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 הסכם הקמה
  

 20אשר נערך ונחתם ביהוד ביום ___ לחודש __________ שנת ___
 
 
 

 עיריית יהוד מונוסון   בין:   
 "(העירייה)להלן: "          

 מצד אחד;            
 
 
 
 ____________________   לבין:   
 ___________  מס'  תאגיד      
 "(הזכיין: "ביחד ולחוד )להלן       
 ;מצד שני            
 
 
 
 

" או המתחם")קאנטרי מתחם והעירייה פרסמה מכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של   הואיל
 המוגדרת להלן; , למשך תקופת ההתקשרותט להלן"( ביהוד מונוסון כמפורהפרויקט"

 
 נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;  הזכייןוהצעת   והואיל

 
 וברצון העירייה כי הפרויקט יתוכנן ויבוצע בהתאם להוראות הסכם זה ברמה ובאיכות גבוהים;  והואיל

 
וברצון הזכיין לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה והוא מצהיר כי הוא בעל ניסיון, ידע,   והואיל

יכולת ואמצעים מקצועיים, טכניים וכספיים לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה 
 וברמה ובאיכות גבוהים; 

 
חם, למעט זכויות כבר רשות ומוסכם כי לזכיין לא יוענקו כל זכויות במקרקעין עליהם יוקם המת  והואיל

 המוענקות לזכיין בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לתנאיו;
 

והזכיין התחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות בתכנון הפרויקט, בביצועו, בציודו, בניהולו   והואיל
ובתפעולו כמפורט בהסכם זה וכן לשאת בכל ההוצאות ובכל התשלומים המתחייבים ממנו על פי 

ועל פי הסכם ההפעלה וזאת כנגד קבלת הזכות לגבות תשלומים המותרים על פי הסכם  הסכם זה
 ההפעלה ובכפוף לתנאיו;

 
 וברצון הצדדים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הסכם זה; והואיל

 
 

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

 
  להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  .1.1

 
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים כיתר  זה כל מסמכי המכרז והנספחים להסכם .1.2

  תנאיו.
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למסמכים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך ורק  זה החלוקה של הסכם .1.3

  לנוחיות הקורא ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו.
 
 

רשום בצידם, אלא אם כן הקשר הבפרשנות הסכם זה, יהיה פירושם של המונחים שלהלן  .1.4
 אחרת: הדברים מחייב 

"אתר 
 או" ות/העבודה

" או האתר"
" או המקרקעין"
 "המגרש"
 

אשר בהם, דרכם, מתחתם,  252חלקה  6695הידועים כגוש  מקרקעין
והעבודות, לרבות כל  הפרויקטו/או מעליהם ו/או בסביבתם יבוצעו 

מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הזכיין לצורך ביצוע 
וכל מקום אחר בו תבוצענה עבודות זה  סכםהתחייבויותיו על פי ה

  זה. כםהסבהתאם ל
 

 "המממן הגוף"
 

 להלן; 7.4בסעיף  כהגדרתו
 

או  "ההסכם"
" או הסכם זה"
 "הסכם ההקמה"
 

כשהוא כולל את כל נספחיו, בין מתחם לתכנון והקמה של ההסכם זה 
שצורפו כחלק ממסמכי המכרז ובין שלא צורפו למסמכי המכרז, בין 
שצורפו אליהם בפועל ובין שלא צורפו בפועל, וכן כל מסמכי המכרז 

ולרבות המפרט, וכל מסמכי ההצעה שהוגשו ע״י הזכיין למכרז 
ת וכל מסמך מכל מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד, לרבו התוכניות

 ;מפרטים נוספים ו/או תכניות נוספות או משניות, בכל רמת פירוט
 

 "הסכם ההפעלה"
 

ההפעלה המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז לתפעול ותחזוקה  הסכם
 ;כשהוא כולל את כל נספחיושל המתחם 

 
הועדה "

 "המקומית
 

 ;הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהוד מונסון

 "המתחם"חניון 
 
 
 
 
 
 
 
 

כחלק  מתחםה שטחאשר יוקם על ידי הזכיין בציבורי פתוח  חניון
יהיה פתוח מהעבודות על פי הסכם זה ויהווה חלק מהפרויקט. החניון 

בהתאם לתקן  מקומות חניה מספרהחניון יכלול  .לרווחת הציבור
. החניון הוראות המפרטיוקם בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות ו

שירותי התפעול והתחזוקה שיינתנו על יופעל על ידי הזכיין במסגרת 
הסר ספק מובהר, כי למען  .מתחםהשל  ידו, כמפורט בהסכם ההפעלה

כהגדרתו מתחם ההכוונה גם לחניון  "המתחםבכל מקום בו נאמר "
 .לעיל, אלא אם נאמר במפורש אחרת

 
חברת התפעול עמה יתקשר הזכיין לשם מתן שירותי התפעול  "חברת התפעול"

 .מתחםוהתחזוקה ב
 

 להלן; 14.4כהגדרתו בסעיף  "כוח עליון"
 

שפורסם ביום  2018אוקטובר מדד המחירים לצרכן של חודש  "מדד הבסיס"
  ;)או בתאריך סמוך( 15.11.2018

 
מדד המחירים "

 "לצרכן
 
 
 
 

 "המדד הקובע"
 
 

 "הפרשי הצמדה"

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף 
אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר 
שיבוא במקומו, בין שהוא  בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד 

אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית הקיים ובין אם לאו. 
 המדד המוחלף.לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין 

 
מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד ביצוע כל תשלום על פי 

 הסכם זה הנושא הפרשי הצמדה.  
 

תוספת או הפחתה לסכום המשתלם המחושבים לפי שיעור העלייה של 
 המדד הקובע לעומת מדד הבסיס.
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מחירון "

 "השינויים
 20% של בהפחתה יתמחירון דקל בנייה ותשתיות במהדורתו העדכנ

, זה במחירון אחרת או כזו לעבודה מתאים סעיף המנהל ימצא לא ואם
 ותחזוקה לשיפוץ מחירים מאגר דקל מחירון לפי המחיר יהיה אזי

 ;35% של בהפחתה העדכנית במהדורתו
 

 או"המפרט" 
 "המפרטים"

המפרטים הטכניים לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן מהווים את 
 :הכוללים הטכניות לביצוע העבודותמכלול הדרישות 

 
למסמכי המכרז  'וכנספח המיוחד ונספחיו המצורף המפרט הטכני . 1

 "(.המפרט הטכני)להלן: "
 
"המפרט הכללי לעבודות בנין" שהוכן על ידי הועדה הבין משרדית . 2

של משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון )במהדורתו 
במועד חתימת ההסכם( )להלן: העדכנית האחרונה הידועה 

"(. המפרט אינו מצורף פיזית להסכם אולם מהווה המפרט הכללי"
 לכל דבר וענין חלק בלתי נפרד הימנו.  

 
עירייה כל המפרטים אשר יוכנו על ידי המתכננים ויאושרו על ידי ה. 3

 במסגרת התכנון המפורט.
 

קאנטרי בהתאם להוראות השטח הכלול עליו יתוכן, ייבנה ויופעל  "המתחם"
בריכת שחיה חיצונית, בריכת  ההפעלה הכולל:  הסכם זה והסכם

חוגים,  יכת פעוטות קיצית, חדר כושר, חדרימקורה, בר שחיה
ינון ונוי, מתקני שעשועים מלתחות ושירותים, כרי דשא ופינות ג

לילדים וכן כל מתקן וציוד שייבנו ו/או יחוברו אליהם חיבור של קבע 
ת כל מתקן או ציוד, כאמור, שיתווספו בתקופת ההתקשרות וכן ולרבו

בהתאם להוראות חניון הקאנטרי ושטחים נוספים השטח המסחרי ו
 הסכם זה והסכם ההפעלה של הקאנטרי. 

 
 "מימון בנקאי"
 

 ;להלן 7.4 כהגדרתו בסעיף
 

 "מימון עצמי"
 

 להלן; 7.4.4כהגדרתו בסעיף 
 

או  "המכרז"
 "מסמכי המכרז"

 

כל המסמכים, המפרטים והתכניות המהווים את המכרז לרבות 
מסמכי המכרז בקשר עם המכרז, לרבות כל תוספת  שנמסרו לרוכשי

ו/או תיקון בכתב שמסרה או תמסור העירייה או מי מטעמה לרוכשי 
מסמכי המכרז בכל שלבי המכרז ואף לאחר הכרזת המציע שזכה 

 ;במכרז
 

או  "המנהל"
 "מנהל הפרויקט"

 

כל אדם או גוף שנקבע או שייקבע מעת לעת על ידי העירייה לנהל את 
 ;קטהפרוי

 
 ;להלן 6כהגדרתם בסעיף  "מסמכי העבודה"

 
כל אדם או גוף שימונה מעת לעת על ידי העירייה לפקח על ביצוע  "המפקח"

העבודות או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי העירייה או המנהל 
בכתב לתפקיד זה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה מובהר 

המפקח יהיה כפוף למנהל בכל פעולותיו וכי כל סמכות שהוענקה כי 
 ;למפקח בהסכם זה תהיה קיימת ושרירה גם למנהל

 
כל המתכננים ו/או היועצים ו/או המהנדסים אשר העסקתם על ידי  "המתכננים"

נדרשת לשם הכנת התכנון המפורט של הפרויקט ולשם הוצאת  הזכיין
 ההיתרים;

 
 "נציג הזכיין"
 
 

אדם, אך לא תאגיד או חבר בני אדם, אשר ישמש לכל דבר ועניין 
כנציגו של הזכיין לצורך הסכם זה. כל הודעה שתימסר לו תיחשב 
כאילו נמסרה לזכיין ותחייבו ממועד מסירתה. הזכיין יהיה רשאי 
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לשנות את זהות נציג הזכיין בהודעה בכתב שתימסר לעירייה ויהיה 
דרישת העירייה. כל עוד הזכיין לא הודיע אחרת חייב לעשות כן לפי 

כאמור לעיל, יהיה נציג הזכיין מי שמונה על ידו כאמור בטופס "נציג 
 ;מוסמך" שצורף להזמנה להציע הצעות למכרז זה

 

  עבודות הפיתוח""
 

, כבישים , מדרכות,שבילים, גינון לרבות, לסוגיהן פיתוח עבודות
 אחרת פיתוח עבודת וכל שהוא סוג מכל התשתיות כל, שילוט, תאורה

 ;כמפורט בהסכם זה ובמפרט שתידרש
 

 או "העבודות"
"עבודות ההקמה" 

 "הפרויקט" או

כל התחייבויות הזכיין ללא יוצא מן הכלל על פי הסכם זה ו/או על פי 
על  הזכייןלרבות כל עבודה שתוטל על הסכם ההפעלה על כל נספחיהם 

הסכם ו/או המנהל בהתאם ל , הרשויות המוסמכותהעירייהידי 
ולרבות עבודות ההקמה ו/או הסכם ההפעלה ו/או הוראות הדין 

ו/או פעולות ועבודות  ארעיות הנדרשות לביצוען של המטלות דלעיל
אשר במהותן ומטבען נדרשות על מנת לבצע ולהשלים את כל 
התחייבויות הזכיין כאמור, אף אם לא צוינו במפורש בהסכם זה ו/או 

  הפעלה. בהסכם ה
 

גם את כל  , ״העבודות״ כוללותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
 המרכיבים הבאים: 

 
כל עבודות התכנון, לרבות הכנת תכניות סופיות לאישור  .1

עבודה,  , תכניות לצורך קבלת היתרי בניה, תכניותהעירייה
תכניות מפורטות וכל תכנית אחרת שתידרש, ככל שתידרש, 

 לצורך קידום, ביצוע והשלמת המתחם.

 

 כל עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להקמת המתחם, .2
ובכלל זה עבודות תשתית זמניות ועבודות העתקה ו/או סילוק 

קרקעי אחר ככל שתידרשנה -של תשתית, צנרת ו/או כל חפץ תת
עבודות העתקה ו/או הריסה ו/או סילוק של וכן  העבודות כאל

בין מעל פני הקרקע ובין )מחוברים המצויים באתר העבודות 
 והכל בהתאם להוראות כל מסמכי המכרז. ( מתחתיהם

 

תכנון, תיאום לרבות ביצוע כלל עבודות ההכנה הנדרשות אל  .3
מול ספקי התשתיות הרלוונטיים עד חיבור והפעלה מושלמים 

של כלל התשתיות הנדרשות לפעולתם המושלמת של  ומאושרים
המבנים, לרבות קבלת כלל האישורים מספקי התשתיות 

 ומהרשויות הנדרשות.
 

נשיאה בכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר הבניה,  .4
ו/או כל  )למעט היטל השבחה( לרבות כל אגרה ו/או היטל

ם תשלומי חובה אחרים, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכ
 זה.  

 

הוצאת היתר בניה וכל היתר ו/או הרשאה ו/או רישיון ו/או  .5
  אישור וכיו"ב הנדרש על פי כל דין.

 

אחריות מהנדס או מהנדסים מטעם הזכיין כלפי הועדה  .6
המקומית לביצוע הביקורת/ות, הדיווח/ים וביצוע השלד, 
בהתאם להתקדמות הביצוע ועל פי דרישות כל דין, כולל חתימת 

 על התחייבויות מתאימות כלפי הועדה המקומית. המהנדס 
 

וביצוע והוראות התב"ע מילוי כל דרישות היתרי הבניה  .7
העבודות בהתאם להם, לפי דרישות רשויות התכנון המוסמכות 
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לרבות מפקדת פיקוד העורף, חברת החשמל, חברת בזק וכל גוף )
ודרישות העירייה וזאת בכל הקשור להשלמת  (רלוונטי נוסף

ודות, לרבות ביצוע כל הסטה ו/או העתקה ו/או הגנה ו/או העב
כל פעולה אחרת שתידרש לגבי תשתיות קיימות וצינורות 

 הריסות מבנים בקרקעקיימים ו/או 
 
 
 

כל עבודות התיאום ו/או הטיפול מול הגופים ו/או הרשויות  .8
 מים, ביוב,)הנ״ל לחיבור חלקי המתחם לרשתות השונות 

, בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים (חשמל, תקשורת וכיו״ב
וקבלת  (וכיו״ב 4 טפסי)ו/או הרשויות הנ״ל לביצוע החיבור/ים 

אישור מוסד התכנון המוסמך לאכלוס כולל תעודת/ות גמר 
 ותעודת/ות השלמה. 

 

כל עבודות ההקמה של המתחם בהתאם לתכניות המאושרות,  .9
גם אם לא פורטו בהגדרה זו כאמור  למפרטים ולתנאי הסכם זה

 . לעיל
 

 תקופת ההפעלהבכל עבודות התפעול והתחזוקה של המתחם  .10
ולרבות השבת המתחם לעירייה )כהגדרתה בהסכם ההפעלה( 

על כל חלקיו, במצב מעולה,  ,בתום תקופת ההתקשרות כשהוא
 ;תקין וראוי לשימוש, הכל כמפורט בהסכם ההפעלה

 
עבודות התפעול  "

 "והתחזוקה
 

 ;כהגדרתן בהסכם ההפעלה
 

ערבות אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי או חברת ביטוח  "ערבות ההקמה"
ישראלית להבטחת התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה וכמפורט 

ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה וכל ערבות  להלן 44בסעיף 
  ;שתחליף ערבות זו או תצורף אליה

 
ערבות אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי או חברת ביטוח  ערבות הבדק""

ישראלית להבטחת התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה בתקופת הבדק 
ובהתאם לכל יתר הוראות  להלן 44בסעיף כהגדרתה להלן  וכמפורט 

   ;הסכם זה  וכל ערבות שתחליף ערבות זו או תצורף אליה
 

צו התחלת "
 "עבודה

להלן המורה לזכיין  11הוראה בכתב מאת העירייה כמפורט בסעיף 
 ;להתחיל בביצוע העבודות או כל חלק מהן

 
 ;הקבלן מטעם הזכיין, אשר יבצע את עבודות ההקמה "הקבלן"

 
רשות "

 "סטטוטורית
 

גורם או גוף סטטוטורי האחראי בלעדית או יחד עם אחרים לתשתיות 
וכל גוף הפועל מטעמה או תחת )בתחום טיפולו, כגון רשות מקומית 

חברת בזק, חברת חשמל לישראל,  ,(הרשאה לפי או מכוח כל דין
עירונית, חברה  כלכלית,חברה חברות טלוויזיה בכבלים או לוויין, 

ות מים וביוב, גופים כלשהם וכיוצא בזה, זכיינים האחראים על תשתי
 אלה. לרבות נציגיהם המוסמכים של כל

 
ריבית פיגורים, כפי שתפורסם מעת לעת על ידי החשב הכללי במשרד  "ריבית פיגורים"

 האוצר.
 

"השטח המסחרי" 
שטחי או "

 "המסחר

 שטחים או מבנים שיוקמו על ידי הזכיין במתחם הכל בהתאם
למפרטים ולתכניות, בכפוף להוראות הסכם זה  להוראות התב"ע

 ולהוראות הסכם ההפעלה.
 

 "שלבי תכנון"
 

 כל אחד מן השלבים המנויים כשלבי התכנון במפרט הטכני המיוחד;
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עדיפ .2

ות 
בין 

מסמ
 כים 

 
מ .2.1

ס
 מכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף לאמור להלן. 

 
מסמכי ההסכם כוללים את כל מסמכי המכרז וכן את כל מסמכי ההצעה שהוגשו ע״י הזכיין  .2.2

 למכרז ולרבות כל מסמך מכל מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד. 
 

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות במסמכים שונים יגבר הפירוש אשר יקדם מטרות המכרז  .2.3
  באופן המיטבי לעירייה, כפי שיקבע על ידי המנהל.

 
יהיה סדר  ובכל הנוגע לתקופת ההקמה ועבודות ההקמה, לעיל, 2.3 בסעיףבכפוף לאמור  .2.4

  העדיפויות בין המסמכים בהתאם לאמור להלן: 
 

 הסכם ההקמה .2.4.1
 מפרט הטכני  .2.4.2
 התכניות )לאחר שאושרו בכתב על ידי העירייה( .2.4.3
 המפרט הכללי .2.4.4
 תקנים ישראלים .2.4.5
 תקנים זרים .2.4.6
 ;יתר המסמכים המהווים את מסמכי המכרז וההסכם .2.4.7

 
והכל אלא אם אחד או יותר ממסמכים אלה מחמיר בדרישותיו כלפי הזכיין או כל צד שלישי 

יותר מההסכם, שאז יהיה המסמך עדיף על המסמך הקודם ביחס לאותן  (למעט העירייה)אחר 
  הדרישות המחמירות.

 
 .יחולו הוראות הסכם ההפעלה וסדר הקדימויות המפורט שם -בכל הנוגע לתקופת ההפעלה 

 "התב"ע"
 

החלה על המקרקעין, על כל  1/2004תכנית מתאר מקומית יד/במ/
ו/או מסמכיה לרבות כל תיקון לתכנית שיקבע בעתיד, ככל שיהיה 

 תכנית אחרת או נוספת החלה על המקרקעין;
 

או התכניות" "
 "תכניות הבניה"

 

התכניות שיוכנו על ידי הזכיין ויאושרו על ידי העירייה בהתאם לאמור 
בהסכם זה ובמפרט, לרבות כל שינוי בתכניות אלה שאושר בכתב 
ובמפורש על ידי המנהל או על ידי המפקח וכן כל תכנית אחרת אשר 

על ידי המנהל או על ידי המפקח לענין הסכם  תאושר בכתב ובמפורש
 ;זה מעת לעת

 
 "תעודת השלמה"
 

אישור בכתב שיינתן על ידי העירייה לזכיין לאחר השלמת מלוא 
התחייבויותיו של הזכיין, השלמת העבודות )לרבות עבודות הפיתוח( 

 כמפורט בהסכם זה להלן וביתר מסמכי המכרז.
 

 "מהתקופת ההק"
 

צו התחלת  שתחילתה במועד מתן, חודשים 24תעלה על  שלאתקופה 
וסופה במועד קבלת תעודת ההשלמה מאת  כאמור בהסכם זהעבודה 

 .העירייה
 

תקופת "
 "ההפעלה

 

בתום תקופת תקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה וסופה 
כמפורט בהסכם ההפעלה. למען הסר ספק, כל  הכלההתקשרות, 

הארכה או דחייה או עיכוב אחר כלשהו בתחילת תקופת ההקמה או 
 .במהלכה, לא יזכו את הזכיין בהארכת תקופת ההפעלה

 
"תקופת 

 "ההתקשרות
 11-שנים ו 24תקופה שתחל במועד מתן הודעת הזכייה וסיומה בתום 

 .הזכייה הודעת מתן מועדחודשים מ
 

תקופה שתחילתה עם קבלת תעודת ההשלמה וסופה בתום שנתיים  "תקופת הבדק"
ממועד זה או בתום התקופה המנויה בתוספת לחוק המכר )דירות(, 

לפי  -ביחס לליקוי או הכשל או אי ההתאמה הרלבנטית  1973-תשל"ג
 הארוכה מבין התקופות. 

 
"תקופת 

 האחריות"
ה על פי תקופת האחריות תקופה שתחילתה בתום תקופת הבדק וסיומ

של הרכיב ובכל מקרה לא פחות מהנדרש על פי חוק המכר )דירות(, 
 .1973-תשל"ג
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 נספחי הסכם ההקמה הינם כדלהלן:  .2.5

 
 ה.אישור הקבלן לביצוע העבודות ישירות כלפי העיריי  - (1)'גנספח  .2.5.1

 
 
 

  .ישור קיום ביטוחיםא  - (2)'גנספח  .2.5.2
 

 .נוסח ערבות ההקמה  - (3)'נספח ג .2.5.3
 

  .נוסח כתב המחאת זכויות הזכיין, לשם קבלת מימון פיננסי  - (4)'גנספח  .2.5.4
 
 

   הצהרות הזכיין .3
 

 הזכיין מצהיר ומתחייב בזה בהתחייבות יסודית כדלקמן: 
 

קרא בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם וכל דין רלוונטי, וכי נהירים  הוא .3.1
  לו כל תנאי המכרז והסכם זה.

 
כי העירייה מהווה גוף ציבורי לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  וידוע ל .3.2

וודא כי העובדים אצל . באחריות הזכיין ל2013-תשע"גההשמירה והניקיון בגופים ציבוריים, 
קבלני השירות בתחומי הניקיון והשמירה מקבלים תמורה על פי הוראות הדין, ולרבות על פי 
הוראות החוק הנ"ל. הזכיין יישא בכל סנקציה, קנס ו/או תשלום אחר שיוטל עקב הפרת הוראה 

  עקב כך. מהוראות החוק הנ"ל וכן ישפה את העירייה בגין כל תשלום או הוצאה שיוטלו עליה 
 

יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, הכלים, הציוד,  .3.3
כוח העבודה המיומן וכל יתר האמצעים והמשאבים הדרושים לביצוע  ,הידע, הניסיון
כי יש ביכולתו להשיג את כל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע  התחייבויותיו,

ל פי הסכם זה, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבהסכם זה וכי הוא יהיה התחייבויותיו ע
אחראי לפיצוי העירייה על מלוא נזקיה בכל מקרה כי האמור בהצהרה זו או יותר מהצהרותיו 

 האמורות בהסכם זה אינו נכון. 
 

ביקר באתר העבודות, ראה ובדק באמצעות מומחים את המקרקעין ואת סביבתם, את  הוא .3.4
, את (תכנוניים וארכיאולוגיים, משפטיים, לרבות תנאים פיזיים)נתונים, התנאים מכלול ה

קרקעיות הקיימות, בין אם פעילות ובין אם לאו והמתוכננות באתר -התשתיות העיליות והתת
ובחן את מכלול הנסיבות הנוגעות לביצוע כל העבודות במקרקעין ובסביבתם, והוא העבודות 

  התאמה ביחס אליהם וביחס לכל הנובע מהם.-אימוותר בזה על כל טענת 
 

בדק היטב באמצעות מומחים, את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי  הוא .3.5
הסכם זה במלואן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת כל החומרים 

ים לביצוע התחייבויותיו והציוד, כמויותיהם וטיבם, כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרוש
הסכם זה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל  ל פיע

אלה או בחלק מהם. הזכיין מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 
  זה במלואן ובמועדן.

 
ת כל המטלות וההתחייבויות הנדרשות הוא מסכים כי העבודות כהגדרתן בהסכם זה כוללות א .3.6

מהזכיין בהסכם זה על כל נספחיו, וכן כל מטלה ו/או התחייבות אחרת גם אם לא פורטה 
במפורש ואשר קשורה לביצוע העבודות על ידי הזכיין במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות 

ובלה ואספקה של ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רכישה, ה עד להשלמתן המלאה לרבות,
הנדרשים לביצוע העבודות כאמור, ובכלל  דומההחומרים, כוח האדם, הציוד וכ כל המוצרים,

 זה כל הוצאה, עלות, תשלום, היטל, אגרה או מס. 
 

הנוגעים  (מקור משפטיאו  לפי כל דין, נוהג(בדק את כל המפרטים, התקנים והדרישות  הוא .3.7
תיו על פי הסכם זה, בין אם הוזכרו בהסכם ובין אם במישרין או בעקיפין למכלול התחייבויו

ברשותו ומקובלים עליו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם לאו וכל אלה ידועים לו ומצויים 
 מלטעון כל טענה של אי ידיעה או אי הבנה של איזה מהמסמכים הנ״ל.  והוא יהיה מנוע
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ו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה על קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי דין להתקשרות הוא .3.8
  פי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה ולהוצאתו לפועל על ידו.

 
 
 
 
 
 
 

מטעם החברה מטעם העירייה ו/או  -ככל שנעשו  -כל דו״חות ו/או בדיקות שנעשו ו/או נמסרו  .3.9
ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל לפי כל דין בקשר עם הפרויקט שנמסרו הכלכלית לפיתוח יהוד 

ו/או יימסרו לעיונו של הזכיין אם העירייה תבחר לעשות כן, הינם לצורך אינפורמציה ראשונית 
בלבד וכי המצאתם לזכיין ו/או אי מסירתם לזכיין לא יפטרו את הזכיין מהחובה המוטלת עליו 

ש לצורך ביצוע עבודות וקיום כל התחייבויותיו של הזכיין על פי לבצע בעצמו בדיקות ככל הנדר
ו/או כלפי החברה הכלכלית לפיתוח הסכם זה, וכי לא תהיה לו כלפי העירייה ו/או מי מטעמו 

ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הדו״חות יהוד 
 או דיוקם או אי מסירתם לזכיין. והבדיקות דלעיל, מידת נכונותם, שלמותם 

 
לה יהיה זכאי על פי הסכם זה מניחה את דעתו  התמורהכי  שוכנע, על יסוד בדיקותיו, הוא .3.10

ומהווה תמורה הוגנת לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן. הזכיין לא יהא 
רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע 

ו השלכותיהם של תנאים ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם א-העבודות עקב אי
כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו 
והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לכל תמורה נוספת על התמורה על פי 

  הסכם זה.
 

