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פרק א'  -כללי
.1

מבוטל

.2

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח

.3

. 2.1

המפקח יהא מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לביצוע
העבודות ,בהתאם להוראות החוזה .כן יהא המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר
אי אישורם של עבודה או חומרים .ניתנה הודעה כנ"ל ,יפסיק הקבלן באופן מיידי את
אותה העבודה ,או את השימוש באותם החומרים עד קבלת החלטתו של המהנדס.

. 2.2

המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות
המוטלות עליו על פי החוזה ,וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כל שהיא
העלולה לגרום לאיחורים בביצוע העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה ,או
להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודות ,אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י
המזמין או המהנדס.

. 2.3

המהנדס ו/או המנהל רשאים מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו,
המוקנות לו עפ"י החוזה ,והודעה בכתב על כך תשלח לקבלן .כל הוראה בכתב שתינתן
לקבלן ע"י ה מפקח בתחום סמכויותיו שהועברו לו ע"י המהנדס ו/או המנהל דינה
כדין הוראה שניתנה ע"י המהנדס ו/או המנהל (לפי העניין).

. 2.4

אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של המהנדס ו/או המנהל על פי החוזה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מודגש בזאת כי גם אם לא פסל המפקח עבודה או
חומר ,אין בכך מניעה בעד המנהל ו/או המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר
לאחר מכן או מלצוות על הריסה ,סילוק או הורדה לגביהם.

. 2.5

הקבלן יגיש למפקח דו"ח חודשי הכולל :פעילויות שבוצעו בחודש האחרון ,פעילויות
שיבוצעו בחודש הבא ,רכש ,בעיות ,לו"ז מעודכן ,העתק מיומן העבודה וכל נושא אחר
שיכול לשקף את מהלך ביצוע העבודות.

ניהול יומן

.
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. 3.1

לא הכין הקבלן את היומן כנדרש יהיה המפקח ,או בא כוחו המוסמך ,רשאי להכין
את היומן במקומו של הקבלן ,ובמקרה כזה רואים את הקבלן כאילו אישר את נכונות
הפרטים שנרשמו ביומן ע"י המפקח.

. 3.2

רישומים ביומן ,פרט לאלה שהמפקח הסתייג מהם ,ישמשו כראיה בין הצדדים על
ביצוע העבודות ,אולם בשום מקרה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום
על פי החוזה.

. 3.3

כל הודעותיו ,הוראותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה תחשבנה
כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם ,בין אם נרשמו בנוכחותו של
הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו ,וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את
תשומת לבו של הקבלן לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו
של הקבלן על היומן.

. 3.4

תופעל מערכת ממוחשבת למילוי וניהול יומני עבודה של חברת רמדור ועל הקבלן
לפעול בהתאם להנחיות המפקח לגבי מילוי יומני העבודה במערכת הממוחשבת .על
הקבלן למלא את יומני העבודה במערכת הממוחשבת מדי יום ביומו .יובהר כי רכישת
הרישיונות למערכת הממוחשבת לניהול יומני עבודה הקיימת אצל המזמין תהיה על
חשבון הקבלן.

.4

מבוטל

.5

קבלני משנה

קבלנים ממונים
. 5.1

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלן/ים אחר שיתמנה על ידו ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי (להלן" :הקבלן הממונה") עבודות שונות הקשורות בעבודות
ואשר אינן כלולות בעבודות המפורטות בחוזה (עבודות אלה ייקראו להלן" :עבודות
של קבלן ממונה").

. 5.2

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודות של כל קבלן ממונה ,לא לפגוע בציוד,
בחומרים ובדרכי הגישה של כל קבלן הממונה ולפצותו על כל פגיעה כאמור .כמו כן
מתחייב הקבלן לתאם את פעולותיו בביצוע העבודות עם כל קבלן ממונה ,ככל
שיידרש הדבר וליתן לקבלן הממוה שירותים כמפורט להלן.

. 5.3

המזמין יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עם כל קבלן ממונ ה לפי
שיקול דעתו.

. 5.4

אם ידרוש זאת המזמין בכתב ,מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם כל קבלן
ממונה על חוזה לביצוע עבודות של הקבלן הממונ ה בהתאם להוראות המזמין (להלן:
"החוזה עם הקבלן הממונה").

. 5.5

משיחתם החוזה עם הקבלן הממונה ,יהפוך הקבלן הממונה להיות קבלן משנה של
הקבלן לכל דבר ועניין (להלן" :קבלן המשנה הממונה") .ממועד זה יהיה הקבלן
אחראי כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה על פי
המפורט בחוזה עמו.

. 5.6

קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.
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. 5.7

התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן הממונה תשולם
לקבלן על ידי המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או במסגרת החשבון
הסופי .הקבלן יעביר את התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה ()5
ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים.

. 5.8

במקרה שיווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה ,אשר
נעוצה במזמין ,תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת
העיכוב.

. 5.9

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין ,ביחס לכספים המגיעים
לקבלן המשנה הממונה בגין כספים שישולמו באיחור ,ככל שתקום לקבלן המשנה
הממונה זכות לקבלת ריבית או פיצוי כאמור ,יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך
חמישה ( )5ימי עסקים מקבלתם אצל הקבלן.

. 5.10

מובהר בזאת ,כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת
ריבית ו/או פיצוי כספי.

. 5.11

בכל מקרה בו תיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה בקשר עם העבודות
ו /או תשלומים הכרוכים בביצוע עבודות הקבלן הממונה יכריע המנהל במחלוקת
והכרעתו תהיה סופית .המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן המשנה הממונה כספים
בהתאם להחלטת המנהל כאמור ולנכות את כל הסכומים הנ"ל מכל סכום המגיע
לקבלן מן המזמין.

. 5.12

מובהר בזאת כי אין בהעברת כספים כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי הקבלן
הממונה לתשלום הכספים המגיעים לו.

. 5.13

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם ,לא יהיו
אחראים לאי העברת כספים על ידי הקבלן.

. 5.14

אין באמור לעיל ,כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי
החוזה.

. 5.15

הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים לו לצורך
ביצוע העבודות אשר עליהם לבצע .שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים
הבאים:
5.22.1

מתן אפשרות כניסה למקום ביצוע העבודות ,גישה ופריקה מתואמת
מראש.

5.22.2

שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך

5.22.3

השאלת התכניות ומתן הסברים על שלבי הביצוע ,תחזיות הביצוע ,והסבר
על שיטות ודרכי ביצוע העבודות.

5.22.4

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי מקום ביצוע העבודות לפי בקשת
המפקח ,כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת
העבודות.
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5.22.5

מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים
וכבישים סמוכים.

5.22.6

הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום ביצוע העבודות כפי שיקבע
המנהל ,כולל הקמת מחסנים לכל קבלן משנה ממונה בהתאם לגודל
שיסוכמו עם המנהל.

5.22.7

מתן שירותי מנוף ,סל מנוף ,אמצעי שינוע אחרים ושימוש בפיגומים
שהוקמו על ידי הקבלן.

5.22.8

קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים
שיסוכם עמו ,בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף
בכתב למנהל על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה ,מבעוד מועד.

5.22.9

אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה (ככל שנחתם הסכם
בין הקבלן לבין קבלן המשנה הממונה בהתאם להוראת המזמין).

 5.22.10השתתפות במסירת עבודות קבלן המשנה הממונה למזמין ופיקוח על כך
שהתיקונים ,ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המנהל ואשר יבוצעו
על ידי הקבלן המשנה הממונה.
 5.22.11אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את הפגמים שיתגלו בעבודתו
בתקופת הבדק.
 5.22.12כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי על הקבלן
ליתן לקבלן המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר
ניתן באופן רגיל ומקובל על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה.
. 5.16

.6

רק הורה המזמין לקבלן בכתב להתקשר עם קבלן המשנה הממונה כאמור בסעיף זה
לעיל ,יהיה הקבלן זכאי לתמורה בשיעור של חמישה אחוזים ( )5%מההיקף הכספי
של העבודות אשר תבוצענה על ידי קבלן המשנה הממונה.

היקף החוזה
הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות ,לרבות המצאות כוח אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכונות ,המתקנים וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.

.7

מבוטל

.8

תכניות
. 8.1

התכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן ,הם רכושו וקנינו הבלעדי של המזמין
ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרת החוזה
בלבד .המזמין יספק לקבלן ,על חשבון הקבלן המבצע  ,לצורך ביצוע הפרויקט,
העתקים מהתכניות במספר הדרוש כראות עיניו של המנהל .ע ם גמר ביצוע הפרויקט,
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על הקבלן להחזיר למזמין את התכניות ,לרבות כל העתקים והמסמכים האחרים
בקשר להן אשר נמצאים ברשותו ,אם יידרש לכך ע"י המנהל.
. 8.2

הקבלן יודיע למפקח על התכניות ,תכניות עבודה ,תכניות של הפרטים ,וההוראות
הדרושות או שיידרשו לביצוע הפרויקט ,בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין
והסדיר של ביצוע הפרויקט והתקדמותו ,ולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר
העבודות והשלמתן.

. 8.3

העתקים מכל מסמך ,המהווה חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות,
והמנהל ו/או המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו יהיה רשאי
לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת .עם גמר ביצוע העבודה על
הקבלן להחזיר למזמין את כל התוכניות ,לרבות כל ההעתקים והמסמכים
האחרים בקשר להן שברשותו ,אם יידרש לכך ע"י המנהל או בא-כוחו.

