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 תנאי הפנייה על נספחיה
 

 כללי  .1

"( הינה חברת החברה" או "עזרה ובצרוןעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן: " .1.1
יפו, העוסקת במגוון תחומי פעילות בענף הבניה, לרבות  -אביב -בת של עיריית תל

תכנון והקמת מוסדות ציבור, שיפוץ חזיתות מבנים, טיפול במבנים לשימור, ניהול 
פרויקטים בתחום התשתיות, פרויקטים יזמים, אחזקת מוסדות חינוך וציבור, 

 ניהול נכסים וכד'. 

פעילותה מעניקה החברה לבעלי דירות בבתים משותפים אשר מעוניינים  במסגרת .1.2
שירותי שימור באמצעות החברה, שירותי פיקוח )להלן: " ע הליך שיפוץ ו/אולבצ

  "(.הפיקוח

פיקוח לשם מתן שירותי  מפקחיםר החברה מאג הקימהלשם כך, עזרה ובצרון  .1.3

, ובמסגרת הליך זה היא אשר נבחרו בהליך תחרותי בפרויקטי שיפוץ ו/או שימור
הכל בהתאם להוראות  –מבקשת להזמין מפקחים נוספים להצטרף אל המאגר 

 הפנייה.

 אינם צריכיםיובהר כי מפקחים אשר נמצאים במאגר המפקחים של החברה  .1.4
 .להגיש הצעה מטעמם

 המפורטיםשירותים יעניקו את האל מאגר מפקחי החברה  יצטרפוהמפקחים אשר  .1.5
 ורף למסמכי הפנייה, ואשר אלו עיקרם :בהרחבה בהסכם המצ

יפו בהתאם -הכנת כתבי כמויות לבתים משותפים ברחבי העיר תל אביב .1.5.1
הנחיות שוטפות של החברה להנחיות ודרישות המפרט הטכני של החברה, 

 יפו.-הנחיות מינהל הנדסה של עיריית תל אביבבכפוף לו

או השימור ועד פיקוח על עבודת הקבלן במהלך ביצוע עבודות השיפוץ ו/ .1.5.2

 לתום שנת הבדק.

ויתועד ביומן העבודה, פיקוח באתר העבודות שלא יפחת מפעמיים בשבוע  .1.5.3
 .העבודהיומן שוטף של ניהול וכן 

קיום פגישות שוטפות עם ועדי בתים משותפים ו/או נציגויות בתים  .1.5.4
כתנאי ליציאה לפרויקט ובהתאם לצורך ולבקשת נציגויות  משותפים

 .הבתים

ונות לקבלנים וליווי שוטף לבעלי הזכויות בבית המשותף כולל אישור חשב .1.5.5
 בשנת הבדק וגמר תקופת האחריות.

התייצבות בטריבונאליים משפטיים, ככל שיידרש, ומתן סיוע בתביעות  .1.5.6
 הקשורות לסרבני שיפוץ ו/או הליך השיפוץ.

  יצוין כי תיאור זה הנו כללי בלבד וכי השירותים הנם כמפורט בהסכם המצורף  
 כנספח ו'.  

יידרשו לחתום על שיבקשו להגיש את מועמדותם להצטרף אל המאגר  המפקחים .1.6
(. למתן שירותי ניהול תיאום ופיקוח"הסכם " )להלן: ו'ההסכם המצורף כנספח 

יצוין כי אין בהוראות ההסכם נספח ו' כדי לגרוע מכל אחריות ו/או התחייבות 
המבצע לבין נציגות הבית המשותף.  אשר נקבעו בהסכם השיפוץ שנחתם בין הקבלן

 למען הנוחות מצ"ב דוגמא להסכם שיפוץ ומצורף כנספח ז' לפנייה זו.
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גבי -מאגר יגישו בקשתם בכתב עלה להצטרף אלהמעוניינים  בעלי ניסיון מפקחים .1.7

טופס בקשת הצטרפות למאגר כמפורט בנספח א' בצירוף כל המסמכים שיפורטו 
 להלן. 

תיעשה בהתאם לעמידה בתנאי הסף הקיים מאגר הכללתם של המבקשים ב .1.8
כמפורט להלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עזרה ובצרון, 

 .מפקחיםבהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לעזרה ובצרון על ידי 

החברה החברה תעביר לאחר החתימה על הסכם המסגרת בין החברה לבין המפקח  .1.9
להלן, עבודות פיקוח וליווי עבור  2אם להוראות סעיף למפקחים, מעת לעת, ובהת

בתים משותפים בהתאם לכתבי מינוי ספציפיים שיועברו אליו, ואשר יכללו את 
 פרטי עבודת הפיקוח והליווי הספציפית.

כנת כתבי הי עבודות בלגהן  ,עבודותאין החברה מתחייבת להיקף  מובהר בזאת כי .1.10
, וייתכן לביצוע המפקחים ושיימסר ,פיקוחאום ות ניהול תיועבודלגבי והן  ,כמויות
לא תהא כל טענה  ולמפקחתימסר לידי המפקח כל עבודה ספציפית לביצוע, כי לא 

  ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה הנובעת מעובדה זו.

החברה מבקשת להבהיר במסגרת מאגר המפקחים יכללו גם מפקחים בעלי ניסיון  .1.11
קרים שבהם יבקשו נציגויות בתים משותפים ו/או בעלי בביצוע עבודות שימור, ובמ

 .בלבדמפקחים אלה ל לפנות זכויות לבצע עבודות שימור תוכל החברה 

כי שרותי הפיקוח אותם יעניק המפקח מכוח ההסכם בינו לבין החברה  עוד מובהר .1.12
יכללו מתן שירותי פיקוח על עבודות השיפוץ/שימור בלבד, וכי אם וככל שנציגויות 

ם משותפים יבקשו לבצע עבודות בנייה במהלך עבודות השיפוץ )להלן: בתי
הם יקבלו שירותי פיקוח צמוד ממפקח חיצוני איתו יתקשרו,  "(עבודות נוספות"

וכי המפקח על עבודות השיפוץ ו/או שימור יידרש אך ורק להעביר את דרישות 
ן. במקרה התשלום של המפקח החיצוני דרך המערכת הממוחשבת של עזרה ובצרו

 האמור יהא זכאי המפקח לתוספת תשלום כפי שנקבע בהסכם נספח ו'.

 והעברת הזמנות עבודה ספציפיותאופן ניהול המאגר  .2

למתן  על הסכםיחתום המפקחים מאגר ל הצטרף אלאשר מעוניין  מציעכל   .2.1
אשר מצורף לפנייה זו כנספח ו'. החתימה על החוזה שירותי ניהול תיאום ופיקוח 

 מאגר.  ה לצרפו אלוההחלטה אם  המציעאי מקדמי לבחינת  הצעתו של הינה תנ

פותח תיק בעזרה ובצרון לביצוע עבודות שיפוץ ו/או משותף ן יבו בניבכול פרויקט  .2.2
 :בהתאם לאופן הבחירה שיפורט להלן  יןיהבנהחברה מפקח עבור  שימור תמנה

הלת יקלט בטבלה ייעודית אותה מנמאגר יאל ה יצטרףכל מפקח אשר  .2.2.1
 החברה בסדר רץ ועוקב.

מנה עבור או נציג החברה אשר הוסמך לכך יועדת השיפוצים של החברה  .2.2.2
כל פרויקט ספציפי מפקח לצורך ביצוע עבודות תיאום, פיקוח וליווי 

 בהתאם לסבב מחזורי.

על אף האמור ועדת השיפוצים תהא רשאית שלא לפעול בהתאם לסבב  .2.2.3
וקת עומסי עבודה, מורכבות המחזורי האמור, וזאת בנסיבות של חל

השירותים, ניסיון וותק של המפקח, שביעות רצון מביצוע שירותים 
 ציגויות הבתים המשותפים וכיוצב'.קודמים, בקשות נ
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המפקח שייבחר יתחיל את עבודתו לאחר שיקבל "כתב מינוי מהנדס" עבור  .2.2.4

 עבודה ספציפית מאת עזרה ובצרון שתפרט בין היתר, את מיקום השיפוץ,
 וכן כל פרט נוסף אחר שיידרש. תקופתו ביצועוסוגו, היקפו, 

המפקח אשר יקבל לידיו כתב מינוי מהנדס יעניק את השירותים החל  .2.2.5
 משלב הכנת כתב הכמויות ועד לסיום תקופת הבדק של הקבלן.

 תקופת ההיכללות במאגר .3

חודשים, וזאת החל  24הנה החברה במאגר  מפקחהתקופה במסגרתה ייכלל  .3.1
ת מאגר. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופל הצטרפותוההודעה על  ממועד

יום  30שנה בכל פעם, וזאת בהתראה בת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות, 
 מראש ובכתב.

יהא רשאי להודיע לחברה על רצונו להיגרע מן המאגר, וזאת בהודעה המפקח  .3.2
יחדל ממתן  לאהמפקח יום. על אף האמור מובהר כי  30מוקדמת בכתב בת 

, וזאת גם אם הזמנת עבודה שניתנה לו לגבי בית משותף ספציפי השירותים לגבי 
, וזאת פקעה תקופת היכללותו במאגר, או כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר

לגריעתו מן המאגר, אלא מפקח . החברה לא תסרב לבקשת עד לתום תקופת הבדק
 מטעמים סבירים בלבד. 

מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא, מפקח גרוע החברה תהא רשאית ל .3.3
 ובכלל זה בשל כל אחד מן המקרים הבאים :

התקבלה תלונה מאת נציגות בית משותף לגבי אופן מתן השירותים על ידי  .3.3.1
 והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. המפקח

 המפקחהתקבלה תלונה מאת הגופים הממשלתיים/עירוניים מולם עובד  .3.3.2
 מתן השירותים על ידו והתלונה התבררה כאמיתית ומהותית. בדבר אופן

התקבלה תלונה מאת לשכת המהנדסים והאדריכלים בדבר פעילותו של  .3.3.3

 במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה. המפקח

 .החברההפר הפרה יסודית את הסכם ההתקשרות עם  המפקח .3.3.4

ניינים, הפר את חובת הסודיות ו/או חובתו שלא להימצא בניגוד ע המפקח .3.3.5
 . המפקחיםבאופן המונע ממנו את המשך הכללתו במאגר 

החברה אינה שבעת רצון מאיכות מתן השירותים המוענקים על ידי  .3.3.6
 המפקח. 

  ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד. 

אשר יוצע על ידו בהצעתו, והוא  המפקחהמציע יעניק את השירותים באמצעות  .3.4
לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת חברת עזרה רק המפקח יוכל להחליף את 

ם ההחלפה, והן לגבי זהות המחליף בשים לב לצורך בעמידת ובצרון, הן לגבי עצ
 המחליף בתנאי הסף.

עוד בטרם השלים את הכנת כתב הכמויות  במידה ומפקח ייגרע ממאגר החברה .3.5
עבור בניין  הוא יפסיק את מתן השירותים ועבודות הפיקוח –עבור הבניין הספציפי 

זה יועברו למפקח אחר מתוך מאגר החברה. במידה והמפקח ייגרע מן המאגר 
הוא יידרש להמשיך את מתן  –במהלך תקופת הפיקוח ו/או בתקופת הבדק 

השירותים עבור הבניין הספציפי עד לתום שנת הבדק, ולא יהא רשאי לסיים את 
 מתן השירותים טרם לכן.
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 ףס תנאי .4

אדם או גוף אשר במועד להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים  רשאי להגיש הצעה כל
 : המצטברים  שלהלן

 המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום )חברה או שותפות רשומה(. .4.1

הינו מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים המוצע מטעם המציע המפקח  .4.2
  .או הנדסאי בניין והאדריכלים

( שנים בפיקוח 3שלוש )של לפחות ניסיון המוצע מטעם המציע הנו בעל  מפקחה .4.3
כאשר לפחות פרויקט אחד כלל שיפוץ חזיתות של בית  פרויקטי שיפוציםהנדסי על 

  .משותף

על המפקח על מנת להיכלל במאגר לצורך ביצוע עבודות שיפוץ הכוללות שימור 
( שנים בפיקוח 3שלוש )בעל ניסיון של לפחות  בנוסףהמוצע מטעם המציע להיות 

 פרויקטי שימור. הנדסי על 

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא  .4.4
 מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע  .5

 גם ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע 
 :ם הבאיםאת המסמכי

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .5.1
, 1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 .תקפים למועד הגשת ההצעהכשהם 

מטעם המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  המפקחאישור על היותו של  .5.2
 בניין. איהנדס/כמהנדס

המוצע מטעם המציע המעידים כי הוא המפקח תעודות השכלה וקורות חיים של  .5.3
 בניין. הנדסאי/סיים לימודיו והוסמך כמהנדס

נאי בהתאם להיקפים ולמועדים המפורטים בתהמפקח פירוט ניסיונו הקודם של  .5.4
 בהתאם לנספח ב'. 4.3סף 

 פרופיל של המציע. .5.5

י כח לבדיקת רישום פלילי בהתאם לנספחים תצהיר היעדר הרשעות פליליות וייפו .5.6
 ד'.-ג'

 תצהיר עסקאות עם גופים ציבוריים בנוסח נספח ה'. .5.7

 תעודות, המלצות ואישורים שונים של המתכנן המוצע מטעם המציע. .5.8

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות  .5.9

 חוק מס ערך מוסף.ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ו

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .5.10

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. הפנייה על נספחיהכל מסמכי  .5.11

 במאגר הצטרפותומסגרת של מפקח שיוחלט על  ערבות .6
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להפקיד של החברה, יידרשו  המפקחיםמאגר ל הצטרפותםאשר יוחלט על  מפקחים .6.1

מותנית של בנק ישראלי לפקודת החברה על בידי החברה ערבות אוטונומית בלתי 
 "(.מסגרתערבות להלן: "₪ ) 10,000סך 

במאגר ועד שנתיים מיום  המפקחערבות המסגרת תהא בתוקף כל עוד נכלל  .6.2
, או בסיום תקופת הבדק של הבית המשותף האחרון הסרתו/גריעתו מן המאגר

 .  לפי המאוחר –שפיקח על עבודת השיפוץ בו 

 המפקחבכל מקרה שבו הפר א רשאית לחלט את ערבות המסגרת תה עזרה וביצרון .6.3
ובלבד שניתנה הודעה בכתב על ידי ההסכם, את התחייבויותיו בהתאם להוראות 

 . למפקחימים מראש  7עזרה וביצרון של 

לא קיים התחייבות כלשהי  המפקחבכל מקרה בו יתברר לעזרה וביצרון כי  .6.4
אם לכל דין, תהא עזרה וביצרון רשאית מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או בהת

, בפעם אחת או במספר פעמים, ה או מקצתהלגבות את סכום הערבות, כול
ולהיפרע מהן ביחס לכל הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים שיגרמו לעזרה 

 כאמור. המפקחוביצרון בפועל בגין אי קיום התחייבות 

חייב להפקיד מייד בידי  מפקחהיהיה  ה ערבות המסגרת, כולה או מקצתה,מומש .6.5
 עזרה ובצרון, ערבות בנקאית חדשה, בתנאים ובסכום זהה לסכום שמומש. 

