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 4/21מכרז מס' 

 מסמך ב'

 הסכם 

 ____שנת ____ לחודש____ ביוםבירושלים אשר נערך ונחתם 

 בין

 הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר
 , העיר העתיקה, ירושלים 2רחוב עומר 

      "(המזמין" :)להלן

 מצד אחד

 לבין
________________     

   ______________ ע.מ./ח.פ.
 ____________________________ כתובת
     "(הספק" :)להלן

 מצד שני

 

מיצג  שירותי תכנון, הקמה ותחזוקה של למתן 4/21מכרז פומבי מס' את והמזמין פרסם  :הואיל
 "(;המכרז" :להלן) המערבי הכותל שברחבת" הליבה בית"בקבלת פנים לבאי הכותל המערבי 

, ביצוע העבודותקיבל על עצמו, על פי כל תנאי המכרז, את כל הקשור בוזכה במכרז  הספקו :הואילו
 ;שכר ההסכם כהגדרתו להלןבתמורה לקבלת  וזאתכהגדרתן להלן, 

פי כל דין -עליתרים הנדרשים הוא מחזיק בכל הרשיונות, אישורים והמצהיר כי ה הספקו :והואיל
נות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי ובעל הכישורים, המיומ ,לביצוע העבודות

כל לקיום ו האדם, האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך ביצוע העבודות-חווברשותו כ
הזמנים  ותפי לוח-ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועל ,הסכםפי ה-התחייבויותיו על

 ;הקבועים בהסכם זה

ובהתאם להחלטת ועדת העבודות על פי הסכם זה את ביצוע לספק למסור  ןמעוניי והמזמין והואיל 
זה הסכם בישיבתה מס' _____ מיום ___________ ובכפוף לתנאי המזמין המכרזים של 

 והוראותיו; 

 .בהסכם בכתב והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם :והואיל

 

 י הצדדים כדלקמן:יד-לאשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר ע

 

 כללי –פרק א' 

 הגדרות

, כהגדרתו להלן יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצידם אלא אם תוכן הדברים הסכםב
 והקשרם מחייב אחרת:

ו/או כל גוף ו/או גופים אחרים  הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר: פירושו – "המזמין"
ולרבות כל אדם , , כולן או מקצתןהסכםפי ה-אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה עלש

מובהר כי הקרן רשאית  .זה הסכםידה לפעול בשמה ובמקומה לצורך -המורשה בכתב על
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 ידידי הקרן למורשת הכותל המערבילהעביר את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לעמותת 

, על פי שיקול דעתה, ובמקרה כאמור יחשב המזמין כעמותת "(עמותת הידידים)להלן: "
 ר ועניין.הידידים לכל דב

 ,נציגיועובדיו, לרבות  הסכם,פירושו: הגורם אשר שמו מפורט בכותרת של ה – "הספק"
 יםהפועלוכו'  ני משנהגורם משנה, יועץ, ספק, קבלולרבות כל  ,מורשיו וכל הפועל מטעמו

 בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

וכן כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו וכן  ,'מסמך בפירושו: מסמך זה אשר מסומן  – "הסכםה"
. בכל הסכםנפרד מה-כל מסמך אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם, כל אלה מהווים חלק בלתי

" הכוונה היא הסכםזה, במסמכיו או בצרופותיו או בנספחיו בו מוזכר ה" הסכםמקום ב
מצורף להם ו/או הולרבות כל מסמך אחר  ווצרופותי ונספחי וזה, על כל מסמכי 'מסמך בל

 .או באישורו על ידי המזמין שיצורף אליהם בעתיד

על ידי הספק במסגרת : התוצאה הסופית של הפרויקט כפי שהוצגה פירושו – "המיצג"
וכוללת  את המיצג בכל הצעתו במכרז ולאחר ביצוע כל העדכונים שנדרשו על ידי המזמין, 

 .מכניקה-ה ואלקטרונתאורה ומערכות הקר ,כולל תפאורה ,פורמט ואת האמצעים הנלווים

בית הליבה כמסומן בתכנית קבלת הפנים באולם : םפירוש –" האתראו " "אתר העבודות"
לרבות  עבודות,ה אחר בו תבוצענה מקוםכל וכן למסמכי המכרז,  (9מסמך א')האולם 

 מעת לעת, לבצע את הספקדרש ייהמקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם ו/או מעליהם 
 .סכםמקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם להכל וכן העבודות, 

 .למסמכי המכרז (6מסמך א') – "נספח השירותים"

הפרויקט ותחזוקתו וכל מטלה הנזכרת  ביצועותכנון ל מטלותהכל פירושן:  – "עבודותה"

 השלמתן ,רישיונות לצורך ביצוע העבודותההיתרים וכל ההוצאת מסמכי המכרז, לרבות ב
כלל עבודות התוכן, הטכנולוגיה, המולטימדיה והחוויה המפורטים במסמכי ; והשימוש בהן

, עיצוב,  גיבוש ותכנון קונספט, )אך לא רק( : ואשר יידרשו על ידי המזמינה, כוללההסכם 
כתבי מפרטים טכניים, עד לרמת תכנון מפורט, כולל העבודות במלואן תכנון  גיבוש תכנים

,הטמעת בטרם ביצוע ןלאישור המזמימסמכי התכנון  הבאת ;כמויות, חומרים, גמרים וכו'
ציוד   ה,  אספקה, והתקנה של   רכיש, הפקת המיצג;  ל ידי המזמיןכל התיקונים אשר יידרשו ע

כל דין, התקנת כלל בדרישות בכל תקן ישראלי ו יםהעומד תאורה ותפאורה  מולטימדיה
, מטלות הבדקאספקת ציוד, התקנת הציוד, חוויה, מולטימדיה וטכנולוגיה, תוכן, רכיבי ה

 נספחציוד למשך תקופת התחזוקה )כמפורט בהשירותי תחזוקה לכלל  מתןשירות ותחזוקה;
וכל מטלה המפורטת במסמכי המכרז ו/או  ההתקשרות;עדכוני גרסאות במהלך תקופת ; ('ב

 במפורש. וגם אם לא צוינוהשימוש בפרויקט, הנדרשת לצורך השלמת העבודות 

ידי המזמין לנהל את -לעת עלפירושו: מי שימונה מעת  –" מנהל הפרויקטאו " "המנהל"
על פי  לספקגורם אחר המוסמך בכתב על ידי המזמין לצורך מתן הוראות ו/או כל  עבודותה

  ., לרבות מי מעובדי המזמיןהסכם זה

עבודות  ,, עבודות האודיו וידאו ועבודות התאורההתפאורהעבודות  :פירושן - נוייעבודות ב
כולל הריסה ובנייה, מיזוג, חשמל מתקנים  ,ידי הספקבמידה וידרשו על  ,פיזיותנוי יב

 ."ביוצכאלקטרומגנטיים ו

-מהמזמין בתמורה לביצוע התחייבויותיו על לספקפירושו: הסכום שיגיע  – "הסכםשכר ה"

 22, כמפורט בסעיף במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל הסכםפי הוראות ה
 .להלן

 .קלנדריםפירושם: ימים  –" ימים"

התקופה שתחילתה במתן צו התחלת עבודה וסיומה במועד מתן תעודת  –" תקופת ההקמה"
 .השלמה לעבודות, כולל תקופות התכנון, ביצוע העבודות ותקופת ההרצה לפרויקט
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התקופה שתחילתה במועד מתן תעודת השלמה לעבודות וסיומה בתוך  –" תקופת התחזוקה"

חודשים )כלול במחיר(, או למשך תקופה ארוכה יותר ככל והמזמין מימש את האופציה  48
  תחזוקה לתקופות נוספות בהתאם להוראות הסכם זה. להזמנת שירותי

: רשויות ציבוריות ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים ןפירוש –" הרשויות המוסמכות"
פי חוק ו/או חקיקת משנה ו/או תקנות ו/או -מוסמכים ו/או רלבנטיים לביצוע העבודות, על

נהלים ו/או מכוח נוהג ו/או מכוח ההסכם, הידועים היום וחליפיהן ו/או כל מי שיבוא 
העירוני,  והביוב , תאגיד המיםשליםעיריית ירובמקומם או בנוסף להם, לרבות, אך לא רק: 

מד"א, רשות מקרקעי ישראל, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות,  משטרת ישראל, הג"א,
 בזק.חברות כבלים ולווין ורשות הניקוז, חברת חשמל לישראל, מקורות, 

 ההתאמות ביניהם-מסמכי ההסכם ואי .1

 הספקידי המזמין ו-וצרופותיהם חתומים עלהמסמכים המפורטים להלן על כל נספחיהם  .א

 נפרד מההסכם ובחזקת תנאיו:-מהווים אף הם חלק עיקרי ובלתי

)כפי שהוגשו ונחתמו על ידי הספק על נספחיהם ההצעה הזוכה י מסמכ –  נספח א'

 במכרז, כולל הקונספט המוצע ושאר חלקי הצעת הספק( 

 תחזוקהנספח  –  'בנספח 

 םנוסח אישור על עריכת ביטוחינספח ביטוח ו –  'גנספח 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים התחייבות לשמירה על –  'דנספח 

 הערבויותנוסח  –  'הנספח 

 הצהרה בדבר היעדר תביעות –  'ונספח 

 לביצוע העבודותכללי מפרט  –  'זנספח 

 נספח בטיחות – נספח ח'

 נספח נגישות – נספח ט'

משמעיות בין הוראות הנספחים -התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי .ב
ו/או אי , ובכל מקרה של חוסר נפרד מההסכם-ו/או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי

 שהכרעתו בעניין תהא סופית ,תובא הסוגיה להכרעת המנהל בהירות לגבי עבודה כלשהי,
  .ובלתי ניתנת לערעור

ועל אף כללי , לעיל, מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרהבס"ק ב' מבלי לגרוע מהאמור  .ג
יחולו תמיד אותן הוראות וייוחסו תמיד  ,הפרשנות המשפטית הנוהגים בערכאות משפטיות

ויחול תמיד הפירוש שיהיה וההנאות אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות 

לטובת המזמין בנסיבות העניין. הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות 
קרה של סתירה להוסיף על זכויות המזמין ולא לגרוע מהן. בהקשר זה אף יובהר כי בכל מ

התאמה כאמור, יהא המנהל רשאי לקבוע את -משמעות ו/או אי-בהירות ו/או דו-ו/או אי
הפרשנות הנכונה ו/או לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעתו 

  בענין קביעת המנהל כאמור.ו/או דרישה לא יהא רשאי להעלות כל טענה  הספקהמוחלט, ו

 הספקה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה סתיר הספקגילה  .ד
הודעה  לספק מנהלמסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו או שמסר ה

והמנהל באופן מידי,  בכתב למנהל    הספקיפנה   –מפרש כהלכה את ההסכם    הספקשלדעתו אין  
הוראות בכתב, לרבות תוכניות אשר יצורפו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו  יתן

כל פעולה אשר  הספקלכל דבר ועניין. במקרה כאמור לא יבצע  הספקופירוש זה יחייב את 

, מבלי שיהא באמור כדי להביא להארכת הוא מסופק לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל
 .שינוי תנאי ההסכםאו לה רתמוהגדלת הללוחות הזמנים או 
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קטן )ד( לעיל, -התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף-סתירה או איגילה לא  הספקבמקרה ו .ה

ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  פי טעות-וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על
לשאת בעלות העבודה ובכל ההוצאות  הספק, יהיה על הוראות ההסכם ו/או הנחיות המנהל

-. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי, בהתאם להנחיות המנהלהעבודותשיידרשו לתיקון 
 ניתנת לערעור.-התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי

, ומהוראות מסמך ההזמנה להציע הצעות וטופס הגשת ההצעה במכרז מבלי לגרוע מהאמור .ו
וקיבל את  קטן )ד( לעיל-הודעה כאמור בסעיףמראש ובכתב למזמין  הספקמסר כן אלא אם 

, ן, יראו כל תקלה ו/או טעות ו/או כל ליקוי אחר בעבודות וכל הכרוך בהאישור המנהל בכתב
  ולא מטעות במסמכי ההסכם. הספקביצוע לקוי של תכנון וכנובעים מ

 בדיקת הוראות ההסכם ואתר העבודות .2

באופן ובחן  וובסביבת אתרבמצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי ביקר  הספק .א

בתכנון את כל התנאים והנסיבות הקשורים עצמאי, ומבלי להסתמך על מסמכי המכרז, 
הקיים והצפוי ביחס לבית  המצב התכנוניביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות את ו

 דרכי הגישה אליו ,הפעילויות הנערכות בו ובסביבתו, התשתיות הנמצאות בו, הליבה
כי שוכנע על  הספקכן מצהיר בזה  .והגורמים הרלבנטיים לביצוע העבודות באתר ובסביבתו

כי שכר ההסכם מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לביצוע  העצמאיות יסוד בדיקותיו
אי לבסס שום תביעות לא יהא רש הספק. ןובמועד ןפי ההסכם במלוא-התחייבויותיו על

ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי -כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוחות הזמנים, עקב אי
הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע -ידיעה או אי-ההסכם, או בגין אי

 .מהסכם זה

תהווה הפרה קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף  

 יסודית של ההסכם.

כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע  הספקבנוסף לאמור לעיל, מצהיר בזאת  .ב
פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנוגע לאספקת -התחייבויותיו על

תחייבויותיו ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע ה , אישוריםהאדם-החומרים, ציוד, כוח
פי ההסכם ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור -על

-מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על הספקבכל אלה או בחלק מהם. 
באפשרותו להשיגם יש לאחר בדיקה עצמאית שביצע או ש ןובמועד ןפי הסכם זה במלוא

 .על פי ההסכם וכנדרש מבעוד מועד

צפויות להתבצע באתר זה הסכם מצהיר מפורשות, כי ידוע לו כי העבודות נשוא  הספק .ג
  בפרט  ת הכותלבכלל ורחב אזור הכותלוכי ידוע לו, כי שתיתכן בו ובסביבתו פעילות מקבילה 

הפסקות זמניות של ביצוע העבודות  נווכי יתכ להיות מאוכלס בזמן ביצוע העבודותוסיף י
 בלילות ובסופי שבוע. כולל  ,בכל עת ביצוע עבודות ת מועדי העבודות ו/אויו/או דחי

 , הרשויות המוסמכותהמזמינהמול את העבודות יהיה לתאם  הספקבאחריותו המלאה של  .ד
 עת מוללהתעדכן בכל , להוראות כל דיןלבצע את העבודות בהתאם וכל גורם רלבנטי אחר, 

 ולהתאים את העבודות וזמניהם לאמור, על מנת להשלים את העבודות במועדן,  אותם גורמים
 מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין. הספק. על פי הוראות הסכם זה

העבודות, כולן או מקצתן, עשויות להתבצע בחודשי  בנוסף, רואים את הספק כמודע לכך כי
הוא מוותר על כל טענה בגין עיכובים או במהלך תקופות חגי ישראל, ו/החורף ו/או הקיץ ו

 הרשויות המוסמכות. בשל כך ובשל דרישות 

הספק  שהינו מקום קדוש. העבודות המתוכננות יתבצעו בתוך אתר ארכיאולוגי ותיירותי .ה
בזהירות המתבקשת ותוך נקיטת כול האמצעים למנוע לחלוטין פגיעה באתר יידרש לעבוד 

שלא לחרוג  מהתחום  ספקובארכיאולוגיה שלו עקב ביצוע העבודות. בין היתר יקפיד ה
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יקפיד על מקומות האכילה והמנוחה של עובדיו ולהתנהגות  שטח העבודות,והמתחם הצר של 

חזיר את האתר בגמר העבודות יו ,עובדיו ולבושם הצנוע בהתאם לכללים הנהוגים במקום
 בשלמותו וללא מתום.

ח בחשבון את תנאי האספקה, הפריקה והחניה ברחבת הכותל, עם כל המשמעות הספק ייק .ו
מבחינת קשיי גישה, הן בעומסי תנועה והן מבחינת   המתבקשת באספקה למקום המורכב

 חנייה. הקרן לא מתחייבת לסידורי חניה עבור הספק, לא ברחבת הכותל ולא בעיר העתיקה.

הביא אותם כי ו ,כל אותם עיכובים וסיכוניםמודע להוא כי  הספק, מצהיר הצעתו בהגשת .ז
, וכי התרחשותם או התממשותם של אלו, לא יגרעו מהוראות ההסכם בחשבון במסגרת הצעתו

כל אורכה בלוחות הזמנים  לספקעל פיהן, בכל אופן שהוא, ולא יקנו  הספקומהתחייבויות 
 .או תוספת תשלוםו/

ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה קטן זה לעיל הינו מעיקרי -סעיף  

 יסודית של ההסכם.

הקפדה מרבית על נושא הבטיחות ומניעת מטרדים, הפרעה  העבודות תוךיבצע את  הספק .ח
כל צד שלישי ול מזמין, ל, חסימת דרכים ודרכי גישה, לרבות מטרדי רעש, לכלוך ואבקונזקים

 שהוא ורכושם.

ן או בעקיפין, כתוצאה מהעבודות ו/או הסכם זה בכל אופן שהוא, כל נזק אשר ייגרם, במישרי .ט
 .להלן פרק ט', ובנוסף יחולו הוראות הספקיושת במלואו על 

 תקופת ביצוע העבודות .3

מטלות תקופת התחזוקה  להוציא אתבמלואן עד לקבלת תעודת השלמה )עבודות תושלמנה ה .א
הוצאת צו  חודשים ממועד 18בתוך ( מטלות הספק לאחר קבלת תעודת השלמהוכל יתר 

אין  ."(לוח הזמנים)להלן: " השירותים במפרטובהתאם ללוח הזמנים הקבוע התחלת עבודה 
, בכלל באמור כדי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה וכל דין לאחר השלמת העבודות

וכל מטלה התחזוקה השירות ותחזוקה המנויות בנספח השירות, אחריות, בדק וזאת מטלות 
 .בהסכם זהאחרת המנוייה 

 בהתקשרות עם הספק.עמידה מלאה בלוח הזמנים, ללא יוצא מן הכלל, מהווה תנאי יסודי 

, כוללת את משך הזמן הדרוש למזמין להעביר התייחסות בלוח הזמנים מובהר כי כל אבן דרך .ב
לבצע את התיקונים הנדרשים, והכל עד לאישור  לספקואת משך הזמן אשר יידרש  למסמכים

סופי של המזמין להשלמת אבן הדרך במועדה. עד לקבלת אישור המזמין בכתב כאמור, לא 
באחריות הספק להקדים ולהעביר   לביצוע אבן הדרך הבאה/אבני הדרך הבאות.  הספק  יתקדם

מספק פרק זמן  השארתמראש למזמין כל מסמך וכל סוגיה הטעונה אישור המזמין, תוך 
, והכל בתוך לוח הזמנים. פרק העשוי להידרש לו לביצוע התיקונים הנדרשים )ככל ויידרשו(

ימים או  14 -יר התייחסות לכל עניין שהוא לא יפחת מהזמן המוערך הנדרש למזמין להעב
יותר מכך בהתאם למורכבות העניין. לא תשמע כל טענה מפי הספק בדבר עיכובים בלוח 

, ועל הספק הזמנים בשל משך הזמן אשר יידרש למזמין לאשר פעולות ו/או מסמכים כאמור
  .להיערך בהתאם לאמור מבעוד מועד

 ההמהווובכל תנאי אחר  להלן 9דרישות המפורטים בסעיף יהא לעמוד בתנאים וב הספקעל  .ג
הודעה על זכייתו של ימים ממועד ה 30, וזאת תוך לחתימת הסכם זה על ידי המזמיןתנאי 
 במכרז. הספק

הפרה קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה -סעיף

 יסודית של ההסכם.

המזמין יהיה רשאי בכל עת להורות על ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, לרבות במפורש  .ד
 מטעמי חוסר שביעות מאופן וקצב ביצוע העבודות על ידי הספקאו /מטעמים תקציביים ו
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 ימים  14בת, בהודעה מראש ו/או בשל אי ביצוע כל התיקונים הנדרשים על ידי המזמין

 ערךבלי שהספק יהא זכאי לקבל כל תמורה או פיצוי בגין החלטת המזמין, מלבד מ, לספק
על פי קביעת  דרישות ההסכם,כלל בהתאם לבמועדן והושלמו  בפועל העבודות שבוצעו על ידו

 מהספק על פי הסכם זה וכל דין. ובניכוי כל סכום המגיע למזמין המנהל,

מטעמו לאלתר מאתר העבודות, וישאיר את האתר במקרה כאמור, יתפנה הספק וכל גורם 
וכל חלקי העבודות נקיים ותקינים, ויפנה את כל הציוד, הכלים, החומרים וכל פרט אחר 

, ויעביר את כל המסמכים מאתר העבודות, שאינו חלק מתכולת הפרויקט, לפי הוראות המנהל
 .הקשורים בפרויקט ובהסכם זה למזמינה

או תביעה ו/או דרישה בקשר עם שימוש המזמין בסמכויותיו על /הספק מוותר על כל טענה ו
 .פי ס"ק זה

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף

 יסודית של ההסכם.

יתפנה הספק וכל גורם  ,בשל הפרת הסכם זה מצד הספקהגיע לסיומו בוטל ההסכם ו/או 
, ויעביר העבודות, וישאיר את האתר וכל חלקי העבודות נקיים ותקיניםמטעמו לאלתר מאתר  

 את כל המסמכים הקשורים בפרויקט ובהסכם זה למזמינה.

במקרה כאמור, ישאיר הספק את את כל הציוד, הכלים, החומרים וכל פרט אחר באתר. השבת 
 כל הנ"ל לספק תיעשה בכפוף לאישור המנהל. 

הורה כן המזמין בעת מתן הודעה על הפסקת העבודות על פי האמור לעיל יחול גם במידה ו
 . , אלא אם קבע המנהל במפורש אחרתהוראות הסכם זה

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף

ו/או ת יוערבוה, אשר יזכו את המזמין, בין היתר, בפיצוי מוסכם בגובה יסודית של ההסכם
 .י העיכבוןדמ

 המנהל תפקידי וסמכויות .4

, , רשאים לבדוק את העבודותויד-ו/או מי שימונה על )ככל שימונה על ידי המזמין(המנהל  .א
וכן לבדוק את  , ולהשגיח על ביצוע העבודותהספקליתן הערות לתכניות ולמסמכים שיגיש 

בביצוע ו יד-ואת טיב המלאכה הנעשית על הספקבהם משתמש  והציוד טיב החומרים
מפרש ומבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראותיו,  הספקהעבודות. כן רשאים הם לבדוק אם 

לספק להם את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. המנהל יהיה אף מוסמך  הספקועל 
דרישות השלמה להעביר , וכן יהיה מוסמך יומבצע כהלכה את הוראות הספקלבדוק אם 

 בגין העבודות או כל חלק מהן.  לספקותיקונים 

ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות פעולות לצורך  .ב
והעבודות תבוצענה לשביעות מי מטעמו ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחם של המנהל ו

מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו רצונם המלאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע  יכריע המנהלבהסכם זה, 

ישתמש בהם  הספקהעבודות, טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים ש
 ,ומי מטעמובביצוע העבודות. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל 

מאחריותו  הספקלא יפטור את  אי הפעלת סמכויות המנהל במועד מסוים ובכלל, לרבות
למילוי הוראות הסכם זה וקיום דרישות כל דין, לרבות פיקוח וניהול העבודה על ידי בעלי 

 .הספקמיומנים מטעם וקבלני משנה מקצוע 

תהווה הפרה קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף
 יסודית של ההסכם.
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ו/או אישור שיינתן על ידם ביחס לתכולה  הנזכרות בהסכםכל סמכויות המזמין ו/או המנהל  .ג

 הספקלא ישחררו את  מסוימת ו/או תשלום אשר ישולם לספק על פי הוראות הסכם זה,
יב ביצוע לרבות לאופן ולט ומחובותיו על פי כל דין,  פי ההסכם-מאחריותו ומהתחייבויותיו על

 הספק. מוסכם בזאת במפורש כי ולפיקוח הדוק על מהלכן , למינוי בעלי תפקידיםהעבודות
בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע   כל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי למזמיןלא יו

, לרבות במפורש לגבי ביצוע רצון, והוא בלבד יהיה אחראי בכל מקרה לביצוע העבודות
התחייבויותיו כמפורט בהסכם במלואם ובמועדן ולשביעות לו של כל גורם מטעמו,העבודות 

 רצון המזמין.