. 8.4

בקורת תכניות
א .לאחר חתימת החוזה ,על הקבלן לבדוק בקפדנות את התכניות ,לרבות המידות
הנתונות בתוכניות ,אשר סופקו לו על ידי המזמין ,ולהביא לידיעת המפקח כל
טעות ,סטייה או סתירה והמפקח יוציא הוראות הדרושות לתיקון התוכניות
ו/או ייתן הוראות כיצד תבוצע העבודה.
ב .אי הבחנת או אי מסירת הודעה למפקח על הימצאות שגיאה או סתירה ,לא
תשחרר את הקבלן מהאחריות לביצוע עבודה שאינה משביעת רצון ,או בנייה
לקויה הנובעת מכך ,וכן לא מהחובה לתקן ולבצע עבודה טובה .כל זה על חשבונו
של הקבלן ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

. 8.5

תוכניות מאושרות "לביצוע"
א .רק תוכניות ,מפרטים ושרטוטים מאושרים וחתומים "מאושר לביצוע" ,בצירוף
חתימתו של המהנדס או נציגו ותאריך האישור ,הינן התכניות המחייבות .אין
להשתמש בכל התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה לשם ביצוע העבודות ,אלא
אם הן נבדקו ,אושרו ונחתמו ע"י המהנדס "מאושר לביצוע".
ב .המזמין ימסור לקבלן שלושה סטים של העתקי התוכניות לביצוע .במידה
ויידרשו ע"י הקבלן העתקים נוספים ,בכל כמות שהיא של תוכניות למטרותיו
הוא ו/או למטרת הוצאות אישורים ורישיונות מהרשויות המוסמכות ,כמות
ההעתקים הנוספת תוכן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
ג .במידה ותוכנה במשך זמן הביצוע תכניות לביצוע מעודכנות ו/או נוספות השונות
מהתכניות המקוריות ,יבצע הקבלן את העבודות לפי התכניות החדשות ולפי
מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

. 8.6

התאמת תוכניות – לפני תחילת ביצוע העבודה יוודא הקבלן שהתכניות לביצוע
שבידיו מעודכנות .לשם כך ישווה אותן ,לפני בצוע העבודות ,עם התכניות
המעודכנות שבידי המנהל .במידת הצורך יקבל הקבלן אישור מחודש לתכניותיו.
במקרה של אי התאמה ,על הקבלן להודיע על כך למפקח.

. 8.7

פרושים מוטעים וברורים
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א .המזמין לא יהיה אחראי לפרושים מוטעים של הקבלן לגבי התכניות ,המפרט או
כתב הכמויות .ההוצאות כתוצאה מפרושים מוטעים ,יחולו על הקבלן בלבד.
ב .במקרה של אי התאמת הביצוע בפועל לתוכניות לביצוע ו/או למציאות במקום,
ישא הקבלן באחריות ובכל ההוצאות שיגרמו עקב אי ההתאמה.
ג .בכל הנוגע לברורים בקשר למפרט ,לתוכניות ולכתב הכמויות ,על הקבלן לפנות
למנהל .רק תשובה בכתב מאת המנהל תחייב את המזמין.
.9

מבוטל

 . 10מבוטל
 . 11מבוטל
 . 12משרד שדה
. 12.1

הקבלן יטפל בקבלת האישורים לרבות היתר בנייה הנדרשים להצבת שני מבנים
יבילים בשטח ביצוע העבודה ,אשר ישמשו כמשרד שרות לצוות הניהול והפיקוח של
המזמין ומשרד נוסף כחדר ישיבות לניהול הפרויקט ולשימוש צוות הניהול והמזמין.
הקמתם של המשרדים הנ"ל תהיה באחריותו של הקבלן ,לרבות תשלום כל
החשבונות ,הזמנת הציוד משרדי ,חיבורי ביוב ,מים ,חשמל ,תקשורת וכו '.
המשרד יכלול את כל הציוד הנדרש למנהל ולמפקח לשם ביצוע שירותיו.

. 12.2

לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ( )21ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה
יקים הקבלן באתר העבודות ,במקום עליו יורה המפקח משרדי שדה לשימושם
הבלעדי של המפקח ,המנהל והמזמין .המשרדים יהיה במידות כלליות של לפחות
 12X3.6מ' כול אחד ובגובה של לפחות  2.20מ'.
משרד אחד מחולק לשני חדרים וכן מטבחון ,חדר שירותים ובו בית כסא וכיור,
כאשר בכל חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים.
המבנה יהיה אטום ,עם ריצוף קרמיקה  20*20או לינוליאום שיאושר מראש על
ידי המפקח .השפכים והדלוחים יחוברו אל מתקני הטיפול הקיימים באתר.

. 12.3

חדר ישיבות יהיה במידות כלליות של לפחות  12X3.6מ' כול אחד ובגובה של לפחות
 2.20מ' .דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים .המבנה יהיה
אטום ,עם ריצוף קרמיקה  20*20או לינוליאום שיאושר מראש על ידי המפקח.

. 12.4

המבנה ( המשרד) יצויד בציוד המפורט להלן ,כאשר הינו תקין ופועל:
א .שני שולחנות משרדי ים בגודל  90/190ס "מ עם מגרות המצוידות במנעולים
ומפתחות ,בכל אחד משני החדרים.
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ב .כסא מנהלים ושמונה ( )8כסאות משרדיים מתאימים באישור המפקח (לא
פלסטיק) ,בכל אחד משני החדרים.
ג .לוח צלוטקס במידות  2.40*1.20מ' ,צבוע בלבן ותלוי על הקיר ,בכל אחד משני
החדרים וכן לוח מחיק ולוח מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח  +טושים
וציוד ללוח מחיק ומגנטי.
ד .מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור ,קרור וחימום תואם את גודל החדר ועומס
החום המתוכנן ,בכל אחד משני החדרים.
ה 2 .כונניות מדפים פתוחות בכל אחד משני החדרים.
ו .ארון פח נעול ,בכל אחד משני החדרים.
ז .תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.
ח .מתקן קירור מי שתייה אחד.
ט .לפחות ארבעה ( )4חיבורי קיר לחשמל ,בכל אחד משני החדרים.
י .מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום מי שתיה.
יא .קפה נמס ,קפה שחור ,תה ,סוכר ,חלב ,מים מינרליים ,נייר לניגוב ידיים ונייר
טואלט באספקה שוטפת.
יב .ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות ,מחורר,
מספריים ,אטבים ,מתקן עם סרט הדבקה ,עטים ,עפרונות ,קלסרים ותיקי
קרטון ,בכל כמות שתדרש ע"י המפקח ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים.
. 12.5

מבנה חדר הישיבות יצויד בציוד המפורט להלן ,כאשר הינו תקין ופועל:
א .שלושה שולחנות בגודל  220*280ס"מ כך שיתאימו לחדר הישיבות.
ב .חמשה עשר ( )15כסאות משרדיים מתאימים באישור המפקח (לא פלסטיק),
בחדר הישיבות.
ג .לוח צלוטקס במידות  2.40*1.20מ' ,צבוע בלבן ותלוי על הקיר ,לוח מחיק ולוח
מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח  +טושים וציוד ללוח מחיק ומגנטי.
ד .מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור ,קי רור וחימום ,תואם את גודל החדר ועומס
החום המתוכנן.
ה .תאורת ניאון בתקרת החדר בכמות המספיקה להארת החדר .
ו .לפחות שישה ( )6חיבורי קיר לחשמל.

. 12.6

בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן
ומוכן להפעלה (הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום):
א .שני מחשבי ם נייחים או ניידים לפי דרישת המפקחIntel® Core™ i7- ,
10510U Quad Core Processor, 8M Cache, 1.8 GHz up to 4.9
GHzלפחות ,שכל אחד מהם יכלול את הדרישות הבאות:
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מערכת הפעלה ;Windows 10 Proffesional
זכרון ;16GB DDR4
דיסק קשיח  SSD, GB 256לפחות עליו תותקן מערכת ההפעלה;
דיסק קשיח;Western Digital 1GB ,
לוח אם מתאים לנ"ל;
כונן ;DVD
תוכנת  Microsoft Office Proffesional Plusבגרסת  2013לפחות;
תוכנת רמדור נט;
תוכנת  MSPROJECTבגרסת  2013לפחות;
תוכנת  Autocadבגרסת  2015לפחות;
תוכנת  Adobe Acrobat Proרב לשונית גרסה אחרונה;
ב .חיבור  ADSLלאינטרנט במהירות  40Mb downloadוupload 3000Kb -
לפחות; במידה וחיבור  ADSLלא מתאפשר ,על הקבלן להסדיר חיבור

אינטרנט סלולרי במהירויות המוגדרות.
ג .ראוטר אלחוטי תקן ;N
ד 2 .מסכים שטוחים בגודל ";23
ה .מדפסת לייזר ;A4
ו .מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק ;A3
ז .מכונת צילום צבעונית . A3
ח .דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף;
ט .מכשיר טלפון עם חיבור פעיל קווי או סלולארי;
י .מכשיר פקסימיליה עם חיבור טלפון פעיל קווי או סלולארי;
יא .גיבוי  UPSלכל מחשב
יב .מקלדת ועכבר.
יג .תיק למחשב ועכבר אלחוטי לכל מחשב נייד.
. 12.7

המבנים יוצבו במקום שיורה המפקח .הקבלן יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של
המבנה והציוד ,לניקיון המבנה לשביעות רצון המפקח ,לאספקת ציוד סניטארי,
לאספקת ציוד משרדי ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון.

. 12.8

הקבלן יכין רחבת מצעים מהודקים בצמוד למבנה בשטח של כ 500-מ"ר לרבות דרכי
גישה ותאורת חוץ.

. 12.9

בהעדר חשמל מחברת החשמל ,יופעלו המערכות החשמליות של המבנה ע"י גנראטור
של הקבלן.
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. 12.10

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצוייד במימסר פחת .הוצאות התקנתו,
הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות,
צריכת החשמל והמים  -חלות על הקבלן.

 . 12.11המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר ,הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן
באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לנקיון השוטף ,היום-יומי של המבנה.
 . 12.12המבנה והציוד שבו ,יישארו רכושו של הקבלן והוא יסלקם מאתר העבודה רק לאחר
מתן תעודת הסיום.
 . 12.13בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים
הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו התקינה ,לרבות שירותים ומקומות
אכילה נאותים וזאת בתאום ובאישור המזמין והרשויות .במהלך עבודתו יתחזק
הקבלן את מקום ביצוע העבודות ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם.

פרק ב'  -התחייבויות כלליות
 . 13מבוטל
 . 14מבוטל
 . 15ביצוע העבודות להנחת דעתו של המנהל
. 15.1

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ,להנחת דעתו המוחלטת של המנהל ,וימלא
לצורך זה אחר הוראותיו ,בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.

