לא לשימוש!!!!
חוזה קבלן ראשי לביצוע עבודות שיפוץ בניין
שנערך ונחתם בתל  -אביב יפו ביום  08לחודש מאי 2022

בין :

נציגות הבית המשותף
של הבניין ברחוב __________ ,בתל אביב – יפו
(להלן" :המזמין")
ע"י המורשים לחתום בשם המזמין:
__________
__________ ת.ז.
__________ ת.ז.

__________
 -מצד אחד -

לבין :

______________________________
ח.פ__________________________ .
רחוב_________________________ :
טלפון _________ :פקס'__________ :
(להלן" :הקבלן")
 -מצד שני -

הואיל:

והמזמין מעוניין בביצוע עבודות על פי הוראות חוזה זה ויתר המסמכים המצורפים אליו כחלק
בלתי נפרד ממנו ,תחת אחריות כוללת של הקבלן לביצוע העבודות בשלמותן ומסירתן למזמין על
פי תנאי חוזה זה;

והואיל:

והקבלן הציע למזמין לבצע עבורו את העבודות כהגדרתן להלן;

והואיל:

והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע
העבודות ,הכל בהתאם להוראות חוזה זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

המבוא כותרות הסעיפים והנספחים
1.1

המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3

אם תוך שישה ( )6חודשים ממועד חתימת חוזה זה ,לא תינתן על ידי נציג חברת עזרה ובצרון הודעה
על תחילת ביצוע עבודה ,יפקע תוקפו של חוזה זה ,מבלי שיהא על צד מהצדדים לחוזה זה ליתן
הודעה כלשהי למשנהו ,למעט במקרה בו יחתמו הצדדים על הסכמה ,בכתב ,להארכת התקופה
למתן הודעה על תחילת ביצוע עבודה ,לרבות על התנאים להארכה זו.
מובהר בזאת ,כי במידה וחוזה זה יפקע ,על פי האמור בסעיף זה לעיל ,לא יהיו לצדדים תביעות ו/או
טענות מכל מין וסוג ,האחד כלפי משנהו והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי האחד ממשנהו בגין פקיעת
תוקפו של החוזה.

1.4

מובהר כי כותרות הסעיפים בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות של
החוזה ונספחיו.

1.5

הגדרות
למונחים המפורטים להלן ,תינתן המשמעות המופיעה בצידם:
1.5.1

"ביצוע העבודות" -

ביצוע העבודות ,במלואן ובמועדן ,בהתאם לכל
הוראות חוזה זה ולהנחיות ,שתינתנה מעת לעת ,על
ידי המפקח ,השלמתן ובדיקתן;

1.5.2

"החוזה/חוזה זה" -

חוזה זה על נספחיו;

1.5.3

"המזמין" -

נציגות הבית המשותף של הבניין ברחוב _____ מס'
_____בתל אביב – יפו;

1.5.4

"המחירון" -

מחירון מפרט סטנדרטי לביצוע עבודות שיפוץ בניינים
בעיר תל אביב – יפו של עזרה ובצרון ,במהדורתו
העדכנית ,אשר עומד לעיון הקבלן במשרדי עזרה
ובצרון;

1.5.5

"עזרה ובצרון" -

חב' עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ ,או אדם המורשה
מטעמה ,שימונה על ידי עזרה ובצרון ,מעת לעת;

1.5.6

"המפקח" -

מי שימונה בכתב ,מעת לעת ,על ידי עזרה ובצרון,
לפקח מטעם המזמין על ביצוע העבודות ,כולן או
חלקן;

1.5.7

"המפקח הנוסף" -

מי שימונה בכתב על ידי המזמין ,לפקח מטעם המזמין
על ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,תוך שיתוף פעולה
מלא ותיאום עם המפקח ,ובהתאם להוראות סעיף 5
להלן;
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1.5.8

"המפרט הכללי" -

המהדורה האחרונה והעדכנית ביותר של המפרט
הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית
בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי ,משרד הבינוי
והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ ,לרבות כל
תוספותיו ועדכוניו ,מעת לעת;

1.5.9

" המפרט הסטנדרטי" -

המהדורה האחרונה והעדכנית ביותר של המפרט
הסטנדרטי לביצוע עבודות שיפוץ בניינים של עזרה
ובצרון ,לרבות כל תוספותיו ועדכוניו ,מעת לעת ,אשר
עומדת לעיון הקבלן במשרדי עזרה ובצרון;

1.5.10

"המפרטים" -

המפרט הסטנדרטי והמפרט הכללי;

1.5.11

"העבודות" -

כל העבודות הנדרשות לביצוע וקיום כל התחייבויות
הקבלן על פי חוזה זה ללא יוצא מהכלל ,עד לסיומן
והשלמתן ,לרבות עבודות לתיקוני בדק ואחריות ,על
פי הסקיצות המצורפות ו/או שיצורפו לחוזה לאחר
מועד חתימת החוזה ע"י המזמין ,הכל כמתואר
כמפורט בחוזה זה ובנספחיו.

1.5.12

"העירייה" -

עיריית תל אביב – יפו ,או מי מטעמה;

1.5.13

"הקבלן" -

הקבלן ,לרבות נציגיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים,
לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו
בביצוע העבודות ,או בביצוע כל חלק מהן;

1.5.14

"יחידי המזמין" -

בעלי הזכויות בבית המשותף אשר המזמין משמש
כנציגיהם;

1.5.15

"מקום ביצוע העבודות" -

המקום בו תבוצענה העבודות;

1.5.16

" הודעה על תחילת ביצוע עבודה "  -הוראה בכתב מאת חברת עזרה ובצרון לקבלן,
המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות ,וזאת לאחר
שהומצאו על ידי הקבלן כל המסמכים הדרושים
לביצוע העבודות;

1.5.17

"תקופת ביצוע העבודות" -

התקופה שתחל במועד תחילת ביצוע העבודות כפי
שייקבע בהודעה על תחילת ביצוע עבודה ותסתיים

1.5.18

"סקיצות" -

במועד השלמת ביצוע העבודות כמפורט בסעיף 6
להלן;
סקיצות התוכניות המצורפות לחוזה זה כנספח ז',
לרבות כל שינוי בהן ,או בחלקן ,שאושר בכתב על ידי
עזרה ובצרון ,או על ידי המפקח וכן ,כל סקיצה נוספת,
שתאושר בכתב על ידי המפקח ,מעת לעת;
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1.5.19

1.6

.2

סך של ___________________ ש"ח (במילים:
__________ש"ח) אשר נקבע בכתב הכמויות
המצורף כנספח א' כתמורה לביצוע העבודות ,לרבות
כל תוספת שתתווסף לסכום זה בהתאם להוראות
החוזה ,ובניכוי כל סכום שיופחת מסכום זה בהתאם
להוראות החוזה;

"שכר החוזה"-

נספחים לחוזה:
1.6.1

נספח א' -

כתב הכמויות;

1.6.2

נספח ב' -

המפרטים (אינם מצורפים בפועל);

1.6.3

נספח ג' -

נוסח הודעה על תחילת ביצוע
עבודה ;

1.6.4

נספח ד' -

נוסח ביטוחי הקבלן;

1.6.5

נספח ה' -

נוסח ערבות ביצוע/ערבות בדק;

1.6.6

נספח ו' -

סקיצות;

1.6.7

נספח ז' -

נוסח תעודת השלמה;

1.6.8

נספח ח'-

הצהרת הקבלן על חיסול תביעות;

1.6.9

נספח ט'-

נספח בטיחות :עבודות במוצרי אסבסט צמנט ,בטיחות
ובטיחות באש;

1.6.10

נספחים י'-יא'-

מבוטל;

1.6.11

נספח יב'-

כתב המחאת זכויות והתחייבויות;

עיקרי החוזה
2.1

המזמין ימסור לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לקיים את כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה
זה ובנספחיו לשם ביצוע העבודות ,כהגדרתם בחוזה זה ובנספחיו ,לשביעות רצון המזמין והמפקח
על פי הוראות חוזה זה.

2.2

העבודות על פי חוזה זה והתמורה בגינן ייקבעו על פי מדידת כמויות של חומרים ועבודות שיושקעו
בפועל בביצוע העבודות והכפלתם במחירים המצוינים בכתב הכמויות המצ"ב לחוזה זה כנספח א'
ביחס לכל חומר ועבודה שיימדדו ,תוך התחייבות הקבלן להשלים כל פריט וכל אלמנט ולבצע כל
עבודה בכל מידה ובכל כמות שיהיו דרושים להשלמת העבודות ומסירתן למזמין על פי כל הוראות
חוזה זה ודרישות המזמין על פיו ללא כל צורך בביצוע עבודה נוספת כל שהיא או רכישת פריט
כלשהו על ידי המזמין או צד ג' כלשהו על מנת שהעבודות תהיינה מושלמות על פי דרישות החוזה.
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2.3

הקבלן יבצע את העבודות באחריות מלאה וכוללת לכל העבודות ולכל הפריטים ,המערכות
והרכיבים שישמשו בביצוע העבודות בין שיבוצעו על ידו ובין שבוצע על ידי קבלני משנה .הקבלן
יעסיק אך ורק קבלני משנה רשומים כדין בתנאי לסוג ולהיקף העבודות שיבוצעו על ידם ,ויהא
אחראי באופן מלא כלפי המזמין לקיום כל התחייבויותיהם.
ביצוע העבודות ,יעשה באחריותו המלאה של הקבלן ,ולא יהא במעורבותו של המזמין או באישורו
בכל שלב משלבי הפרויקט ו /או בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן כלפיו ו/או
כלפי צד ג' כלשהו על פי כל דין.

.3

2.4

הקבלן ישמש לפי חוזה זה כ"קבלן ראשי" וכמנהל אתר ביצוע העבודות והוא מתחייב למלא אחרי
כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) (להלן" :הפקודה")
ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח( 1988 -להלן" :התקנות") ולמלא אחר קביעת
כל פסיקה או דין בנוגע לנושא הבטיחות.

2.5

ידוע לקבלן ,כי בכל התקשרות עמו ,יהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל .המזמין
ו/או בא כוחו ,אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה ,מהתקנות ,ועפ"י כל דין בנושא
הבטיחות והקבלן מתחייב לקבל על עצמו כל אחריות ולמלא כל חובה המוטלת עליו על פי דין על
מנת להימנע מהטלת כל אחריות על המזמין או מי מטעמה ולשחררם מכל אחריות וחבות שתוטל
עליהם .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות ,הניתן ע"י מפקחי
עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה ,או צו שיפור ,גהות ורווחה של
העובדים ,כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד .1954 -אי מילוי הוראות החוק ,הנה
עבירה ומהווה הפרה של חוזה .למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי המזמין או בא כוחו או המפקח,
יבדקו אך ורק את לוחות זמנים ,טיב העבודה והאיכות ,ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא
הבטיחות בביצוע העבודות ,כפי שייקבע בחוזה.

2.6

ידוע לצדדים כי חובה שהעבודות תכלולנה את כל  21סעיפי החובה לשיפוץ (להלן" :עבודות החובה")
שיוגדרו על ידי חברת עזרה ובצרון בע"מ ,לכל הפחות .כמו כן מוסכם כי המזמין לא יהא רשאי לבצע
שינויים בתכולת עבודות (שאינן בגדר עבודות החובה) ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת המפקח,
ואישור זה יינתן במידה שהקטנת היקף עבודות אלה לא תעלה על למעלה מ 10%-משכר החוזה ,ועל
פי שיקול דעתו המקצועי של המפקח.

2.7

ידוע לצדדים כי העבודות יבוצעו ברכוש המשותף בלבד .אם על אף האמור תידרש עבודה ספציפית
ברכוש פרטי של אחד מדיירי המזמין ,וזאת כתנאי לביצוע עבודה ברכוש המשותף ,מתחייב המזמין
לשתף פעולה עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות .ככל שמי מיחידי המזמין לא ישתף פעולה כאמור,
יישא המזמין באחריות הבלעדית לאי ביצוע העבודות בלבד.

2.8

ידוע ומוסכם כי הבחירה בזהות הקבלן נעשתה על ידי המזמין בלבד ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ו/או מתחייב:
3.1

כי הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רשום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –
( 1969להלן" :החוק") ,וכי הוא מורשה על פי סיווגו ועל פי כל דין לבצע את העבודות.

3.2

כי לא ימסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם לחוק.
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3.3

כי הינו בעל ניסיון ,מומחיות ,יכולת וכישורים מקצועיים ,אמצעים ,ציוד ,כלים אמצעים ארגוניים
וכספיים לביצוען היעיל והמעולה של העבודות בהתאם לתנאי חוזה זה ובידו הרישיונות הדרושים
לביצוען כאמור בחוזה זה.

3.4

כי יבצע את העבודות ,בהתאם להוראות ,הנחיות והסברי המפקח ,כפי שיינתנו מעת לעת וכן,
בהתאם להוראות חוזה זה ,למפרטים ,לכתב הכמויות ולסקיצות.

3.5

כי יבצע את העבודות במומחיות ובמקצועיות מעולה וברמה גבוהה ,לשביעות רצונו המלאה של
המזמין ולהשלימן במועדים הקבועים בחוזה זה.

3.6

כי בדק את כתב הכמויות ,את המפרטים ,את הסקיצות ,את המידות בסקיצות ,את התאמת
המידות שבסקיצות לבין אלה שבמסמכי החוזה האחרים ואת התאמת המידות שבסקיצות למצב
הקיים במציאות .הקבלן מצהיר כי ניתנה לו ההזדמנות לעיין במפרטים העומדים לעיון במשרדי
עזרה ובצרון וכן הוא רשאי בכל עת לעיין כאמור במפרטים בתיאום מראש עם עזרה ובצרון.

3.7

כי יודיע מיד למפקח על כל אי התאמה בין חוזה זה לנספחיו ו/או בין נספחי החוזה בינם לבין עצמם
ויהא אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמת מידות בעבודות ,ו/או בשל מניעה
כלשהי בביצוע העבודות או חלק מהן ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו ,על חשבונו בלבד לפי
הוראות המפקח.

3.8

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות כלשהן המחייבות הוצאת היתרים עפ"י דין ,לפני שיוצגו בפניו על
ידי המזמין כל ההיתרים הדרושים כחוק ,ככל שדרושים ,לצורך ביצוע העבודות וכן ,קבלת הודעה
על תחילת ביצוע עבודה מאת נציג עזרה ובצרון בע"מ.

3.9

כי ביקר במקום ביצוע העבודות ובחן באופן יסודי את כל התנאים והנסיבות הקשורים ו/או
העלולים להשפיע על ביצוע העבודות ,טיבן וקצב התקדמותן ,לרבות מצב מקום ביצוע העבודות
וסביבתו ,את כמויותיהם וטיבם של החומרים ,האלמנטים ,הציוד ,הכלים ,כוח אדם ,הספקים
והעבודות הדרושים לביצוע העבודות ,ואת דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות ,החניה ,השטח
הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים ,מפגעים ,פרטי עבודות קבלנים אחרים ,מתקנים ,דרישות הרשות
המקומית לעניין הסדרי תנועה ,וכל גורמים ו/או סידורים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע
העבודות.

3.10

כי שוכנע על יסוד בדיקותיו היסודיות והערכותיו הזהירות ,כי שכר החוזה מהווה תמורה מלאה
והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ,במלואן ובמועדן והוא מסוגל לבצע את העבודות
ברמה ,בטיב ובמועד שנקבעו בחוזה זה והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

3.11

כי יש לו הכישורים המקצועיים והארגוניים ,העובדים בעלי הכישורים ,הרישיונות הדרושים על פי
הדין ו/או על פי דרישת הרשויות המוסמכות והניסיון הדרושים לביצוע העבודות במיומנות
וביעילות ובידיו הכלים ,הציוד והחומרים המתאימים ,הכל כנדרש לביצוע העבודות במלואן
ובמועדן ,בהתאם להוראות חוזה זה.

3.12

כי יספק על חשבונו את כל כוח האדם המקצועי הדרוש לביצוע העבודות ,וכן ידאג להסדרת אמצעי
התחבורה וכן כל דבר אחר הכרוך בהפעלת העובדים באתר העבודות.
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3.13

כי במשך תקופת ביצוע העבודות יימצא מנהל עבודה מטעם הקבלן ,מוסמך על ידי משרד העבודה,
העונה על כל דרישות הדין החלות על מנהלי עבודה ,בקביעות במקום ביצוע העבודות ,ישגיח
ברציפות על ביצוע העבודות ויפקח על ביצוען .כל ההוראות שיינתנו למנהל העבודה מטעם המפקח
דינן כדין הוראות שניתנו לקבלן.

3.14

כי במשך תקופת ביצוע העבודות ישמור הקבלן על הסדר והניקיון באתר ביצוע העבודות לרבות
נוחות המזמין וכי לא תהיה הפרעה בזכות שימוש ומעבר או חזקה של כל אדם בכביש ,ככל שניתן,
דרך שביל וכיו"ב או ברכוש ציבורי או פרטי המצוי בתחומי אתר ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב
לשמור על הסדרי התנועה באתר ביצוע העבודות ובסביבתו ולהשמע להוראות המפקח בעניין זה.
הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ובכלל זה ,לא להניח חומרים ,ציוד או
חפצים כלשהם מחוץ לשטח אתר ביצוע העבודות אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיו ,להתקין כל
אמצעי זהירות הנדרשים לשם הגנה על הציבור הרחב ועל המצויים באתר העבודות ,כפי שיידרש על
ידי המפקח.
נוצרה הפרעה ,פגיעה א ו מטרד כאמור והקבלן לא סילקם תוך הזמן שנדרש לעשות כן על ידי
המפקח ,יהא המזמין רשאי לסלק בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ,את ההפרעה ו/או המטרד ו/או
הפגיעה כאמור ,על חשבונו של הקבלן.

3.15

כי יקיים ,בכל מקום בו יעבדו עובדים בקשר עם ביצוע חוזה זה ,תנאי עבודה הוגנים וסידורי בטיחות
(לרבות אספקת ציוד מגן) ורווחה העונים על דרישות הדין ועל הדרישות המיוחדות והמתחייבות
מביצוע העבודות ,לרבות חוק ארגון ופקוח על העבודה ,התשי"ד  1954 -וכל הוראת דין ו/או רשות
מוסמכת בדבר בטיחות בעבודה.

