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 ;"(ההצעה)" להסכם זה דנספח ב

תנאים המפורטים ל התאםב מכון וינגייטעבור  ותעבודהמעוניין לבצע את  קבלןוה :והואיל
 ;, אם ייבחר במסגרת הליך התמחרות )כהגדרתו בהזמנה(הסכם זה ובנספחיוהזמנה, בב

  וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הקשור :והואיל
 להתקשרותם בהסכם זה.

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 ההסכם; נספחים; פרשנות  מבוא .1

המבוא להסכם זה והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו לכל דבר  .1.1
 ועניין.

הקלת הקריאה  שםכותרות הסעיפים בהסכם זה נרשמו כמראי מקום בלבד ל .1.2
וההתמצאות בלבד, ואין להשתמש בהם לצרכי פירושו של ההסכם או לצורך אחר 

 כלשהו. 

 לשון רבים, ולהפך.  מקום שנכתב בו בלשון יחיד, דינו כדין כל .1.1

עות המוקנית להם באותה מלמונחים שהוגדרו בהסכם זה או בהזמנה תהיה המש .1.4
 הגדרה. 

 בלתי חלק מהווים, בעתיד זה להסכם שיצורפו או, זה להסכם המצורפים הנספחים .1.1
 במסמכים עיין הוא כי הקבלן מאשר, זה הסכם על בחתימתו וכי, זה מהסכם נפרד
 מהווים ואשר מהם הנובעים החיובים ואת משמעותם את, תוכנם את הבין, אלה
 שעל פי ההסכם. מהתחייבויותיו נפרד בלתי חלק

 מסמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זהלהלן,  25.1 סעיף  מהוראותלגרוע  מבלי .1.1
בכל  .והחובות המוטלות על הקבלן על פיהם יפורשו על דרך ההשלמה וההרחבה

שלא ניתן ליישבה  ההסכם במסמכישבין ההוראות  או אי התאמה מקרה של סתירה
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בהעדר הוראה מפורשת אחרת, , ועל דרך ההשלמה וההרחבה כאמור בדרך של פירוש
תגבר תמיד ההוראה העדיפה למכון וינגייט ולפי קביעתו, שיקול דעתו הבלעדי 

  והמוחלט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו קיים פריט זהה באותו כתב כמויות  .1.1
נה או עבודה כלשהי או במספר כתבי כמויות שצורפו להצעה המתייחסים למב

ר תמיד המחיר הנמוך ביותר שצוין לגבי אותו פריט בכתב בבמסגרת העבודות, יג
 הכמויות.

 העבודה מהות .2

לקבלן בעקבות  שיחול בנפרד על כל פרויקט שיימסרמסגרת הסכם זה הוא הסכם  .2.1
 . ים אלה בהזמנה(כהגדרת מונח)ת ורחהליך התמ

בטון )בטונים( השיקום מבני את יכללו רויקט פות שיבוצעו במסגרת כל העבוד .2.2
וכן כל עבודה  "(האתר)"ה שפורט בהליך ההתמחרות מבנהבמעטפת החיצונית של 

הוראות נספח בהתאם ל והכלהשיקום כאמור אחרת הנדרשת כדי להשלים את ביצוע 
 כתב הכמויותלכנית השטח ולתח להזמנה )מפרט טכני מיוחד( ובהתאם ובתאם 

לכל פרויקט  בעקבות הליך התמחרות ב-א יםנספחבלפרויקט שיצורפו להסכם 
 . (", בהתאמההעבודותו" "העבודות מפרטי)"

העבודות, דרישות התקן,  למפרטיבהתאם  בדייקנותעבודות האת  יבצע הקבלן .2.1
 מסמך כל או העבודות מפרטימסירת בכי אין  מובהר. מוסמכות רשות כלדרישות ו

 לקבלן משום לשחרר את הקבלן מאחריותו על פי כל דין או הוראות הסכם זה. אחר

הענקת ביצוע של העבודות שיוזמנו מהקבלן.  ף כלשהוהמכון אינו מתחייב לעניין היק .2.4
, לתקציבים המאושרים שיהיו ברשות המכון באותה העתהפרויקט תהיה כפופה 

רתו של הקבלן במסגרת ולהחלטת המכון למסור את העבודות לקבלן בעקבות בחי
 .הליך התמחרות