. 15.2

הפיקוח אשר יבוצע בידי המנהל או ע"י המפקח ,לא ישחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל
הפעולות ,השגיאות ,ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על-ידיו.

 . 16דרכי ביצוע ולוח זמנים
לוח זמנים מפורט
. 16.1

לוח הזמנים יוכן בתוכנת  MSPROJECTועל ידי חברה חיצונית בעלת נסיון ומומחיות
בנושא ניהול לוחות זמנים אשר תאושר על ידי המנהל מראש .הפעלת החברה תיהיה
על ידי וע"ח הקבלן המבצע ולא תתקבל שום תביעה כספית בגין הפעלת החברה הנ"ל.

. 16.2

לוח הזמנים יתבצע בהתאם לאבני הדרך החוזיות של לוח הזמנים של מכרז זה
המצורף כנספח ג' לחוזה ,ו יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות
לביצוע העבודות .בעת הכנת לוח הזמנים ,יחולק ביצוע העבודות למקטעי פעילויות
סבירים באורכם .לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע,
אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות ,כגון לוחות זמנים
לאספקת ציוד ,רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

. 16.3

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה בלוח הזמנים לא
יפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע ,על
אף אישורו של המנהל את לוח הזמנים.
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. 16.4

שבתות ,חגים יהודים ,מוסלמים ונוצרים  ,מועדי ישראל ,ערבי שבתות וערבי חגים,
וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על ידי הקבלן .תנאי מזג
אויר אופייניים לעונה במקום העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של
כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר.

. 16.5

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע העבודות ,יובאו
בחשבון בלוח הזמנים ,וכן כי רצף ביצוע העבודות יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית
עבודה מתואמת.

. 16.6

נתונים שיועברו על ידי הקבלן:
לוח הזמנים יכלול:
א .עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות ,כפי ש זוהו בשיטת הנתיב הקריטי
יצוין המספר המוצע של ימי עבודה לשבוע ,המספר המתוכנן של המשמרות
ליום ומספר השעות לכל משמרת.
ב  .רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה.

. 16.7

ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין:
א .מספר פעילות.
ב .תיאור הפעילות.
ג .משך הפעילות המתוכנן (בימים).
ד .קוד המקצוע ,כולל כמינימום עבודות עפר ,ביוב ,שלד ,איטום ,סניטציה,
חשמל ,נגרות ,מסגרות ,אקוסטיקה ,אלומיניום ,אבן ,ריצוף ,טיח ,צבע,
בטחון ,ריהוט ,טלפון ,שילוט ופיתוח.
ה .קוד אחריות ,כולל כמינימום של הקבלן ,של קבלני המשנה ,של הספקים.
ו .קוד שלב ,כולל כמינימום התארגנות ,הכנות לביצוע ,ביצוע ,סיום
ותיקונים.
ז .תאריך התחלה מוקדם  -על פי תאריך לוח.
ח .תאריך סיום מוקדם  -על פי תאריך לוח.
ט .תאריך התחלה מאוחר  -על פי תאריך לוח.
י .תאריך סיום מאוחר  -על פי תאריך לוח.
יא .מהלך הזמן הכולל של העבודות.
יב .זמן הציפה.
יג .השלמה על פי אחוזים  -לוח זמנים.
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. 16.8

לוח הזמנים יכלול את האלמנטים הבאים:
א .רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.
ב .מיון הפעילות על פי זמן ציפה  -תאריך התחלה מוקדם  -תאריך סיום מוקדם.
ג .מיון הפעילות על פי מקצוע  -תאריך התחלה מוקדם  -זמן ציפה.
ד .נתיב קריטי של העבודות ופעילויותיו.

. 16.9

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המנהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר .עותק
מאושר יוחזר אל הקבלן .לוח הזמנים הממוחשב ,כפי שאושר על ידי המנהל ,יהווה
חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה .לו"ז המאושר ישמר בתצורת בסיס  ,כך שכל
העדכונים הבאים של לו"ז יתייחסו ללו"ז המאושר הבסיסי.

. 16.10

עם אישור לוח הזמנים ,עותק רגיל צבעוני (ניר) ועותק אלקטרוני (דיסק) של לוח
הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למזמין ולמנהל.

. 16.11

דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים
פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים ויכלול בו את העדכונים
הבאים:
א .התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.
ב  .הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.
ג .אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם
עדיין לא הושלמה.
ד .מצב תכנון מול ביצוע ,המציג את הביצוע בפועל מול לוח הזמנים הבסיסי
המאושר.

. 16.12

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המנהל לכך.
הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המנהל
מראש ובכתב.

. 16.13

בנוסף לנאמר לעיל ,הקבלן יגיש למנהל דו"ח תמלילי פעמיים בכל חודש עם לוח
הזמנים המעודכן ,בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמנהל .הדו"ח יכלול תיאור
התקדמות במהלך החודש האחרון ,כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך
ביצוע ,פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא ,תיאור של תחומים בעייתיים
בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל
מועדי ההשלמה ,והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או הוצע.

. 16.14

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובלוח הזמנים .היה והקבלן יבקש לבצע
שינויים בלוח הזמנים המאושר ,כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים
שלו ,הוא יודיע למנהל בכתב ,ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים .המנהל ,בתיאום
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עם המזמין ,מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת הקבלן לשינוי בלוח
הזמנים .לוח הזמנים לא יעודכן אלא אם כן נתקבל אישור המנהל בכתב.
. 16.15

לאחר אישור לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל יהווה לוח הזמנים חלק בלתי נפרד
מהחוזה.

. 16.16

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל,
אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע במלואו ובמועדו בהתאם
ללוח הזמנים הכללי.

. 16.17

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן פעמיים בחודש ,תוך השוואה ללוח הזמנים
המפורט והמאושר ,על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות .מוצהר ומוסכם בזאת כי
הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את
התקופה הנקובה ו/או את המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע העבודות
ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן
מחובתו לבצע את ביצוע העבודות על פיהן.

 . 16.18כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט ,לא יאושר לתשלום תשלום ביניים
כלשהו ,אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין
תשלום ביניים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות
ועדכון לו ח זמנים המפורט כאמור לעיל.
. 16.19

לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל ,יהיה המנהל רשאי
להכין לוח זמנים מפורט בין בעצמו ובין על ידי יועץ מומחה לתחום ,ולוח זמנים זה
יחייב את הקבלן .כל ההוצאות שייגרמו למנהל ב הכנת לוח הזמנים המפורט בתוספת
 ,15%יחולו על הקבלן .ההוצאות בתוספת  15%ינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת
או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבויות שמסר למזמין.
שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

. 16.20

מודגש בזה במפורש כי המנהל רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש
על ידו ,לבצע חלקים מסוימים של העבודות בסדר שונה ובקצב אחר ,לדרוש להוסיף
פעילויות ,כגון :עבודותיהם של המזמין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו במקום,
להכניס פירוט יתר של פעילויות מסוימות ,לשנות הקצאת משאבים ואמצעים ,לרבות
לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים ,כלים ,צ יוד וכוח אדם ,והכל ע"מ להבטיח את
עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב ,תאום
ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם הגורמים הנוספים .יודגש כי קביעתו של
המנהל בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים
שלו בהת אם ,ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד.

 . 16.21ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת העבודות בתקופת
הביצוע ,גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים.
 . 16.22הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד
המנהל ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלנים האחרים ,לרבות קבלני המשנה הממונים ו/או
הגורמים האחרים ,אשר יבצעו עבודות במסגרת הפרויקט ,בגין נזקים שיגרמו להם
כתוצאה מאיחור הקבלן בלוח הזמנים ו/או מביצוע העבודות שלא על פי הוראות
החוזה ,וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי
הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.
. 16.23

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה בחוזה זה,
עיכוב בביצוע העבודות ,עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה ו/או לדין,
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לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא ,והקבלן יידרש לעמוד
בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה.
. 16.24

עיכוב בביצוע העבודות עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען ,לא יחשבו להפרת החוזה בידי
הקבלן ,ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך שבעה ( )7ימים מהיוצרות
נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון .החלטת המנהל בדבר אילו נסיבות
יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.
נגרם עיכוב בביצוע המבנה מסיבת כוח עליון ,רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד
הקבוע להשלמת ביצוע העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת
שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:
א .הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר שלושים ( )30יום מתום
התנאים שהיוו את הכוח העליון.
ב .הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל ,לרבות יומן העבודה,
שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.
ג .כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל ,תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.

 . 16.25הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקום ביצוע העבודות יימצאו בתקופת ביצוע העבודות
גורמים נוספים המשתתפים בביצוע הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת
בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים
ובהשלמת העבודות על פיו.
 . 16.26אם בכל זמן שהוא ,המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי
בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם למועד סיום
ביצוע העב ודות  ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתו ,יודיעו המנהל ו/או המפקח
לקבלן בכתב ,והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת
ביצוע העבודות עד למועד סיום ביצוע העבודות ,או תוך הארכה שנקבעה להשלמה,
ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.
היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים
כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח
הזמנים או תוך הארכה שניתנה להשלמתן ,יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על
האמצעים שלדעתם על הקבלן לנקוט ,והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים
האמורים על חשבונו בלבד.
. 16.27

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים ,הכלים ,והציוד שהוא
מתכוון להעסיק בכל שלב של ביצוע העבודות ,ולהוכיח למפקח כי אלה אכן
מתאימים ומספיקים לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

 . 17השגחה מטעם הקבלן
. 17.1

הקבלן או בא כוחו המוסמך ,יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות ביצוע
העבודות וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות.