ר ו/או גורם אחר הוא לא תיאם את הצעתו במכרז, במישרין או בעקיפין, עם שום מציע אח .3.11
 הקשור למטרת הסכם זה עם מציע אחר במכרז. 

 
הוא לא התקשר בכל קשר משפטי או אחר, ישיר או עקיף, בקשר לפרויקט עם כל גוף או אדם  .3.12

 .אשר שימש יועץ או עוזר לעירייה ו/או מי מטעמו, לרבות היועצים מטעם העירייה
 

צעה שהגיש במכרז אשר לא דיווח עליו לא חל כל שינוי מהותי בהצהרות ובמצגים שנכללו בה .3.13
 לעירייה. 

 
 בהתקשרותה עמו. , ידוע לו כי העירייה מסתמכת על המצגים וההצהרות של הזכיין כאמור לעיל .3.14

 
 

  במקרקעין תקשרות וזכויות הצדדיםהה .4
 

מקבל על עצמו את ביצוע כל העבודות על כל הקשור והכרוך בהן  הזכייןו לזכייןמוסרת  העירייה .4.1
 ובביצוען, בהתאם לתנאי הסכם זה. 

 
הזכיין מתחייב בזה כלפי העירייה ומקבל על עצמו לבצע עבור העירייה את העבודות בנאמנות  .4.2

ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי 
יצוען, כל זאת תוך עמידה בלוח זמנים ותוך מילוי דייקני של הוראות הסכם זה וההוראות לב

 שתינתנה לו על ידי העירייה ו/או המנהל ו/או המפקח. 
 

כלל הזכויות במקרקעין ו/או במתחם אשר יוקם על ידי הזכיין, על כל שטחיו, מבניו ואגפיו, בכל  .4.3
לותה ואין ולא יהיו לזכיין כל זכויות במתחם תקופת ההתקשרות, הינן בידי העירייה ובבע

מוסכם למעט הזכויות שיוענקו לו במפורש בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 
 והפעלת ביצוע ולמטרת בלבד רשות כבר תהיינההזכיין במתחם  זכויות ומובהר בזאת כי

 .בלבדהמתחם 
 

ו/או נציגיה רשאים להיכנס לאתר בכל עת לכל מטרה  העירייהמצהיר כי ידוע לו ש הזכיין .4.4
או על ידי  הלהעביר במקרקעין, בעצמ העירייה תשהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי

לחשמל, לתקשורת, לביוב ולגז, לקבוע עמודי חשמל או , אחרים, צינורות למים, לתיעול, לניקוז
דין ו/או  ל פיטרות אחרות, הכל לפי סמכויות עטלפון, למתוח חוטי חשמל, טלפון ו/או למ

 הו/או לאחרים מטעמ לעירייהיאפשר  הזכייןתכניות שתאושרנה על ידי הרשויות המוסמכות, ו
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נים בקשר לכך אשר להיכנס לאתר ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות לכך ואת כל התיקו
 . עת לעתידרשו מ

 
בקשר עם או בעבור עבודות  הכלפי הזכייןמצד לא תכיר בכל תביעה ו/או דרישה  העירייה

על ידי גורמים אחרים, אלא אם נקבע  האו עבורו/ העירייהאחרות כנ״ל, המבוצעות על ידי 
 אחרת במפורש בהסכם זה. 

 
 

באורח מוחלט ובלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו זכות עיכבון בקשר עם  כי מצהיר הזכיין .4.5
ו/או כל חלק מהם ו/או כל המצוי במתחם וכן לא תהיה  ו()כולו או חלק המקרקעין ו/או המתחם

ו/או במסמכים ו/או בנכסים אחרים  להלן( 6בסעיף כהגדרתם )במסמכי העבודה לו זכות עיכבון 
וזאת לרבות במקרה של מחלוקת ו/או דרישה ו/או  מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרויקט,

תביעה ו/או הליך בוררות ו/או טענה כלשהי כנגד העירייה ו/או כל מאן דהוא בכל עניין הקשור 
ענה ו/או תביעה של ו/או הכרוך בביצוע הסכם זה לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ט

 הזכיין בקשר לזכויות במיטלטלין ו/או בנכסים אחרים. 
 

העירייה כוללות  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם ומובהר בזאת מפורשות כי זכויותיה של .4.6
 הבאות: בנוסף, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את הזכויות

 
 .במקרקעין בניה וביצוע תוספות בניה זכויות בלעדיות לפיתוח ולבינוי לרבות זכויות .4.6.1

  
, כאשר מובהר כי הזכיין ( בתוך שטחי המתחםשלטי חוצות וכדומה)זכויות פרסום  .4.6.2

יהיה רשאי לנצלן באופן חלקי כפי שתתיר לו העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
העירייה תהיה רשאית  הסכם ההפעלה. ולהוראות ובכפוף להוראות הסכם זה

הזכיין  ,לרבות תנאים כספיים. למרות האמור לעיל ,הסכמתה בתנאיםלהתנות 
בתוך שטחי המתחם יהיה פטור מתשלום לעירייה עבור שילוט חוצות וכדומה 

ובלבד שיישא ביתר התשלומים הנובעים מכך על פי הקאנטרי  העוסק בפרסום
  הוראות כל דין.

 
 

  התחייבויות הזכיין לתכנון .5
 

שלביו עד להשלמת כל שלבי ועל כל חלקיו, מערכותיו  מתחםחשבונו, את ההזכיין יתכנן, על  .5.1
בין תקנים )התכנון בהתאם לדרישות התכנון, למפרטים ובהתאם להוראות כל דין ו/או תקן 

ו/או כל תכנית מחייבת  (רשמיים ובין תקנים שאינם רשמיים, אלא אם תורה העירייה אחרת
 רקעין. אחרת ובכלל זה התכניות החלות על המק

 
עוד מובהר כי לא תותר הוצאת היתרי בנייה לחלקי המתחם ולהקמתם בשלבים שונים, אלא  .5.2

הזכיין נדרש לתכנן ולהקים את כלל חלקי המתחם, עד לקבלת תעודת השלמה, בעת ובעונה 
  אחת.

 
על חשבונו ובאחריותו. הזכיין  ,יתקשר ישירותעמם הזכיין יבצע את התכנון באמצעות מתכננים  .5.3

לשם השלמת כל התחייבויות הנדרשים תף בתכנון מתכננים ויועצים לפחות בכל התחומים יש
 הזכיין לתכנון בהתאם לאמור להלן ועל מנת לעמוד בלוח הזמנים המאושר.  

 
למסמכי  'ה)נספח  הטכני במפרטהמפורטות הזכיין יעסיק יועצים מטעמו בהתאם להנחיות  .5.4

לעירייה שמורה הזכות לדרוש מהזכיין החלפה של מי מבין היועצים, מעת לעת, לפי  המכרז(.
 שיקול דעתה הבלעדי.  

 
מובהר כי התקשרותו של הזכיין עם יועצים שונים ו/או החלפתם לפי דרישת העירייה לא תגרע  .5.5

ת במאומה מאחריותו של הזכיין לתכנון ולביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים וליתר הוראו
הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי כל בעיה ו/או תקלה ו/או סכסוך בקשר עם היועצים ו/או 
בקשר לאותו חלק מהתכנון המבוצע על ידם, לרבות תכנון לקוי ו/או לא מושלם, לא יקנו לזכיין 
כל עילה לדרוש או לקבל הארכה בלוח הזמנים לביצוע העבודות ו/או שינויים כלשהם במפרטים 

  ו/או כל שינוי אחר בתנאי הסכם זה. תוספת לתמורהות ו/או שינוי או ובתכני
 

 הגשת תכניות על ידי הזכיין ואישורן על ידי העירייה ייעשו באופן ובמועדים המפורטים במפרט .5.6
 הטכני.
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במסגרת הליך האישור של התכנון הראשוני תשקול העירייה, בין היתר, את התאמת התכנון  .5.7
ולצורכי העירייה וכן את ההיבטים ההנדסיים של המתחם לרבות התאמה לדרישות התכנון 

  . יםלנתוני המקרקעין והמגרש
 
 
 
 
 

כולל תכניות בקשה )לאחר קבלת אישור העירייה לתכנון הראשוני יוגש לאישורה התכנון הסופי  .5.8
ית בין היתר, התאמת התכנ גיש הזכיין תיבדק,י. במסגרת אישור התכנון הסופי ש(להיתר בניה

להנחיות ולמפרטים שעליהם נדרש הזכיין לבסס את תכנונו, לרבות  להוראות, לתקנים,
העירייה. כלל מסמכי התכנון הסופי יהווה חלק התאמתו לתכנון הראשוני כפי שאושר על ידי 

  .המכרז למסמכי 'ז נספחאת  ויהווהמכרז זה הבלתי נפרד ממסמכי 
 

להיתר בניה  רייה יהיה רשאי הזכיין להגיש בקשהרק לאחר אישור התכנון הסופי על ידי העי .5.9
לרשויות המוסמכות  לרשויות המוסמכות. כל שינוי שיידרש לאחר הגשת הבקשה להיתר

 ידי העירייה.  לבדיקתה ולאישורה, יתואם בין הזכיין לעירייה ויאושר על
 

 העירייה העירייה.לאחר קבלת אישור העירייה לתכנון הסופי יגיש הזכיין תכנון מפורט לבדיקת  .5.10
. העירייהתבדוק את התכנון המפורט באמצעות מי שתמצא לנכון, לרבות המנהל ויועצי 

ה, את התכנון המפורט תיבדק התאמת התכנון להוראות הסכם ז העירייהבמסגרת בדיקת 
בין תקנים רשמיים ובין תקנים שאינם רשמיים, אלא אם )נספחיו ולכל ההוראות, התקנים 

 לבסס את תכנונו.  הזכיין, ההנחיות והמפרטים שעליהם נדרש (רייה אחרתהעייקבע ע״י 
 

כאמור  הזכיין יבצע כל תיקון או התאמה של פרטי התכנון באיזה משלבי התכנון ואישורו, .5.11
בסעיף זה דלעיל, בהתאם לדרישות העירייה ולשביעות רצונה המלאה עד לקבלת אישורה 

ם ותיקונים בשלב אישור התכנון לא ייחשבו כשינויים הסופי. למען הסר ספק, מובהר כי שינויי
 המזכים את הזכיין בתשלום כלשהו. 

 
מובהר כי העירייה תהיה רשאית להסתייע בכל מי שתמצא לנכון, לצורך בדיקת התכנון  .5.12

יהיה מנוע מלהעלות כל  הראשוני והתכנון הסופי, לרבות המנהל ויועצים מטעם העירייה. הזכיין
בגין הימנעות מי מהם מאישור  העירייהו/או המנהל ו/או יועצי  העירייהכנגד  טענה ו/או דרישה

 התכנון הראשוני ו/או הסופי ו/או המפורט. 
 

ידי הזכיין כדי להטיל על העירייה או על מי -מובהר כי אין באישור העירייה לתכנון המוצע על
 על הזכיין. מוטלת  כל כולה, מטעמה אחריות כלשהי בקשר עם התכנון והאחריות לתכנון,

 
מובהר כי אין באישור העירייה לתכנון מסוים ו/או בדרישה לערוך שינויים בתכנון כדי לגרוע 
מאחריותו של הזכיין לתכנון ולשאר העבודות בקשר עם המתחם, ולביצוען בהתאם ללוחות 

 הזמנים וליתר הוראות הסכם זה. 
 

יצועו יועסקו על ידי הזכיין עצמו או על ידי הזכיין יהיה אחראי לכך שבמהלך התכנון ובשלבי ב .5.13
יועצים מטעמו, עובדים בעלי מיומנויות בכל תחום רלוונטי של התכנון, וזאת במספר ובהכשרה 

 וודע. במידה שי(״צוות העובדים״ להלן:)הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה 
פרו או בהכשרתו וכי קצב התכנון אינו לעירייה ו/או למנהל כי צוות העובדים אינו מספיק במס

עונה על דרישת המנהל ו/או העירייה, יהיה הזכיין חייב לתגבר את צוות העובדים על פי דרישת 
המנהל ו/או העירייה על מנת לוודא כי תהיה התקדמות רצופה בתכנון, אשר תבטיח עמידה 

כול ויגיע להם ישולם בלוח הזמנים של הפרויקט. שכר צוות העובדים וכל תשלום נוסף שי
 ישירות על ידי הזכיין. 

 
מובהר כי אי מתן הודעה ו/או אי מתן הוראה כאמור בסעיף זה דלעיל לא ישחררו את הזכיין 

 ממילוי התחייבותו לסיום התכנון והעבודות במועד שנקבע בהסכם. 
 

ואשר בהן  נציג הזכיין ישתתף אישית בישיבות שיתקיימו על פי קביעת המנהל ו/או העירייה .5.14
ידונו, בין השאר התקדמות התכנון, פתרון בעיות הקשורות בו ובמתחם. כמו כן יגרום הזכיין 
להשתתפות האישית של כל יועץ המועסק על ידו בקשר עם תכנון המתחם באותן ישיבות. 
הישיבות תתקיימנה בהתאם לצרכי הפרויקט, כפי שיקבעו על ידי המנהל ו/או העירייה. מבלי 

התחייבויות הזכיין עפ״י הסכם זה מתחייב הוא ליישם את ההוראות ו/או ההערות לגרוע מ
  כל ישיבה כאמור תימשך ככל שיידרש הדבר על ידי המנהל ו/או העירייה.. נשוא ישיבה כאמור
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  מסמכי עבודה ותוכניות .6
 

הזכיין ימסור לעירייה באופן שוטף עותק מכל התכניות, תכניות אדריכליות, המפות,  .6.1
תיק מתקנים וציוד, , התרשימים, החישובים, ניירות העבודה, הוראות הפעלה, ספרי מתקן

תקליטורים או כל מדיה אחרת, שיוכנו במסגרת התכנון על ידי הזכיין ו/או על ידי היועצים ו/או 
 (. ״מסמכי העבודהלהלן: ״)כל אדם אחר הפועל מטעמו 

עניין הנוגע לתכנון  ן וחשבון בכתב בקשר לכללעירייה, לפי דרישתה, די הזכיין כמו כן ימסור .6.2
המנהל או מי מטעמם רשאים לבקר  ולרבות על התקדמות התכנון או כל חלק ממנו. העירייה או

מראש, לבחון התקדמות וביצוע התכנון. הזכיין ימסור  במשרדי הזכיין בכל עת סבירה בתיאום
 לעירייה או למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.  

 
הזכיין יהיה אחראי לכך שבידי העירייה ימצאו בכל עת במהלך ביצוע העבודות עותקים  .6.3

מעודכנים של התכניות ושל כל מסמכי העבודה. הזכיין יהיה האחראי לעדכן את התכניות או 
 את מסמכי העבודה הרלוונטיים אצל העירייה בכל מקרה שיחול בהם שינוי. 

 
מתקנים תיק )והוראות הפעלה נית עדות, מפרטי מערכות הזכיין יכין בגמר עבודות ההקמה תכ .6.4

על בהסכם ההפעלה בהתאם לאמור  , אשר הכנתם תהווה תנאי לקבלת תעודת השלמה,(וציוד
 .  הטכנינספחיו ובמפרט 

 
 מוצהר ומוסכם בזה כי כל מסמכי העבודה הינם רכושה של העירייה.   .6.5

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בזאת במפורש כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא  .6.6

במסמכי העבודה, לרבות זכויות היוצרים, זכויות רוחניות, זכויות מוסריות וכל זכות אחרת 
במסמכי העבודה, ובכל חלק מהם, וכן בכל מסמך אחר בקשר עם הפרויקט, הקמתו, הפעלתו 

המתחם עצמו על כל מרכיביהם וחלקיהם תהיינה מוקנות לעירייה בלבד. מבלי וכיוצא בזה, וכן 
כלשהם  להכניס ו/או לבצע שינוייםלגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית בכל עת 

בתכנון ו/או במסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם ו/או במתחם עצמו ו/או בכל חלק ממנו, וכן 
פרויקט והן במסגרת הו/או לעשות בהם שימוש הן במסגרת תהיה רשאית להעבירם לאחר 

מכרזים אחרים ו/או פרויקטים שאינם במסגרת התקשרות זו ו/או להשמידם ו/או לבחור שלא 
להשתמש בהם או בחלקים מהם וכיוצא בזה, והכל לפי שיקול דעת העירייה ובלי שהזכיין ו/או 

שהו בגין שינויים כאמור ובכלל זה סעד יועץ כלשהו ו/או כל גורם אחר יהיה זכאי לסעד כל
כספי, צו מניעה וכיוצא בזה. הזכיין יהיה אחראי לכך שתנאי זה יהיה חלק מתנאי ההתקשרות 
שלו עם כל מתכנן ו/או יועץ ו/או קבלן ו/או יצרן ו/או ספק ו/או אדם אחר הפועל מטעמו בקשר 

אחר כאמור יאשרו הסכמתם  עם הפרויקט וכי כל מתכנן/ יועץ/ קבלן/ יצרן/ ספק או אדם
  פיה. לאמור לעיל ויפעלו על

 
מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה בקשר עם זכות העכבון, מודגש כי לזכיין ו/או כל מי  .6.7

מטעמו לא תהיה כל זכות עיכבון בקשר עם מסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם. הזכיין מתחייב 
ם אחר איתו יתקשר בקשר עם הפרויקט יתחייב כי כל מתכנן/ יועץ/ קבלן/ יצרן/ ספק או אד

בכתב כי לא יטען לזכות עיכבון ביחס למסמכי העבודה ו/או כל חלק מהם ו/או כלפי המקרקעין 
 או כלפי כל פרט אחר בקשר עם הפרויקט.  )כולו או חלקו( או המתחם

 
י גמר מכל על פי דרישת העירייה בכל עת במהלך ביצוע העבודות, וכן אם הובא הסכם זה ליד .6.8

סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה על ידי מי מהצדדים, או בעת השלמת הקמתו של הפרויקט או 
עם הסתיים ביצוע העבודות, ימסור הזכיין לעירייה את המקור של כל מסמכי העבודה וכן את 

 כל המסמכים האחרים המתייחסים לפרויקט והנמצאים ברשותו. 
 

מכל מסמכי העבודה יוחזקו על ידי הזכיין באתר. עותקים מכל מסמכי המכרז ועותקים  .6.9
המפקח וכל מי שהורשה על ידם בכתב לעשות כן, יהיו רשאים לבדוק  העירייה, המנהל,

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 
 
 

 העמדת המימון לפרויקט וסגירה פיננסית  הזכיין כחברת מטרה,  .7
 

 . רשומה כדין בישראל בע"מ בישראל חברההזכיין מצהיר ומאשר כי הינו  .7.1
 

 ככל שהזכיין מהווה חברת מטרה )כהגדרתה במסמכי המכרז( יחולו ההוראות הבאות: .7.2



-15-  
 __________________ המציע:וחותמת חתימת 

 
במשך כל , , במישרין או בעקיפיןבמסגרת חברת המטרה לא לעסוקש מתחייב הזכיין .7.2.1

בפעילות  ,תקופת ההתקשרות ועד לחלוף שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות
 ו שאינה בקשר עם הסכם זה. עסקית נוספת או אחרת על ז

 
 
 
 

ו/או לאשר העברה ו/או מכירה  מניותבחברת המטרה הזכיין מתחייב שלא להנפיק  .7.2.2
מראש ובכתב, אשר תהיה  של מניות בזכיין אלא לאחר קבלת אישור העירייה

מצהיר הזכיין כי ידוע לו שכל  רשאית לסרב לתת אישור כזה ללא כל נימוק. עוד
מניות חדש ו/או העברת מניות כפופה לכך שבעל המניות החדש הקצאת מניות לבעל 

פעלה וכל יתר הו/או הנעבר יקבל אל עצמו את כל הוראות הסכם זה, הסכם ה
  . חברהמסמכי המכרז כתנאי לקבלת מניות ב

 
 לעניין שעבוד או המחאת זכויות הזכיין לטובת הגוף המממן, יחולו הוראות סעיף .7.2.3

 . סיפא 52.1
 

חברת ותקנון  בחברה המטרה מתחייב כי הוראות הסכם בעלי המניות הזכיין .7.2.4
עומדים בכל דרישות הסכם ההקמה, הסכם ההפעלה וכל יתר מסמכי המטרה 

 ההתאגדותאת הסכם בעלי המניות ואת מסמכי  לעירייהומתחייב להעביר  ,המכרז
, ולרבות תעודת התאגדות ותקנון וכן תעודה מתאימה בדבר חברת המטרה של

היותו רשום כעוסק מורשה כדין, וזאת כתנאי למתן צו התחלת עבודה ובכל מקרה 
ימים ממועד קבלת הודעה בדבר זכיית הצעתו במכרז. ככל שלדעת  14-לא יאוחר מ

אי התאמה כלשהי בין מי ממסמכים אלו לבין הוראות הסכם  תהיה העירייה
את הוראות  הזכייןישנה  ,ההקמה ו/או הסכם ההפעלה ו/או כל יתר מסמכי המכרז

 . העירייהמסמכיו אלו בהתאם להנחיות 
 

עד לתום תקופת ההתקשרות, לא יבוצע כל שינוי בהסכם בעלי המניות ובתקנון  .7.2.5
  מראש ובכתב. , אלא באישור העירייהת המטרהחבר

 
יהיה רשאי  כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות למכרז, מכתב היכולת,ככל שהזכיין הציג את  .7.3

נסי ובלבד שיציג העבודות באמצעות מימון עצמי, וללא התקשרות עם מוסד פינ את לבצעהזכיין 
באותו נוסח כפי שצורף להצעתו, מאת המוסד  ,כתנאי לצו התחלת עבודה ,ימכתב יכולת עדכנ

 הבנקאי שנתן את מכתב היכולת.  
 

הציג במסגרת הצעתו את מכתב הגיבוי, כהגדרתו בהזמנה להציע  הזכייןלחילופין, ככל ש .7.4
עם בנק  ("מימון בנקאי" להלן:)ל  מימון בנקאי או ליווי פיננסי לחתום ע הזכייןהצעות, יהיה על 

של חברת דירוג רוג ידל פי ע לטווח ארוך+ A ישראלית מדירוג של חברת ביטוח ישראלי או
 ובמקרה כזה יחולו ההוראות המפורטות להלן:   ("הגוף המממן" להלן:)בינלאומית מובילה 

 
הסכם המימון הבנקאי עם הגוף המממן יימסר לאישור העירייה ולאחר אישורה  .7.4.1

דשים ממועד מתן הודעת ייחתם על ידי הזכיין והגוף המממן לא יאוחר משישה חו
, (למעט עבודות התכנון)הזכייה. בכל מקרה לא תותר תחילת ביצוע עבודות ההקמה 

אלא לאחר שהומצא הסכם המימון כאמור והזכיין ישא בכל העלויות ו/או 
  ההפסדים שייגרמו כתוצאה מכך.

 
ימים לאחר מתן הודעת  90טיוטת הסכם המימון הבנקאי תימסר לאישור העירייה  .7.4.2

יום והזכיין מתחייב לתקן את  30הזכייה, העירייה תעביר אישורה או הערותיה תוך 
הדרוש תיקון במועדים שיאפשרו את חתימת הסכם המימון בתוך שישה חודשים 
כאמור לעיל. הזכיין והגוף המממן לא יהיו רשאים לשנות ו/או לתקן את הסכם 

  עירייה מראש ובכתב.המימון, אלא בכפוף לאישור ה
 

לא המציא הזכיין את הסכם המימון כמפורט לעיל בתוך שישה חודשים תהיה  .7.4.3
רשאית העירייה לחלט את ערבות ההקמה ו/או כל חלק ממנה, מבלי לגרוע מיתר 

 סעדיה על פי הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין, לרבות סעד של ביטול ההסכם. 
 

והוא מעלות ההקמה  75המממן לא יעלה על % היקף המימון הבנקאי של התאגיד .7.4.4
על ידי הזכיין מעלות ההקמה  %25 -שלא תפחת מ ,יותנה בהעמדת יתרת המימון
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מסכימה כי המימון העצמי  העירייה (."המימון העצמי" להלן:)לרשות הפרויקט 
להזרמת המימון הבנקאי. כל חריגה בעלויות ( פרו רטה)מד במקביל ובאופן יחסי יוע

 ובעלי מניותיו.  הזכייןעל ידי תמומן 
 

 וצאותמהה 100% -המימון הבנקאי והמימון העצמי בכל מקרה לא יפחתו מ .7.4.5
הכרוכות בביצוע הפרויקט בפועל עד לשלב האכלוס לרבות הקמתו, ציודו, ריהוטו 

 וכו', לרבות הוצאות בלתי צפויות מראש. 
 

, כי המימון העירייההגוף המממן יבטיח, באופן שיקבע על ידו ויאושר על ידי  .7.4.6
 הבנקאי ישמש אך ורק לצורך ביצוע הפרויקט ולא לכל מטרה אחרת. 

