הסכ שירותי בניה

שנער ונחת בתל אביב ביו ______ בחודש __________ שנת ________

ב י :

קבוצת הרוכשי עפ"י רשימה מצ"ב
אשר כתובת לצור הסכ זה ____________________________ :
)להל ביחד ולחוד – "קבוצת הרוכשי " ו/או "המזמי"(
מצד אחד

ל ב י :

אורת סהר הנדסה בע"מ ח.פ512855404 .
רחוב ביאליק  155רמת!ג
)להל – "הקבל"(
מצד שני

הואיל

והמזמי מצהיר ,כי הוא זכה ב'מכרז' לרכישת מלוא זכויות הבעלות ב'מקרקעי'
כהגדרת להל ,כי הוא חת ו/או יחתו על 'חוזה המכר' ע מינהל מקרקעי
ישראל ,וכי בכפו& לקיו התחייבויותיו על פי 'חוזה המכר' הוא זכאי לקבל את מלוא
זכויות הבעלות ב'מקרקעי' ,הכל כהגדרת של מושגי אלה להל.

הואיל:

ובמועד חתימת הסכ זה יחידי המזמי הינ הבעלי או הזכאי להירש כבעלי
לגבי ה'מקרקעי' ,וכ חתמו כל יחידי המזמי ,בינ לבי עצמ  ,על 'הסכ השיתו&'
כהגדרתו להל;

והואיל:

ועל פי 'הסכ השיתו&' הוסכ בי כל יחידי המזמי כי ה יפעלו במשות& להקמת
'הפרויקט' לרבות בניית מרתפי  ,וחניו תת קרקעי משות& לכל המבני אשר ייבנו
בעתיד ו/או אלו הקיימי כיו על המקרקעי ,שיכלול ,בי היתר ,חניות ,מחסני ,
תשתיות ,מערכות משותפות ,את 'המבנה לשימור' ,ואת 'מגדל המגורי ';

והואיל:

והמזמי מעוניי כי הקבל יספק למזמי את שירותי הבניה) ,כמשמע להל(;

והואיל:

והקבל מצהיר ,כי הוא קבל רשו

בפנקס הקבלני

לעבודות מהסוג המפורט

בהסכ זה להל ,וכי הינו בעל ידע מקצועי ,יכולת ,אמצעי כספי )בכפו& לקיו
חיובי המזמי על פי הסכ זה( ,אמצעיי טכניי וארגוניי ושבאפשרותו יהיה לבצע
את העבודות )כמשמע להל( בתנאי הפורטי בהסכ זה להל;

והואיל:

והקבל מצהיר ,כי קוד לחתימת הסכ זה הוא ראה ובדק את המקרקעי ,לרבות
באמצעות יועציו המומחי  ,את מקו הימצא  ,את שטח וגבולותיה  ,את מצב
הפיזי את אפשרויות הניצול והבינוי )לרבות דרכי הגישה אל המקרקעי(; כי בדק את
הוראות 'המכרז' והוא מכיר את כל המטלות המוטלות על המזמי מכוחו )ואשר
במסגרת הסכ זה יבוצעו כול ,ללא יוצא מ הכלל ,על ידי הקבל(; כי בדק את
הוראות התב"ע ,תקנו התב"ע וכל ההוראות הרלוונטיות החלות על המקרקעי ועל
הקמת הפרויקט )לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לתוואי הרכבת הקלה וההוראות
המיוחדות על החלות לגבי 'הבניי לשימור'(.

והואיל:

והמזמי מתחייב לאפשר לקבל לבצע את העבודות ברצ&;
לכ ,ועל יסוד ההצהרות הנ"ל ,הוסכ והוצהר בי הצדדי כדלהל:

.1

מבוא והגדרות
בהסכ זה תהיה לכל אחד מהמונחי הבאי  ,המשמעות הנקובה לציד  ,כדלקמ:
.1.1

"המקרקעי" או "האתר" או "המגרשי "  #חלק המקרקעי המסומ בתשריט
והידועי ג כמגרש מס'  2בגוש  6125חלקה  773בשטח כולל של כ!  3,767מ"ר,
והמצויי ברח' יוס& הגלילי פינת רח' ז'בוטינסקי ברמת!ג.

.1.2

"המכרז" – מכרז מס' תא 140/2011/שפורס
מקרקעי ישראל – מחוז תל אביב.

.1.3

"זכויות הצדדי במקרקעי" – זכויות המזמי במקרקעי כפי שה מפורטות
ומתוארות בתשריט המצ"ב כנספח ח' ובטבלת החלוקה המצ"ב כנספח ו' להסכ
השיתו&.

.1.4

"התב"ע" :תכנית רג 1113/על כל נספחיה ,אשר פורסמה למת תוק& ביו 22/5/06
החלה על המקרקעי.

.1.5

"זיקת ההנאה" – זיקת הנאה שעניינה מת זכות מעבר לציבור ,ללא הגבלה

בחודש מאי  2011על ידי מינהל

ולצמיתות ,בשטח של כ!  1,165מ"ר – הכל כמפורט בתשריט המצ"ב כנספח ח'.
.1.6

"הועד המשות "%או "הנציגות" #ועד משות& ב  3חברי  ,אשר מורכב מנבחרי !כל
חברי קבוצת הרוכשי  ,או חיליפיה – לפי העניי ובהתא להוראות הסכ
השיתו&.

.1.7

"המבנה לשימור" ! בניי המשטרה המצוי בתחו המקרקעי אשר יועד לשימור,
המסומ _____ כמפורט בתשריט נספח ח' והמיועד לשיפו ,0שחזור ושימור – הכל
בהתא להוראות המכרז ו/או התב"ע בעניי ו/או תיק התיעוד.

"תיק התיעוד" – תיק ובו מפורטות כל ההוראות ו/או ההנחיות בקשר ע שימור המבנה
ואופ ביצוע העבודות בו לש שיפוצו ,שיחזורו ושימורו של המבנה לשימור – הכל כפי
שהוכ על ידי מחלקת השימור של עיריית רמת ג ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

.1.8

"הכיכר" – כיכר אשר תוק בתחו המקרקעי ואשר תכלול שטח ירוק )בהיק& של
 60%לפחות משטח הכיכר( – הכל המפורט במכרז ו/או בהוראות התב"ע – לפי
העניי.

.1.9

"מטלות המכרז" – כל הנחיות הבינוי למיניה ,ללא יוצא מ הכלל ,כמפורט במכרז
ו/או בהוראות התב"ע ,אשר יבוצעו במסגרת הסכ זה על ידי הקבל ועל חשבונו
)והכלולות בשכר החוזה(.

" .1.10מגדל המגורי " – מגדל מגורי ב ___ קומות ובו  200יחידות דיור בתוספת של
_______ יחידות מסחריות בשטח של  400מ"ר ו'החניו' )כהגדרתו להל( שייבנו
על המגרש כמתואר במפרט הטכני נספח ג' ובתכניות נספח ד' והכל כפי שתוכנ על
ידי האדריכל ויקבל את אישור הרשויות המקומיות.
" .1.11הרכוש המשות – "%השטחי הציבוריי בפרוייקט.
" .1.12החניו"  #חניו תת קרקעי משות& לכל בעלי הזכויות במקרקעי )לכל יחידי
המזמי( ,שיכלול בי היתר חניות ,מחסני  ,תשתיות ומערכות משותפות לשימוש
ולשירות כל המבני הקיימי או אלו שייבנו על המקרקעי ולרבות חניות לציבור
בהתא לדרישות המכרז ,לתוכניות ולמפרטי .
" .1.13הפרויקט" –ביצוע שימור של המבנה לשימור) ,בהתא להוראות התב"ע ,הוראות
המכרז וההנחיות המפורטות בתיק התיעוד( ,בניית הכיכר ,ביצוע על מטלות
המכרז ,בניית מגדל המגורי וכ הקמת החניו והכל כפי שיתוכנ על ידי האדריכל
)ביחס למבנה לשימור ! בשיתו& מלא ע

נציגי המשטרה שנבחרו לצור כ(

ובשיתו& מנהל מחלקת השימור של הרשות המקומית.
" .1.14הסכ השיתו – "%הסכ אשר נחת ו/או ייחת בי יחידי קבוצת הרוכשי לבי
עצמ  ,המסדיר את יחסי יחידי קבוצת הרכישה בחלק במקרקעי.
" .1.15מנהל הפרוייקט" או "המנהל" – חברת ונטורה ג'נרייש בע"מ מס' חברה
 ,513703082אשר תעניק לקבוצה את שירותי הניהול המפורטי בהסכ מינוי
מנהל.
" .1.16העבודות" או "שרותי הבניה"– כל העבודות המפורטות בסעי&  15להל הנדרשות
להקמת הפרויקט והשלמת עד למסירת המפתח לידי כל אחד מיחידי המזמי
כשדירתו/יחידתו /המבנה לשימור )לפי העניי( ראויי לשימוש ולרבות כל העבודות
ו/או מטלות המכרז ו/או הפיתוח הנדרשי ו/או שבוצעו בתחומי המקרקעי.
במסגרת העבודות ישמש הקבל "כמהנדס האחראי" כהגדרתו על פי כל די ,וכ יהא
אחראי למלא אחר דרישות היתרי הבניה )כמשמע להל( והרשויות המוסמכות
)לרבות הג"א ,חברת חשמל ,בזק ,עיריית רמת ג( ,ובי היתר ,יהא אחראי לביצוע
עבודות התאו ע הגופי ו/או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור החלק בפרוייקט
לרשתות השונות )מי  ,ביוב ,חשמל ,תקשורת ,גז וכיו"ב( .בנוס& כוללות העבודות
אחריות בתקופת הבדק ,הכל כמפורט בהסכ זה ,ולרבות קבלת תעודת גמר
לפרויקט ולפני כ אישור לאכלוסו במועדי הקבועי בהסכ זה.

" .1.17שכר החוזה" – סכו פאושלי כולל של !!!!!!!!!!!!!! ) ___________________ (
 3בתוספת מע"מ ,אשר ישול ע"י יחידי המזמי כמפורט בטבלת העלויות ! נספח
ט' בהתא ללו"ז התשלומי שמצ"ב כנספח __'.
" .1.18מדד תשומות הבניה" או "מדד" – כל עוד לא נקבע אחרת במפורש ,מדד תשומות
הבניה המתפרס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או גו& רשמי אחר שיבוא
במקומה.
היה ויוחל& בסיס המדד או תוחל& שיטת חישובו או עריכתו ,יער חישוב עליית
המדד לצרכי חוזה זה על ידי הקבל תו התחשבות בשינויי הנ"ל.
" .1.19המדד היסודי" או "מדד הבסיס" ! מדד בגי חודש !!!!!!) , ---------נקודות( ,אשר
פורס ביו !!!!!.
" .1.20חשבו מרכז" – חשבו בנק אשר ייפתח על ידי הנציגות ,בהתא למפורט בהסכ
הניהול הכספי ,וינוהל על ידי הנציגות )בסיוע המנהל(.
" .1.21המפקח" – מי שיתמנה לכ על ידי הנציגות.
" .1.22מפקח הבנק" – מפקח ,אשר ימונה מטע הבנק ,ככל שימונה ,למטרותיו ולצרכיו
של הבנק בלבד.
" .1.23הבנק" – בנק אשר יעמיד אשראי כספי למזמי )או למי מיחידי המזמי( ,בכפו&
לאישור הבנק ולעמידה בתנאיו ובהתא לאמור במסמכי ההלוואה שייחתמו בי כל
יחיד מזמי ובי הבנק ,לצור מימו הפרוייקט )להל" :מסגרת האשראי"(.
" .1.24שטח פלדלת" – שטח עיקרי )ברוטו( של הדירה )במגדל המגורי

בלבד( ,כולל

ממ"ד ,כפי שמופיע בתוכנית המצ"ב כנספח ד'.
" .1.25היועצי המשפטיי " או "עוה"ד" – משרד זהבי בלאו ושות' ,עורכי די מרח'
יגאל אלו  ,96תל!אביב ,אשר התמנו ע"י המזמי להעניק לו את השירותי
המשפטיי .
" .1.26חודש הביצוע" – חודש קלנדרי מסוי  ,בו )או בכל חלק ממנו( בוצעו בידי הקבל
שרותי בניה.
" .1.27חודש החשבו" – החודש הקלנדרי העוקב לחודש הביצוע.
" .1.28חודש התשלו " ! החודש הקלנדרי העוקב לחודש אישור החשבו על ידי מפקח
הבנק.
" .1.29המארג" – חברת מינהל מגורי ישראל פ.מ .בע"מ.
" .1.30המתכנ" או "האדריכל" ! משרד  CTBאו מי שימונה על ידי המזמי.
1א.

מונחי
כל המונחי בחוזה זה יהיה פירוש כאמור לעיל ,ובהעדר הגדרה דלעיל ! כפי שנקבע
בנספח א' – תנאי כלליי לביצוע עבודות.

.2

הצהרות ומצגי הצדדי
הצהרות והתחייבויות הקבל
 .2.1הקבל מצהיר ,כי הוא קבל רשו

בפנקס הקבלני

לעבודות מהסוג המפורט

בהסכ זה לעיל ולהל ,וכי הינו בעל ידע מקצועי ,יכולת ,אמצעי כספי )בכפו&
לקיו חיובי המזמי על פי הסכ זה( ,אמצעיי טכניי וארגוניי ושבאפשרותו
יהיה לבצע את העבודות )כמשמע לעיל ולהל( בתנאי הפורטי בהסכ זה לעיל
להל וכ כי הינו עומד בכל תנאיי הס& שנקבעו בהסכ השיתו&.
 .2.2הקבל מצהיר ,כי קוד לחתימת הסכ זה הוא ראה ובדק את המקרקעי ,לרבות
באמצעות יועציו המומחי  ,את מקו הימצא  ,את שטח וגבולותיה  ,את מצב
הפיזי את אפשרויות הניצול והבינוי )לרבות דרכי הגישה אל המקרקעי(; כי בדק
את הוראות 'המכרז' והוא מכיר את כל המטלות המוטלות על המזמי מכוחו
)ואשר במסגרת הסכ זה יבוצעו כול ,ללא יוצא מ הכלל ,על ידי הקבל(; כי בדק
את הוראות התב"ע ,תקנו התב"ע וכל ההוראות הרלוונטיות החלות על המקרקעי
ועל הקמת הפרויקט )לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לתוואי הרכבת הקלה וההוראות
המיוחדות על החלות לגבי 'הבניי לשימור'( וכ כי ברור לו כי לש ביצוע העבודות
במתח יידרש לתיאו ולשיתו& פעולה ע נציגי משטרת ישראל בכל הנוגע למבנה
לשימור ובכלל;
הקבל

 .2.3הקבל מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכי  ,כי התקשרות המזמי ע
באמצעות הסכ זה הינה לש ביצוע העבודות במשות& ,תחת אותה מסגרת
ניהולית ולש רציפות ביצוע העבודות ואחידות ,אול אי באמור לעיל כדי ליצור
בי יחידי המזמי חבות ו/או ערבות הדדית האחד כלפי רעהו ו/או כלפי הקבל.
חבות יחידי המזמי תהיה לשל ולפרוע את כל החובות וההתחייבויות המפורטות
בהסכ זה על נספחיו ,א ורק בשיעורי המפורטי בנספחי התשלומי המצ"ב
להסכ זה )נספח ט( כל אחד כפי חלקו .בשו מקרה לא יחויב מי מיחידי המזמי
לשל במקו צד אחר מיחידי המזמי ו/או לשפות את הקבל מעבר לחלקו
כמפורט בנספח התשלומי .
 .2.4הקבל מתחייב כי יבטח את הפרויקט בביטוח עבודות קבלניות בהתא לדרישות
הבנק ,כמפורט בהסכ הליווי שנחת ו/או ייחת בי המזמי ובי הבנק ,ולקבוע
את הבנק כמוטב בלתי חוזר בפוליסה.
 .2.5כי ימציא ערבות ביצוע אוטונומית ,שנוסחה יהיה מקובל על הבנק בשיעור שלא
יפחת מ!  5%מתמורת הסכ הבניה )כולל מע"מ( ,וכי זכויות המוטב בערבות יהיו
מוסבות לחשבו הפרויקט ,או לחילופי ,יומצא לבנק כתב הוראות בלתי חוזרות,
בנוסח המקובל על הבנק ,חתו ע"י מוטבי הערבות ומאושר כלפי הבנק ע"י הבנק
מוציא הערבות ,לפיו כספי הערבות ישולמו א ורק לחשבו הפרויקט .העתק
הערבות וכתב ההוראות הבלתי חוזרות המקורי יימסרו לבנק.