. 17.2

מנהל/י עבודה:
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17.2.1
 17.2.2מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח
יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת .לא אישר או ביטל המפקח את
אישורו המוקדם ,על הקבלן להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים
ואחד ( )21יום.
 17.2.3מנהל העבודה ימצא באתר העבודה יום יום במשך כל שעות העבודה מיד עם תחילת
ביצוע העבודות.
 17.2.4על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן וידרש למנות יותר ממנהל עבודה אחד כתוצאה
מעבודה באתרים שונים ו/או עבודות לילה  -הכל בהתאם לחוקים ,לתקנות ,להנחיות
ממונה הבטיחות .בכל מקרה – הקבלן ימנה מנהלי עבודה נוספים במידה וידרש
לעשות כן לפי דרישת הפיקוח.
. 17.3

מנהל ביצוע

 17.3.1הקבלן מתחייב להעסיק ,על חשבונו וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא
חוזה זה ,מהנדס ביצוע ,מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה אשר ינהל את
העבודה ויקבל את הוראות המנהל ו/או המפקח בכתב .הוראות אלה ייחשבו כאילו
ניתנו לקבלן.
 17.3.2מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך של הקבלן ויהיה מהנדס בנין רשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים ,בעל רישיון לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  ,1958 -ובעל
ניסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר שמונה
( )8שנים.
 17.3.3מהנדס הביצוע ,בא כוחו המוסמך של הקבלן ,יאושר מראש ובכתב ע"י המנהל.
הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את בא כוחו המוסמך שאושר אלא לאחר קבלת אישור
המנהל מראש ובכתב .המנהל יהיה רשאי לדרוש החלפת בא כוחו המוסמך של
הקבלן ,גם לאחר שזה אושר על ידו ובכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות והקבלן
ימלא דרישה זו בתוך עשרים ואחד ( )21יום ממועד קבלתה.
 17.3.4מהנדס הביצוע ימצא באתר העבודה בכל יום במשך כל שעות העבודה מיד עם תחילת
ביצוע העבודות ולכל אורכה.
 17.3.5מהנדס הביצוע ימונה כאחראי לביצוע השלד כמשמעותו בחוק .עם תחילת העבודה
ידאג הקבלן כי מהנדס הביצוע מטעמו יחתום בפני רשויות התכנון המוסמכות ,על
תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות ככל שקיים היתר
שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך ,על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות
והפיקוח.
. 17.4

מהנדס אחראי לתכנון ולביצוע השלד
עם תחילת העבודה ידאג הקבלן כי מהנדס מטעמו יחתום בפני רשויות התכנון
המוסמכות ,על תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות
ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך ,על פי דרישת רשויות התכנון
המוסמכות.
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בנוסף לחתימת מתכנן השלד בפני רשויות התכנון המוסמכות הקבלן ידאג כי מהנדס
רישוי מטעמו יחתום כאחראי על ביצוע השלד ובהתאם להנחיות בהיתר בניה.
. 17.5

מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם ייעודיים לפרויקט זה ולא יועסקו בכל פעילות
שאיננה שייכת לחוזה זה.

. 17.6

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המנהל את העסקתם של
מנהל העבודה אחד ו/או מספר מנהלי עבודה ומהנדס הביצוע בפרויקט.

. 17.7

עלות העסקתם המלאה של מנהל העבודה ומהנדס הביצוע תחול על הקבלן והינה
כלולה בשכר החוזה.

. 17.8

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

 . 18בטיחות וגהות בעבודה
. 18.1

בכפוף להסכם מול המזמין ,הקבלן הינו "קבלן ראשי" ומוגדר "כמבצע הבניה" (להלן
"הקבלן" בנספח זה) לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח – 1988
(להלן" :תקנות הבטיחות בניה") ,וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה"
חלות עליו.

. 18.2

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה
ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו ,לא תטיל אחריות
כלשהי על המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין
לבטיחות עובדיו ,קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה ,אלא תוסיף
על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

. 18.3

מחובת הקבלן ,עובדיו וקבלני משנה ,לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות בחוקים
ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין ,לרבות :חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד  ;1954 -פקודת הבטיחות ב עבודה (נוסח חדש) ,תש"ל  ,1970 -תקנות הבניה;
תקנות העגורנים; תקנות ציוד מגן אישי ,תקנים ישראלים ,עבודה ברעש ,מפרטים
ועוד.

. 18.4

קבלני משנה מטעם הקבלן בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן
נדרש לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש לסוג
העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  1969 -ותקנותיו,
בסיווג המתאים לסוג העבודה.

. 18.5

ע"פ תקנות  2ו 3 -לתקנות הבטיחות בעבודה ,הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך
לפיקוח צמוד על העבודות ,במהלך כל שעות העבודה ,ויוודא את ביצוע הנהלים
והוראות הבטיחו ת .בימי חופש/מחלה או אם נפסקה עבודתו של מנהל העבודה
באתר ,ימונה מנהל עבודה חלופי שיאושר מראש ע"י מנהל עבודה איזורי.

. 18.6

הקבלן ,לפני תחילת העבודות ,ישלח למפקח עבודה אזורי טופס "הודעה על ביצוע
עבודת בניה  /בניה הנדסית" ומינוי מנהל העבודה" ויקבל את אישורו לביצוע
העבודה.

. 18.7

הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ינהלו באתר פנקס כללי כמפורט בצו הבטיחות בעבודה
(פנקס כללי) ,תש"ך – ( 1959להלן" :הפנקס הכללי").
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. 18.8

הקבלן ומנהל העבודה מטעמו ימלאו יומן עבודה מדי יום ביומו.

. 18.9

מינוי ממונה בטיחות לפיקוח ,הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן:
 18.9.1הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו ,בעל "אישור כשירות" בתוקף של
מפקח עבודה ראשי ,שעבר השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית ,למתן
הנחיות ,יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה.
18.9.2

הקבלן ,באמצעות ממונה בטיחות ,יכין תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע
העבודות .התוכנית תכלול סקר סיכונים ,תרחישים ,הוראות בטיחות
להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום וזאת
בתוך  15ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה ויעבירה לפיקוח לעיון .לא
ישולם לקבלן כל תשלום ביניים ללא הגשת תכנית הבטיחות.

18.9.3

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת
לשבוע ,וכן יבקר באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או
במידת הצורך ,ע"פ דרישה של המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמין,
ע"פ הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות (כגון :עבודות במקום מוקף,
התחברות לקווי ביוב קיימים ,הנפות ציוד מיוחדות ,דיפונים מיוחדים,
קרבה לקווי חשמל וכו') .בנוסף ממונה הבטיחות ישתתף כל שבוע בישיבות
אתר וייתן דיווח בטי חותי לכלל הפרויקט והערות שונות.

18.9.4

בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחיות לטיפול למנהל העבודה,
ואלה ישמרו בתיק הבטיחו ת באתר .ע"פ דרישה יועבר העתק למפקח
וליועץ הבטיחות של המזמין .בכל חודש או לפי דרישה אחרת של המפקח
יעביר הקבלן למפקח דו"ח חודשי שכולל ריכוז של הביקורים השבועיים,
בעיות בטיחות במידה וקיימות או שהיו ותוקנו ,הנחיות שניתנו על ידו
ושינוי בנוהל הבטיחות שבוצע עקב שינוי באופי העבודה .לא ישלם תשלום
ביניים ללא העברת הדוח החודשי.

18.9.5

חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו.

18.9.6

במידה והמזמין ימנה יועץ לבטיחות בעבודה מטעמו חובה על הקבלן לשתף
פעולה עם היועץ ולתקן באופן מיידי כל ליקוי בטיחות שימצא ככל וימצא.

 . 18.10הצגת שלט
הקבלן יציג ,במקום בולט לעין ,בכל אתר שבו מבוצעת פעולת הבניה ,שלט ע"פ
המפרט והנוסח שיקבע המזמין ,ושיכלול לפחות את הפרטים הבאים:
( )1שם מבצע הבניה ומענו.
( )2שם מנהל העבודה ומענו.
( )3מהות העבודה המתבצעת.
השלט יבוסס אל יסודות בטון ויאושר ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעם הקבלן וע"ח
הקבלן המבצע.
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בגמר הביצוע ה קבלן יפרק השלט כולל היסודות ויחזיר את השטח לקדמותו.
 . 18.11הקבלן יכין "תכנית ארגון אתר" לשלבי הביצוע השונים ולאתרי העבודה השונים,
שתכלול ,בין היתר  :מיקום מנופים ,ציוד ,מחסנים ,שטחי התארגנות משרדים ,דרכי
גישה ,כניסות ויציאות לאתר ,האישורים הנדרשים מהרשויות השונות ונוהל
לקבלתם וכו' .התוכנית תאושר על ידי המנהל מטעם המזמין.
. 18.12

גידור
א.

על הקבלן לגדר את כל שטח אתר העבודות לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד,
חומרי בנייה ,אדמת חפירה שהוציא וכו' .הקבלן יתקין שערי כניסה בהתאם
לתכנית ההתארגנות ולהנחיות המפקח.

ב.

הגדר תהיה גדר אטומה ויציבה בגובה  2מטר לפחות (אלא אם אושר במפורש
ובכתב אחרת ע"י המפקח) וכן לפי תנאי היתר הבניה .הגדר תעוגן לעמודים
בקוטר " 3מבוטנים באדמה ביסודות בטון בקוטר  40ס"מ לפחות ובעומק 50
ס"מ לפחות ,במרחק של  3מטר בין עמוד לעמוד .הגדר תהיה יציבה באופן שבו
תמנע לחלוטין כניסה לשטח העבודה של מי שאינו מורשה לכך ובאופן המבטיח
הגנה של הציבור ועוברי אורח מפני גישה וחשיפה לסיכונים מעבודות הקבלן.

ג.

הקבלן יציב על הגדר שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים" בכל היקף אזור
העבודות ,במרחק אחד מן השני אשר יבטיח כי כל המתקרב לאזור העבודות
יוכל לראותו באופן ברור ,ובכל מקרה במרחק שלא יעלה על  30מטרים.