בכל עת ובכל שלב של העבודות את הקדימות של כל עבודה שהיא  לספקרשאי לקבוע המנהל  .ד
 הספק, וו/או להורות על ביצוע מטלות שונות במקביל או חלק ממנה על פני העבודות האחרות

, וזאת בין אם נקבע מראש סדר המנהלקביעת יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם ל

בדחייה כלשהי  הספקקדימויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל, מבלי שהדבר יזכה את 
 .ומבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות ההסכם בלוחות הזמנים

 כם או המחאתוהסבת ההס .5

את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי  ,אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר הספק .א
פי ההסכם, אלא בהסכמת המזמין -או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על להעביר, להמחות

 מראש ובכתב.

, אלא באישור את ביצוע העבודות, כולן או מקצתןלכל גורם אחר אינו רשאי למסור  הספק .ב
ההתקשרות שלו מי הספק את הסכאליו יעביר  ,לפי דרישת המזמין .המזמין מראש ובכתב

לביצוע והתאמתו כישוריו  ,ניסיונווכחת וכל מסמך לה ויקטהמעורב בפר עם כל גורם מטעמו
 . העבודות

בביצוע חלק כלשהו   הספקכלשהו מטעם  את הסכמתו להעסקת גורם    בכתב  תן המזמיןיישככל   .ג
פי -מאחריותו ומהתחייבויותיו על הספקאין ההסכמה האמורה פוטרת את  –של העבודות 

לכל מעשה ו/או מחדל של ומוחלטת יישא באחריות מלאה  הספקו בכל אופן שהוא ההסכם
באחריות הספק ליידע כל גורם מטעמו בדבר הוראות ההסכם הרלבנטיות  .מטעמו גורם כל

 . ולהנחיות המזמין ולאכוף את הציות שלו להוראות ההסכם

, יהא זכאי המזמין לעשות שימוש בכל מומי מטעו הספקבכל מקרה של מעשה או מחדל של  .ד
ת והפעלת יוחילוט ערבושימוש בכספי העכבון, התרופות המוקנות כלפי המזמין, ובכלל זאת 

לכיסוי כל  )לרבות על דרך מתן הוראה לספק להפעיל את פוליסות הביטוח(פוליסות הביטוח 
כלפי המזמין בקשר לא תהא כל טענה  לספק, ושנגרמו למזמין ו/או לצד שלישי נזק והוצאה

  עם כך.

דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו -פי שיקול-המזמין יהא רשאי בכל עת ועל .ה
 והערבויות לרבות הסבת הביטחונותלרבות לעמותת הידידים, , לכל צד ג'פי הסכם זה -על

לאחר, ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל הסכם זה המוסדרים תחת 
פי הסכם זה. הוסבו זכויות המזמין כאמור, תימסר על -על הספקהתחייבויות המזמין כלפי 

למלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מול  הספק, ומאותו מועד יידרש לספקכך הודעה 
 המוסב.

ישירות עם הגורם אליו הועברו  הספקכמו כן מוסכם בזאת כי לבקשת המזמין יחתום   
זכויותיו ו/או חובותיו על הסכם חדש בגין ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )לרבות הסבת 
הביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה כאמור( ובלבד שתנאי ההסכם החדש יהיו זהים לתנאי 

 הסכם זה.

יכול ותיעשה במישרין מול הספק מובהר כי ההתקשרות עם הסכם זה, מהוראות מבלי לגרוע  .ו
המזמינה ו/או מול ידידי הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר ו/או מול שתיהן יחדיו, הכל לפי 
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על פי מסמכי הספק שיקול דעת המזמינה, מבלי שיהא באמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

 המכרז.

 אספקת תוכניותתכנון ו .6

להכין ובהר כי אין בכוונת המזמין , מונספחיו סמכויות המזמין על פי הסכם זהבלי לגרוע ממ .א
וקיום התחייבויותיו ספק תכניות ו/או מסמכים כלשהם לצורך ביצוע העבודות מסור ללו/או 

ו/או מידע ו/או מסמכים ו/או חומרים תכנית ו/או מסמך ו/או מדידה . כל על פי ההסכם
 . הספקעל חשבון וייאספו  לצורך ביצוע העבודות, יוכנו לספק יםדרוש שיהיובמדיות שונות, 

, עד לרמת תכנון מפורט לביצועהתוכן, הבינוי ועבודות להשלים את תכנון  הספקבאחריות  .ב
, וחומרים מפרטים טכנייםציוד, מערכות, , , עלויות העבודותכתבי כמויותתכניות, כולל 

, המנהל מעת לעתהוראות בהתאם לעל נספחיו ו הוראות ההסכםלוח הזמנים וליתר  בהתאם
)להלן:  ועד לקבלת אישורו הסופי בכתב להשלמת התכנון המזמיןמלא מול בתיאום והכל 

ם במסמכית תיקונים, השלמות והרחבוהכל לבצע את . כן מתחייב הספק "(התכנון המאושר"
עד לקבלת אישור המזמין על השלמת )תכנוניות או אחרות( , וכן הצגת חלופות נוספות הנ"ל

ת נוספות אף במהלך , לבצע את האמור והתאמועל ידי המזמין שלב התכנון, וככל הנדרש
 5סעיף אין באמור כדי לגרוע מהוראות  .העבודות, הכל ללא תשלום נוסף תקופת ביצוע

 (, הוראות ההזמנה וסמכויות המזמין הקבועות בהן.6למסמך א')

מכל סוג תוצרי התכנון והעבודות ות, כל התכנימסמכי המכרז, וכן מובהר ומוסכם בזאת כי  .ג
מייד עם הכנתם ו/או מסירתם  , יהוו רכושו הבלעדי של המזמיןהספקאשר יוכנו על ידי שהם, 

המזמין  .הזכויות בהם, לרבות זכויות היוצריםמלוא והוא יהא בעל  זמין, לפי המוקדם,למ
יהא רשאי לעשות כל שימוש שהוא במסמכים אלו, לרבות הפקת רווחים מהם ו/או מסירתם 

בחתימתו על הסכם זה,  לצדדים שלישיים ו/או פרסומם, מבלי לאזכר את הספק ומי מטעמו.

מוותר הספק וכל מי מטעמו על דרישה לאזכורם ו/או מתן קרדיט בכל אופן שהוא, במסגרת 
 הפרויקט.

מייד עם דרישת המזמין, ובכל  חייב למסור את כל העותקים שברשותו למזמיןמת הספק
השלמת העבודות, לשמור על תוכנן בסוד, לא עד לאת כל העותקים שבידו  , למסורמקרה

  להכין מהן העתקים ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות.

במקרה של הפסקה זמנית של ההסכם ו/או ביטול ההסכם, מובהר כי האמור לעיל יחול גם   
כאשר בכל מקרה ובכל מועד שהוא, יהיה רשאי המזמין לבצע את העבודות ו/או יתרת 

, לא תהיינה כל טענות בנוגע לתכניות לספקבאמצעות מי מטעמו ואו /העבודות, בעצמו ו
 העבודות והשימושים שהמזמין עושה בהם. ,לתוצרי התכנון

מנו בכל חייב לבצע את העבודות בפועל בהתאם לתכנון המאושר, ולא לסטות ממת הספק .ד
 אופן שהוא, ללא קבלת אישור המזמין בכתב ומראש.

, בין אם בוצעו על ידו בין אם וכל הנובע מהן התכנוןהספק יישא במלוא האחריות על עבודות  .ה
לעבודות התכנון וכל כל אחריות שהיא ביחס יישא במזמין לא ה, ועל ידי גורם משנה מטעמו

 .הנובע מהן

הבינוי ייעשה האינטגרציה ו  עבודותוביצוע  תכנון  לדאוג לכך שהספק  ו המוחלטת של  באחריות .ו
לא תשמע כל טענה מפי הספק בדבר  .התוכןעבודות וביצוע תכנון מלאים לסינכרון ו בהתאמה

  .ןאי התאמה כלשהי בין עבודות אלו ופרטיה

 הספקלוחות הזמנים והובא בחשבון בשכר ההסכם וכלול במוסכם כי האמור בסעיף זה לעיל  .ז
לאמור ו/או לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה בלוחות הזמנים בקשר 

 .להוראות המזמין בקשר עם תכנון וביצוע העבודות
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 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .7

, המפרט לנספח השירותים, ויקפיד לבצען בהתאם פי ההסכם-דות עליבצע את העבו הספק .א
באופן , ולהנחיות המנהל מעת לעת לתכנון המאושר ,(נספח ז'לביצוע העבודות )הכללי 
 ,, ובזהירות יתרה למניעת כל נזק ומטרד לאתר וסביבתו, למזמין ולכל צד שלישי שהואמעולה

לשביעות רצונם המוחלטת של גופם ורכושם, בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת, ו
המנהל, בין שמפורטות בהסכם ו ל הוראות המזמיןהמזמין והמנהל, וימלא לצורך זה אחרי כ

 ובין שאינן מפורטות בו.

קרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יקטן זה לעיל הינו מע-סעיף
 יסודית של ההסכם.

לבצע את כל העבודות ברמה,  הספקעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מתחייב  .ב
כנות, ותאדם, -בכוח , בין היתר,להשתמש לשם כךו ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר

הקפדה על תוך  ,חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים
 כל דין. שמירת 

מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות, הינם עיקרו,  הספק
בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו 

 האמורה דלעיל.

או כל ביטוי אחר מעין  מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר ומודגש כי השלמת העבודות .ג
בכל אופן מבלי לגרוע  וזאת  מאת המזמין,  בכתב קבלת תעודת השלמה  משמעה    זה בהסכם זה,

 . התחזוקהלאחר קבלת תעודת השלמה, לרבות בכל הנוגע לתקופת    הספקמהתחייבויות  שהוא  

אחר הוראה כלשהי מהוראות המנהל ו/או המזמין בתוך התקופה שנקבעה  הספקלא מילא  .ד

דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו של -פי שיקול-לכך ו/או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל
לבצע הוראות ו/או עבודות מסוימות בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי  הספק

פי ההסכם ו/או כל דין, לבצע -כל יתר זכויותיו עלרצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מ
ידי כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או -את העבודות ו/או התיקונים בעצמו ו/או על

כתמורה  15%בתוספת  ו,הוצאות אל יגבהוהמזמין  הספקהעבודות כאמור יחולו על 
בכל דרך   הספקו/או יגבה אותם מ לספקמשכר ההסכם אשר טרם שולם   ,להוצאותיו הכלליות

 ת.יוערבוהעכבון ו/או ידי מימוש -אחרת, לרבות על

 ביצוע העבודות ייעשה על ידי הספק, בניהולו ובפיקוחו, כמכלול אחד. הספק הוא האחראי .ה
הבלעדי לנהל את כל הגורמים מטעמו ו/או שיעבדו בניהולו בפרויקט. לא תישמע מפי הספק 

חות הזמנים או אי ביצוע העבודות באופן משביע רצון או גרימת נזק כל טענה בדבר עיכוב בלו

ו/או בשל חוסר תיאום בין  או בדבר הפרה של הוראות הסכם זה, בשל התנהלות מי מטעמו
. כל טענה ו/או דרישה שתהיה למזמין בקשר עם העבודות לעבודות התוכןבכללותן  עבודות ה

 לשביעות רצון המזמין.באופן בלעדי ה והסכם זה תועבר ישירות לספק, אשר יטפל ב

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

חבר צוות שיאושר גורם/וכל על ידי הספק במסגרת הצעתו במכרז  בעלי התפקידים שהוצעו .ו
, ואין באופן אישייספקו את השירותים )כל אחד בתחומו(  לאחר מכן על ידי המזמין,

באישור המזמין מראש ובכתב בגורם העומד בכל דרישות מסמכי המכרז, להחליפם אלא 
, לפי שיקול דעתו המוחלט של ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידו )ככל שההחלפה תאושר(

 .ללא חובת הנמקה המזמין

תהווה חלק בלתי נפרד  שאושרה על ידי המזמין,, כפי הצעת הספק במכרז על כל חלקיה .ז
הקונספט המוצע במסגרת מובהר כי  מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה. על אף האמור

. המזמין בבד עם גיבושו על פי נספח השירותים-בד אישור המזמיןהערות וכפוף ל ההצעה
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והרחבה שהם, בכל מועד שהוא, כל תיקון, תוספת, שינוי מסמכים הנ"ל רשאי לדרוש ביהיה 

האמור לעיל . , מבלי שהדבר יביא לשינוי תנאי ההסכם או להגדלת התמורהוללא כל הגבלה
למען הסר ספק, אך ורק פקודת שינויים חתומה  יחול אף על יתר חלקי הצעת הספק במכרז.

 להלן תזכה את הספק בהגדלת התמורה ובשינוי לוח הזמנים. 14בהתאם להוראות סעיף 

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

לפגישות עבודה עם המזמין ו/או המנהל, בכל עת,  והספק, לרבות כל גורם מטעמו, יתייצב .ח
  .המנהלייקבעו על ידי מקום ומועד אשר 

 

 הכנה לביצוע ולוח זמנים –פרק ב' 

 לוח זמנים לתקופת הביצוע .8

באופן מדויק, כמו גם , וכי הוא מתחייב לעמוד בו מצהיר כי הינו מודע ללוח הזמנים הספק .א
 .והשלבים הקבועים בנספחי הסכם זה המועדיםביתר 

כתנאי למתן צו התחלת עבודה לספק, יגיש הספק לאישור המזמין לוח זמנים מפורט,  .1
אשר עם אישורו על ידי המזמין )לאחר הטמעת כל הערות המזמין( יהווה חלק בלתי 

בלוח הזמנים, פירושה בנוסף  הספקעמידת נפרד מלוח הזמנים על פי הסכם זה. 
 אבני הדרך/בתקופת ביצוע העבודות הכוללת, גם עמידה בשלבי הביצוע לעמידה

 .םהמרכיבים את לוח הזמנים במלוא

מודגש כי עמידה בשלבי הביצוע המרכיבים את לוח הזמנים, זהה בחשיבותה לעמידה  .2

עמידה בזמנים -במועד סיום העבודות ובלוחות הזמנים בכלל, וזאת מאחר שאי
 . הספקהמוגדרים לשלבי הביצוע הנ"ל תמנע קיום במועד של כל התחייבויות 

בלוחות הזמנים, ללא יוצא מן הכלל, מהווה תנאי יסודי  הספקשל  עמידה מלאה 
. מובהר כי בגין כל חריגה בלוחות הזמנים, יהיה רשאי המזמין הספקבהתקשרות עם 

י ההסכם. עוד יובהר כי כל חריגה מלוחות לנקוט בכל הסעדים המוקנים לו במסמכ
יישא  הספק, ונזקים והוצאות שונות למזמין ו/או לכל מי מטעמוהזמנים עשויה לגרור 

 באחריות מלאה לתוצאות האיחור, תהיינה אשר תהיינה. 

לוח זמנים בכל עת    הספקלדרוש מ  על אף האמור לעיל, מובהר כי למזמין שמורה הזכות .3 
 לעדכן, בכל עת שימצא לנכון, את לוחות , וכןכולו ולכל שלב בפרויקטלפרויקט  מפורט

הזמנים, לשנות את סדר ביצוע שלבי העבודות ו/או לקבוע להם מועדים ו/או לעדכן 

 הספקדעתו המוחלט והבלעדי, מבלי ש-והכל לפי שיקולבכל עת, את סדרי העדיפויות, 
ו/או לכל שינוי אחר  יהא זכאי לקבלת תוספת תשלום ו/או להארכת לוחות הזמנים

  בהוראות הסכם זה.

 עיכוב וכוח עליון במהלך תקופת הביצוע .ב

עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען ו/או צורך בהארכתן במהלך תקופת הביצוע 
היתה שליטה עליהן והוא לא יכול לא  לספקאשר  ,כהגדרתה לעיל, עקב נסיבות של כוח עליון

 הספקאולם ו הספקידי -הסכם זה עלה יסודית של לא יחשבו להפר ,היה לצפותן ו/או למונען
הגיש מראש בקשה  הספקוי ו/או לתשלום נוסף כלשהו בגינן, ובלבד שלא יהא זכאי לפיצ

מנומקת למנהל ולמזמין הכוללת את תיאור האירועים, השלכותיהם על ביצוע העבודות ואת 
משך העיכוב הנובע מהן. החלטות המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון ובדבר קבלה 

בהקשר זה יובהר כי עיכובים  ניתנות לערעור.-ו/או דחייה של הבקשה, תהיינה סופיות ובלתי
נובעים ממגפת הקורונה יחשבו ככוח עליון רק במידה והינם משפיעים באופן ישיר על ביצוע ה
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העבודות על פי הסכם זה, על פי הנחיות הרשויות המוסמכות. ההחלטה האם מתקיימת 

 השפעה ישירה כאמור תהא של המנהל.

ת הזמנים את לוחומוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב כתוצאה מכוח עליון כאמור לעיל יאריך 
יום, יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם, ולשום צד לא תעמוד  120בתקופה העולה על 

פי הסכם -את השכר המגיע לו על לספקתביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמין ישלם 
בניכוי כל סכום המגיע למזמין על פי הסכם  זה בגין העבודות שביצע בפועל עד אותו שלב,

 .המנהל ו הסופית והבלתי ניתנת לערעור שלקביעתלפי  זה,

 

 מהלך ביצוע העבודות –פרק ג' 

  ומהלכן העבודותהתחלת ביצוע  .9

להגיש לאישורו של המנהל, וזאת לא יאוחר  הספק, על כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה .א
 במכרז, הוכחות לעמידתו בתנאים הבאים:  הספקימים ממועד ההודעה על זכייתו של  30 -מ

 להלן. 32טופס אישור קיומי ביטוח כאמור בסעיף  המצאת .1

 להלן(.  27המצאת ערבות הביצוע )ככל שלא נבחרה חלופת דמי העיכבון, כמפורט בסעיף   .2

 .ונספחי הסכם זה חתומים ההצעהכל מסמכי הגשת  .3

 ולכתב הכמויות הסופי.קבלת אישור המזמין בכתב להצעה המפורטת  .4

סודי בהתקשרות עם הינה תנאי י, במועדן המפורטות לעיל הספקכל ההתחייבויות השלמת 
תקנה למזמין את כל הסעדים המוקנים לו כדבעי,  ןאי השלמת, אשר בהסכם זה הספק

ביטול הזכייה במכרז, התקשרות עם בהסכם זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במפורש, 
)או גביית פיצוי מוסכם ו/או דמי העיכבון ת יוחילוט ערבוהכשיר השני ו/או כל גורם אחר, 

ו/או גביית הפיצוייים המוסכמים הקבועים בהסכם זה,  (בכל דרך אחרתערבות הבשווי 
, המוקנים לוחלטת המזמין, בדבר מימוש או אי מימוש הסעדים המבלי שו, באופן מצטבר

במידה והחליט המזמין על המשך  לביצוע העבודות הספקמהתחייבות תגרע בכל אופן שהוא 
 .ההתקשרות

הספק יחל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה חתום על ידי מזמין. כתנאי למתן צו  .ב
 לוח זמנים מפורט לתקופת הביצוע. התחלת עבודה יגיש הספק לאישור המזמין 

, הערות המזמיןהצעה מפורטת לביצוע ותוך תיקון הספק יידרש להגיש לאישור המזמין  .ג
 . והכל ללא שיהא בכך כדי לשנות את שכר החוזה, הוספת ו/או גריעת תכנים וכן הלאה

כל השלמות, הבהרות ותיקונים של ההצעה רעיונית ומהספק רשאי לדרוש המזמין מובהר כי  .ד
, ואף בשלבים מאוחרים יותר של כתנאי להוצאת צו התחלת עבודה יתר חלקי ההצעה

כדי לשנות את שכר , מבלי שיהא בכך התקדמות התכנון והביצוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 החוזה.

לבחון  המזמין לדייק את התכנון שהוצע, לרבות אנשי הצוות המוצעים, וכן רשאיבשלב זה 

את נספח חלוקת התמורה המצורף להצעה הכספית, ולבוא במשא ומתן עם הזוכה במטרה 

, לרבות הוספה ו/או גריעה של חלקים, על מנת לקבל התמורההתכנון ואת לשפר ולדייק את 

בתום שלב זה יעודכן נספח  .הפרויקט לביצועוהתוצר המיטבי ת התמורה המיטבית א

 להלן. 22התמורה והוא יצורף כחלק ממסמכי הסכם זה, כמפורט בסעיף 

ש"ח כולל מע"מ, אשר  20,000הספק לתמורה בסך בגין שלב התכנון המפורט יהא זכאי  .ה
תשולם על ידי המזמין עם השלמת שלב התכנון ואישורו על ידי המזמין, כמפורט בס"ק )ו( 

  להלן.
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אישור )להלן: " עם קבלת אישור המזמין בכתב בהתאם ללוח הזמנים עבודות התכנון יושלמו .ו

כתנאי לקבלת אישור התכנון, על הספק להגיש לאישור המנהל את המסמכים  ."(התכנון
 הבאים:

לעיל, וכן על הנדרש על פי נספח השירותים וההסכם עד למועד  6כל הנדרש על פי סעיף  .1
 זה. 

 . הבינוי והתוכןלעבודות וכתבי כמויות  , מפרטים טכנייםתקציב מפורט .2

 את כל פרטי הרכש והציוד הקשורים לעבודות התוכן.  .3

באתר ואינו רשאי להזמין  אינו רשאי לבצע כל עבודה שהיא הספק, אישור התכנוןעד למועד  .ז
, אלא אם ניתנה לכך הרשאה מפורשת מאת ציוד או לקחת על עצמו התחייבויות כספיות

  המנהל בכתב.

 .ההקמה והתקנה של הציוד בפרויקטהספק בביצוע עבודות יתקדם עם קבלת אישור התכנון  .ח

לשלב  למתן צו התחלת עבודה חתום על ידי המזמין לספק בכפוףכניסת הספק לאתר הינה  .ט
, בהתאם להוראות נספח השירותים ובכפוף לקיום כל התחייבויות הספק עד למועד הביצוע

זה. המזמין רשאי, אך לא חייב, ליתן לספק הרשאה פרטנית או כללית, לכניסה לאתר לתקופה 
 רם מתן צו התחלת עבודה.ו/או לצורך מסוים אף בט

להיערך לביצוע  הספקהמזמין לא יעמיד לטובת הפרויקט שטח התארגנות, ובאחריות 
, לרבות קבלת כל היתר ו/או אישור לשם כך מאת הרשויות המוסמכות לכך העבודות בהתאם

 .וכל גורם רלבנטי אחר

כל . להוראות ההסכםבכפוף ו על פי אישור התכנוןבאופן מדויק הספק יבצע את העבודות  .י

לא תשולם לספק כל למען הסר ספק ו ,של הסכם זהיסודית תהווה הפרה מהנ"ל סטייה 
אישור כפופה ל – . כל סטייה מהתכנון המאושרוכל הכרוך בתיקונן תמורה בגין עבודות אלו

 .המנהל בכתב ומראש

ב העבודות הספק יגיש למנהל דיווחים שוטפים בכתב לגבי אופן התקדמות העבודות, תקצי .יא
וכל פרט אחר בקשר עימן, אחת לחודש או במועד אחר שייקבע על ידי המנהל, בכל פורמט 

 ובצירוף כל מסמך אשר יידרש על ידי המנהל. 

 מועד השלמת העבודות .10

, עד לקבלת תעודת הזמניםבמלואן בהתאם ללוח  מתחייב להשלים את העבודות הספק .א
 .השלמה

מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה קטן זה לעיל הוא -סעיף 
 יסודית של ההסכם.

