, אשר לדעת הקבלן המגע עמו נחוץ לשם ביצוע 

 העבודה בהתאם להסכם זה.
לספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים, המתקנים, כוח האדם, המסמכים והחומרים  .3.13

 .הדרושים לביצוע העבודה
לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה, באישור נציג המזמין ו/או המפקח לפני  .3.14

התקנתם. נציג המזמין ו/או המפקח יהיו רשאים לדרוש כל מידה ו/או תיאור טכני ו/או 
דגימה של חומרים ומכשירים לפני מתן אישור השימוש בהם. ציוד שלא יאושר יוחלף 

 א עלות נוספת. על ידי הקבלן אם וככל שיידרש לל
לנהל יומן עבודה, ולרשום בו את תהליכי התקדמות העבודה, הערות המפקח וכן את  .3.15

 תביעותיו לגבי העבודות החריגות או עבודות ברג'י כמוגדר להלן. 
כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין אצל קבלן אחר ביצוע של  .3.16

זה. הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי אין  שירותים כלשהם, גם כאלה הכלולים בהסכם
לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, ללא יוצא מן הכלל, כלפי המזמין ו/או הקבלן 
האחר בגין ו/או בקשר עם הזמנת ו/או ביצוע השירות כאמור, וכי ישתף פעולה עם הקבלן 

 האחר.
כי ידוע לו ומוסכם עליו שהמזמין רשאי להחליט, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי  .3.17

והמוחלט, על החלפת נציג המזמין ו/או המפקח ו/או היועצים, וכן על שינויים בעבודה 
ו/או בהיקפם ו/או על הפסקת ביצוע העבודה ו/או על הפסקת העבודה ו/או איזה מהם, 

באמצעות צד ג', באופן זמני או לצמיתות, וכי אין לו  או ביצוע חלק מהעבודה או כולה
ולא תהיינה לו כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך ו/או לכל הנובע ו/או משתמע מכך בכפוף 

 שלהלן.  30.3לתשלום החלק היחסי בלבד המגיע לו בהתאם למנגנון הקבוע בעניין בסעיף 
ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בהסכם זה על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו כאמור  .3.18

 בהסכם זה.
 

 ביצוע העבודה .4

המזמין מוסר בזאת לקבלן, והקבלן מקבל בזאת על עצמו, את ביצוע העבודה עבור  .4.1
 הסכם זה וכמפורט להלן.המזמין, והכל כמפורט בתנאי 

מבלי לפגוע באמור בהסכם זה ובנוסף לכך, מובהר כי העבודה תכלול את כל העבודות  .4.2
 המקובלות והדרושות להשלמת ביצוע העבודה באופן סופי ומוחלט כמפורט להלן.
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הקבלן מתחייב בזאת להשלים את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה, לפעול עפ"י  .4.3
מנציג המזמין ו/או המזמין בקשר עם ביצוע הסכם זה ולבצע ההוראות שיקבל מעת לעת 

תקופת תוקפו של הסכם זה  כל פעולה שתידרש עבור ביצוע העבודה, וזאת במשך כל
 ובכפוף לתנאים המפורטים בו לרבות לוח הזמנים.

הקבלן יקפיד, בביצוע העבודה, על רמה גבוהה ביותר ואיכות מקצועית מעולה, וייתן  .4.4
פתרונות מקצועיים יעילים, כלכליים ומבוססים על חידושים והמצאות  במסגרת העבודה

 שבעל מקצוע מיומן מסוגו של הקבלן צריך להכיר בעת ביצועה של העבודה.  
הקבלן יבצע את העבודה בשלבי ביצוע ו/או חלקי שלבים ככל שיידרש ע"י נציג המזמין,  .4.5

את התכניות והמסמכים  -מיד עם סיום כל שלב ביצוע  -וימציא לנציג המזמין לאישורו 
שהוכנו ע"י הקבלן בקשר עם אותו שלב ו/או חלקי שלב. אישר נציג המזמין שלב ביצוע 

זה, לא יפטור הדבר את הקבלן מאחריותו לקיום ו/או חלקי שלב כאמור בסעיף 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

הקבלן יבצע את העבודה ברציפות, ובמידת הצורך ובהתאם לקביעת נציג המזמין גם בימי  .4.6
שבת ובמועדי ישראל, מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום לתמורה כהגדרתה להלן. כמו כן 

וימלא הוראות כל דין בהתאם לדרישת המזמין, הקבלן יבצע את העבודה גם בלילות, 
. לצורך עבודה בלילות יתקין הקבלן ויחזיק על חשבונו תאורה מספיקה בקשר לכך

ומתאימה במקום ביצוע העבודות ואת כל אמצעי הבטיחות הנוספים הנדרשים. לא 
 תשולם לקבלן תוספת עבור עבודות לילה או שעות חריגות. 

עבודה חייב הקבלן למסור לנציג המזמין באופן רציף וכן לפי במהלך כל תקופת ביצוע ה  .4.7
דרישתו ותוך הזמן שייקבע ע"י נציג המזמין כל מסמך ותוכנית שהוכנו על ידו ו/או ע"י מי 
מטעמו. המסמכים כוללים גם מסמכים המהווים פירוט יתר או השלמות לתכניות, 

ודה, וכן בסיומה, הקבלן תרשימים, חישובים וכיו"ב. עם השלמת כל שלב משלבי העב
ימסור לנציג המזמין את כל התכניות וכן את המסמכים המעידים על ביצועה של העבודה 

 על כל מרכיביה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה בין הוראות הסכם זה לבין  .4.8

המזמין  ההנחיות המקצועיות ו/או הוראות כל דין, יביא הקבלן את העניין להכרעת נציג
ו/או המפקח. החלטת נציג המזמין תהא סופית ולא תדרוש מן הקבלן לפעול בניגוד לדין 
ו/או לתקן המחייב. בכל מקרה, מתן הנחיות על ידי נציג המזמין אינו פוטר את הקבלן 
מאחריותו על פי דין לרבות אחריותו המקצועית. אם וככל שלא יפנה הקבלן מיד לנציג 

הקבלן בכל ההוצאות הכספיות שייגרמו וכן יהיה אחראי לכל  המזמין/למפקח, יישא
התוצאות העלולות לקרות מכך, בין אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה 

 מצד הקבלן על סמך טענה שלא ראה את הסתירות ו/או אי ההתאמה כאמור. 
עה וכן להכניס נציג המזמין יכול לשנות, להוסיף ולצמצם את היקף העבודה במהלך ביצו .4.9

תיקונים בתוכניות תוך מהלך העבודה, ואין הקבלן זכאי לדרוש תוספת לתמורה עבור 
 שינויים אלו. 

הקבלן )לרבות הצוות המקצועי( לא יבצע בשום אופן איזו פעולה בקשר עם הסכם זה, בלא  .4.10
ו/או כל הרישיונות המקצועיים לבצעה כנדרש על פי  שיהיו לו הכישורים ו/או ההסמכות

 כל דין.
הקבלן יפעל בתאום עם המפקח ונציגי המזמין לביצוע כל עבודותיו תוך התחשבות מלאה  .4.11

ומניעת הפרעות לפעילות השוטפת במכללה, ותוך הקפדה מירבית על קיום הבטיחות 
ו קבלני המשנה ו/או כל הקבלן מתחייב כי הצוות המקצועי ו/אבאתר וסביבתו בכל עת. 

 מי מטעמו לא יכנסו לשטח המכללה אלא אם קיבלו את אישור המזמין מראש ובכתב. 
וכי כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים ובשעות לא שגרתיות,  .4.12

עם המזמין חומרים לתוך המבנים ושטח העבודה ייעשה אך ורק בתאום מראש השינוע 
קושי השינוע, עבודה את ל הקבלן לקחת בחשבון ע  .ןוהניקיותוך שמירה על הסדר 

לרבות הזזת אלמנטים ריהוט וציוד הוצאה ) כל המשתמע מכךעל בשלבים ושטחים קטנים 
מובהר בזאת כי  עוד.צבע ו עבודות ריצוף,ביצוע לצורך  (כיסוי מפני אבק ,והחזרה למקום

ויהיה כלול במחירי היחידות  ור כל הנזכר דלעיל,לא תשולם תוספת כספית לקבלן עב
 בכתב הכמויות.

לנקות מהאתר פסולת, חומרים, שיירים,  הקבלןבמהלך ביצוע העבודות ובסיומן, מתחייב  .4.13
אשפה, אדמה מיותרת וכל לכלוך אחר, כך שמקום העבודה ומקום ביצוע העבודות יישמרו 

, יהיה המזמין רשאי להזמין ולבצע הקבלןבאופן שוטף במצב טוב ונקי. אם לא יעשה כן 
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בהוצאות שתהיינה כרוכות בכך ללא  הקבלןאת הניקיון על ידי אחר או אחרים ולחייב את 
צורך בהוכחה של סבירות ההוצאות. למזמין תהיה זכות לקזז את ההוצאות כאמור כאן 

כולל  ,אחראי למציאת אתר הטמנה מורשה ע"פ חוק הקבלן. לקבלןמכל סכום אשר יגיע 
 והכל כנדרש ע"פ חוק. ולוועדת פיקוח על הבניה, תמתן אישור הטמנה לרשות המקומי

הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את ביצוע העבודה,  .4.14
או שלבי ההכנה לקראת העבודה, בשל כל מחלוקת מכל סוג ובכל עניין בינו לבין המזמין. 

עכבון על עבודתו ו/או על התכניות וכל מסמך אחר שיוכן על ידו  לקבלן לא תהא כל זכות
בקשר עם העבודה ולא יהיה זכאי למנוע אותם מן המזמין גם במקרה של התדיינות 
משפטית בין הצדדים. הקבלן מתחייב להימנע מנקיטת כל צעד או הליך משפטי, ובכלל 

לעיכוב בביצוע העבודה, בין זה הגשת בקשה לצו מניעה וכיו"ב, אשר יש בהם כדי לגרום 
 באופן זמני ובין באופן קבוע, ויהא זכאי להגשת תביעה כספית בלבד כנגד המזמין.

 
 

 התמורה .5
תמורת ביצוע העבודה על כל מרכיביה, ותמורת קיום מלוא התחייבויות הקבלן בהסכם  .5.1

זה, לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובכפוף לכך, ישלם המזמין לקבלן תמורה 
 :"(התמורהכמפורט להלן )להלן: " אים ובאופןבתנ

בהתאם לאבני הדרך שייקבע במסגרת , חודשבתחילת כל  חשבון יגיש הקבלן .5.1.1
 בהתאם, שלמהובמסגרת אבן הדרך שהבגין העבודה שבוצעה  ,הבל"מ הפרטני

  ר.להצעת המחי ובכפוף לביצוע והתקדמות העבודה בשטח

 שבוצעו בפועל במחירי היחידהויות הסכום לתשלום יתקבל כמכפלת הכמ .5.1.2
 המופיעים בהצעת המחיר ובכתב הכמויות.

כל החשבונות יוגשו למזמין באמצעות במידת הצורך בהתאם לבקשת המזמין,  .5.1.3
 תכנת בינארית, כולל חישובי כמויות מדויקים וסקיצות.

מחירי היחידה שמוגשים בהצעת הקבלן יהיו קבועים וסופיים, ולא ישתנו מכל  .5.1.4
  .בין הצדדים שתסוכםסיבה שהיא, למעט הנחה במחיר כפי 

לעיל,  5.1.1ידי הקבלן במועד הקבוע בסעיף -בכפוף להגשת חשבונות תקינים על .5.1.5
 15-, וזאת עד ליום ההמזמין יהיה רשאי לאשר את כל סכום החשבון או חלקו

ממועד אישורו,  ימים 30שוטף+ החשבון ישולם תוך  .בחודש הגשת החשבונית
  .ןובהתאם לסכום המאושר על ידי המזמי

מהסכום  10%-ו מהסכום המאושר על ידי המזמין 90%התשלום יעשה בהיקף של  .5.1.6
  .להבטחת ביצוע העבודה ומילוי כל תנאי הסכם זה ידי המזמין ינוכו-המאושר על

חשבון לאחר מועד השלמת העבודה וקבלת תעודת ההשלמה הקבלן יגיש למזמין  .5.1.7
"(. החשבון הסופי: ")להלן כאמור לעיל אשר נוכו מהתמורה 10%-סופי בסך ה

ממועד אישורו, ובהתאם לסכום  ימים 30שוטף+ החשבון הסופי ישולם לקבלן תוך 
 המאושר על ידי המזמין. 