ד .על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום ביצוע העבודות במצב תקין
במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
ה .אין להניח חומרי הבנייה וכלי עבודה אלא בתוך השטחים המיועדים לכך,
כמפורט בתוכנית ההתארגנות שיגיש הקבלן.
ו .עם סיום ביצוע הפרויקט ו/או במועד אחר עפ"י קביעת המפקח ,יפרק הקבלן
את כל מכלול הגדר והשערים ויוציאה ממקום ביצוע העבודות.
ז .אם בש לבים כלשהם של הפרויקט יידרש הקבלן להזיז ,לפרק באופן זמני
ולהחזיר את הגדר כולה או בחלקה ,יעשה זאת ללא תוספת תשלום.
 . 18.13הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם
ביצוע עבודתו ,ו/או בהתאם להנחיות הבטיחות המצורפות לחוזה זה ו/או בהתאם
להנחיות הבטיחות של יועץ הבטיחות של הקבלן או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות
ע"פ תקנות הבטיחות (ציוד מגן אישי) התשנ"ז  .1997 -מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,יספק הקבלן  -אביזרי בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים,
כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף הדרוש ו/או שיומלץ ע"י ממונה
הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.
. 18.14

הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד
מגן -אזהרה עפ"י כל דין ,כגון :מחסומים ,זוהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה
ומילוט ,או כל ציוד או אבי זרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י ממונה
הבטיחות של הקבלן.
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. 18.15

במקומות בהם קיימת סכנת נפילה לעומק העולה  2מטרים ,הקבלן יגדר בגידור ע"פ
תקנות הבטיחות בניה בגובה של  90-105ס"מ ,הכולל אזן ידי ,אזן תיכון ולוח רגל.

. 18.16

אחריות הקבלן לתאם ולקבל אישור משטרת ישראל ,בכל המקומות בהם נדרש לבצע
את העבודה על הכבישים  /מדרכות או בשולי הכביש.

 . 18.17בהתאם להנחיות משטרת ישראל הקבלן יבצע "הסדרי תנועה" לרבות :יסמן  /ישלט
 /יגדר לרבות בתמרורים מתאימים ,ע"פ תוכנית יועץ תנועה ,את תחום אזור העבודה
והגישה לאזור העבודה ,לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד ,השילוט והגידור יכלול
הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל דין וע"פ הנדרש ,כגון :מחסומים ,זהרונים ,שילוט
אזהרה ותאורה לשעות החשיכה .וכן כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש.
 . 18.18הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין
וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו ,ובכלל זה:
מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני הרמה ,ציוד ואביזריו ,עגורנים,
סולמות ,פיגומים ,תמיכות ,דיפון חפירות ,הארקת מבנים ,בדיקת רציפות הארקה
לציוד נייד וקבוע ,גנראטור וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה
חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
 . 18.19הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות (עזרה ראשונה
במקומות עבודה) ,התשמ"ח  , 1988 -כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר
הכשרה מטעם מגן דוד אדום או רשות מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר
העבודה .הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה שישמש לפינוי
נפגעים למתקן רפואי ,או בית חולים בשעת חירום.
. 18.20

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד,
עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כח אדם
נלווה ,כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת ע"י אנשים
שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רשיונות הסמכה תקפים בהתאם.

. 18.21

אחסון ותנאי השימוש לרבות הכמויות המרביות של חומרים מסוכנים באתר ,יהיו
ע"פ חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו ובמידה ונדרש הקבלן יהיה אחראי לקבלת
כל אישור שנדרש ,לרבות היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה .הקבלן יכין נוהל
עבודה לאיחסון ושימוש בחומרים מסוכנים מכל הסוגים באתר העבודה ,כולל
סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון ,והצבתם על גבי מאצרות .כמו כן
ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל ,ובקירבת חומרים דליקים
או מסוכנים בפרט .פינוי פסולת חומרים מסוכנים תהיה לאתר פסולת רעילה מאושר.

. 18.22

הכנסת חומרים ,כאמור בס"ק  18.20לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגד ר
כמסוכן ,רעיל או נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת ממונה הבטיחות
של הקבלן .מובהר כי השימוש בחומרי נפץ ו/או שימוש באמצעי ירייה כלשהם באתר
העבודות או בקרבתו אסורים בהחלט.

. 18.23

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש ,לרבות
מטפי ם שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם ,כולל בדיקה תקופתית ושנתית
וקבלת רשיון מאת מכבי האש.

 . 18.24הדרכות:
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 18.24.1הקבלן ,ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה
מטעמו ,בנושא הבטיחות ובסיכונים בעבודה בצפויים באתר ,לרבות:
בטיחות כללית ,שימוש בציוד מגן אישי ,בטיחות בעבודת בניה ובניה
הנדסית.
 18.24.2ההדרכות יינתנו ע"י מנהל העבודה ו/או מדריך בטיחות מוסמך או ממונה
בטיחות ,בהתאם לתחומים בהם הם מוסמכים.
 18.24.3הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה ,וכן
את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
 18.24.4ההדרכה תינתן בכתב ובעל פה ובשפה המובנת לאותם עובדים .העתקים
מאישורי ההדרכה יהיו באתר ויצורפו לפנקס הכללי.
. 18.25

עבודות בגובה
" 18.25.1עבודה בגובה"  -כל עבודה ,לרבות גישה למקום עבודה ,שבשלה עלול עובד
ליפול לעומק העולה על  2מטרים ,ולרבות עבודה:
( )1המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני;
( )2המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ 45 -מעלות מעבר לגדר או למעקה
של משטח העבודה.
( ) 3המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת ,סל להרמת אדם או פיגום
ממוכן.
 18.25.2עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה ,גובה (.)2007
 18.25.3העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו ,ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י
משרד התמ"ת להדרכת עבודות בגובה ,בהתאם לתחום העבודה הנדרש,
כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה ,גובה (.)2007
" 18.25.4אזור הסכנה" -האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה
בגובה ,שקיימת בו תנועת כלים ממונעים ,עובדים ועוברי אורח ,יסומן
וישולט למניעת הימצאות אנשים בו; כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף
על העובדים ,יהיה בקשר עין עמם וימנע ,ככל האפשר ,הימצאות של אנשים
בו.
 18.25.5בכל עבודה בגובה יצויד העובד בגובה ברתמת בטיחות שתחובר למערכת
לבלימת נפילה ,שתחובר לקו או לנקודת עיגון איתנה.
 18.25.6הקבלן יחזיק ערכות ציוד מגן לעבודה בגובה ,ע"פ הנדרש ולפחות  2ערכות
מלאות הכוללות ,לפחות :רתמת בטיחות ,קסדה עם סנטריה ,חבל עבודה
עם בולם נפילה) .כל הציוד יהיה לאחר בדיקה ע"פ הנדרש בהוראות היצרן.
 18.25.7על העובדים בגובה לנעול נעלי בטיחות בעלות סוליה מתאימה נגד החלקה.
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 18.25.8על העובדים בגובה לחבוש קסדת מגן לעבודה בגובה ,הכוללת סנטריה
לאבטחה.
 . 18.26מיקום מבנים זמניים ,מתקני עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה
בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ובאישורן ,וכן באישור ממונה הבטיחות של
הקבלן.
 . 18.27הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי שתייה
ורחצה ומתקנים נוספים ,כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגיהות לעובדים
ו/או על פי הסכם ההתקשרות עימו ,וכן יתחזק בצורה תקינה ושוטפת את המתקנים
הנ"ל.
 . 18.28מתקן החשמל באתר יעמוד בדרישות המפורטות בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי
ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) ,התשס"ב ,2002 -ובחוק החשמל,
התשי"ד –  , 1954לרבות בדיקת "בודק חשמל" למתקן החשמל למבנים ,לציוד נייד
וקבוע ולגנראטור.
. 18.29

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק
או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך,
לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל ,או לצורך כניסה למתקן חשמל,
והכל בהתאם לנדרש עפ"י כל דין ,לרבות חוק החשמל.

. 18.30

עבודה בקרבת קווי חשמל
(א) לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ 3.25-מטרים מתילים של קווי חשמל
במתח עד  33,000וולט ,או במרחק קטן מ 5 -מטרים מתילים של קווי חשמל במתח
העולה על  33,000וולט ,אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה (ב).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן
האמור בה ,יש לנקוט צעדים אלה:
( )1העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח;
( )2אם הדרישה לפי פסקה ( ) 1אינה מעשית בנסיבות העניין ,יינקטו אמצעים
מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר ,או בלתי ישיר ,של אדם
בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או
גדרות כאמור ,יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.
(ג) עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל
או העמודים ,לרבות ציודם ,יסודותיהם או עוגניהם ,או התקרבות יתר אליהם.
(ד) לא ישונו פני הקרקע בקרבת עמודי החשמל ,יסודותיהם ,עוגניהם או מתחת
לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ;
אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי.

. 18.31

עבודה בחלל מוקף  /גובים מתקנים וקווי ביוב
א .הגדרה :מקום מוקף( :סעיף  – 88פקודת הבטיחות בעבודה  )1970חדר ,תא,
מיכל ,בור ,מעבר לאדים ,צינור כיוצא באלה;
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ב .הקבלן לא יבצע עבודה "במקום מוקף" אלא לאחר שהכין נוהל עבודה מסודר
באמצעות ממונה הבטיחות מטעמו ,וצורך העבודה קיים ציוד ואמצעי בטיחות
תקינים ומכויילים ,לרבות גלאי גזים מתאים לסוג העבודה וקיבל את אישר המפקח
מטעם המזמין.
ג .בכל מקרה הכניסה למקום מוקף תעמוד בדרישות להלן:
אין להיכנס למקום מוקף לכל מטרה שהיא אלא אם נתמלאה אחת
מדרישות אלה:
( )1האדם הנכנס לבוש מכשיר נשימה מתאים.
( )2ננקטו כל האמצעים המעשיים לסלק אדים העלולים להיות שם
ולמנוע חדירת אדים ,וכל עוד לא הראה מבחן נאות שאין במקום אדים
מסוכנים יהיה האדם הנכנס חגור רתמה שאליה מחובר לבטח חבל
שקצהו החופשי מוחזק בידי אדם בחוץ.
. 18.32

על הקבלן לתאם ,מספר ימים מראש ,עם המזמין ו/או מי שהוסמך על ידו ,גישה
לאתר לצורך ביצוע העבודה.