 
החוזיות, כולם או יהיה רשאי לשעבד לטובת הגוף המממן את זכויותיו  הזכיין .7.4.7

מסמכי )הסכם ההפעלה, ובלבד ששעבוד זה ומימושו חלקן, על פי הסכם זה ועל פי 
יהיו בכפוף ומשניים לזכויות העירייה על פי  (השעבוד יכללו הוראה מפורשת בעניין

ולא יהא בהם כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות העירייה  הסכם זה והסכם ההפעלה,
ומכל סעד המוקנה לה על פי הסכם זה, הסכם ההפעלה או על פי כל דין. בכל מקרה 

יהיו שייכים בראש  מובהר כי מלוא תקבולי ביטוח המגיעים בקשר עם הפרויקט,
  להלן.  36ויחולו לגביהם הוראות סעיף  ראשונה לעירייה בלבדוב
 

, כתנאי לאישור מסמכי השעבוד על ידה, כי לעירייההמממן יאשר בכתב גוף ה .7.4.8
רויקט את המימון העצמי לשביעות רצונו, כי המימון העמיד לרשות הפ הזכיין

ים בגין ביצוע העבודות, יעשה העצמי נמצא בשליטתו ומשועבד לו, כי שחרור הכספ
 שיועסק על ידי הגוף המממן. יועץ טכני /אישורי מפקח ל פיע
 

  .(Refinancing)זה יחולו גם במקרה של מחזור חוב  7.4 הוראות סעיף .7.4.9
 

יחשב הדבר למימוש  הזכייןבמקרה שהעירייה תבטל כדין את ההסכם שבינה לבין  .7.4.10
 ובעלי מניותיו. הזכייןהשעבוד על זכויות 

 
הגוף המממן יתחייב כלפי העירייה שלא ישעבד שעבוד נוסף ולא יסכים לשעבוד  .7.4.11

 אלא אם קיבל מראש ובכתב הסכמת העירייה.  (באותה דרגה או בדרגה אחרת)נוסף 
 

הכל כפי  העירייה רשאית לסרב ליתן הסכמתה או להתנות הסכמתה בתנאים, .7.4.12
 שיראה לה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 

 
על כל אירוע ממנו יכול הבנקאי הסביר להסיק על הפרה  לעירייההגוף המממן יודיע  .7.4.13

צפויה של הסכם זה או הסכם המימון לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור, הפרת 
 . הזכייןיבויות ונקיטת הליכים משפטיים נגד התחי

 
על מסמך לפיו הוא מוותר על סודיות בנקאית כלפי  הזכייןהגוף המממן יחתים את  .7.4.14

נתן על ידי המנהל, יוכל מי שפועלים בשמה ומטעמה, על פי אישור חתום שי העירייה
כל מידע עסקי  לעירייהוכי הוא מתיר בהוראה בלתי חוזרת לגוף המממן למסור 

  .לזכייןו/או כספי ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע 
 

 ימים לפני מימוש השעבוד.  30 לעירייההגוף המממן יתחייב להודיע  .7.4.15
 

 לא, כלשהו באופן, חלקו או כולו, שהיא דרך בכל, השעבוד מימוש של מקרה בכל .7.4.16
 מראש הסכמה תקבל לאחר אלא לאחר, חלקן או כולן, המשועבדות הזכויות יועברו
. ("הזכויות מקבל" :)להלן ההעברה ולתנאי הנעבר לגוף העירייה של ובכתב

 עליו שתורה למי או/ו לעירייה הזכיין והתחייבויות זכויות מלוא יועברו ,לחילופין
 . הבנק לזכויות בכפוף, העירייה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, העירייה

 
הסכמה כאמור, יחתום מקבל הזכויות על הסכם זהה להסכם זה  העירייהנתנה  .7.4.17

ובו יקבל  העירייהבשינויים המחויבים, אשר ינוסח על ידי יועציה המשפטיים של 
 . הזכייןעליו מקבל הזכויות את כל התחייבויות 

 
את הערבויות  לעירייהתנאי להעברת הזכויות יהיה כי מקבל הזכויות מסר  .7.4.18

 העירייהלשביעות רצון  ותבטחונות וערבויות נוספ האמורות בהסכם זה וכן
 להשלמת הפרויקט וניהול נכון וראוי של המתחם. 
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 להקמה   הזכייןהתחייבויות  .8

 
על ידי קבלן מותנית ביצוע עבודות ההקמה על פי הסכם זה לצורך עם קבלן התקשרות הזכיין  .8.1

כל התנאים הקבלן בבאישור זהות הקבלן על ידי העירייה מראש ובכתב ובעמידתו של 
 המפורטים להלן:

 
 

יתקשר  עימוולחילופין הינו קבלן חיצוני  זכייןמהאחזקות ב 25בעל לפחות % הינו .8.1.1
  .זה 8הזכיין בהתאם להוראות סעיף 

 
המתחייב  בקבוצה ג' בסיווג 100 -קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף ראשי בניה הינו  .8.1.2

, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות על פי כל דין בהתחשב בהיקף עבודות ההקמה
ובכל מקרה שאינו נמוך  1988 -הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

 .(4מסיווג )
 

מהתחומים הבאים: או יותר  הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים באחד .8.1.3
מלון, מעונות סטודנטים, בתי מתחמי קאנטרי, מרכזי נופש וספורט, בתי דיור מוגן, 

בארץ או בחוץ לארץ, מבני ציבור, מרכזי בילוי וקניות  נדל"ן למגורים או נדל"ן מניב,
מ"ר לפחות )שטחים עיקריים ושטחי שירות(, מתוכם  30,000בהיקף מצטבר של 

, שהקמתם (שטח עיקרי ושטחי שירות)מ"ר  10,000 -מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ 
 ותהשנים האחרונ )חמש( 5הסתיימה במהלך 

 
 שני קבלנים.  באמצעותמניעת ספק, לא תתאפשר עמידה בתנאי הסף ביחס למתחם  לשם

 
יום ממועד קבלת הודעת הזכייה. לבקשה לאישור  60זהות הקבלן תובא לאישור העירייה תוך  .8.2

וכן התחייבות להזמנה  (8א')כנספח הקבלן בנוסח המצורף הקבלן יצורף אישור חתום על ידי 
הקבלן לפיו קיבל על עצמו את ביצוע עבודות ההקמה ואת האחריות הכרוכה בלתי חוזרת של 

העירייה תהיה זכאית  .להזמנה (9א')נספח כהמצורף  בכך בהתאם למסמכי המכרז, בנוסח
לדרוש כל חומר ומידע נוסף בקשר עם הקבלן ובכלל זה לפנות אל הקבלן ישירות לשם כך 

ש על ידי העירייה. אישורו של הקבלן הינו בשיקול והמציע מתחייב לספקו תוך פרק הזמן שיידר
דעתה המוחלט והבלעדי של העירייה והמציע לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה, דרישה ו/או תביעה 
בקשר לכך. במקרה בו לא יאושר הקבלן על ידי העירייה, יחול האמור בסעיף זה לעיל והמציע 

ימים מיום מתן  30"( תוך החלופי בלןהקיידרש להגיש בקשה לאישור קבלן חלופי )להלן: "
הודעת העיריה בדבר אי אישור הקבלן. לא אושר אף הקבלן החלופי על ידי העירייה, תהיה 
העירייה רשאית לאפשר למציע לשוב ולבקש את אישורו של קבלן אחר וזאת תוך פרק זמן 

מכרז ובמקרה כזה שייקבע על ידי העירייה או לחילופין להודיע על ביטול זכייתו של המציע ב
 יחולו הוראות המכרז.    

 
ממועד ימים  30הזכיין ימציא בתוך לעיל,  8.2אושר הקבלן על ידי העירייה כאמור בסעיף  .8.3

 ,"(הסכם הקבלנות)להלן: "את הסכם ההתקשרות בינו לבין הקבלן אישור העירייה כאמור 
וכן ימציא את אישור , אשר יכלול את כל ההוראות הרלוונטיות בהתאם להוראות הסכם זה

 המתחייב לבצע את עבודות ההקמ הקבלןלפיו זה  להסכם (1כנספח ג')מצורף הנוסח בהקבלן 
, ככל שהעירייה תבחר להמשיך לעירייה הזכייןכלפי העירייה במקרה שתופסק ההתקשרות בין 

  .בביצוע ההתקשרות עם הקבלן כאמור
 

ימים והזכיין מתחייב  14תוך  הקבלנותהערותיה להסכם תהיה רשאית להעביר את  העירייה .8.4
הערות  יום מקבלת 14ולהציג לעירייה הסכם קבלנות בנוסח מתוקן תוך לתקן את הדרוש תיקון 

הזכיין והקבלן לא יהיו רשאים לשנות ו/או לתקן את העירייה. לאתר חתימת הסכם הקבלנות, 
א הזכיין את הסכם לא המצי הסכם הקבלנות, אלא בכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב.

ואת אישור הקבלן כאמור לעיל, תהיה רשאית העירייה לחלט את ערבות ההקמה ו/או  הקבלנות
 כל חלק ממנה, מבלי לגרוע מיתר סעדיה על פי הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין.  

 
מובהר בזאת במפורש כי כלל הוראות הסכם זה הרלוונטיות ביחס לקבלן ולרבות הוראות בדבר  .8.5

חובה לאשר זהות קבלני משנה או להחליפם לפי דרישה, הוראות בדבר אופן ותנאי ביצוע 
 הזכייןעל הקבלן אף אם לא צוין הדבר במפורש, והעבודות, שמירה על בטיחות וכו' יחולו 

ולציין כי הקבלן לוקח על עצמו את  הקבלנות  הוראות אלו בהסכם מתחייב לכלול את כל
  ".סכם ההקמה על בסיס "גב אל גבכמפורט בה הזכייןהתחייבויות 
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לעירייה לא תהיה כל אחריות ישירה כלפי הקבלן ולרבות לגבי ביצוע תשלום התמורה לו,  .8.6
מתאימה לכלול הוראה תביעות בגין עלויות ו/או עיכובים וכיוצא באלה, והזכיין מתחייב 

 .   הקבלנותבהסכם 
 

, בהתאם לדרישות התכנון ולמפרט הטכני וומערכותי והזכיין יקים את המתחם על כל חלקי .8.7
 .לעיל 5ובהתאם לתכניות המאושרות כאמור בסעיף 

 
 

עבודות הקמת המתחם יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים המפורט שיוגש על ידי הזכיין בהתאם  .8.8
כך שעבודות  במפרט בכפוף למסגרת הזמנים המפורטת להוראות הסכם זה והמפרט הטכני,

צו התחלת עבודה על ממועד מתן  חודשים שיימנו 24מתום יושלמו עד לא יאוחר  מתחםההקמת 
 ידי העירייה לזכיין. 

 
הקבלן יהיה רשאי לבצע את עבודות ההקמה באמצעות קבלני משנה וספקים שונים איתם  .8.9

יתקשר ישירות, אולם לא יהיה רשאי להתקשר עם קבלן אחר אשר יבצע את העבודות במלואן, 
הזכיין  ולא יהיה רשאי להמחות את ביצוע עבודות ההקמה כולן או חלקן לכל צד ג' אחר.

למנהל כי בכוונת מי מהם להתקשר עם כל אחד מקבלני המשנה  והקבלן יהיו חייבים להודיע
אינסטלציה  העוסקים בעבודות שלד, מיזוג, אלומיניום, מעליות, תקשורת, חשמל מתח נמוך,

ימים  14המנהל יודיע על החלטתו בתוך  ולמנהל תהא זכות שלא לאשר התקשרות כאמור.
את החלטתו בהתאם לאמור בסעיף זה המנהל ייתן  ממועד הצגת פרטי קבלן המשנה לאישורו.

על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, ובכלל זה על פי מידת התאמתו של הקבלן המוצע, לדעתו 
של המנהל, לביצוע עבודות ההקמה או החלק הרלוונטי מתוכן בהתחשב בין היתר בהכשרתו 

 ובניסיונו של הקבלן המוצע. 
 

זכיין או מהקבלן בכל עת להפסיק התקשרות עם העירייה ו/או המנהל יהיו רשאים לדרוש מה
קבלן או קבלני משנה מסוימים או עם כל קבלני המשנה עימם התקשר הזכיין )ולא רק 
בתחומים המפורטים לעיל( וזאת ללא צורך במתן הנמקה לדרישה כאמור. הזכיין והקבלן 

לות כל טענה בגין ימלאו אחר דרישת העירייה ו/או המנהל ללא כל דיחוי ויהיו מנועים מלהע
   דרישה להחליף קבלן או קבלן משנה כאמור.

 
למען הסר ספק, מובהר כי כל אחריות שתינתן על ידי הקבלן או על ידי קבלן משנה או ספק או 

  יועץ בגין ביצוע עבודות כלשהן, תהיה מופנית אף כלפי העירייה ועל הזכיין לדאוג לכך.
 

בלן או עם קבלנים שונים לא תגרע במאומה מאחריותו מובהר כי התקשרותו של הזכיין עם הק .8.10
הישירה של הזכיין לעבודות ההקמה ולשאר העבודות בקשר עם הפרויקט, ולביצוען בהתאם 
ללוחות הזמנים וליתר הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי כל בעיה ו/או תקלה ו/או 

סקתם, פעילותם או איכות תפקודם סכסוך שיהיה לזכיין או למי מטעמו עם הקבלנים ו/או להע
ביחס לעבודות ו/או ביחס לחלק מעבודות ההקמה המבוצע על ידם, לא יקנו לזכיין כל עילה 
כלפי העירייה לדרוש או לקבל הארכה ללוחות הזמנים לביצוע העבודות ולא יקנו לו כל זכויות 

או שינוי או תוספת או הקלות אחרות לרבות זכויות לשינויים כלשהם במפרטים ובתכניות ו/
 לצורה ו/או כל שינוי אחר בתנאי להסכם זה.  

 
כל התייחסות בהסכם זה לזכיין מחייבת גם את כל מי שפועל מטעמו ובכלל זה הקבלן וכן כל  .8.11

קבלנים איתם התקשר הזכיין או הקבלן לביצוע עבודות ההקמה או חלקן. הזכיין מתחייב כי 
אן דהוא אחר כלשהו בקשר עם הפרויקט יכללו בכל התקשרות שבינו לבין קבלן ו/או מ

ההוראות הרלוונטיות מתוך הסכם זה, באופן שכל התחייבויותיו של הזכיין, ככל שהן נוגעות 
לאותו קבלן משנה, יחולו ללא יוצא מהכלל על כל מי שיבצע עבודות כלשהן בקשר עם הפרויקט 

מתחייב הזכיין להורות לקבלן בהסכם )מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של הזכיין לעניין זה(. כן 
 עמו לכלול הוראות דומות אשר יחייבו את קבלני המשנה.

 
מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יפנה הזכיין לרשויות הרלוונטיות  .8.12

לצורך קבלת מידע באשר למיקומן של תשתיות ואישור לביצוע עבודות חפירה ועבודות אחרות 
כל שתתגלנה תשתיות במהלך ביצוע העבודות כאמור, בין כאלה שהיו ידועות לזכיין בפרויקט. כ

וככל שיתגלו יסודות ו/או תשתיות ו/או או שיירי מבנים ו/או  ידועות לו, וובין כאלה שלא הי
ביסוסים ו/או עבודות קודמות במקרקעין יישא הזכיין בעלויות הכרוכות בטיפול באותן 

גנה וכיו״ב, וכן בעלויות הכרוכות בטיפול ובסילוק של אותן תשתיות, תשתיות לרבות העתקה, ה
 ביסוסים ועבודות קודמות.
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ת הזכיין לבדו יהיה אחראי לתאום עבודותיו עם כל הרשויות הנוגעות לבצוע העבודה, ולקבל .8.13
העירייה תשתף פעולה עם הזכיין במידת האפשר ובכפוף לכך שהדבר לא  הנחיותיהן או אישורן.

   יטיל עליה חבות כלשהי, לרבות חבות כספית. 
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזכיין יהיה אחראי לבדיקת מקומם של קווי אספקה ו/או  .8.14
הזנות שונים, וכן ידאג להסטתם ו/או להימנע מפגיעה בהם במהלך ביצוע העבודה והוא קווי 

 מתחייב להנחות את הקבלן בהתאם. 
 
 
 

 תשלום הוצאות, אגרות, היטלים ומיסים  .9
 

הזכיין יישא בכל מס, היטל, אגרה או מיסים עירוניים אחרים שיחולו, במידה שיחולו, בכל  .9.1
יו על פי הסכם זה, לרבות מהקמת המתחם ובכללם אגרות הקשור ו/או הנובע מהתחייבויות

 בניה ו/או היטלי פיתוח ו/או כל תשלום אחר אשר יידרש לצורך הוצאת היתר/י בניה.  
 

התב"ע הקיימת  על אף האמור לעיל מובהר, כי היטל השבחה ככל שיחול, ובלבד שיחול בגין
אחר אשר ינבע ממתן הקלה או התרת כל היטל השבחה . העירייה, ישולם על ידי כהגדרתה לעיל

שניתנו לבקשת הזכיין, או אשר ינבע מאישור תב"ע חדשה אותה או תוספת זכויות שימוש חורג 
 יזם הזכיין, ישולם על ידי הזכיין. 

 
הזכיין יישא וישלם את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהקמת הפרויקט ובקיום  .9.2

בניה, רכישת ציוד,  א רק ההוצאות הכרוכות בתכנון,התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות אך ל
חלקים, חומרים וחומרי עזר בקשר עם האמור לעיל, ולרבות שכר מתכננים, יועצים מכל מין 

, (כולל הוצאות סוציאליות ותשלומים נלווים)וסוג שהוא, קבלנים וקבלני משנה, עובדים 
התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוצאות שונות, חומרים הנדרשים להקמת הפרויקט ובקיום 

  לרבות במקרה שדרישות תשלום כלשהן בהקשר זה יופנו כלפי העירייה ו/או כלפי כל גורם אחר.
 

הזכיין יישא אף בכל עלויות המימון הכרוכות בקבלת מימון בנקאי או מימון עצמי לפרויקט 
  '.הפרשי הצמדה, עמלות שונות, אשראי וכו ולרבות כל ריביות,

 
תשלם העירייה תשלום כלשהו אשר לפי הוראות הסכם זה חל על  במקרה שמכל סיבה שהיא, .9.3

מיד עם דרישתה  הזכיין, יחזיר הזכיין לעירייה כל סכום שישולם על ידי העירייה כאמור,
ממועד ביצוע התשלום על ידי העירייה ועד למועד אשר בו  ובצירוף ריבית פיגורים, הראשונה

 את התשלום לידי העירייה. לא קיים הזכיין את התחייבותו על פי סעיף זה, החזיר הזכיין בפועל
 .בכל דרך ובכלל זה על ידי מימוש ערבויות לגבותו מהזכיין רשאית תהיה העירייה

 
מס הכנסה שיחול על רווחי הזכיין כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה יחול על הזכיין וישולם על  .9.4

  ידו.
 
 

  נהלתפקידיו וסמכויותיו של המ .10
 

להורות על אופן , המנהל הינו בא כוחה של העירייה והמוסמך מטעמה לנהל את ביצוע העבודות .10.1
הביצוע, לפקח על הביצוע ולתאם את ביצוע העבודות עם יתר העבודות המתבצעות באתר 

  .כאמור בהסכם זה
 

ל העתק הודעה ע למנות מפקח או מפקחים שיבצעו את עבודות הפיקוח מטעמו. רשאיהמנהל  .10.2
יוקנו למפקח או למפקחים  מנהלהכל הסמכויות  מינוי מפקח מטעם המנהל יימסר לזכיין.

 בכפוף לכל מגבלה שתפורט בכתב המינוי.  שימונו,
 

המנהל והמפקח,  הזכיין מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם לדרישות ולהוראות העירייה, .10.3
תהיינה הוראות העירייה עדיפות על  ביחס לכל עניין ודבר הקשור בביצוען. במקרה של סתירה

הוראות המנהל והוראות המנהל עדיפות על הוראות המפקח אולם הזכיין יביא לידיעת המפקח, 
 כזו. שהמנהל והעירייה כל סתירה 

 
בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למנהל לפי הסכם זה, יהיה המנהל רשאי לבדוק את העבודות  .10.4

יב החומרים שמשתמש בהם הזכיין ואיכות המלאכה ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את ט
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שנעשית על ידי הזכיין בביצוע העבודות. כן רשאי המנהל לבדוק אם הזכיין מפרש כהלכה את 
 ההסכם, את הוראות העירייה ואת הוראותיו שלו. 

 
לרבות מפעלי )הזכיין והקבלן יהיו חייבים לאפשר למנהל לבקר בכל עת באתר ובכל מקום אחר  .10.5

נעשית עבודה על ידי הזכיין או עבורו לשם הוצאה לפועל  ואשר ב ומה(, בתי מלאכה וכדייצור
של הסכם זה וזאת לצורך ביקורת על העבודה, על טיב החומרים ועל קצב הביצוע ולצורך כל 

 לפי שיקול דעתו, ימצא לנכון.  מטרה אחרת שהמנהל,
 
 
 
 
 

הן שלא בהתאם להוראות הסכם זה, המנהל כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מ סבר .10.6
כן יהיה  .יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, להודיע לזכיין על כך ולדרוש ממנו לתקן את המצב

רשאי המנהל להורות לזכיין על האמצעים שעל הקבלן או על הזכיין לנקוט לתיקון המצב 
 והזכיין מתחייב למלא אחר דרישות המנהל במלואן ובמועדן.  

 
אחר מהעבודות  לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה ו/או כל חומר ו/או כל רכיב המנהל רשאי .10.7

 לקבלן, לזכייןמצד המנהל  אשר אינו מתאים לעבודה או לתוכניות או למפרטים, והודעה
כמספקת לצורך כך. פסל המנהל עבודה מסוימת או  למהנדס הביצוע או למנהל העבודה תחשב

להחליף ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות  מחויב הזכייןיהיה  -חומר כלשהו 
מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו וכן 

 לסלק חומרים כאלה מהאתר.
 

המנהל רשאי להודיע לזכיין בכל עת ובכל שלב של העבודות על החלטתו לקבוע עדיפות של כל  .10.8
לגבי העבודות האחרות והזכיין יהיה חייב לבצע את העבודה על ממנה עבודה שהיא או חלק 

בהתאם לסדר העדיפות שייקבע על ידי המנהל וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או 
אחר ובין אם לא נקבע כלל. כל הודעה כאמור תימסר גם לזכיין והזכיין ידאג לקיום הנחיות 

 המנהל על ידי הקבלן. 
 

מנהל בכל עניין אשר על פי הסכם זה נתון להכרעתו תהיה סופית ומחייבת את קביעתו של ה .10.9
הצדדים כאילו הוסכמה על ידם במפורש. לעניין הסכם זה יפעל המנהל כמומחה ולא כבורר ולא 

 יחולו על קביעותיו הוראות חוק הבוררות. 
 

ור לעיל אלא מובהר בזה כי אין לראות בזכות הפיקוח ו/או בסמכויות שניתנו למנהל כאמ .10.10
 אמצעי בידי העירייה לנסות ולהבטיח שהזכיין יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. 

 
הפיקוח הנ״ל לא נועד לשרת את הזכיין והזכיין לא יהיה רשאי לפטור עצמו מביצוע 
ההתחייבויות המוטלות עליו על יסוד פרשנות של קביעות המפקח. כמו כן הפיקוח ו/או 
הוראותיו של המנהל ו/או המפקח/ים לא ישחררו את הזכיין מאחריותו המלאה לקיום מלוא 

ילוי בהתאם לכל תנאי ההסכם, או כדי לגרוע מאחריותו התחייבויותיו כלפי העירייה למ
 המלאה, המוחלטת והבלעדית של הזכיין לטיב התכנון, העבודות, החומרים וכיו״ב. 

 
 

  תחילת ביצוע העבודות .11
 

ימים ממועד מתן הודעת הזכייה, על הזכיין למלא אחר כל התנאים הבאים  14-עד לא יאוחר מ .11.1
 במצטבר:

  
הביטוח או את אישור קיום ביטוחים הביטוח להמציא לעירייה את העתקי פוליסות  .11.1.1

 .להסכם (2')גנספח ובנוסח  הסכםל 36כמפורט בסעיף 
 

 .להסכם (3')ג נספחלהמציא לעירייה את ערבות ההקמה בנוסח  .11.1.2
 

 להמציא את המסמכים המעידים על רישומו כעוסק מורשה .11.1.3
 

וכל המסמכים  את מסמכי ההתאגדות שלולהמציא  -ככל שהינו חברת מטרה  .11.1.4
 .המתחייבים בהזמנה בקשר עם חברת מטרה, ככל שלא הוגשו במסגרת ההצעה במכרז
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 בעל מניות הזכיין או ר עדכני מבנק בדבר איתנותו הפיננסית שללמסור לעירייה אישו .11.1.5
 מסמכיל (5')אכנספח מהאחזקות בזכיין, בנוסח שצורף  25בעל לפחות %שהוא  עתידי

כהגדרתו )או לחילופין, ככל שסיפק הזכיין במסגרת הצעתו למכרז מכתב גיבוי המכרז 
יציג הזכיין, כתנאי למתן הודעת הזכייה, לוח זמנים לסגירה  (בהזמנה להציע הצעות

פיננסית אשר יכלול את כל אבני הדרך המהותיות להם יידרש הזכיין בביצוע תהליך 
הסגירה הפיננסית ואשר על פיו תתבצע הסגירה הפיננסית לשביעות רצון העירייה עד 

  לא יאוחר משישה חודשים ממועד מתן הודעת הזכייה;
 

במלואם על ידי הזכיין יהווה תנאי ראשוני ויסודי  ההסר ספק, מובהר כי מילוי תנאים אללמען 
, כמפורט להלן ״צו התחלת העבודה״: לקבלת הוראה מאת המנהל בכתב שתקרא בהסכם זה

 . ימים ממועד מילוי כל התנאים כאמור 14אשר יינתן בתוך 
 

ולעירייה יעמדו  יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ,לא פעל הזכיין בהתאם לאמור לעיל
מלוא הסעדים והתרופות על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות זכותה לבטל את הסכם זה 
ולחלט כל ערבות שיש ברשותה. במקרה של ביטול כאמור, תהיה רשאית העירייה להתקשר עם 

  וע העבודות.אחר כלשהו לצורך ביצ מי מהמציעים האחרים או עם צד ג'
 

הזכיין יתחיל בביצוע עבודות התכנון מיד עם מתן צו התחלת העבודה וימשיך בביצוע העבודות  .11.2
בהתאם לאמור בצו התחלת העבודה בקצב הדרוש על מנת להשלימן לשביעות רצון המנהל, 
בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים במפרט הטכני וללוחות הזמנים שיוגשו על ידי הזכיין 

 הוראות ההסכם.  בהתאם ל
 
 

הוראות בקשר עם התחלת ביצוע  מובהר כי העירייה תהיה רשאית לקבוע בצו התחלת עבודה .11.3
עבודה בפרויקט, לרבות הוראות בדבר הצורך בקבלת אישורים נוספים לפני תחילת עבודות 

 לאמור לעיל, לפני מתן צו התחלת העבודה או בשעת מתן הצו האמור או לאחר באתר. בכפוף
 האתר.  הזכיין, יועמד לרשות העירייהמתן הצו האמור, הכל לפי קביעת 

 
המנהל בטרם תחילת  ועםהעירייה מתחייב לתאם את מיקום שטחי ההתארגנות עם  הזכיין .11.4

באתר בטרם  ההתארגנות להעמדת מבני מהעירייהביצוע העבודות באתר ולקבל אישור בכתב 
 תחילת ביצוע עבודות ההקמה. 

 
 

  לוח הזמנים .12
 

יום ממתן הודעת הזכייה, לוח זמנים מפורט  30מתחייב להגיש למנהל לאישור תוך  הזכיין .12.1
לגבי המתחם, הכל כמפורט  אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודות ומועדי ביצוען וממוחשב

. לוחות הזמנים לא יהיו ארוכים מלוחות הזמנים של אבני הדרך, כפי שהוגדרו על במפרט הטכני
   במפרט הטכני. ידי העירייה

 
או שיטה דומה אחרת  MS Projectלפי דרישת המנהל ייערך לוח הזמנים המפורט בתוכנת  .12.2

שתאושר ע״י המנהל ותורץ במחשב לשם קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח גאנט וכל דו״ח דרוש 
והוא יעודכן אחת לחודש במפרט הטכני  אחר. לוח הזמנים הנ״ל יוגש באופן ובפורמט המפורט

 ו בתדירות גבוהה יותר, לפי דרישת המנהל. א
 

, ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה, מובהר כי כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים ועדכונ .12.3
 תחולנה על הזכיין ותחשבנה ככלולות במחירי הצעתו. 