כתנאי לתשלום החשבון הסופי הקבלן יחתום על כתב קבלה ושחרור בנוסח המצ"ב  .5.2
 .להסכם 20.1נספח המצורף כ בדק בנוסחוכן ימסור למזמין ערבות , להסכם 5.2כנספח 

לתמורה יתווסף מע"מ על פי שיעורו החוקי במועד התשלום, אשר ישולם על ידי המזמין  .5.3
 כנגד חשבונית מס כדין.

הינה המחיר הסופי, הכולל והמושלם לביצוע כל העבודות, ובכלל זה כל תמורת ההסכם  .5.4
הוצאה ישירה ו/או עקיפה הנובעת מביצוע העבודות, לרבות אספקת כל החומרים 
הנדרשים לביצוע העבודות, פינוי והובלה, לרבות מלוא זכויות היוצרים בתכניות 

 ובמסמכים שנערכו בקשר עם העבודה.
הינו סופי, כולל ומוחלט ומהווה את מלוא שכרו של הקבלן,  שכר הקבלן האמור לעיל .5.5

והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ו/או אחר. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן 
יישא לבדו בהוצאותיו בגין שכר עובדיו וכל התשלומים הנלווים לכך, הוצאות נסיעה, 

 משרד וכיו"ב.אש"ל, חומרים, ההוצאות הכרוכות בבדיקות שונות, הוצאות 
 כל מועדי התשלום לקבלן הינם החל ממועד הגשת חשבון תקין לתשלום.  .5.6
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 לוח זמנים .6

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה מיד לאחר החתימה על הסכם זה, במועד ככל  .6.1
שיורה לו נציג המזמין, והוא ימשיך בביצועה ברציפות וללא הפסקה ובהתאם ללוח 

(, תוך תיאום מלא עם "לוח הזמנים"להסכם זה )להלן:  6.1בנספח הזמנים המפורט 
לוחות הזמנים של הקבלנים, היועצים והמומחים ובקצב הדרוש עד להשלמה הסופית 
והמוחלטת של ביצוע העבודה, ובאופן שבו לא יעוכב ביצועה של העבודה ועל השלבים 

 השונים בה, מכל סיבה שהיא, גם במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים. 
ממועד ימים  14מזמין תוך אישור הלהגיש ל הקבלןמבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב  .6.2

לוח זמנים מפורט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודות  קבלת הודעת הזכיה במכרז,
יהיה מבוסס על  המפורטזמנים ה. לוח "(לוח הזמנים המפורט)להלן: " ומועדי ביצועם

מכרז ועל תאריכי ההשלמה לביצוע העבודה כפי שנקבעו ב לוח הזמנים כהגדרתו לעיל
עבודות ה כליתואם עם קצב ההתקדמות המשוער של  המפורט . לוח הזמניםזה הסכםוב

למזמין את לוח הזמנים המפורט במועד ובהתאם לדרישות  הקבלןבאתר. לא המציא 
ללא  הקבלןיקבעו עיתויי ביצוע שלבי העבודה על ידי המזמין ויחייבו את  -שנקבעו לעיל 

 ערעור.
בשיטת  MS PROJECTבתוכנת המפורט לוח הזמנים הקבלן יערוך את במידת הצורך,  .6.3

המזמין. הלוח יערך עד לקביעת  בהתאם (GANT)או בשיטת "גנט"  (PERTה"רשת" )
לפירוט שיידרש על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויצביע על הזמנים לביצוע 

מתחייב  שהקבלןשלבי הפעולות לביצוע העבודות, כולל השלמת חלקי ביצוע העבודות 
יכלול את רשימת הפעולות לביצוע של המפורט לוח הזמנים  ההסכם. לעמוד בהם, על פי

עבודה, המועד המוקדם ביותר והמאוחר ביותר להתחלה וסיום כל שלב בביצוע כל שלבי ה
 העבודות, אילוצים וציון הנתיב הקריטי. 

יובהר, כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לעדכן את לוח הזמנים  .6.4
כאמור בהתאם לצרכים ככל שיתעוררו במהלך ביצוע  ו/או את לוח הזמנים המפורט

 העבודה.
 -מועד מוגדר לביצוע עבודה כלשהי  או בלוח הזמנים המפורט/ לא נקבע בלוח הזמנים .6.5

יבצע הקבלן אותה עבודה במסגרת הזמן שהקציב לו נציג המזמין לאחר תיאום עם הקבלן, 
 וירשום את הקצבת הזמן ע"י נציג המזמין כאמור כאילו נכללה מלכתחילה בלוח הזמנים.

כל מקום אחר בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לדחות ביצוע מבלי לגרוע מהאמור ב .6.6
 העבודה או כל חלק ממנה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

יפנה לנציג המזמין  - או את לוח הזמנים המפורט/ביקש הקבלן לשנות את לוח הזמנים  .6.7
בבקשה מנומקת בכתב. נציג המזמין רשאי לאשר בכתב או לדחות בקשה כאמור לפי 

 הבלעדי. לא שונה לוח הזמנים כאמור, יהיה לוח הזמנים המקורי תקף. שיקול דעתו
נגרם עיכוב עקב סיבה אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, לקבלן לא הייתה שליטה  .6.8

עליה, יקבע המזמין את השלמת הביצוע למועד נדחה אחר, לאחר התייעצות עם הקבלן. 
את חיוביו בהתאם ללוח הזמנים מיד לאחר במקרה של עיכוב בשל כח עליון, ישלים הקבלן 

 שיסתיים האירוע בגינו עוכבה העבודה. 
הקבלן מתחייב להתריע בפני המזמין במפורש ובכתב על כל חריגה צפויה מלוחות הזמנים,  .6.9

לרבות של מי מהיועצים ו/או הקבלנים, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים, הן בעצמו והן 
 בלוחות הזמנים האמורים. בתיאום עם המזמין, לצורך עמידה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיגור בלוח הזמנים שנגרם אך ורק בשל עיכוב  .6.10
בהליכי אישור ע"י הרשויות המוסמכות שאינו בשליטתו של הקבלן ושלא נגרם עקב מעשה 

 לא יחשב כהפרה של הסכם זה ע"י הקבלן. -ו/או מחדל של הקבלן 
דלעיל  6.10 -ו 6.8, 6.7כל פיגור בביצוע העבודה ללא הצדקה מן ההצדקות האמורות בס"ק  .6.11

 ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ע"י הקבלן.
 

 קבלן ראשי .7
 הקבלן יהיה הקבלן הראשי באתר.  .7.1
מנהל העבודה המוסמך מטעם הקבלן יהא בעל כישורים והרשאות הנדרשים לרישום  .7.2

שי כמשמעו בחוק התכנון והבנייה ו/או בכל במשרד העבודה/הכלכלה כמנהל עבודה רא
 חוק ותקנה רלבנטיים אחרים.
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מסירת האתר או חלק הימנו לידי הקבלן כאמור בהסכם זה לא תקנה לו כל זכות לגבי  .7.3
 האתר ו/או מתקנים ו/או המבנים הנמצאים בו, ככל שנמצאים בו או יהיו בו. 

וע העבודות על פי ההסכם בלבד, הרשות לקבלן להימצאותו באתר ניתנה לקבלן לצורך ביצ .7.4
והקבלן מתחייב, כי יפנה ויגרום שעובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפנו את 

 המקום מיד עם גמר ביצוע העבודות ו/או על פי הוראות המזמין. 
 

 שינויים בהיקף העבודה ובצורתה .8
המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות מזמן לזמן על שינויים בהיקף העבודה ובצורתה  .8.1

או שינוי של כל חלק מהעבודות או של  הגדלהובכלל זה להורות על ביטול או הפסקה או 
 כל יחידת עבודה.

סדרי עדיפויות בביצוע  לגביהמזמין רשאי לשנות ולהכתיב ו/או להנחות את הקבלן  .8.2
 לשיקול דעתו הבלעדי. בהתאםהעבודות 

החליט המזמין לבצע שינויים בעבודות, כאמור, רשאי המזמין להורות בכל עת שימצא  .8.3
" והיא פקודת שינוייםלנכון על כל שינוי כזה. הוראות המזמין על שינוי העבודות תיקרא "

 תינתן בכתב. 
לתמורה  ערכו הכספי של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושבגינו זכאי הקבלן .8.4

בכל מקום בהסכם זה ובנספחיו. לא נקבעו  ייקבע לפי מחירי היחידות הנקוביםכלעיל 
 מחירמחירי יחידות הדרושים לקביעת ערך השינוי, יקבע המזמין את המחיר לפי ניתוח 

הבלעדי מה  שיקול דעתו שיגיש הקבלן וייבדק ויאושר על ידי המזמין. המזמין יקבע על פי
זו מהשיטות לקבוע את מחירו. אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של הסעיף המתאים ובאי

 מחמת אי קביעת ערכו של השינויו/או של איזו מבין העבודות הכרוכות בפרויקט השינוי 
 .הסכמה על התמורה בגין השינוי-ו/או מחמת אי

לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים כאמור לעיל, יוכל המזמין להביא  .8.5
ל מחיר יחידה דומה הנקוב ברשימת מחירי היחידות בכתב הכמויות שאפשר בחשבון כ

 להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות המבוקשים.
 –הנקובים בהסכם ובהעדרם  םתעריפיהבקביעת מחירי יחידות החסרים יילקחו בחשבון  .8.6

ובהעדר קביעה כזאת לגבי  ,שנקבעו מזמן לזמן על ידי כל רשות מוסמכתהתעריפים 
חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים 

מחירי החומרים הנהוגים  -של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולגבי שאר החומרים 
בתאריך בו היה על הקבלן לספק את החומרים הנ"ל. מוסכם בין הצדדים כי לצורך קביעת 

קול דעתו ילחלופין, ולפי ש .10%שלו על רווח הקבלן וההוצאות הכלליות מחירים לא יעלו 
הבלעדי, זכאי המזמין, ככל שהמחירים המבוקשים מצויים במחירון "דקל" לקבוע את 

ובכל מקרה יאושר המחיר הזול  10% מחירי היחידות החסרים עפ"י מחירון "דקל" פחות 
כל  .המפקח והחלטתו תהא סופיתמבין האפשרויות המפורטות לעיל בהתאם להחלטת 

שינוי בהיקף העבודות או בצורת העבודה לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף אלא לפי 
 הכללים המפורטים לעיל.

כל סטייה מהצעת המחיר ו/או התוכניות ו/או המפרטים תדרוש את למען הסר ספק,  .8.7
 . מראש ובכתב אישור המזמין

וים בניגוד להצעת המחיר ו/או התוכניות ו/או אם וככל שיידרש מהקבלן לבצע דבר מס .8.8
המפרטים, על הקבלן להודיע מראש בכתב לנציג המזמין את הסכום אשר נדרש כדי לבצע 

. במידה והקבלן לא ידרוש את הסכום ייחשב הדבר כאילו בהתאם לאמור לעיל את השינוי
ו בתוכניות הוא עושה את השינוי/תוספת במחיר הסטנדרט אשר נקבע בהצעת המחיר ו/א

 ו/או במפרטים.   
 