 . 18.33הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה מאת ממונה
הבטיחות שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין.
 . 18.34הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,באופן מיידי למנהל
מטעם המזמין ,ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה
וכו' .ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע בירור מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על
נסיבות האירוע והמלצות לטיפול.
 . 18.35הקבלן ,באמצעות ממונה הבטיחות שלו ,ידווח למפקח עבודה אזורי  -אגף הפיקוח
על העבודה ,משרד התמ"ת ,באופן מיידי ,ולא יאוחר מ 3 -ימי עבודה ,על כל תאונת
עבודה שבשלה נעדר עובד למשך  3ימים ומעלה ,בטופס מתאים ,ויעביר עותק למזמין.
הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט בתקנות התאונות
ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה) ,תשי"א1951-
. 18.36

כלי העבודה ,האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו
תקינים ,הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

. 18.37

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה
תעסוקתית תחול על הקבלן בלבד.

. 18.38

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים ,לא
יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין ,כאשר במהלך
ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת של ממונה הבטיחות של הקבלן.

. 18.39

הקבלן ,באמצעות מנהל העבודה המוסמך או ממונה הבטיחות שלו ,אחראי למתן
הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה
וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקי ימים באתר העבודה.

. 18.40

הקבלן , ,יפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר נעשית בניגוד לחוקים,
תקנות ,ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים
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בחוזה זה ,או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל ,או המהווה מכשול לקיום בטיחות
וגיהות באתר העבודה עפ"י הנדרש על פי דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
המזמין ו/או מי שהוסמך לכך על ידו ,יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל
המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגיהות ,וזאת במקרים בהם העבודה לא
הופסקה ע"י הקבלן.
 . 18.41בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה
ו/או כל דין ו/או נוהג (לדוגמא :במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא
יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי בטיחות ,או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר
ויוודא סגירתו באופן מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים אליו או לא
ימלא יומן עבודה בכל יום) יהיה המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום של 2,000
 ₪לכל הפרת בטיחות בודדת .מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל ,ובזכותו של המזמין
לקנוס את הקבלן עקב הפרת הוראות הבטיחות והגיהות ,כדי לגרוע מזכות כלשהי
המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל דין ,לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד
להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.
. 18.42

שמירה
א .הקבלן מתחייב לשמור על מקום ביצוע העבודות בכל משך הבניה ,בכל אחד
מאתרי העבודות ,באמצעות שילוב ותפעול כוח אדם מיומן במספר מספיק ,ציוד
ואמצעים לאבטחה וכן ,למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים למקום ביצוע
העבודות וזאת באופן רציף  24שעות ביממה.
ב .כל הנדרש לעיל ,הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין ,המזמין ,משטרת
ישראל ,חברת הביטוח וכיוצ"ב ,בקשר לשמירה ,אבטחה ובטחון במקום ביצוע
העבודות.

 . 18.43תאורה  -מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין ,יתקין הקבלן
אמצעי תאורה במקום ביצוע העבודות ו/או במבנים הארעיים ,אשר יאירו את מקום
ביצוע העבודות ,החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם לשביעות
רצון המפקח ועל פי הנחיותיו .התאורה לצורך עבודה בלילה תהיה בעוצמה מספיקה
לאפשר עבודה בטוחה.
. 18.44

שירותי עזרה ראשונה  -הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי ,ציוד של
עזרה ראשונה בכול אחד מאזורי העבודה ,פירים ותוואי עבודות בחפירה פתוחה.
לפחות אחד מעובדיו של הקבלן בכול אזור נתון ו בכל משמרת יהיה מוסמך למתן
עזרה ראשונה ומנוסה בה.

 . 19מניעת מטרדי אבק ורעש
מניעת מטרדי אבק
. 19.1

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק שמקורם יהיה כתוצאה
מעבודתו ,במשך כל שעות היממה ,ובכלל זאת ,הרטבה ,התקנת אמצעים להנחתת
אבק ,שיקוע באמצעות מרססים ,יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצעים
ממוכנים או כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדי אבק .מובהר בזה כי במידה
וייווצרו מטרדי אבק רשאי המפקח להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד
האבק.
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. 19.2

המזמין לא יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לקבלן ,לעבודה לעובדים או לצדדים
שלישיים כלשהם .יתר על כן ,המזמין יקזז מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום
שיידרש על מנת לטפל בתלונות גורמים כלשהם עד להסרת המטרד על ידי הקבלן.

. 19.3

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק .התוכנית תציין
את כל מקורות האבק האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת המפגעים:
חומרי הרטבה וייצוב ,תדירויות ההרטבה ,אמצעי ושיטות ההרטבה וכו '.

. 19.4

הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק.

. 19.5

כל כלי רכב ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו מאתרי העבודה יחויבו בשטיפת
גלגלים מבוץ.

. 19.6

כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת ,חייבים בכיסוי ארגז המטען.

. 19.7

הקבלן מחויב באספקת והתקנת עמודים וגדרות הפרדה מבדי יוטה אטומים ,בכל
גובה שיידרש ע"י המפקח ,כולל תחזוקת העמודים ,ובדי היוטה ככל שיידרש.

מניעת מטרדי רעש
. 19.8

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש ,כדי שרמת הרעש
המכסימלית באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות
היממה.

. 19.9

כל ציוד החפירה/חציבה/בניה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט  ,1979 -כולל הצגת
טופס דיווח (תוספת שנייה לתקנות) עבור כל כלי  -לאישור המפקח.

 . 19.10שעות העבודה של הציוד הנ"ל יהיו כמפורט באישור שיינתן על ידי הרשויות
המוסמכות.
 . 20זכות גישה
למנהל  ,למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המזמין או המהנדס ,תהא באופן חופשי
זכות כניסה לאתר העבודות ,או לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות ,וחפצים
כלשהם לביצוע העבודות ,והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו.
 . 21תיאום העבודות עם המזמין ומתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
. 21.1

הקבלן מצהיר ,כי הינו "קבלן ראשי" של המזמין ו"מבצע הבניה" כהגדרתם בתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח  1988בכפוף לחוזה זה ,וכי ידוע לו והוא
מקבל עליו את האחריות הכוללת באתר גם במקרים בהם החברה מתקשרת ישירות
עם קבלנים נוספים  .הקבלן מתחייב לאשר זאת בכתב ולשלוח הודעה למפקח העבודה
האזורי

. 21.2

הקבלן מתחייב להסדיר ד רכי גישה ,מעברים  ,סביבת עבודה בטוחה וכן הדרכת
בטיחות של מנהל העבודה על הסדרי הבטיחות ודרך ההתנהלות האתר ,לכל
הקבלנים המגיעים לעבודה באתר ,לרבות באי הכח מטעם המזמין .מחובת הקבלן
להתריע מיידית למפקח מטעם המזמין על כל בעיה ביישום הוראה זאת.
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. 21.3

הקבלן ,חייב במהלך ביצוע עבודותיו ,לתאם את עבודתו עם דרישות המזמין ו/או כל
גורם או רשות מוסמכת אחרת (לרבות רשויות מקומיות ,חברת מקורות ,משטרה,
חברת חשמל ,נתיבי גז ,בזק ,טל"כ ,מע"צ וכיו"ב) ובכך להבטיח פעולה רצופה של כל
המערכות הקיימות באתר העבודות ובסביבתו.

. 21.4

יתרה מכך ,הקבלן לא יתערב בפעולת כל אדם אחר העובד עבור המזמין ו/או כל גורם
אחר באתר העבודות ,אלא כאשר נשקפת סכנת חיים מיידית לעובד.

. 21.5

לפי הוראות המנהל  ,יהא חייב הקבלן ,ללא כל תשלום נוסף ע"י המזמין ,לאפשר לכל
אדם או גוף אחר שהמזמין התקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן באתר
העבודות או בסמוך אליהם .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה עם קבלנים אלו ולאפשר
להם את השימוש ,במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידיו,
אולם הקבלן יהיה רשאי לדרוש מהם תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש
האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים
של הקבלן ,יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את
הקבלן.

 . 22ניקוי האתר עם גמר העבודות
. 22.1

הקבלן יסלק מאתר העבודות ,מזמן לזמן ,וכן מייד עם קבלת הנחייה על כך
מהמפקח ,את עודפי החומרים והפסולת ,ומיד עם גמר העבודות יחזיר הקבלן את
אתר העבודות למצבו הקודם ,ינקה את האתר ,ויסלק ממנו את כל המיתקנים
הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,וימסור את
אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל.

. 22.2

בכול אתר ביצוע של הקבלן ,בכול פיר ובכול מקום שידרוש המפקח ו/או המזמין
הקבלן יספק על חשבונו מכולה לפינוי פסולת בנפח הנדרש ובהתאם להנחיות
המזמין ,וזאת ללא כל תשלום נוסף.

. 22.3

לא מילא הקבלן את הוראות סעיף קטן ( )1לעיל ,יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון
הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי .המזמין יהיה
רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן
מאת המזמין בכל זמן שהוא ,וכן יהא רשאי לגבותן בכל דרך אחרת.

פרק ג'  -אחריות וביטוח
 . 23מבוטל
 . 24מבוטל

מסמך ג' – תנאים כלליים לחוזה

28

 . 25ביטוח ע"י המזמין ע"ח הקבלן
אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצע לפי החוזה  -יהיה המזמין רשאי ,אך לא
חייב ,לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות,
בתוספת ריבית ו/או הפרשי הצמדה ,והמזמין יהיה רשאי לנכות סכומים אלה מכל סכום
שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת .האמור
בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו ומאחריותו על פי סעיפי האחריות והביטוח
כמובא לעיל.
 . 26זכויות פטנטים
הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,היטל וכיו"ב ,שינבעו
מפגיעה בזכויות יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,סמלי-מסחר ,או זכויות דומות ,בדבר
השימוש בתוכניות ,במכונות ,או בפריטים ,שיסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע הפרויקט.
 . 27מבוטל

פרק ד'  -עובדים
 . 28אספקת עובדים של הקבלן
 . 29אספקת כוח אדם ותנאי העבודה
השגחה מטעם הקבלן
. 29.1

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי
על ביצוע העבודות ,לרבות מנהל הפרויקט ,מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמך
(להלן" :כוח אדם ניהולי") אחד או יותר .כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית
גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא
חוזה זה .מינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישורו ,מראש ובכתב ,של
המזמין.

. 29.2

הקבלן מתחייב כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות ,וינהל את כל
העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.