 הקבלןוהתחייבויות  הצהרות .3

 :כדלקמן , לפי העניין,בזה ומתחייב מאשר, מצהיר הקבלן

הציוד המומחיות, הידע, כח אדם,  הכישורים, המיומנות,הניסיון, בעל  הוא כי .1.1
לצורך ביצוע  הנדרשים ,"(יםהאמצע)" , לרבות האמצעים הפיננסיםוהאמצעים
וכי בידיו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי דין לביצוע העבודות, 

יעמדו בתוקפם עד  האמורים בסעיף זהאישורים האמצעים וה, וכי העבודות
 .או למועד מאוחר יותר, לפי העניין ותשל העבוד להשלמתה

 לפחות 2או ג' 1ג' בסימוןאצל רשם הקבלנים בפנקס הקבלנים,  רשוםקבלן  ואהכי  .1.2
(, רשומים קבלנים)סיווג  בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנותפי ל

 ;1988 –"ח התשמ

ובהתאם , על נספחיו הסכם זהלהוראות  העבודה בהתאםאת כי הוא מתחייב לבצע  .1.1

ו של מכון רצונ ולשביעות להלן, 12  , כהגדרת מונח זה בסעיףהמפקחשל לפיקוח 
 תקניים , וזאת במיומנות מקצועית, תוך שימוש באביזרים, בציוד ובחומריםוינגייט

 .ובאיכות מעולה

למכון שניתנה  ת הפיקוחואין בזכו ותבביצוע העבודעצמאי  הוא משמש כקבלןכי  .1.4
, אלא מכון וינגייטל קבלןה משום יצירת יחסי עובד מעביד בין לפי הסכם זה וינגייט

כמו כן, אין בפיקוח  בהתאם להסכם. ותיבצע את העבוד קבלןאמצעי להבטיח כי ה
 כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 הכלכלההוראות משרד לרבות  ,מלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דיןיבצע וי כי .1.1
נקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים יו ,כל גוף מוסמך אחר או

 ןבעל רישיועבודה  מנהל, בכלל זה, אך לא רק, יעסיק דהעבוהוהמקובלים בביצוע 
 .על ידו העבודות המבוצעותשייפקח על 

זה, כי קרא  מהסכם נפרד בלתי חלק המהווים המסמכיםכל  ברשותונמצאים  כי .1.1
וביחס  ביקש ביחס אליהם ראותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אש
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 כל על מוותר הוא וכי, בהם האמור כל פי על העבודה את לבצע מתחייב הואו למבנים
 .זה בעניין תביעה או טענה

 םואת מצב םאת סביבת ,המבניםכי הוא ראה, בחן ובדק היטב בעיני מומחה את  .1.1
, תנאי הקרקע, וכן כל יתר התנאים שיש להם ערך כספי למבניםוכן את הגישה הפיזי, 

תואם וראוי לביצוע  העבודותמצא את אתר , וולביצוע העבודותלקביעת המחיר 
ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מאשר בזאת את דבר  ותהעבוד

ו עליו בקשר לכל נכונותו להתקשר במסגרת הוראות הסכם זה, לאחר שנחה דעת
הזכויות, המגבלות וההתחייבויות הנובעות מכך וכן מהוראות הדין ומהוראות הסכם 

 זה ומיכולתו למלא את כל חיוביו על פי הסכם זה במדויק ובמועדם. 

בהתאם  ,הדרושה וברמה במועד העבודות ולביצוע, ותהעבוד לטיב אחראי יהיה כי .1.8
ידו באופן ישיר, ובין אם נעשתה על ידי על  ובין אם זו בוצע להוראות הסכם זה,

 , קבלני משנה או מי מטעמו. שולחיועובדיו, יועציו, 

 שנקבע במסגרת הליך ההתמחרות לפרויקט.כי הוא מתחייב לעמוד בלוח הזמנים  .1.9
התחייבותו לעמוד בלוח זמנים היא מהותית וחיונית וכי איחור יגרום שידוע לו 

 . נזקים משמעותיים למכון וינגייט

בכל האמצעים כדי  לפעול עליות במתחם פעיל, ולפיכך ומתבצע ותהעבודש לו ידוע כי .1.10
, כולל תיאום שעות העבודה וינגייט מכוןלהימנע מגרימת נזקים לפעילות תקינה של 

למנוע הפרעה  יפעלעם מכון וינגייט, כך שלא יפריעו לפעילות השוטפת. כמו כן, 
 ם, ביוב וכל תשתית חיונית אחרתלדרכים, לציוד, לקוי חשמל, טלפון, מי

פגע הקבלן בתשתיות או הזיק להן בכל צורה או אופן, יתקן את הנזק  ."(התשתיות)"
 :לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי שנגרם, על חשבונו. 