 

 עבודות ברג'י .9
עבודה ברג'י תחשב כל עבודה אשר לא מוגדרת בסעיפי ההסכם ואשר המפקח מחליט  .9.1

 לא לקבוע עבורה מחיר חריג. החלטה זו תינתן בכתב לקבלן. 
תהיה שעה נטו של העובד ו/או הציוד באתר הבניה בלי להתחשב  מדידה של שעות ברג'י .9.2

בזמן נסיעה, אבטלה, ניהול עבודה וכיו"ב. שעות העבודה ברג'י יקבעו אך ורק על ידי 
 המפקח ולאחר רישום ביומן העבודה.  
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 חשמל .10

העבודה תתבצע באמצעות  .פקחשיורה לו המיתחבר למקור החשמל כפי  הקבלן .10.1
 נדרש,  אמפר 80X3 על עולה  והזרם  במידהוהצורך  תבמידו לפחות חשמלאי מוסמך

. החיבור יכלול לוח חשמל שיבוצע על מטעם הקבלן  לכך מתאימה הסמכה בעל חשמלאי
 ידי חשמלאי מוסמך, הלוח יהיה מוגן ומאובטח.

יתקין לוחות משנה תקניים, כולל ממסר פחת, צנרת ושקעים בכל המקומות  הקבלן .10.2
. כל עבודות החשמל הזמניות )כולל נקודות תאורה( ותהעבוד הנדרשים לו לצורכי

במידה  והזרם  עולה על והצורך  תבמידו לפחות תבוצענה באמצעות חשמלאי מוסמך
80X3 לאחר גמר השימוש ובאישור   לכך אמפר , נדרש חשמלאי בעל הסמכה מתאימה .

 לפירוק החיבורים. הקבלןמיוחד מאת המזמין, ידאג 
ותם של החיבורים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש, במקרה /אחראי לשלמותם ותקינ הקבלן .10.3

 .הקבלןשל פגיעה ו/או תקלה, על מנת להחזירם למצבם התקין, תהא על חשבונו של 
בכל שלב מן השלבים בעת  ,לא יהיה רשאי להפסיק את אספקת זרם החשמל הקבלן .10.4

 , ללא אישור המזמין.עבודותביצוע ה
 

 פיקוח .11
כהגדרתו לעיל, יהיה מוסמך מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג המפקח, 

 שתבוצע לפי לוח הזמנים:
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודה אשר לא בוצעה בהתאם  .11.1

לתוכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 
 שתיקבע על ידו. 

פקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה המ .11.2
באתר, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר בנוסף לבדיקות 
הקבועות בתקנים ישראלים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור 

 המפקח. 
או חלק ממנה, אם לפי דעתו אין  המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, .11.3

 העבודה נעשית בהתאם לתוכניות המפרט הטכני, או הוראות מהנדס. 
המפקח יאשר אישור סופי לקבלן את התוכניות לביצוע שברשותו וכן ימסור לקבלן  .11.4

 הנחיות הקשורות לפרטי ושלבי הביצוע. אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח. 
חידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המפקח יהיה בעל הסמכות הי  .11.5

 החומרים, לטיב העבודה ולאופן הביצוע. 
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב בטרם סיומה של עבודה כלשהיא על מנת  .11.6

לאפשר למפקח בקרה, ולקבוע לפני סיומה של העבודה את אופן ביצועה הנכון של 
המפקח להורות להסיר את הכיסוי   העבודה. במקרה שלא תתקבל הודעה שכזו, רשאי

 מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 
 באחריות הקבלן לתאם את כל העבודות מראש מול המפקח. .11.7

 
 אישור ותיקון העבודה .12

סבר נציג המזמין ו/או המפקח כי קיים ליקוי או נפל פגם בביצוע של העבודה או באיזה  .12.1
ן והקבלן יתקן את הליקוי/הפגם כאמור, בהתאם לדרישת חלק מהם, יודיע על כך לקבל

נציג המזמין ו/או המפקח ולשביעות רצונו, וזאת מבלי שיהיה זכאי לתשלום נוסף ו/או 
החזר הוצאות מעבר לתמורה ויראו את הוראת נציג המזמין ו/או המפקח כהוראה 

 שנכללה בהסכם זה לכל דבר ועניין.
ג ולסייע בכל אישור הדרוש בקשר עם העבודה, הקבלן מתחייב בזאת לפעול, להשי .12.2

ולצורך ביצוע העבודה, מאת כל רשות מוסמכת כנדרש עפ"י הוראות כל דין, ולשם כך 
יכין כל תכנית וגם/או מסמך שיידרש ע"י אותה רשות מוסמכת ויגיש אותם כנדרש. 

עם  הקבלן יסייע באופן סביר למזמין וליועצים בהשגת כל האישורים הדרושים בקשר
 העבודה.

הקבלן מתחייב בזאת מראש לבצע כל הוראה ו/או הנחיה ו/או דרישה שיקבל מכל רשות  .12.3
מוסמכת כאמור, לתיקון ו/או לשינוי תכנית/תכניות ו/או מסמך/מסמכים שהכין 
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במסגרת העבודה ו/או שנדרש להכין ו/או להגיש עפ"י האמור בסעיף זה לעיל, ובלבד 
כתב של נציג המזמין ושלא הייתה עילה מקצועית שלא שקיבל לכך את אישורו מראש וב

 לבצעה.
 

 דיווחים; ביקורת ומומחים .13
הקבלן מתחייב למסור לנציג המזמין, החל ממועד החתימה על הסכם זה ועד להשלמת  .13.1

העבודה, מדי חודש בחודשו וכן על פי כל דרישה של נציג המזמין, דין וחשבון מלא 
והתקדמותה. הדו"ח יערך ויכלול פרטים בהתאם ומפורט בכתב ביחס לביצוע העבודה 

לדרישות המזמין. קבלת הדו"ח ו/או בדיקתו ע"י נציג המזמין ו/או המזמין לא 
 תתפרשנה כהסכמה מצד מי מהם לתוכנו ו/או כאישור לאיכות ביצוע העבודה.

הקבלן ימציא לנציג המזמין כל מידע ו/או תכנית ו/או מסמך הקשור בביצוע העבודה  .13.2
כל חוות דעת או יעוץ אשר יזדקק לו המזמין במסגרת העבודה. כן מתחייב הקבלן  לרבות

להשתתף בכל הישיבות אשר אליהן הוא יוזמן על ידי נציג המזמין ושתואמו עימו על ידי 
 המזמין ו/או ע"י היועצים או בעלי מקצוע העובדים באתר והקשורים בביצוע העבודות. 

יק על חשבונו, כל מומחה/ים ו/או יועץ/ים לשם יעוץ המזמין רשאי, כאמור לעיל, להעס .13.3
למזמין בכל הנוגע לעבודה, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בתיאום ובשיתוף פעולה 
מלא עם המומחה/ים ו/או יועץ/ים כאמור ולספק לו/להם כל תכנית, מסמך או מידע, 

 שבמסגרת העבודה נשוא הסכם זה.
ו/או יועץ/ים כאמור לעיל, לא תשמש עילה בידי  ביצוע העבודה בתיאום עם מומחה/ים .13.4

הקבלן לפיגור בלוח הזמנים אלא אם כן פיגור כאמור אושר על ידי נציג המזמין מראש 
ובכתב. כן לא ישמש עילה לפטור אותו מאחריותו המקצועית כלפי המזמין בקשר עם 

 הביצוע של העבודה עפ"י ההוראות של הסכם זה.
 

 כניות עם השלמת העבודהמסירת העבודה ומסירת ת .14
 על הקבלן למסור את העבודה על כל מרכיביה לבדיקה ואישור של מהנדס בודק.  .14.1
 הקבלן יהיה נוכח בזמן הבדיקות, ללא כל דרישת תוספת תשלום.  .14.2
לאחר קבלה ואישור העבודה על ידי בודק מוסמך, על הקבלן לבדוק בעצמו את כל  .14.3

המתקנים ורק לאחר סיום הבדיקה על הקבלן למסור את המתקן על כל חלקיו לביקורת 
 למפקח ו/או למזמין, כשהם פועלים בצורה תקינה. 

ן ינהל כל הבדיקות יבוצעו על ידי הצוות המקצועי של הקבלן ובנוכחות המפקח. הקבל .14.4
רישום של כל הפעולות שבוצעו ותוצאות הבדיקות ימסרו למזמין עם חותמת וחתימת 

 הקבלן. 
נוכח נציג המזמין ו/או המפקח, כי בביצוע העבודה נמצאו ליקויים או שנפלו בהם פגמים,  .14.5

יודיע על כך לקבלן והקבלן יתקן כל פגם או ליקוי שנמצאו כאמור לשביעות רצון נציג 
המפקח, וזאת מבלי שיהא זכאי לתשלום נוסף ו/או להחזר הוצאות מעבר המזמין ו/או 

לתמורה. נציג המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש מאת הקבלן תיקון, שינוי והריסה של 
 כל העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

עם השלמת העבודה, ימסור הקבלן לנציג המזמין ו/או למפקח שלושה סטים מושלמים  .14.6
 של תכניות בהתאם לביצוע בפועל. כמו כן עליו למסור למזמין שלושה תיקי ומעודכנים

, קטלוגים של הציוד המסופק, AS MADE מושלמים הכוללים את התוכניות מתקן
 .    וכל הנדרש למסירה מושלמת של המתקן תעודות בדיקה ,הוראות הפעלה ואחזקה

מבנים ארעיים, שיירי  מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את האתר, יסלק ממנו כל .14.7
חומרים ופסולת וימסור למזמין את האתר כשהוא נקי לשביעות רצון המזמין. הקבלן 
לא ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע העבודה עד שימלא אחר הוראו סעיף זה. לא 
מילא הקבלן אחר הוראות סעיף זה במועדים שנקבעו לכך ע"י המזמין, יהיה המזמין 

, לבצע את הניקוי האמור בעצמו, על חשבון הקבלן, ולהפחית את רשאי, אך לא חייב
 הוצאותיו בגין כך מהתמורה לקבלן. 

לאחר שהקבלן ישלים את העבודה לשביעות רצונו של המזמין ובהתאם לכל תנאי הסכם  .14.8
זה ונספחיו, נציג המזמין ימסור לו תעודת השלמה של העבודה בנוסח המצורף להסכם 

"(. הגשת דוח הבדיקות ותקינות כל המתקנים תעודת ההשלמה)להלן: " 14.8נספח זה כ
   יהיו תנאי לקבלת תעודת ההשלמה.
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 הצוות המקצועי .15

הקבלן מתחייב, כי העבודה תנוהל ותבוצע רק על ידי צוות מקצועי מוכשר ומיומן  .15.1
בעבודתו, ובעל כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים, לאחר שאושר ע"י המזמין מראש 

 "(. הצוות המקצועיובכתב )להלן: "
"(, בעל רישיון המוסמך מנהל העבודה)להלן: " מוסמךהקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה  .15.2

מנהל מתאים לסוג העבודה, אשר יימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה. 
ימנה הקבלן ממונה בטיחות  בנוסף, בעל עשר שנות ניסיון לפחות בביצוע יהיהדה עבוה

ימונה ע"י הקבלן הוא ו ,לשמש כממונה על הבטיחותבעבודה עם הכשרה ייעודית 
בהתאם להוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ח  הממונה על הבטיחותלתפקיד 

אישור מינוי תקף בכל זמן  למזמין יציג הקבלן. "(בטיחותה מונהמ)להלן: " 1954
 דרש.ישי

העבודה  מנהל בהתאם לקביעה של ממונה הבטיחות של המכללה ו/או מנהל הפרויקט .15.3
המוסמך יבצע הדרכת בטיחות יומית לכל העובדים המשתתפים בפרוייקט ויחתים 

 אותם בפנקס הדרכה . 
 