 או מימושה,מוסכם ומוצהר בזאת במפורש בין הצדדים כי אין במתן הערבות / .6.6
, בין אם אלה סעדים המפקחמשום ויתור מצד עזרה וביצרון לסעדים אחרים כנגד 

אלה סעדים העומדים לבעלי הנכסים מכוח כל דין המפורטים בגוף החוזה ובין אם 
 הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל במועד ההפרה.

 וקבלת/הורדת מסמכי הפנייהאופן העיון  .7

בלא תשלום,  הפנייה( במסמכי תל אביב 9המסגר  ניתן לעיין במשרדי החברה )ברח'
-03ור טלפוני למספר ובכפוף לביר 16.01.2020החל מיום  שם לקבלםוכן ניתן 
להוריד את מסמכי הפנייה  החל מן המועד האמור ניתן יהאבנוסף,  .7910340

 . www.e-b.co.ilמאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 סתירות ו/או אי התאמות .8

או בין הוראה מהוראותיהם השונות, הפנייה בכל מקרה של סתירה בין מסמכי  .8.1
 . של החברה הבלעדיקול דעתה החברה, לפי שיתגבר ההוראה המיטיבה עם 

סתירות או אי בהירויות יוכל המציע הפנייה במסמכי  ותככל שלדעת המציע, קיימ .8.2
או למייל שכתובת  03-7910344באמצעות פקס שמספרו  לחברהלפנות, בכתב 

mayl@e-b.co.il תוך פרוט השאלות, 12:00בשעה  30.01.2020 ה עד ליום-בימים א ,
ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של הסתירות, השגיאות, אי 

 .בפנייהכל סעיף או כל פרט שהוא 

 תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.תשובות ו/או הבהרות  .8.3

מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,  .8.4
 שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 הגשת ההצעהאופן  .9

וכל יתר המסמכים הנדרשים הפנייה החתומים, , לרבות כל מסמכי מציעההצעת  .9.1
 שם הפנייהאשר תישא את  מעטפה סגורה המיועדת לכךתונח ב מאת המציע,

 יוםב  וזאת ,חברהב שיפוצי חזיתות בתיםבמחלקת  תיבת המכרזים, בבלבד
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א תתקבלנה הצעות שתשלחנה לבלבד.  14:00 עד לשעה 09:00 משעה 06.02.2020

  רנה לאחר המועד האמור לעיל.דואר או שתימסב

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  .9.2
 והחוזה המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.הפנייה 

 .הפנייהעל המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי  .9.3

טעמו על כל עמוד ועמוד ועל כל ורשי החתימה מהמשתתף יחתום באמצעות מ .9.4
, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות הפנייהמסמך הכלול במסמכי 

דפים בהם צוין מקום בשולי כל דף וכן במקום המיועד לכך.  שיפורסמו, וזאת
החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה שהמשתתף הינו 

תף ועל פי זכויות החתימה במשתתף ע"י מורשי וי חותמת המשתתאגיד, בליו
 החתימה של המשתתף, וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח.

 להכללת מציע במאגר החברהאמות מידה  .10

שקלול  אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר על פי  מפקחיםהחברה תכלול במאגר  .10.1
  הקריטריונים הבאים:

 

מובהר כי מספר המפקחים אותם תבחר החברה לכלול במאגר יהא בהתאם  .10.2
לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי עמסי העבודה הצפויים לה. כמו כן, החברה תהא 
רשאית לכלול במאגר מפקחים "על תנאי" כאשר במקרה זה היא תפעיל מפקחים 

י עבודה חריגים או במקרים שבהם היקפי העבודה בהם יהיו עומסאלה במקרים ש
 שיתנו ויצריכו הכללה של מפקחים נוספים.

את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה  הלעצמ תשומר החברה .10.3
, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה לחברהשויתור כזה לא יגרום נזק 

 הצעה או את ההצעות כולן. דחות כללן או שלמה ובין בדרך אחרת לפי הענייוה

, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או תייב, אך לא חתהא רשאיהחברה תמובהר כי  .10.4
, או למחול על הפגם, או לבקש הפנייהברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי 

 הבלעדי.  כאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעתהתיקונו 

גות, רשאית ועדת בה הסתיי שיש , אוהפנייה לתנאישאינה תואמת  הצעה .10.5
מקרה של שינוי או המכרזים, אך לא חייבת, לפסלה בשל כך בלבד. כך גם בכל 

רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או הפנייה תוספת לתנאי 
התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ות, תחייב ההצעה את המציע כאילו שינוי/ההסתייגהחליטה החברה להתעלם מן ה
 לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

 משקלו הקריטריון 

, לפי הערכת בביצוע עבודות שיפוץמציע ה ון הקודם שלאיכות הניסי
בין היתר על פי מדדים של ותק בענף, איכות ביצוע  האיכות,ועדת 

העבודות הקודמות והיקפן, והכל בהתאם למסמכים שיצורפו על ידי 
המציע ולבירורים שייערכו על ידי החברה אם תבחר לערוך בירורים כאלו 

 בכל דרך שהיא.

40% 

 60% המוצע מטעמו המפקחעם המציע ועם אישי  מראיון התרשמות
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 -החברה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע  .10.6

כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו  –לאחר הגשת הצעה 
 .ההפנייות נשוא וכישוריו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבוד

החברה אינה חייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה  .10.7
 שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  למתן שירותי ניהול תיאום ופיקוחהסכם החתימה על  .11

למתן מתחייב לחתום על הסכם  גיש הצעתו להיכלל במאגר החברהיאשר  מציעכל  .11.1
 נאי הפנייה, וזאת כתנאי לבחינת הצעתו.המצורף לת קוחשירותי ניהול תיאום ופי

למתן שירותי  הסכםיהיו חלק בלתי נפרד מ המציע, לרבות הצעת הפנייהמסמכי  .11.2
 לכל דבר ועניין. המציעוהם יחייבו את  ניהול תיאום ופיקוח

 הפנייהשינויים במסמכי  .12

, רת, קודם למועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגבכל ע תרשאי החברה .12.1
או במענה  , בכל אופן שהוא, ביוזמתההפנייהכי ויים ותיקונים במסמלהכניס שינ

לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
באחריות המציעים להתעדכן . הפנייה והם יפורסמו באתר האינטרנט של החברה

 כל העת באתר האינטרנט של החברה.

, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן חברהשל ה הבלעדי ל דעתההיה ועל פי שיקו .12.2
זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת 

    . החברה

, מטעמים שיירשמו, להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים תרשאי החברה .12.3
 תפורסם באתר האינטרנט של החברה.. הודעה כאמור בפנייה זו

 וספות ות נהורא .13

הבלעדי, לפנות למציע  ת, לפי שיקול דעתה, אך לא חייבתהא רשאירה תהחב .13.1
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר 
למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש 

ולה בעלי תוקף ותחאו היתר יהיו , ובלבד שכל רישיון אישור פנייה זולפי תנאי 
למחול על קיום דרישה או  תיהא רשאיהחברה תלמועד האחרון להגשת הצעות. 

אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון  הפנייהתנאי מתנאי 
 השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה.

בות מכל סיבה שהיא, לרהפנייה את הזכות לבטל את  העצמל תשומר החברה .13.2
 החברהחליט תאם המלא והסופי.  הבהתאם לשיקול דעתיביות, סיבות תקצ

או לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/ הליך הפנייה,כאמור לבטל את 
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

, יחולו על המציע ולא לפנייהכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה  .13.3

 יוחזרו לו בשום מקרה.

ניסיון  שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה להאת הזכות  ת לעצמהשומר ההחבר .13.4
 הבלעדי. קשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתהשלילי עימו או עם גורם ה

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר  .13.5
 מהצעה אחת. 
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 התחייבות המציע  .14

י להתקשרותו ו/או להתקשרות עה חוקית כלשההמציע מצהיר ומתחייב כי אין מני .14.1
, וכי בכל העת הוא יחזיק החברההמוצעים על ידו עם  מהמפקחיםכל אחד 

 באישורים הנדרשים על פי דין.

המציע מתחייב לפעול בהתאם לנדרש, בהתאם למפורט בפנייה זו, ובהתאם לאמור  .14.2
 בהסכם המצ"ב לפנייה.

על ידי נציגות הבית ועדים שיקבעו המציע ייקח חלק פעיל ורציף בישיבות, במ .14.3
 המשותף ו/או החברה, אם וככל שיידרש.

באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומו במאגר,  .14.4
המוצעים על ידו, בתנאי  המפקחיםובכלל זה בכל שינוי בעמידתו ו/או בעמידת 

 הסף, אף אם מדובר בשינוי זמני.  

עביר ו/או למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו או המחות ו/או לההמציע אינו רשאי ל .14.5

 את חובותיו לפי תנאי פנייה זו, כולן או חלקן. 

המציע אינו רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין  .14.6
 חברה.לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב מה

 איסור ניגוד עניינים:  .15

דיו או כל הפועלים מטעמו, ידרשו ובוע עבודה, עשיבחר לביצ מציעמובהר בזאת כי 
להתחייב כתנאי סף לקבלת העבודה שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין 

 בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה לה יבחרו.

 
 ועל ההצעה מסמכי הפנייהבעלות על  .16

 הפנייהין וסוג שהוא במסמכי האחרות מכל מ זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות
שייכות לעזרה ובצרון. המציעים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך 

 הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם עזרה ובצרון.
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 למסמכי הפנייה א'נספח 

 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 "(רוןובצ עזרהעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן: "

 

במסגרת פרויקטי של החברה מפקחים פס בקשה להצטרפות למאגר טו
 של בתים משותפים שיפוץ ו/או שימור

 

פרויקטי ובצרון לשירותי פיקוח עבור  הנני מבקש להיכלל במאגר המתכננים של עזרה
 שיפוץ.

י הנני מבקש להיכלל במאגר המתכננים של עזרה ובצרון לשירותי פיקוח עבור פרויקט
 שימור.

 במקום המתאים. ניתן לסמן את שתי האפשרויות( Xלסמן )נא 

 

 המפקחפרטי המתכנן/ תאגיד /שותפות בבעלות 

  שם/שם תאגיד/שותפות

  ח.פ. / ת.ז. 

 רחוב                                                                בניין כתובת מלאה

 עיר  

 מיקוד

 תא דואר

 

 

  ון טלפ

  פקס

  אר אלקטרונידו

 

 _______: ______ אשר מועסק על ידי המציע וייתן את השירותים נשוא הפנייה המפקחשם 

 

 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.

 

 _________________________________________________ 

 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך
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 למסמכי הפנייה ב'נספח 

 

 _______________תאריך:

 לכבוד

 "(עזרה ובצרוןעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן: "

 פירוט ניסיון מקצועי  

 

 .המוצע על ידי המציע כמפקחלהלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ ____________  המשמש 

שלוש המוצע מטעם המציע המוכיח כי הנו בעל ניסיון של לפחות  המפקחפירוט הניסיון של  .א
 הנדסי על פרויקטי שיפוצים. שנים בפיקוח  (3)

 

שם 
 הפרויקט

מזמין 
העבודה 

)שם 
 וטלפון( 

תיאור  תחום
 הפרויקט

מועד 
 תחילה

 היקף כספי  מועד סיום
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שלוש ות ניסיון של לפחפירוט הניסיון של המפקח המוצע מטעם המציע המוכיח כי הנו בעל  .ב

שנים בפיקוח הנדסי על פרויקטי שימור )רלוונטי רק אם מוגשת מועמדות להיכלל במאגר  (3)
 גם לצורך ביצוע פיקוח על עבודות שימור(: 

 

שם 
 הפרויקט

מזמין 
העבודה 

)שם 
 וטלפון( 

תיאור  תחום
 הפרויקט

מועד 
 תחילה

 היקף כספי  מועד סיום

             

             

             

       

       

       

 

 : ____________________________ המפקחחתימת 

 

 _________________________________________________ 

 חותמת חתימת המציע  שם מורשה החתימה  תאריך

 

 אישור עו"ד

 

במשרדי הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, 
___________, ה"ה_______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות ברחוב_

מספר______________/ המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
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וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם 
 עליה בפני.

 

הינם מורשי חתימה מטעמו,  המפקח_______________החתומים בשם  כי ה"הלאשר,  כן הנני
פי מסמכי התאגדותו -ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על

 פי הוראות הדין החל בעניין.-ועל

 

          _________________ 

 ________עו"ד         
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 נספח ג' למסמכי הפנייה

 

 

 לכבוד

 "(עזרה ובצרוןבצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן: "עזרה ו

 

 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום

 

אשר בכוונת המציע לבקש להכלילו  המפקחיש להחתים את בעל השליטה במציע וכן את *
 במאגר

 

מת וכי אהיה ת.ז.__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את הא__________אני הח"מ 
 פוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:צ

 

  הנני בעל משרד לתכנון/עובד במשרד לתכנון )מחק את המיותר( .1
 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה  10-הנני מאשר כי ב .2

_________         _____________פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע______
 ]פרט את מהות העבירה[.

 השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה  10-הנני מאשר כי ב .3

 פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה מסוג עוון ____________________________   

 ]פרט את מהות העבירה[.