 שעות ככלל, פרויקט לכל בהתאם יקבעו העבודה וימי שעות .1.10.1.1
בימים א עד  18:00עד  1:00השעות  בין העבודה המקובלות הינן 

  .ועד חצי שעה לפני כניסת השבת 1:00ה ובימי ו בין השעות 

בו שבמקרה  תתאפשרוימי העבודה לפרויקט  משעות חריגה .1.10.1.2
אישור מפורש מהמפקח לחרוג משעות אלה, לפי שיקול  קיבל

 דעתו הבלעדי של המפקח. 

 48של עד  לתקופתתהיה סמכות לעצור את העבודה  למפקח .1.10.1.1
שבהם  במקריםשעות,  24ודעה מראש של שעות במקרים בה

יערכו במבנים אירועים שלפי ישקול דעת המפקח יחייבו את 
עצירת העבודות, כגון מבחנים, תקופות מבחנים בסמוך למעונות 

 וכיו"ב. כגון מבחנים וכד'. 

יתכן ויידרש לבצע את שיקח בחשבון מצהיר כי הוא להקבלן על אף האמור לעיל,  .1.11
, על מנת ובמוצאי שבת בשעות לא מקובלות, לרבות עבודה בלילותקן או חל ותהעבוד

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא  המתבצעת במבנים. ותלא להפריע לעבוד
או בשעות העבודה בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים, ה תיעשה כל עבוד

שיידרש  כל אישור ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין.שפורטו בהליך ההתמחרות, 
על ידי הקבלן. הקבלן לא יקבל  ולעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושגעל פי דין 

 .כאמור בסעיף זה כל תוספת עבור עבודה בשעות חריגות

לבצע את העבודות, בכלל זה, שינוע  לעיל, 3.10 , בנוסף לאמור בסעיף כי הוא מתחייב .1.12

להלן, אחסונם וכן ניקוי סביבת ביצוע העבודות,  8  החומרים והציוד, כמתואר בסעיף
 .במכון וינגייטוהמבקרים לנוחותם של השוהים ו, לפעילותו מזערית הפרעה תוך

יהיה אחראי לשלמות מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות ויתקן על חשבונו כל נזק  .1.11
ידי בעלי מקצוע מומחים אשר יאושרו על ידי -במסגרת ביצוע העבודות, על שיגרם,
 ובאחריותו המלאה. המפקח

כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע כל התחייבויותיו על פיו, כי אין  .1.14
צורך באישור צד שלישי כלשהו או בהסכמתו לקיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם 
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הסמכות וההרשאה הנדרשים לחתום על הסכם זה, ולבצע זה וכי יש לו את מלוא 
 ולהשלים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

את העבודות באמצעות קבלני משנה אלא אם יקבל את אישור מכון  כי לא יבצע .1.11
וינגייט מראש ובכתב. הקבלן מצהיר כי העסקת קבלני משנה, לא ישחררו את הקבלן 

 ן.  מאחריות על פי הסכם זה ועל פי די

כי לצורך התקשרותו של הקבלן בהסכם זה ייחשב הקבלן כקבלן ראשי וכ"מבצע  .1.11
 -בניה", כפי שמונח זה מוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

1988. 

  כי הוא ממלא אחר הוראות הדין החלות עליו כמעביד וכקבלן העבודות. .1.11

ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורשום כדין  .1.18
 .וביטוח לאומי, וכי ינהל ספרי חשבונות ויהיה רשום כאמור בכל תקופת ההסכם

ואין בביצוע העבודות  כי בהתקשרותו בהסכם זה הוא לא מפר זכות צד שלישי כלשהו .1.19
כדי להוות הפרה כאמור, לרבות הפרה של פטנט, סוד מסחרי, מוניטין או זכות 

פר זכויות כאמור בקיום התחייבויותיו על־פי ההסכם, לרבות הוא לא יאחרת; 
 ., בכל תקופת ההסכםהאו כל חלק ממנ העבודותבביצוע 

וכל עבודה  בהסכםכי הוא מסכים שביצוע העבודות כולל את העבודות המפורטות  .1.20
 אחרת הנחוצה לו לביצועו.