 
יהיה המנהל רשאי, אך  ,לא המציא הזכיין למנהל את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל .12.4

לא חייב, לקבוע את מועדי ביצוע שלבי העבודה והם יחייבו את הזכיין ללא ערעור. נקבע לוח 
הזמנים על ידי המנהל, יחויב הזכיין לשלם לעירייה את הוצאות קביעת לוח הזמנים בהתאם 

ייקבע ע״י יום מיום מתן דרישה כאמור לזכיין. שיעור ההוצאות  15לקביעת המנהל וזאת תוך 
תהיה רשאית  המנהל וקביעתו תהיה סופית. לא שילם הזכיין לעירייה את ההוצאות הנ״ל,

מצא לנכון ובכלל זה על ידי תהעירייה לגבות את סכום ההוצאות כאמור מידי הזכיין בכל דרך ש
 .מימוש ערבויות

 
חם בהתאם כל הוראות סעיף זה לעיל אינן באות לגרוע מהתחייבות הזכיין להשלים את המת .12.5

. הזכיין עד לתום תקופת ההקמה למתחםאישור אכלוס ו 4להוראות הסכם זה, קבלת טופס 
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 חודשים 6-מל מקרה תוך לא יאוחר ובכ ידאג להוצאת תעודת גמר בהתאם לדרישות כל דין
 . למתחם 4ממועד מתן טופס 

 
 

  קצב ביצוע העבודות .13
 

בכל מועד או שלב בביצוע הסכם זה, שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי  ,סבר המנהל .13.1
להבטיח את השלמת עבודות ההקמה במועדים שנקבעו בהסכם או תוך ההארכה שניתנה 

יודיע המנהל לזכיין והזכיין ינקוט מיד באמצעים הדרושים  ,להשלמתן, ככל שניתנה כזו לזכיין
זמן או תוך ההארכה שנקבעה להשלמתן ויודיע עליהן בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך ה

 ימים.  7למנהל בכתב תוך 
 
 
 

מובהר כי אי מתן הודעה כזו ו/או אי מתן הוראה כאמור לעיל, לא ישחררו את הזכיין ממילוי 
 התחייבותו לסיום העבודות במועד שנקבע בהסכם. 

 
בטיח את השלמת העבודות סבר המנהל שהאמצעים שנקט בהם הזכיין אינם מספיקים בכדי לה .13.2

יהיה המנהל  ,במועדים הקבועים בהסכם או תוך ההארכה שניתנה להשלמתן, ככל שניתנה
רשאי להורות לזכיין בכתב על האמצעים שלדעת המנהל יש לנקוט בהם לרבות עבודה 
במשמרות נוספות, הגדלת מצבת כח האדם, הציוד וכיוצא בזה והזכיין מתחייב לנקוט 

  ים בתוך המועד שקבע לכך המנהל בהוראותיו.באמצעים האמור
 

די למנוע ספק מובהר בזה, כי על כל חריגה משעות העבודה המותרות על פי החוק, על הזכיין כ .13.3
לקבל בנוסף לאישור המנהל, את כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות. לצורך עבודה 

אליה את הסכמתו של המנהל  שהזכיין קיבל ביחס בחריגה משעות העבודה המותרות דלעיל,
מראש ובכתב, יתקין הזכיין ויחזיק על חשבונו תאורה מספיקה ומתאימה במקום ביצוע 

  העבודה וכל אמצעי בטיחות נוספים הדרושים לעבודה בשעות הלילה.
 
 

  עבודות והפיתוחהמועד סיום  .14
 

ממועד  חודשים 24 יאוחר מתוםמתחייב להשלים ולסיים את עבודות ההקמה עד לא  הזכיין .14.1
   מתן צו התחלת עבודה.

 
הזכיין ישלים את עבודות ההקמה לשביעות רצונו המלאה של המנהל. מבלי לגרוע מכל חובה  .14.2

חוקית המוטלת על הזכיין לרבות קבלת היתר אכלוס למתחם, מובהר כי המנהל הוא שיקבע 
ומהי מידת האיחור אם נגמרו והושלמו העבודות ואם הושלמו במועד המוסכם או אם חל איחור 

  ומספר ימי האיחור. החלטת המנהל תהיה סופית ותחייב את הזכיין ללא ערעור.
 

עוד מובהר כי תקופת הביצוע כוללת גם את התקופה הדרושה לתכנון לרבות כל תהליכי אישור 
התכניות, להתארגנות הזכיין באתר וביצוע עבודות ההכנה, ביצוע תהליכי הדיגום לסוגיהם, 

בתשתיות ובמטרדים צפויים ובלתי צפויים, וכן כוללת את התקופה הדרושה לבדיקות טיפול 
השלמת העבודה על ידי הרשויות השונות ועל ידי המנהל והעירייה ולביצוע התיקונים הנדרשים 

 לאחר הבדיקות כאמור.   
 

 הזכיין מאשר כי ידועה לו חשיבות העמידה בזמני ההקמה בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם .14.3
הזכיין יהיה . וכי עמידת הזכיין במועדים להקמת הפרויקט מהווה תנאי יסודי במכרז זה זה,

אחראי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לעירייה עקב אי עמידה בלוחות הזמנים להקמה וישפה 
 אותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כך. 

 
אחרות שלדעת המנהל לא ניתן  נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או על ידי נסיבות .14.4

היה לצפות אותם, לא הייתה לזכיין שליטה עליהם ולא הייתה לו כל אפשרות למנוע את העיכוב 
רשאי הזכיין לבקש ארכה להשלמת העבודות או כל חלק מהן והמנהל יקבע את שיעור  -בגינן 

 הארכה בכפוף לקיום התנאים המצטברים הבאים: 
 

יום מיום היווצרות הנסיבות  30רכה כאמור בתוך הגיש את בקשתו לא הזכיין .14.4.1
שגרמו לעיכוב ביצוע העבודות והוכיח למנהל כי עשה כל שניתן על מנת לצמצם את 

 השפעתן; 
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שהנסיבות , הזכיין הביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל לרבות יומן עבודה .14.4.2

  בפועל.האמורות אירעו וגרמו לעיכוב הביצוע של העבודות ביחס לפרויקט 
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה כוללת, פלישת  -בהסכם זה משמע  ״כח עליון״
כי ימי  )ומבלי שהאמור יתיימר להוות רשימה סגורה( מובהר אויב או אסון טבע. למען הסר ספק

התפרעויות, אירועים הקשורים ביו״ש ובעזה  גשם, שלג, הצפות, גיוס מילואים, עוצר,
אי מתן אישורים להעסקת פועלים זרים, אינם נחשבים כוח  , שביתות והשבתות,(האינתיפאד)

   .עליון לצורך הסכם זה
 

 החלטת המנהל בכל הקשור בארכה כאמור לעיל תהיה סופית ותחייב את הזכיין ללא ערעור.  .14.5
 
 
 
 

 למען הסר ספק מובהר כי הזכיין לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי לתמורה בנסיבות המתוארות .14.6
 לעיל, מעבר לתשלום הפרשי הצמדה כקבוע בהסכם זה. 

 
פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או במועדים בהם חל  .14.7

  איסור על ביצוע עבודות על פי חוקי העזר החלים ברשות המקומית אלא בכפוף לכל דין.
 
 

   ות ההקמההפסקת עבוד .15
 

העירייה או המנהל רשאים להורות לזכיין, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכל עת ללא יוצא מן  .15.1
המפורטות בסעיף הכלל, להפסיק את עבודות ההקמה, כולן או מקצתן, מכל אחת מהסיבות 

או  (נוספים לאחר תום פרק הזמן שנקבע לרבות פרקי זמן)לפרק זמן מסוים  להלן וזאת  15.3
הוראה ״ :להלן)הוראה כזו של העירייה או של המנהל  לצמיתות. הזכיין מתחייב למלא אחר

ימים ממועד קבלת ההוראה  7לאלתר, ובכל מקרה לא יאוחר מאשר בתוך  (״להפסקת עבודה
להפסקת העבודה. מובהר כי העירייה או המנהל יוכלו לתת מעת לעת הוראות הפסקת עבודה 
שתוכנן שונה, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט, בהתאם לנסיבות ולהתפתחויות ולא יהיו 
מוגבלים או מנועים בדרך כלשהי מלהאריך תוקפה של הוראה להפסקת עבודה או לשנותה 

, לחדש הוראה שפג תוקפה, ליתן ומה(תקופתה וכד ות עריכת שינוי בסוג ההפסקה, היקפה,לרב)
 הוראה חדשה כלשהי וכיוצא בזה. 

 
מובהר כי הוראה להפסקת עבודה לא תחשב כהוראה להפסקת העבודה לצמיתות אלא אם 

 הדבר צוין במפורש ובאופן חד משמעי בהוראה להפסקת עבודה. 
 

לפי  עבודה, ינקוט הזכיין באמצעים להבטחת העבודות והאתר ולהגנתםניתנה הוראה להפסקת  .15.2
 הצורך והכל לשביעות רצונו של המנהל. 

 
הוראה להפסקת עבודה יכול ותינתן בהתקיים אחת או יותר מהסיבות המפורטות בסעיף זה  .15.3

 להלן ויחולו ביחס לכל אחת מהן ההוראות המפורטות בהסכם זה להלן: 
 

 בזכייןסיבות התלויות  .15.3.1
 

 שלא לצמיתות מסיבות התלויות בזכייןניתנה הוראה להפסקת עבודה  .15.3.1.1
ו/או אי  הזכייןעל ידי ה יסודית של הסכם זה ולרבות במקרה של הפר

עפ״י  הזכייןמילוי כל תנאי או דרישה בהסכם ו/או כאלה החלות על 
בכל העלויות, ההוצאות והנזקים הישירים והעקיפים  הזכייןדין, יישא 
הנובעים מהפסקת העבודה. אין בסעיף זה כדי לצמצם או לעירייה 

בגין הפרת ההסכם כאמור  הזכייןכנגד  העירייהלגרוע מכל זכויות 
 בהסכם זה. 

 
ניתנה הוראה להפסקת עבודה לצמיתות מסיבות התלויות בזכיין, הרי  .15.3.1.2

ייערך  לעיל, 15.3.1.1שמבלי לגרוע מכל זכויות העירייה כאמור בסעיף 
חשבון עבודה עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על ידי הזכיין עד 

החשבון הסופי יערך על ידי המנהל  למועד הפסקת העבודה בפרויקט.
ואשר יוכחו  ד לאותו מועדבהתאם לעלות העבודות שבוצעו בפועל ע
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תשלום הסכום האמור  בהתאם לקבלות ששולמו ויוצגו לעירייה,
בקיזוז הפיצוי המוסכם ובקיזוז כל הנזקים וההוצאות שיגרמו 
לעירייה בקשר ו/או עקב כך יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישה 
 ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד הזכיין כלפי העירייה בגין

 כל העבודה שבוצעה בפרויקט שהעבודה הופסקה בו לצמיתות.  
 

 עירייהסיבות התלויות ב .15.3.2
 

ניתנה הוראה להפסקת עבודה שלא לצמיתות מסיבות התלויות  .15.3.2.1
, יהיה הזכיין זכאי לפיצוי בגין נזקיו הישירים בלבד, ככל בעירייה

שנגרמו נזקים כאמור, ובלבד שהוכיח קשר סיבתי ישיר בין אותן 
ובין נזקיו הישירים כאמור והוכיח כי לא  עירייההתלויות ב הסיבות

יכול היה למנוע או לצמצם את נזקיו, לרבות באמצעות רכישת ביטוח 
מתאים. בנוסף הזכיין יותיר במקרקעין את כל החומרים שהביא 

 לאתר אלא אם הורתה לו העירייה לפנותם. 
 

, עירייהב ניתנה הוראה להפסקת עבודה לצמיתות מסיבות התלויות .15.3.2.2
ייערך חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על ידי הזכיין עד 
למועד הפסקת העבודה בפרויקט. החשבון הסופי יערך על ידי המנהל 

בהתאם , בהתאם לעלויות העבודות שבוצעו בפועל עד לאותו מועד
  לקבלות שיוצגו לעירייה.

 
הוצאות ישירות  כמו כן יהיה זכאי הזכיין לדרוש מהעירייה החזר

שהיו לו בקשר עם הוראת הפסקת העבודה כלעיל, באם נגרמו לו. 
התשלומים כאמור בסעיף זה יהוו סילוק סופי ומוחלט של כל דרישה 

הזכיין בגין כל העבודות  דו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצ
 שבוצעו בפרויקט.

 
  בזכייןאו  עירייהסיבות שאינן תלויות ב .15.3.3

 
הוראה להפסקת עבודה שלא לצמיתות מסיבות שאינן תלויות ניתנה  .15.3.3.1

או בזכיין, יהיה הזכיין זכאי לפיצוי בגין מחצית מנזקיו  עירייהב
הישירים בלבד, ככל שנגרמו נזקים כאמור, ובלבד שהוכיח קשר סיבתי 

 עירייהישיר בין הנזקים הישירים לבין אותן הסיבות שאינן תלויות ב
א יכול היה למנוע או לצמצם את נזקיו, לרבות או בזכיין והוכיח כי ל

 באמצעות רכישת ביטוח מתאים. 
 

למרות האמור לעיל, מוסכם כי הזכיין לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין  .15.3.3.2
או בזכיין בגין  עירייההנזקים שנגרמו לו עקב סיבות שאינן תלויות ב

רק )שלושת החודשים הראשונים בהם נגרמו הנזקים בגין סיבות אלה 
 15.3.3.1 יחולו הוראות סעיף, חודשים כאמור שלושהאחר חלוף ל

 (.דלעיל
 

, ניתנה הוראה להפסקת לעיל 15.3.3.2 בסעיףמבלי לפגוע באמור  .15.3.3.3
או בזכיין, ייערך  עירייהמסיבות שאינן תלויות בעבודה לצמיתות 

חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על ידי הזכיין עד למועד 
הפסקת העבודה בפרויקט. החשבון הסופי יערך על ידי המנהל בהתאם 

בהתאם לקבלות שיוצגו ו לעבודות שבוצעו בפועל עד לאותו מועד
לדרוש מהעירייה מחצית החזר כמו כן יהיה זכאי הזכיין  לעירייה.

לעיל, דהוצאות ישירות שהיו לו בקשר עם הוראת הפסקת העבודה 
באם נגרמו לו. התשלומים כאמור בסעיף זה יהוו תשלום סופי ומוחלט 
של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד הזכיין בגין 

 כל העבודות שבוצעו בפרויקט. 
 

 15.3.3.3 -ו 15.3.1.2 מים הקבועים בסעיפיםהזכיין יהיה זכאי לתשלו .15.3.3.4
 לעיל בתנאי ובכפוף לכך שפינה את האתר בהתאם להוראות המנהל

 הזכייןוכן ש ,ונקט בכל האמצעים שנדרשו על ידי המנהל בקשר עם כך
הגיש חשבון סופי בהתאם להוראות הסכם זה לגבי העבודות שבוצעו 

יום מקבלת ההודעה על  60על ידו עד למועד הפסקת העבודות, בתוך 
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הפסקת העבודה לצמיתות או מפינוי האתר דלעיל, לפי המאוחר. 
על פי החשבון הסופי דלעיל, כפי שיאושר על  לזכייןהתשלומים שיגיעו 

יום ממועד השלמת  90בתוך  לזכיין, ישולמו העירייהידי המנהל ו
 עריכת החשבון הסופי ואישורו. 

 
 

 דרכי ביצוע עבודות ההקמה  .16
 

ובטרם  לעיל, 5 בסעיףהזכיין ימציא לעירייה, לאחר השלמת עבודות התכנון בהתאם לאמור  .16.1
התחלת ביצוע עבודות ההקמה לפי דרישתם הראשונה של העירייה או של המנהל, הצעת תכנית 
ארגון האתר בכתב בדבר דרכי הביצוע ושלבי הביצוע, לרבות האמצעים והשיטות אשר לפיהם 

ולרבות תרשים שיכלול את דרכי הגישה, גידור  ,יש בדעתו לבצע את עבודות ההקמה לאחר מכן
בת הציוד הכבד, משרד הזכיין והמפקח וכיוצא בזה. כן ימציא הזכיין לעירייה או ושילוט, הצ

לרבות רשימת  פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע האמורות,מעת לעת, למנהל, לפי דרישתם 
 מתקני העבודה, הציוד ואביזרי העזר שיש בדעתו של הזכיין להשתמש בהם. 

ין לעירייה או למנהל, בין שאישרו אותם המצאת המסמכים והנתונים כאמור על ידי הזכי
אינה פוטרת את הזכיין מאחריות ו/או  העירייה או המנהל במפורש, ובין שלא אישרו אותם,

 מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

שלא  הזכייןמתחייב  ,בד בבד עם עבודות אחרות באתריתבצעו שהעבודות נשוא הסכם זה  ככל .16.2
להפריע ולא לגרום לעיכוב של יתר העבודות המתבצעות באתר. בכל מקרה של צורך בתיאום בין 

 יכריעו הוראותיו של המנהל.    ,הזכיין לעבודות אחרות המתבצעות באתרעבודות 
 
 

 סימון ומדידות  .17
 

לפני שיתחיל  ,הזכייןעל  לפי כל דין ולפי הסכם זה,  לזכייןמבלי לגרוע מכל המחויבויות שיש  .17.1
בביצוע עבודות ההקמה, לבדוק את קווי הגובה, הסימונים והמידות שנקבעו בתוכניות 

 המאושרות. 
 

מתחייב לבצע תיעוד מלא של האתר בטרם תחילת העבודות, לרבות הכנת מפת מדידה  הזכיין .17.2
אם ישנן כאלה, באתר.  עדכנית, צילום מקיף של האתר ותיאור העבודות שנעשו או הנעשות,

מתחייב לערוך את מפת המדידה האמורה באמצעות מודד מוסמך ובתיאום עם הרשות  הזכיין
 המקומית. 

 
מקבל על עצמו אחריות מלאה בכל הנוגע לסימון נכון ומתאים של העבודות ולדיוק בכל  הזכיין .17.3

 ,פרטיהם לרבות מיקומם, מצבם, גובהם, כיוונם ומידותיהם ומבלי לפגוע בכלליות כאמור לעיל
מסגרות הסימון, היתדות ויתר הפרטים  להקפיד בשמירת נקודות הקבע, הזכייןחייב בזה מת

 המשמשים לסימון העבודות ולדיוק ביצוען. 
 

אם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה או אי התאמה במיקום, סימון מצב וכיוצא  .17.4
לפי  ,תקנם על חשבונוחייב ל הזכייןמן העבודות יהיה  באלה אי התאמות או סטיות של איזה

 הוראות המנהל. 
 

מאחריותו  הזכייןמובהר כי בדיקת סימון קו גובה או פרט אחר על ידי המנהל לא תשחרר את  .17.5
הבלעדית כאמור לעיל, לרבות לאחריותו לכל התוצאות המשפטיות והכספיות הנובעות מגילוי 

 הטעות. 
 

הקמה, מודד מוסמך שיבצע את כל במהלך ביצוע עבודות ה ,הזכיין חייב להעסיק על חשבונו .17.6
הזכיין יודיע למנהל לפני תחילת ביצוע עבודות ההקמה את שם  .המדידות הנדרשות באתר

המודד שמונה על ידו וימציא את הסכמתו של אותו מודד לשתף פעולה עם המנהל ולבצע את כל 
 המדידות כפי שיורה המנהל מפעם לפעם. 

 
לזכיין בכל עת במהלך ביצוע העבודות, לבצע על חשבון המנהל ו/או העירייה רשאים להורות  .17.7

הזכיין תכניות מדידה שיראו את מצב האתר באותה עת והזכיין מתחייב למלא כל דרישה 
 כלעיל. 
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עם סיום ביצוע עבודות ההקמה תיערך תכנית מדידה עדכנית של האתר שתראה את מצב האתר  .17.8
ע״י מודד מוסמך שיתמנה לכך ע״י  לאחר השלמת המתחם ועבודות ההקמה. התכנית תבוצע

 העירייה על חשבון הזכיין. 
 

של המתחם ושל כל המערכות והמלאכות  (AS MADE)הזכיין אחראי להספקת תכניות עדות  .17.9
שבוצעו בו וזאת תוך כדי ביצוע העבודות ולאחר סיומן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם השלמת 

של  (AS MADE)המתחם מתחייב הזכיין להמציא לעירייה דיסק הכולל את קבצי תכניות העדות 
כל המערכות  ושל ור,המתחם, בתכנת שרטוט אוטוקד וכן עותק קשיח של תכניות העדות כאמ

והמלאכות שבוצעו בו וכן ״ספרי מתקן״ לכל רכיבי המתחם והמערכות האלקטרו מכאניות 
 שיכללו בין היתר תכניות, הוראות שימוש ותחזוקה שוטפים והוראות לטיפולים תקופתיים.

כמו כן מתחייב הזכיין להמציא לידי העירייה את תכניות העדות וספרי המתקן האמורים, 
. מובהר כי תנאי לקבלת המתחם בהתאם (USB)דיסק/כונן  ערוכים על גבי מדיה מגנטית כשהם

בנוסף . להלן הינו בין היתר קבלת תיק המתקן והתכניות האמורות בסעיף זה 38לאמור בסעיף 
  .במפרט הטכני ימלא אחר הדרישות המפורטות יןהזכי

 
 
 

 תקנים, תכניות ומפרטים  .18
 

הזכיין מתחייב בזאת לבצע את עבודות ההקמה בצורה מקצועית מעולה ולצורך כך ישתמש  .18.1
הזכיין בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בהסכם ועפ״י 

בין תקנים רשמיים ובין )כל דין. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודות וחומריהן 
, מתחייב הזכיין לבצעם לפי (אלא אם קבעה או תקבע העירייה אחרת שאינם רשמיים, םתקני

התקנים הישראליים כאמור ולהוראות הסכם זה ביחס לחומרים ולדרישות העבודה ובהתאם 
  להוראות המפרט.

 
כמו כן, מתחייב הזכיין לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל רשות או גוף מוסמכים לרבות 

העירוניים המוסמכים וכן בהתאם למפרטים הטכניים הכלליים המשרדים הממשלתיים ו/או 
  ככל שהם רלוונטיים לדרישות העבודה.

 
מפרטים ותוכניות  הזכיין חייב לבצע את עבודות ההקמה בהתאמה מלאה לתוכניות, שרטוטים, .18.2

מפורטות שיוכנו על ידי היועצים ויאושרו על ידי העירייה ו/או המנהל בהתאם לאמור בהסכם 
זה לעיל וכל יתר המסמכים המצורפים להסכם וכן בהתאם לתכניות שיצורפו אליו בכל שלב על 

 פי האמור בהסכם זה ובנספחיו. 
 

מראש ובכתב על ידי המנהל, תגרור שלא תאושר  ,כל סטייה בביצוע מהאמור במסמכים הנ״ל .18.3
אחריה דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הזכיין וזאת מבלי לגרוע מכל 

 יתר תרופות העירייה עקב סטייה כאמור. 
 

  ויועצים נוספים  הזכייןצוות ניהול מטעם  .19
 

מקצועי הנדסי, בעל הזכיין יעסיק לאורך כל תקופת התכנון וההקמה של הפרויקט צוות ניהול  .19.1
רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא הסכם 

מהנדס ביצוע, מנהל  יהיה הזכיין מחויב להעסיק מודד, זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
 ביחס אליהם. הטכני במפרטפרויקט וממונה בטיחות, בהתאם לדרישות המפורטות 

  
בנין ובעל  אשר יהיה מהנדס בעל ההסמכות והרישיונות הדרושים להנדסת מהנדס הביצוע, .19.2

בהתאם לדרישות  ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיין והיקפן ההנדסי,
מהנדס הביצוע יהיה מוסמך גם לחתום כמהנדס אחראי על הביצוע,  המפורטות במפרט הטכני.

רשו על ידי הרשויות המוסמכות וכן יהיה מוסמך לחתום בפני על הצהרות ותכניות כפי שיד
הרשויות המוסמכות על כל שיידרש כ״אחראי לביקורת״ במובנו של מושג זה בתקנות התכנון 

מינוי מהנדס הביצוע או החלפתו טעון . 1970-תש״לה (,בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)והבניה 
שאי שלא להתיר ביצוע של עבודות באתר או המנהל מראש ובכתב. המנהל ר העירייהאישור 

 ללא נוכחות מהנדס הביצוע.  
 

בנוסף למהנדס הביצוע, יעסיק הזכיין באתר בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לצרכי  .19.3
ניהול העבודה והביצוע השוטף, מנהל עבודה בכיר ומנוסה ובעל רישיון מתאים ממשרד העבודה 

מנהל העבודה יהיה בעל כשירות  .(״מנהל העבודה"לעיל להלן: )והרווחה שיאושר על ידי המנהל 
לתפקיד זה בהתאם להוראות חוק ארגון  הזכייןלשמש כממונה על הבטיחות וימונה על ידי 
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. העתק כתב המינוי של מנהל העבודה כפי שנשלח כאמור, 1954-תשי״דה ,הפיקוח על העבודה
 יועבר למנהל כהגדרתו לעיל. 

 
מנהל העבודה חייב להימצא דרך קבע באתר במשך כל זמן ביצוע עבודות ההקמה, כנדרש  .19.4

 לביצוע העבודה ולתפקוד התקין של האתר, לשביעות רצון המנהל. 
 

 הזכייןיהיה על , המנהל ןלשביעות רצווהיה ומהנדס הביצוע או מנהל העבודה לא יתפקדו כראוי  .19.5
ימים מדרישת המנהל ולמנות במקומם מהנדס ביצוע או מנהל עבודה אחר,  30להחליפם בתוך 

 הכל לפי המקרה. 
 
 

 אספקת חומרים, ציוד ומתקנים  .20
 

החומרים, , , המתקנים(לרבות ציוד מכני)הזכיין מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד  .20.1
הסכם זה המוצרים והכלים הדרושים לצורך הביצוע היעיל של עבודות ההקמה לפי תנאי 

ינתנו על ידי המנהל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמנהל יולאחסנם בהתאם להוראות ש
ידרוש מהזכיין להוסיף כלים או מתקנים מכנים לאתר לצורך ביצוע העבודות, יהיה על הזכיין 

 לעשות זאת ללא דיחוי. 
 

יצוע היעיל של רואים את הזכיין כמי שנמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לב .20.2
 עבודות ההקמה בקצב הדרוש על פי תנאי הסכם זה. 

 
כל החומרים והמוצרים המיועדים לביצוע עבודות ההקמה אשר על הזכיין לספק לפי הסכם זה  .20.3

יהיו מאיכות ומסוג מעולים ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולהוראות 
 ההסכם והמפרטים המצורפים לו. 

 
ד אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המוצרים והמתקנים באתר. הזכיין בלב .20.4

הזכיין מתחייב להתקין ולהחזיק באתר, על חשבונו, מחסן מתאים לשמירת חומרים, כלים 
ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות. הזכיין יפרק ויסלק את המחסן עם תום ביצוע 

 העבודות. 
 