 .2.6כי הוא מוותר כלפי הבנק ,לרבות במקרה של מימוש ,על כל זכות עיכבו ו/או קיזוז
שיש ו/או שתהיה לו בקשר ע המקרקעי ו/או הפרויקט ו/או העבודות אשר יבוצעו
על ידו בפרויקט למעט בגי חשבו מאושר שטר שול .
 .2.7כי ידוע לו ,כי הוא אינו רשאי למסור ו/או )לפי העניי( להעביר לקבלני!משנה ,ביצוע
עבודות בפרויקט ,כול או חלק ו/או כל זכות או טובת הנאה או חובה על פי החוזה,
בהיק& העולה על  50%משווי התמורה החוזית שתקבע בהסכ שנחת ו/או יחת
בינו לבי המזמי.
 .2.8כי ידוע לו כי תשלומי התמורה על פי הסכ

זה ייעשו מתו חשבו פרויקט

המשועבד לטובת הבנק ,וכי כל שחרור כספי מחשבו זה טעו אישור של הבנק
מראש ובכתב.
 .2.9כי ידוע לו כי אי לאשר הזמנת שינויי על ידי מי מיחידי המזמי )חברי הקבוצה(
אלא א עלות השינויי שולמה על ידי יחידי המזמי הרלוונטיי בפועל מראש
מהונ העצמי )של אות יחידי מזמי רלוונטיי ( ואו כפי שייקבע אחרת בי הקבל
לבי יחידי המזמי ואי בביצוע השינויי
הפרויקט.

כדי לדחות את לוח הזמני

לביצוע

 .2.10כי ידוע לו שהבנק יהיה רשאי להפסיק את העמדת האשראי ליחידי המזמי ו/או
את שחרור הכספי מחשבו הפרויקט למימו התשלומי המגיעי לקבל במקרה
של הפרת התחייבויות מי מיחידי המזמי כלפי הבנק ,והכול בהתא לאמור
בהסכ הליווי שנחת ו/או ייחת בי המזמי ובי הבנק .במקרה כזה תחולנה
הוראות סעי&  19להסכ זה לפי העניי.
 .2.11כי ידוע לו שסמכויות הפיקוח שיוענקו לבנק בהתא להסכ הליווי שייחת בי
המזמי ובי הבנק ,ייעשו לצרכי הבטחת האשראי שינת על ידי הבנק ליחידי
המזמי בלבד ,וכי מערכת ההתקשרויות שבי הבנק ובי יחידי המזמי ,אינ בגדר
"חוזה לטובת אד שלישי" כמשמעות המונח בפרק ד' לחוק החוזי )חלק כללי(
תשל"ג! 1973וכי הקבל לא יהיה רשאי להסתמ בשו צורה ואופ על סמכויות
הפיקוח שתינתנה לבנק ו/או על מנגנו שחרור הכספי מחשבו הפרויקט.
הצהרות המזמי
 .2.12המזמי מצהיר כי אי כל מניעה חוקית ,חוזית או אחרת מצדו להתקשר בהסכ זה
ע הקבל והכל בכפו& ובהתא לתנאי המפורטי בהסכ זה.
 .2.13כל אחד מיחידי המזמי מתחייב ,באופ בלתי חוזר ,כי ימלא בדווקנות אחר
הוראות הסכ השיתו& ו/או הסכ הניהול הכספי.
.3

העבודות
 .3.1המזמי מוסר בזה לקבל והקבל מקבל בזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמי לבצע
את העבודות.
 .3.2מוצהר ומוסכ  ,כי שירותי תכנו לפרוייקט ,יובצעו ע"י המתכנ שיועסק ע"י
המזמי .כמו כ ,יתקשר המזמי ,ע כל היועצי הדרושי לצור ביצוע העבודות,

)להל" :היועצי "( ולפיכ אי נכללי
בהסכ זה.

שירותי

אלה במסגרת העבודה כאמור

למרות האמור לעיל ,הקבל מקבל על עצמו לבדוק את כל התוכניות והמסמכי
שיקבל ,מיד בסמו לקבלת  .על הקבל להביא בכתב ,לתשומת לב של היועצי ,
מנהל הפרויקט ,הנציגות ,האדריכל והמפקח ,כל אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או
טעות ו/או פג שמצא בה ו/או חוסר במידות ו/או חוסר בנתוני ופרטי שמצא
באיזה מהתוכניות והמסמכי האחרי ולקבל הוראות מהמפקח ו/או הנציגות
לתיקו אי!ההתאמה ,בטר התחיל ו/או המשי בעבודתו )הכל לפי המקרה(! .
 .3.3הקבל מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי התוכניות ,אשר מצורפות להסכ זה
כנספח ד' ,אינ סופיות וה כפופות לשינויי שיערכו על ידי האדריכל בעצה אחת
ע המזמי וע מנהל הפרויקט )בש יחידי המזמי( ו/או ע הנציגות ,אשר יפעלו
על מנת שהשינויי בתוכניות )א בכלל( יהיו מינימאליי  .בוצעו שינויי בתכניות
כאמור ,יחולו בהתאמה הוראות סעי&  34לנספח א' להל ,והמזמי יחויב או יזוכה,
לפי העניי ,בהתא .
.4

מסמכי החוזה
המסמכי להל מצורפי לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו:

.5

נספח א':

תנאי כלליי לביצוע עבודות.

נספח ב':

נוסח ערבויות )ערבות ביצוע וערבות בדק(.

נספח ג':

מפרט טכני.

נספח ד':

תכניות הפרוייקט.

נספח ה':

מחירו שינויי למזמי )המחירי אינ כוללי מע"מ(.

נספח ו':

המפרט הכללי לעבודות בני )הספר הכחול( )אינו מצור.(%

נספח ז':

נוסח הסכ שינויי .

נספח ח':

תשריט המקרקעי.

נספח ט:

לוח התמורה והתשלומי
המזמי כפי חלקו בפרויקט.

בגי ביצוע העבודות – כל אחד מיחידי

עדיפות בי המסמכי
בכל מקרה של סתירה בי התנאי המוגדרי במסמכי השוני של החוזה יקבע הקבל
לפי איזה מהמסמכי תבוצענה העבודות ,בהתא לסדר עדיפות בי המסמכי כמוגדר

להל )הראשו גובר על האחרו( ,ובהיעדר הוראה מפורשת– תינת הפרשנות המיטיבה ע
המזמי:

.6

.5.1

חוזה זה;

.5.2

תנאי כלליי ;

.5.3

מפרט )נספח ג(;

.5.4

תוכניות לביצוע;

.5.5

תוכניות הפרוייקט )נספח ד(;

.5.6

המפרט הכללי לעבודות בני )הספר הכחול(;

שכר החוזה
 .6.1תמורת ביצוע כל העבודות ישל כל אחד מיחידי המזמי לקבל את שכר החוזה
כמפורט בלוח התמורה )נספח ט'( .
.6.2

מוצהר ומוסכ  ,כי שכר החוזה הינו לביצוע העבודות על פי התוכניות המפרטי
המצורפי להסכ זה )נספח ג – נספח ד( ,וכי כל שינוי ביחס לאמור מותנה
בתשלו תוספת לשכר החוזה ,כמפורט בסעי&  34לתנאי הכלליי )נספח א(.
להסרת ספק מובהר כי לא חלות על הקבל הוצאות בגי אגרות חיבור לרשתות
החשמל ,המי והביוב ואגרות פיתוח לועדה המקומית לתו"ב .למעט האגרות,
ההיטלי  ,המיסי ואו התשלומי החלי על הקבל מיו צו התחלת העבודה ועד
ליו מסירת היחידות ליחידי המזמי כגו חיבורי חשמל זמניי ואו חיבורי מי
ותקשורת זמניי .

.7

חוזה פאושלי
מוסכ בזה בי הצדדי כי שכר החוזה הינו פאושלי ,סופי ומוחלט וללא מדידת כמויות
והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא ,זאת בכפו& להוראות סעי&  6לעיל ,וסעיפי  8ו!11
להל.

.8

הצמדה
.8.1

שכר החוזה צמוד למדד.

.8.2

כל סכו שישול לקבל על חשבו שכר החוזה ,ישול בתוספת הפרשי הצמדה
למדד שיחושבו עפ"י ההפרש שבי המדד בגי חודש הביצוע או המדד בגי החודש
בגינו בו הוגש החשבו הסופי ,לפי העני) ,להל – "המדד החדש"( ,לבי המדד
היסודי.
א יתברר כי המדד החדש לא עלה ,או ירד לעומת המדד היסודי ,ישול
החוזה כפי שנקבע בהסכ זה .להסרת ספק ,לא תחול התייקרות שלילית.

שכר

.9

חשבונות חלקיי
.9.1

ע"ח שכר החוזה יהיה הקבל רשאי להגיש ליחידי המזמי חשבונות חלקיי על
סמ התקדמות שלבי העבודה )לרבות חלקי שלב( )להל" :החשבונות החלקיי "(.

.9.2

מנגנו ביצוע התשלומי בגי ביצוע העבודות יהא כדלהל:
.9.2.1

מידי  5לכל חודש חשבו יכי הקבל חשבו בגי ביצוע העבודות בחודש
הביצוע ,אשר יפרט את שיעור ביצוע העבודות בחודש הביצוע )להל
בהתאמה" :החשבו הכולל" ו! "שיעור הביצוע"(.

.9.2.2

החשבו הכולל ייבדק על ידי המפקח ההנדסי של הפרויקט ויאושר ,ככל
שיאושר ,ובהסתייגויות ,ככל שתהיינה ,לא יאוחר מהיו ה !  10לחודש
החשבו )להל" :שיעור הביצוע המאושר"( .במועד זה כאמור ,ישלח
המפקח ההנדסי את החשבו המאושר למנהל הפרויקט את שיעור הביצוע
המנהל יעביר את האישור לתשלו לנציגות.

.9.2.3

החשבונות המאושרי )או במקרה שבו יידרש תיקו על ידי הנציגות ו/או
המפקח תיקו – אזי החשבונות המתוקני ( יועברו על ידי מנהל הפרויקט
לנציגות ולמפקח הבנק לאישור .

.9.2.4

ביו

ה! 15לחודש התשלו

תעביר הנציגות לקבל את סכו

החשבו

הכולל מתו חשבו מרכז ביחד ע הפירות שהצטברו בו .למרות האמור,
ככל ולדעת מפקח הבנק ,קיימת סטיה מהותית בי שיעור הביצוע
המאושר לשיעור ביצוע העבודות בחודש הביצוע שמצא הוא )להל:
"שיעור ביצוע מפקח הבנק"( ,כפי שהודיע על כ בכתב למפקח ולקבל
לא יאוחר מהיו ה! 5לחודש התשלו  ,יהא מפקח הבנק רשאי לעכב
העברת סכומי לקבל המבטאי את ההפרש בי שיעור הביצוע המאושר
לבי שיעור ביצוע מפקח הבנק ,זאת עד להסדרת העני ע הקבל
בהקד .
.9.2.5

מובהר כי המנגנו האמור בסעי&  9זה לעיל יחול ג בקשר ע תשלו
החשבו הסופי כהגדרתו בסעי&  10להל.

.9.2.6

הצדדי מצהירי כי ידוע לה כי מנגנו ביצוע התשלומי כמפורט לעיל
ולהל ,אינו סופי שכ טר ניתנה לו הסכמת הבנק ולפיכ יכול וידרשו
שינויי בהסכ זה ,לרבות ביחס לאופ ביצוע התשלומי  ,הכל כפי
שיוסכ ע הבנק.

.10

חשבו סופי
 .10.1חשבו סופי )להל" :החשבו הסופי"( יוגש ע"י הקבל לאחר סיו

העבודות

במלוא.
 .10.2הקבל מתחייב להמציא לידי כל אחד מיחידי המזמי תעודת גמר בגי חלקו
בפרויקט )המבנה לשימור/מגדל המגורי ( עד ולא יאוחר מחלו&  12חודשי ממועד

תשלו החשבו הסופי ,ובלבד שאי מניעה לכ הקשורה במי מיחידי המזמי )לפי
העניי( ובכפו& ליתר התנאי המפורטי בכתב התנאי הכלליי )נספח א(.
.11

מע"מ
שכר החוזה אינו כולל מע"מ .הקבל זכאי לקבל מיחידי המזמי מע"מ בגי שכר החוזה
)כל אחד בגי חלקו בפרוייקט ולפי העניי( בשיעור שיהיה קבוע בחוק במועד כל תשלו
וכנגד חשבוניות מס כדי .סכו המע"מ ישול ע"י יחידי המזמי לקבל ביחד ע כל
חשבו חלקי/החשבו הסופי ,לפי המקרה ,ומוסכ כי החשבונות שיוגשו בידי הקבל ,יכללו
את רכיב המע"מ.