העבודות מהנדס ימנה הקבלן לצורך ביצוע במידת הצורך, בנוסף למנהל העבודה,  .15.4
פרויקט מטעמו בהיקף משרה מלאה, שיהיה בעל הכשרה של מהנדס מוסמך, בעל ניסיון 

"(. מהנדס מהנדס הביצוענשוא הסכם זה )להלן: " בביצוע עבודות מן הסוג של עבודות
אם יידרש( וישמש כנציגו הבכיר  -הביצוע יימצא באתר במשך כל שעות היום )והלילה 

מהנדס הביצוע יחתום כאחראי ביצוע ככל שיידרש לטובת קיום של הקבלן. מובהר כי 
תנאי היתר הבניה, אישור חיבור חשמל עבור חח"י וכל דרישת רשויות אחרת בנושא 

מהנדס הביצוע יהיה מהנדס להנדסת בניין בעל חמש שנות ניסיון לפחות בביצוע  עבודתו.
 עבודות דומות. 

הצוות המקצועי בצוות אחר שלא אושר  הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מי מחברי .15.5
באישור מוקדם בכתב מאת נציג המזמין ו/או המפקח ולאחר שמסר למפקח את פרטי 
ניסיונו. ניתן אישור בכתב, כאמור, לא יפטור אישור זה את הקבלן ו/או הצוות המקצועי 

 מאחריותם המקצועית לשירותים. 
כולל את מנהל העבודה, מהנדס נציג המזמין ו/או המפקח רשאים לפסול כל עובד,  .15.6

הביצוע, או יצרן שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה, ללא מתן הסבר. הקבלן 
מתחייב להחליף כל עובד מהצוות המקצועי בעובד אחר מיד עם קבלת דרישה מהמזמין 
ו/או המפקח. זהות העובד החדש תיקבע בהסכמה בין הצדדים מראש ובכתב לאחר 

 מין את פרטי ניסיונו.שהקבלן מסר למז
לנציג המזמין, עבור קבלת אישורי כניסה הקבלן ימסור רשימת עובדים מלאה ומסודרת  .15.7

 למכללה. עם כל שינוי ברשימה על הקבלן לעדכן מיד את נציג המזמין. 
 

 בטיחות ושמירה .16
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכללי וחוקי הבטיחות כפי שהם מוגדרים  .16.1

בחוקי משרד , תקנות ארגון הפיקוח על העבודה,  1954על העבודה הפיקוח  בחוק
תקנות המשרד העבודה, תקנות עירוניות, חברת חשמל, נציבות המים, מכבי אש, 

 ומשרד הבריאות. לאיכות הסביבה 
הקבלן יבטיח לעובדים בכל עת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים  .16.2

ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין ובייחוד בהתאם להוראות חוק ארגון 
ופקודת הבטיחות בעבודה. הקבלן מתחייב לנקוט בכל  1954-ופיקוח על העבודה תשי"ד

 וציוד אישי מיגון ציוד להם לספק , לרבותיולהגנה על עובדאמצעי הבטיחות הדרושים 
לדרישות ולנוהלי הבטיחות של משרד בהתאם ו העבודה לאופי בהתאם בגובה לעבודה

 העבודה ושל המזמין, כולל הכשרתם כנדרש. 
, 1970-הקבלן יהיה אחראי לקיום הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל .16.3

לביצוע העבודה על ידו, לאחזקה, השגחה, טיפול  ויהיה אחראי יחיד, ככל שהדבר נוגע
ושמירה של העבודות הנעשות באתר ומבוצעות על ידו ו/או כל אחד מטעמו. כן יהא 
הקבלן אחראי לקיום הוראות הפקודה הנ"ל, הנחיות משרד הכלכלה/העבודה, ו/או 
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דין החל הרשות המקומית ו/או כל גוף מוסמך אחר על פי דין בנוגע לבטיחות ולקיים כל 
 על מבצעי עבודה, בקשר עם בטיחות בעבודה ובטיחות של העובדים. 

כמו כן מצהיר הקבלן כי מבלי לגרוע מהאמור אלא רק להוסיף עליו, הוא רואה עצמו  .16.4
כקבלן הראשי, כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל העבודה" כמשמעותם בדיני הבטיחות בעבודה 

ל על הקבלן, והוא לוקח על עצמו את וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודה תחו
כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו ו/או נגד המזמין ו/או המפקח עקב עבירה 
על ההוראות והתקנות הנ"ל לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות 

יל. את המזמין ו/או המפקח בגין כל תביעה ו/או נזק אחר שיגרם להם בגין כל האמור לע
הקבלן מצהיר בזה שהוא מקבל על עצמו להיות קבלן ראשי בשטח עפ"י חוק ארגון 

 הפיקוח על העבודה נוסח חדש ועפ"י כל דין.
ככל שתחול על המזמין חובה על פי דין למנות ממונה על הבטיחות, או ככל שיחליט  .16.5

דויק המזמין ביוזמתו למנות ממונה על הבטיחות, מתחייב הקבלן למלא באופן מלא ומ
 כל הוראה של ממונה זה.

  הצורך במידת צופה, הקבלן מתחייב לספק על חשבונו שמירה, גידור, מעקות בטיחות .16.6
אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, ושאר  לאתר מבוקרת לא כניסה  שימנע

בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המזמין או שיהיה דרוש על פי דין או על 
 הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.  פי

מעקות הבטיחות וחסימות אחרות יוקמו בכל מקום נדרש ויבוצעו בצורה בטיחותית  .16.7
ובכפיפות לתקנות הרשויות וכל דין. מעקות הבטיחות ואמצעי הבטיחות יישארו 

 במקומם ויפורקו על ידי הקבלן במועד שייקבע על ידי המזמין.
על כל נזק או פגיעה  ה והן בכתב, למזמין ולמפקחהקבלן מתחייב לדווח מיד, הן בעל פ .16.8

באתר מיד עם קרות כל נזק או פגיעה וללא כל קשר לכך, אם נזק או פגיעה אלה קשורים 
 בביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

כל עובדי הקבלן וכל מי מטעמו יעברו הדרכת בטיחות בהתאם להנחיית המפקח לפני  .16.9
תחילת העבודות וכן ריענון של יום אחד בכל חודש קלנדרי במהלך כל ביצוע העבודות. 
עלות ההדרכה וזמן ההדרכה יהיו על חשבון הקבלן. הקבלן ידאג לקבל הרשאת בטיחות 

  תקופתית לפני תחילת ביצוע העבודה.  
למען הסר ספק, עבור קיום התחייבות הקבלן כאמור בסעיף זה לא תשולם לקבלן כל  .16.10

 תמורה נוספת. 
 

 

 אחריות מקצועית .17

הקבלן מתחייב בזאת כלפי המזמין לבצע עבור המזמין את כל העבודה בנאמנות,  .17.1
במומחיות וברמה מקצועית גבוהה, תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים, ותוך 
ניצול כל הידע הנדרש לביצועם, הן שלו והן של חברי הצוות המקצועי, כל זאת תוך 
שמירה על לוחות הזמנים, מועדי שלבים, שמירת תקציבים ועלויות כקבוע בהסכם זה. 

הקבלן אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב העבודה וכל העבודות שהוכנו או בוצעו על  
 ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

מין ו/או אישורי המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמם בדבר תכניות או הנחיות המז .17.2
מסמכים אחרים הקשורים בעבודה, ואשר הוכנו ע"י הקבלן בהתאם להסכם זה, כולל 
תכניות ומסמכים שהכנתם נדרשה ע"י המזמין ו/או נציג המזמין, וכן אישורי המזמין 

המקצועית המלאה לביצוע העבודה  בדבר תשלומים, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו
ולא יגרעו ממנה, ואינם מטילים על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמם אחריות 

 כלשהי.
 

 אחריות בנזיקין .18

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא לרבות עבודות גמורות, בין ישיר  .18.1
ובין עקיף, שיגרם, בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, בין למזמין על עובדיו, 
נציגיו, אורחיו, הפועלים מטעמו וכל מי מטעמו, ובין לקבלן עצמו על עובדיו ושלוחיו ובין 

ות קבלנים ויועצים, בקשר עם ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של לצד ג' כלשהו לרב
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הקבלן ו/או מי מטעמו ובכלל זה עובדיו, שלוחיו, ו/או כל הנתון למרותו, בין במישרין 
ובין בעקיפין, אשר נובע ו/או קשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה, ו/או בקשר עם ו/או 

ת הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויות ו/או הצהרו
 מטעמו על פי הסכם זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק ו/או אי בהירות  .18.2
ו/או כפל משמעות בחישוב כמויות ו/או בהגדרת סעיפים במפרטים ו/או בכתבי הכמויות 

ו מי מטעמו ואשר יגרמו לחריגה ו/או בתוכניות ו/או בהנחיות שנעשו על ידי הקבלן ו/א
מהותית ממסגרת התקציב המאושרת של העבודה ו/או לסטייה מהותית ממנה ו/או 
להגדלת כמויות מהותית מעבר למתוכנן ו/או לנדרש ו/או בחלק מכל אלה, יחשבו לנזק 

לעיל וזאת מבלי לגרוע מהיותם הפרה של  18.118.1שהקבלן אחראי לו כאמור בסעיף 
 התחייבות הקבלן כלפי המזמין.

ת את המזמין בגין כל נזק כאמור, וכן לשפות את המזמין ו/או מי הקבלן מתחייב לפצו .18.3
מטעמו, במלוא הסכום בגינו חויבו המזמין ו/או מי מטעמו בעקבות ו/או בקשר עם 
תביעה בגין האבדן או הנזק או ההפסד או הפגיעה להם אחראי הקבלן כאמור בסעיף 

לעיל, וכן בגין כל ההוצאות אשר המזמין ו/או מי מטעמו נשאו בהן לשם ההתגוננות  18.1
מפני התביעות כאמור )לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ממשיות(, מיד עם דרישתו 
הראשונה של המזמין, ובכפוף לכך שהמזמין מסר לקבלן, תוך זמן סביר, הודעה בכתב 

 מנות להתגונן מפניה.על התביעה ו/או ההליך ונתן לקבלן הזד
שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש ואין בה כדי להטיל על המזמין ו/או על כל  .18.4

הפועל בשמו או מטעמו אחריות כלשהי או כדי לחייבם בפיצויים בגין כל אבדן, נזק או 
הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן, עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל בשמם 

, או של כל צד שלישי, מחמת מעשה או מחדל, הפרת הוראות הסכם זה, או מטעמם
רשלנות, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן 
ביצועו, והקבלן לבדו ישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים 

  שנעשו על ידו ועל ידי מי מטעמו.
ת הקבלן לנזקים כמתואר לעיל, מתחייב הקבלן לסייע למזמין ככל מבלי לגרוע מאחריו .18.5

שיידרש לצורכי תביעתו או הגנתו של המזמין בגין כל טענה או תביעה אשר תוגש על ידי 
או כנגד המזמין בקשר עם העבודה, בכל עילה שהיא. במסגרת זו מתחייב הקבלן, בין 

כים שיידרשו לו, למסור את כל היתר, להמציא למזמין או לכל מי מטעמו את כל המסמ
המידע שיידרש, לסייע בעריכת דרישות, תשובות לטענות, כתבי טענות ו/או תצהירים, 

ולהשתתף בישיבות מו"מ, גישור, ליתן כל תצהיר שיידרש, להעיד בפני כל גורם שיפוטי 
 הכל כפי שיידרש.   -בוררות או ישיבות עם מומחה מטעם בית המשפט או מטעם המזמין 

  
 ביטוח .19

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים,  .19.1
על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם ו/או כל עוד אחריות הקבלן קיימת על פי 
הסכם זה או על פי דין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין, את כל 

"ביטוחי יקף ההתקשרות כאמור בהסכם זה )להלן: הביטוחים המתחייבים מאופי וה
 (. הקבלן"

ימציא למזמין במעמד החתימה על הסכם זה אישור מטעם המבטח בנוסח הקבלן  .19.2
, ויחדשו מעת לעת כל עוד קיימת לו אחריות על פי להסכם זה 19.2 כנספחהמצורף 

 הסכם זה או על פי כל דין. 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה  .19.3

לן ממלוא החבות על פי הסכם זה. מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקב
מוסכם בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל 

 הקשור לגבולות האחריות כאמור.
ביטוחי הקבלן יכללו את המזמין כמבוטח נוסף, והם יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על  .19.4

טענה, דרישה או תביעה בדבר  ידי המזמין ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל
שיתוף בביטוחי המזמין. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו ביטוחי הקבלן לעיל לא יבוטלו 

)שישים( יום למזמין,  60ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 
 בכתב, בדואר רשום.
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ן או נזק לרכוש הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובד .19.5
המובא על ידי הקבלן או על ידי מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין המשמש את הקבלן 
לצורך מתן העבודה, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל 

 בגין אובדן או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודה מבלי לגרוע מכל הוראה מהורא .19.6

נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג 
כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם 

בוטח במסגרת זה. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המ
 ביטוחי הקבלן.

פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הביטוחים -המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על .19.7
 ובמקרה כזה יחולו ההוראות הבאות:  הנדרשים בעצמה ולחייב את הקבלן בהתאם 

התשלום יבוצע ע"י קיזוז משני התשלומים הראשונים המגיעים לקבלן             .19.7.1
 וה. מהמכללה ובאופן שו

כן יישא הקבלן בדמי ההשתתפות העצמית בכל תביעה שתוגש על פי           .19.7.2
הפוליסה בעקבות מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מן הפועלים מטעמו או עבורו, ולא 
יהיה זכאי לטעון טענה כלשהי לעניין פטור כלשהו מתשלום דמי ההשתתפות 

העצמית אשר חויב בהם על  העצמית. המזמין יהיה רשאי לנכות את דמי ההשתתפות
 ידי חברת הביטוח מכל חשבון אשר יוגש על ידי הקבלן. 

היה ומקרה הביטוח נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן וכן מעשה            .19.7.3
או מחדל של קבלנים אחרים הפועלים באתר, ישא הקבלן בחלקו בדמי ההשתתפות 

ודה המבוצעת על ידי הקבלן העצמית על בסיס יחסי בהתאם ליחס שבין ערך העב
בפרויקט, לבין כלל ערך העבודות אשר יבוצעו על ידי כל הקבלנים אשר היו מעורבים 

 בגרימת אותו מקרה ביטוח, וזאת בהתאם לקביעתו של מנהל הפרויקט.

הזכות לטיפול בתביעות אשר יוגשו לפי הפוליסה תהיה בידי המזמין, אולם            .19.7.4
ורך את הקבלן בטיפול בתביעות ובדיונים עם המבטח, המזמין ישתף במידת הצ

והקבלן מתחייב לסייע למזמין בכל טיפול כזה. תגמולי הביטוח עבור תביעה אשר 
)ביטוח הרכוש( בפוליסה ישולמו ישירות לידי המזמין או לפקודתו.  1תוגש לפי פרק 

הנזק  המזמין ישחרר לקבלן סכומים מתוך תגמולי הביטוח לשם תיקון האבדן או
 וזאת בהתאם לקצב התקדמות התיקון ובהתאם לאישור המפקח באתר.

נוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות יימצא בידי מנהל הפרויקט עבור המזמין,  .19.7.5
ומנהל הפרויקט יאפשר לקבלן לעיין בו במשרדיו ובמידת הצורך לצלמו. הקבלן 

תם לידיעת עובדיו וכן מתחייב לעיין בפוליסה וללמוד את תנאי הביטוח, להביא או
לידיעת קבלני המשנה הפועלים מטעמו באתר, לפעול בהתאם לדרישות המבטח וכן 
לגרום לכך שקבלני המשנה הפועלים עבורו יפעלו אף הם בהתאם לדרישות אלו. 
הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל 

או היקף ביטוח עבודות הקבלניות. ככל שלדעת הקבלן  מין או סוג שהוא באשר לתוכן
קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח עבודות הקבלניות או לערוך ביטוחים נוספים, 
מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על חשבונו הוא, ולהביא 

 זאת לידיעת המזמין.

נהל הפרויקט וכן גורמים אחרים הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הנחיות המזמין ו/או מ .19.7.6
הקשורים בהזמנת העבודה בכל הקשור לתנאי פוליסת הביטוח, לדרישות אחרות 
אשר יועברו על ידי המבטח וכן לדרישות הבטיחות באתר כפי שימסרו לו עם חתימת 
החוזה. הקבלן יהיה אחראי ליישום אמצעי המיגון ואמצעי ההגנה )כולל מיגונים בפני 

טות ו/או כל מיגון אחר( שיידרשו, אם יידרשו, על ידי המבטח. פריצה, התמוט
המזמין יעביר לקבלן כל מסמך ו/או תכתובת מאת המבטח אשר בה תידרש התקנת 
אמצעים כאלו, והקבלן מתחייב ליישמם ללא דיחוי, וכן להעביר את תכנם לידיעת 

 קבלני המשנה הפועלים תחתיו, ולוודא כי פעלו לפיהם.
 

 ערבויות .20
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להבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה, מתחייב הקבלן  .20.1
במועד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי להעמיד לזכות המזמין 

  12מסכום התמורה בתוספת מע"מ, למשך  10%-מותנית, בסכום אשר לא יקטן מ
ועד למועד השלמת העבודה,  העבודהחודשים לפחות, אשר תחודש בהתאם להתקדמות 

"(. ערבות הביצוע תוחזר לקבלן עם ערבות הביצוע)להלן: " 20.1נספח בנוסח המופיע ב
 להלן.  20.2העמדת ערבות הבדק כאמור בסעיף 

עם השלמת העבודה לשביעות רצון נציג המזמין, וכתנאי לתשלום החשבון הסופי, הקבלן  .20.2
-יעמיד לזכות המזמין ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום אשר לא יקטן מ

, 20.1בנספח התמורה בתוספת מע"מ, למשך שנה לפחות ובנוסח המופיע  מסכום 5%
ערבות במטרה להבטיח את התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בתקופת הבדק )להלן: "

 "(, אשר תשמש ביטחון נוסף לקיום התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה. הבדק
ום שנה אחת מיום השלמת  העבודה לשביעות ככל שלא נעשה שימוש בערבות הבדק בת .20.3

 רצונו של נציג המזמין על ידי הקבלן, תוחזר ערבות הבדק לידי הקבלן. 

 תקופת בדק .21

חודשים(, מיום השלמת העבודה לשביעות  12תהיה שנה )תקופת הבדק לעניין הסכם זה  .21.1
  "(.תקופת הבדק)להלן: " רצונו של המזמין ולאחר אישור המפקח להשלמת העבודה

הקבלן יהא אחראי לתקן על חשבונו כל פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה ו/או נזק שיתגלו  .21.2
 בעבודות בתקופת הבדק. 

הקבלן יהיה אחראי גם לכל פגם, ליקוי או אי התאמה כאמור, אף לאחר תקופת הבדק,   .21.3
 וזאת אם לא ניתן היה לגלותם באותה תקופה. 

אי התאמה כנ"ל מיד לאחר קבלת הודעת הקבלן מתחייב לבצע תיקון כל פגם, ליקוי או  .21.4
ימים ממועד קבלת  7 -נציג המזמין בדבר התגלותם ולהתחיל בביצוע התיקון לא יאוחר מ

 הודעה כאמור. 
 

 מעביד-היעדר יחסי עובד .22
הקשור הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד הקבלן ועובדיו כלפי המזמין בכל  .22.1

להסכם זה, הינו כשל קבלן עצמאי ונותן שירותים בלבד, ואין בהסכם זה כדי ליצור בין 
מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט -הצדדים ו/או בין מי מטעמם יחסי עובד

 כאלו של קבלן עצמאי ומזמין. 
 מובהר ומוסכם בזה על הצדדים, כי התמורה סוכמה ביניהם בהתחשב גם במעמדו של .22.2

 הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד של המזמין.
ידי טריבונל כלשהו, כי קיימים יחסי עובד -היה וחרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על .22.3

מעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או כי הקבלן ו/או מי 
ר הקבלן מטעמו זכאי לתשלומים סוציאליים כלשהם מהמזמין, כי אז יראו את שכ

המשולם לקבלן לפי הסכם זה כסכומי עלות מעביד, הכוללים גם את כל התנאים 
הסוציאליים המגיעים לעובדים, ובמקרה כזה הקבלן ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו 

דין של ערכאה מוסמכת, ובגין -הראשונה, בגין כל תשלום שהוא יחויב בו כאמור בפסק
עם ניהול ההליך, והכל ללא כל הגבלה בסכום. מבלי כל ההוצאות שהוציא המזמין בקשר 

לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי לקזז מכל סכום המגיע לקבלן ממנו לפי הסכם זה, 
ולפי כל הסכם אחר קיים ביניהם, כל סכום שהמזמין ידרש לשלם לקבלן ו/או לעובדיו 

פי הסכם זה -)של הקבלן( ו/או למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו/או סיום העסקתם על
 מכוח החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת.

הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של עובדיו והוא מתחייב למלא אחר כל  .22.4
הוראות הדין, ליתן לעובדיו את מלוא השכר ואת כל התנאים ואת כל התשלומים 

רשים פי כל דין ו/או הסכם ו/או צו הרחבה באופן סדיר ובמועדים הנד-המתחייבים על
 על פי כל דין.

 
 

 קניין רוחני .23
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מוסכם מפורשות, כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל המפות, התכניות, התרשימים,  .23.1
השרטוטים, המפרטים, הפרטים, חישובי הכמויות תחשיבים וכל המסמכים האחרים 
אשר הקבלן קיבל על עצמו להכינם ו/או יכין ו/או יצור בקשר  עם תפקידו על פי הסכם 

ו בכל שלב של הכנתם לרבות שלב קבלתם על ידי זה ו/או בגינו ו/או בזיקה כלשהי אלי
המזמין ו/או מי מטעמו )להלן ולצורך  סעיף זה על סעיפי המשנה שבו, יקראו כל הנ"ל 

( וכן בכל תוצר של העבודה,  שייכים בלעדית אך ורק למזמין. למען "המסמכים"להלן: 
ניו, ללא הסר ספק יודגש, כי המזמין יהיה רשאי להשתמש במסמכים לפי ראות עי

הגבלות כלשהן, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחריה מבלי שיזדקק לשם כך 
לאישור הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי בגין כל פעולה כאמור זולת 
התמורה לה הוא זכאי ממילא מכוח הסכם זה אשר מהווה תמורה מלאה גם בגין מלוא 

זאת על כל טענה ו/או תובענה מכל סוג ומין בקשר הזכויות במסמכים. הקבלן מוותר ב
לזכויות הנוגעות לביצוע העבודה, ובכלל זה למסמכים, לתוכניות, לרעיון ולתכנון 

 העבודה, ולרבות טענה מכח זכות קניינית, מוסרית או זכות יוצרים. 
לעיל, הקבלן, בחתימתו על הסכם זה, מעביר בזאת  23.1מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  .23.2

למזמין, כל זכות שמוקנית לו על פי דין, במסמכים ו/או בכל תוצר של העבודה, ומוותר 
 באופן מלא על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

לעיל, יחול גם על זכותו  23.2למען הסר ספק יודגש כי ויתור הקבלן כאמור בס"ק  .23.3
המוסרית של הקבלן במסמכים ובכל תוצר של העבודה וכי הקבלן מוותר על כל טענה 

. למזמין נתון 2007-או תביעה מכח כל דין לרבות מכח חוק זכויות היוצרים, תשס"חו/
שיקול דעת מלא ומוחלט לבצע בכל שלב, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחריה, 
כל שינוי שייראה לו מתאים ונחוץ במסמכים ו/או בכל תוצר של העבודה ובכל הכרוך 

 בכך.
היא  -ו נתונים וגם/או מידע במאגרי מידע שמירה בידי הקבלן של עותקים וגם/א .23.4

 כשלעצמה לא תקנה לקבלן כל זכות, והקבלן יוסיף להיות כפוף להוראות סעיף זה לעיל.
 