לגבי השלמתו ו/או או בהוראת המנהל, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם  .ב
 ביצועו המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות.

, לרבות הספקות , לא יגרעו מכל התחייבויכל שינוי אחר בתנאי הסכם זההארכת מועדים או  .ג
עמידה מלאה בתקופת הביצוע הנקובה בס"ק )א( לעיל, אלא אם פורש הדבר בכתב על ידי 

 המזמין.

 ארכה להשלמת ביצוע העבודות .11

, ומאידך לא צומצמו עבודות בהסכם זהעבודות נוספות על אלו המפורטות יוזמנו במידה ו .א

אישור המזמין, לקבוע כי כתוצאה בכפוף ללבצע, רשאי המנהל,  הספקאחרות שהיה על 
 מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד השלמת העבודות.

 ניתנת לערעור.-ותהיה סופית ובלתיומראש קביעת המנהל תיעשה בכתב 
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ות ו/או צמצום היקף העבודות שעל ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבוד .ב

. קביעת המנהל תיעשה יקוצר לוח הזמניםלבצע, רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך  הספק
 ניתנת לערעור.-בכתב ותהיה סופית ובלתי

 קצב ביצוע העבודות .12

בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את  יהיהאם בכל זמן שהוא המנהל   
, בכתב לספקהמנהל  על כך , יודיעעל פי לוחות הזמניםהשלמת העבודות ו/או כל חלק מהם 

להבטיח את להאיץ את ביצוע העבודות על מנת ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי  הספקו
הדבר יגדיל את שכר ההסכם או , מבלי שלוחות הזמנים לשביעות רצון המנהלתוך ב ןהשלמת

 .יגרע מיתר התחייבויות הספק על פי ההסכם

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

 הפסקת ביצוע העבודות .13

יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, לזמן מסוים או  הספק .א
לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המזמין ו/או המנהל ובהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו 

 ידי המזמין ו/או המנהל הוראה בכתב על כך. -בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על

באמצעים  הספקקטן )א( לעיל, ינקוט -, לפי סעיףהופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן .ב
פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו, בכלל זאת -להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ועל

 או להשאירן  ,וחומרים מאתר העבודות  לפנות את הציוד, מתקנים  לספקרשאי המנהל להורות  
 הל. ואמצעים נוספים לפי הנחיות המנגידור  ,ולנקוט אמצעי שמירה

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור בהסכם, מוסכם ומוצהר בזאת כי המזמין  .ג

להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן זמנית  לספקו/או המנהל יהיו זכאים להורות 
דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי -פי שיקול-ו/או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה שהיא ועל

 רת ההסכם.שהדבר יחשב להפ

בגין  אך ורק זכאי לתשלום מהמזמין הספקהפסקת ביצוע העבודות יהא  בכל מקרה של .ד
, העבודות הפסקתלעד    בהתאם להוראות ההסכם והמזמין,  שהושלמו בפועל במלואןהעבודות  

, לרבות בניכוי כל סכום שהמזמין זכאי לנכותו על פי הוראות הסכם זה ועל פי הוראות כל דין
במידה ונסיבות הפסקת ביצוע ו/או דמי העיכבון הערבויות במפורש פיצויים מוסכמים בגובה 

. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע העבודות נבעו מהפרת ההסכם על ידי הספק
 פי ההסכם ו/או כל דין-על הספקמזכותו של המזמין לתבוע פיצויים ו/או כל סעד אחר מאת 

 .ת שימוש בזכות העיכבון העומדות למזמיןו/או לעשו

במידה והפסקת העבודות לתקופה קצובה נבעה אך ורק משיקולי נוחות של המזמין, רשאי  .ה
והוצאות  ימי הפסקה, בקשה לקבלת תשלום בגין בטלת כלים 30ספק להגיש למזמין, לאחר ה

תקופת ההפסקה, בצירוף תחשיב מפורט לגובה גין ב בלבדבאתר ישירות לשמירת העבודות 
התשלום. הכרעה בבקשה תהא לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי של המזמין, אשר אינו 

יהווה וביצוע התשלום על ידי המזמין, אישור הבקשה כאמור    מחוייב להיעתר לבקשה כאמור.
 .וכל הנובע מכך סילוק מוחלט של כל טענות הספק בקשר עם הפסקת העבודות

בכל מקרה כן  ו ,למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות .ו
, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו/או חלקן בעצמו בו יחליט כך המזמין

לא תהיינה כל תביעות ו/או  לספקדעתו המוחלט, ו-פי שיקול-אחר על גורםו/או באמצעות כל 
תביעה להמשיך בביצוע  ,לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות האמור לעיל ,דרישות בקשר לכך

 פי הוראות ההסכם.-העבודות על

ימים  7בת ערוך להיכנס חזרה לעבודות בהתראה  הספקבכל מקרה של הפסקת עבודה, יהא  .ז
 .מאת המזמין מראש
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המנהל ולפי שיקול  למועד ההפסקה, תיעשה על ידי קביעת ערך העבודות שבוצעו בפועל עד .ח

 דעתו הבלעדי והמוחלט. 

 

 שינויים, תוספות והפחתות –' דפרק 

 בפרויקט שינויים .14

רשאים להורות בכל יהיו המזמין ו/או המנהל , , ואף לפני כן לפי הענייןלאחר אישור התכנון .א
בקונספט, בתוכן, בפרויקט, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שינויים על  לספקעת 

ומימדים של כל חלק מרכיבי העבודות,  , מידע, תוכןבצורה, איכות, סוג, גודל, רכיב, מתאר
מתחייב למלא אחר הוראותיהם  הספק"( והשינוייםפקודת הכל כפי שימצאו לנכון )להלן: "

 ולבצעם בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו/או המנהל. 

כהגדרתם לעיל כוללים, בין היתר, הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף העבודות, "  שינויים"
ביצוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג 

דעתם המלא, -יורו המזמין ו/או המנהל, והכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול שהוא שעליו
תהיה עילה לתביעה או טענה כלשהי עקב שינוי, ביטול או תוספת בהיקף  לספקומבלי ש

 העבודות.

או כדי להאריך את  מובהר כי לא יהיה במתן פקודת שינויים כדי להגדיל את שכר ההסכם .ב
, ופקודת השינויים נחתמה על ידי מורשי לוחות הזמנים, אלא אם כן הדבר נכתב במפורש

קביעת שיעור ההגדלה . וניתנה מראש, בטרם ביצוע השינויים החתימה מטעם המזמין
מנגנוני חישוב שכר : בהתאם ל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטהמנהל תיעשה על ידי 

, ובהעדר ואושרו על ידי המזמין או כתבי הכמויות והמפרטים שהוגשו על ידי הספק ההסכם

 "דקל"מחירון אפשרות לחשב את ערך העבודות בהתאם לחלופות אלו לפי קביעת המנעל, לפי 
וביחס לעבודות שאינן מופיעות במחירון  15%)ללא כל תוספת שהיא למחירי הבסיס( בניכוי 

הצעות מחיר שונות שיגיש הספק לאישור  3זמין מתוך בחירת המבהתאם ל –"דקל" 
של  לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלטהכל , שיקבל המזמין ישירות מכל גורם שהוא/המזמין
, כדין מודגש כי אך ורק פקודת שינויים בכתב ומראש, החתומה על ידי המזמין .המזמין

 .לוחות הזמניםתחייב את המזמין לעניין הגדלת שכר ההסכם והארכת 

קטן זה הינו סעיף יסודי בהסכם. הספק מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה -סעיף
לתוספת תשלום, להארכת לוחות הזמנים ולשינוי הוראות הסכם זה בכל אופן שהוא, אלא 

 חתומה כאמור.כתובה ופקודת שינויים מראש אם ניתנה 

לרבות במקרה שבו החליט קף העבודות, כללה פקודת השינויים הקטנה או הגדלה של הי .ג

המזמין על הקטנת שכר ההסכם כפועל יוצא של הקטנת היקף העבודות לפי שיקול דעתו 
זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מכל גורם אחר  הספקלא יהיה הבלעדי, 

 ,פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הקטנה או הגדלה של היקף העבודות כאמור
, פרט בהתאם לאמור , בטלת כלים, ניהול מתמשך וכיוצ"בולרבות פיצוי בעד הפסד רווח

 ( לעיל. ב"ק )בס

דווקא,   הספקכי אין המזמין מחוייב לביצוע עבודה כלשהי מהעבודות באמצעות    לספקמובהר   .ד
בין אם מדובר בחלק מהעבודות המקוריות ובין אם מדובר בשינויים ו/או תוספות, והמזמין 

 לספק, והספקמשנה מטעמו שאינו    גורםרשאי לפעול לביצוע השינויים בעצמו, ו/או באמצעות  
 בשל כך. לא תהא כל טענה ו/או דרישה

כי הם יספקו לו  לספקהשינויים יהיו רשאים המזמין ו/או המנהל להורות  פקודתבמסגרת  .ה

מוצרים ו/או חומרים ו/או פריטים שנרכשו על ידי המזמין, והוא יהא מחוייב להתקינם 
לפי קביעת  שכר ההסכם ייקטן לפי ערך המוצריםבהתאם להוראות המנהל. במקרה כאמור 

 המוצרים ו/או החומרים ו/או הפריטים עלויותלא יהא זכאי לתשלום בגין  הספק, והמנהל
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בגין עבודת ההתקנה, על פי קביעת  תשלום , למעטראשי" קבלןכל תקורת "וכן לא יהא זכאי ל

 המנהל.

מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או -שינויים בלתי מובהר כי .ו
באתר  לספקשימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו הנובעים מעבודה לקויה ו/או 

ו/או כל שינוי  העבודות ו/או הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות
ללא תמורה  הספקידי -, יבוצעו על, הציוד והתוכןהנדרש על ידי המזמין במסמכי התכנון

נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה  הספקנוספת כלשהי. המנהל יקבע אם השינויים ש
-קטן זה לעיל וקביעות המנהל תהיינה סופיות ובלתי-בתמורה נוספת כאמור בסעיף  הספקאת  

 ניתנות לערעור.

ול לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות, ולרבות השינויים, ו/או לחד הספק .ז
קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע -מביצועם ו/או כל חלק מהם מחמת אי

הסכמתו -ידי המנהל ו/או מחמת אי-הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על-ו/או מחמת אי
יהיה חייב בכל מקרה  הספקלקביעת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. 

 פי הוראות ההסכם ברציפות ובהתמדה.-על להמשיך ולבצע את התחייבויותיו

ידוע לספק כי , ובכל מקום אחר בהסכם למען הסר ספק ועל אף האמור בסעיף זה לעיל .ח
 סופית ומוחלטת סגורה, הינה תמורהכפי שאושרה במסגרת הליכי המכרז, התמורה לפרויקט 

בגין תכנון, עיצוב, הקמת ותחזוקת הפרויקט, מסירתו למזמין מוגמר ומושלם, ובגין קיום 
מבוססת על תקציב יא הו, אינה ברת הגדלה כל יתר ההתחייבויות הנקובות בהסכם. התמורה

 שלא ניתן לחרוג ממנו.  קשיחסגור ו

מלוא יים את לקבהגשת הצעתו במכרז, הספק מבין את האמור ללא כל סייג והוא מתחייב 
עד להשלמת הפרויקט והמטלות הכרוכות בעבודות, במסגרת  התחייבויותיו לפי ההסכם

 ו המוחלטת שללפי קביעת, מודגש כי למעט מקרים חריגים. התמורה הקבועה בהסכם זה
 , כל העבודות ו/או השינויים אשר יידרשו בפרויקט כלולים בשכר ההסכם. מראש המזמין

ישקול המזמין, לפי שיקול   ,באופן יוצא דופן  שינויים מהותיים וחריגים  אך ורק בגיןמודגש כי  
 .דעתו המלא, מתן פקודת שינויים המגדילה את שכר ההסכם ו/או המאריכה את לוח הזמנים

מלא לכל חריגה מסעיף זה תחול באופן חובת ההוכחה ביחס מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, 
א, ניתוח מחיר וכל מידע אחר אשר תהמצאת כל נספח, אסמכ, בכלל זאת ובלעדי על הספק

עוד מובהר כי לא תשמע  .קטן זה לעיל(-סעיףרישא לתדרוש המזמינה )מבלי לגרוע מהאמור ב
כל טענה של הספק ד; בדיעב ת התמורה/שינויים שבוצעוכל טענה מפי הספק בדבר הגדל

דבר כויתור של הספק על כל תועלה מראש ובכתב בצירוף אסמכתאות, שאם לא כן ייחשב ה
  טענה בקשר עם הסכם זה,  התמורה על פיו והוראות המזמין.

 ללא סייג.זה  קטן-בסעיףבחתימתו על ההסכם, הספק מסכים לאמור 

, יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( להסתמך, ותמחורם לצורך ביצוע השינויים כמפורט לעיל .ט
 המהווה חלק מהצעתו של הספק במכרז.בין היתר, על טבלת חלוקת התמורה 

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף זה לעיל, על סעיפי .י
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 ותיקונים  אחריותהשלמה,  –' הפרק 

 תעודת השלמה לעבודות .15

למנהל. ו בכתב למזמין הספקיודיע על כך  ,ללא יוצא מן הכלל העבודותכל הושלם ביצוען של  .א
)להלן ייקראו בסעיף מטעמם וכל גורם אחר/נוסף  המנהלושל המזמין יהם המוסמכים נציג
את  הספק(, יבדקו בנוכחות "הצוות הבודק"כל הגורמים הנ"ל ביחד ו/או לחוד:  –זה 
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אימות יום ממועד קבלת ההודעה. מצא הצוות הבודק את העבודות מת 14העבודות תוך 

, בכפוף להתקיימות כל לתנאי ההסכם על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות רצון
ידי המנהל תעודת השלמה )להלן: -על לספקתינתן  – להלן המנויים בסעיף זה התנאים

(. מצא הצוות הבודק ו/או מי ממנו שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא "תעודת ההשלמה"
ו/או לא הספק לא עמד בכל הדרישות להלן המהוות תנאי  להסכםבוצעו כאמור בהתאם 

ידי המנהל רשימת תיקונים, שינויים -בכתב על לספק, תימסר מוקדם למתן תעודת השלמה
"(, הדרושים לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות הפרוטוקולוהשלמות )להלן: "
ידי המנהל -בע לכך עלחייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיק הספקלהוראות ההסכם ו

 ובדרך שיקבע הצוות הבודק.

יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרוטוקול יערך  הספקלאחר ש 
. לעריכת "(הפרוטוקול המשלים"פרוטוקול נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים )להלן: 

 .המזמיןלעיל, לפי הזמנה בכתב מאת זה  הפרוטוקול המשלים יופיעו הצדדים, כאמור בסעיף

, למען הסר ספק מובהר כי תהליך מסירת העבודות לצוות הבודק עד למתן תעודת ההשלמה 
 .מלוח הזמנים ולא יוקצה לו פרק זמן נפרדהינו חלק  לרבות ביצוע התיקונים הנדרשים,

לקבלת עד  ועל חשבונו לשמור ולתחזק כל חלק שבוצע בעבודות הספקבנוסף, באחריות 
  כל תוספת בגין ביצוע האמור, מכל סיבה שהיא. לספקתעודת השלמה, ולא תשולם 

 תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן: לספקלא תינתן 

הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן, מתקניהן והציוד המצוי בהן נבדקו  .1
לפי הסכם זה ו/או הופעלו ונמצאו מתפקדות  הספקונמצאו מתאימות להתחייבויות 

בכלל זאת, הספק   והוראות הסכם זה. התכנון המאושרפי -על,  באופן סדיר ללא תקלות
השלים את כל הוראות המזמין בקשר עם תקופת ההרצה, וביצע את מלוא התיקונים 

וההתאמות הנדרשות לצורך תקינותן המלאה של כל עבודות התוכן, חוויה 
 .לפי הוראות המזמין ומולטימדיה

ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו/או השלמה כפי שפורט  הספק .2
 בפרוטוקול.

והמציא את אישורי   ונספח השירותים פי ההסכם-מילא את כל התחייבויותיו על  הספק .3
כדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן השונים, וכן הגיש  הרשויות המוסמכות

 .את כל יתר המסמכים הנדרשים על פי ההסכם עד לשלב זה

, וכן ניקיון האתר על מרכיביויקון לקדמותו לרבות ת אתר העבודותהחזיר את  הספק . 4
 .עבודותיסודי בכל שטחי ה

 , מפרטים טכניים(, ספרי מתקןas madeמסר לצוות הבודק תכניות עדות ) הספק .5
ואלה אושרו על ידי  הנחיות המנהלעל פי  , כולל הוראות תחזוקה,אחריותותעודות 

 הצוות הבודק.

חודשים לפחות לאחר מועד תעודת ההשלמה,   48שתוקפה  תחזוקה  ערבות  בידי המזמין   . 6
 על פי הוראות ההסכם.

 של כל התביעות ו/או הדרישות של כל גורם מטעמו וכל הספק הגיש למזמין רשימה . 7
ושהוא מתכוון צד שלישי שהוא בקשר עם העבודות, בצירוף פירוט הפעולות שנקט 

 על מנת להסדיר טענות אלו.לנקוט 

 "השלמה תעודת"ו/או  "השלמת העבודות"בכל מקום בהסכם בו מדובר על  מובהר בזאת כי

 תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בסעיף זה.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת 
מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי  הספק, כדי לשחרר את יםהפרוטוקול
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ידי הצוות -שנשכח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על

 .ו/או לכל נזק ו/או תביעה בקשר עם הפרויקט הבודק

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 הסכם.יסודית של ה

קטן )א( לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, בשינויים -הוראת סעיף .ב
המחויבים, מבלי שיהא במתן תעודת השלמה חלקית כדי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי 

 הסכם זה.

בשינויים  קטן א' לעיל-יחולו הוראות סעיף אישור המסירה הראשונימובהר כי במסגרת  .ג
במסגרת מתן תעודת השלמה,   .6קטן  -למעט: מתן תעודת השלמה והוראות סעיףו,  המחויבים

קטן א' -רשאי המזמין, אך לא חייב, לפטור את הספק מאי אילו מטלות המפורטות בסעיף
או לדרוש את קיום מלוא   (6קטן -לעיל )למעט כך הקשור במתן תעודת השלמה והוראות סעיף

 ., והכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמיןצא מן הכללהדרישות ללא יו

לקהל הרחב והספק מתחייב יפתח  עשוי לההפרויקט  כי לאחר אישור המסירה הראשוני    יובהר
תוך אחריות  בתקופה זו בזהירות מרבית,תיקונים, השלמות ושינויים  ,העבודותכל לבצע את 

 .פי ההסכם והדיןעל מלאה על שמירת כל נהלי וכללי הבטיחות הנדרשים 

היה  הספקקבע הצוות הבודק כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל  .ד
למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים  הספקלהשלימו במועד מסוים, חייב 

אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או  הספקמהן שהושלמו כאמור, הכול לפי העניין, ו
החלק המסוים מהעבודות, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי 

 המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גורם אחר.

לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה קטן זה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

-את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה על הספקלא ביצע  .ה
דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו -פי שיקול-די המנהל או, בכל מקרה בו לדעת המנהל ועלי

יקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או לבצע את הת הספקשל 
פי ההסכם ו/או -בטיב משביעי רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על

ידי כל גורם -כל דין, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או על
והמזמין ינכה הוצאות   הספקות כאמור יחולו על  אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמ

 לספקמהם כתמורה להוצאותיו הכלליות משכר ההסכם אשר טרם שולם  15%אלה בתוספת 
ו/או חילוט דמי  תיוערבוהידי מימוש -בכל דרך אחרת, לרבות על הספקו/או יגבה אותם מ

 .העיכבון

  ותיקונים אחריותתחזוקה, בדק,  .16

במועד מתן תעודת פירושה תקופה שמניינה יחל  "תקופת התחזוקה"לצורך הסכם זה,  .א
, שנים( 5 -כולל שנת הבדק  מעבר לשנת הבדק )סה"כ חודשים 48, ואשר תעמוד על השלמה

שניתנו או יותר מכך ככל שהדבר צוין במפורש ביחס לרכיב מסויים או שתעודות האחריות 
 .לתקופה ארוכה יותרעל ידי היצרנים הינם 

)לרבות הארכה בת שנה אחת  שנים 7המזמין רשאי להאריך את תקופת התחזוקה למשך עד  .ב
 , באמצעות מתן הודעה על כך לספק בטרם תום תקופת התחזוקה.בכל פעם(

 הספקיהא מחוייב , ובמהלכה והתוכן הינה ביחס לכלל עבודות הבינוי תקופת התחזוקה .ג

על הנדרשים תיקונים כל הוביצוע  עבודותהבכל חלקי  ,כהגדרתם להלןהפגמים בתיקון כל 
 .משכר ההסכם, והכל כחלק בלתי נפרד התחזוקה, לרבות כמפורט בנספח ידי המנהל
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לא יהא בהפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא כדי לגרוע מהתחייבויות הספק ליתן שירותי  .ד

 מלוא תקופת התחזוקה. במשך  תחזוקה

מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים  תקופת התחזוקהנתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי  .ה
ו/או נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה 

כתוצאה משימוש ו/או להוראות המנהל שלא בהתאם מדויקת ו/או -לקויה ו/או בלתי
קויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה יפגומים ו/או ל וציוד םבחומרי

 ו/או בשל תקלה או פגם בייצור/אצל ספק הרכיבים או שלא בהתאם להסכםו/מיומנת -בלתי
( חייב "הפגמים: "מזמין )להלן, ביחד ו/או לחודשלא נגרמה על ידי המכל סיבה אחרת ו/או 

לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו, ועל פי לוחות  ,לתקן את הפגמים על חשבונו הספק
 הזמנים שיקבעו על ידי המנהל.

לכל  לספקכל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המנהל, ותימסר 

 .ת התחזוקהתקופיום לאחר תום  30המאוחר 

ידי -עלפרק הזמן שיקבע תוך או ב בהתאם להוראות נספח התחזוקהתיקון הפגמים יעשה  .ו
מתוך מגמה לגרום להפרעה  ,המנהל, ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש בעבודות

 .ולסביבת האתר מינימלית למשתמשים בעבודות

לפי והתיקונים הנדרשים ייערך פרוטוקול על מצב העבודות  תקופת התחזוקהלאחר תום  .ז
פי הזמנה בכתב של המזמין או של -( על"התחזוקהפרוטוקול ")להלן: שיקול דעת המזמין 

והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת  הספק
ימים מיום מסירת  30, בכל מועד שייקבע בהזמנה כאמור שלא יהא לפני התחזוקהפרוטוקול 

  ההזמנה.

וכפי שנקבע בפרוטוקול  קביעת המזמיןבעבודות לפי התיקונים הנדרשים השלמת כל 
לספק, וכן היא מהווה תנאי להפחתת הערבות דמי העיכבון הינה תנאי להשבת התחזוקה 

   .במהלך תקופת התחזוקה

 , שירות, תחזוקה, האחריותהבדקלא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע כל העבודות  .ח
ביתר מסמכי ההסכם ללא יוצא  וקיום כל התחייבויות הספק המפורטות ,הנ"לוהתיקונים 

 מן הכלל, ורואים עבודות אלו ככלולות בשכר ההסכם.

הינן עצמאיות ובלתי מותנות והן  תקופת התחזוקהלמען הסר ספק, התחייבויות הספק ב .ט
 תחולנה אף אם הסכם זה הובא לידי סיום מכל סיבה שהיא. 

כל ההוראות החלות בהסכם זה ובדין בנוגע לביצוע עבודות, ובפרט בכל הנוגע לבטיחות  .י
 של הספק. התחזוקה, תחולנה על עבודות , ביצוע תיאומים ומניעת מטרדיםהעבודות

 להלן. 0לגרוע מהוראות סעיף אין בהוראות סעיף זה כדי  .יא

מובהר כי אין במתן תעודות אחריות לאי אילו פרטים מתוך העבודות כדי לגרוע  .יב
מחויב לפנות לנותני , והמזמין לא יהא בסעיף זה ובהסכם זה מהתחייבויות הספק כאמור

 תעודת האחריות ו/או יצרני הציוד והחומרים.