.12

ערבויות ביצוע
 .12.1להבטחת מילוי התחייבויות הקבל לפי חוזה זה מתחייב הקבל להמציא למזמי
במעמד חתימת החוזה ערבות ביצוע אוטונומית ,שנוסחה יהיה מקובל על הבנק
בשיעור של  5%מתמורת הסכ הבניה )כולל מע"מ( ,כפי שיקבע לפי שיקול דעת
הבנק ,אלא א כ הבנק הסכי אחרת לפי שיקול דעתו )אול בכל מקרה לא
תפחת הערבות מס השווה ל!  5%מתמורת הסכ הבניה כולל מע"מ( ,בנוסח
הרצו& בזה בנספח ב' )להל" :ערבות הביצוע למזמי"( .הצדדי מסכימי כי
המוטב על פי ערבות הביצוע למזמי תהא הנציגות .הערבות תוצא ע"ש חברי
הנציגות אול תוחזק בידי היועצי המשפטיי בכשירות כנאמ לטובת המזמי
ולטובת הנציגות .הערבות תונפק ,כערבות אחת ,וזכויות המוטב בערבות יהיו
מוסבות לחשבו הפרויקט ,או לחילופי ,יומצא לבנק כתב הוראות בלתי חוזרות,
בנוסח המקובל על הבנק ,חתו ע"י מוטבי הערבות ומאושר כלפי הבנק ע"י הבנק
מוציא הערבות ,לפיו כספי הערבות ישולמו א ורק לחשבו הפרויקט .העתק
הערבות וכתב ההוראות הבלתי חוזרות המקורי יימסרו לבנק.
ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד להמצאת ערבות הבדק ,כאמור בסעי& 31
לתנאי הכלליי !נספח א'.
 .12.2המזמי יהיה רשאי להפעיל את ערבות הביצוע למזמי בכל עת שלדעת המפקח הפר
הקבל את התחייבויותיו בחוזה זה או חלק מה ,ולמזמי נגר נזק כתוצאה מכ,
וזאת בסכו נזקו האמור של המזמי ,כפי שיקבע המפקח .כדי למנוע ספק מובהר
כי המזמי יהיה רשאי לממש את הערבות ג לצור גביית הפיצוי המוסכ הנזכר
בסעי&  29לתנאי הכלליי ! בנספח א' .אופ מימוש ערבות הביצוע יהא כמפורט
בהסכ הניהול הכספי.

.13

ביטוח
הקבל יבצע את כל הביטוחי כמפורט בסעי&  25לתנאי הכלליי – נספח א' ,בעצמו ועל
חשבונו ובי היתר ,לאחר שיאושר נוסח הפוליסה על ידי הבנק המלווה.

.14

אשראי למימו בנייה
 .14.1המזמי מצהיר כי בכוונתו )או בכוונת מי מיחידיו( לממ את התשלומי החלי
עליו על פי הסכ זה ,כול או חלק  ,באמצעות מימו שיקבל מהבנק ו/או מכל
מקור אחר.
להסרת ספק ,אי בהוראות ההסכ שנחת ו/או יחת בי המזמי ו/או אחרי
לבי הבנק ו/או בהוראות הסכ השיתו& כדי לגרוע מחבותו העצמאית והבלתי
תלויה של כל אחד מיחידי המזמי לשל לקבל את שכר החוזה כפי חלקו ,במלואו
ובמועדו.
בסעי& זה "מימו" לרבות פתיחת מסגרת אשראי א& א לא נוצלה ע"י המזמי.
 .14.2הקבל מאשר כי ידוע לו כי לפי דרישת הבנק יתחייב המזמי לשעבד ולהמחות
לטובת הבנק את כל זכויותיו במקרקעי וכ את זכויותיו על פי חוזה זה ,לרבות
בטוחות שניתנו ע"י הקבל למזמי במסגרת חוזה זה ,והקבל מאשר את הסכמתו
לכ ,והוא מצהיר כי אי ולא יהיו לו כל טענות ,דרישות ,התנגדויות או הסתייגויות
בגי קיו האמור בסעי& זה ,זאת בכפו& לאמור בסעי&  14.1לעיל
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פירוט העבודות
 .15.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכ ומוצהר על ידי הקבל כי העבודות
כוללות סימו מיקו המבני בפרויקט )המבנה לשימור/מגדל המגורי ( באמצעות
מודד מוסמ ,עבודות עפר כלליות )חפירה ו/או חציבה ומילוי ,לפי הצור( ,הקמת
שלדי ועבודות גמר ,עבודות שיפו ,0שחזור ושימור המבנה לשימור ,בניית הכיכר,
ביצוע כל מטלות המכרז ,בנית חניו תת קרקעי משות& לכל בעלי הזכויות
במקרקעי )כל יחידי המזמי( וכ שישמש בחלקו לטובת הציבור הרחב ,שיכלול בי
היתר חניות ,מחסני  ,תשתיות ומערכות משותפות לשימוש ולשירות כל המבני
הקיימי או אלו שייבנו על המקרקעי ,עבודות ברכוש המשות& הכוללות עבודות
פיתוח החצר )פיתוח צמוד בלבד ,דהיינו קירות תומכי  ,גדרות אב ו/או מתכת
ומעקות בשטח הפיתוח ,שבילי  ,גרמי מדרגות ,מערכת ניקוז החצר ,דרכי הגישה,
פיזור אדמת ג ,והשקיה בשטחי הציבוריי וכו'( ,ביצוע קווי חיצוניי  ,בריכות
ושוחות של קווי חשמל ,טלפו ,תאורה ,טלויזיה ,מי  ,ניקוז וביוב ,הכל בתחו
המקרקעי בלבד ,והתחברות כל הקווי הנזכרי למערכת הראשית בתחו
הפרוייקט ,באופ שכל חלק בפרויקט ימסר ליחיד המזמי הרלוונטי כשהוא גמור,
הכל על בסיס 'עד מפתח' ).(TURN KEY
 .15.2למע הסר ספק ,מובהר שההכנות לש חיבור החלק בפרוייקט לקווי האספקה
החיצוניי של טלפו וטלויזיה בכבלי יבוצעו על ידי הקבל ,לרבות כל עבודות
ההכנה )שרוולי  ,מעברי  ,תאי בקורת ,ארגזי הסתעפות וכו'( ובתאו יתר
הרשויות הנוגעות בדבר .להבדיל ,חיבור הפרויקט לקווי האספקה הנ"ל ,לרבות
רכישת מוני )דוגמת מי  ,טלפו ,גז( הזמנת קו טלפו וכ חיבורו לכבלי /לוי
יבוצעו על ידי כל אחד מיחידי המזמי )לפי העניי( ,באחריותו ועל חשבונו.

 .15.3ביצוע עבודות השימור – יובהר כי בכל מקו בהסכ

זה בו קיימת התייחסות

לביצוע עבודות הנוגעות למבנה לשימור ,הרי שאלה מתייחסות להיק& העבודות
הנדרש על פי הוראות המכרז והתב"ע )ובהתא להוראות תיק התיעוד המצוי
בעירייה( כפי שה ידועות במועד חתימת הסכ זה והכלולות בשכר החוזה .כל
דרישה נוספת ,א וככל שתתקבל ,תבוצע על ידי הקבל בתמורה כפי שתסוכ בינו
לבי המזמי .לעניי זה יודגש ,כי לש ביצוע עבודות השימור יידרש הקבל
לתיאו ולשיתו& פעולה ע נציגי משטרת ישראל בכל הנוגע למבנה לשימור ובכלל,
לרבות לש אספקת שירותי בניה נוספי כפי שיוזמנו וישולמו על יד )ככל שאלה
יוזמנו(.
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היתרי בניה
 .16.1המזמי מצהיר כי נמסר לו ,כי נכו למועד חתימת הסכ זה ,אי קיימי היתרי
בניה לפרוייקט )להל" :היתרי הבניה"(.
 .16.2מנהל הפרויקט ,הנציגות האדריכל והיועצי השוני יפעלו בש המזמי לקבלת
היתרי הבניה בהתא לתב"ע.
 .16.3מוסכ  ,כי היתרי בניה לכל אחד מחלקי הפרויקט )המבנה לשימור/הכיכר/מגדל
המגורי ( יכול ויוצאו בשלבי  ,לפי שיקול דעתה של הנציגות ובלבד שלא יהיה בכ
כדי לעכב את השלמת ביצוע הפרויקט במועדו וכמפורט בהסכ זה.
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תקופת הביצוע
 .17.1בכפו& למסירת המקרקעי לידיו כשה פנויי מכל אד וחפ ,0הקבל מתחייב
להתחיל בביצוע העבודות תו  21ימי מתארי מת היתרי הבנייה בגי חלק
הפרויקט הרלוונטי )להל – "מועד התחלת הבניה"( ולסיימ תו ____ חודשי
ממועד התחלת הבנייה ,ובלבד שהיה והיתרי הבניה ,יתקבלו בחלקי  ,אזיי ה
יתקבלו באופ שלא יגרו לקבל להפסיק ו/או לעכב את קצב עבודתו )למעט א
לא יתקבלו מטעמי הקשורי בקבל( ,וכ בכפו& ליתר הוראות הסכ זה ו/או
נספח א' )להל – "תקופת הביצוע"(.
 .17.2איחור של עד  3חודשי בסיו העבודות לא יהווה הפרה של הסכ זה ,ולא יזכה
את המזמי בכל סעד )להל ! "תקופת הגרייס"(.
 .17.3להסרת ספק ,כל עיכוב ו/או האטה בקצב העבודות ,שהינ תוצאה של עיכוב/י
בקבלת היתרי הבניה הקשורי במזמי ו/או במי מטעמו ,יזכו את הקבל בהארכת
לוחות הזמני לביצוע העבודות.
 .17.4מובהר ומוסכ

כי בכל מקרה של הפסקה ו/או עיכוב בבניה ,מסיבות הנעוצות

בקבל ,העולי על שישה חודשי  ,יהא המזמי רשאי להפסיק את עבודת הקבל
ולהחליפו באחר.
 .17.5נית צו כינוס נכסי

ו/או פירוק נגד הקבל )בי א

קבועי

ובי זמניי ( ולא

הוסרו תו  90ימי מיו שניתנו יהא המזמי רשאי לבטל הסכ זה לאלתר ,וכ
יהיה זכאי לכל הסעדי המוקני לו על פי הסכ זה ו/או הדי .

 .17.6מבלי לגרוע מהאמור בהסכ זה לעיל ולהל יובהר כי כל החלטה בקשר ע הפסקת
עבודת הקבל ו/או החלפתו ו/או סילוק ידו מהאתר – תתקבל פה אחד על ידי כל
יחידי המזמי וזאת באמצעות הנציגות.
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חיבורי זמניי ופינוי פסולת
מוסכ ומוצהר ע"י הקבל כי הקווי והחיבורי הזמניי לאספקת חשמל והמי לצור
ביצוע העבודות יהיו באחריותו הבלעדית וכי כל ההוצאות הכרוכות בכ ,לרבות ההוצאות
בגי צריכת החשמל והמי בקשר ע ביצוע העבודות ,יחולו עליו ,כמו ג גידור ,שילוט,
אמצעי בטיחות ובטחו והכל כפי שיידרש על פי היתר הבניה ועל פי כל די.
הקבל יהיה אחראי באופ בלעדי לפינוי הפסולת מהאתר ולקבלת כל האישורי בגי כ
)לרבות לש קבלת טופס  (4והכל על פי הוראות המכרז ,הוראות היתר הבניה ועל פי כל
די.
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הפרות ותרופות
 .19.1על הסכ זה יחולו ,בי היתר ,הוראות חוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה(,
תשל"א – .1970
 .19.2בנוס& לכל תרופה אחרת שיש לקבל ומבלי לגרוע הימנה ,הרי שבגי כל פיגור
שיפגר מי מיחידי המזמי בתשלו כל סכו המגיע ממנו לפי הסכ זה ,ישל יחיד
המזמי הרלוונטי – לפי העניי ! לקבל ריבית בשיעור של ) 0.5%חצי אחד( לחודש,
או חלק יחסי ממנו ,ממועד הפירעו הנקוב ועד לתשלו בפועל.
 .19.3בנוס& לאמור לעיל ,מבלי לגרוע מזכות העומדת לקבל עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י די,
בכל אחד מהמקרי המפורטי להל ,יהיה הקבל רשאי ,א לא חייב ,להעמיד
לפירעו מיידי את יתרת החוב של מי מיחידי המזמי לקבל )ושלו בלבד( עפ"י
חשבונות שהוגשו ע"י הקבל בגי שירותי הבניה ,לכיסוי יתרת חובו של אותו יחיד
המזמי כלפיו וזאת מבלי שתוטל עליו חובה לנמק את החלטתו בהתא לאמור
להל:
 .19.3.1א יוטל עיקול על זכויותיו של מי מיחידי המזמי בפרויקט ו/או על כל
בטוחה אחרת שניתנה להבטחת מימו החלק בפרוייקט של יחיד המזמי
הרלוונטי ו/או א תיעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי זכויותיו של מי
מיחידי המזמי בפרויקט או לגבי כל בטוחה אחרת שניתנה להבטחת
מימו החלק בפרוייקט ואותו יחיד המזמי הרלוונטי לא הסיר תו 30
יו מיו הטלת או הוצאת  ,לפי העניי ,וזאת על חשבונו ועל אחריותו
הבלעדית.
 .19.3.2א מי מיחידי המזמי יעשה מעשה פשיטת רגל או א יינת נגד מי
מיחידי המזמי צו כינוס נכסי או א מי מיחידי המזמי יזמי אסיפת
נושי לצור הסדר נושי או א ימונה נאמ ל מי מיחידי המזמי ,אגב
ההליכי

דלעיל ואותו יחיד המזמי הרלוונטי לא הסיר

תו  30יו

מיו הטלת
הבלעדית.

או הוצאת  ,לפי העניי ,וזאת על חשבונו ועל אחריותו

 .19.3.3א מי מיחידי המזמי יוכרז כפסול די או א ימונה לו אפוטרופוס.
 .19.3.4א יתקבלו צו ו/או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת האוסרת על
הבנק לשחרר כספי ממסגרת האשראי של מי מיחידי המזמי לטובת
הקבל.
 .19.3.5א מי מיחידי המזמי לא עמד בהתחייבויותיו כלפי הקבל באופ בו לא
ישל אחד או יותר מהסכומי שעליו לשל לקבל ,במלואו ובמועדו ,בי
ממקורותיו העצמיי ובי באמצעות הבנק .לעניי זה ,מוסכ בי
הצדדי  ,כי מת הודעה לקבל על ידי הנציגות )בי א באמצעות חבריה
ובי א באמצעות מנהל הפרויקט( ,כי מי מיחידי המזמי לא עמד
בהתחייבות זו ,תשמש כראיה מכרעת לעניי זה ,והקבל לא יידרש לבדוק
הא שיל מי מיחידי המזמי סכומי כנ"ל או א לאו.
כל אחד מהאירועי המפורטי לעיל יקראו להל" :אירוע ההפרה".
 .19.3.6בנוס& לאמור לעיל ,בקרות אירוע ההפרה כאמור לעיל ,יהיה הקבל
רשאי לבטל הסכ זה ע אותו יחיד המזמי )ועימו בלבד( )לעיל ולהל:
"יחיד המזמי המפר"( להיכנס בנעלי היחיד המפר לכל דבר ועניי ,לרבות
למכור את זכויות יחיד המזמי המפר לכל צד ג'! וליחיד המזמי המפר
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כנגד הקבל בעניי.
מי שירכוש את זכויותיו לשעבר כנ"ל של יחיד המזמי המפר ,יהיה חייב
כתנאי מוקד לתקפות הרכישה ,להצטר& כצד להסכ זה ,להסכ
המימו ע הבנק )ככל שאותו יחיד מזמי מפר היה צד להסכ הליווי
ע הבנק( ,להסכ השיתו& על נספחיו )במידה והוא נכנס בנעלי מי
מחברי קבוצת הרוכשי ( ,להסכ הניהול הכספי ולפי דרישת הועד
המשות& ,ג לכל הסכ או התחייבות אחרת של הצדדי  ,ודינו יהיה
כאילו היה צד להסכמי אלה במקו יחיד המזמי המפר ,מלכתחילה.
 .19.3.7ליחיד המזמי המפר לא תהיה כל זכות ו/או סעד מכל מי וסוג שהוא,
פרט לזכותו לקבל את יתרת התמורה ,א תהיה כזו.
 .19.4יחידי המזמי מוותרי על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הקבל בגי כל מעשה
ו/או מחדל שלה בקשר לאמור בפרק זה.
 .19.5התמורה בגי העבודות ,אשר יבוצעו ע"י הקבל מרגע העמדה לפרעו מיידי עד
למועד המימוש בפועל ,א וככל שיבוצעו ,תתווס& לחובו של יחיד המזמי המפר
כלפי הקבל.
 .19.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של אירוע הפרה ,יהיה יחיד המזמי המפר חייב
לשל לקבל פיצויי קבועי ומוערכי מראש בשיעור של  10%משכר החוזה )כפי
חלקו ובהתא למפורט בנספח התמורה והתשלומי הרלוונטי – נספח ט( כשסכו