 סודיות .24
כל ידע ומידע חסוי בקשר עם המזמין ו/או העבודות   -משמעו  "מידע סודי"בהסכם זה,  .24.1

ת התדיינות עם רשות ו/או הסכם זה, שאינם נחלת הכלל ולא נדרשו על ידי או במסגר
מוסמכת הנוגע למזמין ו/או לעבודה, בכתב או בעל פה, לרבות רישום, שרטוט, מפרט, 
מסמך, תכנית, חומר, תעודה, רשימה, מסמך עיוני או מדעי או מעשי, ו/או העתק ממי 

 מהם, ולרבות ביחס לפרטי הסכם זה.
 הקבלן מתחייב כדלקמן: .24.2

אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או כל גוף כל  לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל .24.2.1
מידע סודי, לא לפרסם, לא לגלות ולא להראות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף 

 כלשהו כל מידע סודי בכל צורה שהיא שיש בה כדי לגלות מידע סודי.

לא לעשות כל שימוש במידע סודי, למעט לצורכי קיום התחייבויותיו על פי הסכם  .24.2.2
ת של המזמין מראש ובכתב, ולא למסור ו/או להעביר כל מידע זה, ללא רשות מפורש

 סודי לצד שלישי ללא רשות מפורשת של המזמין מראש ובכתב.

להקפיד ולשמור את המידע הסודי תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים על  .24.2.3
 מנת למנוע את אובדנו ו/או הגעתו לידי מי שאינו רשאי לקבלו.

מכל סיבה שהיא, להעביר למזמין כל חומר שהגיע  עם סיום ו/או ביטול ההסכם, .24.2.4
 לידיו או שיצר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בקשר עם העבודה.

להיות אחראי לכך, כי גם עובדיו וכל מי שיועסק מטעמו בקשר להסכם זה ו/או  .24.2.5
 לעבודה, יקיימו אחר התחייבויותיו דלעיל.

 
 

 הימנעות מניגוד עניינים .25
התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שיעמידו אותו  הקבלן מתחייב להימנע מכל .25.1

במצב של ניגוד עניינים ו/או פגיעה באינטרסים של המזמין בקשר עם הסכם זה. בנוסף, 
מתחייב הקבלן שלא לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר 

 עם העבודה מלבד התמורה לפי הסכם זה.
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ר, הקבלן לא יגיש לקבלן/ים או ליועצים או למישהו מטעמו/ם כל מבלי לגרוע מהאמו .25.2
שירות בקשר העבודות, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח או פיקוח 
עליון או כל שירות אחר, הקשור במישרין או בעקיפין, לביצוע העבודות, בין שהשירות 

 כאמור הוגש בתמורה ובין שהוגש ללא תמורה.
היר כי ידוע לו כי על אחריותו לפעול בתום לב כלפי המזמין בכל פעולותיו הקבלן מצ .25.3

בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה ו/או ייעוץ ו/או פעולה ייעשו אך ורק משיקולי טובת 
המזמין ולא מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים. בכל מקרה של מחלוקת בין 

וד עניינים, עמדת המזמין בנושא תהיה הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניג
 מכרעת.

 
 הסבת ההסכם וקבלני משנה .26

המזמין רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כולן או חלקן, לכל  .26.1
אדם או גוף משפטי, ללא צורך בהסכמת הקבלן. מובהר כי הפסקת ביצוע העבודה על 

ר של הקבלן על ידי הקבלן, תחשב ידי הקבלן ו/או העברת ביצוע העבודה לנציג אח
 כהעברה אסורה.

הקבלן איננו ולא יהא רשאי להסב או להעביר או למסור את ביצוע העבודות, כולן או  .26.2
מקצתן, לאחר או אחרים וכן לא יהיה רשאי להעביר או למסור לאחר או אחרים כל זכות 

אם ייתן על פי ההסכם, אלא אם כן, קיבל לכך הסכמה של המזמין מראש ובכתב. 
המזמין הסכמתו לכך, לא ישחרר הדבר את הקבלן מאחריותו המלאה והכוללת כלפי 

 .המזמין לביצוע העבודות על פי ההסכם
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע חלקים מסוימים  .26.3

מהעבודות לקבלן משנה, בתנאי שיתקיימו התנאים המפורטים להלן, כולם באופן 
 מצטבר:

כל קבלן משנה יהיה טעון אישור מראש ובכתב של המזמין, לאחר שהוכח לו, כי  .26.3.1
קבלני המשנה המוצעים הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות 

למקצוע ולהיקף נשוא ההתקשרות עימם, וכן הינם  1969 -הנדסה בנאיות תשכ"ט 
 וא ההתקשרות עימם.בעלי ניסיון מוכח בתחומם, ובמיוחד בעבודות נש

מסירת חלק מסוים מהעבודה לקבלן המשנה, לאחר קבלת אישור המזמין, לא  .26.3.2
תפטור, לא תגרע, ולא תשחרר את הקבלן מכל אחריות או חובה המוטלים עליו, על 
פי הסכם זה, ו/או על פי דין, והוא בלבד יהיה אחראי לכל פעולה, מעשה, מחדל, 

שיגרמו על ידי קבלן המשנה, או שיגרמו בעת  שגיאה, השמטה, מגרעת, נזק והוצאה
ביצוע חלק העבודה על ידו ודינם של כל אחד מאלה, יהיה כאילו נעשו על ידי הקבלן 

 . עצמו

קבלן המשנה יחתום לטובת המזמין על כתב התחייבות סופי, מוחלט ובלתי חוזר,  .26.3.3
להסכם, החלות על הקבלן בהתאם  על פיו הוא מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות

בקשר עם העבודות שהוא יבצע, ובכלל זה, וויתור על זכות עיכבון והתחייבות שלא 
לנקוט בכל הליך שתוצאתו עלולה להיות עיכוב או הפסקת העבודות. התחייבות 

 מקבילה תשולב בהסכם בין הקבלן לבין קבלן המשנה. 

 . זמיןהמ כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל אך ורק על ידי הקבלן ובידיעת .26.3.4

המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לא לאשר מסירת חלק או  .26.3.5
חלקים מסוימים מהעבודה לקבלן משנה. המזמין יהיה רשאי בכל עת ובכל שלב 
להפסיק את עבודת קבלן המשנה על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן. מיד עם קבלת 

נה מבלי שתהיה לו כל ההודעה מתחייב הקבלן להפסיק את עבודת קבלן המש
דרישה או טענה כלפי המזמין, ומתן הוראת הפסקה כזו לא תיצור עילת תביעת של 

 הקבלן כלפי המזמין ו/או המפקח.

המזמין יהיה רשאי לעכב כספי חשבונות המגיעים לקבלן אם לא יבוצעו התנאים  .26.3.6
 בסעיף זה וזאת עד שימולאו לשביעות רצון המזמין.

המפקח, הקבלן יציג לעיון המזמין או המפקח, בהתאם, את לפי דרישת המזמין או  .26.3.7
 נוסחו של ההסכם שבין הקבלן לקבלן המשנה.
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המשנה המיועדים, תוך הקבלן יציג לאישורו של המזמין ו/או המפקח את פרטי קבלני  .26.4
יום ממועד חתימת הסכם זה, או מיום מתן צו התחלת עבודה, לפי המוקדם מבין  14

או המפקח שלא לאשר ל דרישה ו/או טענה באם יחליטו המזמין ו/השניים ולא תהיה לו כ
 את העסקתם של קבלן או קבלני משנה כאמור.

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודה קבלני משנה המעסיקים קבלני משנה  .26.5
בעצמם, למעט בתחומים יחודיים שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח, לפי שקול דעתו 

 ין.של המפקח ו/או המזמ
כל הערותיו, הנחיותיו והוראותיו של המזמין ו/או המפקח לקבלן המשנה, יועברו אליו  .26.6

באמצעות הקבלן בלבד, פרט להערות ולהוראות אשר המזמין ו/או המפקח יהיה רשאי 
לתת ישירות לקבלן המשנה, אם ירצה בכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מימש המזמין ו/או 

 הוראות לקבלני משנה במישרין, ידווח על כך לקבלן.   המפקח את סמכותו ליתן
אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כקבלן ראשי לכל עניין הקשור  .26.7

ו/או הנוגע להסכם זה ולביצועו, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לענייני 
 באתר ומחוצה לו.בטיחות בעבודה של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות, 

למען הסר ספק, המזמין איננו בשום פנים ואופן צד לחוזים שיכרות הקבלן עם קבלני  .26.8
 המשנה.

 
 קיזוז ועיכבון .27

מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותו של המזמין לכל תרופה ו/או  .27.1
לו מהקבלן סעד ו/או זכות אחרים, המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום שיגיע 

מכל סיבה ועילה שהיא, על פי הסכם זה או על פי דין,  מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן 
מהמזמין, ו/או לעכב כל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מהמזמין, על פי הסכם זה, וכן 
יהיה המזמין רשאי לגבות כל סכום כאמור בכל דרך שימצא לנכון לפי שיקול דעתו 

יה מנוע מלקזז סכומים המגיעים לו, לדעתו, מהמזמין מכל סכום הבלעדי. הקבלן יה
 שהוא חב למזמין.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מובהר כי בשום מקרה לא תהיה לקבלן ו/או  .27.2
 למי מטעמו, זכות עכבון על מסמכים, תכניות או חלק מהם שבוצעו על ידי הקבלן. 
 

 

 תקופת ההתקשרות .28
ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה תעמוד בתוקפה עד לסיום ביצוע ואספקת העבודה על 
ידי הקבלן כאמור בהסכם זה, לרבות תקופת הבדק של כל העבודה, והיא תסתיים רק עם מתן 
אישור בכתב של המזמין לקבלן הקובע במפורש, כי הקבלן סיים את כל התחייבויותיו כלפי 

קת העבודה לפי הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המזמין )לעיל המזמין ואת ביצוע ואספ
 (. "תקופת ההתקשרות"ולהלן: 

 
 הפרה ותרופות  .29

 26, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 0, 16, 15, 14, 13, 12, 0, 7, 6, 05, 0, 3הפרת הוראות, סעיפים  .29.1
לעיל, ובכפוף לסייגים ולמועדים המנויים בהם, תהווה הפרה יסודית במשמעות  27-ו

 . 1970-מונח זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
בכל מקרה בו לא מילא הקבלן חובה כלשהי מחובותיו לפי הסכם זה ולא תיקן הפרה זו  .29.2

ימים ממועד דרישתו של המזמין לתיקון ההפרה, והמזמין מילא חובה זו  7בתוך 
במקומו, ו/או בכל מקרה בו יבצע המזמין מעשה או פעולה שעשייתם או ביצועם מוטלים 

וע מזכות המזמין לפי הסכם זה ו/או על פי כל על הקבלן, יהיה הקבלן חייב, מבלי לגר
דין לכל תרופה או סעד אחרים, לשפות את המזמין עבור כל סכום שישלם כאמור, לרבות 
בגין הוצאות, תשלומים, נזקים והפסדים שייגרמו לו כתוצאה מאי עשייה ואי ביצוע ע"י 

 הקבלן ו/או מעשיית המעשה או ביצוע הפעולה ע"י המזמין. 
הספק יובהר, כי בכל מקום בהסכם זה בו מוקנים למזמין סעד ו/או תרופה ו/או למניעת  .29.3

זכות כלשהם, הרי שהם באים בנוסף ואין בסעד ו/או בתרופה ו/או בזכות כאמור כדי 
לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה אחרים העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על 

 רש.פי כל דין, גם אם הדבר לא צוין במפו
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 ביטול ההסכם .30

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ובנוסף לו, המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה  .30.1
רשאי לבטל הסכם זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן בכל אחד מן המקרים 

 הבאים:

ידי הקבלן ו/או כל מי מטעמו לאחר -בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם על .30.1.1
 ימים. 7של  התראה מראש ובכתב

הקבלן הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה )שאינה הפרה המהווה הפרה יסודית(  .30.1.2
כך מאת המזמין תוך הזמן -והוא לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על

 )ארבע עשרה( ימים מיום קבלת ההתראה. 14שנקבע בהתראה, ואם לא נקבע, בתוך 

ה, אינם מבוצעת לשביעות רצון המזמין התרה בקבלן שהעבודה, כולה או מקצת .30.1.3
)חמישה עשר( ימים מתאריך ההודעה בכל הצעדים  15המזמין, והקבלן לא נקט תוך 

  הנדרשים אשר יבטיחו את ביצוע העבודה לשביעות רצון המזמין.

הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוקו של הקבלן, להכרזתו כפושט רגל, למנות לו  .30.1.4
כונס לחלק מהותי מנכסיו, בקשה לצו על פי  נאמן, מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק,

להסדר נושים ו/או לעיכוב הליכים, או  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350סעיף 
לעיקול חלק מהותי מנכסיו, שיש בו כדי למנוע ממנו להמשיך ולפעול באופן חופשי, 

)שלושים( ימים  30וניתן צו לפי הבקשה או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה תוך 
 ה לבית המשפט.מהגשת

הקבלן לא גילה למזמין עובדה מהותית, אשר לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע  .30.1.5
על ההתקשרות או התברר כי הצהרה שנתן עובר לחתימת הסכם זה ו/או במעמדה 
הינה כוזבת או נודע כי קיים חשש שהקבלן או מי מטעמו פעלו במרמה, לרבות 

לאחר, או במקרה של הרשעה בעבירה באמצעות מתן ו/או נטילת ו/או הצעת שוחד 
 שיש עמה קלון.

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, הקבלן מתחייב, כי בכל מקרה של סיום ו/או ביטול  .30.2
הסכם זה, מכל סיבה שהיא, הוא יעביר למזמין מיד ללא דיחוי ובלא כל עיכוב וללא כל 

רי המידע, פרטי תשלום נוסף סדרה מושלמת של המסמכים, התוכניות, המפרטים, מאג
החשבונות למיניהם, הקשורים באיזשהו אופן לעבודה, הן המקוריים והן כל העתק 
מהם, כשהם מעודכנים ומושלמים, לרבות פירוט יתר והשלמות לצורך ביצוע העבודה, 

(, ובמקרה של סיום ו/או ביטול "החומר המקצועי"לרבות מדיה דיגיטלית )להלן: 
רוך חפיפה ראויה ולשביעות רצון המזמין עם מי ההסכם טרם השלמת העבודה, יע

 שימונה להחליפו.
בכל מקרה של סיום ו/או ביטול הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ומבלי לגרוע מזכות הקיזוז  .30.3

הקיימת למזמין על פי הסכם זה ומכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או כל דין, ובכפוף 
 על כתב הקבלה והשחרור המצורף להעברת החומר המקצועי כולו לידי המזמין וחתימתו

, הקבלן יהיה זכאי לקבל מן המזמין את שכרו בעד אותו חלק מהעבודה 5.2כנספח 
שביצע עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום ו/או ביטול )כחלק יחסי מהתמורה ובהתאם 

ביעתו תהא סופית לחלק היחסי של העבודה שביצע בפועל(, כפי שיקבע ע"י המזמין, שק
ומכרעת, בניכוי התשלומים ששולמו לו ע"י המזמין עד אותו מועד, וזאת כסילוק סופי 
ומוחלט של השכר המגיע לו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, פיצוי או תמורה נוספת, 
ללא יוצא מן הכלל, כתוצאה ו/או בקשר עם הבאת הסכם זה לידי סיום ו/או ביטול 

 כאמור.
ה של סיום ההתקשרות לפי הסכם זה מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא, יהיה בכל מקר .30.4

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, למסור לאחר ו/או לאחרים את המשך 
ביצוע העבודה ולהשתמש לצורך כך בחומר המקצועי ובכל יתר התוכניות והמסמכים 

ידיו ובין אם לאו, -ן אם הוכנו עלידי הקבלן, בי-הקשורים בביצוע העבודה והוכנו על
ובכל הציוד, מבלי שיהיה חייב בתשלום תמורה או פיצוי אחר לקבלן, בלא יוצא מן הכלל, 

ומבלי החומרים, המכשירים והמתקנים אשר יימצאו באתר לצורך ביצוע העבודות, 
שלקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור. הפסקת עבודת הקבלן על ידי 

ן והעברתה לקבלן אחר, לא תגרע מאחריות הקבלן לשירותים שסופקו על ידו המזמי
בטרם הפסקת עבודתו. השלמת העבודה לרבות באמצעות קבלן אחר כאמור ו/או תוספת 
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לתוצרי העבודה שתיעשה בשל סיום מוקדם של ההתקשרות על פי ההסכם ו/או לאחר 
לרבות באמצעות קבלן אחר, השלמת העבודה בשל צרכי המזמין ו/או מכל סיבה שהיא 

לא תיחשב כסילוף או כשינוי צורה אחר ו/או כפוגעת בכבודו או בשמו של הקבלן ו/או 
כפוגעת בזכותו המוסרית, והקבלן מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין 
בקשר לכך לרבות בעילה של הפרת זכויות יוצרים. מובהר, למען הסר ספק, כי בחתימתו 

סכם זה, נותן הקבלן למזמין ייפוי כוח בלתי חוזר למסור בשמו הסכמה להמשך על ה
 מתן השירות על ידי קבלן אחר בכל מקרה של סיום התקשרות כאמור.

לעיל ועל פי כל סעיף אשר מטבעו  24 -ו 23, 20, 18, 0התחייבויות הצדדים על פי סעיפים  .30.5
חל לאחר סיום ו/או ביטול ההסכם ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום ההסכם או 

 ביטולו מכל סיבה שהיא. 
 

 המצאת מסמכים במעמד החתימה על ההסכם .31
 במעמד החתימה על הסכם זה, הקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים:

)לרבות כל חברי הצוות המקצועי לגביהם נדרש אישורים המעידים על כך שהקבלן  .31.1
אישור( רשומים בפנקס הקבלנים בסיווג ובענף המתאימים לצורך ביצוע העבודה, וכי 

 הם בעלי כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודה לפי כל דין;
 (;אישור בר תוקף לקבלן, מאת רשויות מס הכנסה, לעניין ניכוי מס במקור )או פטור .31.2
אישור בר תוקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .31.3

 ;1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו
 נסח חברה מרשם החברות. .31.4

 
 

 נספחים .32
כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהסכם זה, בין אם צורפו לו 

 ובין אם לאו:
 הצעת המחיר של הקבלן. –נספח א'  .32.1
 קבלה ושחרור. – 5.2נספח  .32.2
 לוחות זמנים.  – 6.1נספח  .32.3
 תעודת השלמה. – 14.8נספח  .32.4
 אישור ביטוח. – 19.2נספח  .32.5
 ערבות בנקאית.  – 20.1נספח  .32.6

 
 שונות .33

בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים  הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה .33.1
הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות, 
סיכומי דיון, מכתבי כוונה ו/או התחייבות, וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו )בין בכתב 

תו של הסכם זה. ובין בעל פה( בנושאים ובעניינים האמורים, בין הצדדים, קודם חתימ
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה למסמך אחר כלשהו יגברו תנאי הסכם זה.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד, והוא יפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד,  .33.2
והצדדים מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר, כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין 

כאות המוסמכות בעיר חיפה בלבד, ואף ערכאה במדינה הקשורים בהסכם זה נתונה לער
אחרת או בעיר אחרת לא תהיה בעלות סמכות לדון בעניין העולה מכוח הסכם זה, קשור 

 בו או נוגע לו.
ביצוע התחייבויות המזמין לפי הסכם זה מותנה בכך שהקבלן יקיים את התחייבויותיו  .33.3

מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי  הוא על פי הסכם זה במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע
במקרה שהקבלן איחר במילוי התחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן, הרי מבלי 
לפגוע ביתר תרופות המזמין, יתיר הדבר למזמין לעכב ביצוע כל התחייבות 

 מהתחייבויותיו, לרבות ביצוע תשלומים.
שו בכתב וייחתמו על ידי תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייע .33.4

 הצדדים להסכם זה.
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כל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים, לא יחשבו כוויתור על זכויות מי מהצדדים  .33.5
 פי הסכם זה, אלא אם נאמר כך בכתב ובמפורש. -על

לא יחשב כראיה ולא  -ויתור של צד למשנהו על איזו מההתחייבויות שעפ"י הסכם זה  .33.6
ויתור על התחייבויות דומות וגם/או אחרות כנובע מן ההוראות של יסיקו ממנו כוונה לו

 הסכם זה.
כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו  .33.7

 3בדואר רשום לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 
בפקסימיליה או בדואר )שלושה( ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, או שתועבר 

אלקטרוני, עם אישור מסירה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום היום שבו הועברה 
 כאמור.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________________  ________________________________ 

 הקבלן       המכללה האקדמית של תל אביב יפו   

 אימות חתימת הקבלן

אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ____________ ת.ז._______________ מורשה 
לחתום בשמה של חברת_________________________, ח.פ. _______________מרח' 

(, וכי חתימתו בצירוף חותמת הקבלן על גבי ההסכם דלעיל, "הקבלן"_______________)להלן: 
 ההתאגדות של הקבלן והחלטותיו.מחייבת את הקבלן, על פי מסמכי 

_______________      _______________  

       תאריך 
  עו"ד 
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 קבלה ושחרור – 5.2נספח  

 
 

 תאריך: _________________
 לכבוד: 

 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב
 
 

 
 א.ג.נ.,

 

 שירותים  -הנדון: גמר חשבון 
 

 הסכם מיום:______________
 
 
 

 על ידי חשבון סופי מס'_______.בהתאם להסכם שבנדון, ולאחר השלמת העבודה, הוגש  .1
 
 

בתוספת מע"מ, אין לי ולא יהיו לי כל ₪ הנני מאשר כי לאחר קבלת הסך של _________  .2
טענות ו/או תביעות כלפיכם בקשר עם ההסכם הנ"ל ו/או בקשר עם ביצוע העבודה עפ"י 

 ההסכם.
 
 

ונות שהוגשו על כמו כן הנני מאשר, כי בדקתי את כל השינויים והתיקונים שערכתם בחשב .3
ידי, והם מוסכמים עלי, ובקבלת הסך הנ"ל על ידי, הנני מאשר את ביצוע השינויים  
והתיקונים כאמור והנני מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפיכם בעניין לרבות ומבלי לפגוע 

 בכלליות האמור לעיל, בקשר לכספים ששולמו לי ו/או למועדי התשלום.
 
 
 

 בכבוד רב
 

_____________ 
 

_____________ 
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 לוחות זמנים – 6.1נספח  

-, בהתאם ללוח זמנים מפורט שיוגש עלחודשים ________משך ביצוע כל הפרויקט 

 ידי המזמין. -ידי הקבלן ויאושר על
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 14.8נספח 

 
 תאריך: ____________

 
 תעודת השלמה

 
 לכבוד

________________ 
________________ 
________________ 

 
 א.ג.נ.,

 
על פי תנאי הסכם שנחתם בינינו ביום ______________ )להלן: "ההסכם"( 

העבודות כמפורט בהסכם האמור, בוצעו והושלמו הרינו מאשרים בזה, כי 

בהתאם להסכם ולשביעות רצוננו המלאה, לאחר שבדקנו את העבודות כאמור 

ולאחר שהתחייבתם בפנינו כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודות האמורות שטרם 

 הושלם לשביעות רצוננו, כאמור ברשימה המצורפת.

ור בתנאי כלשהו של ההסכם, לרבות התנאים אין תעודת השלמה זו פוטרת את הקבלן מהאמ
 המתייחסים לבדק ותיקונים.