דוחות, סקרים או מדידות של מכון וינגייט שנמסרו או  כניות,ות כי הוא מסכים כי .1.21
ימסרו לידיו, הם לידיעה בלבד, אינם פוטרים אותו מביצוע בדיקות בעצמו או מקיום 
התחייבויותיו על פי ההסכם, ואין בהם משום התחייבות של המכון לנכונותם, 

 שלמותם או דיוקם.

להלן, ויפעל  12 בסעיף גדרתו כי הוא ימלא אחר הוראות מכון וינגייט והמפקח, כה .1.22
 בהתאם להנחיותיהם בקשר לביצוע העבודות.

תהווה את התמורה הבלעדית  להלן, 4 , כהגדרתה בסעיף כי הוא מסכים כי התמורה .1.21
לה יהיה זכאי בגין ביצוע העבודות, וכי על יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה 

 מהווה תמורה ראויה עבור ביצוע העבודות.  

וההתחייבויות על המצגים גייט שבבחירת הקבלן, הסתמך מכון וינ ידוע לוכי  .1.24
 המפורטים בהסכם זה.

ספקים או קבלנים נוספים לביצוע  תקשר עםכי ידוע לו שמכון וינגייט רשאי לה .1.21
 העבודות ואין לו כל זכות להתנגד לכך.

 לפרוק או להתקיןמטעם מכון וינגייט נוספים קבלנים לאו  כי הוא יאפשר לספקים .1.21
 .ואין לו כל זכות להתנגד לכך העבודות תרבאציוד ומערכות 

מבלי לגרוע מסיווגן של הוראות אחרות בהסכם כיסודיות אף אם הדבר לא נאמר  .1.21

 זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  3 סעיף  הפרתלגביהן מפורשות, 

 ותנאי תשלום תמורה .4

 . התמורה .4.1

ובהתאם  ולמילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ותלביצוע העבוד בתמורה .4.1.1
 לקבלן מכון וינגייטשלם י, לשביעות רצונו של מכון וינגייט ,בהליך ההתמחרותלקבוע 
שהוגשה במענה להליך  ןהקבל של המחיר הצעתבהתאם לעל פי מדידה בפועל  תמורה

  .("התמורה") ההתמחרות

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי והסופי מלא היא המחיר ה התמורה .4.1.2
הישירות  , התקורות והעלויותההוצאותכוללת את כל , והיא פרויקט בכל הסכם זה

באופן מלא ושלם, בהתאם לכל  ותביצוע העבוד, בכלל זה, והעקיפות של הקבלן
והיא לא וכל שיש לבצע או לספק כדי להגשים את מטרת העבודות, הוראות ההסכם 

 .תשתנה משום סיבה שהיא

כל פעולה, עלות, הוצאה או נזקים, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר  .4.1.1
זה, כי  בהסכםעם קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, 
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מכון וינגייט יישא בהם, יהיו על חשבון הקבלן. בכלל זה, פעולה, עלות, הוצאה או 
 נזקים הנובעים משינויים בדין או מהצורך לשתף פעולה עם קבלנים אחרים. 

 או תשלום כלשהו לקבלן לא יהיו צמודים לדבר.  התמורה .4.1.4

 חשבונות ביניים .4.2

, ובכל ( לחודש שלאחריו1ם החמישי ), ולא יאוחר מהיוכל חודש קלנדאריבתום  .4.2.1
 , יגיש הקבלן למכון וינגייט חשבון בינייםמקרה לא יותר מפעם אחת בחודש

, ואשר יפרט את על ידי המפקח ובכפוף לאישורו במתכונת שייקבע על ידי המפקח
העבודות שביצע הקבלן בחודש החולף, לרבות שינויים, ויצרף מסמכים תומכים. 

( 10שלושים ) לפחות לאחר ן יוגש למכון וינגייט על ידי הקבלןחשבון ביניים ראשו
 . ימים של עבודה מתחילת ביצוע העבודה בפועל

: היתר בין וייכללו למפורט בפרק זה בהתאם יוגשו לעיל כאמור הביניים חשבונות .4.2.2
וכל דרישה נוספת  עבודה יומני, מדידה סקיצות, כמויות חישוב ,התקדמות על דיווח

 .המפקח"י ע שתועלה כפי

חשבון ביניים שיוגש לא לפי האמור לעיל יוחזר והוא ייחשב כמוגש רק לאחר מילוי  .4.2.1
 כל הנדרש.