הסכם זה בקשר להעדר זכות עיכבון, מובהר כי בשום מקרה מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת ב .20.5
לא תהיה לזכיין ו/או לקבלן ו/או למי מספקיו ו/או למי מקבלני המשנה שלו זכות עיכבון על 

  חומרים, ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידם.
 

תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת ו 1987-תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"חמובהר כי  .20.6
חלות על הסכם זה ובהתאם להן ועדת המכרזים תמליף על מתן עדיפות  1995-הארץ( התשנ"ה

ממחיר הטובין  15% -לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ
המיובאים ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונשים על דרישות העירייה, הכל בהתאם ובכפוף 

 ת אלה. להוראות המפורטות בתקנו
 
 

 דגימות ובדיקות איכות .21
 

בהתאם  הזכייןבדיקות איכות הנדרשות על פי תקנים, תקנות ו/או על ידי המנהל יבוצעו על ידי  .21.1
לדרישות הדין ו/או בהתאם להוראות המנהל. ההוצאות בגין הבדיקות של חומרים ומוצרים 

 בלבד.  הזכייןכאמור תחולנה על 
 

יקות״ ולבצע את כל בדיקות הדגימות במעבדה של מכון מתחייב להתקשר ב״הסכם בד הזכיין .21.2
התקנים הישראלי או התחנה לחקר הבניה שליד הטכניון או מכון מורשה על פי דין אחר, 

לאישור המנהל תכנית מערכי בדיקות  הזכייןשיאושר על ידי המנהל. עם תחילת העבודה יגיש 
ל פי התקנים ו/או התקנות ו/או על ובדיקות בטונים, בהתאם לדרישת הרשויות השונות ו/או ע

או מכון  , הטכניוןוכן העתקי מסמכים שנחתמו בינו לבין מכון התקנים פי דרישות המנהל,
 . הזכייןמורשה אחר כלעיל. מובהר בזה כי כל הבדיקות כלעיל יהיו על חשבונו של 

 
או המנהל, להמציא לאישורם דוגמאות של החומרים  העירייהיהיה חייב, לדרישת  הזכיין .21.3

והמוצרים ו/או לבצע בדיקות של המוצרים או חומרים מיוחדים שאינם בהוראות ההסכם, על 
 . הזכייןחשבונו של 
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   לביצוע העבודות אספקת כוח אדם .22

 
יים המחויבים על זה, בשינו 22הזכיין מתחייב לכלול בהסכם עם הקבלן את כל הוראת סעיף  .22.1

  ."בסיס "גב אל גב
 

כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות ההקמה במספר הדרוש לספק על חשבונו את  הזכיין מתחייב .22.2
 לשם ביצוען תוך המועד הקבוע בהסכם. 

 
מתחייב להעסיק בביצוע עבודות ההקמה בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים לכל סוג  הזכיין .22.3

להעסיק  הזכייןמלאכה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין חייב 
לפי העניין. לכל סוג של מלאכה בביצוע  ,דרש או בעל רישיון או היתר כאמוררק בעל רישום כנ

עבודות ההקמה ימונה אחראי אשר יימצא באתר בכל שעות העבודה ויהיה אחראי לטיב הביצוע 
 ולהתאמת העבודות. 

 
 
 
 
 

יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות באספקת כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות,  הזכיין .22.4
ם, כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח לרבות שכר העובדים, אמצעי התחבורה עבור

סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע״י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר 
שלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור, וכן בת

יא לרשויות את כל הפרטים להמצ הזכייןעבורם. כן מתחייב  (במידה והוא חייב על פי דין)
 והמסמכים שידרשו על ידם בקשר עם האמור לעיל ולמלא אחר כל ההוראות החלות בקשר לכך.  

 
מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  הזכיין .22.5

ידרש על ידי כפי שי -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ובאין דרישה חוקית 
 . 1954-מפקחי העבודה, כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד

 
ישות והוראות חוק למלא אחר כל דר הזכייןמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, על  .22.6

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי  וכל הצווים, 1995 -התשנ״ה (,נוסח משולב)הביטוח הלאומי 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו אך  ,החוק הנ״ל ובעיקר

בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, 
 יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ״ל. 

 
 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל מוסכם בזה כדלקמן:  .22.7

 
פי מצהיר בזה כי הוא ו/או הקבלן מטעמו הצהיר על העסקת עובדים על  הזכיין .22.7.1

ומתחייב  1954-, התשי״ד(גביית דמי ביטוח)הביטוח הלאומי  לתקנות 8 תקנה
ימים מיום חתימת  3-להמציא אישור לכך מהמוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ

 כם זה. הס
 

הוראות חוק  הזכיין מתחייב להקפיד על כך שכח האדם הפועל באתר יועסק לפי .22.7.2
 והתקנות על פיו.  1959 -תשי״טה ,שירות התעסוקה

 
הזכיין מתחייב לשלם את כל תשלומי הביטוח הפנסיוני הנדרשים על פי הסכם  .22.7.3

 .קיבוצי או על פי כל דין אחר
 

על ביצוע התשלומים כאמור לעיל. לא הזכיין מתחייב להמציא לעירייה אישורים  .22.7.4
לשלם את , אך לא חייבת ,תהיה העירייה רשאית המציא הזכיין אישור כנ״ל,

התשלומים האמורים במקום הזכיין ישירות לקרן ו/או לוועדה ו/או לגוף החוקי 
ובתוספת תקורות בסך  כאמור ולחייב את הזכיין בתשלום האמור בהתאם לאמור

%20 . 
 

 והקבלן וכן מי מטעמם אינם רשאים להלין עובדים באתר.  הזכיין .22.7.5
 

הזכיין והקבלן ימלאו כל דרישה של המנהל בדבר הרחקתו מהאתר והחלפתו של כל  .22.7.6
אדם או גוף המועסק או מופעל ע״י הזכיין, לרבות קבלני משנה ומי שמועסק ע״י 
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ע״י המנהל  אם אדם או גוף כאמור אושרו, לרבות קבלני משנה של הזכיין או הקבלן
בעבר. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הזכיין להעסיקו באתר או במקום 
אחר שבו מתבצעת עבודה לצרכי הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור 

  המנהל.
 

 ו/או למען הסר ספק, מובהר כי לא תחול על העירייה כל אחריות כלפי הקבלן .22.7.7
או כל צד ו/ספקי ציוד וחומרים  ו/או קבלני משנה אוו/ בעלי מלאכה ו/או עובדים

שלישי כלשהו עמם התקשר הזכיין או הקבלן לצורך ביצוע התחייבויות על פי הסכם 
זה ועל הזכיין ו/או הקבלן בלבד חלה האחריות בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, 

או בקשר עם מוות, נזק או הפסד שייגרמו לעובדיו או למי מטעמו תוך כדי או עקב 
הסכם זה. שילמה העירייה סכום כלשהו על פי האמור בסעיף זה, ישפה הזכיין את 
העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כך, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות 

  שהוצאו על ידה. 
 

 עבודות ארעיות  .23
 

דרכים,  עוגנים, יספק וירכיב על חשבונו פיגומים, מערכות תימוך, כלונסאות ביסוס, הזכיין .23.1
הדרושים לביצוע העבודות ויתר  מעברים מורמים, סולמות ואמצעים אחרים וכיוצא באלה

 על פי ההסכם.  הזכייןהתחייבויות 
יבטיח שמתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים אשר להם  הזכיין

ירכיב, יחזיק, יחדש, יתקן ויחליף את  הזכיין נועדו ומתאימים מיתר הבחינות למטרותיהם.
המתקנים הארעיים האמורים, הכל בהתחשב בצרכי הבטיחות בעבודה ובהוראות החוק 
והרשויות המוסמכות, יישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המתקנים הארעיים 

י שייגרם כתוצאה ממפולת או תקלה אחרת כלשה האמורים ולכל נזק, בין ישיר ובין עקיף,
 שתארע בהם ויתקן ללא דיחוי כל נזק כאמור. 

 
להתקין  הזכייןההוראות דלעיל יחולו גם על כל מתקנים ארעיים או מבנים ארעיים אחרים שעל  .23.2

יתקין או יבנה כל מתקנים  הזכייןאו לבנות בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בהסכם ו
תוך שבוע  -ה ואם לא נקוב מועד או מבנים כאמור בהתאם להוראה האמורה ובמועד הנקוב ב

 מיום מתן צו התחלת העבודה. 
 

אם ביצוע העבודה מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות, יתקינן הזכיין על חשבונו בהיקף ובאופן  .23.3
הדרושים למטרת ביצוע עבודות ההקמה כאמור בהסכם זה, בתיאום ובאישור של הרשויות 

צב תקין וסדיר במשך כל תקופת ביצוע העבודות. והגופים המוסמכים על פי כל דין ויחזיקן במ
התוואי המוצע לדרכים ארעיות ואופן התקנתן טעון אישורו המוקדם של המנהל. הזכיין יהיה 
אחראי לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות ומהגופים המוסמכים לדרכי הגישה לאתר, 

וכן להכנסת חומרים  בין דרכי גישה לרכב ממונע ובין לצרכי מעבר של העובדים רגלית
והוצאתם בכלי הובלה מכניים. כל הפרעה או עיכוב שיגרמו לזכיין עקב התקנת דרכי הגישה 

 הארעיות יהיו באחריותו המלאה של הזכיין. 
 

, על חשבונו, את כל העבודות והמתקנים הזכייןבגמר ביצוע עבודות הקמת המבנים יפרק  .23.4
קנו, יסלק את כל החומרים והפסולת שיצטברו הארעיים וכן את הדרכים הארעיות, ככל שהות

ערב הקמת העבודות או המתקנים  רוק ויחזיר את האתר למצב שהיה בוכתוצאה מהפי
 רצון המנהל.  הארעיים או הדרכים הארעיות, הכל לשביעות

 
 

 בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים  .24
 

מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מעבודות ההקמה שנועד להיות  הזכיין .24.1
 מכוסה או מוסתר, ללא אישורו של המנהל. 

 
למנהל  הזכייןהושלם חלק כלשהו מעבודות ההקמה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע  .24.2

, לבחון ולמדוד יאפשר ויעזור למנהל לבדוק הזכייןבכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקת המנהל ו
י כיסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם נאת החלק האמור מהעבודות לפ
 יכוסה החלק האמור מהעבודות. 

 
למנהל על השלמת חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ולא  הזכייןהודיע  .24.3

, על פי דרישת המנהל הזכייןקיבל הוראה מאת המנהל למנוע את כיסויו או הסתרתו, יהיה חייב 
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, לחשוף, לגלות, לקרוע פתחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות לפי מעת לעתשתינתן לו 
 ולאחר מכן להחזירו לתקנו, לשביעות רצונו של המנהל.  את המנהל, לצורך בדיקתו ובחינתוהור

 
לעיל או התרשל בכך אזי,  24.3עד  24.1למלא את דרישת המנהל כאמור בסעיפים  הזכייןסרב  .24.4

רשאית להזמין  העירייהתהיה  ,הסכםהעירייה עקב הפרה זו של המבלי לגרוע מכל יתר תרופות 
, לשם גילוי חלק כלשהו בעבודות, בדיקתו וכיסויו הזכייןקבלנים ו/או פועלים על חשבונו של 

העירייה כשהן מסך כל ההוצאות כאמור לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של  20בצירוף %
 המחושבת מיום התשלום או ההוצאה ועד להחזר בפועל.  נושאות ריבית פיגורים

 
 

 תיאום ופיקוח על עבודות ההקמה  .25
 

מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם להסכם, להיתרי הבניה, לדרישות המנהל ביחס  הזכיין .25.1
לצורת הביצוע, לטיב החומרים והעבודה ו/או לכל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין 

. לצורך קיום סעיף זה מתחייב העירייהבביצוע עבודה באיכות גבוהה, וכן בהתאם להוראות 
דמות של הביצוע באתר ולבצע את העבודה תוך תיאום עם עבודות לעקוב אחר ההתק הזכיין

או על ידי המנהל במסגרת  העירייהאחרות המבוצעות בו, לפי תאריכים ומועדים שיקבעו על ידי 
 לוח הזמנים. 

 
 

מוסכם בזה כי שום פיקוח )לרבות היעדר פיקוח או טעות בפיקוח( מצד העירייה ו/או המנהל  .25.2
מאחריותו הבלעדית לטיב החומרים והעבודה ולקיום כל תנאי הסכם זה אינו פוטר את הזכיין 

וכן מאחריות הזכיין כלפי צד ג' כלשהו בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות. הזכיין יהיה חייב 
 לתקן באופן מיידי כל ליקוי שיתגלה בעבודה, הכל בהתאם להוראות המנהל. 

 
ו/או המפקח לא יהוו הצדקה לזכיין לביצוע היעדר הוראות או היעדר תשומת לב מצד המנהל 

 עבודה פגומה או חסרה ולא יגרעו מאחריותו לתקנה.  
 

 שמירה על הוראות החוק והבטיחות   .26
 

לשמור ולוודא כי הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע עבודות  הזכייןעל  .26.1
וכלפי כל הבאים מכוחו, לשחררם  העירייהמקבל בזאת אחריות מלאה כלפי  הזכייןההקמה ו

 ההעירייה ואת כל הבאים מכוחו/או לשפותם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת לפטור את 
הפרת הוראה בשל ר בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם מכל חבות, הוצאה, נזק או חסרון כיס אח

ובין כיועצים,  מישריןאו הקבלן או מי מהמועסקים על ידו, בין ב הזכייןכזו שנעשתה ע״י 
 .'קבלנים וכד

 
להלן: ) 1954-תשי״דהמצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  הזכיין .26.2

והתקנות על  1970-תש״לה (נוסח חדש), את פקודת הבטיחות בעבודה (״חוק ארגון הפיקוח״
פיהם וכי הוא מקבל על עצמו ויחייב את הקבלן לקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת 

 ההוראות והתקנות הנ״ל. 
 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, מוסכם כי לצורך ביצוע עבודות ההקמה לפי הסכם זה  .26.3
״מבצע הבניה״ -כ ,״קבלן״-, לפי מה שייקבע ביניהם ובכפוף לכל דין, כהזכייןייחשב הקבלן או 

, 1988 - התשמ״ח (עבודות בניה)כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה ״מנהל עבודה״, -וכ
שא בכל אחריות על יולא ת לן" או "מבצע בנייה" וכיו"בלא תיחשב ל"קב העירייהובכל מקרה 

 פי דיני הבטיחות בעבודה.  
 

תמרורים, פנסים  מירה, גידור,מתחייב לספק ולתחזק באופן שוטף על חשבונו ש הזכיין .26.4
מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש, אמצעי עזרה ראשונה 
ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור ושל כל אדם הנמצא באתר או 

י דין או על פי בקרבתו, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע״י המנהל או שיהיה דרוש עפ״
בתקופת  לקיים הזכייןמרשות מוסמכת כלשהי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הוראה 

 הבניה באתר סדרי שמירה נאותים.  
 

מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שייגרמו לעובדיו ולכל מי  הזכיין .26.5
וצאה מביצוע עבודות התכנון, עבודות שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן צד שלישי כלשהו כת

מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  העירייהמשחרר בזאת את  הזכייןההקמה ו/או בקשר לכך. 
 לכל תאונה, חבלה או נזק או חסרון כיס. 
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בגין עניינים באחריותו של  בשל כל הוצאה שתיגרם העירייהמתחייב לפצות ולשפות את  הזכיין .26.6

רשאית  העירייהו/או של המנהל.  העירייהזה, מיד לפי דרישתם הראשונה של  26 בסעיףהזכיין 
לגבות את סכומי הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לו כאמור לעיל בכל דרך שהיא, הכל לפי שיקול 

 וזאת מבלי לגרוע מכל יתר הסעדים המגיעים לה בקשר לכך.  ההעיריידעתה של 
 

  היתרי בניה וחוקי עזר .27
 

הוראות חוקי , הזכיין מתחייב לבצע את עבודות ההקמה תוך שמירה קפדנית על הוראות היתרי הבניה
העזר של הרשות המקומית ושאר הרשויות המוסמכות על פי דין. כמו כן ימלא הזכיין אחר הוראות כל 

במידה שאלה  ,דין בכל דבר הכרוך בביצוע העבודות, לרבות בדבר מתן הודעות ותשלום מיסים ואגרות
 חלים או יחולו על הזכיין לפי הסכם זה או לפי כל דין. 

 
  ניקיון וסילוק פסולת בתקופת ההקמה -אחזקת האתר  .28

 
ניקיון האתר. מעת של המנהל וישמור על ו העירייהיחזיק את האתר לשביעות רצונם של  הזכיין .28.1

, על חשבונו ולשביעות רצונו של המנהל, הזכייןיבצע  לעת וככל שיידרש לכך על ידי המנהל,
 . וד והמתקניםניקיון כללי ויסדר את כל החומרים, הצי

 
 

מהאתר על חשבונו, מעת לעת ובכל עת שיידרש לכך על ידי המנהל, כל  הזכייןכמו כן יסלק  .28.2
או עודפי חומרים שנצטברו באתר ויעבירם לאתר שפך מאושר כדין פסולת ו/או עודפי חפירה ו/

רשאי המנהל לבצע את הניקיון, ות. לא קיים הזכיין ההוראות הנ״ל על ידי הרשויות המוסמכ
על כל הנ״ל לכיסוי  20בצירוף % הזכייןסילוק הפסולת וסידור החומרים הנ״ל על חשבון 

הם נושאים ריבית פיגורים, המחושבת מיום כש ,העירייההוצאות משרדיות ודמי טיפול של 
 התשלום או ההוצאה ועד להחזר בפועל.  

 
לנקות את  הזכייןמתחייב  לעירייהבתום ביצוע עבודות ההקמה של המתחם ובטרם מסירתו  .28.3

לסתום כל בור, חפירה  ,המתחם ואת האתר מכל שיירים, אשפה, נסורת, פסולת, אדמה מיותרת
זמנית וכיוצא בזה וכן לנקות כל כתמי צבע וכל עקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים, 

 לסלק מתקנים ארעיים ולמסור את העבודות במצב ניקיון מוחלט, לשביעות רצון המנהל. 
 

  גיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של צדדים שלישייםפ .29
 

מתחייב שתוך כדי ביצוע עבודות ההקמה לא תהיה פגיעה או הפרעה לנוחיות הציבור  הזכיין .29.1
ולא תהא פגיעה או כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, מדרכה 

במידה ותהיה פגיעה כזו מתחייב . כלשהו וכיוצא בזה או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי
ור מוקדם בכתב מאת המנהל והרשויות המוסמכות ואם הדבר כרוך לקבל לכך איש הזכיין

 לשאת בתשלום זה.   -בתשלום 
 

אחראי לכך שתוך כדי ביצוע עבודות ההקמה לא תהיינה הדרכים המובילות למקום  הזכיין .29.2
ביצוע העבודה חסומות בצורה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך 

סמכת ויינקטו יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המו הובלתם של משאות מיוחדים
כך  -לרבות: בחירתן של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה  כל האמצעים הדרושים

 שתפחת ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק
 לדרכים.

 
להסירה מיד ולשפות  הזכייןבמקרה שתיגרם הפרעה כלשהי כאמור בסעיף זה לעיל, מתחייב  .29.3

 בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו, אם ייגרמו לה, כתוצאה מכך.  העירייהאת 
 

אם לצורכי ביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק  .29.4
וכיוצא בזה, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה  לצינור, כב וטי חשמל, חוטי טלפון,לכביש, ח
בכתב לרשויות המוסמכות לפני ההעברה על פרטי ההעברה ועל תכניתו  הזכייןיודיע  -מיוחדים 

יהא רשאי לבצע את ההעברה אך ורק לאחר שיקבל  הזכייןלהבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 
מכל  הזכייןאינם פוטרים את  את אישורן של הרשויות המוסמכות, אולם אישורים אלה

 אחריות שהיא. 
 

  אוצרות טבע, עתיקות ועצים .30
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כל אוצרות טבע כגון נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול  .30.1
וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות, חומרים ועצים שימצאו באתר העבודות 

אין ולא תהיה כל  לזכייןאו של רשות מקרקעי ישראל, לפי העניין, ו העירייההינם רכושה של 
 כל זכות לשימוש, לניצול, להוצאה, לזכייןזכות בהם ו/או בקשר אליהם, ובכלל זה לא תהיה 

בהתאם להוראות  להצגה, להשמדה ו/או לעשיית כל פעולה אחרת בהם למעט כנדרש, אם בכלל,
מיד עם התגלות של אוצרות טבע, מחצבים ו/או  רייהלעייודיע  הזכייןהסכם זה ונספחיו. 

. עד לקבלת העירייהעתיקות באתר והוא ינהג בהם אך ורק בהתאם להוראות המנהל ו/או 
בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על מנת  הזכייןבהקשר זה ינקוט  העירייההוראות המנהל ו/או 

 לעירייהיאפשר  הזכייןלמנוע גרימת נזק לממצאים, לאתר, לעבודות ו/או לכל מאן דהוא אחר. 
או למי מטעמה להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע, המחצבים או העתיקות 

בין  ,תידרש וזאתהאמורים לעיל, ו/או לבצע בהם ו/או בקשר אליהם כל חקירה ו/או בדיקה ש
 בהתאם להוראות כל דין.  ,היתר

 
ו מחצבים א ,לרבות אוצרות טבע)מור לעיל, הזכיין לא ימכור חומרים מבלי לגרוע מכלליות הא .30.2

 שהוציא מהאתר.  (עתיקות כאמור לעיל ולרבות עצים
 

או בכל חוק בדבר עתיקות כפי שיהיה  1978 - תשל״חהעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות,  .30.3
קף מעת לעת וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או בתו

ינקוט באמצעי  הזכייןהם ו העירייהנכסי  -אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 
 הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא. 

 
על התגלית  למנהל הזכייןו החפץ ולפני הזזתם ממקומם, יודיע מיד לאחר גילוי העתיקות ו/א .30.4

לקיים את הוראות כל דין בדבר  הזכייןכן מתחייב  ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המנהל. כמו
  .עתיקות

 
במקרה שיתגלו  רב המאמצים על מנת למזער את השלכות הטיפול בעתיקות,יינקוט במ הזכיין .30.5

כאלה באתר העבודות, לרבות לעניין העיכוב בביצוע עבודות ההקמה וההוצאות הכרוכות בכך. 
יביא לאישור המנהל, מיד עם היוודע לו דבר העתיקות באתר, תכנית למזעור ההשלכות  הזכיין

 כאמור ויתקן את התכנית בהתאם להנחיותיו. 
 

 הזכייןעתיקות ו/או בעלויות ישירות אחרות של היה הטיפול בעתיקות כרוך בתשלומים לרשות  .30.6
זכאי לשיפוי כלשהו או להחזר עלויות שייגרמו לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או  הזכייןלא יהיה  –

 בקשר עם כך.   העירייהתביעה ו/או דרישה כלפי 
 

למזער את  הזכייןגרם הגילוי ו/או הטיפול בעתיקות, למרות נקיטת מירב המאמצים מצד  .30.7
העיכוב עקב הימצאות ״ :להלן)יל, לעיכוב בביצוע עבודות ההקמה כות כאמור לעההשל

זכאי להתאמת לוח הזמנים לביצוע והשלמת עבודות ההקמה ללא החזר  הזכייןיהא  (,״עתיקות
 עלות כלשהי. 

 
עד ימי עבודה רצופים. עיכוב של  (10עשרה ) ״ לעניין סעיף זה משמע רק עיכוב העולה עלעיכוב״

לא יימנה בתקופת העיכוב המצטברת שלעיל; כאשר העיכוב , מי עבודה רצופים כאמורעשרה י
 ימנה משך העיכוב החל מיום העיכוב הראשון. , על עשרה ימי עבודה רצופים כאמורעולה 

 
נקט במלוא האמצעים  הזכייןמובהר כי דחיית מועדים כאמור תיעשה בתנאי ובכפוף לכך ש

 ההשלכות כפי שאושרה ע״י המנהל.  והפעולות עפ״י התכנית למזעור
 

  תיקון נזקים בתקופת ביצוע עבודות ההקמה .31
 

תיעול, חשמל, , אחראי שכל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב הזכיין
טלגרף, טלפון, טלוויזיה בכבלים, קירות תומכים, תשתיות אחרות לרבות תשתיות תקשורת וצינורות 

ו/או ו לפיתוח הגובלים באתר העבודה להעברת דלק או מובילים אחרים או לגדר שמסביב לאתר א
תוך כדי ביצוע עבודות ההקמה, בין שהנזק או הקלקול  הזכייןלבניינים סמוכים אחרים, שנגרמו על ידי 

ביר ובאופן על חשבונו בתוך זמן ס ,נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, יתוקנו על ידו
היעיל ביותר לשביעות רצון המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על מתקנים ו/או תשתיות 

לרבות גורמים המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב,  ,כאמור
ת להעברת דלק, טלוויזיה בכבלים, קירות תומכים, תקשורת וצינורו, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון

 מובילים אחרים ועל הפיתוח ו/או הבניינים כאמור. 
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בתוספת  הזכייןרשאי המנהל לתקן את הנזקים האמורים על חשבון  -ההוראות הנ״ל  הזכייןלא קיים 
כשהם נושאים  העירייהעל כל הנ״ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של  ים(עשרים אחוז) 20של %

הפיגורים של החשב הכללי המחושבת מיום התשלום או ההוצאה ועד להחזר  ריבית בשיעור ריבית
 בפועל. 

 
  אחריות לנזקים בתקופת ההקמה .32

 
ועד להשלמת עבודות ההקמה ומסירת  הזכייןמיום העמדת האתר, כולו או מקצתו, לרשותו של  .32.1

אחראי לשמירת המתחם ויתר העבודות שנעשו וכן  הזכייןהפרויקט בהתאם להסכם זה, יהיה 
לאתר או  הזכייןלשמירת החומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי 

או המנהל  העירייהלצורכי ביצוע העבודות על ידי , , ככל שהועמדוהזכייןשהועמדו לרשות 
או על ידי קבלנים אחרים לצרכים  העירייהולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר על ידי 

אחרים. בכל מקרה של נזק או אבדן לעבודות ו/או לציוד ו/או לחומרים כלעיל, הנובע מסיבה 
ו א ימים מקרות הנזק (7) לתקן את הנזק על חשבונו הוא בתוך שבעה הזכייןיהיה על  -כלשהי 

ביא לידי כך שעם בהתאם לנסיבות המקרה, ועליו להו בתוך מועד אחר לפי קביעת המנהל
השלמת הפרויקט ומסירתו יהא הכל במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם. אין 

 בתקופת ההפעלה.  הזכייןבאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות 
 

את  הזכייןישפה  ,לתיקון, לפי שיקול דעתו של המנהלבמקרה שהנזק או האובדן אינם ניתנים  .32.2
 דן כאמור. בשל כל נזק או אוב העירייה

 
 
 
 

חייבת, לתקן את  רשאית, אך לא העירייהתהיה  בסעיף זה,מילא הזכיין אחר התחייבויותיו  לא .32.3
)עשרים  20ובתוספת סך % בהוצאות התיקון הזכייןולחייב את  הזכייןהנזק על חשבונו של 

 . אחוזים( על סכום ההוצאות
 

תוך כדי ביצוע  הזכייןיחולו גם על כל נזק שנגרם על ידי  לעיל 32.3עד  32.1 הוראות סעיפים .32.4
 אף לאחר קבלת תעודת השלמה.  ק שבוצעו על ידי הזכייןעבודת תיקון ובד

 
  נזק לגוף ולרכוש בתקופת ההקמה .33

 
לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע עבודות ההקמה או  כלפי העירייה יהיה אחראי הזכיין .33.1

בקשר לכך, לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף משפטי כלשהו כולל, ומבלי לגרוע מכלליות 
אחראי  הזכייןכמו כן, יהיה  הנ״ל, אנשים המבקרים או העובדים באתר או המשתמשים בו.