3.16

כי הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לשכרם ,לתנאיהם ולכל הזכויות הסוציאליות
והאחרות של העובדים הנ"ל ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו; כי בכל פעולותיו
על פי הוראות תנאים אלו ,יהא מעמדו ומעמד מי מטעמו ,כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,מעמד של
קבלן עצמאי ,וכי תנאים אלו לא יתפרשו כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין ו/או מי מטעמו לבין
ה קבלן ו/או מי מטעמו בכל צורה ואופן שהם ו/או כהשתלבות הקבלן ו/או מי מטעמו במזמין או
במי מטעמו.

3.17

הקבלן פוטר בזאת מראש את המזמין מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי עובד ומעביד .מובהר ,כי
עובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד .עובדי הקבלן לא יהיו זכאים לכל תשלום מהמזמין ,בקשר למתן
שירותים לפי חוזה זה או סיומו ,סיום התקשרותם עם הקבלן או מכל סיבה אחרת .הקבלן ידאג
לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק שיגרם לו ו/או סכום שידרש לשלם ,מכל
סיבה שהיא ,אם ייקבע כי התקיימו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ,יחסי עובד ומעביד.

3.18

כי ברשותו כל הציוד ,הכלים ,האמצעים והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות בקצב
הדרוש להשלמתן ,בהתאם להוראות חוזה זה.

3.19

כי יספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,כלים המתקנים והאמצעים ,האלמנטים והחומרים הדרושים
לביצוע העבודות ולקיום כל התחייבויותיו בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו לשביעות רצונו של
המזמין ועל פי הוראות המפקח ולשם השלמת ביצוע העבודות במועד הנקוב בחוזה.

3.20

כי יהא אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם
לביצוע העבודות אף אם החומרים או המוצרים עמדו בדרישות התקנים הישראליים.
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3.21

כי יהא אחראי לשלמותם של הציוד ,הכלים ,המתקנים ,האמצעים ,האלמנטים והחומרים ומתחייב
לשמור עליהם שמירה נאותה .הוא לבדו יהיה אחראי לגבי כל נזק ו/או אבדן ו/או גניבה שלהם.

3.22

כי יציית ויבצע את ההערות וההנחיות שיירשמו ביומן העבודה בקשר לקצב ביצוע העבודות ,כמות
החומרים ,טיב החומרים ושימוש בציוד טכני .

3.23

כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד המזמין והוא מוותר בזאת על טענות ברירה
מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי או טענת אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם העבודות.

3.24

כי ימציא את כל האישורים ותווי התקן לכל המוצרים הקשורים בביצוע העבודות.

3.25

הקבלן ינהל במקום ביצוע העבודות יומן עבודה בשלושה עותקים (להלן" :יומן העבודה") ,בו
יירשמו מדי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ,אלא אם קבע המפקח ,כי
רישומים כאמור ייעשו על ידו:

3.26

3.25.1

מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בבצוע העבודות;

3.25.2

הציוד המכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע העבודות;

3.25.3

תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודות;

3.25.4

המלאכות בביצוע העבודות שבוצעו במשך היום;

3.25.5

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות
על ידו;

בנוסף לאמור בסעיף  3.25לעיל ,המפקח ירשום ביומן העבודה הוראות שניתנו לקבלן ,הסתייגויות
והבהרות בדבר מהלך ביצוע העבודות ,וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב
העובדתי במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,בציון תאריך הרישום .הקבלן או בא-כוחו המוסמך
רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו בקשר לביצוע העבודות ,בציון תאריך רישומן ,אולם
רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שעזרה ובצרון ,או המפקח ,לא הסתייגו מהם בהודעה
בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר ( )14יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח ,ורק בתנאי
שאין ברישומים אלה משום דרישה לתשלום כלשהו.

3.27

כל דף של יומן העבודה ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ,ולאחר מכן
על ידי המפקח.

3.28

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן ,או לבא כוחו המוסמך ,אשר רשאי
להסתייג מכל פרט הרשום בו ,תוך חמישה ( )5ימים ממסירת ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה
בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן .לא הודיע הקבלן ,או בא כוחו המוסמך ,על
הסתייגות כאמור ,רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

3.29

הרישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן ,או בא כוחו המוסמך ,הסתייג מהם ובכפוף לסיפא של סעיף
 3.28לעיל ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

3.30

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח ולבצע את העבודות לפי הוראותיו ולהנחת דעתו .כל
הוראה של המפקח לקבלן תהיה סופית בכל הנוגע לביצוע העבודות ,אופן ביצוען ,טיבן ומועד ביצוען.
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.4

הקבלן מוותר על כל זכות תביעה נגד המפקח שעילתה כרוכה או קשורה בביצוע סמכויות המפקח.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
4.1

ידוע לצדדים כי המפקח אשר מונה הינו מפקח מתוך מאגר המפקחים של חברת עזרה ובצרון בע"מ
ואשר לו התקשרות מול חברת עזרה ובצרון בע"מ ,והוא מחויב כלפיי המזמין מכוח ההתקשרות
האמורה.

4.2

הקבלן יהא כפוף בביצוע העבודות למפקח ולהוראותיו ,ואישור המפקח לביצוע מלא ומדויק של כל
חלק מהעבודות יהווה תנאי מוקדם לתשלום בגינן ,וזאת מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מאחריותו
המלאה והכוללת של הקבלן לטיב ביצוע העבודות ,לביצוען המדויק ,לקיום הוראות הדין ולכל
התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.

4.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,סמכויות המפקח והתחייבויות הקבלן לאפשר לו לבצע את
תפקידו תהיינה כדלקמן:
4.3.1

המפקח יבדוק את העבודות וישגיח על ביצוען וכן יבדוק את טיב החומרים המשמשים
בביצוע העבודות וטיב המלאכה הנעשית בביצוען ,ויממש כל סמכות אשר הוקנתה לו,
במישרין או בעקיפין ,בהוראות הסכם זה .הקבלן ימלא אחרי כל הוראה שיקבל
מהמפקח ,תוך תקופה שתקבע לשם כך על ידי המפקח.

4.3.2

המפקח יהיה רשאי לתת לקבלן הוראות ,לרבות סקיצות לפי הצורך בקשר לביצוע
העבודות ,או כל חלק מהן ,וכן רשאי המפקח לשנות את ההוראות או הסקיצות
האמורות והקבלן ימלא בקפדנות אחרי כל הוראות המפקח שינתנו לו ,כאמור לעיל.

4.3.3

המפקח יהיה רשאי להשלים ,על ידי הוראה בכתב לקבלן ,כל תיאור אשר לא פורט
בתיאור העבודות – המפרט הטכני או בכתב הכמויות אשר לדעת המפקח ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ,מהווה המשך הגיוני והכרחי לביצוע העבודות וכל עבודה הנזכרת
בתיאור העבודות או בכתב הכמויות.

4.3.4

המפקח יישב בהוראה שתינתן לקבלן בכתב כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי
ההסכם.

4.3.5

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על הפסקת העבודות או על שינוי ,תיקון או הריסה
של העבודות ,או כל חלק מהן ,אם לדעת המפקח ,לא נעשו בהתאם להוראות ההסכם
או הוראות המפקח.

4.3.6

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר ,עבודה או ציוד שיראו למפקח כבלתי מתאימים
לביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם והקבלן יסלק כל חומר ,עבודה או ציוד
שנפסלו כאמור ,תוך תקופה שתקבע לשם כך ע"י המפקח .כן רשאי המפקח לדרוש
בדיקה או בחינה של כל חומר ,וזאת בנוסף לבדיקות הקבועות במסמכי ההסכם,
והקבלן ימלא על חשבונו אחרי כל דרישה כאמור .המפקח יהא הקובע היחיד בקשר
לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודות ואופן ביצוען .הקבלן יאפשר
ויעזור למפקח להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבו נעשית עבודה כלשהי לצורך ביצוע
העבודות או בקשר אליהן ,וכן לכל מקום ממנו מובאים חומרים או ציוד לביצוע
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העבודות או בקשר אליהן ,והקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את העובדים,
הכלים והמכשירים שיהיו נחוצים לו לשם בדיקת ביצוע העבודות.

.5

4.3.7

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בסמכויות הבדיקה ,ההשגחה והפיקוח המוקנות
למפקח לפי ההסכם אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל תנאי ההסכם
במלואם לשביעות רצונו של המזמין ואין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שניתן על
ידי המפקח עפ"י ההסכם כדי לפטור את הקבלן מאחריות או התחייבות כלשהי
המוטלת עליו על פי ההסכם ,או כנובעת הימנו ,לרבות חובתו לתקן כל חסרון או פגם
שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר סיומן.

4.3.8

קביעות המפקח לפי ההסכם מחייבות את הצדדים לכל דבר ועניין.

4.3.9

השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בהסכם לא יהא הקבלן זכאי
לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור,
אלא אם נקבעה הוראה מפורשת בגין תשלום נוסף לקבלן.

4.4

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ,בקשר עם ביצוע העבודות ,אלא אמצעי להבטיח כי
הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו .פיקוח כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה.

4.5

למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין בתפקיד הפיקוח ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על המזמין ו/או על
המפקח ,אחריות כלשהי ,או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה.

4.6

זכות הפיקוח על ביצוע העבודות הינה אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו
במלואו ואין היא משחררת את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים המסופקים על ידו
ולטיב העבודות ,להתאמתם להוראות חוזה זה ולמילוי כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי
תנאי חוזה זה ו/או על פי הדין.

4.7

המפקח רשאי להפסיק את העבודות בכל עת ,אם ראה כי העבודות אינן מבוצעות בהתאם להנחיותיו
ו/או בהתאם להוראות החוזה ו/או עפ"י כל דין וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי .על הקבלן להפסיק
את ביצוע העבודות מ יד עם התקבל ההוראה מאת המפקח ובהתאם לתנאים ולתקופה שיקבע
המפקח .הקבלן לא יחדש את ביצוע העבודות ,אלא אם ניתנה לו על-ידי המפקח הוראה על כך בכתב.

סמכויות המפקח הנוסף שימונה על ידי המזמין
5.1

על אף האמור בהסכם זה ,מוסכם כי המזמין יהא רשאי למנות בנוסף למפקח שימונה על ידי עזרה
ובצרון ,מפקח נוסף מטעמו אשר יהיה רשאי לפקח על ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בשיתוף פעולה
מלא ובתיאום עם המפקח ,ובכפוף להוראות להלן:
5.1.1

אין במינויו של המפקח הנוסף מטעם המזמין בכדי לגרוע בכל אופן שהוא מסמכויותיו
של המפקח על פי הסכם זה.

5.1.2

על אף מינוי המפקח הנוסף מטעם המזמין ,יישאר המפקח כסמכות העליונה ,לכל דבר
ועניין.
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.6

5.1.3

השירותים שיספקו על ידי המפקח הנוסף למזמין יהיו בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם
המפקח .המפקח הנוסף יעדכן את המפקח באופן שוטף בכל הפעולות שיבוצעו על ידו,
ולצורך כך יקיים פגישה שבועית עם המפקח ויעדכן אותו בהתקדמות העבודות.

5.1.4

בכל מקרה של מחלוקת בין המפקח למפקח הנוסף יהיו קביעותיו של המפקח מכריעות,
סופיות ומחייבות את כל הצדדים.

לוח זמנים לביצוע העבודות
6.1

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בהודעה על התחלת העבודות (להלן" :מועד
תחילת ביצוע העבודות") ,להתקדם בהן ולהשלימן באופן שוטף ורצוף בתוך _______ חודשים
(להלן" :מועד סיום ביצוע העבודות") ,בהתאם לקביעת המפקח (להלן" :לוח הזמנים") ולשביעות
רצון המזמין ועזרה ובצרון.

6.2

המפקח רשאי לשנות את תקופת ביצוע העבודות ולעדכנה ,על מנת להתאימה לקצב הדרוש להשלמת
העבודות בהתאם לתנאי החוזה ,והקבלן ימלא אחר הוראות אלה שנקבעו על ידי המפקח ויפעל
לביצוע העבודות על פיו מיד עם קבלתו .הקבלן ימציא למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן ,פרטים בקשר
לדרכי הביצוע וללוח הזמנים ,לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן
להשתמש בהם .המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח ,בין שאישר אותו המפקח במפורש
ובין שלא אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה.

6.3

הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

6.4

אם הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הנקוב הודעה על תחילת ביצוע עבודה או שהמפקח
בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות או חלק מהן
במועד כי אז ,מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למזמין כלפי הקבלן על פי החוזה זה ו/או על פי כל
דין ,יחולו הוראות אלה :
6.4.1

המפקח יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח
את השלמת ביצוע העבודות במועד .אי מתן הודעה אינו משחרר את הקבלן ממילוי
התחייבויותיו על פי חוזה זה.

6.4.2

אם לא ינקוט הקבלן באמצעים הדרושים לדעת המפקח ,יורה המפקח על ההליכים שעל
הקבלן לנקוט לצורך השלמת ביצוע העבודות.

6.5

המפקח יהיה הקובע הבלעדי ,באופן סופי ולא עוררין ,אם ובאיזה שלב שהוא של ביצוע העבודות
אין הקבלן ממלא את התחייבויותיו על פי חוזה זה .במקרה של קביעה כאמור ,זכאי המזמין לפעול
בהתאם לכל זכות הנתונה לו על פי הדין ,או על פי חוזה זה.

6.6

בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות שייקבע על ידי המפקח ,ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים
בגין איחור כאמור בסעיף  25.4להלן ,ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור בסעיף 25.5
להלן.

.7

סילוק פסולת וניקוי המבנה עם השלמת ביצוע המבנה
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 7.1הקבלן יסלק ,מזמן לזמן ובתיאום עם המפקח ,ממקום המבנה ומסביבתו את כל הפסולת
שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ומפעילותם של קבלני המשנה המועסקים ישירות על ידי
הקבלן ,לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת
ביצוע השיפוץ ,וכן הפסולת כתוצאה מפירוק ,הריסה ,עקירה או גדיעה של עצים ,פרט לגזם
שהמפקח הורה להשאיר במקום.
 7.2מיד עם גמר ביצוע השיפוץ ,ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את החומרים המיותרים,
הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
 7.3הקבלן יסלק את הפסולת ממקום המבנה אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות
המוסמכות והסילוק לאתר הסילוק המאושר ,כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק
המאושר ,הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו .במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן
לקבלנים האחרים בקשר עם סילוק הפסולת ,יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל אחד מן
הקבלנים האחרים לסילוק הפסולת.
 7.4במידה והקבלן ייקנס על ידי כל רשות מוסמכת ,בגין השלכת פסולת שלא באתר מאושר ,לפינוי
פסולת ,על ידי משרד לאיכות הסביבה ,מתחייב הקבלן לשלם את הקנס שיוטל עליו במועד אשר
יקבע לתשלום הקנס .בנוסף לאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לפנות ,על חשבונו ,את כל הפסולת
שהושלכה על ידו ,לאתר מורשה לפינוי פסולת ,ללא כל זכות ערעור בנושא זה.
 7.5על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/מחזור .באישור ייכתב תאריך הפינוי ,שם
הקבלן ,מקור הפסולת (כתובת) ומשקל .הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.
 7.6הקבלן מתחייב לשמור בידו את כל האישורים על פינוי פסולת עד תום שישים ( )60יום ממועד תום
תקופת הבדק ,כהגדרתה להלן.
 7.7ככל וקיימות הוראות מיוחדות בנוגע לסילוק הפסולת על פי כל דין ,לרבות הוראות המשרד להגנת
הסביבה ,מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת בהתאם להנחיות הללו ובהתאם להנחיות המפקח
כפי שינתנו מעת לעת.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בכל הנוגע לפירוק ופינוי אסבסט  -צמנט ,מתחייב הקבלן לפעול
בהתאם לסעיף  2ב (( )3ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
באבק מזיק) ,התשמ"ד  ,1984-לתקנה (29ה) לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות
הציבור והעובדים באבק מזיק) ,התשמ"ד 1984-ובהתאם ל"הנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיק
בעניין עבודות בניה ,פירוק והריסה של מוצרי אסבסט-צמנט במבנים".
הקבלן מתחייב ,לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי בקשר עם אסבסט  -צמנט ,לפנות לוועדה
הטכנית ולהגיש בקשה מפורטת לאישור העבודה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן
למלא אחר נספח הנחיות לעבודה עם מוצרי אסבסט אשר מצורף להסכם זה כחלק מנספח ט'.
ככל ואין הקבלן מוסמך על פי דין או אינו בעל הסיווג הנדרש לשם כך בחוק לבצע עבודות לפירוק
ופינוי אסבסט ,מתחייב הקבלן לבצע את העבודות אלו באמצעות קבלן משנה מטעמו ובכפוף
להוראות סעיף  2.3לעיל.
 7.8כל עלויות הובלת הפסולת וכן ,התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו על הקבלן
ועל חשבונו .כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום לאגרות השפיכה.
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 7.9הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים ,גדרות ,עמודי
תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים (כבטון ,אספלט וכד') הנמצאים במקום המבנה ,ולטיפול
במטרדים התת-קרקעיים הקיימים ,אם קיימים ,בו .טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו (אם
יימצאו) במקום המבנה ,יהיה בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן.
 7.10נוהלי עבודה בחום (אש)
7.10.1

הקבלן יפנה למפקח לצורך קבלת אישור מראש לצורך ביצוע על כל עבודות ניתוק חשמל,
מים ,ריתוך ושימוש באש.

7.10.2

לפני התחלת עבודה באש ,במידה ותידרש כזו ,יפנה הקבלן למפקח לקבלת אישור על
העדר חומרים דליקים בסביבת העבודה.

7.10.3

ביצע הקבלן עבודה באש לאחר קבלת אישור כאמור בסעיף  7.10.1לעיל ,יעמיד הקבלן
במקום ביצוע העבודה כל ציוד הגנה וכיבוי אש הנדרש לטיפול בסיכוני האש הרלבנטיים
(להלן" :אמצעי ההגנה") ,לפני התחלת ביצוע העבודה באש והכל באחריותו הבלעדית
ועל חשבונו .הקבלן יפעל בהתאם להנחיות נוהל אמצעי בטיחות מפני אש המצורף כחלק
מנספח ט' להסכם זה.