 
 תאריך תחילת תקופת הבדק _________________.

 
 בכבוד רב,

 

המכללה האקדמית של תל 
 יפו-אביב
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 ביטוח - 19.2נספח 
 

, דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקייםפי -פי החוזה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על .1
מורשית כדין, על שמו ועל שם קבלני , בחברת ביטוח בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו בין

מתן האישור או  אתר לרשות הקבלןהמיום העמדת החל על שם המפקח, ו ההמכללמשנה, על שם 
כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ל

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות  )לפי המאוחר( אתרהעבודות ויציאתו של הקבלן מה
)להלן:  , את הביטוחים הבאיםאחראי על פי דיןמוצר למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא 

 :"(ביטוחי הקבלן"

למשך כל תקופת ביצוע העבודות על בסיס "כל הסיכונים"  ביטוח עבודות קבלניות   .1.1
והכל במלוא שווי העבודות, חודשים לפחות,  24ולמשך תקופת תחזוקה מורחבת של 

והמהווה חלק בלתי  19.2.1נספח כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כ
מובהר כי פרק ביטוח אחריות כלפי  "(.אישור עריכת ביטוחי הקבלןנפרד ממנו )להלן: "

חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת צד שלישי בפוליסה, יורחב, בין היתר, לכסות 
 לאירוע. ₪  1,000,000-שלא יפחת ממשען בגבול אחריות 

הן כנגד סיכוני "אש מורחב", ואינו מהווה חלק מהמשמש לעבודות ביטוח לציוד   .1.2
" כולל צד ג' בגבול אחריות ולעניין ציוד מכני הנדסי ייערך ביטוח במתכונת "כל הסיכונים

בגין  המכללהבגין כל כלי הנדסי כבד, שיורחב לכלול את ₪  1,000,000שלא יפחת מסך של 
אף האמור לעיל, מוסכם  על אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו.

, במלואו )למעט צד ג'( , כאמור בסעיף זהרכוש בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח
 .להלן 14בסעיף בחלקו, ובלבד שיחול האמור  או 

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.-כנדרש על ביטוח חובה   .1.3

בעקיפין בביצוע העבודות על המשמשים במישרין או  לכל כלי הרכב ביטוח מקיף   .1.4
ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד פי ההסכם ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בערכם המלא, וכן 

בגין נזק אחד. ₪  600,000בגבול אחריות לכל כלי רכב בנפרד בסכום שלא יפחת מסך  ג'
 הביטוח כאמור יורחב לשפות את המכללה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או

צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  תהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריו
עבור כל אחד מיחידי המבוטח. על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי שלא 

 14בסעיף  לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור
 (. ת כאמורובלבד שנערך ביטוח חבו)להלן 

כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה  ביטוח אחריות מקצועית   .1.5
וכן למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם 

 . על פי דין

כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה  ביטוח אחריות המוצר   .1.6
וכן למשך כל תקופה העבודות למכללה ו/או כל חלק מהן  בתוקף החל ממועד מסירת

הפוליסה תורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות . נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין
 מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.

מיום החתימה על חוזה זה,  ימים)שבעה(  7-מתחייב להמציא לידי המכללה לא יאוחר מ הקבלן .2
 19.2.1נספח את אישור עריכת ביטוחי הקבלן הרצ"ב כובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, 

"( כאשר הוא אישור עריכת ביטוח הקבלן": )להלןלהסכם זה ומהווה חלק בלתי ניפרד ממנו 
עבודות בגין ביטוח הפוליסה לדרישת המכללה, ימסור הקבלן העתק מן  המבטח.  יחתום ע"
 . של ההסכם אי המצאת הפוליסה תהווה הפרה יסודית .קבלניות

להפקיד בידי הקבלן , מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ
וכן למשך כל נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל ים, אישור עריכת ביטוחהמכללה

 .תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה()או למשך  תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 .הו/או לטובת המכללהביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .3

 על פיהן. המכללההפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות  .4

רוע מחובת מבלי לג ,לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת ,הקבלן יאם קיים בביטוח ,כל חריג .5
 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. הקבלןהזהירות של 



 

 

25 

 

ריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן הנה בבחינת חסכם בזאת, כי קביעת גבולות האומ .6
לפי הסכם זה. הקבלן  וממלוא חבות ורת אותטה פונמזערית המוטלת על הקבלן שאידרישה 

ו/או מי מטעמו  המכללהו/או דרישה כלפי  וא מנוע מלהעלות על טענההמצהיר ומאשר בזאת, כי 
יסוי כושא גובה ו/או היקף הנאחרת בל טענה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כ

 . והביטוחי שהוצא על יד

בסכומי ודמי הביטוח בתשלומי ישא בעצמו יקבלן הלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  .7
. לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,קובים בפוליסות הביטוחההשתתפות העצמית הנ

 מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. המכללהסכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי 

מתחייב כאמור. כן  הביטוח פרקקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי ה .8
מדי פעם בפעם לפי הצורך, זה,  פרקשהתחייב לערוך לפי הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו במשך כך שתהיינה תקפות 
עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת ו/או  אתרשל הקבלן מה

, ולעניין ביטוח חבות המוצר חוזההתחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה ב
עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם  הקבלןכל תקופה בה וביטוח אחריות מקצועית ל

 ו/או על פי כל דין.

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .9
צמצם את אחריותו של או ל/ו המכללהעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין.-ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן 
, מתחייב הקבלן לגרום המכללהביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, לדרישת ו/או בהעתקי 

 לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

ו/או היקף ביטוחי קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הכל שלדעת כ .10
ו/או את הביטוח הנוסף  יערוך הקבלן, ו/או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםהקבלן ו/או 

 כאמור, על חשבונו הוא.המשלים 

יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני פרק הביטוח לעיל מתחייב לגרום לכך כי הוראות הקבלן  .11
 המשנה שלו. 

הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  .12
יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען 

חי נאות לקבלני משנה מוטלת על הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטו
 הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .13
העבודות אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע פגיעה, 

בכל מקום בסעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  .ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי הבריאות ממלכתי וכל הצווים, 
 שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצועת האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ולפגוע בכלליו

   .העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות, ההמכללה ואת כל הבאים מטעמהקבלן פוטר במפורש את  .14
, עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב

הוא זכאי לשיפוי עבודות וכן לנזק אשר כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע ה ציוד,
, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית שהינו עורך ביטוח רכוש ע"פבגינו 

, הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה אולם

על הקבלן  .הלמכללה ולמבטחדית י, על הקבלן להודיע על כך מילעבודותבמקרה של נזק  .15
כלפי  המכללהולמימוש זכויותיו וזכויות  כאמור הנזק ו/או שיקום לעשות כל שיידרש לתיקון

 המבטחים בגינו.

, או למכללהישולמו ישירות  מכוח פוליסה זו לביטוח העבודות כל תגמולי הביטוח שישולמו .16
 המוחלט. השתמש בהם על פי שיקול דעתת המכללהורה, ות המכללהש למי

טוח כלשהם ע"י ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ,למען הסר ספק .17
המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין 

טוח אינם יעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינו מכסה את העילה לתביילרבות, במקרה שהב
בכל מקרה  סוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.ימספיקים לכ
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לגבי גובה תגמולי  ווהבאים מטעמ המכללהלקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 
     הביטוח )אם יהיו(.

במלואן ו/או במועדן את כל דרישות ו/או שלא קיים ערך וקיים הקבלן ביטוח עבודות לא  .18
 , יחולו ההוראות הבאות:ביטוח העבודות הקבלניות

)חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  נה, לאחר שנתתרשאי המכללה -
תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי  בביטוח עבודות קבלניות

 הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.לעיל, כאמור  המכללהה תעש -

זה, או כדי להטיל על  בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  -
 .כלשהיחבות  המכללה

  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.הביטוח  נספח .19
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 אישור קיום ביטוחים -19.2.1נספח  

ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים
 בהקמה

 האישורתאריך הנפקת 
(___/____/_______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
התנאים שמפורטים באישור זה לבין במקרה של סתירה בין באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור*

 שם:
המכללה האקדמית תל 

 אביב יפו

   שם:

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580233252 

 ת.ז./ח.פ.

 מען: 
 , יפו2רבנו ירוחם 

 מען: 

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות
 :לדוגמה הרחבות

      313 ,314 ,316 ,317 
)קבלנים וקבלני 

, 324, 318משנה(, 
       ופריצה גניבה 328

       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

נזק עקיף מתכנון 
לקוי ו/או מחומרים 

לקויים ו/או מעבודה 
 לקויה

      

ישיר מתכנון  נזק
מחומרים  ו/או לקוי

מעבודה  לקויים ו/או
 לקויה

      

 317, 315, 322, 312 ₪  4,000,000     צד ג'
)קבלנים וקבלני 

, 328, 318משנה(, 
329 

)קבלנים  317, 312 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
, 318וקבלני משנה(, 

328 
רכוש )אשר אינו 

מהווה חלק 
 מהעבודות(

      309 ,313 ,314 ,316 ,
328  

ציוד מכני הנדסי 
 )צמ"ה(

      309 ,313 ,314 ,316 ,
328  

יש למלא      אחריות מקצועית
 סכום

 ₪ 301 ,302 ,308 ,321 ,
322 ,325 ,327 ,328 
 חודשים 12 – 332

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
יש למלא      אחריות המוצר

 סכום
 ₪ 302 ,308, 309, 321 ,

322 ,328 ,332 – 12 
 חודשים
תאריך 

רטרואקטיבי: 
____________ 

 
 פירוט השירותים )בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:

009 ,027 ,062 ,067 ,069 ,074 
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 ביטול/שינוי הפוליסה

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית: - 20.1נספח 
 

 סניף ______________________  תאריך __________________ בנק __________

 

 לכבוד 

 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב
 

 א.ג.נ., 
 __________________.ערבות בנקאית צמודה מס' ________ ע"ס  הנדון:

 הערבות בתוקף עד ____________________.     
 
"(, אנו ערבים בזה המבקש" –)להלן  __________________________על פי בקשת  .1

כלפיכם בערבות מלאה אוטונומית בלתי מותנית ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע 
)במילים: _________ ש"ח( ₪ או שיגיע לכם מאת המבקש עד לסכום של ___________ 

 "(, צמוד למדד, כהגדרתו להלן.סכום הערבות" -)להלן 
 סכום הערבות המפורט לעיל יהיה צמוד למדד, עפ"י תנאי ההצמדה הבאים : .2

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" )אינדקס יוקר המחיה(, כולל  -"המדד" 
זית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל ירקות ופירות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכ

אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, 
בין אם יהא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו, אם יבוא מדד 

 מוחלף.אחר במקומו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו ובין המדד ה
________ )יש להכניס את תאריך פרסום המדד  -המדד שפורסם ב -" המדד הבסיסי"

 האחרון לפני מועד החתימה על ההסכם(.
 המדד האחרון שפורסם לפני תאריך התשלום ע"י הבנק.  -" המדד הקובע"

אם בתאריך תשלום סכום כלשהו עפ"י ערבות זו יהיה המדד הקובע גבוה מהמדד הבסיסי, 
ב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור שבו עלה המדד הקובע על המדד הבסיסי )להלן יחוש

 "(.סכום הערבות המוגדל" -
אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות המוגדל מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה  .3

בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, 
וד למבקש בהקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום שיכולה לעמ

 האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ ועד בכלל,  .4

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 הנ"ל.כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה. .5
 דרישה זו על פי ערבות זו, יש להפנות לסניף הבנק, אשר כתובתו היא : .6
 

 _________________________________________________)בנק(
 

 חותמת וחתימה______________________________________   )סניף(
 

 _______________________________ )כתובת(_________________               
            

 
 
 

 

 