 ן עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג תב  אישום בגיהנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כ .4

 עוון/ )מחק את המיותר( תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין עבירה________________ 

 ________________]פרט את מהות העבירה[.

                

 
 _________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                

 

 

 אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי 
ברחוב____________, ה"ה_______________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות 

הרתיו כי עליו להצהיר את האמת שי, ואחרי שהזמספר______________/ המוכר לי באופן אי
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם 

 עליה בפני.

 

          _________________ 

 ________עו"ד         
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 נספח ד' למסמכי הפנייה 

 

 

 לכבוד

 "(עזרה ובצרוןעזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן: "

 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי

 

 

 ת.ז._______________________ . _______________________1 אנו הח"מ:

 ת.ז. _______________________ . _______________________2  

 

ות נותנים בזה ייפוי כח והרשאה לעזרה ובצרון ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע אוד
ע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי עובדי המצי

 המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.

 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 2חתימה     1חתימה     תאריך 

 

 

 

 

    _____________________ 

 חותמת התאגיד     

 

 

יש להחתים את מורשי חתימה של המציע ואת המתכנן המוצע מטעם המציע על יפוי הכח 
 וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה.
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 פנייה' למסמכי הח הנספ

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 
( מצהיר בזאת, בכתב, "המציע"________________ שמספרו ____________ )להלן: 

 כדלקמן: 
 חד מאלה: הנני מצהיר, כי התקיים במציע א .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים   )א(
 זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  )ב(
השנים שקדמו  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –לפי חוק עובדים זרים 

 תימת ההצהרה.  לח
  –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 
 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

  -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) –"חוק עובדים זרים" 
1991. 

 .1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"חעותה בכמשמ – "שליטה"
 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;  )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(

 ד ההרשעה;  במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממוע
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  ( )ג

מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 
 ההרשעה האחרונה.  

 -לעניין סעיף זה  
כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א
 אחד מאלה: כל -זיקה" על "ב 
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 
 בעל השליטה בו; )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
 פעילותו של המציע; במהותם לתחומי

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
 הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר –"הורשע" 

 (. 31.10.02ן התשס"ג )יום כ"ה בחשו
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 בני אדם.

 
 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 

 
 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 
 

 אימות חתימה
 

שר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה מא עו"ד /רו"חאני הח"מ. 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
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 ' למסמכי הפנייהונספח 

 

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ 

 

 וחהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול תיאום ופיק

 

  

 

 

 

 

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ    ן:  ב י

 

 __________________________  ל ב י ן: 
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 הסכם למתן שירותי ניהול תיאום ופיקוח 

 2020שנערך ונחתם במשרדי עזרה ובצרון______, ביום ____ב ______ 

 

 52-001083-6עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ ח.צ.    ב י ן

 67776אביב -תל, בית אמפא, 9רחוב המסגר   

 03-7910340; פקס: 03-7910330טל':   

 "( החברה" או "עזרה ובצרון)להלן: "

             

מ צ ד       -

 -א ח ד  

 

 

 ____________________________ ח.פ. ____________   לב י ן

 מרח' ____________________________

 

 "(המפקח)להלן: "

מ צ ד        -

 -נ י  ש 

 

מפקחים, המאגר ל להצטרפותלקבלת הצעות  1276מספר והחברה פרסמה פנייה  :הואיל

והמפקח הגיש את מועמדותו וועדת המכרזים של החברה החליטה על צירופו של 

", מסמכי הפנייה והצעת המפקח מצורפים הפנייההמפקח למאגר )להלן: "

 ;להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו(

צרון להתקשר עם המפקח בהסכם מסגרת לביצוע  עבודות ניהול, צון עזרה ובברו והואיל:

יפו -תיאום ופיקוח על עבודות שיפוץ של בתים משותפים ברחבי העיר תל אביב

שיועברו לטיפולו מעת לעת על פי בחירת ועדת השיפוצים של החברה, והכל 

 ; "(שירותי הפיקוחכמוגדר וכמפורט בהסכם זה ונספחיו )להלן: "

מפקח מצהיר, כי הינו מכיר ויודע את כל הדרוש למטרת ביצוע שירותי המפקח וה והואיל:

וכי הינו בעל הכישורים, הרישיונות, הניסיון והאמצעים הנדרשים בגינם על פי כל 

דין והמאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה בכפוף לכל דין ובהתאם 

 למותנה בהסכם זה; 
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עצמו את ביצוע העבודות כל זאת בתנאים המפורטים על  סכים לקבלוהמפקח ה והואיל:

 להלן בהסכם זה; 

והצדדים מבקשים להסדיר את היחסים ביניהם בהתאם לאמור ולמפורט  והואיל:

 בהסכם זה להלן; 

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .2

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .2.1

הלן ואלו המצוינים בהמשך, מהווים חלק בלתי נפרד מן פורטים לים המהנספח .2.2

 החוזה:

מסמכי המכרז והצעת  - 1נספח א' .2.2.1

 המפקח;

שירותי הניהול, התיאום  -נספח א' .2.2.2

 והפיקוח;

 שכר החוזה;  -נספח ב'  .2.2.3

 אישור קיום ביטוחי המפקח;  -נספח ג'  .2.2.4

 ;הביצוענוסח ערבות  -נספח ד'  .2.2.5

     המבצע לנציגות  שבין הקבלן וץנוסח הסכם השיפ -' הנספח  .2.2.6

 המשותף;הבית                      

כל נספח או נספחים נוספים, שיצורפו לחוזה זה, יהוו מרגע חתימתם על ידי שני  .2.3

 הצדדים, חלק בלתי נפרד מן החוזה.

הכותרות שניתנו לסעיפים השונים אינן מהוות חלק מחייב של החוזה וניתנו לשם  .2.4

 נוחיות בלבד.

 שנאמר בו בלשון יחיד דינו כדין לשון רבים ולהיפך. ל מקום בחוזהכב .2.5

 הגדרות .3

 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:

המקרקעין, אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם   -"  אתר" .3.1

יבוצעו עבודות השיפוץ ולרבות כל מקרקעין 

אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע 

 ת שיפוץ;עבוד

  



 20- 
 

8910317/1 

 חוזה זה על נספחיו לרבות הדף הראשי של החוזה;   -" חוזהה" .3.2

 

מפרט טכני לעבודת השיפוץ הקיים אצל עזרה  - "המפרט הטכני" .3.3

ובצרון במועד הכנת כתב הכמויות וביצוע עבודת 

 השיפוץ;

 
תכנון ניהול, תאום ופיקוח צמוד על בצוע עבודות  -" "שירותי הפיקוח .3.4

 בנספח א' ה, הכל כמפורטהשיפוץ בתקופת החוז

 להסכם זה;

קבלן, לרבות נציגיו של קבלן, מורשיו המוסמכים   -"הקבלן"  .3.5

ו/או מי מטעמו, לרבות כל קבלן משנה הפועל 

בשמו ו/או בשבילו שנבחר על ידי נציגות הבית 

המשותף לבצע את  עבודות השיפוץ או כל חלק 

 מהן;

 מטעמה; יפו ו/או מי-אביב-עיריית תל    -"העירייה"  .3.6

חוזה לביצוע עבודת שיפוץ אשר הצדדים לו הינם  -שיפוץ"  "חוזה .3.7

נציגות הבית המשותף מצד אחד והקבלן מצד שני 

 ;'הכנספח העתק ממנו מצ"ב להסכם זה  ואשר

כתב כמויות מפורט לביצוע עבודת שיפוץ אשר יוכן  -"כתב כמויות"  .3.8

על ידי המפקח בכפוף להנחיות חוק העזר העירוני 

רט הטכני של עזרה ובצרון, ץ חזיתות, המפלשיפו

ולדרישות נציגות הבית המשותף באשר לסעיפי 

הרשות שאינם נכללים בחוק העזר, ואשר יצורף 

כחלק בלתי נפרד לחוזה השיפוץ ולרבות כל שינוי 

בכתב הכמויות אשר יאושר בכתב ע"י נציגות הבית 

 המשותף;

בקשר עם בצרון למפקח, כתב מינוי מטעם עזרה ו  -"כתב מינוי מפקח"  .3.9

הזמנת  שירותי הפיקוח לגבי בית משותף ספציפי 

שתכלול פרטים אודות עבודות הפיקוח בבית 

 המשותף הספציפי;

 מבנה שאינו מוגדר כמסוכן ו/או כמבנה לשימור;    -"מבנה רגיל"  .3.10

מבנה שהוכרז כמסוכן בהתאם לחוק עזר לתל  -"מבנה מסוכן"  .3.11

, כפי 2001 –, התשס"א אביב יפו )מבנים מסוכנים(

שיהיה בתוקף מעת לעת, או על פי חוק אחר שיבוא 

 במקומו;

 "נציגי הבית"  .3.12

נציגות הבית המשותף של הבניין נשוא הפרויקט   -ו/או נציגות הבית המשותף"              

יפו שנבחרה על ידי בעלי הזכויות  –בתל אביב 

 ;באסיפה כדין
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פוץ מעטפת הבית שותף לרבות שישיפוץ הבית המ -"עבודות השיפוץ"  .3.13

המשותף והחזיתות, כל אלמנט נוסף הקשור 

לרכוש המשותף, וכל עבודה נוספת הנכללת בכתב 

 הכמויות ו/או נלווות לו;

הודעה בכתב מאת עזרה ובצרון לקבלן המודיעה לו   -" הודעה על תחילת ביצוע" .3.14

להתחיל בביצוע עבודת שיפוץ. העתק מן ההודעה 

 יימסר למפקח;

      שכר הטרחה אשר ישולם למפקח על פי האמור    - "שכר החוזה" .3.15

 בחוזה זה;          

תכניות החזיתות של הבית המשותף הבנוי באתר  -" תוכניות" .3.16

עם ציון כל החזיתות המיועדות לשיפוץ, לרבות 

מידות מדויקות וציון פתחים, מזגנים, מסתורים 

רך ביצוע וכל מידע נוסף העשוי להיות רלוונטי לצו

ות השיפוץ, ולרבות התכניות, החישובים, עבוד

התיאורים, המדידות, התרשימים, הדיאגרמות, 

השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות וכל 

המסמכים האחרים שהוכנו על ידי המפקח ו/או 

המתכננים והיועצים תוך כדי ביצוע שירותי 

 הפיקוח;

ע במועד אשר נקבהתקופה שמתחילה  -" "תקופת ביצוע עבודת שיפוץ .3.17

בהודעה על תחילת ביצוע עבודה כתחילת ביצוע 

עבודת שיפוץ ומסתיימת במועד אשר נקבע בהודעה 

 זו ; 

 מהות העסקה .4

עזרה ובצרון מוסרת בזה למפקח והמפקח מקבל על עצמו ביצוע עבודות ניהול,  .4.1

תכנון תיאום ופיקוח על עבודות שיפוץ של בתים משותפים ברחבי העיר תל 

 ו.יפ-אביב

נו לביצוע עבודות ניהול, תכנון תיאום ופיקוח ביחס לכלל עבודות הסכם זה הי .4.2

אשר יכולות להיות בשלב אחד או במספר שלבים, וללא הגבלה בזמן,  השיפוץ

 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עזרה ובצרון. 

מובהר כי אין בהסכם זה ובנספחיו כדי להקנות למפקח בלעדיות כלשהי בביצוע  .4.3

ים בביצוע העבודות, וכי עזרה ובצרון תהא רשאית לבצע כל ב או מספר שלבשל

שלב של העבודות באמצעות מפקח אחר, במהלך ו/או לאחר ביצוע העבודות, על 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הצהרות המפקח  .5

המפקח מתחייב לבצע את שירותי הפיקוח, בזהירות, בנאמנות בדייקנות וברמה  .5.1

קצועי ובהתאם להוראות כל דין החל הנוהל המ מיטבלפי  מקצועית גבוהה,
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בנושא ניהול ופיקוח פרויקטים ובהתאם לדרישות שיועברו אליו על ידי עזרה 

 ובצרון או מי מטעמה, ודרישת מוסדות ורשויות מוסמכות אחרות.

המפקח מתחייב לבסס את שירותי הפיקוח על יסוד הנתונים, קווי היסוד,  .5.2

ובצרון ובתאום מלא עם הגורמים על ידי עזרה  התקציב וההנחיות שיקבעו

השונים כפי שייקבעו מזמן לזמן על ידי עזרה ובצרון, לנהוג לפיהם ולקיימם ללא 

 סטייה אלא אם כן קיבל הוראה או אישור בכתב מעזרה ובצרון. 

המפקח מתחייב לבצע את שירותי הפיקוח במסגרת תקציב שיקבע על ידי נציגות  .5.3

תקציבית שלא תעלה על הנקוב בכתב מקרה במסגרת  הבית המשותף, ובכל

הכמויות. המפקח יהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו 

כתוצאה מחריגה במסגרת התקציב האמור, ובתנאי שהחריגה כאמור נובעת 

 מטעות ו/או ליקוי במתן שירותי הפיקוח מצדו. 

סיים והחוקתיים, ובדתיים, ההנדהמפקח מצהיר כי ידועים לו כל הנתונים הע .5.4

 המתייחסים לעבודות השיפוץ והוא מתחייב לפעול במסגרת נתונים אלה. 

המפקח מתחייב לבצע את שירותי הפיקוח בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך  .5.5

קיום קשר מתמיד עם נציגות הבית המשותף, הקבלן, הגורמים שיעסקו בעבודות 

 .השיפוץ ויפעלו באתר ועזרה ובצרון

תה של עזרה ובצרון להורות אחרת, לא יגיש המפקח לקבלנים, בכפוף לסמכו .5.6

ליועצים, לאדריכל ולכל גורם הקשור בעבודות השיפוץ כל שירות הקשור 

במישרין או בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים 

 המתחייבים מהסכם זה.

ביעילות, בנאמנות,  זה המפקח מתחייב לבצע את שירותי הפיקוח על פי הסכם .5.7

במסירות, במומחיות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך השקעת מירב 

המאמצים, הכישרונות, הכישורים וניצול כל הידע הנדרש לביצוע שירותי 

הניהול. המפקח מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי הניהול יקיים משרד 

הוראות הסכם ניהול בהתאם למאורגן ומצויד באופן שיאפשר ביצוע שירותי ה

 זה. המפקח, ינהל, יבקר וידווח באמצעות מחשב ובתוכנה שאושרה מראש. 

מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה מר __________  נציג המפקח  .5.8

 למטרות ביצוע ההסכם.  

המפקח מצהיר, כי ידוע לו שעזרה ובצרון מתקשרת עמו בהסכם זה בהתבסס ועל  .5.9

 יבויותיו כמפורט בהסכם זה ובנספחיו., מצגיו והתחיסמך הצהרותיו

המפקח מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע  .5.10

שירותי הפיקוח לרבות רכב, טלפון נייד סלולארי, מכשירי מדידה, מכונות חישוב 

וכיוצב'. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המפקח ועל חשבונו, ועזרה 

אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו  בכל ובצרון לא תשא

 מכל סיבה שהיא.
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המפקח מתחייב להעמיד כוח אדם במספר ובאיכות כנדרש למילוי נאות של כל  .5.11

 התחייבויותיו בכלל והסכם זה בפרט על פי דרישת עזרה ובצרון.

אמור יהא בלבד. על אף הידוע למפקח כי עבודות השיפוץ יבוצעו ברכוש המשותף  .5.12

רשאי המפקח לכלול בעבודות השיפוץ עבודה ספציפית ברכוש פרטי של אחד 

מדיירי הבית המשותף, וזאת אך ורק במקרה בו עבודה זו הינה תנאי לביצוע 

 עבודה ברכוש המשותף.

סעיפי החובה לשיפוץ  21ידוע למפקח כי חובה שעבודות השיפוץ תכלולנה את כל  .5.13

יפו בכפוף להוראות -גדרו על ידי עיריית תל אביב"( שהובהת החועבודו)להלן: "

חוק העזר העירוני. המפקח מצהיר שידוע לו כי לא ניתן יהא לבצע שינויים 

בתכולת עבודות )שאינן בגדר עבודות החובה( ללא קבלת אישורו מראש ובכתב, 

על ואישור זה יינתן על ידו רק במידה שהקטנת היקף עבודות אלה לא תעלה 

 משכר החוזה, והכל על פי שיקול דעתו המקצועי. 10%-למעלה מ

 לוח הזמנים לביצוע שירותי הניהול .6

( 24תקופת ההתקשרות על פי חוזה מסגרת זה הינה למשך עשרים וארבעה ) .6.1

"תקופת חודשים, החל מיום ___________ וכלה ביום ____________ )להלן: 

נות שנה כל אחת )עד ופות נוספות ב(, והיא תתחדש באופן אוטומטי לתקהחוזה"

ארבע שנים נוספות( בכפוף להכללתו של המפקח במאגר המפקחים של החברה. 

על אף האמור החברה תהא רשאית לגרוע את המפקח מן המאגר בהתאם 

 להוראות הפנייה וכמפורט בהן.

ככל שהמפקח החל בביצוע עבודות הפיקוח במהלך תקופת החוזה, ותקופה זו  .6.2

את עבודות הפיקוח עד לסיום שנת הבדק ולא יהא ימשיך המפקח  הסתיימה,

רשאי להפסיקן. על אף האמור במקרה בו המפקח טרם השלים את הכנת כתב 

הכמויות עבור הבית המשותף הספציפי ו/או טרם נחתם הסכם שיפוץ בין הקבלן 

יפסיק המפקח –המבצע לבין נציגות הבית המשותף, ותקופת החוזה הסתיימה 

 קוח והחברה תחליפו במפקח אחר מתוך המאגר.תן שירותי הפיאת מ

המפקח יבצע את שירותי הפיקוח בהתאם ללוח הזמנים אשר ייקבע בהודעה על  .6.3

 מינוי מפקח.

המפקח מתחייב לבצע את שירותי הפיקוח באופן שימנע כל עילה מהגורמים  .6.4

הם כלפי העוסקים בעבודות השיפוץ מלטעון לעיכוב כלשהו בביצוע התחייבויותי

ת הבית המשותף ובאופן שיבטיח ביצוען בהתאם ללוח הזמנים שייקבע נציגו

בהסכם השיפוץ. כמו כן, מתחייב המפקח לבצע את שירותי הפיקוח באופן שלא 

יעכב עבודותיהם של כל מתכננים, יועצים, קבלנים וגורמים אחרים שיפעלו 

 בביצוע העבודות. 

לא כל התנאים המצטברים מוצדק רק בהתמעיכוב בביצוע שרותי הפיקוח, יוכר כ .6.5

 הבאים ולמשך הזמן שעזרה ובצרון תקבע, דהיינו: 
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הוא נובע מעיכוב בביצוע העבודות ו/או השלמתן עקב נסיבות של גיוס כללי  .6.5.1

בשעת חירום, מצב מלחמה מוכרז, רעידת אדמה, שריפה או אסון טבע 

 "(. אירוע מעכבבאתר הבנייה או בסביבתו )בהסכם זה: "

עזרה ובצרון על קיומו של האירוע מעכב מיד עם היוודע לו המפקח הודיע ל .6.5.2

על כך ונקט בכל הפעולות הסבירות על מנת למנוע את השפעתו על ביצוע 

העבודות ו/או צמצם ככל הניתן את השפעתו על ביצוען, ועדכן את עזרה 

 ובצרון מעת לעת על הצעדים הננקטים על ידו לשם כך. 

המעכב אכן מצדיק עיכוב ביצוע שירותי  רה, כי האירועעזרה ובצרון איש .6.5.3

הפיקוח ואת משך הדחייה. במקרה זה תוארך תקופת מתן שירותי הפיקוח 

 בתקופה השווה לתקופה בה נמשך האירוע המעכב.

ימים, תקום לעזרה  60במקרה בו נמשך אירוע מעכב לתקופה העולה על  .6.5.4

ת לה( ות אחרת העומדובצרון, ולה בלבד, הזכות )מבלי לפגוע בכל זכ

 להביא לביטולו של חוזה זה ובכפוף למסירת הודעה בכתב למפקח. 

 ביצוע שירותי הפיקוח .7

באחריות המפקח לוודא כי עבודות השיפוץ תתבצענה במסגרת התקציבית  .7.1

בהתאם לקבוע בחוזה שבין הקבלן לבין נציגות הבית המשותף ובהתאם לכתב 

 הכמויות.

את אישורה של נציגות הבית ת חייבת לקבל כל סטייה מהמסגרת התקציבי .7.2

 המשותף.

המפקח יסיים את שירותי הפיקוח והתפקידים המוטלים עליו לפי כל סעיפי חוזה  .7.3

זה, כולל קבלה סופית של עבודת שיפוץ, בתום תקופת הבדק האחרונה של מרכיבי 

השיפוץ השונים. על אף האמור מובהר כי המפקח יסייע לחברה בכל נושא הקשור 

אף בתום שנת הבדק, וישתתף בדיונים ו/או פגישות הקשורות עם  עבודות השיפוץל

עבודות השיפוץ ו/או בכל מקרה של מחלוקת עם נציגות הבית המשותף לרבות 

 השתתפות בהליכים משפטיים ככל שיהיו.

 המפקח יהיה אחראי על פיקוח וניהול תקין של עבודות השיפוץ. .7.4

ה בנאמנות, ברמה מקצועית וחו של חוזה זהמפקח יבצע את התחייבויותיו מכ .7.5

נאותה ובהתאם לחוקת האתיקה המקצועית של לשכת המהנדסים והאדריכלים 

בישראל, והוא אחראי לטיב העבודות שיעשו על ידו ויישא בכל אחריות הנובעת 

 מאישורו את עבודות הקבלן ו/או התשלומים לקבלן.

בית המשותף בפני ו את נציגות ההמפקח לא יהא רשאי לחייב את עזרה ובצרון ו/א .7.6

צד ג' ללא הסכמה בכתב של נציגות הבית המשותף ו/או עזרה ובצרון ו/או להציג 

 עצמו בפני צד ג' כמורשה לחייב את עזרה ובצרון. 

המפקח יעמיד לרשות נציגי הבית המשותף ו/או עזרה ובצרון כל מסמך, נתוני  .7.7

 הם.עם דרישת מי ממחשב או תכניות הנוגעים לעבודת השיפוץ, מיד 

המפקח יוודא כי באתר העבודות נמצאים בעלי התפקידים הנדרשים על פי דין  .7.8

 לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.
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עם סיום עבודת השיפוץ, יעמיד המפקח את כל המסמכים הנוגעים לעבודת  .7.9

 השיפוץ לרשות נציגות הבית המשותף ויעביר העתק מהם לידי עזרה ובצרון.

ד מעובדיו לא ידרוש ולא יקבל טובת הנאה, הוא או כל אח המפקח מתחייב, כי .7.10

 תשלום, עמלה או מתנה מכל גורם כלשהו הקשור למי מהצדדים לעבודת השיפוץ.

בכל מקרה בו למפקח קשר כלשהו עם אחד הגורמים הקשורים לעבודת השיפוץ, 

 העלול להביא לניגוד עניינים או לחשש של ניגוד עניינים, ידווח המפקח על כך

 בהזדמנות הראשונה ויפעל בהתאם להוראות עזרה ובצרון. לעזרה ובצרון

זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו  7סעיף  .7.11

 תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח במסגרת עבודות השיפוץ .8

ר המפקח לביצוע ראותיו, ואישוהקבלן יהא כפוף בביצוע העבודות למפקח ולהו .8.1

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.

 האמור לעיל, סמכויות המפקח תהיינה כדלקמן: יותמכלללגרוע  לימב .8.2

המפקח יבדוק את העבודות וישגיח על ביצוען וכן יבדוק את טיב  .8.2.1

החומרים המשמשים בביצוע העבודות וטיב המלאכה הנעשית 

בביצוען, ויממש כל סמכות אשר הוקנתה לו, במישרין או בעקיפין, 

בל מהמפקח, כל הוראה שיק בהוראות הסכם זה. הקבלן ימלא אחרי

 תוך תקופה שתקבע לשם כך על ידי המפקח. 

המפקח יהיה רשאי לתת לקבלן הוראות, לרבות סקיצות לפי הצורך  .8.2.2

בקשר לביצוע העבודות, או כל חלק מהן, וכן רשאי המפקח לשנות 

את ההוראות או הסקיצות האמורות והקבלן ימלא בקפדנות אחרי 

 .ו, כאמור לעילכל הוראות המפקח שיינתנו ל

המפקח יהיה רשאי להשלים, על ידי הוראה בכתב לקבלן, כל תיאור  .8.2.3

המפרט  הטכני או בכתב הכמויות  –אשר לא פורט בתיאור העבודות 

אשר לדעת המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מהווה המשך הגיוני 

והכרחי לביצוע העבודות וכל עבודה הנזכרת בתיאור העבודות או 

 ת.בכתב הכמויו

בהוראה שתינתן לקבלן בכתב כל סתירה או אי התאמה  המפקח יישב .8.2.4

 בין מסמכי ההסכם.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על הפסקת העבודות או על שינוי,  .8.2.5

תיקון או הריסה של העבודות, או כל חלק מהן, אם לדעת המפקח, 

 לא נעשו בהתאם להוראות ההסכם או הוראות המפקח.
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עבודה או ציוד שיראו למפקח סול כל חומר, המפקח יהיה רשאי לפ .8.2.6

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 

והקבלן  חומר, וזאת בנוסף לבדיקות הקבועות במסמכי ההסכם,

על חשבונו אחרי כל דרישה כאמור. המפקח יהא הקובע היחיד ימלא 

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 

חומרים או ציוד לביצוע ממנו מובאים  אליהן, וכן לכל מקום

העבודות או בקשר אליהן, והקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח 

את העובדים, הכלים והמכשירים שיהיו נחוצים לו לשם בדיקת 

 ביצוע העבודות.

 קביעות המפקח יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין. .8.2.7

וצעות בודות אינן מבהמפקח רשאי להפסיק את העבודות בכל עת, אם ראה כי הע .8.3

פי -בהתאם להנחיותיו ו/או בהתאם להוראות החוזה ו/או עפ"י כל דין וזאת על

שיקול דעתו הבלעדי. על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות מיד עם התקבל 

ההוראה מאת המפקח ובהתאם לתנאים ולתקופה שיקבע המפקח. הקבלן לא 

 אה על כך בכתב. ידי המפקח הור-יחדש את ביצוע העבודות, אלא אם ניתנה לו על

 שכר החוזה  .9

עבור ביצוע שירותי הפיקוח ומילוי כל התחייבויות המפקח על פי חוזה זה במלואן  .9.1

 בנספח ב'ובמועדן, תשלם עזרה ובצרון למפקח את שכר החוזה בתנאים כמפורט 

 "(.שכר החוזהלהסכם זה )להלן: "

 למען הסר ספק, ההוצאות המפורטות להלן לא תיכללנה בתחשיב שכר החוזה: .9.2

 בדיקות קרקע ובדיקת חומרים; .9.2.1

 מדידות: טופוגרפיה וגיאודסיה; .9.2.2

אגרות עירוניות וממשלתיות, תשלומים לחברת החשמל ולחב' בזק  .9.2.3

 עבור חיבור חשמל וטלפון;

 תשלום למחלקות עירוניות; .9.2.4

 העסקת יועצים לפרויקט(. –להלן  10שכר מומחים ויועצים )ראה סעיף  .9.2.5

 שכר בוררים, עו"ד והוצאות משפטיות; .9.2.6

פרמיות, פיצויים וכו' שישולמו לקבלנים כגון: פרמיות עבור קידום  .9.2.7

מועד סיום העבודות ו/או פיצויים עבור נזקים שיגרמו לקבלנים 

 וספקים;

 י טיפול המפקח;גנרטורים שיסופקו בל .9.2.8
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 שנאים מסופקים ע"י חברת החשמל; .9.2.9

 מס ערך מוסף; .9.2.10

 העסקת יועצים .10

ככל שתידרש העסקת יועצים במסגרת עבודות השיפוץ מפאת היקף או אופי או  .10.1

מורכבות עבודת השיפוץ או צורך הכרחי אחר, יהא רשאי המפקח להורות לנציגי 

או חלקם, על  הבית המשותף להעסיק את היועצים המפורטים להלן, כולם

חשבונם, לצורך תכנון העבודות המפורטות להלן בקשר עם עבודת השיפוץ ואשר 

 חייבים בייעוצם לקבלת תיק ביצוע לשיפוץ מושלם. 