7.10.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במתן האישור כאמור בסעיף  7.10.1לעיל ו/או
בסמכות לתתו כדי להטיל על המפקח אחריות כלשהי בקשר עם ביצוע עבודות באשר על
ידי הקבלן ,או לפטור את הקבלן מאחריותו לטיב ,תקינות ובטיחות אמצעי ההגנה ו/או
ביצוע העבודות ,לפי הסכם זה בכל צו.

.8

מדידת הכמויות/סעיפים פאושליים
8.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין
לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

8.2

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן
כמפורט בחוזה זה על נספחיו ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי
המפקח ,הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח
והקבלן.

8.3

לפני בואו למדוד את העבודות ,כולן או מקצתן ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות
כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח מוסמך לצורך
זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות ,וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע
המדידות ,על חשבונו ,ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

8.4

לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך ,במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -רשאי המפקח לבצע את
המדידות בהעדרם ,ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות ,והקבלן לא יהיה
רשאי לערער עליהן .אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד
שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח.
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.9

8.5

נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות  -רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה ()7
ימים  ,על כל כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות האמורה .אם גם
אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ,יקבע המפקח את
הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

8.6

היו העבודות מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  -לא ידחה המפקח את
ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

8.7

על אף האמור בסעיפים  8.1-8.6לעיל ,ככל ומדובר על כתב כמויות אשר נקבע באופן פאושלי ,כולו
או חלקו ,הרי שלא יחולו הוראות סעיפים  8.1-8.6לעיל על הסעיפים הפאושליים ,ובמקרה זה
תשולם לקבלן תמורה כוללת בהתאם לסכום הנקוב בכתב הכמויות ,והקבלן מסכים כי תמורה זו
הנה קבועה ומוסכמת מראש בסכום נקוב סופי ומוחלט ,תוך התחייבות של הקבלן להשלים כל פריט
וכל אלמנט ולבצע כל עבודה בכל מידה ובכל כמות שיהיו דרושים להשלמת עבודות השיפוץ לשביעות
רצון המפקח והנציגות ,ובהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ,וללא כל צורך בביצוע עבודה נוספת
כל שהיא או רכישת פריט כלשהו על ידי המזמין.

אספקת מים וחשמל לביצוע העבודות
לצורך שיפוץ המבנה ,הקבלן יהיה רשאי ,על חשבונו ,להתחבר למקור חשמל ולמקור מים של המבנה.
מיקום ואופן החיבור יאושר על ידי המפקח .הוצאות בגין החשמל והמים ,בקשר עם התחברותו של הקבלן
כאמור ,יחולו על המזמין.

.10

שינויים
10.1

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי  ,לרבות ,אך לא רק ,צורתן ,אופין ,סגנונן ,איכותן ,סוגן,
גודלן ,כמותן ,גובהן ,מתאריהן וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן ו/או כל פרט וחלק מביצוען.
כמו כן רשאי המזמין להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות ,לרבות
ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים
הנוספים.

10.2

הוראת המזמין על שינוי ביצוע העבודות לפי סעיף  10.1תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב
כשהיא חתומה על ידי המפקח ומאושרת על ידו .במידה ולדעת המפקח יש הכרח בשינוי מיידי תינתן
על ידו פקודת שינויים בעל פה ,אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב ,אשר תאושר על ידו בכתב תוך
שבעה ( )7ימים מיום נתינתה.

10.3

עם קבלת פקודת השינויים ,ימציא הקבלן למזמין עם העתק למפקח ,תוך שבעה ( )7ימים הצעת
מחיר עבור ביצוע פקודת השינויים .הצעת המחיר תהיה מבוססת על המחירון של עזרה ובצרון .ככל
שקיימים בהצעת המחיר פריטים אשר אינם כלולים במחירון ,המחירים של פריטים אלו יהיו
מבוססים על מחירון "דקל  -שיפוצים" בניכוי ( 15%להלן ":הצעת המחיר").

10.4

החליט המזמין לקבל את הצעת המחיר של הקבלן ,יחתום על הצעת המחיר ,תוך שלושה ( )3ימים
ממועד קבלתה וימציאה לקבלן ,בצירוף פרוטוקול אסיפת הדיירים ברוב הדרוש על פי דין  .לא
הודיע המזמין לקבלן על אישור הצעת המחיר ,תוך שלושה ( )3ימים ,יחשב הדבר כדחיית הצעת
המחיר.
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10.5

המפקח יקבע באם ביצוע פקודת השינויים מאריכה או מקצרת את תקופת ביצוע העבודות .החלטתו
של המפקח תהיה סופית ,מוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
קבע המפקח כי ביצוע פקודת השינויים משנה את הזמנים של תקופת ביצוע העבודות ,יורה המפקח
על השינוי.

10.6

המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתיעשינה על ידו ,אשר לא נכללו בכתב הכמויות,
ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין לפני ביצוען.

10.7

למען הסר ספק מובהר לצדדים כי המפקח לא יבדוק ולא יאשר עבודות נוספות שתיעשינה על ידי
הקבלן אשר לא נכללו בכתב הכמויות ובשכר החוזה ו/או לא אושרו בפקודת שינויים כאמור
ובהתאם להוראות סעיף  10לעיל ,בין שנעשו על דעת הקבלן ו/או בין שנעשו על ידו לבקשת המזמין.

.11

.12

ערבות ביצוע
11.1

הקבלן הפקיד בידי עזרה ובצרון ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך ( ₪ 30,000שלושים
אלף שקלים) בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח ה' לחוזה ,אשר נועדה לשמש כבטוחה כללית על מנת
להבטיח את מילוי כל התחייבויות הקבלן באשר לביצוע עבודות המבוצעות על ידו בפרויקטים
שונים בעיר אשר ממומנים בסיוע עזרה ובצרון (להלן" :ערבות הביצוע").

11.2

עזרה ובצרון תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע בכל מקרה שבו הפר הקבלן את התחייבויותיו
בהתאם להוראות ההסכם והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עזרה ובצרון ולמזמין לא תהא כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עזרה ובצרון בקשר לאמור.

11.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת בין הצדדים ,ביחס
לחובות ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי המזמין ,יאריך הקבלן מעת לעת את ערבות הביצוע
התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה
בהסכמת הצדדים .כל ההוצאות וההיטלים הכרוכים בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה,
מכל מין וסוג שהם ,לרבות עמלות יחולו על הקבלן בלבד.

11.4

מומשה הערבות הבנקאית לביצוע החוזה ,יהיה הקבלן חייב להפקיד מיד בידי עזרה ובצרון ,ערבות
בנקאית חדשה לביצוע החוזה ,בתנאים ובסכום זהים לערבות .על הערבות הבנקאית החדשה,
שתופקד בהתאם להוראות סעיף זה ,יחולו כל הוראות חוזה זה ,המתייחסות לערבות .אי העמדת
ערבות בנקאית חדשה בהתאם להוראות ס"ק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

11.5

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש בין הצדדים כי אין במתן הערבויות /או מימושן ,משום ויתור מצד
המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן ,בין אם אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין אם
אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל
במועד ההפרה.

תשלומים
12.1

בתמורה לביצוע העבודות ,במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין ישלם המזמין לקבלן את שכר
החוזה .שכר החוזה ישולם על בסיס הכמויות אשר תבוצענה בפועל על ידי הקבלן ותימדדנה על ידי
המפקח ,כשהכמויות אשר אושרו על ידי המפקח ,תוכפלנה במחירי היחידה המופיעים בכתב
הכמויות בתוספת מע"מ נספח א' לחוזה זה.
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ככל שלא מופיע מחיר ליחידה בכתב הכמויות או ככל שלא כלולה עבודה בכתב הכמויות ,נספח א'
לחוזה זה ,תשולם לקבלן תמורה רק אם קיבל מהמפקח אישור בכתב לביצוע הפריטים הללו ובתנאי
שמחיר יחידה לביצוע פריטים אלו אושר מראש ובכתב על ידי המפקח.
12.2

הקבלן מצהיר ומאשר ,כי ידוע לו שאם יבצע עבודה כל שהיא אשר אינה כלולה בכתב הכמויות ,או
שמחיר היחידה המתייחס אליה אינו כלול בכתב הכמויות ,נספח א' לחוזה ואין עליה אישור בכתב
ומראש מהמפקח ,לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש בגינה תמורה כלשהי.

12.3

למען הסר כל ספק ,שכר החוזה הינו התמורה המלאה ,הסופית והמוחלטת שתגיע לקבלן לפי חוזה
זה עבור ביצוע העבודות ,בגין כל הפריטים ,אלו אשר מופיעים בכתב הכמויות ,נספח א' לחוזה ואלו
אשר אינם מופיעים בו לרבות רווח קבלני וכל ההוצאות שהוציא הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות.

12.4

ידוע לקבלן כי שכר החוזה המגיע לו על פי הסכם זה ממומן בחלקו על ידי יחידי המזמין ,בחלקו על
ידי עזרה ובצרון על פי הסכם הלוואה שנחתם בין המזמין לעזרה ובצרון (להלן" :הסכם ההלוואה"),
ובחלקו משולם באמצעות המחאות לפקודת הקבלן שהופקדו על ידי יחידי המזמין אצל עזרה
ובצרון  .בחתימת הצדדים על הסכם זה ועל הסכם ההלוואה ,מאשרים יחידי המזמין בהתחייבות
בלתי חוזרת לעזרה ובצרון להעביר לקבלן את התשלומים אשר אושרו על ידי המפקח באמצעות
העברת המחאות יחידי המזמין ו/או ביצוע העברות בנקאיות לחשבון הבנק של הקבלן.

12.5

מבלי לגרוע מן האמור יצוין כי המזמין יידרש לחתום על כתב המחאת זכויות והתחייבויות בנוסח
המצורף כנספח יב' להסכם זה בשלושה מועדים :במעמד אישור המפקח על תשלום המהווה 30%
משכר החוזה לקבלן ,במעמד אישור המפקח על תשלום המהווה  70%משכר החוזה לקבלן ובמעמד
אישור המפקח על תשלום חשבון סופי לקבלן .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יהא האחראי
הבלעדי להמצאת כתב המחאת זכויות והתחייבויות בנוסח נספח יב' לידי עזרה ובצרון כאשר הוא
חתום על ידי המזמין ועל ידי הקבלן במועדים האמורים.

12.6

יצוין כי אין באמור כדי לגרוע מביצוע התשלומים לקבלן מידי חודש בחודשו בהתאם לאישור
המפקח ,ורק במועדים האמורים תידרש חתימת המזמין בנוסף לאישור המפקח (כאשר ביתר
התשלומים דיי יהא בחתימת המפקח) .לעזרה ובצרון לא יהא שיקול דעת בפעולתה והיא לא תהיה
חייבת לבדוק את טענות הצדדים ואת נכונותם ,לרבות אם העבודה נכללה בכתב הכמויות ובשכר
הקבלן ו/או שאושרה בפקודת שינויים.

12.7

מובהר ומוסכם כי עזרה ובצרון לא תעביר לקבלן ,והמזמין לא ידרוש מעזרה ובצרון להעביר לקבלן
כל תשלום בטרם התקבל אצל עזרה ובצרון אישור המפקח לביצוע אותו תשלום.

12.8

למען הסר כל ספק מובהר כי למפקח הנוסף מטעם המזמין לא תהיה כל סמכות לאשר העברת
המחאות יחידי המזמין לקבלן (לא כספי ההלוואה) אלא לאחר שעדכן את המפקח וקיבל את אישורו
להעברת ההמחאות כאמור.

12.9

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום שהוא של ריבית או הצמדה,
מכל סיבה שהיא ,לרבות בגין שינויי מחירים ו/או התייקרויות במחירי חומרים ,הובלה או
התייקרויות אחרות כלשהן ,ו/או עקב העלאות או שינויים במיסים והיטלי חובה כלשהם ,הכל
למעט מע"מ.
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12.10

הקבלן יעביר לידי המזמין ו/או למי מיחידיו ,על פי דרישתו/ם חשבוניות מס במקור במעמד תשלום
חשבונות הביניים ,כולם או חלקם ,וכן במעמד תשלום החשבון הסופי .המזמין מצהיר ומאשר בזאת
כי האחריות להנפקת חשבוניות המס במקור מוטלת על הקבלן בלבד ,וכי ידוע לו שחברת עזרה
ובצרון אינה מנפקת חשבוניות מס במקור.

12.11

תשלומי ביניים
12.11.1

הקבלן ימציא למפקח ,עד ה 5-לכל חודש בתקופת ביצוע העבודות ,חשבון חלקי מצטבר
(להלן" :חשבון הביניים") ,לאותם חלקי העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל במקום
ביצוע העבודות בחודש שחלף ובתנאי ,שביצוען אושר על ידי המפקח לרבות עבודות
שבוצעו מכוח פקודת שינויים.

12.11.2

חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות.

12.11.3

עזרה ובצרון תעביר לקבלן ,את הסכום אשר אושר לתשלום על ידי המפקח ,בגין חשבון
הביניים באמצעות המחאות יחידי המזמין לקבלן ו/או תבצע את העברות הבנקאיות
לחשבון הבנק של הקבלן .יצוין כי בשלושה מועדים שונים בתקופת הפרויקט (במועד
ביצוע תשלום המהווה  30%משכר החוזה ,במועד ביצוע תשלום המהווה  70%משכר
החוזה ובמועד ביצוע תשלום עבור החשבון הסופי) יידרש בנוסף לאישור המפקח גם
אישור חתום על ידי המזמין בנוסח נספח יב' .מובהר כי סכומים שאושרו לתשלום על
ידי המפקח לא יעוכבו נוכח אי חתימת המזמין על נספח יב' למעט לגבי תשלום האחרון
המהווה חשבון סופי לקבלן.
חשבון הביניים ישולם על ידי עזרה ובצרון ,כפי שאושר לתשלום על ידי המפקח תוך
שלושים ( )30יום מיום אישור חשבון הביניים על ידי המפקח ובהתאם למנגנון
התשלומים הקבוע בעזרה ובצרון כאמור בסעיף  12.4לעיל .לא שילם המזמין את חשבון
הביניים ,בהתאם לאמור לעיל ,ישלם המזמין לקבלן פיצוי בסך  350ש"ח לכל יום של
פיגור בתשלום ,מעבר לתקופת שלושים ( )30הימים הנ"ל.

12.11.4

המפקח רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו ,אם לא יעמוד
הקבלן בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

12.11.5

למען הסר ספק ,יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון" ,ואין
בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לנכונותם של כמויות או מחירים כלשהם ו/או
לטיב ביצוע העבודות ו/או לאיכותם של חומרים ו/או לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או
לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות אלה ,והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד
המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן.

12.11.6

הסך המצטבר של כל חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן ,לא יעלה על כ 85% -מהיקף
שכר החוזה ,והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי ,כאמור בסעיף  13להלן.

12.11.7

מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המפקח ,כאמור בסעיף  12.9.3לעיל ,יופחתו כל
תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע
למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.
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12.11.8

12.12

התשלום לקבלן מותנה בהמצאת חשבונית מס כחוק וכן כל מסמך אחר הנדרש על פי
החוק ו/או כל דין אחר.

מס ערך מוסף
המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף .המזמין ישלם את מס
הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי החוזה .יובהר כי התשלומים על פי
החוזה ,יבוצעו בתוספת מע"מ כדין ,כנגד חשבונית מס כחוק של הקבלן .מוסכם ומובהר בזאת כי
במידה ושעור המע"מ יועלה ,ישלם המזמין לקבלן את הפרשי המע"מ בגין התשלומים לגביהם תחול
על פי החוק תוספת בשיעור המע"מ.

.13

סילוק שכר החוזה (חשבון סופי)
13.1

לא יאוחר מתום שישים ( )60יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ,יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי,
הכולל חישובי וריכוזי כמויות וכל יתר המסמכים הנדרשים (להלן" :החשבון הסופי").

13.2

מהתמורה הסופית שתיקבע על ידי המפקח בהתאם לחשבון הסופי שיאושר על ידו  ,יופחתו כל
תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  12.11לעיל ,עד למועד קבלת החשבון הסופי בידי המפקח
וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,לרבות ,מקדמה
אם שולמה ,דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות ,קנסות ,הפחתות כתוצאה מטיב לקוי או
ביצוע לקוי ,פיצויים וכיו"ב ,ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי
כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

13.3

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף  13.1לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף
 13.1לעיל ,רשאי המפקח ,אך לא חייב ,לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים
הנמצאים ברשותו ,וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.

13.4

לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף  13.1לעיל ,והמזמין לא התחיל לערוך את
החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן ,יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו
להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולן בחשבונות
חלקיים ,ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.

13.5

מסכום החשבון הסופי ינוכה כל סכום אשר שולם לקבלן בגין חשבונות הביניים ו/או כל סכום המגיע
למזמין מן הקבלן.

13.6

עזרה ובצרון תשלם לקבלן את סכום החשבון הסופי ,כפי שאושר על ידי המפקח ,תוך ארבעים
וחמישה ( )45יום ובהתאם למנגנון התשלומים הקבוע בעזרה ובצרון כאמור בסעיף  12.4לעיל .לא
שילם המזמין את החשבון הסופי ,בהתאם לאמור לעיל ,ישלם המזמין לקבלן פיצוי בסך  350ש"ח
לכל יום של פיגור בתשלום ,מעבר לתקופת ארבעים וחמישה ( )45הימים הנ"ל.

13.7

מוצהר ומודגש בזה ,כי בכל מקרה של מחלוקת בין המזמין לקבלן ,בנוגע לחשבון הסופי ,ישלם
המזמין לקבלן את הסכום עליו אין מחלוקת בין הצדדים ,בניכוי הסכום שבמחלוקת .הסכומים
יהיו בהתאם לסכומים שנקבעו ואושרו על ידי המפקח בחשבון הסופי.

13.8

מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את התשלום
בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול קבלת
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העבודות לשביעות רצונו המלאה ,ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין
עפ"י החוזה ופינוי אתר העבודות מכל פסולת שהיא ,מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ
השייך לקבלן ,וזאת בלבד שהסכום המעוכב כאמור בסעיף זה לא יעלה על סך של  5%משכר החוזה.
.14

אחריות הקבלן
14.1

אחריות הקבלן לנזק לאתר העבודות ולתכולתו בעת ביצוע העבודות
14.1.1

מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה ,כאמור בסעיף  18להלן ,יהא
הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות ו/או אתר העבודות ו/או למבנים ארעיים
שהוקמו באתר העבודות והשגחה עליהם ו/או על כל ציוד ו/או חומרים שהובאו לאתר
העבודות.