. 29.3

המנהל או המפקח ,יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי,
מבלי לנמק את החלטתו .נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי ,ימלא הקבלן את
הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות
סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כוח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת
החלפה כאמור.

. 29.4

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכוח האדם הניהולי ,ייחשבו
כאילו ניתנו לקבלן עצמו .מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כוח האדם הניהולי
או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל
דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן
לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.
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הרחקת עובדים מאתר העבודות
. 29.5

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח ,בדבר הרחקתו מאתר העבודות
של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ,לרבות קבלן משנה ועובד
המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם ,אם
ל דעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא
תפקידו ,או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -
לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע
העבודות  .אי מלוי הוראות סעיף קטן זה ,תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים
ומוסכמים מראש ליום לכל פועל ,בעל מלאכה ,או עובד אחר ,שיעסיק הקבלן בניגוד
להוראות סעיף קטן זה.

פרק ה'  -ציוד  ,חומרים וביצוע באורח מקצועי
 . 30אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
. 30.1
. 30.2

המזמין שומר על הזכות לספק לקבלן את החומרים (כולם או מקצתם) שהוא ימצא
לנחוץ ,במחירי היסוד הנקובים בכתב הכמויות באם נקובים ,ולחייב במחיר
החומרים את חשבונו של הקבלן מיד עם מסירתם לקבלן .השתמש המזמין בזכות זו,
יחולו על החומרים שהוא יספקם לקבלן כללים אלה:
א .הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.
ב .כשהוכנסו החומרים האמורים לאתר העבודות  -לא יהא הקבלן רשאי
להוציא אותם או חלק מהם מהאתר ,אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב
מאת המנהל או המפקח.
ג .הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם ,לא יוחלפו
בחומרים אחרים ,אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המנהל או
המפקח.

. 30.3

נאמר במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות ,בין שאלה סופקו על ידיו ובין שאלה
סופקו ע"י המזמין ,וזאת אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות
התקנים הישראליים ואושרו ע"י המפקח.

. 30.4

במידה וניתנת אחריות לחומרים ו/או לציוד ו/או מתקן כלשהו שיסופק במסגרת
העבודות ,מתחייב הקבלן לקבל מהיצרן של אותו ציוד ו/או חומר את תעודת
האחריות כשהיא לטובת הקבלן והמזמין ,ולהמציא למזמין העתק מכך.

 . 31מבוטל
 . 32מבוטל
 . 33סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה
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. 33.1

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות:
א .על סילוק חומרים כלשהם ממקום ביצוע העבודות ,בתוך פרק זמן אשר ייקבע
בהוראה ,בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה ,ועל הבאת
חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה.
ב .על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם על
ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

. 33.2

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים
ולעבודה האמורים ,אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף  33.1לעיל.

. 33.3

יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום ביצוע
העבודות במקום חומרים שנפסלו כאמור.

 . 34מבוטל
. 34.1

פרק ו'  -התחלת העבודה ,מהלכה ,סיומה והארכתה
 . 35מועד התחלת ביצוע העבודות
. 35.1

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המזמין /ו/או מי מטעמו
בהוראה בכתב ,שתקרא "צו התחלת עבודה" ,ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש
להשלמתן ,תוך התקופה שנקבעה בחוזה ,ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות
הנזכרים בסעיף  ,16פרט אם קיבל מאת המהנדס הוראה מפורשת אחרת.

. 35.2

במועד מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות ,או בסמוך לכך ,יעמיד המזמין לרשות
הקבלן את אתר העבודות ,או אותו חלק ממנו הדרוש ,לדעת המנהל ,להתחלת ביצועו
העבודות והמשכן בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות .לאחר מכן יעמיד
המזמין לרשות הקבלן ,מזמן לזמן חלקים נוספים מאתר העבודות ,הכל כפי שיידרש
לדעת המנהל לביצוע העבודות ,בהתאם ללוח ה זמנים ולשלבי ההתקדמות האמורים.

. 35.3

באמור לעיל אין מכדי לגרוע מחובתו של הקבלן לטפל בתאומים ובקבלת כל
האישורים הנדרשים לביצוע העבודות לרבות אישורי חפירה ,היתרים ורשיונות
עבודה מהרשויות ומהגורמים המוסמכים.

 . 36שלט מידע ושילוט
. 36.1

בתוך חמישה עשר ( )15ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה ,הקבלן יתקין ויבסס לכול
משך תקופת ביצוע העבודות שני ( )2שלטי מידע הנושאים את שם הקבלן ,לוגו של
המזמין ומידע לגבי הפרויקט הכל בהתאם להגדרת המזמין .גודל השלטים יהיה 5*4
מטר אלא אם התקבלה הנחייה אחרת ,ונוסחם ,מבנם ,צורתם ,צבעיהם ותוכנם
המדויק ייקבעו ע"י המפקח .כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת שלטי המידע יכללו
במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.
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. 36.2

הקבלן יקבע ,על חשבונו ,שלט ובו יצוין שם מנהל העבודה האחראי ,כתובתו ומספר
הטלפון שלו.

. 36.3

אין להציב כל שילוט במקום ביצוע העבודות ,לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום
ביצוע העבודות  ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המפקח ובתנאים שיקבע המפקח.

. 36.4

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל ,יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום ביצוע
העבודות ,על חשבון הקבלן.

. 36.5

הקבלן יעביר אישור קונסטרוקטור להתקנת השלט לפני ההתקנה ולאחר התקנתו.

 . 37מועד סיום העבודות
. 37.1

בכפיפות לדרישה כלשהי א הכלולה בחוזה בדבר השלמת חלק כל שהוא מהעבודות
לפני סיומן המלא והגמור ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע
בחוזה ,שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה.

. 37.2

ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן ,בהתאם לסעיף  38דלהלן ,יוארך המועד לסיום
העבודות בהתאם לכך.

 . 38ארכה לסיום העבודות
סבור המהנדס כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות ,מחמת שינויים או תוספות,
או מחמת כוח -עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המהנדס מתן הארכה  -ייתן
המהנדס ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו ,בתנאי שהקבלן ביקש
ארכה בכתב תוך  30יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים ,או לתוספות ,או מיום שנוצרו
תנאים מחמת כוח -עליון או תנאים מיוחדים אחרים.
 . 39מבוטל
 . 40מבוטל
 . 41שימוש או אי שימוש בזכויות
. 41.1

הימנעות המזמין ו/או המהנדס ו/או המפקח מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית
לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  -אין בה ולא תתפרש בשום אופן כויתור על
אותה הזכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על
זכויות וחובות לפי החוזה.

. 41.2

הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

. 41.3

כ ל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו,
לא יפגעו בזכויות המזמין ,ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום
מצד הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

 . 42תעודת קבלת העבודות
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. 42.1

הושלמו כל העבודות נושא חוזה זה ,התכניות וההוראות שקיבל הקבלן ,בוצעו כל
הבדיקות הנדרשות ונסגרו אי ההתאמות  -יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב בצרוף
דו"ח בקרת איכות סופי של מנהל בקרת האיכות ,והמפקח יבדוק את העבודות תוך
 14ימים מיום קבלת ההודעה ,ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי החוזה ומשביע את
רצונו ,יוציא המהנדס לקבלן תעודת קבלת העבודות .מצא המפקח שהעבודות לא
בוצעו בהתאם לחוזה ,עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן לתקן ו/או להשלים
את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל.

. 42.2

השלים הקבלן ,לפי תנאי החוזה ,חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים ,לפני המועד
הסופי שנקבע לסיום העבודות כולן או במידה ולא הושלמו בו כל העבודות  ,והמזמין
נדרש להחזיק או להשתמש בו – יבצע המפקח סיור לבדיקת העבודות באותו חלק
ובמידה וימצא המפקח כי הקבלן סיים את כל ה עבודות באותו חלק יוציא המהנדס
תעודת קבלת העבודות לגבי אותו חלק הפרויקט .במידה והמפקח ימצא כי הקבלן
לא סיים את כל העבודות באותו חלק עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן
לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל.
מתן התעודה אינו פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעות רצונו של המפקח ,כל
חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו ,גם באותו חלק מהפרויקט
שלגביו ניתנה תעודת קבלת העבודות.

. 42.3

מתן תעודת קבלת העבודות אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי
החוזה.

. 42.4

קבע המהנדס כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה
להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק
מסוים ממנו כאמור ,הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט
או החלק המסוים ממנו ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי
המזמין.
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פרק ז'  -בדק ותיקונים
 . 43מבוטל
 . 44מבוטל
 . 45תיקונים על-ידי אחרים על חשבונו של הקבלן
לא מלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות
על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן ,יהא
המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של  12%שייחשבו כהוצאות
משרדיות ,כלליות ואחרות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהא המזמין רשאי
לגבותן בכל דרך אחרת ,לרבות ע"י חילוט הערבות.

פרק ח'  -שינויים ,הוספות והפחתות
 . 46מבוטל
א. .
 . 47מבוטל
 . 48מבוטל
 . 49מבוטל
 . 50סמכות מיוחדת למהנדס
. 50.1

על אף האמור בפסקאות (א) ו(-ב) לס"ק ( )1של סעיף  50דלעיל ,הרי אם לדעתו של
המהנדס אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי
יחידה הנקובים בחוזה ,עקב השוני ו/או הבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של
הפריטים שבהוראת השינוי ים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה,
ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה (ג) לס"ק ( )1של
סעיף  50דלעיל.

. 50.2

קביעתו של המהנדס לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי
פיסקה (ג) לס"ק ( )1של סעיף  50דלעיל ,תהיה סופית ו בלתי ניתנת לערעור.

 . 51מבוטל
 . 52תביעות הקבלן
. 52.1

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה ,שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים
נוספים ,שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות
במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.
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. 52.2

תביעה שלא הוכללה בר שימת התביעות ,כאמור בסעיף קטן ( )1דלעיל ,רואים את
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ,פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על
כוונתו להגיש את התביעה.

. 52.3

הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק ,ביו במישרין ובין בעקיפין ,את ביצוע העבודות ,כולן
או מקצתן ,מחמת דרישה ,תביעה או ט ענה כל שהיא שיש לו כלפי המזמין.