יביאו נציגי הבית המשותף את  אישרו נציגי הבית המשותף להעסיק יועץ כאמור, .10.2

ות ו/או הנחיות והמלצות היועץ, והמפקח יהא אחראי על יישומן בכתב הכמוי

 התוכניות.

היה ונציגי הבית המשותף לא יקבלו את המלצת המפקח להעסקת יועצים נוספים  .10.3

יציג המפקח בפני נציגות הבית המשותף את המשמעויות הנובעות מאי קבלת 

המלצתו, והוא יהא רשאי לסיים את מתן שירותי הפיקוח במידה והייעוץ הנוסף 

במקרה זה תהא רשאית עזרה ובצרון  הנו מהותי להמשך ביצוע עבודות השיפוץ.

להעביר את הטיפול בשיפוץ למפקח אחר או לסיים את ביצוע עבודות השיפוץ 

 באמצעותה.

 השלמת שירותי הפיקוח  .11

המפקח יוודא שהשלמת עבודות השיפוץ יבוצעו בהתאם לאמור בהסכם זה  .11.1

 ובהסכם שבין הנציגות לבין הקבלן. 

 נאים הבאים במצטבר:סיום עבודות השיפוץ יהא בהתקיים הת .11.2

הוראות ההסכם שבין הקבלן לנציגות, ועל פי  העבודות הושלמו לפי .11.2.1

 המפרטים, התוכניות, כתב הכמויות והוראות כל דין.

פסולת חומרי הבניין  הוסרו הפיגומים סביב הבית המשותף, סולקה .11.2.2

מסביבתו, באופן שיש גישה חופשית ונוחה לבית המשותף, ובוצעה החזרת 

 תו בכפוף לעבודות השיפוץ.המצב לקדמו

המפקח ביצע פגישת מסירה באתר עם נציגות הבית המשותף והקבלן,  .11.2.3

במסגרתו נחתמה תעודת ההשלמה על ידי הנציגות, המפקח והקבלן. העתק 

 מתעודת ההשלמה יימסר לידי עזרה ובצרון.

המפקח יורה לקבלן וכל הגורמים שיועסקו בביצוע העבודות, לפי העניין, בדבר  .11.3

וע ההשלמות, ההתאמות והתיקונים שעליהם לבצע בהתאם להחלטתו על פי ביצ

דרישות נציגות הבית המשותף שיימצאו על ידו כמוצדקות, וכן יפרט את 

 המסגרת התקציבית לביצוען )ככל שתהא( ואת מועד השלמתן.

חודשים במסגרתה יפעל  12עם סיום עבודות השיפוץ תחל תקופת בדק בת  .11.4

עבודות שיידרשו לביצוע תיקון ליקויים שיתגלו כתוצאה המפקח לתיאום כל ה
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מעבודות השיפוץ ו/או בקשר אליהן, יפקח על ביצוען על ידי הקבלן ויקבע את 

 מועד ביצוען. 

 

 ערבות בנקאית לקיום ההסכם .12

להבטחת קיום כל התחייבויות המפקח על פי הסכם זה ימסור המפקח לעזרה  .12.1

על סך  'ד כנספחסח המצורף להסכם זה ובצרון ערבות בנקאית אוטונומית בנו

 "(. הערבותש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן: " 10,000

המפקח מתחייב, כי הערבות תעמוד בתוקפה ברציפות למשך כל תקופת  .12.2

היכללותו במאגר המפקחים של החברה. הערבות תוצא לתקופה ראשונה אשר 

ובצרון אישור מאת  חודשים. המפקח מתחייב להמציא לעזרה 24-לא תפחת מ

יום  30חודשים נוספים לפחות  12-הבנק הערב בדבר הארכת תוקפה של ערבות ב

 לפני מועד פקיעתה.

מובהר במפורש כי אי הארכת הערבות במועד תהא תנאי מספיק לזכותה של 

 . עזרה ובצרון לדרוש את פירעון הערבות ללא כל התראה מוקדמת למפקח

מתחייב המפקח, כי בכל מקרה בו תתעורר מחלוקת מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .12.3

או התחייבויות של המפקח כלפי עזרה ובצרון, \בין הצדדים, ביחס לחובות ו

יאריך מעת לעת את הערבות התקפה באותו מועד למשך כל תקופת המחלוקת 

בין הצדדים עד להכרעתה או עד לסילוקה בהסכמת הצדדים. לא האריך המפקח 

יום לפני מועד פקיעתה, רשאית עזרה ובצרון לחלט  14-ד לאת הערבות כאמור ע

 את הערבות.

 הערבות תוחזר למפקח בהתקיים כל התנאים הבאים: .12.4

המפקח השלים את ביצוע שירותי הפיקוח בשלמותן, לרבות תקופת  .12.4.1

הבדק, כמפורט בהסכם ועזרה ובצרון אישרה את התאמתם לתנאי 

 ההסכם, ואישורה נמסר למפקח.

תביעה או דרישה עומדת ותלויה נגד עזרה ובצרון על לא תהייה כל  .12.4.2

 ידי צד שלישי שעילתה בביצוע שירותי הפיקוח על ידי המפקח.

הערבות תשמש להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויות המפקח על פי תנאי  .12.5

 ההסכם.

בכל מקרה בו יתברר לעזרה ובצרון, כי המפקח לא קיים התחייבות כלשהי  .12.6

סכם זה ו/או בהתאם לכל דין, תהא עזרה ובצרון רשאית מהתחייבויותיו על פי ה

לגבות את סכום ערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת או במספר פעמים, 

ולהיפרע ממנה ביחס לכל הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים שיגרמו 

 לעזרה ובצרון בפועל בגין אי קיום התחייבות המפקח כאמור. 

ך את תוקף ערבות כאמור לעיל, בכל מקרה של מבלי לפגוע בחובת מפקח להארי .12.7

אי הארכת הערבות על פי הוראות ההסכם, תהיה עזרה ובצרון זכאית לעכב 
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ביצוע תשלומים כל שהם על חשבון התמורה ו/או לממש את הערבות ולהחזיק 

בסכום שמומש כבטחון לקיום כל התחייבויות המפקח. בגין תקופת העיכוב 

לכל תוספת לתמורה על אף כל הוראה אחרת  כאמור לא יהא זכאי המפקח

 בהסכם זה או על פי דין.

כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבויות ו/או בהארכת תוקפן ו/או בגבייתן,  .12.8

 יחולו על המפקח וישולמו על ידו.

במקרה של מימוש ערבות מהערבות, כולה או חלקה, במהלך ביצוע העבודות,  .12.9

ה ובצרון ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים יהיה  המפקח חייב להמציא מיד לעזר

הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. עזרה ובצרון תהא רשאית לגבות 

מהמפקח כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לה מהמפקח על פי מסמכי 

 ההסכם ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש הערבות.  

ום ויתור מצד עזרה ובצרון על זכותה אין במתן הערבויות על פי הסכם זה מש .12.10

לסעדים אחרים כנגד המפקח בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה 

 סעדים העומדים לעזרה ובצרון על פי כל דין, או כדי להגביל את סכומם וסוגם.

זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו  11סעיף  .12.11

 ודית של חוזה זה.תיחשב הפרה יס

 אחריות .13

 אחריות לגבי מסמכים שאישרה עזרה ובצרון .13.1

אישרה עזרה ובצרון תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי הפיקוח אשר 

הוכנו ע"י המפקח בהתאם לחוזה זה, או שעזרה ובצרון דרשה מהמפקח להכינם 

את המפקח  בהתאם לחוזה זה, לא ישחררו אישור או דרישת עזרה ובצרון כאמור

מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בהם כדי להטיל על עזרה ובצרון אחריות 

 כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים האמורים. 

 אחריות בנזיקין .13.2

מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה, יהא אחראי  .13.2.1

המפקח למילוי התחייבויות הקבלן בכל הקשור לעמידה בלוח זמנים, 

אם להוראות המפרטים, התוכניות וכתב הכמויות, וכל עבודה בהת

 התחייבות אחרת הנובעת על פי דין.

המפקח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן אשר יגרמו לכל  .13.2.2

אדם ו/או גוף שהם, לרבות לעזרה ובצרון ו/או למי מטעמה ו/או לכל 

ני רשות עירונית או ממשלתית ו/או לנציגות הבית המשותף ו/או לקבל

המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי באתר ו/או מחוץ לאתר ו/או 

לכל צד שלישי אחר, וזאת אם יוכח כי נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או 

מחדל של המפקח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, בין בתקופת ביצוע העבודה 

ובין בתקופת הבדק ומתחייב לשלם כל סכום בגין נזק ו/או כאמור, 

 ין של בית משפט בישראל.בהתאם לפסק ד
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המפקח יהיה אחראי גם לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או  .13.2.3

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 

ה מכל אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה שלו ועובדיו, כתוצא

נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות 

ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, בהתאם לפסק דין של 

 בית משפט בישראל.

בכפוף למתן אפשרות למפקח להתגונן מפני תביעה, המפקח יפצה ו/או  .13.2.4

שותף, ישפה את עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה ו/או נציגות הבית המ

בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם להם כתוצאה מכל תביעה 

בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שעזרה ובצרון ו/או מי 

מטעמה ייאלצו לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, 

מתחייב המפקח לשלם כל סכום כזה לעזרה ובצרון ו/או למי מטעמה, 

מים ממועד קבלת דרישה ראשונה, לרבות כל ( י10תוך עשרה )

ההוצאות שעזרה ובצרון ו/או מי מטעמה נשאו בהם בקשר לכל תביעה 

 כזו, אזרחית או פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת. 

המפקח אחראי כלפי נציגות הבית המשותף ו/או עזרה ובצרון לטיב ואיכות כתב  .13.3

יפוץ שבוצעו מכוחו. כמו כן יהא אחראי הכמויות שהוכן על ידו ועבודות הש

 המפקח לטיב ויאכות עבודות הפיקוח שניתנו על ידו.

המפקח משחרר את עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה, מכל אחריות ביחס לפיקוח על  .13.4

 טיב עבודת השיפוץ, לבדיקת הכמויות שבוצעו ולבדיקת חשבונות הקבלן.

עזרה ובצרון כדי לגרוע  מובהר, כי אין במתן ההנחיות וקווי היסוד מאת .13.5

 מאחריותו של המפקח לביצוע שירותי הניהול על הצד הטוב ביותר. 

זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו  12סעיף  .13.6

 תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

 ביטוח .14

ח לערוך מבלי לגרוע מאחריות המפקח עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין, מתחייב המפק .14.1

ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית על חשבונו ועל שמו, למשך תוקפו של חוזה זה 

וכל עוד קיימת אחריותו על פי חוזה זה או עפ"י כל דין, אך בכל מקרה לא פחות 

משנתיים מיום סיום עבודת השיפוץ, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת 

לחוזה הפיקוח ומהווה חלק  ג' כנספחהביטוח המצורף לתנאי החוזה עם המפקח 

 (."אישור עריכת הביטוחים"בלתי נפרד ממנו )להלן 

ללא צורך בדרישה מצד עזרה ובצרון,  מתחייב המפקח להמציא לידי עזרה ובצרון  .14.2

( ימים ממועד חתימת חוזה זה את אישור עריכת הביטוחים. 7לא יאוחר משבעה )

ת הביטוחים לבין האמור בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכ

בחוזה זה, מתחייב המפקח לדרישת עזרה ובצרון, לגרום לשינוי הביטוחים 

 האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. 
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כן מתחייב המפקח לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים, 

 ה זה בתוקף. מדי שנת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף ו/או כל חוזה להארכת חוז

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או  .14.3

בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בה כדי להטיל אחריות כלשהי על 

פי כל -פי חוזה זה או על-עזרה ובצרון ו/או לצמצם את אחריותו של המפקח על

 דין.

ים הנערכים על פי חוזה זה. כן המפקח מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוח .14.4

מתחייב המפקח לשתף פעולה עם עזרה ובצרון, לשם שמירה ומימוש של זכויות 

 פיהם. -עזרה ובצרון על

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור  .14.5

עריכת ביטוחי המפקח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפקח, ועליו 

 בחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.ל

המפקח פוטר בזה את עזרה ובצרון והבאים מטעמו מכל אובדן ו/או נזק שייגרם  .14.6

על ידו לרכושו של המפקח ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של 

 המפקח פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

יעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה מוסכם בזאת, כי קב .14.7

בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המפקח שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 

לפי הסכם זה. המפקח מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

דרישה כלפי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות 

ם ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על האמורי

 ידו.

המפקח מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .14.8

השירותים נשוא חוזה זה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם 

 הוראות ביטוח ההולמות את היקף ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם

בביטוחיו כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפקח הוא הנושא באחריות 

כלפי עזרה ובצרון ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים 

היו להינתן על ידי מפקח משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את עזרה 

בעקיפין, עקב שירותים  ובצרון בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או

שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי מפקח המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן 

 ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

לא התקשר המפקח בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות  .14.9

רישות חוזי הביטוח, יחולו החוזה,  שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל ד

 ההוראות הבאות:

( ימים, 7עזרה ובצרון רשאית, לאחר שנתנה למפקח התראה של שבעה ) .14.9.1

להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, 

 ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.
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לעיל, יחולו כל הוצאותיה על  14.9.1עשתה עזרה ובצרון כאמור בסעיף  .14.9.2

 המפקח.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות המפקח המפורטות בסעיף  .14.9.3

 זה, או כדי להטיל על עזרה ובצרון חבות כלשהי.     

 המפקח מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו ועובדיו. .14.10

עיל, כדי לשחרר את המפקח מאחריות כלשהי בגין נזק אין בהוראות סעיף זה ל .14.11

 כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסות הביטוח כאמור.

זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו  14סעיף 

 תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

 זה ו/או ביטולוסיום החו .15

 סיום החוזה .15.1

רשאית עזרה ובצרון בכל עת  -על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה  .15.1.1

ומכל סיבה שתראה בעינה להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי סיום 

על ידי הודעה בכתב על כך למפקח מאת עזרה ובצרון. ניתנה הודעה 

יהיה לפחות יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה וש -כאמור 

חודש ימים מיום מתן ההודעה. מוסכם ומובהר כי עזרה ובצרון תהא 

רשאית לסיים חוזה זה כולו ו/או כל אחת מעבודות השיפוץ המבוצעות 

 על ידי המפקח מכוחו של החוזה ו/או כל חלק מהם.