14.1.2

בכל מקרה של נזק לאתר העבודות ו/או לעבודות ,מסיבה כלשהי ,יהא על הקבלן לתקן
את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ,ולהביא לידי כך שעם השלמת העבודות ,העבודות
תתאמנה בכל פרטיהן להוראות החוזה .יודגש כי המזמין לא ישא בכל אחריות ,מכל מין
וסוג ,בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים כלשהם שהובאו לאתר העבודות ,הן על
ידי הקבלן והן על ידי המזמין.

14.1.3

הוראות סעיף  14.1.1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע
עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק ,כמוגדר בסעיף  22.1להלן.

14.2

אחריות פלילית
הקבלן יי שא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי
מטעמו בכל הקשור בביצוע העבודות.

.15

נזיקין לגוף או לרכוש
15.1

הקבלן הוא האחראי הבלעדי ,כלפי המזמין ו/או כלפי עזרה ובצרון ו/או הבאים מטעמם לכל נזק
ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו
לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה
ורכוש אחר המצוי במקום ביצוע העבודות ו/או מחוץ למקום ביצוע העבודות ו/או לכל צד שלישי
אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן
ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים ו/או
גורמים אחרים ו/או מי שיימצא במקום ביצוע העבודות ,בין ברשות ובין שלא ברשות ,ו/או כתוצאה
מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו ,בין
בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ,כאמור בסעיף  22.1להלן.

15.2

הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שיוטלו
ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  15.1לעיל ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן
אחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או
לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לעזרה ובצרון ו/או לבאים מטעמם ו/או לכל
צד שלישי במהלך ביצוע העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,כאמור בסעיף  22.1להלן.
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15.3

הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את עזרה ובצרון ו/או את הבאים מטעמם ,בגין
כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי
באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף  15.1לעיל .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שיפוי ו/או
פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו למזמין ו/או לעזרה ובצרון ו/או לבאים
מטעמם ,וישולמו למי מהם מיד על ידי הקבלן ,מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך.

15.4

.16

נזקים לרכוש ציבורי
15.4.1

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,כבלים ,תקשורת ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.

15.4.2

על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תוכניות עדכניות על כל הקווים
התת-קרקעיים העוברים באתר העבודות.

נזיקין לעובדים
הקבלן מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל
אדם אחר הנמצא בשירותו ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או
חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

.17

ביטוח על ידי הקבלן
17.1

.18

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו
על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד' ,ומהווה חלק בלתי
נפרד הימנו.

פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
18.1

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים ,האובדן ,החבלות
והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

18.2

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או יחידי המזמין ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או עזרה ובצרון,
אם יתבעו ביחד ו/או לחוד ,בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל
דין .המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה בגינה,
ולאפשר לקבלן להתגונן.

22

.19

.20

18.3

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמין ו/או יחידי
המזמין ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או עזרה ובצרון ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או הבאים
מטעמם ,בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על
ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם
ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק להם אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות
שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו/או יחידי המזמין ו/או העירייה ו/או המפקח
ו/או עזרה ובצרון ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או הבאים מטעמם במלואן ו/או בכל סכום אשר
ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים ,אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי,
שהמזמין ו/או עזרה ובצרון ו/או המפקח הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים
המנויים מעלה ,ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד תביעה כאמור ,או נשלחה אליו הודעת
צד ג' באותה תביעה.

18.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של הקבלן בניגוד לחוזה
ו/או לכל דין ,יוצא כנגד המזמין ו/או יחידי המזמין ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או עזרה ובצרון
ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או הבאים מטעמם ,צו מאת בית משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות
את הגורמים הנ"ל ,על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת ,מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את
כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים ,להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה
כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו
כנ"ל.

18.5

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,יהיה המזמין ו/או יחידי המזמין ו/או העירייה ו/או
המפקח ו/או עזרה ובצרון ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או הבאים מטעמם רשאי לתקן בעצמו
ו/או באמצעות אחרים ,את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן
והקבלן יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של  15%ובלבד שהמזמין ו/או
המפקח ו/או עזרה ובצרון הודיע לקבלן ,על הנזקים והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה ()10
ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות חוזה זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
19.1

כל הזכויות בכל תוצר של העבודות ,לרבות ,דגם ,שרטוט ותוכנית אשר הוכנו ,ואם טרם הוכנו -עם
היווצרותם ,לפי דרישות המזמין הינם רכושו הבלעדי של המזמין ,וכי כל זכויות הקניין ,זכויות
היוצרים ו/או כל זכות אחרת בהן תהיינה שייכות למזמין בלבד.

19.2

המזמין רשאי לעשות כל שימוש ואו שינוי כלשהם ,בכל עת ,לרבות במהלך ביצוע העבודות ,בכל
תוצר של העבודות ,ככל שיעלה על דעתו ,לרבות שינוי ,שכפול ,העתקה ושימוש לעבודות נגזרות ו/או
נוספות ,והקבלן ולכל מי מטעמו ,מוותרים בזאת על כל זכות ביחס לתוצר של העבודות כאמור ,ולא
תשמע מפי הקבלן כל טענה מכל סוג ומין שהוא הנוגע לאמור בסעיף זה.

סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים
20.1

ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים ,אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות אלו,
שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה .שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה השונים
תיבחן ,רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו.
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20.2

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים ,תגבר ההוראה העדיפה עבור
המזמין .ככל שהצדדים יסכימו על נספחים נוספים – יגברו תמיד הוראות הסכם זה.

20.3

מובהר בזאת ,כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות
שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע העבודות וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה וממועד
צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה ,הרי שכל שאלה שתתעורר תזכה למענה מן המפקח,
במהלך ביצוע העבודות .כל הוראה שתינתן על ידי המפקח תחשב כאילו נכללה בחוזה מראש
וככלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או
תשלום נוסף בקשר לכך.

השלמת העבודות
21.1

הושלם ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב .מצא המפקח כי העבודות בוצעו בהתאם
לדרישות חוזה זה ,ייתן המפקח לקבלן תעודת השלמה בנוסח נספח ז' לחוזה זה ,עם תום הבדיקה
(להלן" :תעודת ההשלמה") ואם לא ,ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות
ההשלמה הדרושים ,והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח.

21.2

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח,
והמפקח אישר כי העבודות הנן חלק מעבודות השיפוץ ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או
את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות
ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה ,בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של
 15%מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות
חילוט ערבויות .לסכום זה יתווסף מע"מ כחוק .הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות
האמורות.

21.3

ככל שיש צורך ,על פי הדין ,לקבל תעודה כלשהי מהרשויות המוסמכות ,מוטלת האחריות על הקבלן
לקבלתן.

21.4

עם השלמת ביצוע העבודות מתחייב המזמין לאפשר לקבלן להדביק על גבי הבניין ,אריח הנושא את
שמה של עזרה ובצרון  .מיקום הדבקת האריח וגודלו ייקבעו בהסכמה על ידי הצדדים ובהיעדר
הסכמה יקבע המפקח והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

21.5

הצדדים מצהירים כי הסכם זה חל אך ורק לגבי עבודות שיפוץ וככל שיבוצעו מכוחו עבודות אחרות,
לרבות עבודות הרחבה ו/או תוספות בנייה ,יחתמו הצדדים על מסמך/הסכם בנפרד.

21.6

מובהר כי אם וככל שיחליטו הצדדים על ביצוע עבודות נוספות שאינן חלק מעבודות השיפוץ ,לרבות,
עבודות הרחבה ו/או עיבוי ו/או תוספות בנייה – לא יחולו הוראות הסכם זה על עבודות אלה,
והצדדים יחתמו על הסכם/מסמך נפרד.

בדק ותיקונים
22.1

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין במשך תקופת הבדק ,לכל נזק ,פגם ,ליקוי ו/או קלקול אשר נגרם
כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים אשר להם אחראי הקבלן ,וכן ,לכל אי-
התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין הנדרש לפי הסקיצות ,המפרטים והתקנים והוא חייב לתקן
ו/או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו
המלאה .הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע.
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המונח "תקופת הבדק" ,בחוזה זה משמעו:
לכל העבודות למעט איטום גג ,חיפויים חיצוניים
בקירות הבניין וטיח וגמר חוץ בקירות הבניין -

תקופה של שנים עשר ( )12חודשים,
אשר תחל ביום השלמת העבודות
כמצוין בתעודת ההשלמה ,בהתאם
לסעיף  21לעיל;

איטום גג ביריעות ביטומניות -

תקופה של שבע ( )7שנים אשר תחל
ביום השלמת העבודות כמצוין
בתעודת ההשלמה ,בהתאם לסעיף 21
לעיל;

טיח וגמר קירות חוץ/חיפויים חיצוניים בקירות הבניין -

תקופה של שתי ( )2שנים אשר תחל
ביום השלמת העבודות כמצוין
בתעודת ההשלמה ,בהתאם לסעיף 21
לעיל;

22.2

לצורך הבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,מתחייב הקבלן למסור
למזמין לפני מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה לו לפי החשבון הסופי ,בטוחות בסכום השווה ל-
 4%מעלות ביצוע העבודות בפועל על פי הוראות חוזה זה.

22.3

הבטוחות אשר תשמשנה לצורך הבטחת התחייבויותיו של הקבלן בתקופת הבדק תהיינה כדלקמן:
22.3.1

שיק אישי חתום על ידי הקבלן לפקודת המזמין ,ללא תאריך פרעון ,בסכום פירעון השווה
ל 2% -מסכום החשבון הסופי המאושר עבור ביצוע העבודות על פי הוראות חוזה זה.

22.3.2

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,לטובת המזמין בסכום פירעון השווה ל2% -
מסכום החשבון הסופי המאושר עבור ביצוע העבודות על פי הוראות חוזה זה בתנאים
ובנוסח הקבועים בנספח ה' 2לחוזה (להלן" :הערבות הבנקאית האוטונומית").
(הערבות הבנקאית האוטונומית והשיק הבנקאי ייקראו להלן יחד":ערבות הבדק").

22.4

ערבות הבדק תופקד בנאמנות בידי עזרה ובצרון עבור המזמין והמזמין יהא רשאי לדרוש מאת עזרה
ובצרון את ערבות הבדק לצורך מימושה במקרה ויתקיימו התנאים לכך בחוזה לדעת המזמין,
ולאחר שהמזמין הגיש לעזרה ובצרון תצהיר חתום על ידי שני נציגים לפחות מחברי הנציגות המתאר
עובדות המהוות הפרה יסודית של הסכם זה בתקופת הבדק על ידי הקבלן ,את הנזק הנטען ואת
העובדה שניתנה לקבלן התראה בת  30ימים בכתב לתיקון ההפרה ופיצוי בגין הנזק .לתמיכה
בתצהיר יצורף אישור המפקח או אישור מהנדס מוסמך באשר לנכונות העובדות .אם תימסר לעזרה
ובצרון דרישה בליווי תצהיר כאמור ,תעביר עזרה ובצרון את ערבות הבדק למזמין בחלוף ארבעה
עשר ( )14ימי עסקים מיום שהודיעה לקבלן בכתב על כוונתה לעשות כן .לעזרה ובצרון לא תהא
שיקול דעת בפעולתה ולא תהיה חייבת לבדוק את טענות הצדדים ואת נכונותם.
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22.5

ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום תקופה של שנים עשר ( )12חודשים ,אשר תחל ביום השלמת
העבודות כמצוין בתעודת ההשלמה ,בהתאם לסעיף  21לעיל .תוקפה של הערבות יוארך ,עד למועד
תיקון כל הליקויים וההשלמות ואישור המפקח ,ומסירתן הסופית של העבודות למזמין ,ללא
הסתייגויות כלשהן מצד המזמין .ככל ותיווצר מחלוקת בין הקבלן למזמין בנושא טיב העבודות
ואחריות הבדק ,והמחלוקת לא תיפתר עד  30יום לפני מועד תום תוקף ערבות הבדק ,מתחייב
הקבלן להאריך את מועד תוקף ערבות הבדק עד לסיום המחלוקת.

22.6

קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים יהיה עליו לתקן את כל הדרוש
תיקון תוך שבעה ( )7ימים מקבלת הודעה זו ,אלא עם כן מדובר בתקלה חמורה שתיקונה לדעת
המזמין אינו סובל דיחוי ,ואז על הקבלן לתקנה מיד ,או במועד שייקבע על ידי המזמין .לא מילא
הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף זה ,ולא ביצע את התיקונים שנדרש לעשותם על ידי המזמין
תוך התקופה הנ"ל ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו ,על חשבון הקבלן ,ולחייב את
הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,לרבות תוספת  15%מהן כדמי טיפול והוצאות משרדיות,
ולגבותן מכספי ערבות הבדק ו/או לקזזן מהתשלומים המגיעים מהמזמין לקבלן בעד ביצוע
העבודות ו/או בעד כל עבודה אחרת ,לרבות ,אך לא רק ,בגין עבודה שביצועה החל עובר לחתימת
הצדדים על החוזה ,ו/או לגבות אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין .אין
במימוש ערבות הבדק ,כדי לגרוע או לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי
הדין.סדר זקיפת הסכומים בקשר עם חילוט ערבות הבדק ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.

22.7

מומשה ערבות הבדק ,יהיה הקבלן חייב להפקיד בידי עזרה ובצרון ,מיד עפ"י דרישת המזמין
הראשונה בכתב ,ערבות בדק חדשה ,בתנאים ובסכום זהים לערבות הבדק .על ערבות הבדק החדשה
שתופקד בהתאם להוראות סעיף זה ,יחולו כל הוראות חוזה זה ,המתייחסות לערבות הבדק.

22.8

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש בין הצדדים כי אין במתן ערבות הבדק ו/או מימושה ,משום ויתור
מצד המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן ,בין אם אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין
אם אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל
במועד ההפרה.

22.9

ככל ולאחר תום תקופת הבדק ובתוך תקופה מתקופות האחריות ,הקבועות בחוק המכר (דירות)
תשל"ג  ,1973על פי התחומים הרלוונטיים לעבודות שבוצעו ,יוכיח המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו
בעבודות נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים שלהם היה אחראי הקבלן ,וכי בנסיבות העניין ואף
בהתחשב בחלוף השנים ,אין הפגמים הללו בגדר תופעה סבירה ,ו/או בגדר בלאי סביר ,כי אז יתקן
הקבלן את הפגמים ,והוראות סעיף  22.6לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין.

22.10

נתהווה בעבודות ,תוך תקופת הבדק ,נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש
בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור ,הכל לפי דרישת המפקח ,ובלבד
שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים ( )30יום לאחר תום תקופת הבדק.

22.11

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  22.10לעיל יחולו על הקבלן.

22.12

סעיף  22לעיל ,על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו ,או הפרת איזה מתתי סעיפיו תהווה הפרה
יסודית של חוזה זה.
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22.13

.23

עם סיום תקופת הבדק ובמידה וערבות הבדק לא מומשה ,תשיב עזרה ובצרון את ערבות הבדק
לקבלן לאחר קבלת אישור בכתב מאת הנציגות להשבת הערבות ,ובהתקיים כל התנאים הבאים:
22.13.1

הקבלן ביצע את כל התיקונים שנדרש לבצע ע"י המפקח.

22.13.2

לא תהייה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד המזמין על ידי צד שלישי שעילתה
בביצוע העבודות.

22.13.3

הקבלן המציא למזמין מסמך העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לקבלן ו/או
לקבלני משנה ו/או לקבלנים הממונים כל תביעות ודרישות מהמזמין בגין ביצוע
העבודות ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח ח' לחוזה זה.

22.13.4

הוראות החוזה בדבר הארכת ערבות הביצוע יחולו בשינויים המחויבים גם על הארכת
ערבות הבדק.

איסור הסבת החוזה וקבלני משנה
23.1

אין הקבלן רשאי למסור ,להסב ,להעביר ,להמחות ,לשעבד לאחרים כל זכויות ו/או התחייבויות לפי
חוזה זה ו/או ביצוע המבנה כולו או מקצתו ,אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש ובתנאים שנקבעו
על ידו.

23.2

ניתנה הסכמת המזמין כאמור בסעיף  23.1לעיל ,לא יהא בכך כדי לגרוע ו/או לפטור את הקבלן בכל
צורה שהיא מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל דין .הקבלן ימשיך וישא באחריות
מלאה לכל מעשיו ומחדליו של כל קבלן משנה כאמור ו/או מי מטעמו ויהא אחראי כלפי המזמין
באופן מלא בכל הנוגע לביצוע העבודות על ידי קבלן המשנה ,ו/או מי מטעמו כאילו על הקבלן לבצען
בעצמו.

.24

23.3

על אף האמור לעיל ,עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור
העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוע העבודות ,או חלק ממנו ,לאחר.

23.4

המזמין ויחידי המזמין אינם רשאים להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיהם ו/או
התחייבויותיהם על פי החוזה ,כולן או חלקן.

סילוק יד הקבלן
24.1

המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה ו/או לתפוס את האתר ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים
את ביצוע העבודות בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת לשם כך להשתמש בכל
החומרים ,האלמנטים ,הציוד והמתקנים וכל חלק מהם ,של הקבלן הנמצאים באתר העבודות ,או
למכור א ותם לפי חוזה זה ,וכל הוצאה או נזק שיגרמו למזמין כתוצאה מכך יזקפו לחובת הקבלן,
וזאת בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
24.1.1

הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,או שהפסיק את ביצועו ולא ציית
תוך שבעים ושתים ( )72שעות להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע
העבודות.

24.1.2

המפקח סבר שקצב ביצוע העבודות איטי מדי וכדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע
בחוזה זה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית להוראות המפקח.

27

24.2

24.1.3

הקבלן נטש לחלוטין או זמנית את בצוע העבודות ,כולו או מקצתו או שקיים חשש
שהקבלן לא יהא מסוגל לקיים התחייבויותיו לפי חוזה זה במלואן ובמועד המדויק.