העבודות או בקשר לביצוען. מבלי לגרוע  כלפי כל צד שלישי לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע
 לנקוט בכל הצעדים למניעת כל נזק כנ״ל.  הזכייןמהאמור לעיל, מתחייב 

 
תצטרך לשלם או להוציא בגין כל  העירייהעל כל סכום או הוצאה ש העירייהאת  שפהי הזכיין .33.2

 אחראי לו כאמור לעיל.  הזכייןנזק שנגרם כנ״ל ואשר 
 

דמי נזק או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר מתחייב לשלם כל  הזכיין .33.3
ו/או המופעל במישרין או בעקיפין על  הזכייןו/או הנמצא בשירותו של  הזכייןהמועסק על ידי 

, שנפגע כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות או תוך כדי ביצוע הזכייןידי 
 עבודות בתקופת הבדק והאחריות. 

 
לשפות את  הזכייןתידרש לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם, מתחייב  העירייהאם  .33.4

כל  העירייהישלם תחת  הזכייןבגין כל סכום שישולם על ידו כאמור. השיפוי משמעו ש העירייה
. כל סכום שישולם על ידי העירייהדרישת אחר תידרש לשלם וזאת מיד ל העירייהסכום ש
דרך לגבותו בכל רשאית  העירייהלפי הסכם זה ו הזכייןמ לעירייהכחוב המגיע יראוהו  העירייה

 . שתמצא לנכון ובכלל זה על ידי מימוש ערבויות
 

לקבל על עצמו  הזכייןלדרוש מ , אך לא חייבת,רשאית העירייההיה תמבלי לגרוע מהאמור לעיל  .33.5
את ניהול  לקבל על עצמו, באמצעות בא כוחו, הזכייןאת ניהול ההגנה ובמקרה זה מתחייב 

לנהל את ההגנה כאמור, על חשבונו  הזכייןאת כוחו של ב״כ  העירייהההגנה ולצורך כך תייפה 
מובהר כי גם במקרה בו העירייה תנהל את ההגנה באמצעות עורך דין  .הזכייןועל אחריותו של 

 שא הזכיין בכל ההוצאות הכרוכות בכך.ימטעמה, י
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  שחרור מאחריות .34
 

בכל העניינים  ההעירייה או בשמאו מטעמה של  הבשמ מעת לעתשום אדם או גוף מאוגד, הפועל 
לא יישא בשום  ומה(לרבות המנהל, המפקח, יועצים וכד)או הנוגעים להסכם זה או לביצועו המפורטים 

מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד מי מהנ״ל  הזכייןו או כלפי אדם אחר הזכייןאחריות אישית כלפי 
 הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל. 

 
  אחריות חוזית .35

 
לגבי  הזכייןואחריות  הזכייןמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם זה בקשר עם התחייבויות 

לשהו בגין תביעה כלשהי על ידי אדם או גוף כ העירייהעבודות ההקמה, מוסכם בזאת כי אם תוגש כנגד 
בהם וככל שהתחייבויות  העל פי חוזים שהתקשר הזכייןאי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות 

בתור צד שלישי לכל  הזכייןרשאית לצרף את  העירייהתהיה  ,העירייה נוגעות לעבודות נשוא הסכם זה
שיינתן על ידי בית בגין כל החלטה ו/או פסק דין  העירייהיהיה אחראי לשפות את  הזכייןתביעה כנ״ל ו

  משפט או על ידי בורר, לפי העניין.
 

ועל  וה רשאית לדרוש מהזכיין לקבל על עצמתהי העירייה, העירייהלחילופין ולפי שיקול דעתה של 
, את ניהול ההגנה ומובהר כי האחריות המוחלטת לניהול ההליכים המשפטיים ולתוצאותיהם וחשבונ

שא יי -מובהר כי גם במקרה בו העירייה תנהל את ההגנה באמצעות עורך דין מטעמה . הזכייןתחול על 
 הזכיין בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

 
 
 
 

  ביטוח בתקופת ההקמה .36
 

לערוך ולקיים  הזכייןעל פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב  הזכייןמבלי לגרוע מאחריות  .36.1
ולתקופות הנוספות ) למשך כל תקופת ההקמה ,בעצמו ו/או באמצעות הקבלןעל חשבונו, 

ובעלת מוניטין בישראל, את הביטוחים  אצל חברת ביטוח מורשית כדין ,(כמפורט בהמשך
 : ("הזכייןביטוחי להלן: ")הבאים 

 
על שם  (פרק א' + פרק ב '+ פרק ג') - ביטוח הקמה / כל הסיכונים עבודות קבלניות .36.1.1

כל תקופת ביצוע , הקבלן, קבלנים ו/או קבלני משנה, למשך הזכיין, העירייה
ולמשך תקופת תחזוקה יום  45לרבות תקופת הרצה בת העבודות נשוא הפרויקט 

לאישור  1חודשים לפחות מתום ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף  24מורחבת של 
להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  (2כנספח ג')עריכת הביטוח המצורף 

 "(.  אישור עריכת ביטוחי העבודות)להלן: "
 

בגין הציוד ויתר הרכוש המובא על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו  - ביטוח "אש מורחב" .36.1.2
לאישור עריכת ביטוחי  2לאתר ו/או המשמש לביצוע הפרויקט, כמפורט בסעיף 

 העבודות. 
 

לאישור עריכת ביטוחי  3כמפורט בסעיף  - ביטוח כל הסיכונים ציוד מכני הנדסי .36.1.3
 העבודות. 

 
לאישור עריכת ביטוחי העבודות, בגבולות  4כמפורט בסעיף  - ביטוח חבות המוצר .36.1.4

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח ש"ח  4,000,000 שלאחריות שלא יפחתו מסך 
שנתית. הזכיין מתחייב לערוך את הביטוח כאמור החל ממועד קבלת תעודת השלמה 

שנים נוספות ממועד קבלת תעודת ההשלמה המלאה  שלושמלאה או חלקית ולמשך 
  כאמור.

 
בגין שירותי הקמה, תכנון, תפעול ומימון בגבולות  - מקצועית אחריות ביטוח .36.1.5

 5למקרה ולתקופת ביטוח, והכל כמפורט בסעיף  ש"ח 4,000,000אחריות של 
לאישור עריכת ביטוחי העבודות. הזכיין מתחייב להחזיק ביטוח זה בתוקף לאורך 

 כל תקופת ההקמה ולמשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיומה. 
 

שולב ,  ביטוח מ36.1.5 -ו   36.1.4הזכיין יהא רשאי לבצע במקום הביטוחים המנויים בסעיפים 
שיהיה בתוקף מיום התחלת ₪  6,000,000אחריות מקצועית וחבות מוצר בגבול אחריות של 

 העבודות.
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כן מתחייב הזכיין לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההקמה, את שאר הביטוחים 

ומבלי לגרוע מכלליות  לשם ביצוע הפרויקט לרבות וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים
ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע  ,לומים לביטוח לאומיהאמור, תש

הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים ו/או המובאים על ידי הזכיין ו/או הקבלן לאתר 
 העבודה וכן ביטוח צד שלישי לכלי הרכב האמורים. 

 ביטוחי הזכיין יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה. 
 

ו/או מי מטעמה  העירייהכי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי  הזכייןמובהר ומוסכם בזאת כי  .36.2
 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 
לפני תחילת ביצוע  העירייהלהמציא לידי  הזכיין, מתחייב העירייהללא צורך בכל דרישה מצד  .36.3

כשהוא  יכת ביטוחי העבודותאת אישור ערוכתנאי מוקדם להתקשרות  פרויקט ו/או העבודותה
 חתום בידי מבטחיו.

 
אישור עריכת ביטוח  על פי בקשתה העירייהלהמציא לידי  הזכייןבתום תקופת הביטוח מתחייב  .36.4

לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח,  הזכייןחידוש תוקף ביטוחי  מעודכן בגין הארכת/
 ףל הנוגע לביטוחים האמורים בסעיכל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכ

שנים  שלושכי ביטוחים אלה יהיו בתוקף במועדים כאמור ולמשך  הזכיין, מתחייב לעיל  36.1
 נוספות ממועד קבלת תעודת השלמה מלאה. 

 
תביעה בקשר לעבודות הפרויקט נשוא  העירייהמבלי לגרוע מהאמור, ובמקרה בו תוגש נגד 

מיד עם דרישתה את העתקי פוליסות הביטוח  לעירייהלהמציא  הזכייןהסכם זה, מתחייב 
 הרלוונטיות. 

 
לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו  הזכיין פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות .36.5

ו/או מי מטעמו לאתר ו/או המשמש לביצוע הפרויקט ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה כלפי הנ"ל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הזכיין פוטר את העירייה 

אי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הזכיין ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכ
או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית )דלעיל 36.1 כמפורט בסעיפים 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין  (הנקובה בביטוחים האמורים
אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 בזדון. 
 

דלעיל  36.1.1תגמולי הביטוח שישולמו בגין כל אובדן ו/או נזק במסגרת הביטוח על פי סעיף  .36.6
וישמשו לשיקום וכינון הנזק  לזכייןלמקרה, ישולמו  60,000$ואשר סכומם אינו עולה על סך של 

מעל בגין אובדן ו/או נזק בסכום שינו ולהשלמת ביצוע הפרויקט. מובהר כי תגמולי ביטוח 
 .  וישמשו לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת ביצוע הפרויקט לעירייהלמו ישו 60,000$ לסכום של

 
בגין כל אובדן ו/או נזק  העירייהאחראי לשפות ו/או לפצות את  הזכייןמובהר ומוסכם כי  .36.7

ו/או כל קבלן ו/או  הזכייןשייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות הפרויקט שבוצעו על ידי 
מי מהפוליסות דלעיל ובין אם יועץ מטעמו, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה ב

 . לאו
 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים  הזכייןאם לדעת  .36.8
מים כאמור. בכל לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלי הזכיין רשאיבהסכם זה, 

ייכלל סעיף בדבר ויתור הרלוונטי להסכם זה  העירייהביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי 
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף )העירייה ו/או מי מטעמה המבטחים על זכות התחלוף כלפי 

טי הרלוונ . כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים(יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון כאמור לא
( לעניין אחריות למעשי כמזמין העבודות)העירייה כמבוטח נוסף יורחב לכלול את  זה,להסכם 

 ו/או למחדלי הזכיין ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
 

  מועד מסירת המתחם .37
 

והמבנים המושלמים על כל  ולמסרומתחם ההזכיין מתחייב להשלים את עבודות הקמת  .37.1
תואם את התוכניות  מתחםהכשתום תקופת ההקמה,  חלקיהם, מתקניהם ומערכותיהם עד

 המאושרות ואת כל האמור בהסכם זה ובנספחיו. 
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כוללת, בין היתר, את מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע מתחם המובהר כי השלמת  .37.2
רשויות התכנון המוסמכות, לדרישות הג״א, העבודות והשלמתן בהתאם להן ובהתאם לדרישות 

ויתר הרשויות  מכון התקנים, שפדן רשות הגז, מכבי אש, בזק, רתהחשמל, חב רתחב
אום ו/או הטיפול עם הגופים והרשויות הנ״ל בכל הקשור י; לרבות כל עבודות התהמוסמכות

רים, מתקני לגנראטו (מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכיו״ב)לחיבור המתחם לרשתות השונות 
שאיבה לביוב וניקוז וכיו״ב; בדיקת העבודות וקבלת אישורים מהגופים ו/או הרשויות 

( על פי חוק 5 ותעודת גמר )טופס 4לרבות ומבלי למצות טופס )המוסמכות לביצוע החיבורים 
וקבלת אישור  שהותקנו או יותקנו על פיו וכיו"ב( ו/או התקנות 1965-התכנון והבניה, התשכ"ה

 ת המוסמכת לאכלוס המתחם. הרשו
 

יטפל במידת הצורך בהקמת חדר טרנספורמציה במתחם בהתאם למקובל וככל שיתקבל  הזכיין .37.3
 . לעירייהתשלום מחברת החשמל בגין רכישת חדר הטרנספורמציה, יועבר התשלום 

 
את  לעירייהלהמציא  הזכייןעם השלמת המתחם וכתנאי לתחילת תקופת ההפעלה, מתחייב  .37.4

פוליסות הביטוח ואת האישורים על ביצוע הביטוחים ואת ערבות התפעול והתחזוקה, הכל 
 הסכם ההפעלה.  להוראות בהתאם 

 
  הליך קבלת המתחם .38

 
לאחר  .לעירייהיודיע על כך  ,לעיל 37כאמור בסעיף במתחם את עבודות ההקמה  הזכייןהשלים  .38.1

רט, יבדוק המנהל כאמור לעיל והצגת תיק המתקן בהתאם לדרישות המפ הזכייןקבלת הודעת 
ויקבע אם הן בוצעו בהתאם להוראות  שיש לבצען על פי הסכם זה מתחםהאת עבודות הקמת 

לגבי כל חלק מהן בין הבניה שבוצעה בפועל ובין הבניה שהייתה  הסטייה יהסכם זה או מה
 צריכה להתבצע לפי הוראות ההסכם. 

 
 
בה יצוין אם יש צורך בתיקונים  (״התרשומתלהלן: ׳׳)מהלך הבדיקה יערוך המנהל תרשומת ב

או השלמות על מנת להתאים את ביצוע העבודות להוראות הסכם זה או אם אין אפשרות ו/או 
 15בתוך  הזכייןמקום לתקנם. תיקונים והשלמות שיש לבצע בהתאם לתרשומת יבוצעו על ידי 

תרשומת, פרט לתיקונים שלדעת המנהל יש לתקנם באופן מיידי או במועד ימים ממועד עריכת ה
 על פי לוח זמנים שיקבע המנהל.  הזכייןאחר, שיתוקנו על ידי 

 
לעיל כי קיימים במתחם פגמים או 38.1 קבע המנהל במסגרת ביצוע הבדיקה האמור בסעיף  .38.2

 לעירייהליקויים שאין אפשרות ו/או אין מקום לתקנם, יקבע המנהל מה שווי ההפרש המגיע 
יהיה מחויב לשלמו בהתאם  הזכייןבגין הסטייה האמורה שאין אפשרות או מקום לתקנה ו

ו/או לנכון  שתמצא בכך דרךאת שווי ההפרש  גבותתהיה רשאית ל העירייה. העירייהלדרישות 
 באותו מועד.  העירייהמכל ערבות שתהיה בידי  על ידי חילוטו

 
את המנהל  הזכייןלבצע, יזמין  הזכייןכללה התרשומת שינויים, תיקונים או התאמות שעל  .38.3

ביצע אותם כהלכה. המנהל יבדוק את ביצוע התיקונים,  הזכייןבגמר הביצוע על מנת לבדוק אם 
התרשומת להלן: ״)כדי הבדיקה יערוך תרשומת סופית  כנ״ל ותוךהשינויים או ההתאמות 

  בה יציין את תוצאות הבדיקה. (״הסופית
 

תיקון או לא ביצע השלמה במועד וכפי שהיה עליו  הזכייןשינוי או לא תיקן  הזכייןלא ביצע  .38.4
לבצעם ללא דיחוי ולחילופין  הזכייןרשאית לדרוש מ העירייהתהיה  לבצע על פי התרשומת,

בכל  הזכייןולחייב את  הזכייןלבצע את הטעון תיקון חלף  ה,העירייה רשאית, לבחירתתהיה 
על כל הנ״ל  ים(עשרים אחוז) 20בקשר לכך, בתוספת מע״מ ובתוספת % העירייההוצאותיה של 

גורים של החשב , וריבית בשיעור ריבית הפיהעירייהלכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של 
 הכללי עד ליום התשלום בפועל. 

 
יוזמן לבדיקות האמורות בסעיף זה דלעיל, ויצרף כל בעל תפקיד ו/או קבלן שיידרש לפי  הזכיין .38.5

 דרישות המנהל, להיות נוכח בבדיקות. 
 

 בדק ותיקונים  .39
 

לתקן כל פגם,  העירייהיהיה אחראי כלפי  הזכייןבמהלך תקופת הבדק )כהגדרתה בהסכם(  .39.1
לשם ליקוי, נזק או אי התאמה לרבות חוסר דיוק שנוצר בעבודות ההקמה או בכל חלק מהן. 

על פי מסמכי המכרז  הזכייןאין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של מניעת הספק 
 בכלל והסכם ההפעלה ונספחיו בפרט. 
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-דרתה בחוק המכר )דירות(, תשל"גתקופת אחריות כהג הזכייןלאחר תקופת הבדק תחול על  .39.2

"מוכר" והעירייה  -כ הזכייןובתנאים המפורטים בו ולצורך מימוש הוראות החוק ייחשב  1973
 "קונה".  -כ
 

תמשיך לחול גם אם מסיבה ובתקופת האחריות  בתקופת הבדק הזכייןמובהר כי אחריות  .39.3
 הזכייןופת האחריות ותקוכלשהי הובא הסכם זה לידי סיום בטרם הסתיימה תקופת הבדק 

אחריות מאת כל ספק או כל התחייבות לתיקונים או כתב  העירייהיהיה מחויב להסב לטובת 
 במקרה כאמור.  קבלן מטעמו

 
מקבלת  יום 30לעיל, תוך יתקן ו/או יבנה מחדש כל פגם או ליקוי שנדרש לתקנם כאמור  הזכיין .39.4

תר לפי העניין, ככל שמדובר בליקוי או המנהל לתיקון או בתוך זמן קצר יו העירייהדרישת 
 הדרושים על מנת שהעבודות שביצועו דחוף, ויבצע כל עבודות תיקון, ביצוע מחדש וכיו״ב

אם  .כפי שהיה עליהן להיות בעת השלמתןיהיו במצב טוב ותקין  (לאחר ביצוע עבודות התיקון)
בסכום השווה  לעירייהחייב בתשלום פיצויים  הזכייןהפגם או הנזק אינם ניתנים לתיקון יהיה 

לירידת הערך שנגרמה כתוצאה מהפגם או הנזק שאינם ניתנים לתיקון. העבודות האמורות 
 בסעיף זה תבוצענה באופן שיצמצם במידת האפשר את ההפרעה לפעילות השוטפת של המתחם. 

 
וי דרוש לאלתר כדי למנוע או היה תיקון הפגם או הליק לא ביצע הזכיין תיקונים שעליו לבצע .39.5

רשאית, אך לא חייבת,  העירייהתהא  ,לזכייןנזק גדול יותר בלא שתהא שהות להודיע על כך 
מיד עם הדרישה הראשונה את  לעירייה הזכיין. במקרה כזה יחזיר הזכייןלבצעם על חשבונו של 

כל הנ״ל  על ים(עשרים אחוז) 20ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקון בתוספת מע״מ ובתוספת %
וריבית בשיעור ריבית הפיגורים של החשב  העירייהלכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של 

 בכל דרך כל סכום מהזכיין לגבותהעירייה תהיה רשאית הכללי עד ליום התשלום בפועל. 
 , לרבות באמצעות חילוט הערבויות. שתמצא לנכון

 
ו/או את  העירייהלפצות את  הזכיין, מתחייב על פי סעיף זה דלעיל הזכייןבנוסף להתחייבויות  .39.6

המשתמשים בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם עקב הליקויים ו/או תוך כדי ו/או עקב תיקון 
 הליקויים. 

 
יכריע בה המנהל  -בכל מקרה של מחלוקת בשאלה אם נתגלו ליקויים בתקופות הבדק אם לאו  .39.7

 . הזכייןוהחלטתו תהיה סופית ותחייב את 
 

לרבות מלוא  בהתאם להסכם ההפעלה, הזכייןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות  .39.8
בהתאם להוראות  התחייבויותיו לביצוע תיקונים ותחזוקה שוטפת וכן לביצוע תחזוקה מהותית

 . הסכם ההפעלה
 

  בודותהעשינויים ותוספות בביצוע  .40
 

בכל עת במהלך תקופת ההקמה על שינוי ו/או תוספת  לזכייןבלבד רשאית להורות  העירייה .40.1
בצורתם, אופיים, סגנונם,  בפרויקט ו/או בעבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

 הזכיין. (״השינוייםלהלן: ״)הכל כפי שימצא לנכון של כל חלק מהם,  סוגם, גודלם איכותם,
ך המועדים שיקבע המנהל על פי הנחיות מתחייב למלא אחר הוראותיו ולבצען בדייקנות ותו

 . העירייה
 

העבודות,  שינויים כהגדרתם לעיל כוללים, בין היתר, הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף .40.2
ביצוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג 

 לזכייןומבלי ש העירייהוהכל ללא הגבלה ובהתאם לשיקול דעתה של  העירייהשהוא עליו תורה 
 תהיה עילה לתביעה או טענה כלשהי עקב שינוי, ביטול או תוספת בהיקף העבודות. 

 
כמו כן מוסכם, כי על אף כל האמור ביתר הוראות הסכם זה, כל השינויים הנדרשים כדי לעמוד  .40.3

כן שינויים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות בעלי בכל חוק, תקן או תקן בניה, נוהג מקצועי ו
, רשות כיבוי אש, פיקוד העורף, התאמה לדרישות התכנון התשתית, הרשויות המוסמכות,

התאמה לצרכי תפקוד,  , התאמה לתנאי השטח,התאמה למפרט הטכני וליתר דרישות המכרז
ביות על פי עצת התאמה לצרכים הנדסיים וכיו״ב ו/או כאלה הנדרשים מסיבות קונסטרוקטי

וכל השלמה ו/או שינוי אחר הנדרשים לצורך השלמה סופית  הזכייןו/או של  העירייהיועצים של 
חייב לבצע ללא כל תוספת תשלום, כאשר כל העבודות  הזכייןיהיה  ומלאה של הפרויקט,

וההוצאות הנוספות הנדרשות עקב השינויים האמורים בסעיף זה, לרבות אלה הכרוכות בתכנון 
יהא זכאי לכל תוספת תשלום  הזכייןועל חשבונו ומבלי ש הזכייןהשינויים הנ״ל, יבוצעו על ידי 
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במהלך התכנון  העירייהמעבר לתמורה. למען הסר ספק, מובהר גם כי שינויים שיתבקשו על ידי 
בגין העבודה הכרוכה בתיקון  בכל תוספת תשלום שהיא הזכייןשל הפרויקט לא יזכו את 

 . התכנון
 

פקודת ״ -לעיל תקרא  40.2 - 40.1פים ת המנהל בדבר שינויים כאמור בסעיהוראה או הוראו .40.4
פקודת שינויים שלא נערכה  .״. פקודת שינויים תינתן בכתב ותיחתם על ידי המנהלשינויים

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  הזכייןבכתב ו/או לא נחתמה על ידי המנהל לא תהא תקפה ו
 סוג שהוא ביחס לפקודת שינויים כאמור ו/או בכל עניין ונושא הנובע ממנה.  דרישה מכל

 
מובהר כי הוראות סעיף קטן זה לעיל יחולו אך ורק ביחס לפקודת שינויים הגוררת בעקבותיה 

 לתוספת תשלום.  הזכייןבקשה מצד 
 

ודות, מחובתו להשלים את ביצוע העב הזכייןיידרש לבצע לא יפטרו את  הזכייןהשינויים אשר  .40.5
במלואן ותוך תקופת ההקמה על פי הסכם זה ובהתאם ללוחות  ,כפי ששונו בפקודת השינויים

ודות תוך עמידה סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים לא יסיים את העב הזכייןהזמנים. היה 
בבקשת תכריע  ירייההע ארכה. תלבקשלעירייה ו/או למנהל יהיה רשאי לפנות  ,בלוחות הזמנים

 לאחר קבלת המלצת המנהל.  הזכיין
 

תהיה רשאית העירייה, אך  את התחייבויותיו על פי סעיף זה לעיל או כל חלק מהן, הזכייןהפר  .40.6
את  הזכייןלא חייבת, מבלי לפגוע מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבצע על חשבון 

בהוצאות האמורות בתוספת מע״מ ובתוספת  הזכייןהאמורות, ולחייב את  הזכייןמחויבויות 
על כל הנ״ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של העירייה בצירוף ריבית פיגורים  %20

בפועל את התשלום לידי  הזכייןממועד ביצוע התשלום על ידי העירייה ועד למועד אשר בו יחזיר 
 .העירייה

 
 
 

 התמורה עבור השינויים והתוספות  .41
 

ה כספית, יגיש המזכים אותו בתמור לעיל, 40 לבצע שינויים בהתאם לאמור בסעיף הזכייןנדרש  .41.1
ימים מיום קבלת פקודת השינויים, חשבון המפרט את כל  30בתוך  הזכיין לאישור המנהל

 לבצע ואת התמורה המבוקשת בגינם.   הזכייןהשינויים שנדרש 
 

עלויות ישירות בלבד הנגרמות לזכיין כתוצאה התמורה הכספית לה יהיה זכאי הזכיין תכלול  .41.2
של  ויכלול גם הפחתה/ניכוי למחירון השינוייםך בהתאם החשבון יערמהשינויים. 

פריטים או דרישות שנגרעו בדרישת השינויים כאמור או בעקבותיה וכן כל הפחתה או /עבודות
בהתאם  והתחזוקהון ו/או בעלויות התפעול עקב כך בעלויות המימ לזכייןחיסכון שנגרמו 

 להסכם ההפעלה. 
 

בהיעדר התייחסות במחירון השינויים, תוצגנה העלויות הישירות כאמור באמצעות ניתוח  .41.3
מחירים מפורט ומגובה באסמכתאות שיוכן על ידי הזכיין, תחשיבים מאושרים על ידי רואה 

ת שהזכיין חשבון וכן באמצעות כל מסמך אחר שתדרוש העירייה. למען הסר ספק, מובהר בזא
לא יהיה רשאי לכלול בחבון שיוגש על ידו עלויות עקיפות ו/או נזקים שנגרמו לו )לרבות הפסדי 

 הכנסות ו/או רווחים פוטנציאליים כתוצאה מהשינויים(. 
 