זה מחושב כשהוא צמוד בהתא לתנאי הצמדה הנקובי בהסכ זה ,והקבל יהיה
רשאי לחלט כל סכו של פיצויי כאמור מהתשלומי ששולמו על ידי יחיד המזמי
המפר עד לאותו מועד.
 .19.7האמור בסעי&  19זה לעיל בא להוסי& על כל סעד אחר שיש לקבל כלפי יחיד
המזמי המפר עפ"י הסכ זה ו/או על פי הדי ,ובכל מקרה לא בא לגרוע הימנו.
 .19.8מבלי לגרוע מ האמור לעיל ,במקרה זה ובכל מקרה אחר של הפרת הסכ זה על
ידי יחיד המזמי המפר ,ישל יחיד המזמי לקבל את מלוא נזקיו ומלוא הסעדי
המגיעי לו על פי הסכ זה ועל פי כל די.
 .19.9יחיד המזמי המפר הסכ

זה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הקבל בגי כל

הנזקי העלולי להגר לו כתוצאה מאי תשלו או עיכוב בתשלו התמורה
המגיעה לקבל בגי העבודה כמפורט בהסכ זה .להסרת ספק יובהר כי אי באמור
לעיל כדי לגרוע מהוראות חוזה זה לעיל לפיה אי תשלו או עיכוב בתשלו
התמורה בגי העבודה ,מהווה הפרה יסודית של הסכ זה.
הפרת הסכ הליווי על ידי המזמי
 .19.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו הופר הסכ הליווי ע הבנק ,בהפרה יסודית
אשר לא תוקנה כמפורט בהסכ הליווי שבי המזמי לבי הבנק ,ובעקבות הפרה זו
הפסיק הבנק את המימו למזמי )קרי :לכל קבוצת הרכישה בכללותה( – ייחשב
הדבר להפרת הסכ זה על ידי כל יחידי המזמי )קרי :לכל קבוצת הרכישה
בכללותה( והמזמי יהיה חייב לשל לקבל פיצויי קבועי ומוערכי מראש
בשיעור של  10%משכר החוזה כולו כשסכו זה מחושב כשהוא צמוד בהתא
לתנאי הצמדה הנקובי בהסכ זה .הקבל יהיה רשאי לחלט כל סכו של פיצויי
כאמור מהתשלומי ששולמו על ידי כל יחידי המזמי עד לאותו מועד.
האמור בסעי&  19.10זה לעיל בא להוסי& על כל סעד אחר שיש לקבל כלפי המזמי
עפ"י הסכ זה ו/או על פי הדי ,ובכל מקרה לא בא לגרוע הימנו.
כמו כ ,כל האמור בסעי&  19.10זה לעיל לא יחול במקרה בו חר& הפרת הסכ
הליווי על ידי המזמי כאמור ,ישכיל המזמי להבטיח את המש תשלו התמורה
על פי הוראות הסכ זה.
 .19.11פיצויי מוסכמי מראש על איחורי
.19.11.1

א לא ישלי

הקבל את העבודה עד תו תקופת הביצוע ,בכפיפות לכל

אורכה עפ"י הסכ זה ,מתחייב הוא לשל לכל אחד מיחידי המזמי פיצוי
קבוע ומוער מראש בסכו השווה ל!  4%/12משווי הדירה כמופיע בדוח
האפס ,בגי כל חודש איחור במסירת הדירה וזאת מבלי שמי מיחידי המזמי
יהא חייב להוכיח את נזקיו ,ומבלי לגרוע מכל יתר התרופות המוקנות למי
מיחידי המזמי כתוצאה מכ.
.19.11.2

כל אחד מיחידי המזמי יהיה רשאי לנכות את סכו הפיצויי האמורי
מכל סכו שיגיע לקבל בכל זמ שהוא וכ יהא רשאי לגבותו מהקבל בכל

דר אחרת .תשלו הפיצויי או ניכויי אי בה כשלעצמ כדי לשחרר את
הקבל מהתחייבותו להשלי את העבודה או שחרור מכל התחייבות אחרת
לפי ההסכ .
.19.11.3

א הפיצויי הקבועי והמוערכי מראש הנ"ל לא יכסו לדעת הנציגות את
כל הנזק שיגר או עלול להיגר עקב האיחור בביצוע העבודות כול או כל
חלק מה ,יהיה כל אחד מיחידי המזמי רשאי ,לתבוע ולגבות מאת הקבל,
במקו הפיצויי הנ"ל ,פיצויי על הנזקי הממשיי שנגרמו לו בפועל עקב
האיחור ,והקבל יהיה חייב לשל פיצויי על הנזקי הממשיי שנגרמו
כאמור.

.20

בוטל.

.21

פיקוח ובקרה
 .21.1המזמי )באמצעות הנציגות ומנהל הפרויקט( יאשר את התוכניות שיוכנו כאמור
בסעי&  3.2לעיל ,וכ יבחר באמצעות הנציגות את חומרי הגמר לרכוש המשות&
מתו המבחר שיוצע על ידי הקבל בהתא למפרט המצור& כנספח ג'.
 .21.2מכו חיצוני עמו יתקשר לצור זה הקבל ,דוגמת מכו התקני  ,איזוטופ ,איזוטסט
או סיסט ,יבצע בדיקות על פי דרישת המפקח ההנדסי .ההוצאות הכרוכות בביצוע
הבדיקות יחולו על הקבל.

.22

תנאי מתלי
התנאי המתלי להסכ זה הינ כדלקמ:
 .22.1כניסת לתוק& על פי תנאיה של כל הסכמי המכר שנחתמו ביחס למקרקעי,
לרבות זכייה במכרז ואישור השר הממונה.
 .22.2חתימתו של הסכ השיתו& וכניסתו לתוק& על פי תנאיו.
 .22.3חתימתו של הסכ זה למת שירותי בניה בי הקבל לבי כל יחידי המזמי ביחס
להזמנת שירותי בנייה להקמת הפרוייקט בכללותו.
 .22.4חתימת של מסמכי ההלוואה בי הבנק לבי כל אחד מיחידי המזמי ,ובלבד שעל
פי אישורו של הבנק בכתב ,כל ההסכמי הנ"ל הנ בתוק&.
 .22.5קבלת אישור הנציגות ,המופנה לקבל ,על פיו שילמו חברי קבוצת הרוכשי את
מלוא "ההו העצמי" ,אשר היה עליה לשל עד אותו מועד על פי הסכ השיתו&
)לעיל ולהל" :ההו העצמי"(.
 .22.6חתימתו של הסכ הניהול הכספי על ידי כל בעלי הזכויות.
לא התקיימו כל התנאי הנ"ל עד חלו&  9חודשי ממועד חתימת הסכ זה ,יהא הקבל
רשאי לבטל הסכ זה בהודעה בכתב למזמי ,ולמזמי לא תהא כל טענה כנגדו בעני.

.23

בוטל.

.24

העברת זכויות
 .24.1כל עוד טר נפרע מלוא שכר החוזה יהיה כל אחד מיחידי המזמי רשאי למכור ו/או
להעביר ו/או להסב זכויותיו עפ"י הסכ זה ,כול או מקצת לטובת צד ג' )להל:
"הנעבר"( ,א ורק בכפו& לקבלת הסכמת הקבל לכ ,בכתב ומראש.
 .24.2מוסכ כי הקבל ית הסכמתו בהתא לאמור לעיל ובלבד שהתקיימו התנאי
דלהל:
 .24.2.1תשלו מלוא חובותיו של אותו יחיד המזמי לקבל בקשר ע שירותי
הבניה שהוענקו לו עד אותו שלב )קרי :עד למועד מכירת זכויותיו( ,לרבות
בגי הפרשי הצמדה ו/או חיובי ריבית ו/או הוצאות משפטיות ,א
רלוונטי.
 .24.2.2הנעבר חת על הסכ זה ועל הסכ הניהול הכספי ,והעתק הימנו נמסר
לקבל.
 .24.2.3ככל שיחיד המזמי הרלוונטי היה צד להסכ הליווי ע הבנק ! הבנק
אישר לקבל בכתב ,כי הנעבר חת על מסמכי ההלוואה ע הבנק כנדרש.

.25

הסכמי בכתב
מוסכ בזאת כי תנאי הסכ זה ,המסמכי והנספחי המצורפי אליו כמפורט בחוזה,
וכ הסכ הניהול הכספי ,משקפי את המוסכ והמותנה בי הצדדי וכי הצדדי לא
יהיו קשורי בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגי  ,הסכמי והתחייוביות בע"פ או בכתב שאינ
כלולות בהסכ זה ,ושנעשו ,א בכלל ,לפני חתימת  .כל שינוי של הסכ זה חייב להעשות
בכתב ובחתימת הצדדי .

.26

הודעות
כתובות הצדדי כאמור במבוא של הסכ זה.
כל אחד מיחידי המזמי מצהיר בזה כי ייפה את כוחה של הנציגות לפעול בשמו ובמקומו
בכל דבר ועני הקשור להסכ זה ,פרט לשינויי ו/או תוספות ביחידות/דירות המגורי
במגדל המגורי כמפורט בסעי&  34בנספח א' להל.
כל הודעה שיישלח צד להסכ זה למשנהו תיחשב כאילו התקבלה תו  72שעות שעות
לאחר מועד מסירתה למשלוח בדואר רשו  ,וא נמסרה באמצעות שליח – במועד שיפורט
בתצהירו של השליח.
ולראיה באו הצדדי על החתו במקו ובתארי* דלעיל:

___________________
הקבל

___________________
המזמי

נספח א'
תנאי כלליי לביצוע עבודות

פרק א'  #כללי
סעי&  ! 1הגדרות
סעי&  ! 2פרשנות
סעי&  ! 3מעמד הקבל
סעי&  ! 4הסבת החוזה
פרק ב'  -דרכי ביצוע העבודה
סעי&  ! 5בדיקות מוקדמות
סעי&  ! 6סימו
סעי& – 7סמכויות המפקח ההנדסי ויומני עבודה
סעי&  – 8התארגנות באתר ונציגות הקבל
סעי&  ! 9תקני  ,תכניות ומפרטי
סעי&  ! 10מינוי בא!כח
פרק ג'  #אספקת כח אד וחומרי
סעי&  ! 11המחירי
סעי&  ! 12אספקת חומרי וציוד
סעי&  ! 13אספקת כח אד
פרק ד'  #התחייבויות כלליות
סעי&  ! 14עבודות ארעיות
סעי&  ! 15שמירה על הוראות החוק ובטיחות
סעי&  ! 16אחזקת מקו העבודה
סעי&  – 17בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסי
סעי&  – 18הגנה על חלקי העבודה
סעי&  ! 19פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיה של אנשי
סעי&  ! 20תיקו נזקי

פרק ה'  #נזיקי וביטוח
סעי&  ! 21אחריות לנזיקי במקו ביצוע העבודה
סעי&  ! 22נזיקי לגו& או לרכוש
סעי&  ! 23נזק לצד שלישי
סעי&  ! 24נזיקי לעובדי
סעי&  ! 25ביטוח
פרק ו'  #מהל* ביצוע העבודה
סעי&  ! 26התחלת ביצוע העבודה
סעי&  ! 27עבודות בשעות נוספות
סעי&  ! 28מועד סיו העבודה
סעי&  ! 29פיצויי מוסכמי מראש על איחורי
סעי&  ! 30השלמה ומסירה
סעי&  ! 31בדק
סעי&  ! 32הפסקת עבודה
סעי&  ! 33סילוק יד הקבל
פרק ז'  #שינויי בביצוע העבודה והערכת
סעי&  ! 34שינויי ותוספות בביצוע העבודה והערכת
פרק ח'  #שונות
סעי&  ! 35ערבויות
סעי&  – 36ויתור על זכות הקיזוז
סעי&  – 37חוזה לטובת אד שלישי
סעי&  – 38שיפוי הוראות כלליות
סעי&  – 39כניסה לאתר

נספח א' להסכ הבניה

תנאי כלליי לביצוע עבודות
פרק א’  #כללי

.1

הגדרות
בנספח זה יהיה פירוש

של המונחי

שלהל כרשו

בציד  ,פרט א

כוונה אחרת

משתמעת מגופו של עני :

החוזה ! החוזה שנספח זה מהווה חלק ממנו ,ולרבות כל הנספחי לו.
האתר ! פירושו המקרקעי המתוארי בחוזה אשר בה  ,דרכ  ,מתחת או מעליה ,
יבוצעו העבודות.
התכניות !
" .1התכנית" ! נספח ד' להסכ זה;
" .2תכניות שינויי " ! כל שינוי בתכניות ו/או בתוכניות כפי שיתבקש על ידי
המזמי ויאושר על ידי הקבל ,כמפורט בסעי&  30להל.
תאור העבודה ! פירושו תאור העבודה בחוזה זה ובנספחי המהווי חלק בלתי נפרד ממנו.
לכל יתר המונחי בתנאי כללי אלו תהא המשמעות הנתונה לה בחוזה.

.2

פרשנות
החלוקה של החוזה למסמכי  ,פרקי  ,סעיפי
המעיי ,ואי בה להשפיע על פרשנותו.

.3

וסעיפי משנה נעשתה א ורק לנוחיות

מעמד הקבל
הקבל הינו "קבל עצמאי" ,ולא קיי בינו לבי המזמי יחס של עובד ומעביד ,ולא של
מרשה ומורשה ,ואי בכוחו של הקבל לקבל על עצמו התחייבויות כלשה בשמו של
המזמי .
העובדי של הקבל וכל אלה המועסקי על ידו או על ידי קבלני המשנה המועסקי
בביצוע העבודות ,לא יחשבו בכל מקרה שהוא כעובדיו של המזמי.

.4

הסבה
א.

הקבל לא יעביר ו/או יסב הסכ זה וכל זכות ,חובה או כל חלק ממנו לאחר
מבלי שיקבל על כ מראש ובכתב את הסכמת המזמי.
למרות האמור לעיל ,הקבל יהיה רשאי לשעבד ו/או להמחות על דר השיעבוד
את זכויותיו החוזיות על פי הסכ זה למוסד פיננסי אשר יעניק לקבל אשראי
לצור ביצוע התחייבויותיו על פי הסכ זה.