24.1.4

כשיש בידי המפקח ו/או עזרה ובצרון ראיות שהקבלן מבצע את העבודות באופן רשלני
ו/או גרוע ו/או שלא בהתאם לתנאי חוזה זה והקבלן לא תיקן את המעוות תוך המועד
הנקוב בהודעה שקיבל מאת המפקח ו/או עזרה ובצרון.

24.1.5

כאשר הקבלן ,לדעת המפקח ו/או המזמין ,מבצע את העבודות או כל חלק ממנו בחריגה
ו/או בסטיי ה מהתוכנית ו/או באיכות ירודה ו/או בטיב ירוד ו/או תוך ביצוע ליקויים
ו/או תוך שימוש בחומרים לא מתאימים למטרתם ו/או שאיכותם ירודה.

24.1.6

כשהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ,זמני או קבוע ,או למינוי מפרק זמני או קבוע לקבלן
וניתן צו לפי הבקשה או שהיא לא נמחקה ו/או נדחתה תוך שלושים ( )30יום מהגשתה
שהוגשה בקשה לפשיטת רגל ו/או למינוי כונס נכסים ו/או נאמן זמני או קבוע לקבלן
וניתן צו לפי הבקשה או שהיא לא נמחקה בתוך שלושים ( )30יום מהגשתה.

24.1.7

כשנודע למזמין כי הקבלן עשה מעשה פשיטת רגל או מעשה שלו היה יחיד היה נחשב
כמעשה פשיטת רגל או כל אירוע אחר ממנו עולה חשש של ממש שהקבלן לא יוכל לעמוד
בהתחייבויותיו לפי חוזה זה .

24.1.8

כשהוטל עיקול קבוע או כשהוטל עיקול זמני על זכויות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על נכס
מנכסיו (לרבות זכויות כספים מאת המזמין) והעיקול הזמני לא הוסר תוך שלושים ()30
יום מיום הטלת צו העיקול הזמני.

24.1.9

כשהמחאות שמסר הקבלן לצדדים שלישיים ובמיוחד לקבלני משנה המועסקים על ידו
במקום ביצוע הפרויקט לפי חוזה זה חזרו כבלתי נפרעות מכל סיבה שהיא.

24.1.10

כשיש בידי המפקח ו/או עזרה ובצרון הוכחות להנחת דעתו כי הקבלן או כל אדם אחר
בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כל שהוא שוחד ,מענק ,דורון ,מתנה ,או טובת הנאה
בקשר לחוזה זה או לכל דבר הכרוך בביצועו.

24.1.11

הקבלן חייב ו/או העביר ו/או המחה ו/או שעבד את החוזה ו/או זכות ו/או חבות על פיו
לאחר ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב.

24.1.12

כשנוצר פיגור של ארבעה עשר ( )14יום בלוח הזמנים.

24.1.13

כשהקבלן לא קיים במלואה ובמועדה הוראה מהוראות חוזה זה ולא תיקן את ההפרה
בתוך שבעה ( )7ימים מיום שנשלחה אליו דרישה לתיקונה.

24.1.14

בכל מקרה בו בוטל החוזה על ידי המזמין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,עזרה ובצרון תהיה רשאית להודיע למזמין כי משיקולים של טובת
הפרויקט ,לרבות במקרה בו הגיעה עזרה ובצרון למסקנה כי ישנה סכנה ממשית כי הקבלן לא ימשיך
לבצע את העבודות נשוא הסכם זה ,או שיש חשש ליציבות הפיננסית של הקבלן ,מפסיקה עזרה
ובצרון להעמיד את כספי ההלוואה ליחידי המזמין .ניתנה למזמין הודעה כאמור יהיה המזמין ראשי
לפעול בהתאם להוראות סעיף  24לעיל.
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24.3

תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממנו על פי סעיף  24.1לעיל אין בהם משום ביטול החוזה על
ידי המזמין ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

24.4

תפס המזמין את אתר העבודות כאמור בס"ק  24.1לעיל יתן המזמין תוך ארבעה עשר ( )14יום מיום
שעשה כן ,הודעה על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק מהעבודה שבוצעה עד
למועד תפיסת האתר ואת פירוט החומרים ,הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודות באותה שעה.

24.5

תפס המזמין את אתר העבודות כאמור בס"ק  24.1לעיל והיו באתר העבודות חומרים ציוד או
מתקנים ,רשאי המזמין בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודות את החומרים,
הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך שבעה ( )7ימים ,רשאי,
המזמין אך לא חייב לסלקם מאתר העבודות ,על חשבון הקבלן לכל מקום שיראה בעיניו והמזמין
לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שיגרם לקבלן.

24.6

.25

נתפס אתר העבודות ע"י המזמין כאמור לעיל ,יעכב המזמין כל תשלום המגיע לקבלן ,אם בכלל ,עד
לסידור החשבון הסופי וזאת מבלי לגרוע מזכות כל שהיא של המזמין ,על פי החוזה ו/או על פי כל
דין .

הפרה ותרופות
25.1

הפרה יסודית של חוזה זה תהיה כל אימת שהקבלן לא ביצע במועדה ובמלואה כל התחייבות על פי
החוזה ו/או הפסיק שלא כדין את בצוע העבודות וכל הפרה יסודית אחרת כמשמעותה על פי הדין.

25.2

הפרה של סעיף על תתי סעיפיו ,מהסעיפים המפורטים להלן ,תהווה הפרה יסודית של חוזה זה :
.23 ,22 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,7 ,5 ,2

25.3

זכות המזמין לפיצוי קבוע מראש ,או אחר ,וגבייתם בכל דרך שהיא ,לרבות קיזוז ,לא יהא בה כדי
לגרוע מזכויות המזמין לכל סעד ו/או תרופה אחרים לפי החוזה ,ו/או על פי דין לרבות פיצוי נוסף
באותה עילה ובאותו ראש נזק אם יגרמו נזקים נוספים העולים על סכום הפיצוי המוסכם.

25.4

בכל מקרה של איחור בהשלמת ביצוע העבודות ומסירתו למזמין במועד הנקוב בחוזה ישלם הקבלן
למזמין ,מחוץ ובנוסף לכל תרופה אחרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,פיצוי מוסכם ומוערך מראש
בסך  300ש"ח בגין כל יום איחור עד למועד השלמת העבודות בפועל ואישורו ע"י המזמין (להלן:
"פיצוי יומי בגין איחור בהשלמת העבודות") .המפקח יקבע מועד תחילת האיחור.

25.5

בכל מקרה שבו יפר חוזה זה ,בהפרה יסודית ,ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך
השווה ל – ( 10%עשרה) אחוזים משכר החוזה (להלן ":הפיצוי המוסכם").

25.6

אין בתשלום הפיצויים הנ"ל כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו לפי חוזה
זה.

25.7

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכומי הפיצויים ו/או הנזקים שנגרמו לו מכל סכום שיגיע לקבלן ו/או
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

25.8

מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למזמין לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הרי המועד הנקוב לביצוע
התשלום יידחה מאליו אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים ואם לא יאשר המזמין ו/או המפקח בכתב
כי העבודות הושלמו לשביעות רצונם לפי העניין.
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25.9

מוסכם בזה כי אם המזמין לא יאפשר לקבלן להתחיל בביצוע העבודות תוך שישה ( )6חודשים מיום
חתימת חוזה זה ,יהיה הקבלן רשאי לבטל את החוזה לאחר מתן התרעה של שבעה ( )7ימים מראש
והודעה בכתב למזמין ולמפקח.

25.10

השלים המזמין את העבודות מכל סיבה שהיא שלא באמצעות הקבלן ,בין אם בוטל החוזה ובין אם
לאו ,בין אם סולק הקבלן ובין אם לא ,רשאי המזמין בנוסף לזכותו לפיצויים מאת הקבלן לבסס
את חשבונו עם הקבלן על התחשיב הלוקח בחשבון את עלותה למזמין להשלמת העבודות בפועל
לעומת שכר החוזה ,לחייב את הקבלן בעודף העלות לרבות בדרך של קיזוז ו/או ניכוי.

25.11

חשבונית מס שהוציא הקבלן למזמין לא תהווה בשום מקרה ראיה על זכותו של הקבלן לכספים
מאת המזמין ,חשבונות שהוציא הקבלן למזמין לא יחשבו כמקנים לקבלן זכות לכספים כלשהם
אלא אם אושרו לתשלום על ידי המפקח .שום עבודה שנעשתה ע"י הקבלן לפי חוזה זה לא תחשב
כמקנה לו זכות לקבלת כספים מאת המזמין אלא אם אושר החשבון שהוצא לאחר השלמתה ע"י
המפקח.

25.12

אין בכל הוראה בחוזה זה הקובעת מה יעשה במקרה שהקבלן הפר איזו מהתחייבויותיו או לא ישמע
להוראות המפקח או הקובעת פעולות מסוימות שרשאי המזמין ו/או המפקח לעשות עקב אי ביצוע
כאמור על ידי הקבלן  ,כדי לפגוע בזכות המזמין לכל סעד נוסף ו/או אחר על פי חוזה זה ו/או על פי
כל דין עקב ההפרה.

25.13

הפסיק הקבלן את בצוע העבודות מכל טעם שהוא ו/או לא השלימן .והתברר כי סכומים ששולמו לו
עד אותו מועד עולים על הסכומים שהיה זכאי להם לפי הוראות חוזה זה ו/או איזה מהוראותיו,
יחזיר הקבלן למזמין כל סכום שקיבל ביתר ,והמזמין רשאי להורות כי לעניין עבודה שבוצעה ,יערך
חישוב הסכום להחזר לפי כמויות אשר בוצעו בפועל.

חילוקי דעות
26.1

התעוררו חילוקי דעות בין הקבלן למזמין ,רשאי הקבלן להעלות את שאלת המחלוקת לדיון בין נציג
הקבלן לבין נציג המזמין ,ובמקרה של אי הסכמה בין נציג הקבלן לנציג המזמין יועבר העניין למפקח
שמונה על ידי עזרה ובצרון על מנת שיכריע בשאלה זו והכרעתו תהא סופית ותחייב את הצדדים.

26.2

הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות או כל חלק מהן מחמת דרישה ,תביעה או טענה כלשהי שיש
לו כלפי המזמין ו/או בכל מקרה של מחלוקת מכל סיבה שהיא ,ואף אם יהא סבור כי המזמין מעכב
תשלום סכומי כסף המגיעים לו.

26.3

קיום חילוקי דעות וכן העברתם להכרעתו של המפקח לא ישמשו עילה להפסקת העבודות או לעיכוב
ביצוע על ידי הקבלן או לעיכוב במסירת העבודות למזמין עם סיומן ו/או חלק מהן ,על הקבלן יהיה
להמשיך ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הוראות חוזה זה והוראות המפקח.

26.4

למען הספר ספק מובהר כי תשלומי הקבלן אשר אושרו על ידי המפקח לא יהוו עילה למחלוקת,
ואישור המפקח לא יהא נתון למחלוקת ,למעט בכל הנוגע לחשבון הסופי כמפורט בהסכם זה.

כללי
27.1

בצוע כל אחת מההתחייבויות המזמין על פי חוזה זה מותנה בכך שהקבלן ימלא תחילה אחר כל
התחייבויותיו על פי חוזה זה שעליו לקיימן עד לאותו מועד ,והמזמין זכאי מבלי לפגוע באמור בכל
מקום אחר בחוזה זה ,לעכב ביצוע התחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את
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כל התחייבויותיו כאמור ,בהתאם לאישור המפקח .היה ויקבע המפקח כי המזמין מעכב את
התחייבויותיו כלפי הקבלן ,שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בחוזה זה ,לא יהיה רשאי המזמין לעכב
את התחייבויותיו לקבלן.
27.2

שום דבר האמור בחוזה זה ,ו/או בנספחיו לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו מטעם
המזמין או בשמו ,איזה שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא.

27.3

חוזה זה מבטל כל הסדר שנעשה לפני חתימתו בין הצדדים וכן את כל המסמכים שהוחלפו בין
הצדדים לפני חתימתו של חוזה זה ,ככל שהוחלפו ,פרט למסמכים המצורפים לחוזה זה .

27.4

אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראה מהוראות חוזה זה ,ביצוען על ידי הקבלן של הוראות חוזה
זה וציות הקבלן להוראות ו/או קביעות ו/או החלטות המפקח ו/או המזמין ,לרבות סילוק ידיו
מאתר העבודות  ,לא יהוו ויתור מצד הקבלן על זכויותיו הכספיות כלפי המזמין או פגיעה בהן
והקבלן יהא רשאי לתבוע את כל המגיע לו ,בכל שיגיע לו ,ובלבד שהקדים ומילא אחר הוראות חוזה
זה.

27.5

שום התנהגות מצד המזמין לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי החוזה ו/או על פי דין ,או
כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה ,או כהסכמה למתן דחיה
או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על פי החוזה או כשנוי ,בטול או תוספת של תנאי כלשהו,
אלא אם נעשו במפורש ,בכתב או בחתימת המזמין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הסכמה מצד
המזמין או המפקח או הקבלן לסטות מתנאי חוזה זה ובמקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזרה שווה למקרה אחר .לא השתמש המזמין או המפקח בזכות מזכויותיו לפי חוזה זה
במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור
על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

27.6

כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים ,החשבונות שיערכו על פיו ובקשר אליו חלות על הקבלן
ותשולמנה על ידו.

27.7

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל סכסוך הקשור או הנובע מחוזה זה תהיה לבית המשפט
המוסמך בתל אביב ולא לכל בית משפט אחר .הדין שיחול על חוזה זה ביצועו ופרשנותו יהיה הדין
הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו.

27.8

מסירת הודעות
27.8.1

כל הודעה שמבקש צד לחוזה לשלוח למשנהו ,תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד
השני ,כפי שמופיעה במבוא לחוזה זה ,או תימסר ביד לצד השני במסירה אישית .מבלי
לגרוע מן האמור מוסכם בין הצדדים כי התקשורת השוטפת תנוהל באמצעות דוא"ל או
באמצעות פקסימיליה ,למספר הפקסימיליה המופיעה במבוא לחוזה זה ,לצד השני והכל
בהתאם לאמור להלן.

27.8.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המצאת הודעה בדרכים הקבועות בחוזה זה ,לאחד
ממורשי החתימה אשר חתמו בשם המזמין על חוזה זה ,תיחשב כהודעה שנמסרה על פי
חוזה זה.

27.8.3

הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף ,תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך
ארבעה ( )4ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.
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27.8.4

הודעה בפקסימיליה תשוגר בימים א'-ה' בין השעות  ,16:00 – 9:00הודעה ששוגרה
בפקסימיליה כאמור ,תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור שני ( )2ימי עסקים ממועד
שיגורה.

27.8.5

הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.

27.8.6

כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו ולמפקח ,על כל שינוי בכתובתו ,תוך שלושה ()3
ימים ממועד השינוי .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אם ישונה הרכב מורשי החתימה
של המזמין ,יודיע על כך המזמין לקבלן ולמפקח ,תוך שלושה ( )3ימים ממועד השינוי
ומורשה החתימה החליף יהווה כתובת להמצאת הודעות על פי חוזה זה ,החל ממועד
ההודעה .היה והשתנה הרכב מורשי החתימה של המזמין והמזמין לא הודיע על השינוי,
כאמור ,לקבלן ולמפקח ,תוך שלושה ( )3ימים ממועד השינוי ,יראו את כתובתו של
המזמין בטרם השינוי ,ככתובת למשלוח הודעות למזמין.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

_________________
המזמין

__________________
הקבלן
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נספח א'

כתב הכמויות
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נספח ב'

המפרטים (אינם מצורפים בפועל)
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נספח ג'
תאריך ______________ :
תיק מס' ______________ :
לכבוד:
מפקח:
________________

הנדון :הודעה על תחילת ביצוע עבודה
הרינו להודיעכם כי ניתן אישור לתחילת עבודות השיפוץ ברחוב:
______________________________ תל אביב יפו
מס"ד:

טלפון:

נציגות דיירי הבניין:

.1
.2
.3
קבלן ביצוע:

_______________________________________

כתובת_________________ :

טלפון________________________ :

תאריך התחלת עבודה _____________ :תאריך סיום עבודה__________________ :
עלות השיפוץ כולל מע"מ:

________________________ .₪

מצורף בזאת היתר שיפוץ בתוקף וביטוח קבלן חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.
אבקשכם לבוא בדברים עם הקבלן ונציגי דיירי הבית לצורך טיפול בשיפוץ הבניין.
בכבוד רב,
נעמה בן זאב
סמנכ"ל התחדשות עירונית
העתק:
קבלן_____________ :
אדריכל צבע
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נספח ד'
נספח ד' – ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח מורשית
כדין ,החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל
תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר ,לפי המאוחר( ,ולעניין
ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית ,למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות
והבדק) ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ד' 1ומהווה חלק בלתי ניפרד
הימנו ("אישור עריכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף  3להלן" :ביטוחי הקבלן" ,בהתאמה).
 .2על הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה טרם
כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן .לדרישת המזמין ו/או
עזרה ובצרון ,על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.
כמו כן ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי המזמין,
אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).
 .3בנוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים:
 3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין
רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד.
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 400,000כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או מי
מטעם המזמין ,בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור ,על הקבלן לשפות המפורטים
לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
 3.2ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות.
על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו,
ובלבד שיחול האמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא.להלן.
 3.3ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר
העבודות ,על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא
ערך כינון .הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של
 ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד ,המורחב לשפות את המזמין בגין אחריות המזמין למעשי
ומחדלי הקבלן ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת .על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך
ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן.
 .4מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או עזרה ובצרון ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.
 .5ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין ,עזרה
ובצרון  ,עיריית תל אביב יפו ו/או מי מטעמם ,ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .6על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי
הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי
הסכם זה.
.7
 .8על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח
העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה) ,להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי
הסכם זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית
של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ,ובמהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקונים
ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה( ,ולעניין ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית ,למשך חמש
שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק).
 .9מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם
ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או עזרה ובצרון או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם
זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי עריכת הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין
האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
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 .10ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן או לערוך
ביטוחים נוספים או משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל
ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך ,ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ,עזרה ובצרון ,עיריית תל אביב יפו
ו/או גופים עירוניים ו/או מי מטעמם ,ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .11על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.
 .12במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ,על הקבלן לוודא כתנאי
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר ספק ,האחריות הבלעדית
לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה מוטלת על הקבלן.
 .13על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה ,אבדן או
נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ,ובמיוחד לקיים סדרי עבודה נאותים ביחס
לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים
לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי ושלוחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל
תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
 .14הקבלן פוטר במפורש את המזמין ,עזרה ובצרון ,עיריית תל אביב יפו ו/או גופים עירוניים ו/או מי מטעמם של
הגופים הנזכרים לעיל ,מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם
או עבור הקבלן (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות ,וכן לנזק אשר לקבלן
הזכות לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו על ידי הקבלן בהתאם לסעיף  3לעיל ,או שלקבלן הייתה הזכות
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי
מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף  2לאישור עריכת הביטוח ,במלואו או
בחלקו ,אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.
 .15למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר את
הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה
את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ,נתבע ,נפסק
או כל מקרה אחר .לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין ו/או יתר הגופים המנויים בסעיף  13לעיל
ו/או מי מהבאים מטעמם לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו).
 .16מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של העבודות וכל מה שעליו ,יהיו דמי
הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
 .17היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכן של העבודות מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה החובה לעדכן
את סכום הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח למזמין אישור מאת מבטחו על ביצוע העדכון האמור.
 .18בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על הקבלן להמציא אישור
ממבטחו על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף  1לעיל ,בידי המזמין ו/או כל גוף אחר
שהמזמין יורו עליו ,וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.
 .19לדרישת המזמין ו/או עזרה ובצרון ,על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן
כאמור בסעיף  ,1כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות
מקרה הביטוח ,כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .20נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת אישור
הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור
כאמור.
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נספח ד' - 1אישור עריכת ביטוחי הקבלן
תאריך ______________
לכבוד
נציגות הבית המשותף ברחוב ___________ מספר __________ בתל אביב יפו ו/או עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ
ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או עיריית תל אביב ו/או גופים עירוניים
(ביחד ולחוד" :המזמין")
מרח' המסגר  ,9בית אמפא ,תל אביב יפו
א.ג.נ,.
הנדון"( ___________________ :הקבלן")
הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים ,בין היתר בקשר לביצוע עבודות שיפוץ _____________________
ב____________________________ לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית ("העבודות"):
.1

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________

ביטוח עבודות קבלניות ביטוח עבודות קבלניות ,כמפורט בהמשך ,נערך על שם הקבלן ,המזמין ,קבלנים ,קבלני משנה,
מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  24חודשים ("תקופת התחזוקה").
היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע כ"ביט" במועד
עריכת הפוליסה.
הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:
א .פרק א'  -נזק לרכוש
ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ,פתאומיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת
העבודות ותקופת התחזוקה.
סכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.
שווי העבודות .......................................................הביטוח כולל את הכיסויים הבאים על בסיס "נזק ראשון" שאינו
כפוף ל"ביטוח חסר":
 )1רכוש בהעברה  10% -משווי העבודות.
 )2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  10% -משווי העבודות.
 )3ציוד קל ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהעבודות  5%משווי העבודות (מקס' לפריט בודד – .)₪ 30,000
 )4נזק ישיר של תכנון ,חומרים ועבודה לקויים  20% -משווי העבודות.
 )5פינוי הריסות  10% -משווי העבודות.
 )6נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח  20% -משווי העבודות.
 )7הוצאות מיוחדות  10% -משווי העבודות.
לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד וזאת בקביעה
בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין.
ב .פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות בסך של 10,000,000
 ₪לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה.
הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .רכוש
המזמין ,למעט זה המכוסה במסגרת פרק א' לעיל ,נחשב לרכוש צד שלישי.
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הפרק כאמור מורחב לכסות:
 )1תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 )2נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
 )3חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  ₪ 1,000,000לאירוע ולתקופה.
 )4חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים ,צינורות ומתקנים תת-קרקעיים עד לסך  ₪ 1,000,000לאירוע
ולתקופה.
ג .פרק (ג')  -אחריות מעבידים
חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות ,בגין נזק או אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי או
עקב ביצוע העבודות ,בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
ד .כללי לביטוח עבודות קבלניות
 )1אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון.
 )2ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ו/או מרמה ,ובכל מקרה
בכפוף לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש ,בכתב ובדואר רשום של  60יום לפחות מראש.
 )3במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא ,המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף
ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח ,והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה ,באם תהיה.
 )4בכפוף לבקשה מראש ובכתב ,אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה ,נאריך את תקופת הביטוח
בהתאם ,בכפוף לתשלום פרמיה יחסית נוספת.
.2

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________

.3

ביטוח "אש מורחב" על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל
סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת
הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ,בקשר עם העבודות ,בגבול
אחריות בסך _____________________  ₪למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אי-יושר
עובדים ,אבדן השימוש ועיכוב (עקב מקרה ביטוח) .הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות
מוטלת על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן
כלפי המזמין .הביטוח כולל תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו לפני
_______________.
פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר עם העבודות בגבול אחריות
בסך _____________________ ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין
אחריותו לעבודות ,בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת" ,על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי
המבוטח .הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה .ביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני
_______________.

.4

כללי
 )1הביטוחים המפורטים לעיל (למעט ביטוח עבודות קבלניות) לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח
מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 30 ,יום מראש.
 )2אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על יחידי המבוטח לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי.
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 )3על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל.
 )4הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ,ולא תהיה לנו כל טענת שיתוף
בביטוחים הנערכים על ידי המזמין.
 )5נוסח הפוליסות ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" ,בכפוף לשינויים הנקובים
לעיל
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי
לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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נספח ד' -2טבלת גבולות אחריות

עבודות בהיקף
של עד 300,000
ש"ח

עבודות
עבודות
בהיקף
בהיקף
- ₪ 500,001 300,0011,000,000
500,000
ש"ח
ש"ח

ביטוח
אחריות
מקצועית

לא נדרש

לא נדרש

₪ 500,000

ביטוח חבות
מוצר

לא נדרש

500,000
ש"ח

₪ 500,000

עבודות
בהיקף
1,000,001
-₪
2,000,000
₪

עבודות
בהיקף
2,000,001
 ₪עד
5,000,000
ש"ח

מעל
5,000,000
ש"ח

₪ 500,000

₪ 1,000,000

יש להיוועץ
עם יועץ
הביטוח

₪ 2,000,000 ₪ 1,000,000

יש להיוועץ
עם יועץ
הביטוח
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נספח ה'1

נוסח ערבות ביצוע
תאריך

לכבוד
חברת עזרה ובצרון
תל אביב יפו
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ____________
.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך  30,000ש"ח (שלושים אלף ש"ח) כולל מע"מ
(להלן" :הנערב") בקשר עם
(להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
חוזה מיום _________ בינו לבין ____________.

.2

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד
כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת הנערב ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה
למדד הנקובים בסעיף  3להלן.

.3

בערבות זו:
"מדד המחירים לצרכן" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם
במקומו.

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  15לחודש _____ שנת _____ ,בגין
חודש _______ שנת _____.

"המדד החדש" -

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות.

"הפרשי הצמדה למדד" -

אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש שונה ממדד
הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או
ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ ועד בכלל.

.5

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.

.6

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד ____________
בשעה_______.

.7

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:
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נספח ה'2

נוסח ערבות בדק
תאריך

לכבוד
נציגות הבית המשותף מרחוב _____ באמצעות חברת עזרה ובצרון
ו/או לפקודת חברת עזרה ובצרון בע"מ
תל אביב יפו
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ____________
.8

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך _______ ש"ח ( *₪יש למלא סכום בגובה 2%
מגובה התמורה ששולמה בפועל לקבלן בגין עבודות השיפוץ) כולל מע"מ (להלן" :סכום הערבות") ,המגיע או עשוי
(להלן" :הנערב") בקשר עם ביצוע כל התחייבויותינו בתקופת הבדק על פי
להגיע לכם מאת
הוראות חוזה מיום _________ בינו לבין ____________.

.9

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )5ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה למדד
כמפורט בסעיף  3להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור
מאת הנערב  ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה
למדד הנקובים בסעיף  3להלן.

.10

בערבות זו:
"מדד המחירים לצרכן" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם
במקומו.

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  15לחודש _____ שנת _____ ,בגין
חודש _______ שנת _____.

"המדד החדש" -

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות.

"הפרשי הצמדה למדד" -

אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד החדש שונה ממדד
הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או
ירידת המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

.11

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך _________ ועד בכלל.

.12

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.

.13

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד ____________
בשעה_______.

.14

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:
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נספח ו'

הסקיצות
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נספח ז'
תאריך_______________:

תעודת השלמה
בתאריך __________________:נערכה בבניין ברחוב _________________ :תל אביב יפו,
ביקורת סופית לגמר עבודות השיפוץ וקבלתן.
בביקורת השתתפו_____________________________________________________:
 .1הריני לאשר כי בדקתי את החשבון הסופי (חשבון מס' ______________) ,בגין ביצוע עבודות השיפוץ ,
כפי שאושר על ידי המפקח ,כי תשלום חשבון זה מהווה סילוק מלא מוחלט וסופי של מלוא שכר החוזה
המגיע לי בגין ביצוע עבודות השיפוץ וכי אין ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן
מנציגות הבית המשותף ו/או מבעלי הדירות בבניין ו/או מהמפקח ו/או מעזרה ובצרון ו/או מי מטעמם.
חותמת וחתימת הקבלן חותמת __________________:חתימה________________:
 .2הריני לאשר כי עבודת השיפוץ ,כולל תיקון כל הליקויים ,נעשו לשביעות רצוננו המלאה וכי אין לנו כל
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לגבי ביצוע עבודות השיפוץ ותיקון הליקויים ,בכפוף לאישור המפקח
כמפורט להלן ולהתחייבות הקבלן לשנת הבדק.
שם וחתימת חברי נציגות הבית המשותף :שם וחתימה__________________________:
שם וחתימה__________________________:
 .3הריני לאשר ,כי עבודות השיפוץ ,כולל תיקון הליקויים ,נעשו בהתאם למפרט הטכני ועל פי הוראותיי
במלואן .כמו כן ,הריני לאשר ,כי עבודות השיפוץ ,כולל תיקון הליקויים ,נעשו בכפוף להיתר שיפוץ תקף.
שם וחתימת המפקח :שם ___________________:חתימה_____________________:
 .4הרינו לאשר ,כי בהתאם להוראות החוזה ,המפקח ודרישות החוק ,עם אישור תעודת השלמה זו על ידינו,
מחוייב הקבלן לשנת בדק אחת ,החל ממועד תעודת השלמה זו ,על כל העבודות ,כולל תיקון הליקויים.
שם וחתימת המפקח______________________________:
שם ,חותמת וחתימת נציג עזרה ובצרון___________________________________:

45

נספח ח'

נוסח הצהרת הקבלן על חיסול תביעות
לכבוד
___________
____________
____________

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה על חיסול תביעות
הנני/אנו הח"מ _____________________________________ מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:
.1

(___________________
₪
בסך___________________
המצטבר
הסכום
כי
_____________________________שקלים חדשים) שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע מלוא
העבודות ,כאמור בחוזה שנחתם ביום _____________ בנינו לבין ___________ בדבר ביצוע עבודות
________ ברחוב ______________________ ("ביצוע העבודות") הינו התמורה המלאה והסופית
המגיעה לי/לנו מאת ________________ ,תמורת ביצוע העבודות.

.2

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג
ומין כלשהם כלפי _____________ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה ו/או מטעמה ,בקשר לביצוע העבודות ו/או
כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן.
ולראיה באנו על החתום:

תאריך;_____________ :