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, שמורה למזמין האופציה להתקשר עם הספק לצורך מתן  .יג
בהתאם לתעריפים הנקובים בהצעה נוספים ו/או הזמנת שפות נוספות שירותי תחזוקה 

)ככל שאינם חלק  עבודותלספים בקשר הכספית, וכן בנוסף, הזמנת תיקונים ו/או שירותים נו
 , בתעריף שייקבע בהסכמת הצדדים.מתכולת ההסכם זה(

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאי -סעיף זה לעיל, על סעיפי

 והוראה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 תקופת התחזוקהלאחר הספק אחריות  .17

ובין  תקופת התחזוקהאחראי, בין לפני תום  הספק, יהיה הוראות ההסכםיתר מבלי לגרוע מ
-על הספקוזאת במקרה שאחריות לכך מוטלת על  ,, לכל פגם יסודי שיתגלה בעבודותלאחר מכן

 בקרות אחד מהמקרים הבאים:בנוסף ו ,פי הוראות כל דין ו/או הוראות ההסכם

 ת התגלותו בבדיקה סבירה.אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי מניע .א

 אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין. .ב

תקופת אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום  .ג
 ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות ההסכם ו/או הדין. התחזוקה

 

  התחייבויות כלליות –' פרק ו

 ורישוי שוםיר .18

התחייבויותיו על פי הסכם זה, וקיום  ההתקשרותמתחייב לשמור במהלך כל תקופת  הספק
)בין הנדרשים אישורים הרשיונות וה, הסמכותכל השמירת , על תקופת התחזוקהלרבות 

, ככל הנדרש לפי תקפים ומתאימים לצורך ביצוע העבודותמהספק ובין מכל גורם מטעמו( 
 הסכם זה וכל דין. 

 ציות להוראות החוק ותשלום מיסים .19

, תכנית, תקן לבצע את העבודות בהתאם לכל דין , ובאחריותו הבלעדית,מתחייב הספק .א
 ,במפורש במסמכי המכרז בין אם לאו הבין אם צוינ, והוראה של כל רשות מוסמכת ישראלי

ודיני הקניין  , דיני הנגישותהבטיחות בעבודה ,תוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבנייה
 .הרוחני

 ,כל אישור, ועל שמו להשיג על חשבונו הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב  .ב
ולעמוד בדרישות כל , והשימוש בפרויקט לצורך ביצוע העבודות ורישיון, זמני או קבוע, היתר

, אלא אם פי ההסכם-ידו על-ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות עלדין 
 .ו/או מי מטעמו על שם המזמיןיונפק כי אישור כלשהו  , בכל עת שהיא,הורה לו המזמין

מוסמכות בגין ה וכלפי הרשויות , כל צד שלישייהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין הספק .ג
, לרבות במקרה שהעבודות בוצעו על ידי הוראות ההסכםלבהתאם וכל הנובע מהם  העבודות

  גורם מטעמו. 

הרשויות , עיריית ירושליםמול המזמין,  , לרבותביצוע העבודותצורך כל תיאום הנדרש ל .ד

 . ועל חשבונו הספקייעשה באחריות  ,המוסמכות וכל צד שלישי

להחזיק בכל האישורים, סיווגים ורישיונות מתאימים לצורך ביצוע  הספקבאחריות  .ה
עבודות  ,העבודות, ובפרט ביחס לעבודות הטעונות רישום וסיווג קבלני בפנקס הקבלנים

לוודא כי קיימים אישורים תקפים כן ווכיוצ"ב, תכנון הדורשות רישום בפנקס האדריכלים 
 עבודות. בחלק  כליחס לכאמור לכל גורם משנה עימו התקשר, ב

לצורך ביצוע העבודות, יובא לאישורו של המזמין מראש.  הספקכל גורם משנה עימו יתקשר  .ו
לפקח  הספקהמזמין לא יישא בכל חבות שהיא כלפי אותם גורמי משנה, ובאחריותו של 

עליהם ועל קיום הוראות הסכם זה על ידם. כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא של גורמי 
בלבד ותטופל על ידו באופן מוחלט ובלעדי, לרבות בכל  לספק, תופנה הספקם המשנה מטע

ישא לבדו בכל עלות ו/או הוצאה  ספקהנוגע למחלוקות כספיות ו/או משפטיות ביניהם, וה

 ו/או חבות שתהא, לרבות בכל סעד שייקבע במסגרת פסק דין. 

ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו המשנה שבו, הינו מעיקרי -סעיף זה לעיל, על סעיפי 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 פגיעה בציבור .20

 מתחייב בזאת כדלקמן: הספקתוך כדי ביצוע העבודות  

כי לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים השלישיים אשר בעת ביצוע  .א
 אליהם.העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך 

כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי וכן באתר ביצוע העבודות,  .ב
בכביש, דרך, שביל וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו 

 המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליהם.

, לפי שיקול דעתו מעת לעת  מנהלהכי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה  .ג
 .המוחלט

או  אתר ביצוע העבודותבכי ימנע מביצוע עבודות העלולות לגרום פגיעה בצד ג' המצוי  .ד

 .בסביבתו

 לשם הגנה מספקת על הציבורגדרות, שלטי אזהרה וכיוצא בזה פיגומים, כי יתקין מחיצות,  .ה
 .בעת ביצוע העבודות ואף לאחר השלמתן ככל הנדרש

 לעיל. 2כי הינו מודע למורכבות אתר העבודות ורגישות הביצוע בו, כמפורט בסעיף  .ו

מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או לרכושו  הספק יהא אחראי לכל אבדן, פגיעה, הפסד או נזק,
, ולרבות כל נזק שיגרם לאתר, תשתיותיו, תכולתו וסביבתו, ויישות משפטית אחרת של כל אדם

מביצוע העבודות ו/או השימוש בתשתיות ו/או תיקונן, בין במעשה במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה  
ידו או על ידי מי מטעמו, וזאת בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות -בין במחדל, על

ההסכם ובין אם לאו, ובין אם הנזק יקרה בתחומי אתר העבודות או מחוצה לו. נזק כאמור יתוקן, 

יותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על על חשבון הספק, באופן היעיל ב
הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. במערכת ו/או תשתית אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול 
להיעשות על ידי הספק אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הספק 

די הגורם המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על י
 הנובעות מכך. 

 זכויות יוצרים .21

ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  הספק .א
פטנטים, יוצרים, וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה בזכויות 

, תוצרי התכנון, תוצרי בקשר עם העבודות ,ותאחרמסחר או זכויות סימני מדגמים, 
תמונות,  , סרטים, קטעי קול,לרבות מסמכים, הדמיות, תשריטיםתוצרי התוכן, העבודות, 

ו/או יעביר למזמין כחלק  ומי מטעמו הספקוכל מסמך אחר אשר ינפיק  קבצי מחשב צילומים
 . "(תוצרי ההסכםמהסכם זה )להלן: "

)לרבות,  , לרבות כל תוכן וכל אלמנט שהינו חלק מהפרויקטההסכםתוצרי הזכויות שהן בכל  .ב
יהיו  ,התכנון, תוצרי התכנון, ההדמיות, הסרטונים וכיוצ"ב( –ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 מייד עם הכנתם או מסירתם למזמין, לפי המוקדם המזמין,בלעדית ומוחלטת של בבעלות 
, ולרבות לאחר סקת העבודות, באופן זמני או קבועהאמור יחול אף במקרה של הפ .מביניהם

 .תום ההתקשרות

מובהר כי המזמין יהיה רשאי לעשות כל שימוש שהוא בתוצרי ההסכם, להציגם, לשנותם,  .ג
המזמין אינו מחוייב לציין ו/או להזכיר  .שהיא ללא כל הגבלהלהעבירם לאחרים וכיוצ"ב, 

, בין בפרויקט ולכל גורם המעורב ביצירת התכנים לספק ולכל מי מטעמוו/או לתת קרדיט 

 בין בכל מקום אחר, והספק וכל מי מטעמו מוותרים מראש על כל טענה בעניין. 
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אשר ימסרו ההסכם להבטיח כי כל תוצרי  הספקבאחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של  .ד

מכל צד ג' שהוא, לרבות מי  וג שהם,, מכל סלמזמין יהיו משוחררים מכל טענה ו/או תביעה
  ., ולרבות בעלי המקצוע וקבלני המשנה מטעמוהספקמטעם 

כי הבין את האמור ולא יבוא בכל טענה למזמין בקשר  הספקמצהיר בחתימתו על הסכם זה  .ה
ו/או השימוש ביתר  עם האמור ו/או עם השימושים שיעשה המזמין בכל התוצרים כאמור

 .זכויותיו בקשר עם האמור

 באחריות הספק להבהיר את האמור בסעיף זה לכל גורם שהוא מטעמו בהזדמנות הראשונה. .ו
תשלום ביצוע כל כל טענה מצד אותם גורמים תטופל באופן בלעדי על ידי הספק, לרבות 

  .לפי דרישתו ופיצוי המזמין העשוי להיפסק לטובתם

במידה וכתוצאה ממתן צו שיפוטי בקשר עם תוצרי ההסכם תוגבלנה זכויות המזמין על פי  .ז
יזכה את המזמין הסכם זה בכל אופן שהוא, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, ובנוסף 

הספק יהיה מחוייב להגיש ובנוסף, או דמי העיכבון, ו/ת יוערבוהפיצוי מוסכם בגובה ב
שביעות רצונו המלאה של המזמין, ויחולו כל הוראות ההסכם למזמין תוצרים חלופיים ל

בדבר הליך אישור מסמכי התכנון ועבודות התוכן והחוויה בפרויקט, ובנוסף יבצע הספק את 
כל ההתאמות הנוספות הנדרשות עקב כך לדעת המזמין, והכל על חשבון הספק ובתוך לוחות 

 הזמנים אשר ייקבעו על ידי המנהל.

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -על סעיפי סעיף זה לעיל,
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 תשלומים –' זפרק 

 שכר ההסכם  .22

במלואן וכל דין, פי הסכם זה -על הספקעבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של  .א
בגין  תמורה סופית ומוחלטת לספק, ישלם המזמין  לשביעות רצון המזמין והמנהלועדן, ובמ

בהצעה בטבלה ש (א')1 בסעיףתמורה קבועה וסופית בסך הנקוב  -הפרויקט עבודות כלל 
  ., בתוספת מע"מ כדיןהכספית

 9על סעיפיו השונים בשלב אישור התכנון, כמפורט בסעיף  מובהר כי כתב הכמויות ידוייק
 .נספח א'לעיל )ללא שינוי התקציב הכולל(, והוא יצורף כחלק מ

 :נת עבודה מראש ובכתבכנגד מתן הזמ הזמנת שירותים נוספים לפי שיקול דעת המזמין .ב

לעיל(  1החודשים הכלולים בס"ק  48 -הזמנת שירותי תחזוקה נוספים )מעבר לבגין  .1

, אשר בטבלה שבהצעה הכספית (ב')1תעריף שנתי סופי ומוחלט בסך הנקוב בסעיף  –

  ישולם בתום כל שנה נוספת בה סופקו השירותים על פי ההסכם והוראות המזמין.

בסעיף השפות הכלולות  10 -הזמנת שירותי תרגום תכנים לשפה נוספת )מעבר לבגין  .2

 (ג')1 תעריף סופי ומוחלט בסך הנקוב בסעיף –( )א'( בטבלה שבהצעה הכספית1

, אשר ישולם בתום ביצוע העבודה על פי ההסכם והוראות בטבלה שבהצעה הכספית

 המזמין. 

על פי  הספקהנדרשות לביצוע התחייבויות  ההוצאותרואים את שכר ההסכם ככולל את כל  .ג
. שכר ההסכם כולל ומכסה גם סיכוני לספקוכל הסיכונים אשר עלולים להיגרם  ,ההסכם

, )לרבות קורונה( , לרבות במפורש מגיפהאיחור או הפרעות העלולים לקרות מסיבה כלשהי
 )לרבות מקרים של כוח עליון(. סגרים ממשלתיים, העדר פועלים/כח אדם וכיוצ"ב
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כי אם לא נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כולל שכר ההסכם את כל העבודות, מוסכם בזאת 

עלויות עיצוב, פיתוח תוכן,  עלויות תכנון העבודות וביצוען,החומרים וחומרי עזר להרכבה, 
כל העלויות , , ציוד, תוכנותובתוצרי ההסכם הפקה, רכישת זכויות יוצרים בעבודות התוכן

, אתרפינוי אשפה וכל פסולת מה, הבינויעבודות וההוצאות הכרוכות בתכנון וביצוע 
 ם וכל צד שלישי שהוא,יועצי, , קבלני משנה, מתכנניםמשנה עם ספקיהספק התקשרויות 

, ותחזוקתו , הקמת הפרויקטוהשימוש בהן לצורך ביצוע העבודותם והיתרים קבלת אישורי
, תיקונים והשלמות לפי דרישת המזמין, הספקביטוחים, חומרים, פגישות עבודה, רווח 

הובלות, כלי העבודה, הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא, הוצאות הסעת פועלים, תשלומים עבור 
ואגרות   נסיעות, נקיטת אמצעי בטיחות בביצוע העבודות, מיסים  פיקוח הרשויות המוסמכות,

, הוצאות הוביצוע תיקונים במהלכהתחזוקה לות הספק בתקופת מטכלל , מכל סוג שהן
ושיפור אשר יידרשו על ידי המזמין במהלך תכנון וביצוע הפרויקט,  , שינויכל שדרוג ,הספק

בפועל על  ואו שיבוצע על העבודות הנדרשות על פי הסכם זההספק ביצוע עבודות נוספות של 

, גם אם לא על פי ההסכם הספקם התחייבויות ביצוע העבודות וקיווכל הנדרש לצורך  ,ויד
 צוין במפורש.

בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל  המובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמ
לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל  הספקבביצוע העבודות. על  יםהכרוכ והסיכונים ההוצאות

הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי ההסכם, בין אם הם הסיכונים ו
את כל  וחשב ככולל בתוכיישכר ההסכם כלולים בו במפורש ובין אם לאו. מובהר כי 

סכום נוסף עבור מילוי  לספקההוצאות הנובעות מדרישות ההסכם על נספחיו ולא ישולם 
 ההסכם. התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של

לכל סכום ו/או תשלום ו/או החזר ו/או השתתפות  הספקמלבד שכר ההסכם לא יהא זכאי 
, אלא אם ניתנה לספק פקודת נוספים מאת המזמין בקשר עם הפרויקט, מכל סיבה שהיא

 .שינויים מראש ובכתב ובכפוף לתנאים הנקובים בה

, היקף העבודותלהקטין את  למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי להגדיל ו/או .ד
. מובהר במפורש כי לא תשולם כל תוספת לעיל 14ויחולו הוראות סעיף דעתו, -לפי שיקול

 .כךמ הנובעוכל  כאמורבעבודות שינויים עצם הו/או הגדלה בגין 

מובהר בזאת , להזמנה 3ומהוראות סעיף  מבלי לגרוע מיתר סמכויות המזמין על פי הסכם זה .ה
כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים, וכי במידה ולא יתקבלו 

בכל שלב ההתקשרות רשאי לבטל את  ןהא המזמייהתקציבים האמורים, כולם או חלקם, 
חלק  לספקבמקרה כאמור ישולם  .זההסכם פי -שהוא ו/או לצמצם את היקף העבודות על

, בניכוי כל לפי קביעת המנהל ידו בפועל-בודות שבוצעו עלהסכם, בהתאם לעמשכר היחסי 

לא יהא זכאי לכל  הספק, ומלבד זאת על פי הסכם זה והדין הספקמ ןסכום המגיע למזמי
עוד מובהר להסרת כל ספק כאמור.  ןתשלום ו/או תוספת ו/או פיצוי עקב החלטת המזמי

ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, כי עד להוצאת צו התחלת עבודה המזמין אינו מחוייב 
בכל אופן שהוא להזמנת שירותים מהספק, והוא יהא רשאי בכל עת מטעמים תקציביים 
להורות על ביטול ההתקשרות ו/או על צמצומה כאמור, מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם 

 .החלטת המזמין כאמורבלי שהספק יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בקשר עם ומ

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף זה לעיל, על כל סעיפי
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 לפי אבני הדרך ביניים-תשלומי .23

בצירוף ביחס לחודש הקודם ביניים -למנהל, חשבון הספקימציא , מידי חודש  15ה עד ליום  .א

וחומרים שהוזמנו , פירוט כמויות הוצאותיודו"ח התקדמות, כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת 
ופירוט מצטבר של התקדמות  שיידרשו אסמכתאות נוספותו, והושקעו בביצוע העבודות
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המאושר, ובהעדרו   ותלרכיבים בהתאם לכתב הכמוי, והכל בחלוקה  תשלום עבורןההעבודות ו

 (."הביניים-חשבונות")להלן: בהתאם לנספח חלוקת התמורה 

 .בתום כל שנה במהלך תקופת התחזוקה יוגשו חשבונות ביניים כנ"ל

ישנה או אשר י ימים, 15ובתוך ביניים, -בדוק כל חשבוןרשאי לידו -המנהל ו/או מי שיקבע על
קביעת המנהל ו/או מי . הספקהמגיע למזמין ממהחשבון כל סכום ינכה וחשבון הביניים, את 

הביניים ו/או אישורם החלקי ו/או דחייתם -ידו כאמור בדבר אישור חשבונות-שיוסמך על
מובהר כי המנהל רשאי שלא לבדוק את חשבונות הביניים  ניתנת לערעור.-תהיה סופית ובלתי

בכל אופן  כם זה והדיןעל פי הס כולם או חלקם, ולא יהא בכך כדי לגרוע מזכויות המזמין
 במסגרת החשבון הסופי. הספקשהוא, ולרבות ביצוע כל הבדיקות וההתחשבנויות עם 

כל המסמכים הקשורים בחשבונות הביניים והנחוצים  הגשת-למען הסר ספק מובהר כי אי .ב
הביניים, תמנע את אישור -לשם אישורו, לרבות דפי מדידה מאושרים, במעמד הגשת חשבונות

האמורים ותשלומם, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים החשבונות 
להנחת דעת המנהל לשם אישור חשבונות הביניים, לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל 

 לשם אישורם ותשלומם.

 .ימים ממועד הגשת החשבון 45בתוך על חשבון שכר ההסכם,  לספקהסכום המאושר ישולם  .ג

פיהם, אין בהם משום הסכמה או אישור -על ביניים, וכן ביצוע של תשלומים-חשבונותאישור  .ד
בביצוע העבודות או לאיכותם  הספקידי -של המזמין ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה על

של חומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם או הכמויות הנקובות בחשבון או המדידות 
 .בהוראות הסכם זה הספקאו אישור כלשהו לעמידת  םהביניי-שעליהם מבוססים תשלומי

מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או הנדרש לדעת  .ה

 .לספקהמזמין לצורך בדיקת החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום 

 שכר ההסכם ישולם בשקלים חדשים. .ו

המוחלט, לשלם תשלומים חלקיים לספק בטרם הושלמה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו  .ז
אבן דרך במלואה וכן לקבוע תנאים נוספים בקשר עם תשלומים אלו. מובהר כי כל תשלום 
כאמור יהיה בגדר מקדמה, בתנאי יסודי שהספק ישלים את אבן הדרך במלואה לפי הנחיות 

 המזמין.

 להלן. 42מכל תשלום ביניים יופחת סכום עכבון, כמפורט בסעיף  .ח

עד למועד הגשתו. מבלי חשבון הביניים המוגש מצד הספק ימצה את כל דרישותיו וטענותיו  .ט
לגרוע מהוראות הסכם זה, לא תשמע כל טענה בדיעבד מצד הספק בדבר שכר ההסכם ו/או 

 קיום התחייבויות המזמין על פי הסכם זה. 

 קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.-סעיף  

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, המזמין יהיה רשאי לאשר לקבלן תשלומי מקדמה על  .י
משכר  5%דעתו המוחלט של המזמין, בשיעור שלא יעלה על -חשבון שכר ההסכם, לפי שיקול

להלן. שולמה  26פי הוראות סעיף -, וכנגד הפקדת ערבות מקדמה על ידי הקבלן עלההסכם
מקדמה על ידי המזמין, יקוזז סכום המקדמה לאחר השלמת הביצוע של הרכיבים שבגינם 

 .ידי המזמין-חשבונות בגינם עלהניתנה המקדמה, ואישור 

 סילוק שכר ההסכם  .24

חשבון סופי  הספקתעודת ההשלמה לעבודות, יגיש מתן ם ממועד מיי 21 -לא יאוחר מ .א

, לרבות המסמכים המפורטים הנקובים בסעיף לעבודות, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו
לום . התש)א( לעיל וכל מסמך נוסף אשר יידרש על ידי המנהל לצורך בדיקת החשבון הסופי23

יום מיום  21-ידי המנהל לא יאוחר מ-בגין החשבון הסופי ושכר ההסכם ייקבעו סופית על
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ידי המנהל יסולק במלואו -הגשת החשבון הסופי. אותו חלק מהחשבון הסופי אשר יאושר על

 .ימים ממועד הגשת החשבון 60בתוך ידי המזמין -על לספק

ם ששולמו המנהל יופחתו כל תשלומי הבינייידי -מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על
עד אותה עת על חשבון   לספקוכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם   בהתאם לאמור לעיל,  לספק

לפי ההסכם וכל  הספקשכר ההסכם, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום המגיע למזמין מ
 כאמור לעיל. לספקידי המזמין -תשולם על ,דין

 הספקם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר שמוסכ ,בנוסף לאמור לעיל .ב
כנגד המזמין והמנהל בקשר לעבודות  הספקימציא למזמין הצהרה בדבר היעדר תביעותיו של 

, בהתאם לסכומים אשר ייקבעו על ידי המנהל 'ונספח ובקשר להסכם וזאת בנוסח הקבוע ב
 . כנדרש על פי הסכם זה והוראות המנהל ,למזמיןומסירת העבודות  אתרוכן בכפוף לפינוי ה

של כל המסמכים הקשורים בחשבון הסופי והנחוצים לשם  הספקידי -אספקתם על-אי .ג

אישורו, להנחת דעת המנהל, במעמד הגשת החשבון הסופי, תמנע את אישור החשבון הסופי 
מנהל לשם ותשלומו, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת ה

 אישור החשבון הסופי, לא יחל מניין המועדים דלעיל לשם אישורו ותשלומו.

תקופת אין בתשלום החשבון הסופי לספק כדי לגרוע בכל אופן שהוא מהתחייבויותיו במהלך  .ד
 ובקשר עם מתן שירותי התחזוקה.  , האחריותהתחזוקה

, ומכל סיבה שהיא  מכל סוג ומין שהם  מדדהפרשי  ו/או    ריבית ו/או הצמדה  לא תישאהתמורה   .ה
לרבות במפורש בשל אי הגשת כל המסמכים הנדרשים על ידי המנהל ו/או בשל כל אי הסכמה 

 .בין הצדדים בדבר גובה התמורה

 במחירי החומרים ובערך העבודות תנודות .25

בשכר ו/או הפרשי שער, לרבות הפרשים מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה   
עבודה, ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים בהיקפי הכמויות ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או 

פי ההסכם לא ישנו -חייב לספק על הספקבהיטלים המוטלים על החומרים ו/או הציוד אשר 
  .ו/או ישפיעו על שכר ההסכם

סופי ומוחלט, ללא שכר ההסכם לא יהא צמוד לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו, והינו   
תלות במשך הזמן לביצוע העבודות בפועל, וזאת אף בגין אי הגשת חשבונות במועד על ידי 

 או בגין התקופה שממועד הגשת החשבונות ועד לתשלומם בפועל.  הספק

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את התמורה ככוללת את כל המיסים   
ה החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים, הציוד ההיטלים, האגרות ותשלומי החוב

. כל שינוי בשיעור העבודות חייב לספק במסגרת ו/או לצורך ביצוע הספקוהמתקנים אשר 
ההיטלים האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת מיסים, אגרות או תשלומי המע"מ, המיסים, 

י לדרוש כל תשלום נוסף לא יהיה רשא הספקחובה נוספים לא ישפיעו על שכר ההסכם ו
 בגינם.