, יופחתו סכומים כמפורט לעיל על ידי המפקח , לאחר שאושרמחשבון הביניים .4.2.4
( אחוזים מסכום חשבון 1וכן סכום השווה חמישה )ששולמו לקבלן, אם שולמו 

יוחזר לקבלן בתום ביצוע העבודות ובכפוף להמצאת כבון אשר יהביניים שיהווה ע
 .אחריותערבות ה

  .(10) שישים + שוטףבגין חשבונות הביניים תשולם לקבלן בתנאי  התמורה .4.2.1

 על אף כל האמור בהסכם זה:  .4.2.1

 הקבלן לא יגיש יותר משלושה חשבונות ביניים; .4.2.1.1

    סך כל חשבונות הביניים לא יעלה על סכום השווה לשבעים  .4.2.1.2

 ( מהתמורה(. 10%אחוז )

 חשבון סופי. –תשלום  תנאי .4.1

 פרויקטבכל  ( ימים ממועד אישור מכון וינגייט על השלמת העבודות10תוך שלושים ) .4.1.1

, להלן 18.2 תעודת השלמה, כהגדת מונח זה בסעיף  קבלת ולאחר לשביעות רצונו
הקבלן יגיש לאישור המפקח חשבון כמתואר להלן, אחריות וכנגד המצאת ערבות ה

 סופי.

המפקח יבדוק את החשבון הסופי והקבלן ימציא למפקח כל מסמך הנחוץ לבדיקה,  .4.1.2
ט את המלצתו ומכון וינגייט יהיה לפי דרישת המפקח. המפקח ימסור למכון וינגיי

 רשאי לאשר את החשבון, כולו או חלקו, לדחות אותו או להורות על תיקונו.

 מהחשבון הסופי לאחר שאושר, יופחתו סכומים ששולמו לקבלן, אם שולמו. .4.1.1

ישולם לאחר שהקבלן ימציא למכון וינגייט את המסמכים  פרויקטל החשבון הסופי .4.1.4

( 1) ;אחריות תעודות( 2) ;ויתר מסמכי עבודה As Made( תוכניות עדות 1הבאים: )

 ( ספרי מתקן.1) ;בדיקה תעודות( 4) ;אחריותערבות ה

חשבון סופי שיוגש לא לפי האמור לעיל יוחזר והוא ייחשב כמוגש רק לאחר מילוי כל  .4.1.1
 הנדרש.

יהיה רשאי לקזז מהחשבון הסופי  אם יתברר כי שולמו לקבלן סכומים ביתר, המכון .4.1.1
 הסכומים או לדרוש השבתם של הסכומים האמורים. א

 . החשבון אישורמיום  ימים (10) שישיםשוטף +  בתנאיתשולם לקבלן  התמורה .4.1.1

, בחלקו או בשלמותו, לא ישמש הדבר עילה בידי הקבלן להפסיק או אושר חשבוןלא  .4.4
 לעכב את ביצוע העבודה או כל חלק הימנה. 
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אין בהם משום  מכון וינגייט ידי עלאישור חשבון כלשהו או תשלום חשבון כלשהו  .4.1
 טיב או ציוד טיבהחשבון, לטיב העבודה,  לנכונות מכון וינגייטהמפקח או  אישור

 בהם משום אישור לקיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.  ואין חומרים

למכון וינגייט אישור תקף של תשלום התמורה לקבלן מותנה בכך שהקבלן ימסור  .4.1
רשות המיסים על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על 
שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, ינכה מכון וינגייט מהתשלומים לקבלן את 

 סכומי המס על פי הדין.

  ההסכם תקופת .5

הסכם זה ייכנס לתוקפו מיד עם חתימת הצדדים על ההסכם ויסתיים בתום תקופת  .1.1
יחס לפרויקט האחרונה הרלוונטית לקבלן, ב )כהגדרת מונח זה להלן( האחריות

 .האחרון שביצע

הפרויקט  במהלךעל אף האמור לעיל, ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון  .1.2
תקופת )" הליך התמחרותהקבלן בעקבות בחירתו במסגרת של כל  הראשון
הזוכה, ומילוי  יספק הקבלן ןאותש, במהלכה יבחן אופן ביצוע העבודות "(הניסיון

 וינגייט שומר לעצמו את הזכות התחייבויותיו על פי תנאי ההסכם וההזמנה. מכון
 בתום תקופת הניסיון.סיים ההתקשרות עם הקבלן ל