חתימת הקבלן וחותמתו____________________:
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נספח ט'
נספח בטיחות
הוראות בטיחות והגנת הסביבה בנספח זה נותנות כיסוי למרב הסיכונים ודרכי הזהירות שיש לנקוט בהם בעת
ביצוע עבודות בניה או שיפוץ מבנים.
הוראות אלו באות בנוסף לכל דין בתחומי הבניה לרבות פקודת הבטיחות בעבודה,חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ותקנותיו,תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים,תקנות בניה ,תקנות עבודה על גגות שבירים,תקנות
לעבודה בגובה,תקנות ציוד מגן אישי,תקנות עזרה ראשונה במקומות עבודה,צו הבטיחות בעבודה-פנקס
כללי,תקנות עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים,חוק עבודת אסבסט,חוק ותקנות עבודת
נוער,תקנות ונהלים רלוונטיים של המשרד להגנת הסביבה ותקנות התעבורה .
תוכן עניינים
 .1הוראות בטיחות כלליות באתר הבניה
 .2מסירת מידע והדרכת עובדים
 .3ציוד מגן אישי
 .4עבודות גובה
 .5עבודה על גגות שבירים
 .6עבודות במקום מוקף
 .7שימוש בסולמות
 .8פיגומים
 .9עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה
 .10מתקני ואביזרי הרמה
 .11חפירות ועבודות עפר
 .12הריסת מבנים
 .13חומרים מסוכנים
 .14עבודה באסבסט –צמנט
 .15עבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוה
 .16חשמל
 .17תנועה,תעבורה וכלי ציוד מכני הנדסי
 .18מניעה והגנה בפני אש
 .19הגנה על הסביבה
 .20הודעה על תאונות עבודה ומקרים מסוכנים
 .1הוראות בטיחות כלליות באתר בניה
 1.1מינוי מנהל עבודה -הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך .הודעה בדבר מינויו יופץ למפקח עבודה אזורי
עם תחילת ביצוע העבודות באתר,על גבי טופס שאושר על ידי הפיקוח על העבודה.הטופס ימולא
במלואו וכן יחתמו הקבלן ומנהל העבודה שהתמנה.הטופס ישלח בדואר רשום למשרדו של מפקח
עבודה אזורי באזור בו מתבצעת העבודה.
 1.2הקבלן יוודא רישום של מינוי מנהל העבודה לרבות פרטיו האישיים בפנקס הכללי.
 1.3כל העבודות יבוצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה שמונה.
 1.4אתר העבודה יגודר באופן שימנע גישה לזרים ויוצבו שלטים במקומות נראים לעין בנוסח" :סכנה
כאן בונים הכניסה לזרים אסורה".
 1.5הקבלן יציב שלט במקום בולט לעין,שבו יצוינו הפרטים הבאים:
שם מבצע הבניה ומענו,שם מנהל העבודה ומענו ומהות העבודה המתבצעת.
 1.6מנהל העבודה ינהל פנקס כללי ,בהתאם לדרישות צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) , 1959וימלא
אחר הדרישות המובאות בפנקס בדגש לביצוע ותיעוד של הבדיקות התקופתיות לציוד
(פיגומים,מתקני הרמה,אביזרי הרמה ועוד).
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 1.7יש לשמור על סדר וניקיון באתר העבודה ובסביבתו ולהקפיד על פינוי פסולת שהצטברה במהלך יום
העבודה.
 1.8יש לוודא כי העבודה לא תפריע לתנועת הולכי רגל וכלי רכב בקרבת אתר העבודה.
 1.9הקבלן יציב שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי ושילוט אזהרה מתאים לחומרים,לציוד
ולתהליכי עבודה מסוכנים באופן ברור ומובן.
 1.10באתר הבניה יוצב לוח מודעות בו יפורסם שמו ומספר הטלפון של מפקח העבודה וממונה
הבטיחות במידה ומונה ואת שמו של הממונה על תיק עזרה הראשונה.
 1.11בלוח המודעות יפורסמו חובותיהם של העובדים וביניהם החובה להודיע על סיכון שנתגלה
והחובה על שימוש בציוד מגן אישי שסופק ,
ולחובת ההתייצבות לכל הדרכה שנקבעה .
 1.12באתר ימצא תיק עזרה ראשונה שמכיל לכל הפחות הפריטים ובכמות כמפורט בתקנות עזרא
ראשונה במקומות עבודה.1988 -
 1.13הקבלן ימנה אחראי על תיק עזרה הראשונה.האחראי יהיה מצוי באתר במהלך כל שעות
העבודה.שמו ירשם בפנקס הכללי.
 1.14הקבלן יוודא כי כל מכונה שלה חלקים מסתובבים ,אלו יהיו מוגנים לבטח כך שלא תתאפשר
הכנסה של כל חלק מגוף אדם לתוך החלק המסתובב.
 1.15הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי מסביב לכל פתח יותקן אזן יד ואזן תיכון מתאימים ובחוזק
נאות למניעת נפילה של אדם  .כמו כן יש להתקין לוח רגל למניעת נפילה של ציוד או
חומרים.לסירוגין ניתן לכסות הפתח .הכיסוי יהיה בעל חוזק מתאים למנוע נפילת אדם .הכיסוי
יותקן כך שלא ניתן יהיה להזיזו ולא יהוה מכשול.
 1.16הקבלן ומנהל העבודה יוודאו שהציוד וכלי העבודה שמשתמשים בהם לביצוע העבודה או
הנמצאים באתר ,יהיו במצב טוב ותקין,ללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום לסיכון המשתמש
בהם או למצוי בסביבה ויוודאו שהעובדים ישתמשו בציוד ובכלי העבודה למטרה שלה הם מיועדים.
 .2מסירת מידע והדרכת עובדים
 2.1הקבלן יוודא מסירת מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת
העבודה שבה מועסק העובד .לצורך זה יערוך סיור לעובדים באתר הבניה ,ידריכם לגבי הסיכונים
במקומות השונים של אתר העבודה וידגיש הסיכונים ואופן המניעה מהם בסוגי העבודות השונות
ובשלבי העבודה השונים במהלך עבודות הבניה.
 2.2הקבלן יקיים הדרכת בטיחות באמצעות בעל מקצוע מתאים ובקיא בנושאי ההדרכה.
 2.3הקבלן יוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא בנושאי ההדרכה בהתאם לתפקידו ולסיכונים
שלהם הוא חשוף.
 2.4על הקבלן לנקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שנתנה לעובדים הובנה על ידם וכי העובדים פועלים
על פיה.
 2.5ההדרכה למנהלי עבודה תינתן על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות או מדריך בטיחות מוסמך מטעם
הפיקוח על העבודה .
 2.6ההדרכות המפורטות בסעיף זה יינתנו בהתאם לצורכי העובדים ובתדירות של לפחות אחת לשנה
לכלל העובדים.
 2.7הקבלן ינהל פנקס הדרכה ובו ירשום את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה,תאריך ההדרכה,סוג
ונושאי ההדרכה,שם המדריך,כשירות ותפקידו.
 2.8הקבלן ימסור לעובדים באתר הבניה,לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו,תמצית בכתב של מידע
בדבר הסיכונים במקום העבודה ,בתחנת העבודה שבה הוא מועסק ולסיכונים בכל מקום אחר בו
עלול להיחשף עקב ביצוע תפקידו.
 2.9תמצית הסיכונים בכתב תהיה בשפה העברית והערבית ובמידת הצורך בשפה המובנת לעובדים.
במידה וקיימים עובדים שאינם שולטים בשפה בה נמסרה התמצית הקבלן יוודא שתוכנה יוסבר
לעובד בשפה בה הוא שולט.
 2.10בכל עבודה שבה נדרשת הסמכה,יוודא הקבלן שלעובד הסמכה ו /או רישיון בתוקף .מבין עבודות
אלו עבודות גובה,עבודות במקום מוקף,עבודות חשמל,עגורנאים,אתתים,בוני פיגומים מוסמך,מנהל
עבודה באתרי בניה,מפעילי ציוד מכני הנדסי.
.3ציוד מגן איש
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 3.1הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי תקני בכמות מספקת בהתאם לסוגי העבודות המבוצעות והסיכונים
הקיימים באתר הבניה.
 3.2מנהל העבודה יוודא כי העובדים משתמשים בציוד המגן .במידת הצורך ידריך העובדים על אופן השימוש
בציוד.
 3.3משך כל השהיה באתר הבניה העובדים יהיו לבושים בבגדי עבודה מלאים ,חבושים בכובע מגן תקני ונעלי
בטיחות המתאימות לעבודה באתר בניה (סוליה מסוג  S3למניעת חדירת מסמרים).
.4עבודת גובה
 4.1כל עובד המבצע עבודה העלול ממנה ליפול לעומק העולה על  2מטרים יהיה בעל אישור תקף מטעם מדריך
גובה מוסמך,המעיד על ההדרכה לעבודה אותה הוא מבצע,וברשותו טופס מתאים על פי התוספת לתקנות
עבודה בגובה. 2007,
העתק של אישור זה יוצמד לפנקס הכללי של אתר הבניה.
 4.2הקבלן יוודא כי העובד המבצע עבודת גובה ,בנוסף לאישור בתוקף כאמור בסעיף , 4.1אינו במצב העלול
לסכן אותו או את העובדים עימו,לרבות כתוצאה מהשפעת סמים,משקאות משקרים או מחמת ליקוי גופני או
נפשי.
 4.3עבודות בגובה יתבצעו כשהעובד מאובטח במשך כל זמן העבודה במערכת לבלימת נפילה עם סופג אנרגיה
המחובר לריתמת בטיחות או מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה עם סופג אנרגיה
המחובר לריתמת בטיחות.
 4.4העבד המבצע עבודת גובה ינעל נעלי בטיחות ויחבוש כובע מגן.
 4.5כל עבודת גובה תהיה מתואמת ובאישורו של מנהל העבודה.
 4.6במהלך ביצוע עבודת גובה ,יימצא עובד במפלס הקרקע בנוסף לעובדים המבצעים את העבודה בגובה.
העובד הנמצא במפלס הקרקע ימנע התקהלות אנשים באזור ויקיים קשר קבוע ורציף עם העובדים בגובה
ויסייע להם ככל שיידרש.
 4.7אין לאשר עבודות גובה בתנאי מזג אויר חריגים ביניהם גשם,ברד,רוחות חזקות ובראות לקויה.
 4.8אופן ביצוע עבודת גובה,אופן השימוש בציוד מגן אישי,תכנון והתקנת קווי עיגון,אופן בדיקת הציוד
לעבודת גובה,העמידה בתקני הציוד לעבודה בגובה והוראות בטיחות בעת ביצוע העבודות יעשה בהתאם
למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה ,עבודה בגובה,התשס"ח.2007 -
.5עבודה על גגות  ,שבירים או תלולים
 5.1עבודה או מעבר על גג גבוה אופקי ושטוח ,שאינו גג שביר,ואינו מוקף גדר או מעקה תקני בשוליו למניעת
נפילה מגובה,בלא שימוש באמצעי מגן אחרים מפני נפילה,תיעשה רק בשטחי הגג המצויים במרחק של יותר
מ 2-מטרים מן השולים הפתוחים ובלבד שקיימת גישה בטוחה של שטחי הגג.
 5.2הגבולות ברוחב  2מטרים לאורך שולי הגג,יסומנו על ידי הקבלן המבצע לפני תחילת העבודה באמצעים
מתאימים ובולטים,לרבות בשלטי אזהרה בעברית ובערבית בנוסח" :אין מעבר-סכנת נפילה מגובה!"
5.3לפני ביצוע עבודה על גג קיים תיערך בידי מהנדס בניין או הנדסאי בניין בדיקה יסודית של הגג על כל
רכיביו כדי לוודא שטיבם וחוזקם מאפשר ביצוע העבודה על הגג בבטחה.
 5.4עבודה על גגות שבירים ותלולים תבוצע על ידי עובדים מקצועיים לגגות שהודרכו לעבודה על גגות( .עובד
מקצועי לגגות הוא עובד שהגיע לגיל ,18עבד שנה לפחות בעבודות על גג שביר לאחר שהודרך בעבודה זו והוא
בעל ידע מספיק בסיכונים ובאמצעי הבטיחות הנדרשים).בשום מקרה לא תתבצע עבודה בידי אדם בודד.
 5.5העובדים יהיו בעלי אישור תקף המעיד על ההדרכה לעבודה על גגות,וברשותם טופס מתאים על פי
התוספת לתקנות עבודה בגובה. 2007,
העתק של אישור זה יוצמד לפנקס הכללי של אתר הבניה.
 5.6בנקודות הגישה והעלייה לגג שביר יש להציב שילוט בולט לעין בנוסח" :זהירות,גג שביר".
 5.7אין לבצע עבודה על גגות בזמן רוחות חזקות,גשמים,סופות ברקים וכד'.
 5.8יש לוודא שלא מרכזים עומס על הגג שיסכן את שלימות הגג או יציבותו על כל רכיביו.
 5.9השטח מתחת לגג ובקרבתו יגודר באופן שימנע גישה לאנשים פרט לעובדים שקיים לגביהם הכרח
שימצאו במקום.
 5.10יש לוודא סימון של הקצה הבלתי נתמך של סיכוך הגג השביר למניעת דריכת עובדים .כמו כן אין
להשעין על קצה זה סולם.
 5.11עבודה על גגות שבירים ותלולים תעשה בכל מקרה על גבי לוח דריכה או סולם זחילה מתאימים
שיובטחו למניעת תזוזה או נדנוד.
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 5.12העובדים יהיו מצוידים במערכת בלימת נפילה המחוברת לנקודת עיגון ,אלו יהיו תואמים הדרישות
ואופן השימוש בהם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה בגובה התשס"ז . 2007
 5.13יש לוודא נקיטת האמצעים והדרישות למניעת נפילת עובדים בהתאם לצורך על פי המפורט בתקנות
הבטיחות בעבודה ,עבודה על גגות שבירים ותלולים,התשמ"ו .1986
 .6עבודות במקום מוקף
 6.1עבודה במקום מוקף תתבצע בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה הבקיא בדרישות הבטיחות הנחוצות לעבודה
במקום מוקף .
 6.2לא תותר כניסה למיכל או שוכה או כל מקום מוקף אחר אלא אם יש הכרח בדבר.
 6.3מנהל העבודה יוודא כי העובדים במקום מוקף הנם בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה .
 6.4מנהל העבודה יוודא הימצאות כל ציוד המגן וציוד החילוץ ועזרה ראשונה הנדרשים לעבודה במקום מוקף
ושהציוד במצב תקין ומוכן לשימוש.
 6.5באחריות מנהל העבודה להבטיח:
 6.5.1אי קיום אוירה רעילה,דליקה או נפיצה במקום המוקף באמצעות בדיקה בגלאים מתאימים ומכוילים
שתבוצע לפני הכניסה למקום המוקף.
 6.5.2במקום ימצאו רק העובדים המבצעים העבודה.
 6.5.3גישה נוחה ובטוחה למקום המוקף.
 6.5.4שכל זמן העבודה יהיו לפחות שני אנשים פנויים מחוץ למקום שישגיחו על הנעשה בתוך המקום
המוקף.אנשים אלו יהיו מתודרכים ומסוגלים פיזית לחלץ עובד מתוך המקום המוקף..
 6.5.5הצבת ציוד חילוץ מתאים לרבות חצובה עם גלגלת וכבל שבקצהו אונקל.
 .7שימוש בסולמות
 7.1הקבלן יספק במקום העבודה סולמות ללא פגם,מסוג המתאים לאופי העבודה המבוצעת,במידות ובגבהים
המתאימים למקומות הצבתם ובכמות הדרושה.
 7.2הסולמות יהיו בעלי תקן המתאים לתקן ישראלי .1847
 7.3מנהל העבודה יקפיד כי הסולם ישמש רק למטרה שהוא מיועד לה על פי צורת בנייתו.הקבלן יפסול לשימוש
סולמות פגומים וינקוט אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם.
 7.4מנהל העבודה יוודא כי העובדים בסולמות הנם בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה .
 7.5הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי לא יעבוד עובד בגובה (מעל  2מטרים) על סולם אלא אם יתקיימו כל אלה:הוא
מאובטח ברתמת בטיחות תקינה,מושלמת ומותאמת למידות העובד,הוא מאובטח במערכת לבלימת
נפילה ,המתאימה לאופי העבודה המבוצעת,מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב והוא חובש כובע מגן ונועל
נעלי בטיחות עם סוליות נגד החלקה.
 7.6אופן השימוש בסולמות,אופן העמדתם,הסייגים לשימוש בסולמות וההוראות לטיפוס ולעבודה על סולמות
יעשה בהתאם לדרישות המוגדרות בתקנות הבטיחות בעבודה,עבודה בגובה ,התשס"ז.2007-
.8פיגומים
 8.1בכל עבודה שאינה ניתנת לביצוע בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח ,יותקן פיגום
מתאים ותקני .
 8.2התקנה או פירוק של פיגום זקפים שגובהו עולה על  6מטר,יעשה בהשגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי
לפיגומים.
 8.3מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלו נועד,עם התקנתו ולפני תחילת השימוש
.
 8.4לאחר הבדיקה הראשונית הפיגום ייבדק אחת לשבוע לפחות,לאחר כל הפסקת עבודה מעל שלושה ימים ואחרי
כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח.
 8.5הבדיקות לפיגומים,הנעשות על ידי מנהל העבודה ירשמו בפנקס הכללי וידווחו לקבלן המבצע.
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 8.6אין להתקין מתקני הרמה על פיגומים.
 8.7פיגום זקפים מעץ שגובהו מעל  18מטרים יוקמו לפי תכנון.
 8.8לפני התקנת פיגום ממוכן הקבלן יוודא כי קיים אישור ייצרן לדגם (רישום דגם) של הפיגום והוא רשום בפנקס
דגמי הפיגומים הממוכנים של מפקח עבודה ראשי.אישורים אלו יצורפו לפנקס הכללי.
 8.9לפני השימוש בפיגום ממוכן יש לוודא בדיקתו על ידי בודק מוסמך וזה הנפיק תסקיר בודק מוסמך בתוקף.כמו
כן הפיגום ייבדק על ידי בודק מוסמך אחת לשישה חודשים .במידה ובוצע תיקון במערכת ההרמה או התלייה
הפיגום הממוכן ייבדק על ידי בודק מוסמך טרם השימוש בו.
 8.10מנהל העבודה יוודא הצבה של שילוט במקום בולט,בפיגום הממוכן,בו ירשם עומס העבודה הבטוח ומס'
העובדים הרשאים לעבוד עליו.
 8.11הקבלן ומנהל העבודה יוודאו כי כל העובדים העוסקים בהתקנה,בפירוק ובעבודה על גבי כל סוגי הפיגומים
יהיו בעלי אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה .
 8.12הנתונים ,המידות,אופן הצבתם וחיבורם,החומרים מהם עשויים,אופן פסילתם והסייגים השונים לשימוש
בסוגי פיגומים שונים יעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),התשמ"ח .1988-
 .9עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה
 9.1עבודה בגובה באמצעות בימה מתרוממת ניידת ,פיגום תלוי ממוכן וסל להרמת אדם תעשה בתנאים הבאים:
 9.1.1המתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר בודק תקף המאשר את תקינות המתקן
להפעלה בטוחה.
 9.1.2לגבי סל הרמה צוינה בתסקיר הבודק המוסמך התאמת הסל לכלי ההרמה שעליו יש להרכיבו.
 9.1.3העבדים במתקן הרמה יחבשו כובע מגן,ינעלו נעלי בטיחות ויהיו רתומים ברתמת בטיחות עם מערכת לבלימת
נפילה לנקודת עיגון במתקן ההרמה.
 9.2העובדים יהיו בעלי מינוי להפעלת המתקנים בהתאם לדרישות בתקנות העגורנים (ראה סעיף  ,)10ובעלי אישור
תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים ו/או מתוך סלים
להרמת אדם.
 9.3הקבלן ומנהל העבודה ידריכו ויוודאו כי העובדים בקיאים בהוראות הבטיחות לעבודה והפעלה נכונה של
המתקנים בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה,עבודה בגובה ,התשס"ז 2007 -סעיף -17עבודה בגובה
באמצעות מיתקן הרמה.
. 10מתקני ואביזרי הרמה
לא יופעלו מתקני הרמה או אביזרי הרמה אלא אם נבדקו על ידי בודק מוסמך כנדרש
10.1
בחוק והוצאה לגביהם תסקיר תקף המאשר את הפעלתם הבטוחה.
העובדים המפעילים מנופים ו/או עגורנים יהיו בעלי תעודת עגורנאי תקפה לסוג
10.2
המנוף/עגורן אותו מפעילים.
למפעילי מכונות הרמה אחרות( כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה סעיף )79
10.3
המופעלות בכוח מכני,חשמלי,הידראולי או פנאומטי יהיה בידם מינוי מטעם הקבלן .
המינוי יינתן לעובד שמלאו לו  18שנה ,לאחר שעבר הדרכה בידי אדם בעל ניסיון של
10.4
שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה בפני הסיכונים
האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
על גבי מתקני ההרמה ירשם העומס העבודה המותר על פי תסקיר בודק המוסמך
10.5
שבתוקף.
יש לאסור הימצאות אדם מתחת למשא מורם.
10.6
בעת הרמה ו/או הנפה של משאות יש להבטיחם בפני נפילה.
10.7
הרמת משא ,על ידי עגורן או אמצעי הרמה אחר ,תיעשה באופן אנכי בלבד ויינקטו
10.8
האמצעים הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון .
 .11חפירות ועבודות עפר
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 11.1לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה יבדוק הקבלן האם במקום קיימים קווי חשמל,מים ,ביוב,טלפון,גז,קיטור
או כיוצא באלה .במידת הצורך ייעזר בתוכניות קיימות ו /או יבצע חפירות "גישוש" על מנת לחשוף ולאתרם.
 11.2הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים על מנת למנוע פגיעה בעובדים או במתקנים והתקנים.מנהל העבודה
ינקוט באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים הנמצאים בחפירה או בבור מזרם חשמלי,אדים
מזיקים,גזים או התפרצות זרם מים.
 11.3צדי חפירה או מילוי שעומקם עולה על  1.20מטרים,יובטחו בפני התמוטטות על ידי דיפון מתאים.דיפון חפירה
שעומקה עולה על  4מטרים יעשה לפי תוכנית אשר תמצא בצמוד לפנקס הכללי.
 11.4אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד מכני הנדסי או ציוד כבד אחר העלול לגרום למפולת או התמוטטות
החפירה ,אלא אם ננקטו אמצעי דפינה מתאימים.
 11.5אדמה שהוצאה תוך כדי חפירה תונח במרחק העולה על  50סנטימרים מדופן החפירה או משפתה.
 11.6הירידה והעליה לחפירה תעשה באמצעות סולם יציב.המרחק בין מקום הימצאותו של עובד לבין אמצעי העליה
לא יעלה על  15מטר.
 11.7מעל כל תעלה יש להתקין מעברים בטוחים ובמספר מספיק בהתאם לצורכי העבודה.
 11.8מנהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה,מילוי,חציבה או דיפון מידי יום לפני תחילת העבודה.כמו כן
לאחר הפסקת עבודה של שבעה ימים ולאחר הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה .תוצאות ביצוע הבדיקה ירשמו
בפנקס הכללי.
 11.9חפירה אשר לתוכה עלול אדם ליפול מגובה העולה על  2מטרים ,תגודר באמצעות הצבת מעקה בטיחות עם
אזן יד ואזן תיכון מתאימים,יציב ובחוזק נאות שימנע נפילת אדם.
 11.10בעבודה בשעות החשיכה בקרבת תעלה פתוחה,תותקן תאורה נאותה.
כמו כן בכל חפירה או בור ממנו קיימת סכנת נפילה יוצב שלט בנוסח "סכנה,תעלה פתוחה" ובלילה יוצבו פנסים
אדומים לאזהרה.
 11.11דיפון תעלות באדמה חולית,עבודה במדרון,הבטחת יציבות קיר חצוב וכל פעילות במסגרת עבודה של חפירה
ועבודות עפר תעשה בהתאם למוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),התשמ"ח .1988-
 .12הריסת מבנים
 12.1ההוראות בסעיף זה חלות על כל פירוק או הריסה של מבנה או חלק ממנו,בין שהינו מבנה
בטון,בלוקים,ברזל או צריפים.
 12.2לפני תחילת כל עבודת הריסה של בנין,כולו או מקצתו יש לקבל היתר .כחלק ממימוש אחריותו של
המהנדס החתום על ההיתר,יש לוודא ביצוע בדיקה הנדסית של מצב חלקי המבנה המיועדים
להריסה ואלו שבקרבתו,כולל רצפות,תקרות וקירות,כל זאת במגמה למנוע התמוטטות בלתי
רצויה.
 12.3בכל הריסת מבנה יכין הקבלן תוכנית עבודה מפורטת אשר תימצא באתר בכל עת ביצוע עבודת
ההריסה,בצמוד לפנקס הכללי.התוכנית תכלול את כל שלבי ההריסה,לרבות שיטות הפלת המבנה
או חלקיו,הציוד והכלים הנדרשים ואת אמצעי הבטיחות שיש לנקוט.
 12.4עבודות הריסה יבוצעו בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת
מבנים.
 12.5עבודות הריסת מבנה פלדה,מבטון ומבטון מזוין,הריסת גג,תקרת קמרון,קיר נושא,קיר מגן,עמוד
נושא ומדרגות,הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על  1.5מטרים,יבוצעו רק על ידי בונה מקצועי
כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),התשמ"ח.1988-
(בונה מקצועי – מי שלאחר הגיעו לגיל  18עבד שלוש שנים לפחות באותו מקצוע בנין שבו הוא
משמש בונה מקצועי).
 12.6טרם ביצוע עבודות ההריסה יש לבצע הכנות מתאימות להבטחת
בטיחותם של העובדים העוסקים בהריסה,מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועד להריסה
לרבות קיום סיור בטיחות לאיתור מפגעים במבנה ובסביבתו,תוך מתן דגש לנקיטת אמצעי בטיחות
מיוחדים למניעת התפוצצות של גזים ו/או אבק.
 12.7מקום ההריסה יגודר בגדר מתאימה ויצגו בו שלטי אזהרה הנראים
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לעין וזאת בנוסף לשלט עליו יירשמו שם מבצע ההריסה ומענו ,שם מנהל העבודה ומס' הטלפון
שלו.
 12.8דרכי הגישה הבטוחות למקום ההריסה יסומנו באופן ברור.
 12.9כל חלקי המבנה העומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות מקרית או בלתי מבוקרת.
 12.10כל חלקי המבנה העומדים להריסה ינותקו מזרם החשמל,מאספקות של גזים,אויר דחוס,מים
וקיטור וכן יינקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה במערכת הביוב והתקשורת שבקרבת מקום
ההריסה.
 12.11במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה מעבר ל 48-שעות ,יינקטו אמצעים נאותים למניעת
התמוטטות החלק הנותר של המבנה.
 12.12במידה ותחול הפסקת עבודות ההריסה שאינה עולה על  48שעות יש לוודא כי המקום מגודר,
משולט  ,יואר בלילה ויועמד שומר למניעת גישה למקום.
 12.13יש לבדוק אם קיימים במבנה המיועד להריסה חלקים העשויים באסבסט או צמנט-אסבסט.במידה
וקיימים הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם לחוק האסבסט והנהלים שבתוקף מטעם המשרד להגנת
הסביבה.
 .13חומרים מסוכנים
 13.1חומרים דליקים ביניהם,מדללים,צבעים,ממיסים,דבקים,גלילי גז דחוס,
חומרי בידוד,זיפות ועוד,יורחקו ממקורות חום,חשמל ואש גלויה ובסמוך להם
יוצב שלט בנוסח":העישון אסור".
 13.2מנהל העבודה יוודא שלכל החומרים המסוכנים באתר קיימים גיליונות בטיחות ושהעובדים מודעים
לסיכונים בשימוש החומרים.
 13.3מנהל העבודה יוודא אחסון,שימוש וטיפול בחומרים בהתאם להנחיות המופיעות בגיליון הבטיחות.
 13.4כמות החומרים המסוכנים שתוחזק באתר ,לא תעלה על הכמות הדרושה לשבוע עבודה.
 13.5אתר האחסון של החומרים ישולט בשלט תקני הכולל קבוצת סיכון,מספר או"ם וקוד לפעולת חירום עבור
כוחות ההצלה,כמו כן אריזות של חומרים מסוכנים (חביות,מיכלים ועוד) יאוחסנו בתוך מאצרות נפרדות
לכל קבוצת סיכון.
 13.6בסמוך לאתר האחסון יוצב מטפה קצף/אבקה  50ק"ג.
 13.7בעת ביצוע עבודה בחומרים מסוכנים מנהל העבודה יוודא שימוש בציוד מגן מתאים על ידי העובדים.
 13.8גלילי גזים דחוסים לריתוך יוחזקו במקום מוצל ,מאוורר,על גבי משטח יציב ,עם כיפות מגן וקשורים
למניעת נפילתם.
 13.9אין לבצע שימוש בגז אצטילן אלא בגז בוטן בלבד.
 13.10יש לוודא שגליל החמצן לא יבוא במגע עם שמנים או ממיסים העלולים לגרום לשריפה.
 . 14עבודה באסבסט –צמנט
 14.1לכל עבודה המתבצעת באסבסט-צמנט,כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,התשע"א-
,2011הקבלן נדרש לקבל היתר עבודה באסבסט מהמשרד להגנת הסביבה.
 14.2עבודת אסבסט תתבצע על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים בתוקף ועובד אחראי כהגדרתם בחוק
למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,התשע"א.2011-
 14.3הבקשה להיתר תוגש על ידי הקבלן אסבסט בעל הרישיון ובה תוכנית מפורטת לביצוע העבודה .
 14.4התוכנית תוגש בהתאם לטפסים ולהנחיות שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה ותכלול :תוכנית
עבודה,תרשים אתר העבודה ותמונות של האתר,טופס אישור בעל הנכס בו הוא ממנה את הקבלן
אסבסט,העובד האחראי מטעמו והמעבדה הדוגמת.
 14.5אופן ביצוע העבודה,לרבות ההכנות,הפירוק,איסוף הפסולת,אריזת הלוחות והפינוי יעשו בהתאם לדרישות
בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,התשע"א,2011-לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (תקנות
הפטור) ,התשע"א 2011-והנהלים מטעם המשרד להגנת הסביבה התקפים לעת ביצוע העבודה.
 14.6במקרים בהם תבוצע עבודה באסבסט צמנט בתנאים ובהיקפים שהוגדרו על ידי תקנות למניעת מפגעי
אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודות אסבסט ומניעת ניגוד עניינים)התשע"א ,2011למרות
הפטור הניתן יש להיוועץ ולקבל הנחיות לאופן ניהול וביצוע העבודה על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון.
 14.7ביצוע עבודות המוגדרות בסעיף  14.6יעשו בהתאם לדרישות המוגדרות בתקנות למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודות אסבסט ומניעת ניגוד עניינים)התשע"א  2011והנוהל מטעם
המשרד להגנת הסביבה התקף לעת ביצוע העבודה.
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. 15עבודות בעלות פוטנציאל דליקות גבוה
 15.1עבודה בעלת פוטנציאל דליקות גבוה הנה עבודה המתבצעת בלהבה גלויה,הגורמת לחום ו/או
לניצוצות לרבות עבודת ריתוך לסוגיה (חשמלי או אוטוגני),הפעלת מבער,הלחמה,עבודות
זיפות,חיתוך והשחזה.
 15.2כל עבודה בעלת פוטנציאל דליקות כמוגדר בסעיף  15.1תעשה לאחר קבלת אישורו של מנהל
העבודה/הקבלן.
 15.3מנהל העבודה /קבלן יאשר העבודה לאחר שביצע ווידא שהתקיימו הפעולות הבאות:
 15.3.1נבדקו מיקומם ותקינותם של מטפי כיבוי אש ובמידת הצורך נפרשו צינורות כיבוי.
 15.3.2הורחקו חומרים דליקים לרבות חומרים מסוכנים (ביניהם נוזלים דליקים,שמנים,חומרי
סיכה,ארגזי עץ ,שארי עץ,נייר,קרטון,צמחייה וכד') למרחק שלא יפחת מ 10-מטר ממקום
ביצוע העבודה.
 15.3.3במקרים בהם לא מעשי לקיים הדרישות בסעיף  15.3.2יש להציב מחיצה בלתי דליקה בין
החומרים ומקום העבודה .במקרה זה המרחק לא יקטן מ 2-מטרים.
 15.3.4העבודה תתבצע במקום מאורר היטב.
 15.3.5בסמוך למקום העבודה יוצב לפחות עובד אחד בתפקיד "צופה אש",אשר ישקיף על
העבודות .עובד זה יהיה בקיא בהפעלת מטפה כיבוי ויודע להזעיק את מנהל העבודה
למקרה של התפתחות שריפה".צופה האש" יישאר במקום ביצוע העבודה לכל הפחות 30
דקות לאחר גמר העבודות למקרה שתתפתח שריפה.
 15.4בעת ביצוע עבודות ריתוך מנהל העבודה יוודא כי הציוד תקין
והורכבו בו כל התקני הבטיחות הנדרשים ביניהם,ווסתים,בולמי להבה,אל חוזרים על המבער
ושעוני לחץ.
 15.5חל איסור להשתמש בגז אצטילן לריתוך אוטוגני או חיתוך בלהבה פתוחה.
 15.6גלילי הגז יהיו רתומים על עגלה ייעודית ובעלי בדיקה תקופתית תקפה .הגלילים יאוחסנו
במקום מוצל ומאוורר.הגלילים הריקים יאוחסנו כשהם על משטח יציב,רתומים למקום יציב
והורכבו עליהם כיפות הגנה.
 15.7עבודות ביטומן חם-
 15.7.1מנהל העבודה יוודא כי עבודה זו תעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה.כמו כן מיכל
הביטומן יוסק על ידי עובד מנוסה.
 15.7.2חימום ביטומן יעשה במרחק של  10מטר לפחות ממיקומם של חומרים דליקים.
 15.7.3מיכל לחימום הביטומן יהיה תקין ומבנהו וחוזקו יתאימו לעבודה שלה הוא מיועד.הוא
יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב .יש לוודא שיושאר רווח מספיק בין החומר
לשפתו העליונה של המיכל ,לפחות  15סנטימטרים,על מנת למנוע גלישה של הביטומן בעת
חימומו.
 15.7.4בסמוך למקום העבודה יוצב "צופה אש",אשר ישקיף על העבודות ויצויד במטפה אבקה 6
קילוגרם .כמו כן ימלא אחר ההנחיות שבסעיף . 15.3.5
 15.7.5בקרבת מיקום חימום הביטומן תימצא כמות מספקת של חול,עתים ומחבטים למקרה
שתפרוץ שריפה.
 .16חשמל
 16.1כל עבודת חשמל תבוצע על ידי עובד שיש בידו רישיון חשמל תקף לאותו סוג עבודה אותה מבצע.
 16.2לוח החשמל באתר הבניה יהיה בעל תו תקן ומותאם לדרישות תקנות החשמל.הוא יותקן במקום נוח
לגישה ובאזור מואר ומאוורר.
 16.3בלוח החשמל כל מקור מתח יצויד במפסק ראשי המאפשר נעילה במצב "מופסק" בלבד.
 16.4הלוח יצויד במפסק מגן ברגישות של  0.03אמפר .המפסק ייבדק בתדירות של אחת לחודש (על ידי
לחיץ הבדיקה).
 16.5הכבלים המאריכים יהיו מסוג ( HO7RN-Fכבל בצבע כתום).
 16.6כלי החשמל המטלטלים יהיו בעלי בידוד כפול.לפני השימוש יבדקו חזותית לשלמותם ותקינותם
לרבות כבלי החשמל והתקע.