  בטחונות –' פרק ח

 מקדמהערבות  .26

)ככל שתינתן, בבהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של לספק המקדמה אשר תינתן להבטחת  .א
כתנאי לקבלת למזמין ולפקודתו, הספק ימציא לעיל(,  (י)23המזמין ובהתאם להוראות סעיף 

מאת בנק מסחרי בישראל או  ,מותנית-, ערבות בנקאית פיננסית, אוטונומית ובלתיהמקדמה

-חלק בלתיהרצוף למסמך זה כ 'טבנספח בנוסח ובתנאים הקבועים חברת ביטוח בישראל, 

 (."המקדמהערבות ": נפרד הימנו )להלן

 . , כולל מע"מלספקבגובה המקדמה שתינתן יהיה המקדמה סכום ערבות  ב. 
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יהא זכאי לתשלום ו/או פיצוי המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות המקדמה בכל מקרה בו  ג. 

 כלשהו מהספק.

ישיב למזמין את סכום המקדמה, באמצעות שהספק  לאחרלספק ערבות המקדמה תושב  ד. 
 לעיל. 23קיזוז משכר ההסכם כמפורט בסעיף 

והפרתו ו/או הפרת כל הוראה  הסכם,המשנה שבו, הינו מעיקרי ה-על סעיפי ,סעיף זה לעיל .ה 
 .הסכםמהוראותיו, תהווה הפרה יסודית של ה

 ערבות ההסכם .27

הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, ימציא הספק להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לפי  .א
ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית פיננסית,  30לפקודת המזמין, תוך 

בנוסח מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל, מותנית, -אוטונומית ובלתי

 (."ערבות ההסכם")להלן:  'נספח הובתנאים הקבועים ב

הכוללת )כולל מע"מ( לביצוע עבודות ההקמה  מהתמורה 5%בגובה סכום ערבות ההסכם יהא  .ב
)א( להצעה הכספית של הספק במכרז, כפי שאושרה 1של הפרויקט, בהתאם לקבוע בסעיף 

 באופן סופי על ידי המזמינה.

ערבות ההסכם תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות, עד לקבלת תעודת השלמה  .ג
 המצאת ערבות התחזוקה.וכנגד 

מבלי לגרוע מהאמור, במקרה הצורך מתחייב הספק להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי  .ד
הארכה של ערבות ההסכם כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בפועל וכן 
מתחייב הספק להגדיל את סכום ערבות ההסכם מיד עם קבלת דרישת מנהל הפרויקט וזאת 

 היקף העבודות יגדל במהלך תקופת ההתקשרות.בכל מקרה בו 

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות ההסכם ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או  .ה
 ידו.-בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו על

ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הספק כלפי -אין במתן ערבות ההסכם ו/או במימושה על .ו
פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע -פי ההסכם ו/או על-המזמין על

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על

פי -המזמין זכאי לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהספק על .ז
סכם. למען הסר ספק, המזמין רשאי ידי מימוש ערבות הה-פי כל דין, על-ההסכם ו/או על

לחלט את ערבות ההסכם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, וללא קשר לנושא ההפרה, 
לרבות בתקופות ההקמה והתחזוקה וכיוצ"ב. בכל מקרה בו תמומש הערבות, מתחייב הספק 

 יום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו בערבות שמומשה.  14להמציא למזמין תוך 

ע מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו יפר הספק תנאי יסודי מתנאי ההסכם ובכל מבלי לגרו .ח
מקרה אחר בו רשאי המזמין לפיצוי מאת הספק, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע ו/או לפגוע 

פי הוראות ההסכם ו/או כל דין, לחלט את סכום ערבות ההסכם כולו או חלקו, -בזכויותיו על
 לי שהספק יוכל להתנגד לחילוט האמור.דעתו הבלעדי, מב-לפי שיקול

כחלף ערבות ההסכם רשאי הקבלן לבחור בחלופת דמי העיכבון, בהתאם על אף האמור,  .ט
להלן. סכום דמי העיכבון יהא בגובה ערבות ההסכם, ויחולו עליו כל  42למפורט בסעיף 

 הוראות ההסכם הנוגעות לערבות ההסכם ו/או מימושה.

המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו תהווה -סעיף זה לעיל, על סעיפי .י

 יסודית של ההסכם. הפרה
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  התחזוקהערבות לתקופת  .53

התחזוקה במלואן ובמועדן, במשך תקופת  הספקלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של  א. 
 ,מותנית-ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי, למזמין ולפקודתו הספקימציא  עיל,כהגדרתה ל

 ט'נספח בנוסח ובתנאים הקבועים במאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל, 
ערבות " :)להלן ככל שיידרש מאת המנהל כאמור נפרד הימנו-הרצוף למסמך זה כחלק בלתי

 ."(התחזוקה

 )חמישה אחוזים( משכר ההסכם )כולל מע"מ(.  5%יהא בשיעור של  התחזוקהסכום ערבות  ב. 

 . תקופת התחזוקהתעמוד בתוקפה עד לתום התחזוקה ערבות  .ג 

והפרתו ו/או הפרת הוראה  הסכם,הינו מעיקרי ה ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל
 .הסכםמהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ה

 

 נזיקין וביטוח  –' טפרק 

 לנזק הספקאחריות  .28

בכל עת אחרת בה מבצע הספק ומי מטעמו עבודות כלשהן ההתקשרות, וכן במהלך כל תקופת  .א
 סביבתאחראי לשמירת  הספקיהא  ,התחזוקהבאתר או בקשר אליו, לרבות במפורש בתקופת 

. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי, לרבות, ותכולתן העבודות
תאונות  ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה משיטפונות, רוחות, סערות, שלגים

לתקן את הנזק על  הספקדרכים וכיוצ"ב, פרט לסיכון מוסכם, כהגדרתו להלן, יהא על 

חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין 
 מזמין, ומתאימות בכל פרטיהן להוראות ההסכם.וראוי לשימוש ולשביעות רצון ה

 הספקיסבור כי אינו אחראי לנזק ו/או לביצוע התיקון, התיקון יבוצע על ידי  הספקף אם א
לתיקון  ביחס לביצוע העבודות הספק טענותהדבר לא יגרע מבהתאם להנחיות המנהל, תוך ש

 . הנזקים

ידי -גרם עלינזק שיעבודה ועל כל  תחולנהלעיל ויתר הוראות פרק זה קטן )א( -הוראות סעיף .ב
, וכן על כל נזק אשר ייגרם לכל גורם שהוא התחזוקה תקופתתוך כדי ביצוע עבודות ב הספק

עקב ביצוע העבודות ו/או ליקויים ו/או תקלות בפרויקט אף לאחר מתן תעודת השלמה ואף 
 .לאחר תום ההתקשרות

חייב לתקן את הנזק  הספקידי סיכון מוסכם יהיה -נזק לעבודות שנגרם עלבכל מקרה של  .ג

אשר צוינו במפורש  לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות התיקון ,בהקדם האפשרי
 יחולו על המזמין. במכתב הדרישה

ידי כוחות -פירושו לצרכי סעיף זה: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על – "סיכון מוסכם"  
 סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות.-סדירים או בלתי

פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת -יהיה אחראי לנזקים על הספקבכל מקרה ש .ד
, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע הספק

דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם -להמנהל ו/או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקו
בתוספת הוצאות תקורת המזמין ,  ידי המנהל-בסכום או בסכומים שיקבעו על  ניתנים לתיקון,

 ניתנות לערעור.-וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי , 15%בגובה 

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או -מוסכם בזאת כי סעיף זה לעיל, על סעיפי .ה
 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת
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 נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש .29

הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג  הספק .א
, לרבות למזמין יישות משפטיתשהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או 

ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל 
מקיום התחייבויותיו על פי הסכם צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה 

-ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני-ו/או על הספקידי -מביצוע העבודות עלזה ו/או כתוצאה 

ו/או עבודה שלא בהתאם  ידו ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית-המשנה המועסקים על
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או  הספק מצד מחדלבין בפעולה בין ב ,להוראות ההסכם והמנהל

בכל עת אחרת בה מבצע הספק ומי ההתקשרות ובמהלך כל תקופת המשנה שלו, -קבלני
, אחריות תקופת התחזוקהאליו, לרבות במפורש ב מטעמו עבודות כלשהן באתר או בקשר

מובהר כי אחריות הספק הינה לכלל פריטי וחומרי העבודות שסופקו על ידו,  .ותחזוקה

 הספקכן יהיה והחומרים.  והמזמין לא יידרש לפנות במישרין ליצרני ו/או ספקי הפריטים
פי פקודת -תאים עלאחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המ

הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל צד 
 שלישי.

כל צד שלישי ידי -יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין על הספק .ב
 הספק, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות הספקמטעם ו/או קבלני המשנה ו/או מי 
-על הספקפי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של -או הפרת התחייבויותיו על

פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק כאמור -פי הסכם זה ועל
בתוספת  לספקוי להגיע , באם ישלם, יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשהספקבמקום 
, לרבות בכל דרך אחרת הספק, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מ15%כלליות בשיעור   הוצאות

 .או דמי העיכבוןהערבויות ו/באמצעות 

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף זה לעיל, על סעיפי
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

נזק או אבדן באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות לפי הסכם זה, יהא הנטל אירע מקרה  .ג
, וכן שלא הפר את הוראות הסכם להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו הספקעל 

 .זה והדין

 נזיקין לעובדים .30

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא   הספק .א
כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עם  הספקבשירותו של 

 ביצוע העבודות.

ידו ו/או הנמצאים -אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על הספק .ב
פי כל דין לכל עובד -תחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו עלבשירותו, ומ

ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה 
 .תקופת האחריותכל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים ב

ח ולהיות אחראי לכך, שהעובדים המועסקים לדאוג, להבטיהינו האחראי הבלעדי  הספק .ג
של המזמין, המנהל בביצוע העבודות ימלאו ויקיימו את כל הוראות הביטחון והבטיחות 

 ובהתאם לדרישות כל דין ורשות מוסמכת. 

תעודת זהות  יהכותל צריכים להיות בעללרחבת המגיעים  בהקשר זה יובהר כי העובדים .ד
שאינם יהודים, מראש. עובדים  בטחוני ובאישור המשטרהבידוק , והם כפופים לישראלית

את פרטיהם להגיש למשטרה ידרשו ( וכו')כולל נהגים, סבלים, בעלי תעודת זהות ישראלית 
מתחייב לוודא כי  הספקעבודות. אתר הולקבל אישור בכתב לכניסתם ל ,ימים מראש 10

 .האתר וכל רשות מוסמכת י/עלינהגו בכבוד באתר ויישמעו להוראות בעובדיו וכל מי מטעמו 
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סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם. 

 הספקידי -פיצוי ושיפוי על .31

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,  הספק .א
 פי ההסכם ו/או כל דין.-אחראי להם על הספקהחבלות והתאונות אשר 

מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו  הספק .ב
 פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.-לאחראי להם ע הספקביחד ו/או לחוד בגין נזקים ש

לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין ו/או  הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב  (1
המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד 
מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד 

 דעתו המוחלט.-פי שיקול-לישי בכל תביעה כאמור, והכול לפי קביעת המנהל ועלש

מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין  הספק (2
( לעיל, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה 1קטן )-ו/או מי מטעמו כאמור בסעיף

ידי המנהל ו/או אחרים, -ן ובין שנתבקשה עלידי המזמי-כאמור, בין שנתבקשה על
כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל, מסכים  הספקובלבד שאם הוזמן ולא התייצב 

דעתו -פי שיקול-מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על הספק
 המוחלט ולשאת בתשלומם.

המנהל ו/או עובדיהם ו/או  מתחייב בזאת לפצות באופן מלא את המזמין ו/או הספק .ג
 הספקשלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר 

בשיעור אשר ייקבע על  , ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"דעל פי ההסכם והדיןאחראי להם 

 .ידי המזמין

כלשהי של מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה  .ד
יוצא כנגד  ,ו/או הדין פי הסכם זה-על הספקשנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של  ,הספק

אחראי לפצות את המזמין ו/או המנהל  הספקמשפט, יהיה -המזמין ו/או המנהל צו מאת בית
לעשות את כל הדרוש ולנקוט  הספקוזאת מבלי לגרוע מחובתו של  ,על כל נזק ישיר ועקיף

בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות 
 בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. הספקאת 

ד לפצות בשלמות את המזמין ו/או המנהל על כל נזק וכנג הספקבנוסף לאמור לעיל, מתחייב  .ה
ידי כל אדם, בלי -כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על

יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין 

 בקשר עם העבודות והסכם זה. וצד שלישי כל תאונה, חבלה או נזק לכל אדם

על כל מקרה בו הוגשה תביעה או דרישה כאמור וכי  לספקע מוסכם בזאת כי המזמין יודי .ו
בכפוף לכך שהמזמין יהא  ,תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור לספק

להביע בפניו את דעתו בעניין זה, להתפשר או להענות לתביעה  לספקרשאי, לאחר שיאפשר 
הענות -התפשרות או אי-רים שאיאו דרישה כאמור באופן סביר בנסיבות העניין ובאותם מק

לתביעה או דרישה כאמור עלולים יהיו, ברמה גבוהה של ודאות, להביא לעיכוב בביצוע 
אין בכל האמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לפצות את המזמין באופן מלא בגין  העבודות.

 כל נזק והוצאה אשר ייגרמו לו עקב האמור.

בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או  כמפורט הספקמבלי לגרוע מהתחייבויות  .ז
, הספקזה על חשבון   הסכםאחראי לתקנם לפי הוראות   הספקבאמצעות אחרים את הנזקים ש

הוצאות כלליות  15%ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת  הספקו
 של המזמין.
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יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע   הספקכל סכום ש .ח

פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או -פי הסכם זה ו/או על-מיתר זכויותיו על
בכל דרך אחרת  הספקמאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מ לספקשיגיע 

 .או דמי העיכבוןו/הערבויות ידי מימוש -ולרבות על

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף זה לעיל, על סעיפי  
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח  .32

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח 
 ,'גנספח על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כ יחולואשר 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 הפרות ותרופות –פרק י' 

 הפרות יסודיות .33

 , יחול על הוראות ההסכם.1970-חוזה(, תשל"אחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .א

מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן  .ב
זכאי לבטל את ההסכם ללא התראה  המזמיןמהווה הפרה יסודית של ההסכם, יהיה 

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על

כפיצויים  הספקמזמין רשאי לדרוש מהפרה יסודית, יהיה ה הספקידי -הופר ההסכם על .ג
ו/או ת  יוערבוהסכום תשלום בגובה    , ללא הוכחת נזק וללא הנמקה,מוסכמים וקבועים מראש

הסכום המלא ללא כל הפחתה, ככל שאושרו הפחתות על פי הסכם זה ו/או )דמי העיכבון 
הסכם ו/או פי הוראות ה-האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על. באישור המזמין(

 הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

 פיצויים מוסכמים על איחורים .34

לא יעמוד במועדים הקבועים להשלמת שלבי הביצוע בהתאם לשלבים בלוח  הספקאם  .א
למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים  הספקהזמנים או במועד להשלמת העבודות, ישלם 

בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו סכום השווה  , ללא הוכחת נזק וללא הנמקה,מראש
. חובת בתוספת מע"מ כדין ("האיחור יצוייפ"שקלים חדשים( )להלן: )אלף "ח ש 1,000 -ל

הינה בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין  פיצויי האיחורלשלם למזמין את  הספק
  פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-על

יהיה  הספקו/או כל סכום אחר אשר  פיצויי האיחורהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום  .ב
מהחשבון על דרך ניכוי  מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות    לספקחייב למזמין, מכל סכום שיגיע 

ידי מימוש -בכל דרך אחרת, ולרבות על הספקהסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו מ
, פיצויי האיחור. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הערבויות ו/או דמי העיכבון

מהתחייבותו לסיים את העבודות או  הספק, משום שחרור הספקכויים מכשלעצמם או בני
 פי ההסכם.-על הספקמכל התחייבות אחרת המוטלת על 

 פיצויים מוסכמים על חריגה מנהלים והוראות המזמין .35

המקצועיות בקשר עם ביצוע העבודות המפורטים ההוראות מבמקרה של חריגה מהנהלים ו  
כל הוראה בגין הפרת  התכנון המאושר ו/אובכל מקרה של חריגה מ ו/או בנספח השירותים

בכל מקרה של חריגה שאינה הפרה יסודית ו/או ביצוע העבודות אופן בהסכם זה בדבר 
מזמין בכתב בתוך ו/או אי היענות לדרישות ה בנוגע לאופן ביצוע העבודות המנהלמהוראות 

ללא הוכחת נזק למזמין פיצוי קבוע ומוסכם מראש,  הספקישלם , לוח הזמנים שנקבע לכך
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, בגין כל בתוספת מע"מ כדין חדשים( שקלים)חמש מאות ש"ח  500 בסך שלוללא הנמקה, 

והכל , , וכן בגין כל יום בנפרד בו נמשכת ההפרהמקרה של הפרת הנהלים וההוראות כאמור
על פי ההסכם  . אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין במקרה כזההגבלהללא 

 . והדין

 הספקסילוק יד  .36

בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם, ובנוסף  .א
מהן, ולהשלים  הספקולסלק את ידו של לאלתר יהיה רשאי המזמין לתפוס את אתר העבודות  

את ביצוע העבודות בעצמו ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד 
 :אשר יחשבו כהפרה יסודית המקריםבין יתר ואלה , והמתקנים שבאתר העבודות

עושה סידור עם או  הספקפושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או ש הספקכש (1
 לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק.

יום  7לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך  הספקכש (2
תלק מביצוע להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהס

 העבודות בכל דרך אחרת.

פי הוראות ההסכם, לבצע את העבודות בעצמו ו/או -בכל מקרה שבו המזמין רשאי, על (3
 .על פי הוראות ההסכםאחר ו/או בכל דרך אחרת,  גורםידי -על

או אדם אחר בשמו של  הספקכשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו ש (4
, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר הספק

 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או העבודות.

)לרבות מנהלו ו/או בעל  הספקכשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו ש (5

 השליטה בו( ביצע עבירות שיש עמן קלון.

הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך התקופה  הספקבכל מקרה ש (6
 ידי המנהל לתיקון ההפרה.-שנקבעה על

או התרחשות ליקויי בטיחות המהווים סכנה לנפש  במקרה של הישנות ליקויי בטיחות (7
 .או לרכוש של כל גורם שהוא

באופן אישי על ידי בעל  במקרה בו השירותים, כולם או מקצתם, אינם מסופקים (8
תפקיד אשר הוצע על ידי הספק )במכרז או לאחר מכן( ואושר על ידי המזמין, מכל 

 סיבה שהיא.

פי כל הוראה אחרת בהסכם ולא לגרוע -הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על .ב

 מהן.

צוע העבודות בכל מקרה שבו הובא ההסכם לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך בי .ג
ישתף  הספקדעתו המוחלט, ו-אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול מתכנןוהשלמתן לכל אדם ו/או 

ידי המזמין בהעברת ביצוע העבודות למי שיקבע -פעולה ויסייע ככל שיידרש לעשות כן על
 ידי המזמין.-לשם כך על

 דעות בין הצדדים-חילוקי .37

הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא -ו/או אידעות -בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי
הנובע ממנו, כל בקשר להסכם ו וכל מי מטעמו הספקלבין ו ו/או מכוחו לרבות המנהל, בשמ

לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען  הספקמוסכם בזאת בין הצדדים כי 

בהמשך ביצוען ו/או פי ההסכם ולא יפגע בכל צורה אחרת -בהתאם להתחייבויותיו על
במלואן  הספקידי -בהשלמתן ו/או במסירתן למזמין, והעבודות ימשיכו להיות מבוצעות על
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אינם לשיטתו את אותם סכומים אשר  לספקעל אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם , ובמועדן

 שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

, לא יוכל בשום מקרה לתבוע מטעמו, לרבות במפורש כל גורם הספקמוסכם בזה במפורש כי 
או צו הריסה וכיוצ"ב בקשר עם העבודות, ויוכל לתבוע את המזמין   העבודותצו מניעה לעיכוב  

מתחייב בכל מקרה שלא לעשות  הספקאו מאן דהוא אחר בקשר לעבודות רק לסעד כספי. 
 פעולה כלשהי שיהיה בה כדי לעכב באורח כלשהו את ביצוע העבודות והשלמתן.

סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם.

על  לעיל, והתרופות המוקנות למזמין במסגרתן, כמו גם יתר זכויות המזמין זהפרק הוראות  .38
, הינן מצטברות ונוספות אלו על אלו. שימוש בתרופה או בזכות מסוימת פי הסכם זה וכל דין

מזמין, לא תגרע מזכותו לעשות שימוש ביתר הזכויות והתרופות המוקנות לו על פי של ה

 הסכם זה וכל דין.

 התקשרות  עם ספקי המשנה .39

או מתכנן מהמתכננים משנה כל התקשרות עם קבלן המזמין ל אישור לקבליידרש  ספקה .א
 לצורכי תכנון ו/או הקמת הפרויקט,  התצוגה והמיצגים. 

המזמין רשאי לדרוש מהספק כי ייחתם ישירות מול המזמין הסכם תחזוקה של ספקי המשנה  .ב
וידאו(, במסגרתו יתחייבו ספקי המשנה -מטעם הספק )כגון קבלן המשנה למערכות האודיו

מערכות שהותקנו/סופקו על ידם בהתאם להוראות ליתן למזמין שירותי תחזוקה ביחס ל
 הסכם זה. כל עלויות התחזוקה במהלך תקופת התחזוקה יחולו על הספק.

 

 שונות – יא'פרק 

 הדין החל .40

המשפט -הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי
 בלבד.המוסמכים בירושלים 

 הספקמעמדו המשפטי של  .41

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא  הספקלבין  בזאת כי בין המזמין ו/או המנהלמוצהר  .ג
יבצע את  הספקמעביד, שליח/שלוח ו/או שותפות וכי -בשמו ו/או מכוחו לא ישררו יחסי עובד

 עצמאי. כקבלןכל התחייבויותיו נשוא ההסכם 

או של כל מי שיועסק בשמו ומטעמו הספק חשב כמעביד של ילא  המזמיןמוצהר בזאת כי  .ד
ובין מי מטעמו לבין הספק בין ולא ייצור בעתיד,  יוצראינו זה הסכם וכי העבודות, בביצוע 
ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים לרכוש  ,יחסים של עובד ומעבידהמזמין 

למען הסר ספק, הספק יחליף כם קיבוצי. להם זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הס
בהתאם להוראות הסכם זה, מבלי כל גורם, עובד וספק מטעמו המעורב בביצוע העבודות, 

שהמזמין יידרש לנמק את דרישתו ו/או לערוך שימוע לאותו גורם וכיוצ"ב. הספק יישא 
המזמין  באופן בלעדי ומוחלט בכל תשלום, חבות וחיוב העשויים להיות כרוכים בהחלטת

 כאמור.

ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום שיגיע ממנו הספק 

הא רשאי לנכות משכר הטרחה כל והמזמין יעקב ביצוע התחייבויותיו או עקב ההכנסות, 
 ניכוי חובה עפ"י דין. 
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נסה וביטוח לתשלומי מס הכ יהיה אחראי בלעדי לעובדיו ובכלל זה לפרטים הבאים:הספק 

 ;בגין עובדיוהספק לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף שחל ו/או יחול על 
לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם ; ודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאליתנאי עב

 כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.