ב.

אי באמור בס"ק א' לעיל לגרוע מזכותו של הקבל למסור את העבודות או כל
חלק מה לקבל/י משנה ,ובלבד שלא יהיה בכ לגרוע מחיוביו ו/או אחריותו של
הקבל על!פי הסכ זה ,והקבל ישא לבדו באחריות מלאה לכל מעשה ו/או
מחדל של קבלני המשנה ו/או מי מטעמ ועובדיה .

ג.

בכפו& לסעי&  14.2לחוזה ,ובטר מועד מסירת החזקה כאמור בסעי&  30להל
המזמי אינו רשאי להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד זכויותיו על פי החוזה ,אלא
בהסכמת הקבל מראש ובכתב.

פרק ב'  #דרכי ביצוע העבודה

.5

בדיקות מוקדמות
א.

הקבל מצהיר כי בדק ,לפני חתימת חוזה זה ,את התכנית )נספח ד( ,את המפרט
הטכני )נספח ג( ,את האתר וסביבתו ,את כמויותיה וטיב של הפריטי
והחומרי הדרושי לביצוע העבודות ,את דרכי הגישה לאתר ואת דרכי
האחסנה והעמדת המכונות או הציוד שיהיה זקוק לה  ,וכי הוא מכיר את טיב
הקרקע שבה תבוצענה העבודות ,סוג ותכונותיה כ מצהיר הקבל כי בדק את
קווי המי  ,הביוב ,החשמל ,הניקוז ,הטלפו ,הגז ,הטלוויזיה ואחרי ה מעל פני
הקרקע וה מתחת לקרקע ,את התנאי האקלימיי והאקולוגיי השוררי
באתר ובסביבתו וכי קיבל את כל הידיעות שביקש לקבל הנוגעות לעבודות
וביצוע ,והשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויי והאפשרויות האחרות העלולי
להשפיע על ביצוע החוזה ועל שכר החוזה ,ובכפו& לאמור בסעי&  20לחוזה ,והוא
מוותר בקשר לכ על כל טענה או תביעה כלפיה .

ב.

בכפו& לאמור לעיל ,רואי את הקבל כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו
המוקדמות כי שכר החוזה בסכו קבוע ומוסכ מראש )בכפו& לשינויי בשכר
החוזה כאמור בחוזה( מניח את דעתו ,ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל
התחייבויותיו לפי החוזה ,כולל סיכוני בלתי צפויי מראש.
בכפו& לאמור לעיל ,לקבל לא תהיה כל זכות תביעה מסוג כלשהו על יסוד טענת
אי ידיעה או הבנה של איזה גור שהוא הקשור בעבודות ,או אחרת.

.6

.7

סימו
א.

מוסכ כי קביעת קו הבני וסימו נקודות הקבע שלו הינ באחריותו הבלעדית
של הקבל.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מקבל הקבל על עצמו אחריות מלאה בכל הנוגע
לסימו נכו ומתאי של העבודות בהתא לאמור לעיל ,לרבות מקומ ,מצב,
גובה ,כיוונ ומידותיה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הקבל
להקפיד בשמירת נקודות הקבע ,מסגרות הסימו ,היתדות ויתר הפרטי
המשמשי לסימו העבודה ולדיוק ביצועה .א תתגלה או תתהווה בכל זמ
שהוא כל שגיאה ,או אי התאמה במיקו  ,סימו מצב וכיו"ב של איזה חלק מ
העבודות ,יהיה הקבל חייב לתק על חשבונו את אות העבודות.

סמכויות המפקח ההנדסי ויומני עבודה
א.

המזמי ,באמצעות הועד המשות& ,ימנה לפי שיקול דעתו מפקח הנדסי וזאת
לצור בדיקת טיב העבודה והחומרי  ,בצוע העבודה וההתקדמות בה בכל שלב
ושלב.

כל עוד לא יורה המזמי אחרת לקבל ייחשב המפקח ההנדסי לכל דבר ועני
כמיופה כוחו של המזמי ,המוסמ לפעול מטעמו בהתא להוראות הסכ זה.
ב.

הקבל מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתא לדרישות המפקח ההנדסי ביחס
לצורת הביצוע ,לטיב החומרי והעבודה ו/או לכל עני אחר הקשור במישרי
ו/או בעקיפי בביצוע העבודה.

ג.

המפקח ההנדסי רשאי ,בכל עת ,לבקר באתר ו/או במפעלי של הקבל ו/או בכל
מקו אחר שבו נעשית עבודה ו/או מכיני או מובאי ממנו חמרי  ,מכונות
ומוצרי כל שה לביצוע העבודות נשוא הסכ זה בכדי לעמוד על טיב .

ד.

למע הסר ספק יובהר כי אי במנוי המפקח ההנדסי או בשמוש המפקח ההנדסי
בסמכויותיו ,כדי לגרוע מאחריותו של הקבל עפ"י תנאי הסכ זה ,ולפי כל די,
לבצוע העבודה וכל הקשור ,הכרו ו/או הנובע ממנה.

ה.

הקבל יהיה חייב ג לתק באופ מידי כל ליקוי שיתגלה בעבודה הכל בהתא
להוראות המפקח ההנדסי .העדר הוראות כנ"ל או העדר תשומת לב מצד המפקח
ההנדסי ,לא יהוו הצדקה לקבל לביצוע עבודה פגומה ,ולא יגרעו מאחריותו
לתקנה .ואול א הקבל פעל עפ"י הוראה בכתב של המפקח ההנדסי או של
המזמי וכתוצאה מכ נגרמו נזקי בביצוע העבודות לא יהיה הקבל אחראי
לנזק כנ"ל.

ו.

מיו התחלת העבודות ינהלו המפקח ההנדסי והקבל יומ עבודה בנוסח שייקבע
ע"י המפקח ההנדסי .היומ ישמר באתר העבודה וירשמו בו במהל העבודה,
בעזרת המפקח ההנדסי ,הפרטי הנוגעי לבצוע העבודה.

ז.

המפקח ההנדסי מוסמ להורות לקבל להרחיק מאתר העבודה כל עובד אשר לפי
שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ההנדסי אינו מתאי לתפקידו והקבל מצידו
ימציא עובד אחר תחתיו בתו  48שעות מעת קבלת הוראתו של המפקח ההנדסי.

ח.

המפקח ההנדסי מוסמ להורות לקבל והקבל יפעל במדויק על פי הוראותיו
לסילוק מאתר העבודה של כל חומרי עבודה ו/או ציוד וכ לפירוקה של כל
עבודה ולביצועה מחדש והכל לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי כל צור לנמק
הוראותיו.

ט.

במידה וטיב העבודה לא ישביע את רצו המפקח ההנדסי ,והקבל לא ישפר טיב
זה ,רשאי המזמי להפסיק את עבודות הקבל על ידי מת הודעה מוקדמת של 10
ימי .

י.

המפקח ההנדסי מוסמ להורות לקבל בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות
לביצוע חלק מסויי מהעבודה ,או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה
כאמור ,מכל סיבה שהיא לרבות לצור מת אפשרות פעולה לקבלני אחרי ,
והקבל מתחייב לבצע את העבודה בהתא לסדר העדיפויות שקבע המפקח
ההנדסי.

יא.

ככל שהקבל סבור כי הוראה כאמור של המפקח ההנדסי יש בה כדי לגרו
לעיכוב בביצוע העבודות יודיע הקבל על כ למפקח ההנדסי בכתב מייד לאחר
שקיבל הוראה כאמור .המפקח ההנדסי הוא שיכריע הא ההוראה כאמור
מצדיקה מת ארכה לסיו העבודה א לאו .מובהר בזה כי זולת א אישר
המפקח ההנדסי מת ארכה כאמור לעיל אי במת הוראה כאמור ע"י המפקח

ההנדסי כדי לית ארכה כלשהי לקבל לסיו העבודה או כדי לשמש בידו הצדק
לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה ,וכי לא תהיינה לקבל כל
תביעות מכל מי וסוג שהוא נגד המזמי בגי ההוראות שניתנו כאמור לעיל.
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התארגנות באתר ונציגות הקבל
א.

הקבל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי להבטחת רכוש וחיי אד באתר
ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקי שמירה ,גידור ,אורות ,שלטי
אזהרה ,פיגומי  ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לבטחונו
ולנוחותו של הציבור ,בכל מקו שיהיה צור בכ או שיידרש על ידי המפקח
ההנדסי או שיהיה דרוש על פי די או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
בתו  14יו מתארי התחלת העבודה ,יתקי הקבל ויחזיק במקו שייקבע על
ידי המפקח ההנדסי משרד שיעמוד לרשות המפקח ההנדסי בהתא לדרישות
כמפורט להל:
א1.

המשרד יכלול חדר בשטח של  16מ"ר לפחות ובצמוד לו תא שירותי
כאשר בחדר יהיו:

א2.

דלת כניסה – ע מנעול צילינדר;

א3.

שני חלונות אלומיניו מזוגגי ומסורגי ;

א4.

מתק כוח ומאור כולל חיבור למקור כוח והספקת חשמל;

א5.

מזג

א6.

ריהוט משרדי אשר יכלול שולח עבודה ע תאי /מגירות ננעלי  ,שולח
ניצב לדיוני  12 ,כיסאות לפחות ,לוח לבדיקת תוכניות ,ארו סגור
לתוכניות ,ארו סגור לתיקי  ,מחשב ברמת פנטיו ) 4מצוייד בתוכנות
סופר מכרז וסופר תקציב ו/או כל תוכנה אחרת כמקובל אצל המפקח
ההנדסי(  +מוד  +מדפסת ,מכונת צילו – הכל במצב חדש וראוי
לשימוש;

א7.

טלפו +פקס – הקבל יזמי וידאג להתקנת טלפו  +פקס למשרד המפקח
ההנדסי;

א8.

מטבחו – כולל מתק מי
קרי /חמי ;

א9.

מיח ;

מינרליי

)עשרי

ליטר( לאספקת מי

א 10.תא שירותי שיכלול :אסלה ,כיור ,חלו אלומיניו
תאורה ,מיכל הדחה ,מתק לנייר טואלט.
א 11.מחס מתאי
העבודה.

לאחסנת חומרי  ,כלי

ומכשירי

אחרי

מזוגג ומסורג,

לצור ביצוע

א 12.במידת הצור ידאג הקבל לקבלת אישורי מתאימי הנדרשי על פי כל
די להקמת המשרד.

א 13.על הקבל להקי ולמסור את המשרד ותכולתו למפקח ההנדסי ,לא
יאוחר מ! 14יו לפני התחלת העבודה.
א 14.כל ההוצאות הכרוכות בהקמת ,החזקת ,אספקת חשמל ומי  ,אספקת
מי מינרליי  ,אספקת טלפו ,אספקת נייר טואלט ,שירותי ניקיו,
פירוקו ופינויו של המשרד – תחולנה על הקבל.
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ב.

הקבל יכשיר מקומות חניה לחניית כלי רכב המגיעי לאתר העבודה )לפחות 12
כלי רכב בו זמנית( וידאג לאחזקת התקינה .נוס& על האמור לעיל ,יכשיר
הקבל מקו לאחסנה פתוחה של חומרי שיובאו לאתר העבודה .מקומות
החניה והאחסנה ייקבעו על ידי המפקח ההנדסי מפע לפע .

ג.

מודגש בזה כי חל איסור על הקבל לאחס חומרי
מידרכות ,שטחי התארגנות של קבלני אחרי  ,וכיוצ"ב.

או ציוד על כבישי ,

ד.

הקבל יכשיר ויתחזק דרכי זמניות באתר העבודה ובסמו לו ,לפי הוראות
המפקח ההנדסי ,וכנדרש מביצוע העבודה.

ה.

הקבל יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעי& זה על חשבונו .כל הוצאות
אחזקת המשרד והמתקני המפורטי בס"ק א' לעיל יחולו על הקבל.

ו.

הקבל יהיה אחראי לשמירת האתר בכל שעות היממה וא& בימי חופשה ומנוחה
ובימי שבתו .א השמירה תהיה תנאי לביטוח האתר ,הקבל יהיה אחראי
שהשמירה תעמוד בדרישותיה של חברת הביטוח.

ז.

כל הוראה שניתנה ע"י המפקח ההנדסי למהנדס ו/או למנהל העבודה מטע
הקבל ,ו/או נרשמה ביומ העבודה תחשב כהוראה שנמסרה לקבל ותחייב
אותו.

תקני תכניות ומפרטי
א.

הקבל מתחייב בזאת לבצע את העבודות בצורה מקצועית ומחומרי מסוג א'.
ככל שיש תקני ישראליי רשמיי לכל חלק מ העבודות ,מתחייב הקבל
לבצע לפי התקני הישראליי הרשמיי  .כמו כ מתחייב הקבל לבצע את
העבודה בהתא להוראות כל רשות או גו& מוסמכי  ,לרבות משרדי
ממשלתיי ו/או העירוניי מוסמכי  ,א יש כאלה ,ובהתא למפרט הכללי
לעבודות בני בהוצאת הועדה הבי משרדית של משרדי הממשלה )ה"ספר
הכחול" ! נספח ו'( .

ב.

הקבל מצהיר בזאת כי הנספחי לחוזה ידועי לו ומצויי ברשותו וניתנה לו
האפשרות לברר ולבדק והוא יהיה מנוע מלטעו כל טענה של אי ידיעה או אי
הבנה של איזה מהנספחי הנ"ל .

 .10מינוי בא כוח
הקבל ימנה מנהל פרוייקט מטעמו שיהא אחראי על ביצוע העבודות באתר במש תקופת
הקמת הפרוייקט ואשר יהיה מהנדס מורשה להנדסת בני רשו בפנקס המהנדסי ובעל
ניסיו בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיי והיקפ ההנדסי ,והוא יהיה מוסמ ג לחתו

כמהנדס אחראי על הבצוע על הצהרות ותכניות כפי שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות,
לרבות כמהנדס האחראי לביצוע השלד.
פרק ג' ! אספקת כח אד וחומרי

 .11המחירי
מוצהר בזאת בי הצדדי כי א לא נאמר במפורש אחרת בחוזה זה כולל שכר החוזה את
כל העבודה ,החומרי וחומרי העזר להרכבה הדרושי לש ביצוע העבודות ,לרבות ,כל
המיסי ואגרות מכל סוג שהוא )הקיימי ביו חתימת חוזה זה ושיהיו קיימי במהל
ביצוע העבודה( והחלי על פי הסכ זה על הקבל ,ואת הציוד ,ההובלות ,הפיגומי  ,כלי
העבודה ,הוצאות אש"ל מכל סוג שהוא ,הוצאות הסעת פועלי והוצאות בדיקת חומרי
וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלי ביצוע העבודות לפי הוראות חוזה זה ,הכל למעט תשלו
אגרות בניה ,חיבור קבע לחברת החשמל ,מוני מי לדירות ,אגרות כיבוי אש ,היטלי
השבחה ,היטלי פיתוח ,ביוב ,תיעול ,מדרכות וכיוצ"ב ,אשר תשלומ מהווה תנאי למת
היתר בניה ו/או קבלת 'טופס  ,'4ואשר ישולמו בידי הבעלי הרשו ו/או בעלי הזכויות,
כמפורט בחוזה ו/או בנספחיו.