 הזכייןרואים את  ,לעיל 41.1 דרישה שלא נכללה בחשבון שהוגש לאישור בהתאם לאמור בסעיף .41.4
 כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 

 
ימים ממועד הגשתה ויגבש את המלצתו  30תוך  הזכייןהמנהל יבדוק כל דרישה או תביעה של  .41.5

אשר  העירייהל תועבר לידי אם לקבלה במלואה ו/או בחלקה או לדחותה. המלצתו של המנה
 או לדחותה.  תקבע האם לקבל את ההמלצה במלואה ו/או בחלקה

 
תיחתם על ידו פקודת  ,קיבלה את המלצתו העירייהכאמור ו הזכייןקיבל המנהל את דרישת  .41.6

 לעיל.  40.4שינויים, בהתאם להוראות סעיף 
 

שיבצע את , הזכייןתימסר פקודת השינויים לידי  ,נחתמה פקודת שינויים כאמור בידי המנהל .41.7
 ועל פי הוראות המנהל.  זה השינויים בהתאם להוראות הסכם
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בתשלום אחד  הזכייןישולם חשבון  ,יתפקודת שינויים המזכה אותו בתוספת כספ לזכייןנמסרה  .41.8
 במועד קבלת תעודת ההשלמה למתחם או במועד אחר שייקבע בהסכמה בין הצדדים. 

 
לבצע שינויים שאינם מהותיים או  הזכייןלמרות האמור לעיל בסעיף זה, בכל מקרה בו נדרש  .41.9

העבודות ו/או  באתר לזכייןשינויים הנחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או מתנאים שנתגלו 
הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים אלה על ידי 

 הזכייןהאם השינויים ש העירייהקבלת המלצת המנהל תקבע  ללא תמורה כלשהי. לאחר הזכיין
בתמורה נוספת כאמור בסעיף זה לעיל וקביעות  הזכייןנדרש לבצע הינם מהסוג שאינו מזכה את 

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.   העירייה
 

עקב שינויים כאמור,  לזכייןהסכמה בדבר גובה התשלום המגיע  למען הסר ספק מובהר כי אי .41.10
 לא תהווה עילה להפסקה ו/או דחייה ו/או עיכוב כלשהו בביצוע העבודות. 

 
תהיה רשאית העירייה, אך  יותיו על פי סעיף זה לעיל או כל חלק מהןאת התחייבו הזכייןהפר  .41.11

את  הזכייןלא חייבת, מבלי לפגוע בזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לבצע על חשבון 
בהוצאות האמורות בתוספת מע״מ ובתוספת  הזכייןהאמורות, ולחייב את  הזכייןמחויבויות 

משרדיות ודמי טיפול של העירייה בצירוף ריבית פיגורים של על כל הנ״ל לכיסוי הוצאות  %20
בפועל את  הזכייןהחשב הכללי ממועד ביצוע התשלום על ידי העירייה ועד למועד אשר בו יחזיר 

  .התשלום לידי העירייה
 

 עבודות בניה נוספות   .42
 

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי  העירייהתהיה  מבלי לגרוע מכל הוראות הסכם זה, .42.1
להוסיף ולבנות במתחם תוספת  כי בכוונתה לזכייןוהמוחלט, לאחר השלמת המתחם, להודיע 

 על פי מכרז זה.  הזכייןשאינה כלולה בהגדרת התחייבויותיו של  בניה
 
 
 
 

תנגד, מתחייב שלא לה הזכייןועל חשבונה.  העירייהתכנון עבודות הבניה הנוספות יעשה על ידי  .42.2
 הזכייןבכל הנוגע לתכנון עבודות הבניה הנוספות.  העירייהשלא להפריע וכן לשתף פעולה עם 

יהיה אחראי לכך שכל המתכננים אשר הועסקו מטעמו בביצוע הפרויקט, יתנו את הסכמתם 
ו/או מי מטעמה ללא כל טענה ו/או דרישה  העירייהעל ידי  לתכנון של עבודות הבניה הנוספות

 זה ואגב שיתוף פעולה מלא מצדם.  נים לענייןשל המתכנ
 

 מס ערך מוסף  .43
 

מהעירייה ו/או ממי מטעמה ואשר נאמר ביחס אליו כי הוא  לזכייןביחס לכל תשלום המגיע  .43.1
כולל מס ערך מוסף דין, לא תיערך כל התאמה במקרה של שינוי בשיעור המע״מ שיהיה במועד 

 הקבוע במועד פרסום המכרז.   מע״מ 17%שיעור ביצוע התשלום ו/או התשלומים כאמור, לעומת 
חשבונית מס  (כנגד ביצוע התשלום)רכיב המע"מ בכל תשלום ישולם אך ורק בתנאי שהומצאה  .43.2

תהיה רשאית  כדין. מובהר, כי ככל שלא הומצאה חשבונית מס כדין במועד המיועד לתשלום
כיב המע"מ בשבוע ממועד העירייה לדחות או להורות למי מטעמה על דחיית המועד לתשלום ר

וזה ישולם ללא כל  (ובלבד שקודם לכך התקיימו כל יתר התנאים לתשלום)המצאת החשבונית 
 ריבית או פיצוי אחר בגין דחיית התשלום.  

 
 להקמה   הזכייןערבויות לביצוע התחייבויות  .44

 
 הזכייןבנוגע להקמת המתחם, מתחייב  הזכייןלהבטחת המילוי המלא והמדויק של התחייבויות  .44.1

ימים מהמועד שקיבל הודעה על זכיית הצעתו במכרז זה, ערבות  14, בתוך לעירייהלהמציא 
 להסכם זה.  (3')נספח גכ המצורף אוטונומית בלתי מותנית בנוסח הערבות

 
צמודה  (שקלים חדשיםמיליון  שלושה) ש"ח 3,000,000הערבות האוטונומית תהיה בסך של 

 .  הסכם זהכהגדרתו ב ,הבסיסלמדד 
 

יום לאחר קבלת תעודת השלמה וימציא  90ועד  הזכיין יאריך את תוקפה של הערבות מעת לעת .44.2
 יום לפני תום תוקפה של הערבות שבתוקף.  30עד  לעירייה כתב הארכה מתאים
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להשלימה לסכומה טרם מימוש הערבות או  הזכייןמומשה הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .44.3
 ימים מיום המימוש.   3 -מימוש מקצתה וזאת באופן מיידי ולא יאוחר מ

 
תהיה רשאית לחלט את הערבות ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או בחלקו, לפי  העירייה .44.4

את התחייבויותיו בהסכם זה או כל חלק  הזכייןהפר  העירייהשיקול דעתה, בכל עת שלדעת 
 מכוח הסכם זה.  הזכייןסכום כלשהו מ לעירייהמהן ו/או בכל מקרה בו יגיע 

 
יפגר בביצוע העבודות וכן לצורך  הזכייןתהיה רשאית לממש את הערבות גם במקרה ש העירייה

 גביית הפיצוי המוסכם הנזכר בהסכם זה. 
 

את התפעול  לעירייה הזכייןא בכפוף לכך שימסור בכל מקרה הערבות הנ"ל לא תבוטל אל .44.5
 למסמכי המכרז ובתנאי מוקדם והתחזוקה לתקופת ההפעלה, כאמור בהסכם ההפעלה,

 פי הסכם זה עד לאותו מועד. -התחייבויותיו על קיים אחר מלוא הזכייןש
 

 .לפי כל דין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מאיזה סעד או תרופה אחרים העומדים לעירייה .44.6
 

על פי סעיף זה יהיו קודמות לכל זכויות צד ג' כלשהו לרבות כל שעבוד, עיקול,  העירייהזכויות  .44.7
 , אשר יעניק מימון לביצוע הפרויקט )ככל שיהיה כזה(.עיכבון וכיו״ב ולרבות זכויות הבנק

 
 

 הפרות ותרופות .45
 

. אין בהוראות 1970-תשל״אה, (חוזה תרופות בשל הפרת)יחולו הוראות חוק החוזים  על הפרת הסכם זה
 על פי ההסכם על נספחיו.  העירייהסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה של 

 
 
 
 
 
 
 

  הזכייןסילוק יד  .46
 

דו של הזכיין וכל מי מטעמו רשאית לסלק י העירייהתהיה  בכל אחד מהמקרים שלהלן .46.1
 ו(או חלק וכול)צע במתחם למנוע ממנו מלהמשיך ולבו או מהאתר ו(או חלק וכול)מהמתחם 

את העבודות או כל חלק מהן בעצמו או בכל דרך אחרת  הזכייןעבודה כלשהי, ולהשלים במקום 
ולאחר מכן למכור  הזכייןולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שהובאו על ידי 

את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום 
 לפי ההסכם.  הזכייןמ לעירייההמגיע 

 
 ואלה המקרים: 

 
 במועד שנקבע לכך (לרבות עבודות התכנון)לא מתחיל בביצוע העבודות  הזכייןכש .46.1.1

או כשאין הוא ממשיך בביצוען  , לדעת המנהללוחות הזמניםמ בהיקף המתחייב
או כשהוא מפסיק את ביצוען ללא הרשאה בכתב  ,בהתאם להוראות הסכם זה

להתחיל או להמשיך  העירייהשעות להוראות בכתב מ 72ואינו מציית תוך  העירייהמ
 בביצוע העבודות. 

 
במקרה שהוגשה כנגד הזכיין או כנגד בעל מניות בזכיין, עליו הסתמך הזכיין  .46.1.2

למכרז, בקשה לבית משפט להקפאת הליכים ו/או להסדר נושים מכל סוג  בהצעתו
שהוא או לפירוק הזכיין או לכינוס נכסים או להכריזו כפושט רגל, או בקשה למנות 

או כונס זמני או קבוע על פי כל דין ו/או  קדם מפרק לו נאמן, מפרק, מפרק זמני,
ליכים או צו למינוי כונס נכסים ניתן צו פירוק או צו קבלת נכסים ו/או צו הקפאת ה

או שהזכיין עושה סידור עם או לטובת נושיו והבקשות ו/או הצווים כאמור ניתנו 
יום ממועד  30לבקשת הזכיין ו/או בהסכמתו, או שלא בוטלו או הוסרו כליל בתוך 

)והכל מבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין לפי הסכם  הוצאתם, לפי העניין אוהגשתם 
 זה גם בזמן תוקפם של הצווים כאמור(.
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עליו הסתמך  במקרה שיוטל עיקול על נכסי הזכיין או על נכסי בעל מניות בזכיין, .46.1.3
הזכיין בהצעתו למכרז, או על כל חלק מהם או על כספים המגיעים לזכיין או על כל 

והעיקול לא יוסר או פעולת ההוצאה  ואה לפועל נגדחלק מהם, או תינקט פעולת הוצ
ימים מיום הטלת העיקול או מיום נקיטת פעולת ההוצאה  30לפועל לא תבוטל תוך 

 לפועל.  
 

לרבות במקרה שעלה בידו )כשהזכיין ינסה להסב או ינסה להמחות או ינסה לשעבד  .46.1.4
ר ללא קבלת כולן או מקצתן, לאח את זכויותיו לפי ההסכם, (לבצע פעולות אלה

 הסכמת העירייה מראש ובכתב. 
 

כשהזכיין לא מסר לעירייה את ערבות ההקמה בהתאם לאמור בהסכם זה או  .46.1.5
להוראות הסכם זה או כשהזכיין נמנע מלהאריך את הערבות כאמור בהתאם 

ובלבד  או חילוט כל חלק ממנה מלהשלים את סכום הערבות לאחר חילוטה
על מנת לתקן את ההפרה והוא לא ביצע  לזכייןם ימי 14נתנה התראה בת  העירייהש

 את התיקון. 
 

כשהזכיין לא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא  .46.1.6
לעירייה העתקים של פוליסות הביטוח ואישור על ביצוע הביטוחים כמתחייב 

קן ימים לזכיין על מנת לת 14בת  מהוראות הסכם זה ובלבד שהעירייה נתנה התראה
  את ההפרה והוא לא ביצע את התיקון.

 
במקרה שטיב העבודה לא ישביע את רצון המנהל ו/או המפקח והזכיין לא ישפר טיב  .46.1.7

זה לאחר שקיבל הודעה בכתב מהמנהל בה נדרש הזכיין לשפר את טיב העבודה 
 יום.  30בתוך 

 
בין כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה כי הזכיין מתרשל בביצוע ההסכם  .46.1.8

בטיב החומרים, בין ברמת הביצוע ובין בארגון וניהול עבודות או אינו מבצע את 
העבודות בהתאם לתכניות ו/או ללוח הזמנים ו/או למפרטים ובלבד שהעירייה נתנה 

 ימים לזכיין על מנת לתקן את ההפרה והוא לא ביצע את התיקון. 14התראה בת 
 
 

כשהזכיין אינו מציית להוראות המנהל להחליף או לסלק מהאתר את הקבלן ו/או  .46.1.9
כל קבלן משנה ו/או מנהל ביצוע ו/או מנהל עבודה ו/או כל מועסק אחר אשר 

 עבודתם אינה לשביעות רצון המנהל. 
 

הושעה  או הזכיין או בעל מניות בזכיין אשר עליו הסתמך הזכיין בהצעתו, כשהקבלן .46.1.10
מרישום בפנקס הקבלנים או כשהזכיין או מנהלו או עובד מטעמו הורשע בפלילים 

כדי ליצור חשש לאפשרות לפגוע בקיום  ,לדעת המנהל בה,בעבירה שיש 
  התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה כי הזכיין או אדם אחר בשמו של הזכיין,  .46.1.11

או טובת הנאה כלשהי בקשר מתנה כלשהו שוחד, מענק,  נתן ו/או הציע לאדם
 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 
כשהזכיין לא ביצע או עיכב ביצועה של הוראה לביצוע שינויים בהתאם לאמור  .46.1.12

ימים לזכיין על מנת לתקן את  14בהסכם זה ובלבד שהעירייה נתנה התראה בת 
 ההפרה והוא לא ביצע את התיקון. 

 
הזכיין הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם שאינה נזכרת לעיל כש .46.1.13

 .על ידי העירייהלאחר מתן התראה בכתב ימים  14ולא תיקן את ההפרה בתוך 
 

, וההפרה מופרים, לפי שיקול דעת העירייהכשהסכם הקבלנות ו/או הסכם המימון  .46.1.14
  .יהימים לאחר מתן התראה על ידי העירי 14לא תוקנה בתוך 

 
הפרה יסודית כאמור לעיל, משמעה גם הפרת הסכם ההפעלה במובהר כי הפרת הסכם זה 

 בהפרה יסודית, על כל המשתמע מכך. 
 

או האתר תפקע לאלתר  אתרמן ה הזכייןבכל מקרה שהעירייה תשתמש בזכותה לסילוק ידו של  .46.2
החכירה שנרשמה, אם החכירה של הזכיין והעירייה תהיה רשאית למחוק ולבטל את זכות זכות 
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, עובדיו, הזכיין. במקרה כאמור, נרשמה בלשכת רישום המקרקעין ולתפוס את החזקה במתחם
 קבלניו וכל הבאים מכוחו יחשבו מאותה עת כמסיגי גבול, על כל המשתמע מכך על פי דין. 

 
תפסה העירייה את החזקה באתר והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים השייכים לזכיין, רשאית  .46.3

העירייה לדרוש מהזכיין בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא 
ימים רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לסלקם  15ציית הזכיין לדרישה זו כאמור, תוך 

ן הזכיין לכל מקום שתמצא לנכון והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן מהאתר על חשבו
שייגרם להם. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד 
ובמתקנים להשלמת העבודות או למוכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לעירייה 

 מאת הזכיין.  
 

לגבי האתר ו/או  שר ומתחייב בזה כי אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהימצהיר, מא הזכיין .46.4
יהיה זכאי לקבל  ו/או חומרים וציוד הנמצאים בו והוא אינו זכאי ולא )כולו או חלקו( המתחם

צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע או לעכב 
 ת האתר והשלמת העבודות. את העירייה מתפיס

 
תהיה העירייה זכאית לפנות  אחר התחייבותו להסתלק מהאתר כאמור לעיל, הזכייןלא מילא  .46.5

שימנע מן  -ולקבל צו מניעה במעמד צד אחד בלבד וללא מתן ערובה או התחייבות  לבית משפט
 ו/או כל מי מטעמו מלהימצא באתר ו/או להפריע להמשך העבודה.  הזכיין

 
ר מן האמור בסעיף זה לעיל, או בהסכם זה בכלל, לא יטיל על העירייה חובה להשלים שום דב .46.6

את העבודות והעירייה תהיה זכאית למלוא הפיצוי המוסכם ולמלוא הסעדים המגיעים לה על 
 הזכייןבשל כל הפרה של התחייבות מהתחייבויות  הזכייןפי הסכם זה ועל פי כל דין מאת 

 העירייה להשלים את העבודות ובין אם לאו.  בהסכם זה, בין אם החליטה
 

 הפרת ההסכם וביטולו  .47
 

רה יסודית של הסכם זה לעיל יחשב הדבר להפ 46בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  .47.1
 זאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי הסכם זה ו/או על פי דין. ו מצד הזכיין

 
 

רשאית, לאחר מתן הודעה  העירייהיפר הסכם זה הפרה יסודית תהיה  הזכייןבכל מקרה ש .47.2
 מהאתר.  הזכייןשל  ולסלק ידו הסכם זה, לבטל לזכייןיום  14מראש של 

 
רשאית לשלם ישירות לקבלן ו/או  העירייהתהיה  ,עילה לבטלו לעירייהבוטל ההסכם ו/או קמה  .47.3

 הזכייןמגיעים להם מאת המבצעי עבודות או שירותים אחרים במתחם או בקשר אליו, סכומים 
וזאת על מנת לאפשר המשך של ביצוע העבודות או השירותים  (לרבות חובות עבר)באותה עת 

 . העירייהכאמור וצמצום נזקי 
 

כלפי אותם מבצעי עבודות  העירייהספציפית של  מובהר כי הוראות אלה ייחשבו כהמחאת זכות
לשלם את הכספים כאמור  לעירייה הזכייןולגבי הכספים כאמור והוראה בלתי חוזרת של 

כאמור ייחשב כחוב של  העירייהלמבצעי העבודות. עוד מובהר כי כל סכום שישולם על ידי 
 . לעירייה הזכיין

 
לפי הסכם  הזכייןכלפי  העירייהל זכות אחרת של מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכ .47.4

 זה ו/או לפי דין. 
 

  פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בלוח הזמנים .48
 

 הזכייןישלם בתום תקופת ההקמה במתחם, את העבודות  הזכייןבכל מקרה בו לא השלים  .48.1
ימי איחור  30בתוספת מע"מ בגין )חמישים אלף ש"ח(  50,000של סך פיצוי מוסכם ב לעירייה

  .(הם)או כל חלק מראשונים 
 

פיצוי  ישלם הזכיין לעירייהימים,  60ימים ועד  30 - למעלה מהעבודות איחר הזכיין בהשלמת  .48.2
תקופת איחור זו בתוספת מע"מ בגין  ש"ח )שבעים וחמישה אלף ש"ח( 75,000סך של מוסכם ב

 .(ה)או כל חלק ממנ
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סך פיצוי מוסכם בישלם הזכיין לעירייה ימים,  60 -איחר הזכיין בהשלמת העבודות למעלה מ .48.3
)או כל חלק ימי איחור נוספים  30בתוספת מע"מ בגין כל  ש"ח )מאה אלף ש"ח( 100,000של 

 .למועד השלמתן בפועל וקבלת תעודת השלמהעד ( הםמ
 

 "צוי המוסכםיהפלעיל, יכונו להלן וביחד: " 48.3 - 48.1הפיצויים המפורטים בסעיפים 
 

לאחר ששקלו בתום לב ובאופן סביר הפיצוי המוסכם כי קבעו את סכום  הצדדים מצהירים .48.4
אי עמידה בלוח הזמנים עקב  לעירייהומצאו כי סכום זה ישקף את הנזק המינימלי הצפוי 

עפ"י הסכם זה ו/או  לעירייהוהכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים  כאמור
 הדין. 

 
רשאית לגבות את סכום הפיצוי המוסכם בכל אמצעי שתראה לנכון, לרבות העירייה תהיה  .48.5

 ומבלי למצות בדרך של חילוט ערבויות או כל אמצעי חוקי אחר.
 

לקבל את הפיצוי המוסכם כאמור לעיל, כדי לגרוע מזכותה לתבוע  העירייהאין בזכותה של  .48.6
בנוסף ובמצטבר לפיצוי המסוכם כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה עקב עיכוב כאמור וכן כל 

 תרופה אחרת לפי כל דין. 
 

אחר  הזכיין, הרי שבכל מקרה בו לא ימלא העירייהמבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  .48.7
כם לבצע תיקונים, עבודות או פעולות אחרות כלשהן, בין במשך תקופת התחייבויותיו לפי ההס

תהיה  ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ובין בכל זמן אחר שהוא בתקופת ההתקשרות,
העבודות או הפעולות בעצמה, על ידי קבלן מטעמה או  רשאית לבצע את התיקונים, העירייה

 שייחשבו כדמי ניהול, 20ע״מ ובתוספת %בכל דרך אחרת ולגבות את הוצאותיה בתוספת מ
מימוש בכל דרך שתמצא לנכון בדרך של בצירוף ריבית פיגורים של החשב הכללי על כל הנ״ל, 

ערבויות, והכל מבלי לגרוע מזכותה על פי ההסכם או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים 
 נוספים. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  קיזוז .49
 

 העירייה לכל תרופה או סעד אחריםמבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותה של 
את הערבויות שנמסרו לה על  (לרבות באופן חלקי)לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחלט לרבות, אך מבלי 

ועילה על פי סיבה ם שיגיע לה מהזכיין מכל רשאית לקזז ו/או לנכות כל סכו העירייהתהיה  פי הסכם זה,
הסכם זה ו/או בכל עניין ונושא הכרוך בהסכם זה ו/או ביצועו ו/או בקשר עם הסכם זה, ולרבות כל 

בכל עניין ונושא הכרוך בהסכם זה ו/או הנובע ממנו ו/או  על פי כל דין, הזכייןסכום שיגיע לעירייה מ
  ל פי או בקשר עם הסכם זה.מאת העירייה ע לזכייןבקשר עם הסכם זה ו/או ביצועו מכל סכום שיגיע 

 
  תשלום .50

 
חייב  הזכייןו/או ש הזכייןתשלם לצד ג' כלשהו במקום ו/או על חשבון  העירייהכל סכום אשר  .50.1

לרבות  בגין אותו תשלום על פי הוראות הסכם זה, העירייהו/או לשפות את  לעירייהלהחזיר 
תשלומים בגין עבודות ו/או תיקונים למיניהם, תשלומי  ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

מחויב להחזירו  הזכייןפיצויים בגין ליקויים ו/או נזקים לרכוש ו/או לגוף וכיוצא בזה, יהיה 
 20בצירוף מע״מ ובתוספת % העירייהדרישת יום ימים מ 14-לא יאוחר מ לעירייהו/או לשלמו 

בצירוף ריבית פיגורים ממועד  העירייהיפול של על כל הנ״ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי ט
לקבלת התשלום כאמור  העירייהו/או מהמועד אשר בו זכאית  העירייהביצוע התשלום על ידי 

 בפועל.  העירייהאת התשלום לידי  הזכיין ועד למועד אשר בו החזיר או שילם, לפי העניין,
 

תאם להוראות הסכם זה אין בהם למען הסר ספק, מובהר כי תשלום פיצויים או ניכויים בה .50.2
מהתחייבויותיו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת  הזכייןכשלעצמם משום שחרור 

 לפי הסכם זה.
  

  יוהסבת ההסכם, שינוי במבנה ההון של הזכיין או בבעלי מניות  .51
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מכירה, מסירה,  לא יהיה רשאי לבצע או להתחייב לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, הזכיין .51.1

מראש ובכתב. לעניין  העירייהללא אישור  בזכייןהקצאה או שעבוד של מניות  המחאה, העברה,
זה לעיל. הוראה זו תיכלל במפורש  להסכם 77 סעיףשעבוד של מניות יחולו בנוסף הוראות 

 . , ככל שהינו פועל כחברת מטרההזכייןבמסמכי ההתאגדות של 
 

לא רשאי להסב או להעביר לאחר את התחייבויותיו או זכויותיו על פי ההסכם, כולו או  הזכיין .51.2
אלא אם קיבל לכך הסכמה של  -חלקו, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה 

אש ובכתב. בהעדר הסכמה מראש ובכתב לא יהיה כל תוקף שהוא לכל ניסיון מר העירייה
כאמור לעיל לא  העירייההעברה, הסבה או מסירה של ההסכם, כולו או מקצתו. הסכמת 

למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויותיו על פי  העירייהמאחריותו כלפי  הזכייןתשחרר את 
 הסכם זה. 

 
להתקשר עם הקבלן ו/או את זכותו  הזכייןבותו של ילסתור את מחויאין באמור כדי לגרוע או  .51.3

במסגרת הצעתו ובכפוף  הזכייןלהתקשר עם חברת התפעול, הכל כפי שהוצע על ידי  הזכייןשל 
, לפי (עצים או קבלני משנה מטעם מי מאלוולרבות יו)קבלן ולעמידת חברת התפעול לעמידת ה

 כן בכפוף לקיום התנאים שלהלן:  ו יין, בדרישות המפורטות בהסכם זההענ
 

לקבלן או לחברת התפעול או לקבלן משנה  הזכייןמסירתה של עבודה כלשהי על ידי  .51.3.1
מאחריות ומחובה כל שהיא  הזכייןאו ליועץ מטעמם לא תפטור ולא תשחרר את 

מחובותיו על פי ההסכם והוא בלבד יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של הקבלן, 
 חברת התפעול, קבלן המשנה, היועץ, באי כוחם ועובדיהם. 

 
יועץ יתנהלו באמצעות הכל המגעים עם הקבלן, חברת התפעול, קבלן המשנה או  .51.3.2

 בלבד.  הזכיין
 

להורות על הפסקת עבודת הקבלן, חברת  שהואתהיה רשאית בכל שלב  העירייה .51.3.3
 לזכייןהתפעול, קבלן המשנה או היועץ של מי מהם על ידי מתן הודעה בכתב על כך 

מתחייב לדאוג להפסיק מיד עם קבלת הודעה כזו את עבודת איזה  הזכייןו
או  הזכייןאת הפסקה כזו לא תיצור איזו עילת תביעה של רהו מהגורמים הנ"ל. מתן

 . העירייהמהגורמים הנ"ל כלפי  של איזה
 
 
 

יופיע  או יועץ , חברת התפעול, קבלן משנהבהסכם עם הקבלןהזכיין ידאג לכך כי  .51.3.4
סעיף לפיו מוותר כל אחד מאלו על כל זכות עיכבון, לרבות על חלקי העבודה שביצע, 
חומרים, ציוד, תכניות, מסמכי עבודה וכיוצ״ב וכן סעיף לפיו כל אחד מאלו לא יהיה 

 בגין כל עילה שהיא.  העירייהזכאי לתבוע את 
 

רשאית, לפי שיקול דעתה,  העירייהכמו כן תיכלל בכל הסכם כאמור הוראה לפיה  .51.3.5
לשנות ו/או להוסיף על העבודות ו/או התכנון שהוכן ע״י הקבלן או חברת התפעול או 

וספת , לרבות לצורך שינויים ו/או ביצוע עבודות או בניה נהיועץ אוקבלן המשנה 
ללא כל צורך בהסכמה ו/או בתיאום עם הקבלן או חברת התפעול או קבלן המשנה 

 ו/או היועץ. 
 