וכניסתו לשטחי  לא תהיינה כל זכויות שהם, קנייניות או אחרות, בשטחי הפרוייקט, לספק .ה
הפרוייקט תהא ארעית וקצובה בזמן, אך ורק לצורך ביצוע העבודות על פי הוראות הסכם 

 אשר המזמין יורה להם לפנות,  את כל הציוד והחומרים  וויפנ  ,פנותיוכל מי מטעמו   זה. הספק
, לרבות במפורש , מכל סיבה שהיאלכך ם קבלת הוראת המזמיןע מייד, שטחי הפרויקטמ

 .במקרה של סיום ההסכם, וכן במקרה של הפסקת ההסכם, בכפוף להוראות המזמין

זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית  -סעיף
 של ההסכם.

 ועכבון קיזוז .42

המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת  .א
פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים, מכל סכום שיגיע -פי הסכם זה ו/או על-על הספק

כן יהיה המזמין לעכב בידו ציוד, כלים וחומרים המצויים  פי הסכם זה.-למזמין על הספקמ
רת ההסכם ו/או להבטחת כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה באתר בכל מקרה של הפ

ו/או במידה וקיים חשש לדעת המזמין כי אין בבטוחות המויות בידו כדי להוות כיסוי מלא 
 להתחייבויות הספק על פי ההסכם. 

על פי בחירת הקבלן, וכחלף המצאת ערבות ההסכם כאמור מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מכל תשלום המגיע לספק על פי הוראות הסכם זה, יעוכבו בידי  5%סך של לעיל,  27בסעיף 

 והשלמת מלוא התחייבויות הספק על פי ההסכם לפרויקט המזמין עד לקבלת תעודת השלמה
, במלואו או בחלקו העכבון יושב לספק. "(העכבון)להלן: " עד למועד ביצוע התשלום בפועל

 אלעיל. 24במועד סילוק שכר ההסכם בפועל כמפורט בסעיף  בהתאם להוראות הסכם זה,

לרבות על דרך ניכוי הכספים ו/או  כולו או חלקו, המזמין רשאי לעשות שימוש בעכבון,
התמורה כנגד סכומים אלו, בכל מקרה בו הספק לא עמד בהוראות  קיזוזם ו/או הפחתת

ההסכם ו/או בכל מקרה בו מגיע לו ו/או עשוי להגיע לו תשלום כלשהו מאת או /המזמין ו
 ימים בדבר כוונתו לעשות שימוש בעכבון. 3הספק, ובלבד שמסר לספק הודעה מראש בת 

לספק תהא בערכים נומינאליים, והחזר העכבון לא יישא הפרשי  מובהר כי השבת העכבון
 הצמדה ו/או ריבית ו/או שינוי מדדים, מכל סוג שהם.

יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו  לא הספק .ב

ום פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים, מכל סכ-פי הסכם זה ו/או על-מאת המזמין, על
 פי הסכם זה.-על לספק מהמזמיןשיגיע 

לעכב תחת ידו או בצורה כלשהיא רשאי  הספקלא יהא  שהוא,מוסכם בזאת כי בכל מקרה  .ג
ולא  טלטלין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרויקטימ

 .מאתר העבודות עם דרישת המזמיןיהא זכאי שלא להתפנות באופן מיידי 

 שימוש בזכויות-שימוש או אי .43

 ,הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים
, לא יהיה בכך כדי להעלות טענת הסתמכות על ידי לא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

פי -בזכויות שניתנו לו עלמהנ"ל . לא השתמש מי הספק, והדבר לא יהווה שינוי של הסכם זה

ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד 
כן מובהר כי המזמין יכול לעשות  מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

שימוש במלוא סמכויותיו על פי ההסכם לעת עריכת החשבון הסופי, ולפי העניין גם בתום 
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, והספק מוותר על כל טענה כנגד המזמין תקופת התחזוקהאו /ו אחריותה/תקופת התחזוקה

 .וכיוצ"ב מניעות ,ויתור, הסתמכות, השתקהתיישנות, ומי מטעמו בדבר השתהות, 

  כותרות השוליים .44

כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים בהסכם, מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא יובאו 
 בחשבון לצרכי פרשנות.

 כתובות הצדדים .45

 כתובות הצדדים לצורכי ההסכם יהיו כדלקמן:

  .כמפורט בראשית ההסכם – המזמין א(

 כמפורט בראשית ההסכם. – הספק (ב

 בכתב.מראש ו או כל כתובת אחרת אשר מי מהצדדים יודיעו לצד השני בהודעה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 הספק  המזמין
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 נספח א'
 

 על נספחיהם ההצעה מסמכי 
כולל הקונספט המוצע ושאר חלקי , כפי שהוגשו ונחתמו על ידי הספק במכרזההצעה יצורפו מסמכי )

 (במכרז הצעת הספק
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 'בנספח 

 

 התחזוקהנספח 

 
או בתדירות גבוהה יותר ככל שהדבר  כל ארבעה חודשים באתר הפרויקטהספק יערוך ביקורות  .1

, בתיאום מראש עם הקרן. במסגרת כל ביקורת יבוצע טיפול מונע הכולל נדרש לפי הוראות היצרן
ניקוי מסננים, כיוון ההקרנות וכו'. לצורך הביקורת הקרן תאפשר גישה לכל מקום בו הורכבו חלקי 

 המערכת בזמן ביצוע הכוונים.

ן התקין של כל יחידות המערכת, לבצע בדיקת ביקורת שגרתית של הספק מתחייב לדאוג לתפעול .2
 כל הציוד המורכב במידת הצורך ולטפל בכל פגם או קלקול שיתגלה בזמן הביקורים הנ"ל. 

בכל ביקורת ו/או טיפול, הספק ימציא למנהל  דו"ח בשני העתקים הכולל דווח על ביצוע כוונים  .3
אחרת לציוד המותקן וכן עדכון לגבי גרסאות תוכנה  בהקרנה הפנורמית ו/או כל פעולת שירות

 יימסר למנהל ולמזמין. חדשות. העתק אחד יישאר בידי הספק והשני
 
וידריך טלפונית את נציג הקרן לאיתור  בכל מקרה של פניה עקב תקלה הספק יספק מענה מיידי .4

התקלה. במידה ולא תוקנה התקלה בהדרכה טלפונית יצא טכנאי על מנת לאתר את התקלה 
   ולתקנה, בהתאם לנוהל קריאת שירות ולסוג התקלה.

 
" משמעה כל אירוע הפוגע במצב וביכולת המערכות ואביזרי הקצה, לבצע את פעולתם תקלה"

 .המלאה

משמעה כל תקלה הגורמת לסיכון בטיחותי, להשבתת הפעילות במרכז המבקרים או  "תקלה דחופה"
הגורמת לנזק מידי לפעילותו השגרתית של הקרן. התקלה תתוקן ברציפות גם לאחר תום שעות 

 הפעילות במרכז המבקרים ו/או אצל הספק.

מוש בחומרים הספק מתחייב לתקן כל תקלה אשר תתהווה כתוצאה משימוש רגיל במערכת, תוך שי .5
 ובחלפים שיסופקו ע"י הספק ועל חשבונו. 

תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים להשלמתם לשביעות רצונה  .6
 של הקרן.

 עבודות התיקון יבוצעו על פי כל כללי הבטיחות בדגש על עבודה בגובה. .7
יקון. במידה ולא ניתן לתקן את תיקון תקלות ימשך ברציפות מעת התחלת העבודה ועד לסיום ת .8

התקלות מידית, יבצע הספק תיקון זמני שיאפשר הפעלת מרכז המבקרים עד לביצוע התיקון 
 הסופי. 

במפורש עד  הספק מתחייב להחזיק מלאי של חלקי חילוף, וזאת למשך כל תקופת ההסכם )לרבות .9
על חשבונו חלקי חילוף (. הספק מתחייב לספק שנים( 7לתום תקופת התחזוקה האופציונאלית )

במהלך התקופה האמורה. יובהר בזאת כי במהלך תקופת ההסכם כאמור עבודות התיקון לרבות 
 החלפת חלקי חילוף, כוח אדם, שעות עבודה ונסיעות יהיו על חשבון הספק.

 נוהל פתיחת קריאת שירות לפי התנאים הבאים:

השרות הטלפוני של הספק תוך נתינת פרטים פתיחת תקלה, תיעשה בצורה מסודרת מול מוקד 
 מלאים ככל האפשר על מהות התקלה. ניתן לפתוח תקלה בטלפון או במייל.

המוקד יבצע שורת בדיקות סטנדרטיות מול פותח התקלה ע"מ לשלול תקלות ברמת המשתמש 
 )חיבור לחשמל, כבל מנותק וכו'(.

 מסודרת במוקד:זמני תגובה לקריאות שרות לאחר פתיחת קריאה 
 ש"ע. 3מענה טלפוני של טכנאי מקצועי יעשה במידי ועד 

מיצג ההקרנה באודיטוריום מהווה את שיא הביקור. תקלה במערכת ההקרנה באודיטוריום תחשב 
 כמשביתה ומצריכה מענה מידי.

 זמני מענה לטיפול בתקלה דחופה: 
, יגיע טכנאי 10.00ילים עד השעה במידה וההודעה על תקלה נתקבלה אצל הספק בימי העבודה הרג

 .17.00לאיתור התקלה ולטיפול בה, בו ביום עד השעה 
, יגיע טכנאי 14.00בימי העבודה הרגילים עד השעה  אצל הספקבמידה וההודעה על תקלה נתקבלה 

 . 10.00לאיתור התקלה ולטיפול בה למחרת עד השעה 
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 ש"ע מפתיחת הקריאה. 48תוך עד  זמני מענה לטיפול בתקלה רגילה: כל תקלה אחרת תענה
 ערבי שבת וערבי חג יילקחו בחשבון לצורך חישוב פרק הזמן הנ"ל.

ש"ע לאחר אבחונו כתקול, יסופק מקרן חליפי ברמה  72-במקרה של תקלה במקרן שתיקונו יותר מ
 דומה ככל האפשר, עד לתיקון מלא.

הוא ישלח לתיקון אצל  במידה והציוד התקול נמצא תחת אחריות יצרן מובהר בזאת כי
 היצרן/יבואן/מפיץ ע"פ תנאי האחריות שניתנה בזמן רכישת המוצר.

 

 לפרויקט כדלקמן:הבאים  םשירותיההספק מתחייב לספק את נוסף על האמור, 

)או קודם לכן ככל שהדבר נדרש על פי מסמכי המכרז ו/או תעודת השלמה קבלת כתנאי ל .1

וכתבי כמויות סופיים, בצירוף תעודות אחריות,  יגיש הספק רשימת ציוד – הוראות המנהל(

עותקים מודפסים ובעותק  2-מפרטים, הוראות הפעלה ותחזוקה לכלל רכיבי הפרויקט, ב

דיגיטלי סרוק. מסמכים אלו יהוו את הבסיס לתכולת האחריות והתחזוקה ע"פ נספח זה. 

החוויה, תוכן ת ובעבוד וות ו/או פגם שיתגלכל טע תכלול תיקוןהתחזוקה מובהר כי מטלות 

 . כולל טיב חומריםומולטימדיה, 

מתחייב לדאוג לתפעולן התקין של כל יחידות המערכת, לבצע בדיקת ביקורת שגרתית  הספק .2

 ולטפל בכל פגם או קלקול שיתגלה בזמן הביקורים הנ"ל. ככל הנדרש של כל הציוד המורכב 

 הביקורת בדיקתבדבר דו"ח  לשנה או בכל עת בה ידרוש זאת המנהל, אחתיגיש למזמינה  הספק .3

 .ציוד המותקןבקשר עם ה אחרת כל פעולת שירותושביצע 

הספק מתחייב לבצע עדכוני גרסה לתוכנה וחומרה בהתאם לגרסאות העדכניות ביותר הקיימות  .4

 בשוק, כלול במחיר. סעיף זה הינו תנאי יסוד והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ע"י נציג הספק במענה טלפוני והדרכה טלפונית לתיקון  מידייינתן גיבוי  –במקרה של תקלה  .5

טכנאי לאתר התקלה  מיידיהתקלה. במידה ולא יצלח התיקון דרך מענה טלפוני, ייצא באופן 

 ויפעל לתקנה.

 סיכון חמור לגוף או לרכוש של המזמין וכל צד שלישי/תקלה דחופה הגורמת לסיכון בטיחותי .6

ותוך שעתיים לכל היותר. במידה ולא ניתן לתקן את  ידימהתחייבות לשליחת טכנאי לתיקון  –

התקלה מידית, יבוצע תיקון זמני מידי )כאמור לעיל(, שיאפשר המשך הפעלה תקינה, בטוחה 

 ורציפה עד לתיקון סופי.

תוך  והיא תתוקן כל תקלה אשר תתהווה כתוצאה משימוש רגיל במערכת,הספק מתחייב לתקן  .7

 שיסופקוריים וחדשים, העדכניים ביותר למועד ההחלפה/תיקון,  מקוובחלפים    שימוש בחומרים

 נו.ועל חשבו הספקע"י  ויותקנו

אינו כלול בתמורה. בכל מקרה של נזק במזיד, יעביר הספק למזמינה  –נזק במזיד )ואנדליזם(  .8

הצעת מחיר מפורטת לתיקון הנזק, ויבצע את התיקון באופן מלא במועד אשר ייקבע לכך על 

נה, בכפוף לאישור המזמינה בכתב ומראש בדבר נשיאה בעלות התיקון. כל הוראות ידי המזמי

 מסמכי המכרז יחולו על תיקונים אלו ועל עבודות התיקון.

תיקוני התקלות יכללו את כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים להשלמתם לשביעות רצונו  .9

 .המזמין של

עבודה כגון עבודות חשמל,  ורים כלשהם,הסמכות/איש/תיקון המחייבות רישויהעבודות כל  .10

אך ורק על ידי בעלי מקצוע  באחריות הספק יבוצעו ,וכדומה , בינויתקשורתבגובה, בטיחות, 

 .מוסמכים ובעלי רישיון בתוקףמיומנים, 
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 בדגש על עבודה בגובה הקבועים בכל דין, עבודות התיקון יבוצעו על פי כל כללי הבטיחות .11

 .ומניעת מטרדים ונזקים לפרויקט וסביבתו, לשוהים בפרויקט, למזמינה ולכל צד ג' אחר

תיקון. במידה ולא ניתן לתקן המשך ברציפות מעת התחלת העבודה ועד לסיום יתיקון תקלות י .12

עד לביצוע  באופן בטוח התקלות מידית, יבצע הקבלן תיקון זמני שיאפשר הפעלת המבנה את

 .התיקון הסופי

כה מתחייב, כי הציוד והטכנולוגיה שיסופקו על ידו לפרויקט יהיו ברי תחזוקה עצמאית של הזו .13

 מפעיל המבנה, ובכל מקרה לא יכבלו אותו לתיקון באמצעות ספק יחיד. 

הזוכה מתחייב כי הפרויקט על כל חלקיו יבוצע באמצעים טכנולוגיים עדכניים, זמינים  .14

יהיו אנטי ונדליים, עמידים בתנאי מזג  םאלמנטיהל כ וחסכוניים מבחינת האנרגיה והחלפים.

 וכדומה.בעלי אורך חיים גבוה בהיבט דהייה, שריטה, שבר  ,אוויר קיצוניים

בתקופת התחזוקה יידרש הזוכה לבצע תחזוקה שוטפת ומלאה של כלל האלמנטים והמערכות  .15

מאת המזמינה  בפרויקט, יהא אחראי בעצמו על ביצוע התחזוקה ויהיה זמין לקבלת קריאות

לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת האלמנטים, רכיבי חללי התצוגה והמערכות שסופקו 

 ו/או הותקנו על ידו.

תחולנה ההוראות  –במידה וקיימת אי התאמה בין הוראות נספח זה ובין הוראות יצרני הציוד  .16

 . הספקעל  ןהמחמירות מביניה

ח זה הן עצמאיות ובלתי מותנות בהיקף וסוג השימושים מובהר כי התחייבויות הזוכה על פי נספ .17

 ו/או מספר המשתמשים בפרויקט.   

ו/או מי מטעמה ו/או לספק  המזמינהשל  )או מספר עובדים( הזוכה מתחייב להכשיר עובד .18

הדרכה/ות, לצורך ביצוע שירותי תחזוקה ראשוניים, מתן תמיכה טכנית בסיסית ותפעול 

לרבות למשך זמן ההמתנה שבין דיווח/קריאת המזמינה  ,תקלות מערכות ו/או אלמנטים בעת

 ו/או מי מטעמה לקבלת שירותי תחזוקה לבין מתן שירותי התחזוקה בפועל.

 מבלי לגרוע מיתר הסעדים והתרופות המוקנות למזמינה על פי ההסכם ועל פי הדין: .19

יחויב הספק בקנס  – בגין כל הפרה של הוראות נספח זה לפי שיקול דעתה המוחלט של המזמינה

הקנס יוטל בגין כל פרק זמן שייקבע  –ש"ח בתוספת מע"מ. ככל שההפרה מתמשכת  500בסך 

הקנס יושת מחדש בגין כל יממה בה לא תוקנה  –על ידי המזמינה; לא נקבע פרק זמן כאמור 

 התקלה. 

יחולו ההוראות דלעיל,  –בגין הפרה חמורה של הוראות נספח זה/סכנה מסכנת חיים/רכוש 

 ש"ח בתוספת מע"מ. 1,000ואולם גובה הקנס יהא 
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 'גנספח 

 נספח הביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

ו/או  ו/או משרד ראש הממשלה עובדיהםו מנהליהם ,נבחריהםהקרן למורשת הכותל המערבי ,–" מבקש האישור"
 ידידי הקרן למורשת הכותל המערביעמותת 

תכנון, עיצוב והקמת מיצג קבלת פנים ב"בית הליבה" ברחבת הכותל המערבי, על כל מרכיביו,  כולל    –" השירותים"
 המיצג.  ותחזוקת –וידאו -אספקת, התקנת ואחזקת ציוד מסוגים שונים, כולל אודיו

 

לערוך ולקיים, אצל   המבוטחפי כל דין, על - פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות 
כל עוד קיימת  , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית השירותיםחברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את  7נוספת של  לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה
"  המבוטח אישור ביטוחי    ")להלן:  לנספח זה    1ג'באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב כנספח  הביטוחים המפורטים  

 "(. המבוטחביטוחי "-ו

הביטוחים וההתחייבויות כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח  שירותיםהדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

וכן כל  או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור שירותיםחובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 כל דין.  ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי

באישור מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט 
 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. ביטוחי המבוטח

 לפני מועד תחילת השירותיםימים  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על 
, חתום י המבוטחאישור ביטוחאת  ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,  או  

   2019-1-6, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטחבידי מבטח 

 להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח  המבוטחעל    ,המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט  

 לעיל.  0בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח
יום לפני מועד ביטול הביטוח   30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    לרעה, על המבוטח

 או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח 
האפשרות  מנע מהמבוטחתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח מהתחייבויות המבוטח

וע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי יהיה מנ כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחלעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים להתחיל בשירותים טרם  לומבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 כנדרש. הומצא אישור ביטוחי המבוטח

וחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטהמבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות   יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח המבוטח
להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחבביטוחי 

ידי מבקש האישור להגישה -על פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט
 למבטחים.  

לבצע כל שינוי או תיקון   שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח  תמבקש האישור רשאי
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי   שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות המבוטח
מי למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על  אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -על  מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח

לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה בבחינת  ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על דרישה 
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מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי    למבוטח
 . המבוטחלגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח
. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו טחיערוך המבו, המבוטחלביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי ויד-משלים שייערך על
  ידי המבוטח -יערך עלמטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שי

 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. המבוטח לכליורחב שם 

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן  המבוטח
לליות האמור, לרבות  )ומבלי לגרוע מכ שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםאו לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

אולם הפטור  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר כלי רכב
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש כי יערכו על ידם  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח
 . חים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותםביטו

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין  ישאו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח בביטוחי המבוטח

מובהר, כי     ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח
.  יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית המבוטח

כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח 
ב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו יחויי

 הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם 
במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח   יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים

על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח  
זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת  

ות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על ביטוחים בהתאם לאמור בהורא
הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי  

 . ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור
 

 יכללו הוראות לפיהם:  טחביטוחי המבו

מוותר על כל    וכי מבטח המבוטח  ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור  -קודמים לכל ביטוח הנערך עלהנם   •
 . והבאים מטעמו טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  •
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

ו/או  והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח •
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מזכויות מבקש האישור תגרע עובדיו ומנהליו, לא

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל  •
כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי 

 מה. ו/או הבאים מטע מבקש האישורה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי ו/או מטע

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   •
על פי חוק חוזה   קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח

 .  1981 -א ביטוח התשמ"

אולם הויתור על ,  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור •
 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   על המבוטח •

 מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה 
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 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

ת  
הפוליס 

 ה

ת.  
תחיל 

 ה

ת.  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

,4,000     צד ג' 
000   

אחריות צולבת   ₪  
(302) 

קבלנים וקבלני  
 ( 307משנה )

ויתור על תחלוף  
לטובת מבקש  

 (309האישור )
כיסוי לתביעות  

 (315המל"ל )
מבוטח נוסף בגין  
מעשי או מחדלי  

מבקש   - המבוטח 
 (321) האישור 

מבקש האישור  
מוגדר כצד ג'  

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש  
האישור ייחשב  

 (329כצד ג' )

20,00     אחריות מעבידים 
0,000 

ויתור על תחלוף   ₪
לטובת מבקש  

 (309האישור )
  - נוסף  מבוטח 

  וייחשב היה
  מי של  כמעבידם

  המבוטח  מעובדי
(319) 

 (328)ראשוניות 

,4,000     אחריות מקצועית 
000 

אבדן מסמכים   ₪
(301) 

דיבה, השמצה  
והוצאת לשון הרע  

(301) 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים   - 1נספח ג'

 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

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

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור* 

הכותל  הקרן למורשת   -שם
 מנהליהם   ,נבחריהם המערבי , 

ו/או משרד ראש   עובדיהם ו
 הממשלה

 נדל"ן ☐ _________ :    –שם

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

תכנון, עיצוב והקמת  
מיצג קבלת  
פנים ב"בית  
הליבה" ברחבת  
הכותל המערבי,  
על כל מרכיביו,   
כולל אספקת, 

התקנת  
ואחזקת ציוד  
מסוגים שונים,  

וידאו  -כולל אודיו
ותחזוקת   –

 המיצג. 
 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:   _________ ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

 _________ מען:  _________ מען: 
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 כיסויים 
ויתור על תחלוף  
לטובת מבקש  

 (309האישור )
מבוטח נוסף בגין  
מעשי או מחדלי  

מבקש   - המבוטח 
 (321) האישור 

מרמה ואי יושר  
 ( 325עובדים )

פגיעה בפרטיות  
(326) 

עיכוב/שיהוי עקב  
מקרה ביטוח  

(327* 
 (328ראשוניות )

  12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

        אחר 
 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים 

תכנון, עיצוב והקמת מיצג קבלת פנים ב"בית הליבה" ברחבת הכותל המערבי, על כל מרכיביו,  כולל אספקת, התקנת  
 (088(,)043(,)038( ,)019ותחזוקת המיצג.)  –וידאו - ואחזקת ציוד מסוגים שונים, כולל אודיו

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 'דנספח 
 

 לכבוד
 הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר

 

 א.ג.נ.,

 ולהימנעות מניגוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות  הנדון:

 

למתן בהסכם  "(המזמינה)להלן: "הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר  והתקשרתי עם  :הואיל
 " הליבה  בית"במיצג קבלת פנים לבאי הכותל המערבי    תכנון, הקמה ותחזוקה שלשירותי  

 "(;העבודות)להלן: "

 יההשתתפותבקשר עם והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, או   :והואיל
אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או  ,במכרז

ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד, וכן  אחר, מכל סוג שהוא, של המזמינה
או הוגש למזמינה בקשר עם העבודות, ולרבות מידע ידי, -כל חומר אשר הוכן עבור או על

 "(; מידע סודיסודי של המזמינה )להלן: "

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים   :והואיל
 כבדים למזמינה ו/או לצדדים שלישיים.