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי החברה תהא רשאית לגרוע מפקח מן  .15.1.2

ה סבירה שהיא, לאחר שנתנה למפקח זכות המאגר בכל עת ומכל סיב

 בכתב או בעל פה, ובכלל זה בשל כל אחד מן המקרים הבאים: –שימוע 

התקבלה תלונה מאת נציגות בית משותף לגבי אופן מתן  .15.1.2.1

השירותים על ידי המפקח והתלונה התבררה כאמיתית 

 ומהותית.

התקבלה תלונה מאת הגופים הממשלתיים/עירוניים מולם עובד  .15.1.2.2

ח בדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלונה התבררה המפק

 כאמיתית ומהותית.

התקבלה תלונה מאת לשכת המהנדסים והאדריכלים בדבר  .15.1.2.3

 פעילותו של המפקח במסגרת מתן השירותים נשוא מאגר זה.

 המפקח הפר הפרה יסודית את הסכם ההתקשרות עם החברה. .15.1.2.4

צא בניגוד המפקח הפר את חובת הסודיות ו/או חובתו שלא להימ .15.1.2.5

עניינים, באופן המונע ממנו את המשך הכללתו במאגר 

 המפקחים. 
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 ההחלטה הסופית בעניין זה נתונה לחברה בלבד.

 

הובא החוזה לידי סיום כמפורט לעיל  תשלם עזרה ובצרון למפקח את  .15.1.3

שכרו בעד אותו חלק מעבודת השיפוץ שביצע עד למועד הנקוב בהודעת 

שיעור שייקבע ע"י עזרה ובצרון לגבי כל החברה כמועד סיומו , לפי ה

שלב ביניים, הכל לפי העניין ולפי הערך היחסי של העבודה שהמפקח 

 ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות.

עזרה ובצרון לא מתחייבת בפני המפקח על היקף ביצוע של עבודות  .15.1.4

שיפוץ, הן בהיבט הכספי והן בהיבט מספר עבודות השיפוץ ואין 

זה התחייבות של עזרה ובצרון להעברתה של עבודת בחתימת החו

  שיפוץ כלשהי למפקח.

היקף הביצוע ייקבע עפ"י שיקול הדעת הבלעדי של עזרה ובצרון 

 והמפקח מוותר על כל טענה ו/או תביעה הקשורה בהיקף הביצוע.

המפקח יהא רשאי להודיע לחברה על רצונו להיגרע מן המאגר, וזאת  .15.1.5

יום. על אף האמור מובהר כי המפקח  30 בהודעה מוקדמת בכתב בת

לא יחדל ממתן השירותים לגבי הזמנת עבודה שניתנה לו לגבי בית 

משותף ספציפי , וזאת גם אם פקעה תקופת היכללותו במאגר, או 

כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר, וזאת עד לתום תקופת הבדק. 

מטעמים החברה לא תסרב לבקשת מפקח לגריעתו מן המאגר, אלא 

 סבירים בלבד. 

 ביטול החוזה .15.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עזרה ובצרון רשאית לבטל מיד חוזה זה  .15.2.1

 בכל אחד מהמקרים הבאים, ואלה הם:

המפקח הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה  .15.2.1.1

ואותה התחייבות היא התחייבות יסודית והמפקח לא תיקן את 

 ה על כך מאת עזרה ובצרון. ההפרה מיד לאחר קבלת התרא

עזרה ובצרון התרתה במפקח שאין הוא ממלא את תפקידו  .15.2.1.2

בצורה הנאותה ו/או גורם לכך שעבודת השיפוץ לא מתקדמת 

בהתאם ללוח הזמנים בנקבע לביצועה בחוזה השיפוץ והמפקח 

יום מתאריך קבלת ההתראה, צעדים המבטיחים  7לא נקט תוך 

 הזמנים. לדעת עזרה ובצרון עמידה בלוח

אם המפקח נפטר, פשט רגל או נעשה בלתי כשר לפעולה  .15.2.1.3

 משפטית.

אם מאיזה סיבה כל שהיא מפסיק או מסיים המפקח את  .15.2.1.4

 פעילותו.
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הוטל עיקול על נכסי המפקח, כולם או חלקם, או נעשתה פעולת  .15.2.1.5

הוצאה לפועל לגביהם והעיקול ו/או הליכי ההוצאה לפועל לא 

 ( יום.7בוטלו בתוך שבעה )

קח אינו מקיים את מלוא התנאים שנקבעו בחוזה זה בנוגע המפ .15.2.1.6

( יום 7לפוליסות הביטוח אשר והמצב לא תוקן בתוך שבעה )

 ממועד פנייתה הראשונה של עזרה ובצרון אליו.

 המפקח לא שילם את דמי פוליסות הביטוח במועדם ובמלואם. .15.2.1.7

המפקח הפר התחייבות כלשהי הקבועה בחוזה זה ו/או בנספחיו,  .15.2.1.8

( ימים ממועד 14רה האמורה לא תוקנה בתוך ארבעה עשר )וההפ

 פנייתה הראשונה של עזרה ובצרון.

 המפקח הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי עזרה ובצרון. .15.2.1.9

זה תהיה עזרה ובצרון רשאית, בין היתר, למסור  15.2בוטל החוזה כאמור בסעיף  .15.3

הפיקוח, כולם או מקצתם, לאדם אחר ו/או לחברה אחרת ולהשתמש את שירותי 

לצורך זה בכל המסמכים הקשורים בשירותי הניהול אשר הוכנו על ידי המפקח עד 

 לביטול החוזה.

ת זה, הרי בכפוף לחוזה, תהיה עזרה ובצרון חייב 15.2בוטל החוזה כאמור בסעיף  .15.4

לשלם למפקח את השכר המגיע למפקח בעד אותו חלק מעבודת השיפוץ אשר 

בוצעה על ידו עד לביטול החוזה, בקיזוז כל סכום המגיע לעזרה ובצרון מן המפקח 

וזאת ע"פ הוראות עזרה ובצרון אולם תהיה פטורה מלשלם למפקח כל שכר, 

 ת השיפוץ. תמורה או פיצוי כל שהוא בעד השימוש במסמכים הקשורים בעבוד

עזרה ובצרון זכאית לקזז ולנכות מכל סכום המגיע למפקח על פי חוזה זה, כל  .15.5

סכום המגיע לה מאת המפקח, בין שנובע מחוזה זה ובין שנובע מכל התקשרות 

 אחרת.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .16

 מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים במפורש כי:

וראות תנאים אלו, יהא מעמדו המפקח מצהיר בזה כי בכל פעולותיו על פי ה .16.1

ומעמד מי מטעמו, כלפי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה, מעמד של קבלן עצמאי, 

וכי תנאים אלו לא יתפרשו כיוצר יחסי עובד ומעביד בין עזרה ובצרון ו/או מי 

מטעמה לבין המפקח ו/או מי מטעמה בכל צורה ואופן שהם ו/או כהשתלבות 

 ובצרון או במי מטעמה.המפקח ו/או מי מטעמו בעזרה 

המפקח פוטר בזאת מראש את עזרה ובצרון מכל אחריות שהיא הנובעת מיחסי  .16.2

עובד ומעביד. מובהר, כי עובדי המפקח יהיו עובדיו בלבד. עובדי המפקח לא יהיו 

זכאים לכל תשלום מעזרה ובצרון, בקשר למתן שירותים לפי הסכם זה או סיומו, 

כל סיבה אחרת. המפקח ישפה את עזרה סיום התקשרותם עם המפקח או מ

ובצרון מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שיגרם לה ו/או סכום שתידרש 
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לשלם, מכל סיבה שהיא, אם ייקבע כי התקיימו בין הצדדים ו/או מי מטעמם, 

 יחסי עובד ומעביד. 

ני המפקח מתחייב להצהיר על העסקת עובדים כנדרש על  פי כל דין, לרבות לפי די .16.3

 הביטוח הלאומי ודיני מס הכנסה, כפי שיהיו מעת לעת.

המפקח ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום  .16.4

ו/או זכויות כלשהם, המגיעים לעובד, מעזרה ובצרון. המפקח ישלם וינכה 

במלואם, במשך כל תקופת ההסכם, את כל התשלומים, המסים, האגרות 

ת, ההיטלים, תשלומי החובה וכל החיובים האחרים החלים על פי כל הממשלתיו

דין, נוהג ו/או הסכם ו/או צו הרחבה, עליו ו/או על העובדים ו/או על מי מטעמו, 

לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס ערך מוסף, שכר עבודה, 

בות קרנות הפרשות לביטוח פנסיוני, ותשלום הטבות וקרנות סוציאליות, לר

פנסיה וקרנות עובדים בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ככל שיחול על 

עובדי המפקח. המפקח בלב יהיה אחראי לבצוע כל התשלומים, לרבות למוסד 

לביטוח לאומי כחוק וחבויות מעביד כחוק, בעבורה ובעבור כל מי מטעמו 

רותי הקבלנות, ולתשלום ההפרשות הנדרשות על פי כל דין בקשר עם מתן שי

לרבות זכויות סוציאליות, הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורין במשך כל תקופת 

ההסכם. אחת לרבעון ולבקשת עזרה ובצרון, יוכיח המפקח לעזרה ובצרון 

באמצעות הצהרת רואה חשבון או עורך דין  ואישור מטעם המוסד לביטוח 

שילם מטעמו את התשלומים לאומי, ולשביעות רצונה של עזרה ובצרון, כי אכן 

המלאים למוסד לביטוח לאומי ואת יתר התשלומים וההפרשות הנדרשות על פי 

כל דין בעבורה ובעבור מי מטעמו בהתאם להסכם זה, לרבות מלוא השכר, 

 הזכויות סוציאליות, ההפרשות הפנסיוניות ופיצויי הפיטורין לעובדי המפקח. 

ה, בתמורה לשירותי הניהול מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה בהסכם ז .16.5

המסופקים לעזרה ובצרון על ידי המפקח, הנה ממצה, מלאה, סופית וכוללת. 

התמורה תומחרה מתוך נקודת הנחה כי בין הצדדים ומי מטעמם לא ישררו יחסי 

עובד מעביד וכי המפקח ו/או מי מטעמו הינו נותן שירות עצמאי לעזרה ובצרון, 

גין ההתקשרות עמו ו/או עם מי מטעמו ו/או עם סיום וכי לא יהיו לעזרה ובצרון ב

ההתקשרות כל עלויות נוספות, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם )לרבות חופשה 

שנתית, דמי הבראה, דמי ביטוח לאומי, תשלום בגין תאונות עבודה ושרות 

מילואים, קופת תגמולים, פנסיה, פיצויי פיטורים וכיו"ב(. לפיכך מובהר, כי בכל 

רה שייקבע על ידי ערכאה משפטית אחרת מהאמור לעיל, באופן שתוטל עלות מק

נוספת על עזרה ובצרון בקשר עם הסכם זה, יחולו ההוראות הבאות: )א( כל 

תמורה אשר שולמה למפקח מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים על פי הסכם זה 

"(; תהתמורה המופחתותעמוד על הסכום המוקטן בלבד )להלן: " 30% -תקטן ב

לתמורה המופחתת יתווספו אך ורק תוספות היוקר אשר שולמו בכלל המשק, עד 

לתקרה, והכל רטרואקטיבית מיום חתימתו של הסכם זה; )ב( על המפקח יהיה 

להחזיר לעזרה ובצרון מיידית כל סכום ששולם לו ממועד תחילת היחסים עם 

למדד המחירים עזרה ובצרון ואשר שולם מעל התמורה המופחתת, וזאת צמוד 
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המדד הידוע  -)המדד הבסיסי  4%לצרכן ובתוספת ריבית שנתית צמודה בת 

 המדד הידוע במועד ההחזר בפועל(.  -במועד כל תשלום והמדד החדש 

בין המפקח ובין עזרה ובצרון לא יתקיימו יחסי שליחות. המפקח לא יהיה זכאי  .16.6

ו/או הסכם המגיעים לשליח לכל תשלום / שיפוי  ו/או זכויות כלשהם עפ"י כל דין 

 משלוחו.

המפקח פוטר בזאת את עזרה ובצרון ואת כל הבאים מטעמה מכל אחריות ו/או  .16.7

נזק לגופם ו/או לרכושם שלו או של עובדיו או של הבאים מכוחו או מטעמו או 

-מכל צד ג' שהוא, ואף מכל אחריות הנובעת מיחסי עובד ומעביד אי מיחסי שולח

אמור המפקח  מתחייב בזאת כי היה ויקבע על ידי רשות שלוח. מבלי לגרוע מה

מוסמכת כלשהי כי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה אחראים כלפיו ו/או כלפי 

עובדיו ו/או מי מטעמו בחובה או חבות כלשהי אשר מעביד חייב כלפי עובדיו, 

לרבות החבויות המפורטות בסעיפים דלעיל, או איזו מהן, הוא יפצה ו/או ישפה 

עזרה  ובצרון ו/או מי מטעמה מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או את 

 הוצאה ו/או תביעה ו/או הליך שיגרמו לה עקב קביעה כאמור. 

 איסור העברת זכויות .17

המפקח אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  .17.1

זה הפיקוח אלא בהסכמת להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חו

 עזרה ובצרון, בכתב ומראש.

לעיל, המפקח אינו רשאי למסור לאחר  17.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .17.2

את ביצוע הפיקוח על עבודת השיפוץ, כולה או מקצתה, אלא בהסכמת עזרה 

 ובצרון, בכתב ומראש.

את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה או מקצתן או מסר את  העביר המפקח .17.3

ביצוע הפיקוח על עבודת השיפוץ לאחר, כולה או מקצתה, וזאת בהתאם ובכפוף 

לאמור לעיל, יישאר הוא אחראי באופן מלא להתחייבויות המוטלות על המפקח 

 עפ"י החוזה וזאת בנוסף לאחריות אשר תוטל על הקבלן.