 . 53החובה להגיש ניתוח תמחירי
לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט ,יהא הקבלן חייב עפ"י דרישת
המהנדס להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כל שהם ,בין שהם
כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית השינויים .ניתוח תמחירי יבוצע בהתאם
לאמור בחוזה או להנחיות המפקח ויכללו גם חישובי כמויות.

פרק ט'  -מדידות
 . 54מדידת הכמויות ושיטת המדידות
. 54.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות
המדויקות הנדרשות למעשה ,לצורך ביצוע העבודות ע"י הקבלן.

. 54.2

הכמויות שבוצ עו למעשה לפי החוזה ,תקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות
שתיעשינה לכל סוג של עבודה לפי השיטה שנקבעה בחוזה או באחד ממסמכיו או לפי
קביעה אחרת של המפקח .כל המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות
מיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

. 54.3

לפני בואו למדוד/לבדוק כל ח לק מהפרויקט ,יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד
המדידה ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במקום ולעזור למפקח לבצע את
המדידות/בדיקות הדרושות ,וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע
המדידות/הבדיקות ,על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר
לכך.

. 54.4

לא נכח הקבלן במועד המדידה/בדיקה ,רשאי המפקח לבצע את המדידות/הבדיקות
בהעדרו ,והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך
המדידות .אולם אם נעדר הקבלן במועד המדידה/בדיקה מסיבה שהניחה את דעת
המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה/בדיקה כאמור ,יידח ה
מועד המדידה/בדיקה למועד אחר ,כפי שייקבע ע"י המפקח.

. 54.5

נכח הקבלן בשעת המדידה ,רשאי הוא לערער בכתב תוך  7ימים ,על כל כמות שנמדדה
והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש .נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן
לבין המפקח גם לאחר המדידה השניה ,יכריע בעניין המהנדס והכרעתו תהיה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.

. 54.6

היה הפרויקט ,כולו או מקצתו ,מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות
בהקדם ,לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה ,אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
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פרק י'  -אספקת מים וחשמל
 . 55אספקת מים
. 55.1

הקבלן יספק את המים ויפעיל על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,הצינורות
והאביזרים ככל שידרשו לצורכי ביצוע אספקת המים למקומות העבודה.

. 55.2

להסרת ספק ,כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים וכן פירוק כל אמצעי העזר ,הכל
בהתאם לדרישות המפקח ,יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי
היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות.

. 55.3

באם ה קבלן ימצא לנכון לקבל חיבור מים מחוץ למתקני המזמין ,ככל שהעבודות
יבוצעו במתקני המזמין  ,יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל
הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העבודה ולא
תשולם בנפרד.

 . 56אספקת חשמל
. 56.1

הקבלן יספק את החשמל ויפעיל על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,הכבלים,
האביזרים ,מתקני ניתוק והגנה בין מערכותיו למערכות חשמל אחרות ,ככל שידרשו
לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות העבודה.

. 56.2

להסרת ספק ,כל ההוצאות הכרוכות באספקת חשמל וכן פירוק כל אמצעי העזר ,הכל
בהתאם לדרישות המפקח ,יהיו על ח שבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי
היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות.

. 56.3

באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקני המזמין ,ככל שהעבודות
יבוצעו במתקני המזמין ,יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים וכל
הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תחשב ככלולה במחיר העבודה ולא
תשולם בנפרד.

. 56.4

הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציוד והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה
באתר.
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פרק י"א  -תשלומים
 . 57חשבונות ביניים
. 57.1

על הקבלן להמציא למנהל חשבונות ביניים לחלקי העבודות שבוצעו כבר ,בהתאם
ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות בביצוע העבודות .הרשות בידי המנהל לעכב אשור
חשבון ביניים והעברתו לתשלום ,אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות לעומת לוח
הזמנים ושלבי ההתקדמות.

. 57.2

אישור תשלומי ביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה ,אין בהם משום אישור לקבלת
חלקי עבודות שנכללו בחשבונות הביניים ,או הסכמת המזמין או המהנדס או המנהל
לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של החומרים ,או לנכונות של
מחירים ו/או כמויות כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים.

. 57.3

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לצרף לכל חשבון בין היתר את המסמכים הבאים
כתנאי לקבלתו ובדיקתו:
-

לו"ז מעודכן כמפורט בסעיף  16לעיל.

-

דו"ח ניצול תקציב חוזי.

-

דו"חות בקרת איכות הכוללים את כל המסמכים הרלוונטיים.

-

דו"חות בטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

-

יומן עבודה.

 . 58מבוטל
. 58.1

הגשה ובדיקה של חשבונות סופיים עתידיים
א .ע"פ דרישה מהמנהל יכין ויגיש הקבלן מעת לעת "חשבון סופי עתידי" .חשבון זה
יכלול את התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן כפי שצופה אותה
הקבלן בעת הכנת החשבון הסופי העתידי לרבות לאור הוראות שינוי שניתנו עד
אותו המועד ,שינויים בתוכניות ובכמויות המעודכנות הצפויות של סעיפים כתב
הכמויות.
ב .הקבלן יגיש חשבון סופי עתידי לא יאוחר מחודש ימים לאחר קבלת הנחיה
מהמנהל להגיש חשבון שכזה .אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש עפ"י
המנהל בהתאם להוראות סעיף זה ,תקנה למזמין את הזכות לעכב את חשבונות
הקבלן עד להגשת החשבון הסופי העתידי כנדרש.
ג .החש בון ייערך בפירוט מירבי על פי סעיפי העבודה למיניהם ,לרבות עבודות
נוספות ,עבודות רג'י וכל תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה ,לדעתו,
על פי תנאי החוזה .החשבון הסופי ה עתידי של הקבלן יוגש על ידו בליווי כל
חישובי הכמויות הסופיות ,המדידות ,ניתוחי המחירים וכל האסמכתאות
האחרות על מנת לאפשר את בדיקתו.
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ד .החשבון הסופי ה עתידי ,שהוגש כנ"ל ע"י הקבלן ,ייבדק ע"י המנהל והערותיו /
דרישותיו להשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו ע"י הקבלן תוך
לא יאוחר מ 14-ימים קלנדריים ממועד קבלת דרישת המנהל.

פרק י"ב  -סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
 . 59תעודה על ביצוע החוזה
. 59.1

מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה ,ימסור המהנדס לקבלן בתום
תקופת הבדק תעודה המאשרת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל
עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן ,בהתאם לחוזה ולשביעת רצונו המלאה של
המהנדס.

. 59.2

מסירת התעודה האמורה בס"ק ( )1דלעיל לקבלן ,אינה פוטרת את הקבלן
מהתחייבות כל שהיא ,הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד
מסירת התעודה האמורה.

 . 60סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
. 60.1

בכל אחד מהמקרים דלהלן ,יהא המזמין רשאי ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של
 7ימים ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את
העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד,
המתקנים שבאתר העבודות ,וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים
האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מ הקבלן לפי החוזה:
א .כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים ,או שעושה סידור עם
נושיו ,או לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט
להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).
ב .כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או מעסיק קבלן-משנה בביצוע
המבנה ללא הסכמת המזמין בכתב.
ג .כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
ד .כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו
מציית תוך  14יום להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
ה .כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
ו .כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה
או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
ז .כשהקבלן עובר עבירות בטיחות חוזרות ונשנות במהלך ביצוע העבודות ,ולא פועל
בהתאם להוראות הבטיחות הנדרשות בחוזה ו/או ע"י המפקח.
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. 60.2

תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ( )1אין בהם משום ביטול
החוזה ע"י המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה ,פרט
להתחייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן ,ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי
הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים ( )3ו )4(-להלן.

. 60.3

סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי ס"ק
( - )1יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן
בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה ,וכן ערכם של עודפי החומרים ,הציוד
והמיתקנים שבאתר העבודות באותה שעה.

. 60.4

משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין ,לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן
סכום כלשהוא בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו
ויאושרו בכתב על ידי המהנדס הוצאות עבור השלמת העבודות ,וכן דמי הנזק שנגרמו
למזמין ע"י כל דחייה בהשלמתן ,ובנוסף כל הנזקים או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י
הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם ,ואז יהא הקבלן זכאי
לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה כפי שנקבע ע"י המהנדס כאמור בס"ק ()3
לעיל (בניכוי כל התשלומים ששולמו על חשבון) ,לבין סכום ההוצאות ,הנזקים
והפיצויים כפי שאושרו על ידי המהנדס כאמור.

 . 61ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע העבודות
. 61.1

אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות ,כולן או מקצתן,
מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה ,יפנה הקבלן למזמין
והמזמין יהיה רשאי לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע
העבודות כולן או מקצתן ,והקבלן ימלא אחר הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי
המשכת ביצוע העבודות כאמור.

. 61.2

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות לפי ס"ק ()1
יהיה  -ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירי
והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובהוראות השינויים.

. 61.3

תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות
לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.

. 61.4

לא סילק הקבלן את הציוד והמתקנים מהאתר ,כולם או מקצתם ,או שלא ביצע
פעולה אחרת בהתאם להוראות המהנדס לפי ס"ק ( - )1רשאי המזמין לבצע את
הפעולות האמורות על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך ,בתוספת
12%שייח שבו כהוצאות משרדיות  -ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המהנדס לכיסוי
חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 . 62עתיקות
. 62.1

הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בעתיקות
כמשמעותן בחוק העתיקות ,תשל"ח  ,1978 -או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מזמן לזמן ,וכן בחפצים אחרים שהינם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי ,אשר יתגלו
באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות.

. 62.2

מיד לאחר גילוי עתיקות באתר ולפני הזזתם ,יודיע הקבלן על כך למזמין וכן לרשות
העתיקות .הקבלן מתחייב לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות ,לרבות הוראות
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והנחיות רשות העתיקות ,ולשאת בכל ההוצאות והעלויות הקשורות לכך ,אם יהיו
כאלה ,לרבות בשל ביצוע חפירות הצלה.

פרק י"ג  -הצהרות הקבלן
 . 63מבוטל

_____________________
חתימת המציע
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