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

תחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, הנני מ .1
 מוגבלת.-לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם  .2
, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או בעקיפין, לרבות או גוף כלשהם בדרך כלשהי

 מוגבלת.-"(, והכל לתקופה בלתיפירוט העבודותתוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן: "

פי דין -לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על 2-ו 1האמור בסעיפים  .3

מידע שניתנה הסכמת המזמין לגילויו, מראש בכתב, ובמידה )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או 
 שניתנה.

כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא לטובת  .4

 המזמינה ולצורך ביצוע העבודות.

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות  .5
פי -ות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי עלולעש

מנת לשמור -כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על
 בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לביצוע העבודות.

תוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי הנני מתחייב להחזיר למזמינה ולחזקתה כל חומר כ .6
מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן העבודות, בין 
מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב שלא לשמור אצלי עותק 

 כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי. 

ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה -השימוש שייעשה על כיהנני מתחייב  .7
בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זמין 
 בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים. 
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ה אינן אחראיות לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע מטעמה מובהר כי המזמינה ו/או מי .8

 ידי מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.-הסודי וכל הסתמכות עליו על

 119-118ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .9
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני  .10
 זה.הסכם שירותים שיסופקו למזמינה במסגרת למסחר ומדגמים בקשר לעבודות ו

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .11
ודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו/או למנהלי ו/או עניינים בין ביצוע העב

 לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר -אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל .12

 ב זה.פי כת-יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על .13
 כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה -בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על .14
הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה  נפרדת ועצמאית כלפי בגין

 לצורך הקטנת נזקיכם.

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות  .15
 פי כל דין.-והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

  

 הספקחתימה וחותמת  הספקשם מלא של החותם בשם  תאריך
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  'הנספח 
 מקדמה/תחזוקה(הסכם/)ערבות  ההסכםנוסח ערבות 

 
 לכבוד

  הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר
 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות מס'__________ הנדון:

 

בזה "( אנו ערבים הספק)להלן: "ח.פ./ע.מ._______________ ____________ פי בקשת-על .1
שקלים חדשים( ____________ש"ח )___________ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של

 .הספקשתדרשו מאת  "(סכום הערבות)להלן: "

ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2
לבסס את דרישתכם או להוכיחה דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או 

. כמו כן מוסכם בזאת במפורש הספקבכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מ
ו/או   לספקו/או לפנות בדרישה מוקדמת    הספקכי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 ידינו.-לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

ידכם -אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על .3
ידינו בגין ערבות -מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על

זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר 

 ממומשת.-במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתיערבות זאת 

 דלעיל. 2פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע  .4
תרים בזה במפורש ומראש על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוו-מתשלום על

 פי הדין.-על לספקכל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 

כלפיכם ו/או בתוקף  הספקבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של  .5

 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-ההסכם ביניכם, והינה בלתי

וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד ועד בכלל ______  הערבות תהיה בתוקף עד ליום .6
 זה למשרדנו בכתובת דלעיל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 בכבוד רב,
    
 בנק

  

 



 45 

 
 'ונספח 

 

 לכבוד

 )"המזמין"(הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר היעדר תביעות

מיצג קבלת פנים לבאי הכותל  תכנון, הקמה ותחזוקה שללמתן שירותי בהתאם להסכם מיום ______ 
"( שנערך בין מזמין לביננו, אנו הח"מ ההסכם)להלן: " "הליבה בית"בהמערבי 

"( למנהל, החשבון הסופי____________מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי )להלן: "
 פי ההסכם.-העבודות אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר התחייבויותינו עלבגין ביצוע 

 :הננו מצהירים ומאשרים

ידי המנהל המגיע לנו על חשבון שכר ההסכם תמורת ביצוע -כי הסכום הכולל והסופי המאושר על א.
 פי ההסכם הינו בסך של -העבודות במלואן וביצוע כל יתר התחייבויותינו על

 "(.שכר ההסכםח )להלן: "____________ש"

כי על חשבון שכר ההסכם קיבלנו עד כה סך ____________ש"ח, ובקבלת היתרה המגיעה לנו  ב.
בסך ____________ש"ח, קיבלנו את מלוא שכר ההסכם המגיע לנו בגין ביצוע העבודות וביצוע 

 פי ההסכם.-כל יתר התחייבויותינו על

ב בסעיף )ב( לעיל בהתאם להוראות ההסכם, אין לנו ולא כי פרט לקבלת יתרת שכר ההסכם הנקו ג.
תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי כל אלה 
הבאים ו/או שיבואו מכוחו ו/או מטעמו בקשר להסכם ו/או לכל הקשור במישרין או בעקיפין 

 בהסכם ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר  ד.
 .תחזוקההתקופת השלמת העבודות, ולרבות בקשר למטלות ב

 

 בכבוד רב

 

 ___________ 
 הספק

    

 

 מנהל הפרויקטהעתקים: 
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 נספח ז'
 

 לביצוע עבודותכללי מפרט 

ובכל עת בה מבוצעות  והתחזוקה ההקמההתכנון, הוראות מפרט זה יחולו במהלך כל תקופת 
עבודות כלשהן באתר. מובהר כי מפרט זה אינו ממצה את הוראות הביצוע, ואין בכוחו לגרוע 

נהלי המזמין והוראות הדין בדבר ביצוע העבודות. כן רשאי המנהל ליתן הוראות הוראות ההסכם, מ
 .לפי שיקול דעתו המוחלט לאופן ביצוע העבודות מעת לעת נוספות באשר

למונחים במפרט זה יהיה הפרוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם 
 מחייב אחרת.

 הוראות הדין .1

העבודות תבוצענה בהתאם להוראות כל דין, באמצעות גורמים מורשים ומוסמכים לכך,  .א
 מתאים.המחזיקים בסיווג קבלני 

של  מפרט הכללי לעבודות בנייהבאין הוראה אחרת בהסכם זה, העבודות תבוצענה בהתאם ל .ב
, ויראו את שכר ההסכם ככולל במהדורה העדכנית ביותר משרד הביטחון )"הספר הכחול"(

 את התמורה בגין קיום כל הוראות המפרט הכללי. 

ונספחיו יחולו הוראות סעיף  בכל מקרה של סתירה בין הספר הכחול ובין הוראות הסכם זה
 להסכם. 1

 השגחה מטעם הספק .2

הספק יעסיק מנהל עבודה מטעמו, המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  א.

-מוסמך עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח, וכן 1969-בנאיות, התשכ"ט
יהיה מצוי באתר העבודות בכל זמן שבו מבוצעות  אשרככל שהדבר נדרש על פי דין, , 1988

 העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות. אין מניעה כי הספק ישמש כמנהל עבודה בכפוף לאמור.

המוצעים וקבלני המשנה צוות החברי כל י על הספק להביא לאישור המזמין מראש את פרט ב.
עבודות. המנהל יהיה רשאי בכל עת לבטל הסכמה ה, בטרם תחילת לביצוע העבודות מטעמו

וכן יהיה רשאי לדרוש את ידו למינוי מי מצוות הביצוע, ללא חובת הנמקה, -שניתנה על
שייקבע על בתוך לוח הזמנים  והספק יהיה מחויב בהחלפתוהחלפת כל גורם מטעם הספק, 

 .ידי המנהל

ובאישור המנהל למינויים, כדי לשחרר את הספק מאחריותו  צוות הביצועאין במינוי 
-פי ההסכם, וכן מחובת מינוי כל בעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש על-ומהתחייבויותיו על

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על

קבלני המשנה באמצעות  הספקהשירותים יסופקו על ידי מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי  ג. 
בהליך המכרזי ואושרו על ידי  שצורפו להצעתו, כפי בעלי התפקידים באופן אישיובאמצעות 

המזמין. הספק אינו רשאי להחליף את אנשי הצוות או מי מקבלני המשנה, ללא קבלת אישור 
  .מראש ובכתב מאת המזמין

 לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמנהל, דין מנהל העבודה כדין הספק. .ד 

שאושר, מבלי  צוות הביצועהספק לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות חבר  .ה 
 לקבל את אישורו של המנהל מראש ובכתב כאמור לעיל.

 הרחקת עובדים ורישיונות כניסה .3

המנהל בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם ו/או גורם הספק ימלא כל דרישה מאת   
ידו באתר העבודות, אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו -המועסק על
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מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. הספק ימלא כל דרישה 

 רם מחליף. ימים ממועד קבלתה, ויביא לאישור המנהלגו 7כאמור תוך 

 ארגון אתר העבודות, ציוד וניקיון .4

הספק יהיה האחראי לביצוע עבודות ניקיון וסילוק פסולת ומטרדים מאתר העבודות ואף  א. 
ידי אחרים( למקום שפיכה מאושר.  -ידו ובין על-מסביבתו לפי העניין )בין שהפסולת נגרמה על

באזורי העבודה השונים  יום ביומומדי ידי הספק באמצעות עובדיו -ניקוי הפסולת יעשה על
 כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך בכל שטחי העבודות ללא יוצא מהכלל.

מודגש במפורש כי המנהל ידרוש מהספק ניקיון יום יומי ועליו להקציב לשם כך עובדים   
הספק ללא מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת, כאמור לעיל. כל הוצאות הניקוי יהיו על חשבון 

 תוספת תשלום.

כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הספק באחריותו ולשביעות רצון המנהל. קביעת המנהל  ב. 
לגבי אחריות הניקיון בין הספק וצדדים שלישיים, ככל שתעלה סוגיה מעין זו, תהיה בלעדית 

 סופית ומכרעת.

שביעות רצונו של המנהל לא ניקה ו/או לא פינה הספק את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו ל  
ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל לעשות זאת על חשבון הספק -ותוך תקופה שנקבעה לו על

 .הוצאות כלליות, בכל דרך שתיראה למנהל 15%ולגבות את ההוצאות מהספק, בתוספת 

  שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה .5

ושאר אמצעי בטיחות לאתר העבודות   , שילוטדורמתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גי  הספק .א
 הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה ,כל דין, נוהגמסמכי ההסכם, פי -כנדרש על

 ובהתאם להנחיות המנהל.

גורמים מטעמו ו/או כל גורם הספק יהיה אחראי על בטיחות באתר גם כאשר יעבדו באתר  ב. 
 אחר. 

מכירים ויודעים את חוקי הבטיחות בעבודה  הםועובדי , מי מטעמוהספק מצהיר כי הוא ג. 
-לרבות כל התקנות הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[, התש"ל

 פיהם במלואם.-וכי הם מקבלים על עצמם לנהוג על 1970

. אין כפי שיינתנו מעת לעת להוראות הבטיחות של המזמיןבהתאם  הספק מתחייב לנהוג ד. 
באמור כדי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו לנקוט בכל אמצעי 

 פי ההסכם וכל דין. -הזהירות וההגנה הנדרשים על

ר בגין הספק יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד כל גורם אח ה. 

ו/או בקשר לאמור בסעיף זה, פעולותיו או מחדליו, ומוסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע העבודות 
הספק יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל 
החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו. הספק יודיע למפקח עבודות אזורי במשרד הכלכלה על 

 העבודות ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו באתר העבודות, ככל הנדרש על פי דין. ביצוע

במידה והספק מינה קבלן ראשי באישור המזמין, כל הוראות סעיף זה, ויתר הוראות המפרט,   
, מבלי שיהיה בדבר כדי לגרוע מהתחייבויות הספק יחולו על הקבלן הראשי וכל מי מטעמו

 . כלפי המזמין

פעיל. ככלל, העבודות תתבצענה  העשוי להיות הינו אתרוסביבתו מובהר כי אתר העבודות  ו.  
הפעילות התקין של האתר וסביבתו, ומבלי לגרום נזקים מבלי לפגוע במהלך בזהירות יתרה, 

יבצע את העבודות תוך הקפדה  הספק. אי לכך, ומטרדים למזמין ולכל צד שלישי שהוא
בטיחות ומניעת מטרדים, הפרעה ונזקים, לכל צד שלישי שהוא זהירות, ה ימרבית על נושא

הינן בגדר דרישות מינימום, ואולם בעניין זה ההסכם המפרט וורכושם. לעניין זה, דרישות 
לנקוט בכל האמצעים על מנת להקפיד על  הספקכחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו, על 
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, ההסכםלא צוינו במפורש במסמכי  בטיחות העבודות, מניעת מטרדים ומניעת נזקים, גם אם

, ולשאת ובנוסף לנקוט בכל אמצעי שיידרש, מיד עם דרישת המנהל או הרשויות המוסמכות
 .בהוצאות ובנזקים שייגרמו כתוצאה מביצוע העבודות על ידו

קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

קב ביצוע העבודות, על למען הסר כל ספק, כל נזק, מטרד ומפגע, שייגרם לכל גורם שהוא ע ז.  
אף אם עמדו בכל דרישות הבטיחות ויתר דרישות , בכל אופן שהוא, וומי מטעמ ידי הספק
 .הספקיהיה באחריות מלאה ובלעדית של ההסכם, 

 ידי הספק-אדם על-אספקת כוח .6

האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה -הוא את כוח-חשבונוהספק מתחייב לספק על  א. 

עליהם, אמצעי התחבורה, לינה ומזון בשבילם, וכן כל צורך אחר של עובדיו. למזמין לא תהיה 
 מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הספק והוא לא יקצה כל מקום או תקציב לצורך האמור.

ם מקצועיים ומנוסים, בעלי רישיון, הסמכה הספק מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדי ב. 
והשכלה, המתאימים לביצוע העבודות באיכות הגבוהה ביותר. מובהר כי דרישות הסכם זה, 

בגדר דרישות מינימאליות, ואין  ןבדבר הסמכות וכישורי בעלי התפקידים מטעם הספק, הינ
הביצוע הנדרשת בכל הנוגע לרמת  כדי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ןבה

מתאים או -אשר המנהל ימצאו בלתיבעל תפקיד /מהעבודות. על הספק להחליף מיד כל עובד
 מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת. -בלתי

גם יהיו עובדים מאושרים ע"י משטרת ישראל, וככל הנדרש  על ידי הספק העובדים שיועסקו ג. 
 . רשויות מוסמכות נוספותעל ידי 

 אדם, ותנאי עבודה-אספקת כוח .7

הספק מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך  א. 
פי הוראות המנהל, וכן מתחייב הוא או מי מטעמו, להיות -המועד הקבוע לכך בהסכם ו/או על

לבוא אתו מנת שהמנהל יוכל -נוכח במקום ביצוע העבודות בכל יום ובכל שעות העבודה על
 בדברים ולתת לו הוראות לפי ההסכם.

לביצוע העבודה הספק יקבל עובדים רק בהתאם לכל דין, ישלם שכר עבודה לעובדים שיעסקו  ב. 
 ידו בביצוע העבודות ויעסיקם תוך קיום תנאי עבודה כנדרש על פי כל דין.-על

פי כל -חתם כנדרש עלהספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורוו ג. 
ידי כל רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות, בכל -דין ועל

 הקשור להזנתם והלנתם של העובדים.

הספק מתחייב לשמור על זכויות עובדיו, שיועסקו בביצוע העבודות באתר, לשלם להם את  ד. 
ת המגיעות להם, וכן לעדכן את מלוא שכרם ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאו

התשלומים וזכויות העובדים, על פי כל דין וצו האתר, ובכלל זאת ההוראות המנויות בתוספת 
 2011-)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב25השנייה והשלישית ובסעיף 

דרות בין מדינת ישראל והסת 4.12.2012והוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ביום 
 העובדים הכללית, והוראות הסכם זה, והכל בכפוף לכל דין.

 סימון ותכניות עדות  .8

בפורמט דיגיטלי  As Madeתכניות עדות הכנת והגשת יהיה אחראי לביצוע סימונים ו הספק 

 . ולהנחיות המנהל בהתאם להוראות ההסכםובשלושה העתקים פיזיים לפחות, 
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 מדידות .9

חשבונו, מודד מוסמך בעל ניסיון בעבודות מסוגים ומהיקפים דומים הספק יעסיק, על  א. 
"(, ויבצע את כל המדידות לצורך ביצוע העבודות עד המודדלעבודה לפי הסכם זה )להלן: "

 להשלמתן.

לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא מבלי שערך את כל המדידות הנדרשות  הספקמובהר כי  ב. 
 .והדין וראות המנהלה, לביצוע על פי הוראות הסכם זה

 חישובי כמויות .10

והוכחת כמויות החומרים, ציוד ועבודות שהושקעו בביצוע המדידות לצורך חישוב כמויות,  א. 
 .ועל חשבונו הספקהפרויקט, תבוצענה על ידי 

המנהל יהא רשאי שלא לקבל תוצאות מדידה שבוצעה ו/או השלמות מסמכים ואישורים,  ב. 

והספק יהא מחוייב לחזור ולבצע את המדידות הנדרשות בהתאם להוראות המנהל, וזאת 
 מבלי לגרוע מזכויות המנהל לבצע מדידות בעצמו.

, והוא לא יגדל בהתאם לאישור ההצעה המפורטת מודגש כי שכר ההסכם הינו סופי וקבוע ג. 
אף אם כמות החומרים והציוד המושקעים בפרויקט תגדל במהלך תקופת ההתקשרות, אלא 

 אם כן ניתן על ידי המזמין פקודת שינויים מראש ובכתב ובכפוף להוראותיה.

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .11

לספק למטרת ביצוע שעל הספק יהיה והציוד פירושם כל החומרים  "חומרים"לעניין פרק זה  א. 
 העבודות.

עם דרישת המנהל, יעביר הספק את פרטי הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים והאמצעים  ב. 

בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות אשר בהם יעשה שימוש האחרים לביצוע העבודות, 
. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק, כי יבצע את הוראות ההסכםהמנהל ו

 דות, בין היתר, באמצעות הציוד אשר פירט כאמור.העבו

הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, המים,  ג. 
החשמל, הדלק וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש, 

כמי שכל הדברים הללו ולשביעות רצון המנהל. במהלך כל תקופת הביצוע יראו את הספק 
מצויים ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לשם ביצוע העבודה, יהא הספק 

 לבדו אחראי להסדרת חיבורים כאמור על חשבונו לפי כל דין וישא בחיוביהם על חשבונו.

חומרים שסופקו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, יעברו לבעלות המזמין  ד. 
  .עד השקעתם בעבודותבמו

ניתנה תעודת השלמה לעבודות, מחויב הספק להוציא ממקום אתר העבודות את הציוד  ה. 
וכל רכיב אחר שאינו חלק מתכולת  את עודפי החומרים ,והמבנים הארעיים השייכים לו

 ., אלא אם וככל אשר הורה המנהל אחרתהפרויקט

אינם נחוצים והחומרים נהל בכתב שהציוד בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו או הורה המ ו. 
 עוד לביצוע העבודות, חייב הספק להוציאם מאתר העבודות. 

. נקבע בהוראה מועד מאתר העבודותהמנהל רשאי ליתן הוראה לספק לפנות ציוד וחומרים  ז. 
להוצאת הציוד או החומרים, חייב הספק להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד 

לא ציית הספק להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם מאתר העבודות לכל  שנקבע כאמור.
מקום שיראה בעיניו, על חשבון הספק, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו 

 להם, זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המזמין או מי מטעמו.

ובהעדר הוראה אחרת מהמנהל יהא  ,מריםהבטוחה של הציוד והחו לשמירתםהספק אחראי  ח. 
 הספק רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם בלבד.
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לאתר  הספקפי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא -המנהל רשאי, אך לא חייב, על ט. 

העבודות, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו 
 .הספקמשום אישור מפורש או משתמע לחומרים שהביא 

מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של  הספק .י 
המנהל, הציוד ו/או הכלים ו/או דעתו של -העבודות בקצב הדרוש. במקרה ולפי שיקול

הספק המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לבצוע העבודות, יהיה על 
ידי המנהל. -להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על

 ניתנות לערעור.-החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי

כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות, מוסכם בזאת  יא. 
 ן.דין אלא כדי להוסיף עליההסכם ובציוד ומלאכה, הקבועות ב

המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו -סעיף זה לעיל, על סעיפי 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 דיקת דגמיםטיב החומרים והמלאכה וב .12

הספק ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא  א. 
 מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה.

הספק מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  ב. 
 ידי המנהל.-לתפקידם על

ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במסמכי ההסכם וכפי הספק  ג. 
שאושרו על ידי המזמין. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים הישראלים וכל 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של  –דין. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 ך התקן המתאים.החומר, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתו

 חומרים שאין לגביהם תו תקן: ד. 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מתאימים מטעם מכון  .1
 יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אירופאים או אמריקאיים. –התקנים הישראלי 

נקבעו חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים אשר  .2
 בהסכם או לדרישות שפורטו בהסכם.

 .( לעיל, חלה על הספק2)-( ו1חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות ) .3

הספק חייב לקבל את אישורו המוקדם של המנהל, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש  ה. 

ם , כי בשום פניבמפורשבדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה 
או לתקינות  משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור ,אין אישור המקור

. המנהל רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים העבודות
ידי הספק אלא -מתאימים לסוגי החומרים המאושרים. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על

 באישור מוקדם של המנהל.

צע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הספק יב ו. 
בהבאת החומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת  הכרוכות

ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי 
 רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.

לפי דרישת המנהל, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם   ויציג  הספק יספק, .1 ז. 

, לפי המוקדם, אלא אם הורה בביצוע העבודותבטרם יחל או בטרם יחל בייצורם או 
 .המנהל אחרת
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ידי המנהל יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע -הדוגמאות שאושרו על .2  

וואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש וישמשו להש
 המזמין, ולא תשולם בגינם תמורה נפרדת.

על הספק למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת  ח. 
 ידי יצרנים או יבואנים, של כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה-הספק, מנופקות על

 .וכל יתר פרטי הציוד והמולטימדיה בפרויקט על פי דין על מסירת תעודות אחריות לצרכן

 חומרים ומסמכים באתר העבודות .13

על הספק האחריות לכך כי באתר העבודות יימצאו בכל עת החומרים והמוצרים הדרושים  א. 
 .דרוש לביצוע העבודות, וכל אישור ו/או מסמך על פי הסכם זה וכל דין, אשר  לביצוע העבודות

החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הספק רק כאשר הושקעו בעבודות  ב. 

והפכו למחוברים בהן, בהתאם לדרישות ההסכם, ועם חיבורם כאמור לא תהיה לספק כל 
זכות שהיא ביחס לאותם חומרים. בטרם השקעתם של החומרים והמוצרים בעבודות, יאפשר 

 נהל לבחון אותם, הן לאיכות והן לכמות.הספק למ

 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה .14

דעתם הבלעדי, תוך כדי מהלך ביצוע -המנהל רשאי להורות לספק, מזמן לזמן ולפי שיקול א. 
ידם. -העבודות, הוראות כדלקמן והספק מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על

 ההוראות יהיו בדבר:

סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת  .1
 המנהל אין החומרים מתאימים לתפקידם;

קטן -הבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בסעיף .2
 ( לעיל;1)א()

י שימוש יד-סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על .3
מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם ו/או -מתאימים או באיכות בלתי-בחומרים בלתי
 הוראות כל דין.

קטן זה לעיל הוא מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה -סעיף
 יסודית של ההסכם.