 .12אספקת חומרי וציוד
א.

הקבל מתחייב לספק למקו ביצוע העבודה את כל הציוד ,החומרי  ,המוצרי
והכלי הדרושי לצור ביצוע העבודות .לאחר תשלו תמורת החומרי
והמוצרי האמורי לקבל לא יהיה הקבל רשאי להוציא את חומרי ומוצרי
אלו מהאתר.

ב.

כל החומרי והמוצרי הנועדי לביצוע העבודות יהיו מסוג א' ,ויתאימו
לדרישות התקני הישראליי הרשמיי העדכניי .

 .13אספקת כח אד
א.

הקבל מתחייב להעסיק בביצוע העבודות בעלי מקצוע מנוסי לכל סוג מלאכה
ובמספר המבטיח סיו העבודות בזמ שנקבע בחוזה זה.

ב.

הקבל ישל על חשבונו ישירות את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח האד
הדרוש כנ"ל ,אמצעי התחבורה בשבילו וכל דבר אחר הכרו בכ ,לרבות שכר
העובדי  ,כל המיסי והתשלומי לקרנות ביטוח סוציאלי ,לבטוח לאומי ולמס
הכנסה )במידה והוא חייב עפ"י די( עבור .
הקבל מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדי
הביטוח הלאומי )גביית דמי ביטוח( ,התשי"ד ! .1954

ג.

הקבל נדרש להקפיד על כ שכח האד
הוראות הדי החל.

לפי תקנה  8לתקנות

הפועל בשירותו באתר יועסק לפי

פרק ד ! התחייבויות כלליות

 .14עבודות ארעיות
א.

הקבל יספק וירכיב ,על חשבונו ,פיגומי  ,מערכות תימו ,דרכי  ,מעברי
מורמי  ,סולמות ואמצעי אחרי כיוצא באלה ,הדרושי לביצוע העבודות

)להל" :המתקני הארעיי "( .הקבל ירכיב ,יחזק ,יחזיק ,יחדש ,יתק ויחלי&
את המתקני הארעיי בהתחשב בצרכי הבטיחות בעבודה ובהוראות החוק
והרשויות המוסמכות ויישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבות של המתקני
הארעיי .
ב.

הקבל יחזיק על חשבונו את המתקני הארעיי במצב תקי מש כל תקופת
ביצוע העבודות .בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבל את המתקני הארעיי .

ג.

א ביצוע העבודות מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות ,יתקינ הקבל על חשבונו,
הכל בהיק& ובאופ הדרושי למטרת ביצוע העבודות ,ויחזיק במצב תקי וסדיר
במש כל תקופת ביצוע העבודות .בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבל על חשבונו
את הדרכי הארעיות האמורות ויסלק את כל החומרי והפסולת שיצטברו
כתוצאה מהפירוק .

 .15שמירה על הוראות החוק ובטיחות
א.

על הקבל לשמור בקפדנות על הוראות כל די החל על ביצוע העבודות.

ב.

הקבל מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגו הפקוח על העבודה תשי"ד !
 ,1954את פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות על פיה  ,וכי הוא מקבל על עצמו
את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל .

ג.

לצור ביצוע העבודה לפי הסכ זה רואה הקבל את עצמו כ"מבצע הבניה"
וכ"מנהל עבודה" על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( ,תשמ"ח–1988
ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה מהאמור לעיל.

ד.

הקבל מתחייב לספק על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
לביטחונו של הצבור ,בכל מקו שיהיה צור בכ על פי די או על פי הוראה
מרשות מוסמכת כלשהי .

ה.

הקבל מקבל על עצמו כלפי המזמי את כל האחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק
שיגרמו לעובדיו וכ לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודות ו/או בקשר ע ביצוע.
הקבל משחרר בזאת את המזמי מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל
תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל .

ו.

הקבל מתחייב לפצות ולשפות את המזמי בשל כל הוצאה בגי ענייני
באחריותו של הקבל כאמור בס"ק ה' לעיל מיד לפי דרישתו הראשונה של
המזמי .בכפו& להודעה לקבל של  30ימי מראש ובכתב ,המזמי יהיה זכאי
לנכות את סכו השיפוי הנ"ל מכל סכו שיגיע לקבל בהתא לחוזה זה וזאת
מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכ .

 .16אחזקת מקו העבודה
בתו ביצוע העבודות מתחייב הקבל לנקות את מקו העבודות מכל שיירי בניה ,אשפה
גדולה ,נסורת ,פסולת ,אדמה מיותרת ומכל לכלו גדול אחר וכ לסתו כל בור ,חפירה
זמנית וכיוצא בזה ,וכ לנקות כל רצפה ,דלתות וחלונות מכתמי צבע.

 .17בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסי
א.

הקבל מתחייב להודיע בכתב למפקח ההנדסי על סיומו של כל שלב משלבי
העבודה.

ב.

הקבל מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה ,שנועד
להיות מכוסה או מוסתר ,ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

ג.

הושל חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבל למפקח
ההנדסי בכתב ,שהחלק האמור מוכ לבדיקה והקבל יאפשר ויעזור למפקח
ההנדסי לבדוק ,לבחו ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או
הסתרתו.

ד.

הקבל יחשו& ,יקדח קידוחי ויעשה חורי בכל חלק מהעבודה לפי הוראות
המפקח ההנדסי ,לצור בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ,ולאחר מכ יחזירו לתיקנו
לשביעות רצונו של המפקח ההנדסי .לא מילא הקבל אחר הוראות המפקח
ההנדסי לפי סעי& קט זה ,רשאי המפקח ההנדסי לעשות כאמור והקבל יחזיר
את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח ההנדסי.

ה.

ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעי& קט ד' דלעיל תחולנה על הקבל,
אלא א כ קיי הקבל את התחייבותו לפי הסעיפי הקטני ב' ו – ג' לעיל
והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח ההנדסי.

 .18הגנה על חלקי העבודה
א.

הקבל יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעי הדרושי לש הגנה על החומרי
והמוצרי בתהליכי העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול
להיגר על ידי מפולת אדמה ,שטפונות ,רוח ,שמש ,השפעות אקלימיות אחרות
וכדומה .מבלי לגרוע מ האמור לעיל מובהר כי הקבל יאחז ,על חשבונו ,בכל
האמצעי הדרושי להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני גשמי או מפני כל
מקור מי אחר ,לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות ,שאיבת מי ,
סתימת תעלות ניקוז וכדומה ,הכל לפי דרישת המפקח ההנדסי ולשביעות רצונו.

ב.

כל נזק אשר נגר לחומרי  ,למוצרי  ,לאתר העבודה או לחלקי העבודה ,על ידי
הגורמי המפורטי בסעי& קט א' בי שנקט הקבל באמצעי הגנה נאותי ובי
שלא ,יתוק על ידי הקבל מיד ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח ההנדסי.

ג.

הקבל יג על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגר לו ,לרבות
נזקי העלולי להיגר ע"י עבודות המתבצעות בשלבי מאוחרי יותר.

 .19פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיה של אנשי
א.

הקבל מתחייב שתו כדי בצוע העבודה לא תהיה פגיעה בלתי סבירה ,שלא
לצור ,בנוחיות הצבור ושל כל אד בכביש ,דר ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו שאינו חלק מהמקרקעי ,ובמידה ותהיה פגיעה
כזו מתחייב הקבל לקבל לכ אישור מוקד בכתב מאת הרשויות המוסמכות.

ב.

הקבל אחראי שתו כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכי המובילות למקו
ביצוע העבודות חסומות בצורה שתקשה באופ בלתי סביר על התנועה הרגילה
בדרכי האמורות ,למעט חסימה זמנית אשר תהא הכרחית לצור ביצוע
העבודות ,ובלבד שלצור הובלת של משאות מיוחדי יתקבל תחילה הרשיו
הדרוש לכ מהרשות המוסמכת ,א דרוש ,וינקטו האמצעי הדרושי  ,לרבות
בחירת של הדרכי של כלי הרכב ושל זמני ההובלה )במסגרת שעות העבודה
המקובלות( ,כ שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכי האמורות
וימנע ככל האפשר נזק לדרכי .

ג.

במקרה שתגר הפרעה כלשהי לדרכי הנ"ל ,שהנה בלתי סבירה ,מתחייב
הקבל להסירה מיד ולשפות את המזמי בגי כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ,א
יגרמו לו ,כתוצאה מכ.

ד.

א לצורכי ביצוע העבודות יהא צור להעביר חפ 0כלשהו במקו שההעברה
עלולה לגרו נזק לכביש ,חוטי חשמל ,חוטי טלפו ,צינור כבל וכיו"ב ,בא לא
ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדי  ,ינקוט הקבל באמצעי הזהירות הנדרשי ,
ובמידה והוא נדרש לכ על פי די ,יודיע הקבל בכתב לרשויות המוסמכות לפני
ההעברה ,על פרטי ההעברה ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימי .
במקרה כנ"ל ,הקבל יהא רשאי לבצע את ההעברה א ורק לאחר שיקבל את
אישור של הרשויות המוסמכות ,אול אישורי אלה אינ פוטרי את הקבל
מכל אחריות שהיא.

 .20תיקו נזקי
א.

בכל מקרה שבמהל ביצוע העבודות תינזק עבודת הקבל או חלקה כתוצאה
מביצוע בידי הקבל או מרשלנותו של הקבל ,יהא על הקבל לתק את הנזק מיד
על חשבונו.
הוראות סעי& זה תחולנה ג על כל נזק שנגר ע"י הקבל ברשלנות תו כדי
עבודות תיקו ובדק שבוצעו על ידו בתקופות הבדק והאחריות כאמור בהסכ
זה.

ב.

הקבל אחראי שכל נזק או קלקול שיגרמו לכביש ,דר ,מדרכה ,שביל ,רשת מי ,
ביוב ,תעול ,חשמל ,טלפו וצנורות להעברת דלק או מובילי אחרי וכיו"ב,
שנגרמו ע"י הקבל תו כדי בצוע העבודות ,בי שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובי שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,יתוקנו על חשבונו הוא באופ
היעיל ביותר ולשביעות רצו כל אד או רשות המוסמכי לפקח על הטיפול
בכביש ,בדר ,במדרכה ,בשביל ,ברשת המי  ,ביוב ,תעול ,חשמל ,טלפו ,צנורות
להעברת דלק ,מובילי אחרי וכיו"ב ,כאמור.

פרק ה' ! נזיקי וביטוח

 .21אחריות לנזיקי במקו ביצוע העבודה
מיו העמדת מקו ביצוע העבודות ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבל ,ועד מסירת
כאמור בסעי&  30להל ,יהיה הקבל אחראי לשמירת מקו העבודות וכ לשמירת
החומרי  ,הציוד ,המתקני והדברי האחרי שהובאו על ידי הקבל למקו ביצוע
העבודות.

 .22נזיקי לגו %או לרכוש
הקבל יהיה אחראי כלפי המזמי לכל נזק או אבד שייגרמו תו כדי ביצוע העבודות לגופו
או לרכושו של אד כלשהו ,וינקוט בכל האמצעי האפשריי למניעת .

 .23נזק לצד שלישי
הקבל יהיה אחראי כלפי המזמי לכל נזק שיגר על ידו תו כדי או עקב בצוע העבודות או
בקשר לכ לגופו או לרכושו של אד כלשהו ,כולל ומבלי לפגוע בכלליות הנ"ל אנשי
המבקרי  ,העובדי המשתמשי והמחזיקי בבני הקיי ו/או באתר ו/או במבני

סמוכי  ,וינקוט בכל הצעדי למניעת כל נזק כנ"ל .הקבל יפצה את המזמי על כל סכו
או הוצאה שהמזמי יצטר לשל או להוציא בגי כל נזק שנגר כנ"ל ואשר הקבל
אחראי לו כלעיל ,כולל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של המזמי.

 .24נזיקי לעובדי
הקבל מתחייב כלפי המזמי לשל כל דמי נזק או פיצויי המגיעי על פי די לעובד או
לכל אד אחר הנמצא בשרותו של הקבל כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תו כדי ביצוע
העבודות ,ותו כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק ובקשר לכ.

 .25ביטוח
בטוח הקבל
א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבל לפי חוזה זה או לפי כל די ,יערו הקבל פוליסות
ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמש )להל" :ביטוח העבודות הקבלניות"(
על מנת להג על המזמי ו/או יתר בעלי הזכויות ו/או הקבל ו/או הבאי מכוחו
בפני אובד ,נזק או אחריות הקשורי או הנובעי מביצוע העבודות בפרוייקט.
בכפו& לתנאי  ,סייגי  ,גבולות אחריות מבוטח וסכומי ההשתתפות העצמית
הכלולי בביטוח העבודות הקבלניות ,יכללו ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי
הביטוח המפורטי להל:

פרק   1נזק רכוש
אבד או נזק פיזיי ובלתי צפויי שייגרמו לעבודות במש תקופת ביצוע.

פרק   2אחריות כלפי צד ג'
חבות כלפי צד שלישי בגי פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במש תקופת
ביצוע העבודות ,לרבות בתקופת הבדק.

פרק   3אחריות מעבידי
חבות כלפי עובדי בגי פגיעה גופנית הנגרמת באתר במש תקופת ביצוע
העבודות ,תו כדי ועקב ביצוע.
ב.

ש המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יורחב לכלול ג את המזמי.
המוטב לתגמולי ביטוח העבודות הקבלניות יהיה הקבל.
הקבל ישא בעלות הביטוח )פרמיות(.
בנוס& רשאי יהיה המזמי לדרוש כי הקבל יוסי& לש המבוטח בביטוח
העבודות הקבלניות ויכלול ג את הבנק וכ לשעבד לבנק את פוליסת ביטוח
העבודות הקבלניות .אי באמור לגרוע מהוראת ס"ק ג' להל.
המזמי יפעל לקבלת אישור הבנק לכ שכספי הפוליסה יופנו לצור קימו הנזק
שבעטיו תקו הזכאות לכספי הפוליסה.

ג.

בכפו& להעדר הפרה יסודית בידי הקבל של הסכ זה ,מוסכ כי בקרות מקרה
ביטוח המבוטח על פי פרק ) (1של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא

הסכ זה ,יהיה הקבל זכאי למלוא הכספי מתו תגמולי הביטוח אשר יתקבלו
בפועל מאת המבטח )א יתקבלו(.
הקבל מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה ,תביעה או דרישה
מכל מי וסוג שהוא באשר לתוכ או היק& ביטוח העבודות הקבלניות .ככל
שלדעת הקבל קיי צור להרחיב את היק& ביטוח העבודות הקבלניות או
לערו ביטוחי נוספי  ,מתחייב הקבל להוסי& או לערו את הביטוח הנוס&
כאמור ,על חשבונו הוא.
ד.