בלבד תהיה האחריות הכוללת והמלאה לביצוע העבודות בשלמותן  הזכייןעל  .51.3.6
 . העירייהולהשלמת המתחם לשביעות רצונה המלאה של 

 
בדרישות המפורטות כל קבלן משנה מטעם הקבלן או מטעם חברת התפעול יעמוד  .51.3.7

ביחס לקבלן או ביחס לחברת התפעול, לפי העניין, ולרבות בדרישות לקיומם של 
 היעדר הרשעות וכיו"ב.  רישיונות כדין,

 
ו/או  העירייהש כי שום פיקוח )לרבות היעדר פיקוח או טעות בפיקוח( מצד מוסכם בזאת במפור .51.4

החומרים והעבודה ולקיום כל תנאי מאחריותו הבלעדית לטיב  הזכייןהמנהל אינו פוטר את 
כלפי צד  הזכייןהסכם זה )לרבות בכל הקשור לתכנון, הקמה ולתחזוקה והתפעול( וכן מאחריות 

ג' כלשהו בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם זה וכמתחייב מכל דין. 
 בהתאם להוראות המנהל. יהיה חייב לתקן באופן מיידי כל ליקוי שיתגלה בעבודה, הכל  הזכיין
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היעדר הוראות כנ"ל או היעדר תשומת לב מצד המנהל ו/או המפקח לא יהוו הצדקה לזכיין 
 לביצוע עבודה פגומה ולא יגרעו מאחריותו לתקנה. 

 
יועץ וזאת ללא צורך ו/או  להורות לזכיין להחליף קבלן משנההזכות  לעירייהבכל עת מובהר כי  .51.5

ללא כל דיחוי ויהיה מנוע מלהעלות כל  העירייהימלא אחר דרישות  הזכייןבהנמקה כלשהי. 
 כאמור.  בכל מקרה של דרישה העירייהדרישה ו/או תביעה כנגד 

 
  מניעת שעבודים ועיקולים .52

 
בכל צורה שהיא במישרין או בעקיפין,  מתחייב לא לשעבד, לא למשכן ולא להמחות הזכיין .52.1

בתמורה או שלא בתמורה, את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או את החומרים, המתקנים, הכלים 
והציוד המיועדים לביצוע העבודות או המובאים או המופעלים על ידו בפרויקט. מובהר כי 

עולה מן הפעולות אינו יכול לבצע כל פ הזכיין, העירייהבהיעדר הסכמה מראש ובכתב של 
האמורות לעיל וכמו כן לא יהיה כל תוקף שהוא לכל ניסיון לשעבד, למשכן או להמחות את 
זכויותיו על פי הסכם זה ו/או את החומרים, המתקנים, הכלים והציוד המיועדים לביצוע 

 העבודות כאמור. 
 

אש ובכתב, מר העירייהיהיה רשאי, לאחר קבלת הסכמתה של  הזכייןעל אף האמור לעיל,  .52.2
. לגוף המממן )כהגדרתו בהסכם זה(לשעבד ולהמחות את זכויותיו החוזיות על פי הסכם זה 

לעניין זה ובלבד  העירייהכאמור תינתן בכפוף ובהתאם לנהלים הנהוגים אצל  העירייההסכמת 
תהיה רשאית לסרב ליתן את  העירייהלא ייפגעו בכל צורה שהיא.  העירייהשזכויותיה של 

מצא לנכון ואולם היא לא תסרב ליתן תלשעבוד כאמור ו/או להתנותה בתנאים כפי שהסכמתה 
לפי  העירייהאת הסכמתה כאמור אלא משיקולים עניינים הנוגעים לשמירת מלוא זכויות 

 העירייהההסכם ובכפוף להוראות סעיף זה. נוסח כתב המחאת הזכויות אשר יאושר על ידי 
בכפוף לשינויים ככל שיחולו, בהתאם להוראות ) (4ג')פח כנסיהיה בנוסח המצורף להסכם זה 

 .  (העירייההדין ועל פי שיקול דעתה ונהליה של 
 

ליתן הסכמתה לא יהווה עילה להימנעות מביצוע  העירייהלמען הסר ספק מובהר, כי סירוב  .52.3
 העבודות ו/או לכל עיכוב בהן. 

 
לפי הסכם זה ו/או על הציוד ו/או  הזכייןבכל מקרה שיוטל עיקול או שעבוד או משכון על זכויות  .52.4

בציוד או בכל הקשור  הזכייןבכל מקרה שתהיה תביעה או טענה מצד שלישי כלשהו נגד זכות 
, על חשבונו, לגרום לכך שכל עיקול או תביעה כנ״ל יוסרו לא יאוחר מתום הזכייןאליו, מתחייב 

התביעה  ,וכי עד להסרת העיקול יום מיום הטלת העיקול או מיום קבלת התביעה או הטענה 30
כל נזק או כל הפרעה בביצוע  ,עקב העיקול, התביעה או הטענה לעירייהאו הטענה לא ייגרמו 

 על פיו.  העירייהעל פי הסכם זה או במימוש זכויות  הזכייןהתחייבויות 
 

גוע על פי התחייבויותיו כאמור לעיל או לא הצליח בפעולותיו, הרי מבלי לפ הזכייןלא פעל  .52.5
שות כל אותן פעולות , אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לעהעירייה, רשאית העירייהבזכויות 

להסרת העיקול ו/או לדחיית התביעה ו/או הטענה ו/או  (לרבות ביצוע תשלומים)שתמצא לנכון 
וכל הוצאה  לעירייההסרת או הקטנת ההפרעה, העיכוב או הנזק שהם גורמים או עלולים לגרום 

ללא דיחוי,  לעירייה העל הזכיין ועל הזכיין יהיה להחזיר תחולהעירייה בקשר לכך שהוציאה 
 בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית, הוצאות ומע״מ. 

 
 סמכות שיפוט .53

 
 אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה.-לבתי המשפט המוסמכים בתל .53.1

 
שפט בהליך כלשהו כדי להצדיק כל עיכוב או דחייה של בכל מקרה לא יהיה בפנייה לבית המ .53.2

 . על פי הסכם זה ו/או הסכם ההפעלהבביצוע התחייבויותיו  הזכיין
 

  ניהול תביעות .54
 

ו/או מי מטעמה תביעה משפטית כלשהי מצד גורם כלשהו  העירייהבכל מקרה שתוגש נגד  .54.1
תביעה/ות כאמור, ויפעלו לפי על  לזכייןבקשר לעניינים האמורים בהסכם זה, יודיעו אלה 

או  ו/או מי מטעמו כצד ג' לתביעה הזכייןכולל אפשרות צירופו של )שיקול דעתם בניהול ההגנה 
באמצעות עורכי דין מטעמו ועל חשבונו או שיתוף עו״ד  הזכייןמסירת התביעה לטיפולו של 

לרבות )בכל ההוצאות חייב לשאת  הזכיין. בכל מקרה יהיה (בניהול הליכי ההגנה הזכייןמטעם 
הנובעות מהליכים המשפטיים כנ״ל, בין אם טיפל בעצמו בתביעה/ות, בין אם שיתף עו״ד  (שכ״ט
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ו/או מי  העירייהמטעמו בהליכי ההגנה ובין אם צורף כצד ג' לתביעה וכן יפצה ו/או ישפה את 
 מטעמה בגין כל הוצאה ו/או תשלום שיגרמו להם כתוצאה מהליכים כאמור.  

 
שה תביעה כאמור, תודיעה העירייה לזכיין על דבר הגשתה של התביעה בסמוך לאחר הוג .54.2

 הגשתה. 
 

  ויתור או הימנעות משימוש בזכות .55
 

או המנהל  העירייהאו הסכמה מצד  לזכיין העירייהויתור או ארכה שניתנו על ידי המנהל או  .55.1
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה  ,לסטות במקרה מסוים מתנאי הסכם זה

 למקרה אחר. 
 

או המנהל או כל מי מטעמם בזכות או בסמכות על פי הסכם זה או על פי  העירייהלא השתמשו  .55.2
לא ייחשב הדבר  - ו לא השתמשו בזכות כאמור במועדכל דין במקרה או במקרים מסוימים, א

לויתור על המועד ו/או כדי לגרוע כויתור מצידם על הזכות האמורה ו/או כהסכמה 
 על פי הסכם זה.  הזכייןמהתחייבויות 

 
  סופיות קביעותיו של המנהל .56

 
אין זכות ערעור כלשהי על קביעות  לזכייןבו כי נקבע למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה אשר 

)אך בשום מקרה לא לאחר  ימים ממועד מתן תעודת השלמה סופית למתחם 90-כי עד ל המנהל, מוסכם
רשאי להעלות טענות ביחס להחלטות המנהל שהתקבלו במהלך תקופת ההקמה. טענות  הזכייןיהא מכן( 

, כולה או הזכייןכאמור תהיינה במישור הכספי בלבד, דהיינו במידה שתתקבל טענה כלשהי של  הזכיין
מנהל ו/או זכאי לפיצוי כספי בלבד בשיעור שייקבע על ידי ה הזכייןיהא  ,העירייהמקצתה, על ידי 

  .העירייה
 

  מיצוי זכויות .57
 

ולא יהיה תוקף לכל מצג או התחייבות בכתב או בעל פה קודם  הסכם זה ממצה את זכויות הצדדים
 לחתימתו. כמו כן לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם אלא אם נעשה בכתב ובמפורש. 

 
 
 
 
 
 
 

  ויות העירייההתניית מחויב .58
 

יקיים את  הזכייןלפי הסכם זה מותנה בכך ש העירייהמוסכם במפורש כי ביצוע התחייבויות 
מוסכם כי  התחייבויותיו הוא על פי הסכם זה במלואן ובמועדן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

מבלי שאיחר במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן, הרי  הזכייןבמקרה ש
 לעכב ביצוע כל התחייבות מהתחייבויותיה.  לעירייה, יתיר הדבר העירייהלפגוע ביתר תרופות 

 
  מסירת הודעות .59

 
צד כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם או בכתובת אחרת, אשר עליה ימסור 

למשנהו הודעה בכתב וממועד קבלת אותה הודעה. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם 
זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד השני או שתישלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה 
שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח 

ובלבד שהינו יום )באותו יום  - (עם אישור שיגור מוצלח)אר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה סניף דוב
בעת מסירתה במשרדו  -; ואם נמסרה ביד (שרור טלפוני על קבלת המסמך שנשלחעסקים וכן התקבל א

 של הצד האחר בכתובת שלעיל, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה. 
 
 
 

 דדים על החתום: ולראיה באו הצ
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________________________    ______________________  

 הזכיין                       עיריית יהוד מונוסון 
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 (1ג')ספח נ
לשם ביצוע העבודות  אישור הקבלן 

 הישירות כלפי העיריי
 

 תאריך:___________  
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
  "(העירייהלהלן: ")
  

  ,א.ג.נ.
 

  שלותחזוקה למימון, תכנון, הקמה, תפעול מכרז הנדון:       
 מתחם קאנטרי ביהוד מונוסון                 

 
 

לביצוע  הסכם ,("הזכיין" להלן:) בע"מ ______________ הרינו לאשר כי נחתם בינינו לבין  .1
 להלן:)עבודות הקמה לפרויקט שבנדון על ידינו, אשר העתקו מצורף כנספח למכתבנו זה 

 . ("ההסכם"
  
בכל  הזכייןאנו מאשרים כי במסגרת ההסכם קיבלנו על עצמנו את כל האחריות לקיום התחייבויות  .2

על בסיס "גב אל  , הכלבו התקשר הזכיין אתכם ההקמה כהגדרתם בהסכם ההקמהעבודות הנוגע ל
  .גב"

  
, במקרה שנידרש העירייההרינו נותנים בזאת את הסכמתנו לביצוע עבודות ההקמה ישירות כלפי  .3

על נספחיו תחולנה  (מכרזמסמכי הל 'נספח ג)ההקמה לכך על ידה, באופן שמלוא הוראות הסכם 
 עלינו. 

  
בהתאם להוראות  בדבר ניסיון קודם, מצורף למכתבנו זה רישיון קבלן בסיווג הנדרש וכן פירוט .4

 הסכם ההקמה. 
  

   
 בכבוד רב,     

                                 
  __________________                  

 ה ק ב ל ן                               

  
 
  

 אישור עו"ד
  

-___________ ו עו"ד, מאשר כי ה"ה ______________ ת.ז ______אני הח"מ, ______
ע"מ וכי חתימתם ב ______________________ חתמו על מסמך זה זה בשם  ת.ז ______________

 לצרכי מסמך זה.  העירייהאו שמה המודפס מחייבת את  העירייהבצירוף חותמת 
  

    
 

___________________ _________________ 
  

 חותמת וחתימה                                                          תאריך                                    
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 (2')נספח ג

 אישור קיום ביטוחים       
   הזכייןאישור עריכת ביטוחי 

 
 

 תאריך:_______________ 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
  "(העירייהלהלן: ")

 א.ג.נ., 
 

  "(הזכיין"להלן: )מבוטחנו: _____________________  הנדון: 
 ______ בין העירייה אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר לתנאי הסכם מיום  
ביהוד ותחזוקה של מתחם קאנטרי תכנון, הקמה, תפעול  מימון, לביצוע פרויקט הזכייןלבין   

  (ו/או "אתר העבודה" לפי העניין ודות"ו/או "העב להלן: "הפרויקט"מונוסון )
 

  -הננו מאשרים בזאת כי לבקשת הזכיין, ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין הפרויקט:
  
   - פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות .1

  
 , קבלנים ו/או קבלני משנה. הזכיין, העירייהשם המבוטח בביטוח זה כולל את  

  
  -הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:

 
המהווים חלק  עצמן לרבות חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים ביטוח העבודות – פרק א' .א

, במלוא ערך העירייההמשמשים לביצוע העבודות ולרבות רכוש שסופק על ידי ו מעבודות הפרויקט
 כינון. 

 סכום הביטוח: _________________ $. 
 

  -פרק זה כולל הרחבות לכיסוי, כדלקמן: .1
 . 3,000,000$ –רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים  .2
  .2,000,000$ –פינוי הריסות  .3
  .10,500$ –, מקסימום לפריט 350,000$ –מתקנים וציוד עזר  .4
ומקסימום  200,000$מהנזק, מינימום  %10 –הוצאות מהנדסים ואדריכלים, לרבות אגרות  .5

2,500,000$. 
  .250,000$ מהנזק, מינימום 20עד % –ות מיוחדות ו/או הוצאות להחשת הנזק הוצא .6
 $. 000,250 –מהנזק, מינימום  20עד % –הוצאות נוספות  .7
  .1,500,000$ – ו/או אחסנה מחוץ לאתר העברה יבשתית .8
 רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.  .9

 פריצה וגניבה.  .10
 שביתות, פרעות ונזק בזדון.  .11
 לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה. נזק עקיף מתכנון  .12
  .1,000,000$ –נזק ישיר מתכנון לקוי ו/או מחומרים לקויים ו/או מעבודה לקויה  .13

  
 תגמולי הביטוח שישולמו במסגרת פרק זה ישמשו לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת ביצוע העבודות. 

 
וכן כלפי יתר הקבלנים ו/או  ו/או הבאים מטעמההעירייה פרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 

אשר  ("הגורמים המעורבים בפרויקטלהלן: ")גורם אחר הקשור לביצוע העבודות  היועצים ו/או כל
, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא העירייהו/או  הזכייןבביטוחיהם ויתור מקביל כלפי 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
  

לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – פרק ב' .ב
 15,000,000 העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בגבולות אחריות של

  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.ש"ח 
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בהלה, מכשירי  הנובעת מאש, התפוצצות,הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות 

הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, נזק 
ים ליסודות, רעד והחלשת משען, פרעות ונזק בזדון, נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנ

חבות בגין ש"ח(,  2,000,000 לסך שלמוגבל הכיסוי עד  –כאשר לעניין הנזק העקיף )תת קרקעיים 
נזקי גוף עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגדר "רכב מנועי" אך שאין חובה חוקית לבטחו, 

 שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 

 הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת.   
 

 ייחשבו לצורך פרק זה כרכוש צד שלישי.  – פרק א'פי מכוסה על  שאינוהעירייה רכוש  
  

לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות  ביטוח חבות מעבידים –פרק ג'  .ג
₪  20,000,000 למוצרים פגומים, כלפי כל המועסקים על ידם בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של

הביטוח על פי פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר  לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  ושעות עבודה. כחוק עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, העסקת נוער

 
 תקופת הרצה שלכולל  __________ מיום _________ ועד ליום -תקופת הביטוח: תקופת ביצוע  

חודשים מתום  24של  תקופת תחזוקה מורחבת .  הביטוח יכלולמתום תקופת הביצוע יום 45
 תקופת הביצוע. 

  
המכסה במלוא ערך כינון את העבודות בעת הייצור ו/או ההרכבה הנעשים  ביטוח "אש מורחב" .2

משים לצורך ביצוע מחוץ לאתר וכן לכל הרכוש, ציוד ומתקנים המובאים לאתר העבודה ו/או המש
המקובלים בביטוח "אש מורחב" , כנגד הסיכונים (אשר אינם מהווים חלק מהעבודות)העבודות 

שיטפון, נזקי מים, התנגשות, פריצה ונזק , לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה
וכן כלפי הגורמים העירייה ו/או מי מטעמה בזדון. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 

, העירייהו/או  זכייןההמעורבים בפרויקט אשר בביטוחי הרכוש שלהם נכלל ויתור מקביל כלפי 
 ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

  
   .__________ החל מיום __________ ועד ליום תקופת הביטוח: 

  
לכל הציוד מכני הנדסי המובא לאתר העבודה ו/או המשמש לצורך ביצוע  ביטוח ציוד מכני הנדסי .3

העירייה להוצאות גרירה והעברה. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי  העבודות, כולל כיסוי
וכן כלפי הגורמים המעורבים בפרויקט אשר בביטוחי הרכוש שלהם נכלל ויתור ו/או מי מטעמה 

, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם העירייהו/או  הזכייןמקביל כלפי 
  שגרם לנזק בזדון.

 
   .__________ החל מיום __________ ועד ליום תקופת הביטוח: 

  
או נזק שייגרמו /ו/או הקבלן על פי דין בגין אובדן ו הזכייןלכיסוי אחריות  1ביטוח אחריות מקצועית .4

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי לרבות טעות או )לרבות במפורש העירייה(  לכל אדם או גוף
למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪  4,000,000בגבולות אחריות בסך של השמטה בקשר עם הפרויקט, 

ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש בעקבות מקרה 
, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי מכוסה ביטוח, אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 יושר של עובדים. 
  

. תקופת (שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות)_ _רטרואקטיבי: _____________ריך תא 
ו/או הקבלן פוליסה אחרת המכסה  הזכייןחודשים, בתנאי כי לא נרכשה על ידי  6גילוי מורחבת: 

 אותה חבות. 
 

, בכפוף הזכייןלמעשי ו/או מחדלי  הכמבוטח נוסף לעניין אחריות העירייההביטוח הורחב לכלול את  
לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ואולם, 

 . הזכייןכלפי  העירייהמובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של 
 

   .__________ החל מיום __________ ועד ליום תקופת הביטוח: 
 

                                                        
לחילופין ניתן לבצע פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות  המוצר שתוקפה מיום התחלת העבודות ובגבול  1

 דלעיל 5-ו 4ובכפוף לכל הכיסויים והתנאים בסעיפים ₪  6,000,000אחריות של 
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ו/או הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק  הזכייןאחריותו של  לכיסוי 2ביטוח אחריות המוצר .5
עקב  (העירייהלרבות במפורש )רכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו העלולים להיגרם לגופו ו/או ל

למקרה ובמצטבר  ₪  4,000,000העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן, בגבולות אחריות בסך של 
 לתקופת ביטוח שנתית. 

 
שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן )ריך רטרואקטיבי: ______________ תא

  (.לעירייה
ו/או הקבלן פוליסה אחרת המכסה  הזכייןחודשים, בתנאי כי לא נרכשה על ידי  12תקופת גילוי מורחבת: 

 אותה חבות. 
ו/או הקבלן  הזכייןכמבוטח נוסף לעניין אחריותה הנובעת מאחריות  העירייההביטוח מורחב לכלול את 

 עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
 

   .__________ החל מיום __________ ועד ליום תקופת הביטוח:
 
  

 כללי לכל הפוליסות 
  

ל, אינם פוחתים , בכפוף לאמור לעי(למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית)תנאי הפוליסות דלעיל 
  .2016מתנאי ביט 

  
כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. 
  

  הפרת תנאי הפוליסות על ידי הזכיין בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה על פיהן.
  

לפי התנאים הקבועים בכל פוליסה הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא 
 יום מראש ובכתב.  30בהודעה לעירייה בנפרד, 

  
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על הזכיין 

 בלבד, ובשום מקרה לא על העירייה. 
  

 בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
  

______________ ______________ ___________  ______________ 
   (תפקיד החותם)    (שם החותם)  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ראו הערה קודמת.    2
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 (3')נספח ג
  נוסח ערבות הקמה                                       

 
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
  "(העירייהלהלן: ")

  
 , .א.ג.נ

   ערבותנו מס'הנדון: 
  

, הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ("הזכיין" :להלן) ____________________על פי בקשת  .1
שקלים שלושה מיליון ) ש"ח 3,000,000ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

שתדרשו מאת הזכיין בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  ("סכום הערבות" להלן:) (חדשים
 , שתדרשו מאת הזכיין. ("הפרשי הצמדה" להלן:)להלן  2כמפורט בסעיף  מהצמדת הסך הנ"ל למדד,

 
הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל  .2

 2018אוקטובר , כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ("המדד החדשלהלן: ")עפ"י ערבות זו 
, יהיו הפרשי ההצמדה ("המדד היסודי" להלן:))או במועד סמוך לכך(  15.11.2018שפורסם בתאריך 

 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 
 7ש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידר .3

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 
להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהזכיין. כמו כן מוסכם בזאת 

שפטיים נגד הזכיין ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לזכיין במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים מ
  ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

 
זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך אתם  .4

למו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישו
על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, 
 תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה הבלתי ממומשת.

 דלעיל.  3סעיף אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע ב
 
אנו לא נהיה רשאים לבטל ערבות מכל סיבה ועילה שהיא, כמו כן לא נהיה רשאים להימנע מהתשלום  .5

עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל 
 ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין. 

 
ה מותנית בתוקף החבות של הזכיין כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינ .6

 בלתי מותנית ועצמאית. 
 
ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו  ]__[ הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7

 בשעות בהם הסניף פתוח לקבלת קהל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.  ,]__[-ב
 
  זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות  .8
 
  דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד. .9
   

 בכבוד רב,                                                                                                     
                
        __________________ 

 ] ב נ ק [                                                                      
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 (4')נספח ג        
 נוסח כתב המחאת                                 

  זכויות הזכיין                        
 לכבוד 

  עיריית יהוד מונוסון
 , 6מרבד הקסמים  וברח

  5635001יהוד מונוסון 
  "(העירייהלהלן: ")

  
  ,א.ג.נ.

 
  הודעה על המחאת זכויותהנדון: 

  
  

 הננו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן: 
 

את כל זכויותינו לקבלת  (״הנמחהלהלן: ״]__[ ) -, המחינו ל1969-תשכ״טהעל פי חוק המחאת חיובים,  .1
בקשר להסכם שנחתם בינינו לבינכם  ,הכספים המגיעים ו/או שיגיעו לנו מכם בעתיד, מכל מין וסוג שהוא

, אשר העתקו (״ההסכםלהלן: ״קאנטרי )שעניינו תכנון, הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם  ]__[ביום 
מצורף כנספח למכתבנו זה, וזאת להבטחת הלוואות, שירותים בנקאיים ואשראים מסוגים שונים, אשר 

מון מלוא התחייבויותינו על פי או בקשר להסכם ולמטרה זו הנמחה העמיד ו/או יעמיד לנו, מעת לעת, לשם מי
 . (״המובטחים הסכומיםלהלן: ״)בלבד 

 
המחאת זכות זו הינה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לשינוי או לביטול, בלי הסכמת הנמחה מראש ובכתב. לפיכך,  .2

של ]__[  סניף מס'המתנהל ב' ]__[ הנכם מתבקשים בזאת לשלם את כל הכספים הנ״ל לזכות חשבוננו מס
 הנמחה. 

 
הרינו מבקשים את אישורכם לאמור לעיל ופוטרים אתכם מאחריות אם בשל טעות בתום לב ישולמו הכספים  .3

  לנו או לכל אדם אחר.
 
כמו כן ידוע לנו שהסכמתכם לבקשתנו זו ניתנת בתנאי שההמחאה כאמור הינה כפופה לכל זכות שיש לכם  .4

  תהיה לכם בעתיד על פי ההסכם ו/או כל דין.ו/או למי מכם כלפינו או ש
  
  

   תאריך:______________                                                 חתימה: ________________ 

 
 

 לכבוד 
 _____________________ 

   (״הנמחהלהלן: ״)
  

 .,ג.א.נ
 
 

  אישור להמחאת הזכויותהנדון: 
  
  

, הננו מאשרים את המחאת הזכויות לפי האמור לעיל וכי נפעל בהתאם (״הממחהלהלן: ״]__[ ) לבקשת
להורות דלעיל כל עוד לא נהיה מנועים מכך על פי כל דין ו/או צו של בית משפט, לשכת הוצל״פ או כל רשות 

לא נהיה אחראים כלפיכם ו/או כלפי הממחה ו/או כלפי מאן דהוא אם בשל אחרת, וזאת בתנאי מפורש ש
, בתום לב, נשלם את הכספים שהם נשוא המחאת הזכות הנ״ל, או כל חלק מהם, לממחה עצמו או לכל טעות

אדם אחר, וכן בתנאי שההמחאה האמורה תהיה כפופה לכל זכות, קיימת או עתידית, ישירה או בעקיפין, 
 הסכם. שמכוח כל דין ו/או מכוח ההסכם, שיש או שתהיה לנו ו/או למי מאיתנו כלפי הממחה בקשר ל
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     ______________      :תאריך:_____________                                                                  חתימה