עובד במשרדו כנציג מטעמו לפיקוח על עבודת השיפוץ כאמור  רצה המפקח למנות .17.4

בחוזה זה, יעביר לעזרה ובצרון בקשה בכתב ומראש לאישור העובד כנציגו, בצרוף 

המסמכים וכל שיידרש ע"י עזרה ובצרון להוכחת יכולת העובד והכשרתו 

 המקצועית  לפיקוח על פרויקטים אלו, ועזרה ובצרון ע"פ שיקול דעתה הבלעדי

 והמוחלט תחליט על אישור או אי אישור מינויי העובד כאמור.

בכל מקרה יישאר המפקח אחראי באופן מלא למלוא התחייבויות המוטלות על  .17.5

 המפקח עפ"י החוזה. 

פיו זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעי 17סעיף  .17.6

 תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

  היעדר זכות עיכבון .18
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מוסכם ומוצהר במפורש, כי המפקח לא יחשב בכל שלב שהוא ולשום מטרה  .18.1

ועניין כמחזיק בתוצרי העבודות ו/או באתר ובסביבתו או בכל חלק ממנו, ותחשב 

לכל עניין ודבר כבר רשות לא בלעדית, רשות הניתנת לביטול מיידי ע"י עזרה 

 בצרון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הנמקות כלשהן.  ו

המפקח מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין, לרבות על פי חוק  .18.2

בכל תוצר של העבודות  1968 –וחוק המכר תשכ"ח  1974 -הסכם קבלנות תשל"ד 

כל תוצרי ובכל מסמך שיימצא ברשותו בקשר עם ביצוען. זכות הבעלות והחזקה ב

העבודות תהא בכל עת נתונה אך ורק לעזרה ובצרון ו/או לנציגות הבית המשותף, 

לרבות במסמכים, תוכניות, הסכמים וכל פרט שיימסר לעיונה ו/או לבדיקתה 

ו/או שיוכן על ידה בקשר עם ביצוע העבודות וכל אלה יחשבו בכל עת כמוחזקים 

 עזרה ובצרון מיד עם דרישתה.בנאמנות לטובת עזרה ובצרון בלבד, ויימסר ל

 שונות .19

 ויתורים .19.1

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לחוזה זה על איזו  .19.1.1

מזכויותיו לפי החוזה לטובת משנהו לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו 

 בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים לחוזה זה למשנהו במועד  .19.1.2

יזו מזכויותיו לפי חוזה זה, לא יהווה הויתור תקדים מסוים על א

לויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה 

 מהויתור האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחייבויות לפי חוזה זה.

 שינויים בחוזה .19.2

כל שינוי באיזו מהוראות חוזה זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון 

 ידי שני הצדדים.-לחוזה זה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על

 אישורים .19.3

כל אישור שיש לקבל על פי חוזה זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק  .19.3.1

פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב -בכתב. לאישור שניתן בעל

 כאישור לצורך חוזה זה.

יינתן על ידי עזרה אישור כלשהו הקשורים בשירותי הניהול אשר  .19.3.2

ובצרון ו/או מי בשמה ו/או מי מטעמה, לא ישחררו את המפקח 

מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהיה באישור כדי להטיל על עזרה 

ובצרון ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לפעולת המפקח ו/או טיב 

 שירותי הניהול.

 קיזוז .19.4

פקח על פי חוזה זה, כל עזרה ובצרון תהיה זכאית לקזז מכל תשלום המגיע למ

 סכום המגיע לה מן המפקח.
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 תניית שיפוט והדין החל .19.5

מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ביניהם בכל  .19.5.1

הקשור לחוזה זה או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל 

 אביב ולו בלבד.

ירת על חוזה זה ביצועו ופרשנותו יחול הדין הישראלי ללא כללי בר .19.5.2

 הדין שלו.

 כתובות והודעות  .20

דין, כל עוד לא תשלח -כתובת הצדדים לצורך חוזה זה ולצורך משלוח כתבי בי .20.1

 הודעה בדואר רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת החוזה.

במקרה של שינוי בכתובתו של איזה מהצדדים לחוזה זה, יודיע אותו צד למשנהו  .20.2

הודעה בכתב, וזאת לא יאוחר בדבר שינוי הכתובת ואת כתובתו החדשה ב

 ( ימים לאחר שינוי הכתובת כאמור.3משלושה )

כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי חוזה זה תיחשב כאילו הגיעה  .20.3

( ימים ממועד משלוחה למענו של הצד השני מבית דואר 3לתעודתה תוך שלושה )

דעה שנמסרה בישראל, אלא אם נמסרה במסירה אישית לנמען שאז תיחשב כהו

באותו מועד. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ישלח כל צד למשנהו העתק מכל 

 הודעה כאמור באמצעות פקסימיליה.

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                              ___________________ 

 ובצרון                                                                                           המפקח עזרה 
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 נספח א' 

 שירותי הניהול, תיאום ופיקוח 

 

 שירותי הניהול יבוצעו בארבעה שלבים הכוללים את התכולה המפורטת להלן:

 תכנון עבודות השיפוץ -שלב ראשון 

 לנציגות הבניין אשר יכלול:מתן שירות כולל 
 

 א. ניהול כל הפרויקט )תכנון ביצוע ופיקוח(
 

 ב. מתן הסברים, מידע ייעוץ והכוונה לנציגויות הבתים
 

 ג. תכלול כל התוצרים של שאר בעלי המקצוע והכנסתם לכתב הכמויות 
 

 ד. עדכון שוטף בכל שלבי הפרויקט את נציגות הבית
 

    מנהלת הצוות  ,נהלי הפרויקטלרבות ים מבעזרה ובצרון, קשר שוטף עם בעלי התפקיד ה. 
 .'וכו    
 
 

ימים מיום קבלת מינוי המפקח ועדכון נציגי עזרה  7יצירת קשר עם נציגות הבניין תוך  .1
 ובצרון בתאריך הפגישה שזומנה עם נציגות הבניין.

ל התייחסות , עפ"י מפרט של עזרה ובצרון, הכולNAVעריכת כתב כמויות באמצעות תוכנת  .2
לכל דין רלוונטי, לדרישות נציגי הבית, לתוספות אדריכליות, ככל קיימות, ולהנחיות 
העירייה הרלוונטיות, לרבות אגף תברואה בעירייה בקשר עם פתרונות לגבי מסתורי אשפה. 
מובהר כי המפקח יעביר העתק מכתב הכמויות למהנדס מטעם עזרה ובצרון וכן למנהל 

 ן.התיק בעזרה ובצרו

הכנת תוכנית מפורטת משורטטת של חזיתות הבניין עם ציון תכולות עבודות השיפוץ על  .3
ידי המפקח, לרבות מידות, ציון חלונות, מזגנים, מעקות, חניות וכדומה והכולל גם תוספות 

 אדריכליות, ככל שקיימות.

, גגות, בנוסף, המפקח יערוך צילום מקיף של כל החזיתות לרבות מזגנים, מעקות, סורגים .4
מגרשי חניה, מתקני אשפה וגז וכו' לפני ביצוע עבודות השיפוץ וצילום דומה לאחר סיום 

בתיעוד המסמכים  NAV-באמצעות מערכת העבודת השיפוץ, כל הנ"ל יוגש לעזרה ובצרון 
( ימים ממועד 10מעשרה )עם הגשת כתב הכמויות וכן בסיום עבודות השיפוץ ולא יאוחר 

 לעבודת השיפוץ.  הוצאת תעודת השלמה 

כתב הכמויות יוגש על ידי המפקח לא יאוחר מחודש מיום מינוי המפקח, באמצעות דואר  .5
, NAV. האימייל יכלול את הקבצים הבאים: קובץ NAVאלקטרוני לעזרה ובצרון בתוכנת 

 של כתב הכמויות. PDFתמונות, סקיצות, קובץ 

תר מסמכי החוזה. כמו כן מתן שירות ביצוע כל שירות נוסף על ידי המפקח, כפי שמפורט בי .6
לתושבי העיר תל אביב יפו הכולל: הסברים, הכוונה , ייעוץ, וקידום הבניין לשלב הבא 

 בתהליך השיפוץ.

הכנת טבלת מעקב עבור כלל מינויי המפקח שהתקבלו והכוונת בניינים להתקדם בתהליך  .7
 עד לרגע ביצוע השיפוץ.



 40- 
 

8910317/1 

חוזה השיפוץ בתיאום עם עזרה ובצרון ועל פי ליווי עריכת הצד המנהלי והטכני של  .8

 דרישתה.

הכנת והגשת תיק כחול )היתר שיפוץ( לאישורה של חברת שמ"מ במעמד חתימת חוזה  .9
השיפוץ בין נציגות הבית המשותף לקבלן ותיאום עם חברת שמ"מ בעת ביצוע עבודת 

 השיפוץ לצורך קבלת היתר ביתן אשפה )תיק ירוק(, אם נדרש.

, מוקדם ככל הניתן, בכל הקשור ליציבות הבניין וכן, בקשר לכל בעיה מתן התראות .10
 הנדסית אחרת אשר תתגלה למפקח בזמן הביקורת ובמהלך ביצוע עבודות השיפוץ.

מתן המלצות למסגרת הטיפול הנדרשת לקבלת פתרון הנדסי מושלם, כולל ליווי ופיקוח  .11
נדרש פרט הנדסי, חובה לצרפו במקום ביצוע עבודות השיפוץ. ככל שעפ"י החלטת המפקח 

לכתב הכמויות לפני הוצאת המכרז לקבלן, או לחלופין להקצות סכום כספי מתאים בכתב 
 הכמויות לצורך הכנת הפרט וביצועו.                    

המפקח לא יאשר שינוי בתכולת העבודה בעבודת השיפוץ ללא כיסוי תקציבי לפני ביצוע  .12

צוע(, או הורדת תכולת היקף הביצוע אלא באישור חתום של השינוי )הכוונה לתוספת בי
 .נציגות הבית המשותף ובהתאם לקבוע בחוזה השיפוץ

 תאום מעקב אחרי הביצוע -שלב שני 

שמירה על המסגרות התקציביות של עבודות השיפוץ במשך כל תקופת ביצוע עבודת  .13
 השיפוץ ועד להשלמתה.

בהתאם ללוח זמנים אשר יקבע בחוזה  מעקב אחרי התקדמות ביצוע עבודת השיפוץ .14
השיפוץ ודווח לעזרה ובצרון בתדירות של פעם בחודש, לכל הפחות, במהלך כל תקופת 
ביצוע עבודת השיפוץ, בצירוף לחשבון תקופתי. הקפדה על קיום לוח הזמנים על ידי הקבלן 

ץ ודווח ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי כל מי שיפעל באתר בקשר עם עבודת השיפו
לעזרה ובצרון ולנציגי הבית במקרה של סטיות מלוח הזמנים המוסכם, תוך הסברת סיבות 

 הסטייה והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט במקרים אלה.

מתן דווח מפורט ושוטף לעזרה ובצרון על ביצוע עבודת השיפוץ, הן מבחינת איכות וטיב  .15
וח הזמנים והן מבחינת המחירים עבודת השיפוץ, התקדמות עבודת השיפוץ והעמידה בל

 והמסגרת התקציבית והכל בהתאם להנחיות עזרה ובצרון.

 הגשת חשבונות לממונה מרכז ביצוע בעזרה ובצרון לא יאוחר מעשירי לכל חודש. .16

מתן יעוץ הנדסי ובדיקות הנדסיות של נושאים הקשורים בביצוע עבודת השיפוץ. מתן חוות  .17
  צות לגבי ביצועה בתאום עם עזרה ובצרון.דעת על מהלך עבודת השיפוץ והמל

מעקב על היתר שיפוץ, וידוא שהיתר השיפוץ בתוקף לאורך השיפוץ, והתרעה זמן סביר  .18
 לפני סיום תוקפו של ההיתר למנהל/ת מחלקת שיפוצים .

 פיקוח באתר -שלב שלישי 

דות פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד, בתדירות שלא תפחת מפעמיים בשבוע, על ביצוע עבו .19
השיפוץ ודווח מפורט לעזרה ובצרון ולנציגי הבית, בהתאם לצורך. מובהר בזאת, כי חובה 

לתעד כל ביקור באתר ביומן עבודה, לרבות ציון חריגות, ואישורים, בליווי חתימות נציגי 
 הבית והקבלן.

פיקוח על טיב החומרים והמוצרים המשמשים בעבודת השיפוץ, בהתאם לתכניות ולמפרט  .20
באמצעות בדיקות במעבדה של חומרים ומוצרים, באישור מרכז ביצוע, בין לפני  טכני,

 הבאתם לאתר ביצוע עבודת השיפוץ ובין במהלך ביצוע עבודת השיפוץ.
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בדיקה ואישור, או דחייה, של הכמויות של כל פריט בעבודת השיפוץ שבוצע ורישום  .21

ישור תכניות ו/או תאום המידות הסופיות והשינויים ביומני העבודה. האמור כולל א
לקבלת תכניות יועצים מאושרות, באם נדרש )פיתוח, קונסטרוקציה, ביוב, אינסטלציה, 

 תשתיות וכל תוכנית אחרת(.

פיקוח על התקדמות הביצוע של עבודת השיפוץ בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה  .22
 השיפוץ.

בודה של כל המתרחש בקשר ניהול יומן עבודה לכל עבודת שיפוץ, באתר, ורישום ביומן הע .23
לביצוע עבודת השיפוץ והחתמת הקבלן ו/או מנהל עבודה מוסמך כדין מטעם הקבלן ביומן 
העבודה. פעולה זו תבוצע בתדירות שלא תפחת מפעמיים בשבוע בכל תקופת הביצוע של 

 עבודת השיפוץ.

צוע מתן ייעוץ והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן/קבלנים בקשר עם בי .24
 עבודת השיפוץ, לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני בתי משפט ובוררים, אם יידרש הדבר.

בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים והסופיים של הקבלן, בהתאם לקבוע בחוזה  .25
 השיפוץ, על סמך מדידה ואישור של הכמויות הכלולות בכתבי הכמויות ובעבודות השיפוץ.

שיתוף עם נציגי הבית, לאחר סיום עבודות השיפוץ, והכל קבלת מבנה מושלם מהקבלן, ב .26
 בהתאם לחוזה השיפוץ.