בנוס& לאמור לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הקבל על פי חוזה זה או על פי כל די,
מתחייב הקבל שיהיה בידיו במש כל תקופת אחריותו על פי הסכ זה ועפ"י כל
די ,את הביטוחי המפורטי להל )שכול יחדיו יקראו ! "ביטוח הקבל"(
ביטוח חובה לנזקי גו& כנדרש על פי די בגי פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב
כהגדרתו בחוק.
ביטוח לרכוש צד ג' כתוצאה משימוש בכלי רכב ו/או כלי ו/או ציוד אחר בגבול
אחריות שלא יפחת מ !  $ 100,000ארה"ב לנפגע אחד.
ביטוח מקי& ו/או כל הסיכוני לכלי  ,ציוד ומתקני שהובאו ע"י ו/או עבורו
לאתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות מנופי  ,עגורני  ,מתקני הרמה,
מעליות משא ,מעמיסי  ,טרקטורי  ,מערבלי וכל ציוד הנדסי אחר.

ה.

ביטוחי הקבל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל ו/או לצמצ
את היקפ  ,אלא א כ מסר המבטח למזמי הודעה בדואר רשו על כוונתו
לעשות כ  60יו מראש.

ו.

הקבל יהא המבוטח והמוטב היחיד בקשר ע ביטוחי הקבל .
ביטוחי הקבל יכללו סעי& מפורש בדבר ויתור על זכות לתחלו& ) (Subrogationנגד
כל יחיד מיחידי המבוטח ובני משפחותיה .

ז.

ח.

מוסכ בזה במפורש כי אי בעריכת הביטוחי
אחריותו של הקבל על פי הסכ זה או על פי כל די.

האמורי

כדי לצמצ

את

הקבל מתחייב לקיי את תנאי כל הביטוחי הנערכי על פי הסכ זה ובמיוחד
לשל את פרמיות הביטוח במועד.
כ מתחייבי הצדדי לשת& פעולה האחד ע משנהו לש שמירה ומימוש של
זכויותיו על פיה .

ט.

הוראות סעי& זה אינ באות לגרוע מחיובי הקבל לפי הסכ זה.

י.

לא התקשר הקבל בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בה על פי הוראות
ההסכ  ,או שלא קיי במלוא ו/או במועד את כל דרישות חוזי הביטוח ,יחולו
ההוראות הבאות:
.1

המזמי רשאי ,לאחר שנת לקבל התראה של ) 15חמישה עשר( ימי
מראש ובכתב ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשל דמי ביטוח,
לרבות דמי  ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.

יא.

.2

עשה המזמי כאמור בפסקה  ,1יחולו כל הוצאותיו על הקבל ורשאי
המזמי ,א בחר לעשות כ ,לפי שיקול דעתו ובכפו& להודעה לקבל של
 14ימי מראש ובכתב ,לנכות כל סכו ששיל מכל סכו שיגיע ממנו
לקבל בכל זמ שהוא ,לפי ההסכ או לפי הסכ אחר או לפי די ורשאי
היא לגבות סכו זה מהקבל בכל דר אחרת.

.3

אי בהוראות סעי& קט זה כדי לגרוע מחובות הקבל המפורטות בסעי&
זה ,או כדי להטיל על המזמי חבות כלשהי.

כל הוראה בסעי& זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח של הוראות החוזה
בדבר אחריותו של הקבל.

פרק ו'  #מהל* ביצוע העבודה

 .26התחלת ביצוע העבודה
א.

הקבל יתחיל בביצוע העבודה במועד התחלת הבניה כהגדרתו בסעי&  17לחוזה
וימשי בבצוע העבודה בקצב הדרוש על מנת להשלימה בתו תקופת הביצוע.

ב.

מסירת החזקה באתר או בחלק הימנו לידי הקבל כאמור לעיל לא תקנה לו כל
זכות לגבי האתר ו/או מתקני ו/או מבני הנמצאי בו.

ג.

הרשות להימצאותו באתר ,ניתנת לקבל לצור ביצוע העבודות על פי החוזה
בלבד והקבל מתחייב כי יפנה ויגרו שעובדיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיה
יפנו את המקו מיד ע גמר ביצוע העבודות ו/או על פי הוראות המזמי ו/או
הוראות החוזה.

ד.

הקבל מתחייב כי ימנע בעד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או עובדיה
ללו באתר.

 .27עבודות בשעות נוספות
א.

לא תיעשה שו עבודה בימי שבת ומועדי ישראל )לא כולל חול המועד( ,אלא א
קיבל הקבל את כל האישורי הדרושי לכ ,ככל שדרושי  ,והכל על אחריות
הקבל.

ב.

לצור עבודה בלילות ,בתנאי שתבוצענה בהתא להוראות כל די בקשר לכ,
יתקי הקבל ויחזיק על חשבונו תאורה מספיקה ומתאימה במקו ביצוע
העבודה.

ג.

למע הסר ספק מובהר כי הקבל לא יהיה זכאי לכל תשלו נוס& בגי עבודה
שבוצעה בשעות הלילה.

 .28מועד סיו העבודה
א.

הקבל מתחייב להשלי ולסיי את העבודות כמפורט בסעי&  30להל עד תו
תקופת הביצוע.

ב.

נגר עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליו או ע"י תנאי אחרי שלא היתה
לקבל שליטה עליה ולא היתה לו אפשרות סבירה למנוע את העיכוב ,תואר

תקופת הביצוע בפרק זמ השווה לפרק הזמ בו היו קיימי אותו כוח עליו או
תנאי אחרי  ,ועוד  7ימי לצור התארגנות מחדש.
ג.

מוסכ בזה כי מחסור כלשהו בכח אד ו/או מחסור בחומרי בני לא יהווה
בשו מקרה הצדקה לדחיית מועד השלמת העבודה ,אלא א מדובר במחסור
ארצי ובכפו& לכ שהקבל נקט בכל האמצעי הסבירי הדרושי להערכות
לקראת מחסור כאמור.

ד.

מוסכ כי לא יהיה הארכת תקופת הביצוע כאמור לשנות תנאי מתנאי החוזה,
ולא יזכה את הקבל בתוספת לשכר החוזה ,למעט הפרשי הצמדה כאמור
בהסכ זה.

 .29פיצויי מוסכמי מראש על איחורי
א.

בכפו& לסעי&  15לחוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א– ,1970א לא
ישלי הקבל את העבודה ע תו תקופת הביצוע )בכפו& להארכת תקופת
הביצוע כאמור בחוזה( ,ובתוספת תקופת הגרייס ,מתחייב הוא לשל למזמי
פיצוי קבוע ומוער מראש בס של  4%/12משכר החוזה לכל יו איחור לגבי כל
אחד מיחידי המזמי כמפורט בנספח ט' וזאת מבלי שהמזמי יהיה חייב להוכיח
את נזקו ,מבלי לגרוע מכל יתר תרופות המוקנות למזמי כתוצאה מכ.

ב.

בכפו& לאישור מפקח המזמי ,ובכפו& להודעה לקבל של  14ימי מראש ובכתב,
כל אחד מיחידי המזמי ,יהיה רשאי לנכות את סכו הפיצויי האמורי מכל
סכו שיגיע לקבל בכל זמ שהוא וכ יהא רשאי לגבותו מהקבל בכל דר
אחרת .תשלו הפיצויי או ניכויי אי בה כשלעצמ כדי לשחרר את הקבל
מהתחייבותו להשלי את העבודה או שחרור מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

ג.

בנוס& לאמור ,איחור של הקבל בסיו העבודות כאמור לעיל יתיר למזמי ,מבלי
לפגוע ביתר תרופותיו ,איחור מקביל במילוי התחייבויותיו כלפי הקבל.

 .30השלמה ומסירה
א.

השלי הקבל את העבודות ,יודיע על כ למזמי ויזמנו לבודקה )להל:
"הבדיקה"( .להסרת ספק ,במועד הבדיקה ,כפי שיתוא בי המזמי לבי הקבל
ולא יאוחר מאשר תו  10ימי מקבלת דרישה בכתב מאת הקבל ,יבדוק
המזמי ו/או מי מטעמו הא קיימי ליקויי בעבודות ,א לאו .תו כדי
הבדיקה תיער ע"י הקבל ,על דעתו של המזמי ,תרשומת )להל !
"התרשומת"( ,אשר תיחת ע"י המזמי ,בה יצוי א יש צור בתיקוני או
השלמות בעבודות ,על מנת להתאי את הבניה להוראות חוזה זה )להל:
"התיקוני "(.

ב.

במועד שיתוא בי הקבל לבי המזמי ,א לא יאוחר מאשר  21ימי לאחר
מועד הבדיקה או מיד לאחר קבלת 'טופס  '4בגי הבני ותשלו מלוא שכר
החוזה לקבל ,לפי המאוחר ,יערו המזמי בדיקה נוספת של העבודות )להל:
"הבדיקה הסופית"(.
כללה התרשומת תיקוני  ,אזיי אלו יבוצעו בידי הקבל עד מועד הבדיקה
הסופית )למעט תיקוני שאינ מונעי שימוש סביר בעבודות ,אשר יכול ויתוקנו
לאחר מועד הבדיקה הסופית(.

מצא המזמי במועד הבדיקה הסופית ,כי העבודות מושלמות בהתא להוראות
החוזה )למעט תיקו ליקויי  ,אשר קיומ אינו מונע שימוש סביר בעבודות
למטרת( ,יקבל המזמי את החזקה בעבודות ,בדר של חתימת על פרוטוקול
מסירה )להל" :פרוטוקול המסירה"( .במועד חתימת פרוטוקול המסירה ימסור
הקבל למזמי תעודות אחריות אשר נמסרו לו על על ידי יצרני שוני בקשר ע
מערכות שהותקנו בעבודות ,א נמסרו.
ג.

מוסכ כי הבדיקה יכול ותיער בטר קבלת 'טופס  '4בגי הבני בו מצויות
העבודות ,אול פרוטוקול המסירה ייער לאחר קבלתו.

ד.

לא הופיע המזמי לבדיקה ו/או לבדיקה הסופית ,הכל מסיבות שאינ בשליטת
הקבל ,ית הקבל למזמי ארכה של  10ימי שלאחריה תיחשבנה העבודות
כאילו נמסרו למזמי ,אפילו לא התייצב המזמי לצור עריכת התרשומת ו/או
פרוטוקול המסירה ,לפי המקרה .בנוס& ומבלי לגרוע מ האמור לעיל ,לא הוזמ
המזמי לביצוע הבדיקה הסופית בשל אי תשלו מלוא שכר החוזה לקבל ,אזיי
תיחשבנה העבודות כאילו נמסרו למזמי החל מהמועד בו היו מוכנות ה לביצוע
הבדיקה הסופית ,על פי הודעת הקבל בכתב.
להסרת ספק ,מהמועד בו רואי את העבודות כאילו נמסרו למזמי ,מלוא
האחריות בקשר ע העבודות תהא של המזמי בלבד ,לרבות מלוא התשלומי
בקשר עימ ,ובי היתר תשלו ארנונה ,תשלומי בגי הרכוש המשות&,
האחריות לביטוח ועוד .עוד מובהר ,כי בכל מקרה לאחר המועד הנ"ל לא יראו
את הקבל כשומר ,בי בשכר ובי שלא בשכר .מבלי לגרוע מ האמור לעיל ומבלי
לגרוע מיתר זכויות הקבל ,מוסכ כי מפתחות העבודות ימשיכו להיות מוחזקי
בידי הקבל ,עד לתשלו שכר החוזה.

ה.

המועד בו נמסרו העבודות למזמי ,בי בפועל ובי בכוח )כאמור בס"ק ד' לעיל(
ייקרא להל" :מועד המסירה".

ו.

השלמת העבודות כוללת ,בי היתר ,מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע
העבודות והשלמת בהתא לרשויות התכנו המוסמכות )לרבות הג"א ,חברת
החשמל ,חברת בזק ,מכבי אש ,הרשות המקומית וכיו"ב( ,לרבות השלמת הרכוש
המשות& וכל עבודות התאו ו/או הטיפול ע הגופי ו/או הרשויות הנ"ל בכל
הקשור לחיבור העבודות לרשתות השונות )מי  ,ביוב ,חשמל ,תקשורת ,גז
וכיו"ב( )בכפו& לסעי&  15.2לחוזה( ,וקבלת אישור הגופי ו/או הרשויות הנ"ל
לביצוע החיבור/י )קרי ,קבלת 'טופס  ,('4והכל בכפו& להעדר מניעה שאינה
קשורה בקבל.
בנוס& מוסכ כי ,ככל והמועצה האזורית נוהגת להוציא תעודות גמר ,הקבל
יהא אחראי לקבלת תעודת גמר לפרוייקט )בכפו& להעדר מניעה שאינה קשורה
בקבל( ,אול קבלת תעודת הגמר הנ"ל לא תהווה תנאי להשלמת העבודות ו/או
תשלו מלוא שכר החוזה .נדרש המזמי ע"י הרשות המקומית ,כתנאי לקבלת
תעודת הגמר ,להגיש לרשות המקומית ערבות מכל סוג שהוא להבטחת השלמת
התחייבויות בקשר ע תעודת הגמר ,תחול חובה זו על הקבל וההוצאות יהיו על
חשבונו.
מוסכ
פסולת.

כי העבודות תימסרנה למזמי כשה פנויות מכל אד

וחפ ,0לרבות

ז.

אי במסירה ו/או בבצוע עבודות ע"י הקבל לפי התרשומת ו/או לפי פרוטוקול
המסירה כדי לגרוע מהתחייבותו של הקבל כלפי המזמי כאמור בסעי& 31
להל.

 .31בדק
א.

הקבל יהיה אחראי כלפי המזמי על פי הכללי הקבועי בחוק המכר )דירות(
תשל"ג  ,1973בחוק המכר )דירות( )תיקו מס'  (3התש" !  1990ובהתא לכל
תיקו מאוחר לה )להל ! "חוק המכר )דירות("( כאילו היה הקבל ! מוכר
הדירה וכל אחד מיחידי המזמי או חליפו ! קונה הדירה.

ב.

הקבל אחראי לטיב העבודות ,החומרי והאביזרי שבוצעו ו/או שסופקו ע"י
הקבל וזאת במש ) 36שלושי ושישה( חודשי לפחות מיו מסירת הבניי
והדירות למזמי או לתקופה ארוכה יותר הקבועה בדי ביחס לתקופת הבדק
ו/או לתקופת האחריות ,כהגדרת בחוק המכר )דירות( .התגלו במש תקופה
כאמור ,מגרעות ,קלקולי  ,ליקויי  ,פגמי  ,או אי!התאמה כתוצאה מעבודה
גרועה או שלא במיומנות הנדרשת וכ מחומרי ו/או אביזרי גרועי או שאינ
מתאימי  ,או מכל סיבה אחרת שהדי קובע או יקבע ,יהיה הקבל חייב לתק על
חשבונו את כל המגרעות ,הקלקולי והפגמי שעליה יקבל הודעה בכתב במש
תקופת האחריות .מכתב רשו שישלח לכתובת הקבל המצוינת בהסכ זה,
יחשב כאילו הגיע לתעודתו ) 3שלושה( ימי לאחר שנשלח.
למע הסר ספק יובהר כי האמור בסעי& קט זה לעיל ,לא יחול על ליקויי
הנובעי מתכנו לקוי של המתכנני ואשר לא נית היה לאתר בבדיקה קפדנית
של קבל סביר ומיומ כמקובל וכנהוג בחברות קבלניות גדולות בהתא לאמור
בסעי&  3.2להסכ .