54
 16.7כבלי החשמל שבשימוש יוגנו בפני פגיעות מכאניות,הכבלים לא יונחו בנתיב תנועה של כלי רכב ועל
שלוליות מים.עדיף להעבירם מעל פני הקרקע .במידה והדבר אינו אפשרי הכבלים יוגנו באמצעי
הגנה נאותים.
 16.8עבודה בקרבת קווי חשמל יעשו בהתאם לדרישות בתקנות הבטיחות בעבודה,עבודות בניה
,1988תוך מתן דגש כי המרחק לא יקטן מ 3.25-מטר מקווי מתח עד  33000וולט ומ 5 -מטר מקווי
מתח העולים על  33000וולט.
 .17תנועה,תעבורה וכלי ציוד מכני הנדסי
 17.1הקבלן יוודא כי לכלל הרכבים לרבות רכבי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) הם בעלי רישוי שנתי תקף
,ביטוח חובה וצד ג'.כמו כן יוודא כי נהיגה ברכבים אלו לרבות מלגזה תעשה על ידי בעל רישיון מתאים
ובתוקף.
 17.2מפעילי במת הרמה ניידת יהיו בעלי מינוי למפעילי מכונת הרמה אחרת
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים,מפעילי מכונות הרמה ואתתים) התשנ"ג .1992-
 .18מניעה והגנה בפני אש
 18.1בכל מקום בו מאוחסנים חומרים מסוכנים יוצב שלט בנוסח":אסור לעשן".
 18.2בכל אתר בו מאוחסנים חומרים מסוכנים לרבות בקרבת מיכלי דלק יוצבו מטפי כיבוי אש  6ק"ג מסוג
אבקה.
 18.3בעת הקמת האתר יש לוודא כי קיים ברז כיבוי תקני ובסמוך אליו יוצב ארון כיבוי תקני ובו שני מזנקים
ושני זרנוקים תקניים.
 18.4במידה ובאזור האתר אין בנמצא ברז כיבוי,יש לערוך סיור בקרבתו של האתר ולהכיר את הברזים הקיימים
בסמוך לאתר.מיקומם יסומנו על גבי תרשים וזה יוצמד לתוכנית ארגון הבטיחות של האתר.
 18.5על מנהל העבודה לוודא דרכי גישה פנויים לכניסה /תמרון של רכב כיבוי.
 18.6יש לוודא כי באתר הבניה יפונו באופן סדיר פסולות הבניה במגמה למזער את כמות מטעני האש באתר.
 18.7בתוכנית ארגון הבטיחות של האתר ובלוח המודעות יוצב מספר הטלפון של תחנת כיבוי והצלה הקרובה
,מספר של תחנת המשטרה הקרובה והמספר של מוקדי כיבוי והצלה ושל משטרת ישראל.
 .19הגנה על הסביבה
 19.1אסור לשפוך חומרים כימיים,שמנים וחומרי סיכה על הקרקע,בכיורים,ביוב
או פחי אשפה.
 19.2כל פסולת הבניין תרוכז במכולות ייעודיות ויפונו לאתר מורשה .יש לבצע מעקב באמצעות תעודות
המשלוח וחשבוניות התשלומים ליעד הסופי של קליטת הפסולת.
 19.3אין להבעיר אש לשריפת פסולת מכל סוג שהוא באתר הבניה.
.20גיהות באתר העבודה
 20.1הקבלן אחראי לכך שבאתר יועמד לרשות העובדים מחסה ומקום מתאים לאכילה המוגן בפני גשם,רוח
וקרני שמש.במקום יהיו שולחנות ומקומות ישיבה במידה מספקת.במקום יוצב פח סגור לאיסוף אשפה ושארי
אוכל.
 20.2הקבלן יתקין בנקודות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים,מיתקן להספקת מים ראויים לשתיה,בכמות
מספקת,מרשת המים הציבורית.
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 20.3במידה והמים אינם מסופקים מרשת מים ציבורית,הם יהיו נתונים בכלים יעודיים  .המים יוחלפו
בתדירות של לפחות אחת ליום.
 20.4הקבלן יוודא כי באתר העבודה תמצא /תותקן לשימוש העובדים,מלתחה נאותה .
 .21הודעה על תאונות עבודה ומקרים מסוכנים
 21.1בכל מקרה שאירעה תאונת עבודה או מקרה מסוכן שלא גרם לנפגעים אך היה לו פוטנציאל לפגיעה בעובד
(כגון קריסה,שריפה וכד') ,היא תדווח באחריות הקבלן ו/או מנהל העבודה למפקח /מנהל הפרוייקט מטעם החברה
ויתועדו בפנקס הכללי.
 21.2במידה והעובד שנפגע נעדר מעל  3ימי עבודה התאונה תדווח על ידי הקבלן למפקח העבודה או מפקח העבודה
לעניין בנייה באזורו נמצא אתר העבודה.
 22.3תאונות עבודה שגרמו לפגיעה משמעותית בעובד או חלילה גרמו למותו ידווחו למשטרת ישראל.
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נספחים י' -יא'

מבוטל
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נספח יב'
לכבוד :
_________
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
ג.א.נ,.

תאריך:

הנדון :המחאת זכויות והתחייבויות על פי הסכם

הרינו להודיעכם כי ביום ________ נחתם הסכם לשיפוץ בניין ברחוב _______ תל אביב-יפו (להלן" :הבניין"
ו"ההסכם" בהתאמה) בין נציגות הבית המשותף של הבניין (להלן" :נציגות הבית המשותף") לבין _________ בע"מ
ח.פ( ________ .להלן" :הקבלן").
ידוע לנו כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
על פי ההסכם ,נציגות הבית המשותף המחתה בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת לקבלן את זכויותיה והתחייבויותיה
בהתאם להנחיות הבאות :
.1

נציגות הבית המשותף מורה לעזרה ובצרון להעביר לחשבון הבנק של הקבלן המתנהל בבנק _______ בסניף
_________ שמספרו ______ ,סכום בגובה _____ ( ₪המהווה השלמה ל /70% / 30% -מלוא החשבון
הסופי לקבלן – * יש למחוק את המיותר) בהתאם לחשבון אשר הוגש על ידי הקבלן ואושר במצטבר על ידי
המפקח מטעם עזרה ובצרון.

.2

הסכום האמור הנו מתוך כספי ההלוואה אשר ממומנים על ידי עזרה ובצרון בהתאם להסכם ההלוואה
שנחתם בין נציגות הבית המשותף לבין עזרה ובצרון.

.3

בחתימתה על מסמך זה מאשרת נציגות הבית המשותף בשם הדיירים לעזרה ובצרון להעביר את הסכום
הנקוב בסעיף  1לעיל בהתאם לאחוז הנקוב לעיל ישירות לקבלן ,ומוותרת בזאת בשמה ובשם הדיירים על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העברת הסכום ישירות לידי הקבלן על ידי עזרה ובצרון ,והיא תהא
מנועה ומושתקת מהעלאת כל טענה בקשר עם התשלום האמור.

.4

הוראותינו הנ"ל הינן בלתי חוזרות.
בכבוד רב,

________________________________
נציגות הבית המשותף

________________________
הקבלן

אנו מאשרים קבלת הודעה זו ואת תוכנה ונפעל על פיה.
חתימת מורשי חתימה של
חברת עזרה ובצרון בע"מ