רישום פרוטוקול תיקונים, השלמות ושיפוצים הנדרשים מהקבלן במעמד מסירת עבודת  .27
השיפוץ לנציגי הבית, פיקוח על ביצוע עבודת השיפוץ והשלמתה, בתיאום ושיתוף פעולה עם 

עיף זה כולל קביעת לוח זמנים וניהול מעקב ודווח נציגי הבית בהליך האמור. האמור בס
 שוטף לנציגי הבית, עזרה ובצרון, והכול ע"פ חוזה השיפוץ.

אישור וחתימת המפקח על "תעודת השלמה" לעבודת השיפוץ במעמד נציגי הבית והקבלן  .28
)ככל שנמצאו ליקויים, לאחר אישור תיקון כל הליקויים, אשר הונחה הקבלן לבצע ע"פ 

ול מסירה שהכין המפקח בשיתוף נציגי הבית והקבלן(. הפרוטוקול כאמור יהיה פרוטוק
 תואם לנוסח הפרוטוקול שבהסכם השיפוץ בין הנציגות לבין הקבלן. 

-ותיעודם לתוך מערכת התיעוד עבודות השיפוץ בשלביהן השונים ע"י מצלמה דיגיטלית  .29
NAV . 

י שיקבע בחוזה השיפוץ. מוסכם אישור שכר הקבלן בהתאם להתקדמות עבודת השיפוץ כפ .30
ומובהר כי התשלום הסופי לקבלן יאושר רק בצירוף תעודת השלמה וחתימת נציגי הבית 

   על העתק של החשבון הסופי ותעודת השלמה כנדרש.

 סיום עבודות השיפוץ -שלב רביעי 

בדיקת עבודות השיפוץ במשך תקופת הבדק, רישום דו"ח תיקונים של המפקח, בצרוף  .31
ת נציגי הבית, הדרושים בתום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם של התיקונים הערו

האמורים ואישור סופי של גמר חוזה השיפוץ לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק, 
 והכל בתיאום, שיתוף ואישור נציגי הבית.

 המפקח מתחייב לעמוד לרשות עזרה ובצרון בכל הנוגע והקשור לעבודות השיפוץ לתקופה .32
 ( שנים ממועד מתן תעודת השלמה.7בת שבע )

כל העבודות לעיל יבוצעו בהתאם לנהלים הנהוגים אצל עזרה ובצרון הן לגבי ביצוע עבודות  .33
השיפוץ, והן לגבי הוצאת הוראות שינויים, מכתבי הארכת זמן וכו', והכל בתיאום מלא 

יחס לכל עבוד השיפוץ ועל ולפי הנחיות עזרה ובצרון וכן על פי הוראות חוזה השיפוץ, בהתי
פי הוראות החוק. בנוסף לאמור, תבוצע עבודת השיפוץ על פי כל המפרטים והתקנים 

 הרלוונטיים של מכון התקנים הישראלי.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יבטיח המפקח את ניקיון אתר ביצוע עבודת השיפוץ במהלך  .34

בחזיתות המבנה עפ"י הצורך תקופת ביצוע עבודת השיפוץ, לרבות התקנת רשתות הגנה 
 והתקנת שירותים כימיים על ידי הקבלן במיקום עליו יורה המפקח

סעיף זה על תתי סעיפיו הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו תיחשב  .35
 הפרה יסודית של חוזה זה.
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 נספח ב' 

 שכר החוזה 

 

 הניהול בקשר עם עבודות השיפוץ, תשולם למפקח בהתאם התמורה בגין ביצוע שירותי .1

 (:"טבלת שכר החוזה"למפורט בטבלת שכר החוזה להלן )להלן: 

אחוז שכר החוזה מהיקף  היקף עבודות השיפוץ
 עבודות השיפוץ

 הערות 

  4.0% ₪   249,000 -₪  0-מ

 -₪  12,000 -ולא פחות מ  4.0% ₪  250,000-399,000-מ
 לפי הגבוה

 -₪  17,500 –ולא פחות מ  3.2% ₪  400,000-600,000-מ
 לפי הגבוה

לפי  -₪  19,500 -ולא פחות מ 2.9% ₪ ואילך 600,000-מ
 הגבוה

 

 כל הסכומים המפורטים בטבלה שכר החוזה אינם כוללים מע"מ. .2

לתום שנה  עד הכללת המפקח במאגרנתוני טבלת שכר החוזה נכונים לתקופה שמיום  .3

 שכר החוזה תעודכן בכל שנה בהתאם להנחיות עזרה ובצרון.טבלת ממועד זה. 

מובהר בזאת כי, התמורה המפורטת בטבלת שכר החוזה, כוללת גם את התשלום בעבור  .4

 להלן. 1הכנת כתב הכמויות, בהתאם לאמור בטבלה 

התמורה המפורטת להלן, בגין הכנת כתבי כמויות, כלולה בתמורה המפורטת בטבלת שכר  .5

 החוזה:

 תשלום עבור הכנת כתב כמויות נהסוג מב

 ₪ 2,200 יח"ד  12רגיל עד 

 ₪ 3,200 יח"ד  12מסוכן עד 

 ₪ 100 יח"ד 12כל יח"ד נוספת מעל 

 ₪ 1404 עדכון כתב כמויות

 ₪  1404 יח"ד 4למבנים עד 

 הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ. .6

ממועד  30ף + שכר הטרחה עבור עבודות הכנת כתב כמויות ישולם בתנאי תשלום של שוט .7

קבלת חשבון על ידי המפקח, ובכפוף לאישור מחלקת שיפוצים בעזרה ובצרון על קבלת 

ותקינות כתב הכמויות. התשלום יועבר למפקח בכפוף לקבלת חשבונית מס ובתנאי תשלום 

 ממועד הגשתו. 30של שוטף + 
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בכל חודש  5 -המפקח יגיש מידי חודש בחודשו ועד ה -שכר הטרחה עבור שירותי הפיקוח  .8

חשבון שכר טרחה באמצעות המערכת הממוחשבת של עזרה ובצרון. נציג מחלקת 

השיפוצים בעזרה ובצרון יבדוק את החשבון שהגיש המפקח ויעביר הוראה לביצוע תשלום 

למחלקת הכספים של עזרה ובצרון. התשלום יועבר למפקח בכפוף לקבלת חשבונית מס 

 הגשתו.ממועד  30ובתנאי תשלום של שוטף + 

כל התשלומים המשולמים למפקח יהיו נומינליים ולא יהיו צמודים למדד כלשהו והמפקח  .9

 מוותר מראש על דרישת הצמדת תשלום שכר החוזה.
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 נספח ג' לחוזה הפיקוח

 לערוך ולקיים על מתכנןה עלזה או על פי כל דין,  חוזהעל פי  מתכנןלגרוע מאחריות ה מבלי .1
זה או  חוזהקיימת על פי  מתכנןכל עוד אחריות הו חוזההתקופת  כל, למשך מתכנןן החשבו

כדלקמן  המפורטים את הביטוחים , , אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראלדיןכל על פי 
 : "(מתכנן ביטוחי ה)להלן: "

 
כלפי עובדים המועסקים על ידי  מתכנןהמבטח את חבות ה ביטוח חבות מעבידים .א

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  ןמתכנה
 ,ובד כתוצאה מתאונה או מחלהעלו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "התש

 20,000,000 -לעובד ו ₪ 6,000,000 שלבסך בגבול אחריות  עבודותביצוע ה תוך כדי ועקב 
היה  עזרה ובצרון,ורחב לשפות את יטוח. הביטוח ביהלתקופת  למקרה ובסה"כ ₪

מוטלות  עזרה ובצרוןעל לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי וייקבע 
 . מתכנןכלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד 

או ו/בקשר עם מתכנן הידי היה ולא מועסקים עובדים על עזרה ובצרון מאשרת, כי 

מעבידים הביטוח חבות את הזכות שלא לערוך  תכנןמ, ל עבודותה ביצועבמסגרת 

 מפורט בסעיף זה. ה

נזק ו/או אובדן בגין על פי דין,  מתכנןהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
בסך בגבול אחריות  עבודותה ביצוע בקשר עם ו/או במסגרת  אדם ו/או גוףלכל שייגרמו 

עזרה את  שפותורחב להביטוח יח. ביטוהלתקופת  מקרה ובסה"כל ₪ 1,000,000 של
ו/או מי מטעם  מתכנןהלמעשי ו/או מחדלי  עזרה ובצרוןאחריות שתוטל על בגין  ובצרון

 ". אחריות צולבת" וזאת בכפוף לסעיף  מתכנן,ה

על פי דין בשל תביעה או דרישה  מתכנןהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות מקצועית .ג
או של  מתכנןעשה או מחדל מקצועי של השתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מ

בכל הקשור במישרין או בעקיפין  מתכנןאו של כל מי מהבאים מטעם ה מתכנןעובדי ה
לתקופת  מקרה ובסה"כל ₪ _________ שלבסך בגבול אחריות , עבודותה ביצועעם 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי  12בת . הביטוח כולל תקופת גילוי ביטוחה
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף  מתכנןנערך על ידי ה לא

. עבודותה תחילת ביצועמועד שאינו מאוחר ל זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע 
עקב מעשה  עזרה ובצרוןבגין חבות אשר תוטל על  עזרה ובצרוןהביטוח יורחב לשפות את 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח   מתכנן,ים מטעם האו של מי מהבא מתכנןאו מחדל של הו/
 .  עזרה ובצרוןכלפי  מתכנןחבות ה

לסכומים בדולר ארה"ב מקובלת,  לעיל  1הסכומים הנקובים בסעיף זה מובהר בזה, כי המרת 

ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב בש"ח, בהתאם לשער הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת 

 .חוזהה

 

הינם בבחינת דרישה מזערית   מתכנןהנדרשים במסגרת ביטוחי ה כי גבולות האחריות מובהר .2
זה ו/או על פי כל   חוזהממלוא החבות על פי  מתכנן, שאינה פוטרת את המתכנןהמוטלת על ה

 עזרה ובצרוןאו מי מטעם  עזרה ובצרוןכל טענה כלפי לא תהיה  מתכנןכי ל ,מוסכם בזאת. דין
 . האחריות כאמור לגבולותבכל הקשור 

 

מבטחי לפיו  ,ויכללו סעיף עזרה ובצרוןיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  מתכנןה חיביטו .3
כן יכללו   .עזרה ובצרוןדרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי  ,כל טענה עלמוותרים המתכנן 

בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לפיו לא , סעיף מתכנןביטוחי ה
 רשום. בדואר, לעזרה ובצרוןמראש  יום 30

 

את  ו/או את עיריית תל אביב ו/או תאגידי העירוניים של ו/או  עזרה ובצרוןאת  פוטר מתכנןה .4
המובא על ידי  ,לרכושאובדן או נזק  לכלמאחריות הגופים הנזכרים לעיל, הבאים מטעם 

ו/או  ןמתכנהמשמש את הו/או  עזרה ובצרוןלחצרי  מתכנןאו על ידי מי מטעם ה מתכנןה
דרישה או תביעה כלפי   ,כל טענה מתכנןולא תהיה ל , עבודותה ביצועלצורך הבאים מטעמו 

לא יחול כלפי מי שגרם  ,פטור כאמורואולם ה ; או נזק כאמורו/בגין אובדן נזכרים לעיל ה
 לנזק בזדון.  
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חלק   או עבודותה, ובמקרה בו חוזההסבת ה לענייןזה  חוזהלגרוע מכל הוראה מהוראות  מבלי .5
המשנה  קבלנילדאוג כי בידי  מתכנןהעל , מתכנןמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי יסופקו  םמה

 . עמם נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותפוליסות ביטוח 

 

 גבולות האחריות הנדרשים היקף שכר טרחה

 250,000התקשרויות עד 
₪ 

למעט לעניין מתכננים .ג' 1יש להסיר מנספח הביטוח את סעיף 
 ₪  1,000,000 –ותיים לגביהם גבול אחריות למילוי מה

₪  250,000-התקשרויות מ
 ₪ 500,000עד 

 ₪ . 2,000,000 -גבול אחריות למילוי  –.ג' 1סעיף 

₪  500,001-התקשרויות מ
 ₪ 1,000,000עד 

 ₪ . 4,000,000 -גבול אחריות למילוי  –.ג' 1סעיף 

-התקשרויות של למעלה מ
1,000,001 .₪ 

 לדיון -גבול אחריות למילוי  –.ג' 1סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47- 
 

8910317/1 

 

 ' לחוזה הפיקוח דנספח 

 

 נוסח כתב ערבות

 

   תאריך           לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

 , בית אמפא9רחוב המסגר 

 תל אביב

 ג.א.נ., 

 

 כתב ערבות מס' ____________הנדון: 

 

₪    10,000וזר, לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי ח .10

(, המגיע או עשוי "סכום הערבות"( כולל מע"מ )להלן: )עשרת אלפים שקלים חדשים

חוזה למתן שירותי ( בקשר עם "הנערב"להגיע לכם מאת _______________ )להלן: 

 .ניהול, תיאום ופיקוח

ישתכם, את סכום הערבות ( ימי עסקים ממועד קבלת דר5אנו נשלם לכם, תוך חמישה ) .11

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את  3בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב, בתנאי שהסכום הכולל 

שנשלם על פי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים 

 להלן. 3בסעיף 

 בערבות זו: .12

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על  - "מדד המחירים לצרכן"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר 

 שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום ___ לחודש  - "מדד הבסיס"

גין חודש __________ __________ שנת ______, ב

 שנת __________________.

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  - "המדד החדש"

 תשלום סכום הערבות.

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד  - "הפרשי הצמדה למדד"

החדש שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות 
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אם לעליית או ירידת כשהוא מוגדל או מוקטן בהת

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __ לחודש _______ שנת  .13

 ___________ ועד בכלל.

ערבות זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים  .14

 לבטלה בדרך כל שהיא. 

וח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה כל דרישה לתשלום מכ .15

____________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ___ לחודש 

 ____________ שנת ________  בשעה_______.

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .16

 

 בכבוד רב,         

    בנק: 

    סניף: 
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 ' לחוזה הפיקוח הנספח 

 דוגמא להסכם שיפוץ עם קבלן מבצע על נספחיו 

 