ג.

אחריות הקבל לגבי איטו תהיה ל! ) 10עשר( שני לפחות ממועד סיו הבנייה.
בא תקופות הבדק והאחריות החלי על קבל ולפי חוק המכר )דירות( ארוכות
יותר מהקבוע בסעי& זה יחולו ויחייבו הוראות חוק המכר )דירות(.

ד.

לא מילא הקבל את התחייבויותיו עפ"י הסכ זה ולא עשה את התיקוני
הדרושי כפי שנדרש לכ בכתב ע"י המזמי תו תקופת זמ סבירה ,שלא תעלה
על  60יו  ,ובתיקוני דחופי תו  48שעות לכל המאוחר ,יהיה המזמי רשאי
לבצע את הפעולות הדרושות והתיקוני על חשבו הקבל וההוצאות הקשורות
בכ יחולו על הקבל .בכל מקרה חייב הקבל לבצע כל תיקו דחו& מיד ע קבלת
הודעה על כ.
במקרה כזה יחזיר הקבל למזמי את ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקו האמור
מיד ע הדרישה הראשונה בכתב ,בצירו& ריבית בשיעור של  18%לשנה,
מחושבת מיו ההוצאה בידי מזמי ועד להחזר בפועל.
המועדי הנקובי בסעי& זה ייחשבו מעיקרי ההסכ והפרת תחשב כהפרה
יסודית.

ה.

להבטחת התחייבות הקבל בסעיפי א ,ב ,ו!ד' להל ,ימסור הקבל למזמי
כתנאי לתשלו החשבו הסופי ,ערבות בנקאית צמודה למדד המחירי ובלתי
מותנית על ס השווה ל ! ) 5%חמישה אחוזי ( משכר החוזה ללא מע"מ כמפורט
בנספח ט' להסכ )צמוד בהתא לתנאי החוזה( ,שתוקפה יהיה  12חודשי
לאחר מועד הוצאה )להל" :ערבות הטיב למזמי"(.

ידוע ליחידי המזמי ,כי המוטב על פי ערבות הטיב לקבוצת הרוכשי תהא
הנציגות אשר יהיה רשאי להמחות את הערבות לידי הנציגות )כהגדרתה בהסכ
השיתו&( ,בכשירותה כנאמ לטובת קבוצת הרוכשי  ,וכי היא תונפק כערבות
טיב אחת לטובת כל חברי קבוצת הרוכשי .
המזמי )או כל אחד מיחידיו( יהיה רשאי להפעיל את ערבות הטיב למזמי בכל
עת שלדעת מפקח המזמי הפר הקבל את התחייבויותיו על פי סעי&  31זה,
ולמזמי נגר נזק כתוצאה מכ ,וזאת בסכו נזקו האמור של המזמי ,כפי
שיקבע מפקח המזמי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מקו בו יבקש המזמי לממש את ערבות הטיב
למזמי או כל חלק הימנה ,יחולו ההוראות דלהל:
המזמי יפנה למפקח לש קבלת אישורו ,כי קמה למזמי זכות לממש את ערבות
הטיב למזמי.
היה והמפקח יאשר כי קמה למזמי זכות כאמור ,אזי יקבע הוא ג מהו הסכו
מערבות הטיב למזמי אשר טר מומשה עד אותו מועד בידי המזמי )א
מומשה( ,אותו רשאי המזמי לממש.
נית אישור המפקח כאמור בכתב )אשר העתק הימנו יימסר לקבל( ,אזיי בחלו&
 14ימי לאחר שימסור המפקח לקבל את אישורו הנ"ל )למעט א במהל
אות  14ימי מש המזמי את בקשתו לממש את ערבות הטיב למזמי( ,יפנה
המפקח לבנק מנפיק ערבות הטיב להמזמי ,בדרישה למימושה ,בסכו אשר
אישר הוא כאמור.
תו  7ימי לאחר שיתקבלו אצלו הכספי
כספי אלו למזמי.

שמומשו כאמור ,יעביר המפקח

המפקח ישיב לקבל את ערבות הטיב למזמי בחלו&  12חודשי לאחר מועד
הוצאתה.
למרות האמור ,היה ובמועד הנ"ל תהא תלויה ועומדת כנגד הקבל תביעה של
המזמי בקשר ע ליקויי בעבודות ,והעתק מתביעה זו הומצא למפקח ,אזי
יפעל המפקח לגרו לכ כי במועד האמור יפחת סכו ערבות הטיב למזמי כדי
סכו התביעה הנ"ל.
ו.

להסרת ספק מובהר בזאת מפורשות ,כי הקבל אינו 'מוכר' לצור הוראות חוק
המכר )דירות( ,תשל"ג !  ,1973וכי הוראות החוק הנ"ל לא יחולו ביחסי שבי
הקבל לבי המזמי.

 .32הפסקת עבודה
א.

המזמי מתחייב לאפשר לקבל לבצע את העבודות ברצ& ,ולא לבצע כל מעשה או
מחדל ,העלול למנוע ו/או להפריע ו/או לעכב את ביצוע העבודות בידי הקבל.

ב.

היה ולמרות האמור לעיל הופסקה העבודה לפרק זמ מסוי בשל סיבה שאינה
קשורה לקבל ,לרבות הוראה מאת רשות מוסמכת )למעט א ניתנה בשל מעשה
או מחדל של הקבל( ,יהיה הקבל זכאי לארכה לש השלמת העבודות בתקופה
המקבילה לתקופת הפסקת העבודה בתוספת  30יו לצרכי התארגנות.

ג.

בנוס& ,ככל והפסקת העבודה כאמור מקורה במזמי ,יהיה זכאי הקבל להחזר
הוצאותיו בתקופת הפסקת העבודה ,לרבות הוצאות ישירות ותקורות.

ד.

בנוס& לאמור בס"ק ב' ומבלי לגרוע הימנו ,הופסקה העבודה כאמור לעיל לפרק
זמ של יותר מ !  60ימי במצטבר ,רשאי הקבל לדרוש מהמזמי עריכת חשבו
סופי עבור אות חלקי עבודות שבוצעו על ידו למועד הפסקת העבודה לפי
המחירי ותנאי התשלו הנקובי בהסכ לחלקי עבודות אלו.

 .33סילוק יד הקבל
א.

ב.

בכל אחד מהמקרי שלהל יהא המזמי רשאי לסלק ידו של הקבל מביצוע
העבודות ולהשלי את העבודות או כל חלק מה בעצמו או בכל דר אחרת
ולהשתמש לש כ בכל החומרי שמחיר שול על ידי המזמי ולאחר מכ
למכור את עודפי החומרי ולהשתמש בתמורת לכיסוי כל סכו המגיע למזמי
מהקבל לפי החוזה .מובהר כי למזמי קיימת זכות עיכבו בכל החומרי
והאביזרי שהובאו על ידי הקבל לאתר לש ביצוע העבודות .במקרה כאמור,
הקבל יהיה מנוע מלטעו כי הוא בעל זכות כלשהי באתר או בציוד או בחומרי
ולא תהיה לו זכות כלשהי לעכבו ,ואלה המקרי :
(1

כשהקבל נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,כשנית נגדו צו כינוס
נכסי או שהקבל עשה סידור ע או לטובת נושיו ואלו לא בוטלו לאחר
שהתקיי דיו בהליכי דלעיל במעמד הצדדי  ,או תו  90יו  ,לפי
המוקד מבי אלה.

(2

במקרה שיוטל עקול על כל נכסי הקבל או כל חלק מהותי מה  ,ובלבד
שצפוי כי ישפיע על ביצוע העבודות ,או על כספי המגיעי לקבל
מהמזמי או על כל חלק מה  ,או תעשה פעולת הוצאה לפועל אחרת נגד
נכסי כנ"ל ,והעיקול לא יוסר ,או פעולת ההוצאה לפועל לא תבוטל תו
 60יו מיו הטלת העיקול או מיו עשיית פעולת ההוצאה לפועל.

(3

כשהקבל מסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר ,פרט למקרה בו שיעבד
הקבל את זכויותיו החוזיות על פי הסכ זה.

(4

כשהקבל מסתלק מביצוע החוזה.

(5

כשאי הקבל מתחיל בביצוע העבודות או כשאי הוא ממשי בביצוע
בהתא להוראות חוזה זה.

(6

כשהקבל מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י החוזה ולא תיק
את ההפרה בתו  30ימי מיו שנדרש ע"י המזמי בכתב לעשות זאת.

בכל מקרה שהמזמי ישתמש בזכותו לסילוק ידו של הקבל מהעבודה ,בהתא
לחוזה ,מתחייב הקבל מיד לדרישתו בכתב של המזמי ,להסתלק מ האתר
ולהשאיר בו את כל החומרי  ,והמוצרי שהובאו על ידו לאתר ושמחיר שול
על ידי המזמי .לא מילא הקבל אחר דרישת המזמי כאמור לעיל ,אזי בכפו&
להוראות כל די יהיה המזמי זכאי לפנות לביהמ"ש ,ולקבל צו מניעה במעמד צד
אחד בלבד וללא מת ערובה ! שימנע מ הקבל להימצא באתר ו/או להפריע
להמש העבודה ו/או להוציא את החומרי מהאתר.

זה בידי

ג.

סילוק ידו של הקבל לפי סעי& קט א' לעיל כמוהו כביטול הסכ
המזמי.

ד.

למרות האמור ,מוסכ כי סילוק ידו של הקבל מביצוע ההסכ ו/או ביטול
ההסכ בכל דר אחרת יכול ויבוצע א ורק בחתימת כל בעלי הזכויות.

פרק ז' #שינויי בביצוע העבודה והערכת

 .34שינויי ותוספות בהיק %העבודה ובצורתה
בכפו& להוראות סעי&  34זה להל ,המזמי ,באמצעות הקבל בלבד ,יהא רשאי לבצע
שינויי בעבודות למפרט )נספח ג( ו/או ביחס לתוכניות )נספח ד( )להל ! "השינויי "(
וכמפורט להל:
ביצוע השינויי תלוי בכ שהינ עפ"י די ואינ מחייבי קבלת היתר
א.
בניה או היתר אחר על פי די וכ ,שאי בשינויי לחרוג מהקונסטרוקציה
והקווי הראשיי של תשתיות הבני ,ושהמזמי ביקש לבצע במסגרת
המועדי שיקבעו לש כ ע"י הקבל.
ב.

ביצוע השינויי כפו& לחתימה על הסכ שינויי )נספח ז'( )אשר במידת הצור
יכלול הארכת תקופת הביצוע הקבועה בהסכ זה( ,אליו תצורפנה תוכניות
לביצוע השינויי אשר יוכנו על ידי בעלי מקצוע מטעמו של המזמי ,ויאושרו על
ידי הקבל )וככל הנדרש על ידי היוע 0הרלוונטי( מראש ובכתב ,וכ תשלו
תמורת השינויי לקבל מראש ,בהתא לס"ק ג' להל.

ג.

הקבל יהיה זכאי לתשלו בגי השינויי  ,אשר ייקבע לפי מחירי היחידות
הנקובי במחירו "דקל – שינויי דיירי " .עוד יודגש ,כי במקרה בו פרט ו/או
יחידה שמחיר אינו קבוע במחירו "דקל – שינויי דיירי " ו/או שקיימת
מחלוקת בי יחיד המזמי ,מזמי השינוי ,לבי הקבל – ייקבע מפקח הפרוייקט
בדבר העלות הראויה בגי הפרט ו/או היחידה הנ"ל – וקביעתו תהיה סופית
ושאינה שנויה במחלוקת.השינויי ישולמו ע"י הדייר מראש כתנאי לביצוע
השינויי .
כמחירי הנקובי במחירו "דקל – שינויי דיירי " ייחשבו אלה הנקובי במועד
חתימת הסכ זה כשה צמודי למדד תשומות הבניה מאותו המועד ועד מועד
ביצוע התשלו בגי השינויי המוזמני .

ד.

החליט המזמי לבטל הספקתו של כל חומר ,מוצר או אביזר המפורט במפרט
)נספח ג'( ,יקבל הוא זיכוי בסכו השווה למחיר החומר/מוצר/אביזר אשר
לס"ק ג' לעיל ובכפו& לכ
הספקתו בוטלה ,אשר יקבע בהתא
שהמוצר/חומר/אביזר עדיי לא נרכש על ידי הקבל.

ה.

השינויי יאושרו א ורק בתנאי שביצוע לא יעכב את ביצוע הבניה של כלל
הפרוייקט והשלמתו במועד.

ו.

במקרה בו הצד המבקש שינויי בדירתו לא הגיע להסכ בכתב ע הקבל בדבר
ביצוע השינויי בדירתו עד לגמר בניית השלד של הקומה בה מצויה דירתו,
תבוצע בניית דירתו לפי התכנית המקורית ועל פי המפרט שנקבע.

ז.

עד למסירת כל היחידות בבניי למשתתפי או למי מטעמ וקבלת תעודת גמר
לבניי )לרבות טופס  ,(4אל נית לבצע עבודות שינויי או תוספות כלשה שלא
באמצעות הקבל המבצע.

פרק ח' #שונות

 .35ערבויות
א.

הקבל מתחייב להארי מדי פע בפע את תוק& הערבויות המוצאות לפי
הוראות החוזה ,לפחות  21ימי לפני תו תוקפ ,זאת עד תו התקופה בה
עליה לעמוד בתוק& על פי הוראות החוזה.

ב.

במידה והקבל לא יארי את הערבויות בהתא לאמור בסעי& א' לעיל יהיה
המזמי רשאי לממש את הערבויות כול או מקצת.

 .36ויתור על זכות הקיזוז
הקבל מוותר בזאת על זכויות הקיזוז כלפי המזמי.

 .37חוזה לטובת אד שלישי
מוסכ מפורשות ,כי הוראות חוזה זה אינ בגדר 'חוזה לטובת אד שלישי'.

 .38שיפוי – הוראות כלליות
כל מקו בו בהסכ זה בו מתחייב הקבל לשפות את המזמי )אפילו עשוי להשתמע
מהוראות החוזה אחרת( ,מוסכ כי חבותו זו של הקבל תהא א ורק בגי תשלו
ששול על ידי המזמי על פי פסק די חלוט ,ובלבד שניתנה לקבל אפשרות להתגונ כנגד
התביעה נשוא פסק הדי הנ"ל ,וכ בלבד שככל שפסק הדי נית בפשרה ,נתקבלה
הסכמת הקבל לפשרה מראש ובכתב.

 .39כניסה לאתר
א.

המזמי ו/או מי מטעמו יהיו ראשי להיכנס לאתר א ורק בתיאו מראש ע
הקבל ,לפחות  48שעות מראש.

ב.

בעת נוכחות המזמי ו/או מי מטעמו באתר ,יהא עליה לנהוג על פי הוראות
הבטיחות כפי שימסרו על ידי הקבל ,ובי היתר יחויבו בחבישת קסדה ויתר
אמצעי זהירות כפי שיורה הקבל.

ג.

בכל מקרה ,לא תותר כניסת ילדי לאתר.
ולראיה באו הצדדי על החתו :

המזמי

הקבל

הצדדי – על פי הטבלה שלהל:
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