להורות לספק הוראה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל יהיה מוסמך ורשאי  ב. 
ידו ו/או גם -מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על

 ביניים כלשהם.-במקרה שהספק קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי

( לעיל יהא המזמין 3)-(1לא מילא הספק אחר הוראות המנהל המפורטים בסעיפים קטנים )א() ג. 
פי ההסכם ו/או כל דין, לבצעם על חשבון הספק, והספק -ע מיתר זכויותיו עלרשאי, מבלי לגרו

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות 
לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא   15%אלו בתוספת  

 רך אחרת.וכן יהא רשאי לגבותם מהספק בכל ד

על אף האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו  ד. 
שלא בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר 

 ההסכם שיגיע לספק.

 ור.ניתנות לערע-קביעות והוראות המנהל כאמור בסעיף זה תהיינה סופיות ובלתי ה. 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .15

הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה  א. 
 או מוסתר ללא הסכמה בכתב של המנהל.
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הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר )כגון ברזל לפני יציקה, צנרת או כל  ב. 

בחפירה לפני כיסויה, וכדומה( יודיע הספק למנהל בכתב, שהחלק האמור מרכיב ותשתית 
מוכן לבדיקה והספק יאפשר ויעזור למנהל לבדוק, למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפני 

 כיסויו או הסתרתו.

ידי הספק בטרם היה סיפק בידי המנהל לבדוק לבחון -במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ג. 
דון, יהיה הספק חייב על חשבונו לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולמדוד את החלק הנ

ולבצע חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המנהל, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו של 
 החלק המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הספק את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המנהל.

 ן זה לעיל תחולנה על הספק.קט-ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף

  ניהול יומן עבודה .16

( וירשום בו מידי יום "העבודה"יומן  :להלןיומן עבודה ) הספקתקופת הביצוע, ינהל  במהלך א. 
התקדמות ביצוע העבודות, תקלות ועיכובים ובאופן מודגש כל הוראה  ביומו פרטים בדבר

ועותק מהיומן יימסר  הספקעל ידי אחת לשבוע היומן ייחתם  שתינתן לספק על ידי המנהל.
המזמין יוכל להורות לספק לנהל יומן עבודה אלקטרוני, בכל פורמט אשר יידרש על . למנהל

 ידו. 

תביעה ו/או לבסס כל זכות  לספק, לא יקנו תוכנו לנכונותהווה ראיה ילא האמור ביומן  ב. 
דרישה כלפי המזמין ולא יגרעו מזכויות המזמין לקבלת מידע ו/או הבהרות ו/או אסמכתאות 

 נוספות לאמור בו ו/או מיתר זכויות המזמין על פי הסכם זה. 

כוב ו/או שיהוי ו/או להוות סיבה לעימי היומן כדי למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אין ברישו ג. 
זכות  לספקו/או כדי להקנות  שכר ההסכםאי ביצוע חלק כלשהו של העבודה ו/או הגדלת 

 לקבלת תשלום כלשהו מהמזמין.

של היומן לכל החתום למזמין את עותק המקור  הספקכתנאי לקבלת תעודת השלמה, ימסור  ד. 
 תקופת ביצוע העבודות.

 העבודותהסדרים זמניים בעת ביצוע  .17

באחריות הספק לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת  
וגורם רלבנטי כנדרש על פי דין ובהתאם להוראות המנהל אשר תינתנה מעת לעת, בכלל זאת 
בקשר עם הסדרי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, אישורים לצורך אתר ההתארגנות, חיבורים 

. כל הנ"ל כלול בשכר , והכל ביחס לאתר ולסביבתו ככל הנדרש לפי הענייןלאהזמניים וכן ה
 ההסכם. 

 שימוש בזכויות המזמין על פי מפרט זה .18

, כאשר האחריות Turn-key Projectמובהר ומודגש כי הפרויקט נשוא ההסכם הינו בשיטת  
 מוחלטת של באחריותהמלאה לביצוע הפרויקט על פי הוראות מפרט זה, ההסכם וכל דין, הינה 

הספק. המזמין והמנהל אינם חייבים לממש את סמכויותיהם על פי מפרט זה, ואין באי הפעלת 
סמכות כלשהי על ידי המזמין והמנהל ו/או באישור כלשהו אשר יינתן על ידם )ככל ויינתן( ו/או 

העבודות ברמה   אי מתן אישור בעניין מסויים, כדי לגרוע מהתחייבותו היסודית של הספק לביצוע
 הפעלתו התקינה.  מעולה עד להשלמת הפרויקט וכל הכרוך בו ומסירתו למזמין לצורך

הספק מוותר מראש ובאורח בלתי חוזר על כל טענה כנגד המזמין והמנהל בקשר עם האמור בסעיף  
  זה.  
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 נספח ח'
 בטיחותנספח 

 
 מבוא  .א

 נספח הבטיחות הנו מסמך כללי. .1

 אי קיום הוראות נספח הבטיחות כאי קיום כל תנאי מהותי בגוף ההסכם.  .2

 נספח הבטיחות בא להוסיף על ההסכם ולא לגרוע ממנו. .3

לספק כהגדרתו בהסכם ולכל גורם בכל מקום בנספח זה שמצוין ה"מפיק" הכוונה הינה  .4

 מטעמו. 

 אחריות .ב

להחזיק בעצמו ו/או באמצעות  ידוע למפיק כי הוא האחראי על ביצוע העבודה, כי הוא מתחייב .1

משנה מטעמו, בכל הסמכה הנדרשת לשם ביצוע העבודה על פי דין וכאמור בהסכם, כי  כל גורם

ברשותו חומרים וכלים מתאימים העונים לדרישות כל דין רלוונטי )חוקים, תקנים ותקנות( 

בעבודה וכאמור וכאמור בהסכם וכן צוות עובדיו מיומן ומודרך עפ"י דרישות תקנות הבטיחות 

 בהסכם.

ידוע למפיק כי באחריותו המלאה לדאוג לבטיחות עובדיו בתהליך הביצוע ולמפיק להם כל  .2

מענה כנדרש בתקנות הבטיחות ו/או עפ"י דרישת מפקח הבטיחות ומהנדס הבטיחות מטעמו 

 של המפיק על מנת להבטיח את בטיחות עובדיו וסביבת העבודה כולה.

לאתר: ציוד תקין באיכות טובה, לרבות אמצעי הזנה וחיבור,  קלספבאחריותו של המפיק  .3

העונה לתקן הישראלי )במידה וקיים( ולדרישות היצרן ואשר נבדק היטב במחסני המפיק/יצרן 

בטרם הגיע למתחם האירוע. במידה ולא קיים תקן ישראלי, באחריותו של המפיק למפיק ציוד 

 יק/היצרן בטרם הגיעו למתחם האירוע.תקין באיכות טובה שנבדק כנדרש במחסני המפ

באחריותו של המפיק לבצע עבודות חשמל כפי שנדרש בחוק ע"י בעל מקצוע מוסמך בכל עבודה  .4

 בו הוא נדרש לכך ובהתאם לקבוע בהסכם.

באחריותו של המפיק לעשות שימוש במחברי חשמל ובציוד מיתוג ובטיחות המותאם לאזורים  .5

 בו קיים חשש לגשם או כאשר הסביבה הטבעית רטובה.רטובים כנדרש בחוק, בכל מקרה 

באחריות המפיק לתאם ולאשר מול גוף הפיקוח ומהנדס הבטיחות את משקל גופי ואביזרי  .6

 ההגברה על המתקנים הזמניים בטרם הביצוע.

לעיל באחריותו של המפיק לקיים את ההנחיות והוראות כפי  1אי לכך ובכפוף לאמור בסעיף  .7

 שיפורטו מטה:

 הנחיות והוראות .ג

 על המפיק למנות מנהל צוות עובדים ו/או מנהל עבודה. .1

לפני כל ביצוע עבודה מחובתו של המפיק ו/או מנהל העבודה/ראש צוות  -חובת הדרכת עובדים .2

מטעמו לבצע הדרכה לעובדיו הן לאופן ביצוע העבודה והן לאופן שימוש בכלי עבודה וציוד 

 עזר.

 לעובדיו עפ"י הקבוע בדין, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה. על המפיק למפיק אמצעי מיגון .3

לא יבצעו עבודות בגובה, אלא לאחר שניתנה הדרכה, סופקו רתמות מתאימות ומונה אחראי  .4

 שיפקח על קיום ההוראות.

הציוד יעמוד בתקן הישראלי, במידה וקיים לגבי אותו פריט ציוד, ובכל מקרה יעמוד הציוד  .5

 בדרישות היצרן.
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 וצע שימוש בציוד הרמה שלא אושר כדין.לא יב .6

מחובתו של המפיק לוודא כי החומרים, הציוד, ציוד העזר נבדקו על ידיו לפני הגיעם למתחם  .7

 האירוע וכי הם תקינים ובמצב איכותי ומעולה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריותו של המפיק לפעול לסלק מיידית ממתחם האירוע כל  .8

שאינו עונה לדרישות ולהעמיד מיד ציוד חלופי מתאים העונה על  חומר, ציוד וציוד עזר

 הדרישות.

מחובתו של המפיק לוודא כי כל מערכות ההגברה שהותקנו בגובה יהיו מגובות ע"י כבלי  .9

 אבטחה או חגורות תקניות כנדרש.

מחובתו של המפיק לוודא כי סביבת עבודתו בטוחה לעובדיו, לקבלנים ומפיקים אחרים,  .10

ומשתתפים אחרים במתחם. לעניין זה מחובתו של המפיק להישמע להוראות מפקח הבטיחות 

 ומהנדס הבטיחות.

בתום כל יום עבודה יאסוף המפיק את כלי העבודה וציוד העזר וירכז את חומרי העבודה באפן  .11

 שיתאפשר במקרה הצורך לקיים חזרות.

וב, תוכניות ובדיקת מתכנן, אלה בכל מקרה בו מחויב המפיק  להמציא למזמין תכנון, חיש .12

 יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים כפי שנקבעו בחוק.

מתקני התאורה, גשרי התאורה, מגדלי התאורה, הפולו סקופים וכו'  -לגבי ציוד התאורה  .13

 יחולו על המפיק גם כל הוראות היצרן לעניין מפיקי התאורה, מפיקי מתקנים זמניים וכיו"ב.

ערכות ההגברה הנו גם המפיק של הגנרטור יחולו עליו גם הוראות בכל מקרה בו מפיק מ .14

 התקינה העוסקות בבטיחות בקיום אירועים המוניים.

 לאחר הבדיקות לא יבצע המפיק שינויים שיש בהם לפגוע בבטיחות, אלא באישור גוף הפיקוח. .15

ס בתום האירוע המפיק יפנה את מתקניו וציודו ממתחם האירוע בהתאם להוראות מהנד .16

 הבטיחות ומפקח הבטיחות.

 בעלי תפקידים והשכלה/רישוי נדרשים .ד

 יועץ הבטיחות:  .1

 מהנדס הקונסטרוקציה:  .2

 ממונה בטיחות:  .3

בעל תעודה של ממונה בטיחות וגהות בעבודה ואישור כשירות בתוקף מטעם האגף לפיקוח על  •

 העבודה שבמשרד הכלכלה.

למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבודה כממונה בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות עד  •

 בטיחות באירועים.

 :3בודק חשמל סוג  –מהנדס חשמל  .4

 מהנדס חשמל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. •

 בתוקף מאגף רישום ורישוי עסקים במשרד הכלכלה. 3בעל רשיון בודק סוג  •

עות, בעבודה כבודק בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות עד למועד האחרון להגשת ההצ •

 חשמל באירועים.

 המזמין רשאי לדרוש לעיין בכל מסמך/אישור/תעודה להוכחת עמידה בדרישות.
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 כללי

 בעבודה הבטיחות כללי על מלאה הקפדה תוך העבודות את יבצע מטעמו שפועל מי וכל הספק .17

 .שלהם הפרה לכל מלאה באחריות יישא והוא שבתוקף דין כל להוראות בהתאם

 בנוסף לנקוט מחובו גורעות אינן זה בנספח המפורטות הבטיחות דרישות כי ומאשר מודע הספק .18

 החלים ובטיחות מקצוע כללי ,דין כל מהוראת הנגזרת בטיחות פעולת או בטיחות אמצעי בכל

 מפורטים אינם אם גם ,אלו כגון עבודות בניהול ומומחיותו ניסיונו ומכוח וביצוען העבודות על

 .ההתקשרות בחוזה או זה בנספח

 בעבודה הבטיחות וכללי הבטיחות דרישות לפי לנהוג עובדיו את להדריך הספק באחריות .19

 .זה בנספח המפורטים הבטיחות ונהלי המקצוע כללי ,דין כל להוראות בהתאם

 על הבטיחות ודרישות הוראות מילוי את ויוודא מטעמו מי וכל קבלניו ,עובדיו על יפקח הספק .20

 .זה בנספח המפורטים הבטיחות ונהלי המקצוע כללי ,דין כל הוראות פי

 לצוות  אחראי שיהיה ת"התמ במשרד העבודה על המפקח י"ע המוסמך עבודה מנהל ימנה הספק .21

 לבטיחות הקשור בכל ולטפל בטיחות כנאמן לשמש יהיה העבודה מנהל של תפקידו .עובדיו

 ("העבודה מנהל" :להלן) העבודה באתר ,מטעמו משנה ספק כל עובדי או ,הספק עובדי וגהות

 תקנות חוקים ,דין כל בהוראות המעוגנים הבטיחות כללי כל י"עפ ינהגו העבודה ומנהל הספק .22

  האמור מכלליות לגרוע מבלי לרבות ,בישראל והנהוגים הידועים בעבודה הבטיחות וכללי

 ברעש עבודה תקנות ;מוקף במקום עבודה תקנות , בגוב עבודה תקנות ;אישי מגן ציוד תקנות

 ועוד

 ביצוע את ויוודא העבודה שעות כל במהלך הספק עובדי על יפקח הספק מטעם העבודה מנהל .23

 בכל ושיפורים ליקויים לתיקון אחראי העבודה מנהל יהיה בנוסף .הבטיחות והוראות הנהלים

 .הספק עובדי וגהות לבטיחות הקשור

 ביצוע לשם שיידרש כפי לעובדיו והגהות הבטיחות ציוד כל את לספק אחראי יהיה הספק .24

 לעובדיו הספק יספק ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .דין כל י"עפ שנדרש כפי או ,העבודה

 משקפי ,מגן כפפות ,נעליים ,ביגוד ,מגן ציוד ,בטיחות כלי ,זוהרים אפודים ,בטיחות אביזרי -

 לשם העבודה מנהל י"ע שיומלץ או/ו הדרוש אחר ציוד וכל רתמות,מגן אוזניות ,מגן כובעי ,מגן

 .בעבודה הספק עובדי בטיחות על שמירה

 הציוד  כל עבור בחוק הקבועים במועדים אישורים וקבלת מוסמך בודק י"ע לבדיקה ידאג הספק .25

 העבודה באתר שיהיה נוסף או אחר ציוד וכל וקבוע נייד לציוד רציפות בדיקתו שבשימושו

 .מוסמך בודק י"ע בדיקה חובת חלה שלגביו

 הכשרה שעבר אדם ימנה ,נפגעים לפינוי ציוד כולל ,לעובדיו ראשונה עזרה ציוד יספק הספק .26

 .העבודה באתר ראשונה עזרה כמגיש מוסמך גוף י"ע

 בתקנות הדרישות י"עפ יפעלו אם אלא ,לעובדיו בגובה עבודה כל הספק יאפשר ולא יתיר לא .27

 באמצעי מצוידים יהיו בגובה העובדים . 2007 - ז"התשס ,(בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות

 מנקודת מטרים 2 על העולה לעומק עובד ייפול לא ,נפילה במקרה כי המבטיחים בטיחות

 העיגון נקודת אל תיקשרנה אשר שלמות בטיחות רתמות יהיו הבטיחות אמצעי .העיגון

 .מתאימים קשירה אמצעי באמצעות

 אזהרה -מגן ציוד הצבת כולל ,העבודה באתר שבאחריותו השטח את ויגדר ישלט ,יסמן הספק .28

 .דין כל י"עפ
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 מטפים לרבות ,האש מכבי והוראות הדין י"עפ כנדרש אש כיבוי ציוד הצורך לפי יספק הספק .29

 .ושנתית תקופתית בדיקה כולל ,תקינותם את ויוודא העבודה באתר שיהיו

 לטפל או לעסוק שלא לעובדיו מתאימות הוראות יפרסם ,חשמל לעבודות מוסמך שאינו ספק .30

 עבודות לרבות ,מוסמך חשמלאי של טיפולו שמחייב חשמלי אביזר בכל או החשמל ברשת

 י"עפ לנדרש בהתאם והכול ,חשמל למתקן כניסה לצורך או ,חשמל ניתוק או לחיבור הקשורות

 .והתקנות דין כל

 חשמליים וכלים ציוד .ובדוקים תקניים חשמליים וכלים ציוד לעובדיו לספק הספק באחריות .31

 בכלים המשתמשים העובדים .מתאימים ומגנים כפול בידוד עם להיות חייבים ניידים

 .מטעמו מי או הספק י"ע מתאימה הכשרה יקבלו בחשמל המופעלים

 או שלו העבודה מנהל מאת הוראה קבלת עם או ,גילויו עם מיד בטיחותי מפגע כל יסלק הספק .32

 .המזמין מטעם לכך המוסמך אדם מכל

 ,המזמין מטעם למפקח מידי באופן ,תאונה כמעט או ,תאונה ,מסוכן אירוע כל על ידווח הספק .33

 הבטיחות ממונהיוצ"ב. וכ העבודה עצירת או המשך ,תדרוך ,בטיפול הנחיות מתן לשם ויפעל

 .תאונה בדיקת ח"דו למזמין מידית יעביר הספק של

 ונוהלי ,תקנות ,לחוקים בניגוד נעשית אשר ,העבודה באתר המתבצעת עבודה כל יפסיק הספק .34

 אחר נוהל כל או ,זה בחוזה המפורטים והנהלים ההוראות אחר ממלאת לא ואשר ,הבטיחות

 מבלי .דין כל פי על ,העבודה באתר וגהות בטיחות לקיום מכשול המהווה או ,לעיל הוזכר שלא

 על להורות רשאי יהיה ,ידו על לכך שהוסמך מי או/ו המזמין ,לעיל האמור מכלליות לגרוע

 בהם במקרים וזאת ,והגהות הבטיחות להוראות בניגוד המבוצעת ל"כנ עבודה כל הפסקת

 .הספק י"ע הופסקה לא העבודה

 הוראה מילוי אי של מקרה בכל הספק עבודת את להפסיק הזכות המזמין מטעם למפקח .35

 או טענה כל תהיה לא לספק .המזמין מהוראות או המפקח מהוראות או/ו זה נספח מהוראות

 .כאמור עבודה הפסקת של במקרה המזמין כנגד תביעה

 או/ו זה בנספח כאמור הנחיה או/ו והגהות הבטיחות בתחום דרישה שום כי בזאת מובהר .36

 המזמין על כלשהי אחריות תטיל לא ,מטעמו מי או המזמין ידי על לספק לפעם מפעם שתינתן

 ,העבודה באתר עובדיו לבטיחות דין כל פי על או/ו החוזה פ"ע מאחריותו הספק את תפטור ולא

 .בטיחות נוהג או/ו דין פי על עליו המוטלת חובה כל על תוסיף אלא

 

באמור בו או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל הוראה האמור בנספח זה בא להוסיף על כל דין, ואין 
 ו/או דין ו/או הנחיה אחרת.
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 נספח ט'
 נספח נגישות

 

המוטלות כולן על הספק  – מבלי לגרוע מכל חובה הקבועה בדין בקשר עם נגישות הפרויקט על כל חלקיו ומערכותיו

סימן ט' לתקנות שוויון זכויות לאנשים  י"קהל עפלהלן ההתאמות הנדרשות באירועים בפני , )ללא תוספת תשלום(

 :2013 -עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות( תשע"ג

  הפקת מידע .א

 .29לבקשת אדם עם מוגבלות, יש להפיק מידע על אודות האירוע באמצעות התאמות נגישות המפורטות תקנה 

 מערכות עזר לשמיעה  .ב

 בהתאם לסוג המערכת ולתפוסה במקום. מערכות עזר לשמיעה קבועות או ניידות ומקלטים

 מושבים מותאמים .ג

באירוע הנערך במקום ציבורי סגור שיש בו מושבים קבועים לקהל יש להתאים מושבים מותאמים ולמפיקם לבקשת 

 אדם עם מוגבלות.

מושבים מותאמים מיועדים לישיבת אנשים עם מוגבלות בניידות. מאפייני המושב )גובה פני המושב, מידות משענות 

 .2.10.2סעיף  3.2חלק  1918היד וכו'( מפורטים בת"י 

 סיוע בהגעה למקום הישיבה .ד

כוונה למקום לבקשת אדם עם מוגבלות, באירוע הנערך במקום ציבורי סגור שיש בו מושבים קבועים לקהל יש ה

 הישיבה או ככל האפשר סיוע בהגעה למקום הישיבה.

 אזור ישיבה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות ומלוויהם  .ה

באירוע במקום ציבורי )לרבות אתר( יש לייחד אזור ישיבה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות והמלווים שלהם, 

 בהתאם לכך:

חלק  1918חה או מעל משטח מוגבה באופן נגיש בהתאם להוראות ת"י יש למקם את אזור הישיבה בזווית צפייה נו .1

  2.9סעיף  3.2

 יש לוודא כי במידה והקהל עומד על רגליו, האירוע לא יוסתר מפני הצופה עם המוגבלות. .2

אשר תקשר בין חניית הנכים לאזור הישיבה  2.7סעיף  1חלק  1918יש להתקין דרך נגישה בהתאם להוראות ת"י  .3

 הנגיש, לשירותי הנכים הנגישים )או למתקני השירותים היבילים המותאמים( ולאזור מרכזי של האירוע, לפי העניין.

 יש למפיק מקומות ישיבה מיוחדים, מושבים מותאמים וככל האפשר מושבים רגילים למלווים. .4

הרצפה החופשי הנדרש עבור  מקומות ישיבה מיוחדים מיועדים לישיבת אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים . רוחב

 .2.8.2.3סעיף  3.2חלק  1918ס"מ לפחות כמפורט בת"י  120 -ס"מ לפחות ועומקו 80מקום ישיבה מיוחד יהיה 

 שילוט הכוונה  .ו

והמידע הכתוב בשילוט יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות בעל  4חלק  1918גודל האותיות יקבע בהתאם להוראות ת"י 

 פה.

 נגיש עם פישוט לשוניתקציר האירוע בדפוס  .ז

יינתן לבקשת אדם עם מוגבלות שהוגשה זמן סביר לפני מועד האירוע. יש לפרסם פרק זמן סביר לפני  -באירוע רב פעמי

 האירוע את דרכי הגשת בקשה לקבלת אמצעי עזר או שירות עזר המסופק לפי בקשה ואת המועדים להגשת בקשה זו.

 נהלים .ח

וודא כי הם מאפשרים השתתפות שוויונית של אנשים עם מוגבלות באירוע. הנכם יש לבחון את הנהלים הקיימים ול .1

 נדרשים לבחון האם כל הדרישות המפורטות במסמך מתקיימות והאם אין חסמים או כשלים בקיומן.  

, יש להתאים כל נוהל, הליך או נוהג בשירות על מנת לאפשר שירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות .2

איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור )יש להתייחס להתאמות המפורטות במסמך זה ולהתאמות נוספות, כגון: 

 שימוש במקומות חנייה נגישים, אפשרות הגעה קרוב ככל הניתן למקום האירוע וכיו"ב(. 

 התאמת הנהלים תכלול קביעת הליכים פשוטים ובהירים לאופן קבלת השירות. 

 פטורים .ט

 ב בביצוע ההתאמות כאמור, פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות  אם מתקיים אחד מאלה:החיי

ביצוע ההתאמה מהווה פגיעה מהותית באופיו של מוקד עניין ,אתר, מרכז עניין או המקום בו נערך האירוע )בהתאם  .1

 להגדרות הקבועות בתקנות נגישות לאתר ובתקנות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין(

 ביצוע ההתאמה מהווה שינוי מהותי באופיו של האירוע .2

 ההתאמה אינה ניתנת לביצוע בשל מגבלות הנדסיות. .3