בתקופת ההסכם או בתקופת מכון וינגייט רשאי בכל עת על אף האמור לעיל,  .1.1
להביא את ההתקשרות או חלק ממנה לידי סיום מפאת שיקולים  הניסיון,

לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרה על ידי הקבלן, על ידי אף תקציביים, וזאת 
מבלי שלקבלן יום לפני מועד הביטול ו 10משלוח הודעת סיום לקבלן של לפחות 

כך, למעט זכותו לקבל תמורה בגין העבודות  תהיה כל זכות תביעה או טענה בשל
 .שביצע עד למועד הסיום

לעיל, יעשה כמיטב יכולתו לצמצם  5.3 קיבל הקבלן הודעת סיום כאמור בסעיף  .1.4
 ות בתקופת ההודעה. למינימום את העבוד

על אף האמור לעיל, לא מילא הקבלן אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או לא  .1.1
מילא אותן ברמה או בטיב המוסכמים או בזמנים המוסכמים להנחת דעת מכון 
וינגייט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מכון וינגייט יהיה רשאי להפסיק את ביצוע 

על ידי הקבלן ולבטל הסכם זה, על ידי מתן הודעה בכתב, בלי כל צורך  ותהעבוד
ימים מיום מסירת התראה על כך  (14ארבעה עשר ) בהנמקה כלשהי, וזאת תוך

לקבלן, ובלבד שהקבלן לא תיקן את ההפרה להנחת דעת מכון וינגייט, לפי שיקול 
 "(. הפרהביטול ההסכם בגין דעתו הבלעדי המוחלט )"

ההסכם בגין הפרה, יהיה מכון וינגייט פטור מכל התחייבות כלפי הקבלן  עם ביטול .1.1
למעט תשלום החלק היחסי של התמורה לו זכאי הקבלן, עד למועד  על פי הסכם זה,

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של מכון וינגייט על פי דין או על . ההפרה
בנוסף, מכון וינגייט לקזז מהתמורה.  פי ההסכם, בכלל זה, זכותו לתבוע את נזקיו או

לאחר או להשלימם בעצמו  ות, במלואן או חלקן,יהיה רשאי למסור את ביצוע העבוד
וכן להשתמש במסמכים שהוכנו על ידי הקבלן או מי מטעמו עד למועד ביטול 
ההסכם, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה בהקשר זה או להפריע לכך 

 .ופןבכל צורה וא

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע או לגרוע מזכותו של מכון וינגייט לכל סעד אחר לפי  .1.1
הסכם זה או לפי כל דין, לרבות הזכות לתבוע פיצויים או כל סעד אחר מהקבלן בגין 

 ההוצאות או הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מביטול ההסכם. 

 ומשכה ותתקופת העבוד .6

 ההסכםעל  ת המכוןחתימועד למועד התמחרות בהליך ההודעה על הזכייה  ממועד .1.1
 ,ימים קלנדריים לאחר מועד הודעת הזכייה 14 בתוך שיחול"(, הקובע המועד")

 והאישורים ההיתרים, הרישיונות כל את ואחריותו חשבונו על להשיג יידרש הקבלן
 .חפירה היתרי זה בכלל, כולן או חלקן, העבודות ביצוע לצורך הנדרשים
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על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח   .1.2
יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי 
עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת 

עבודה במקביל במספר  שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן המכון הביצוע.
מבנים ו/או בטור )דהיינו: מבנה אחר מבנה( ללא כל שינוי בהצעת המחיר ו/או 

 תוספת כלשהי.

על הקבלן לקבל אישור בכתב של  בנפרד. פרויקט צו התחלת העבודה יינתן לעניין כל  .1.1
צו התחלת המפקח לפני התחלת העבודות וכן הוראה בכתב להתחילת העבודה )"

 "(.העבודה

את ביצוע  וימשיך העבודה תחילת צוכקבוע ב העבודות בביצוע יתחיל הקבלן .1.4
בקצב הדרוש ו ההתמחרות בהליך פורטשברציפות, בהתאם ללוח הזמנים  ותהעבוד

לוח הזמנים יהיה ערוך בצורת תרשים גנט ויכלול את כל . העבודותלהשלמת 
כן מידי חודש וישקף . לוח הזמנים יתוקן ויעודלביצוע העבודות הפעילויות הנדרשות

את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי 
סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום 
העבודה. איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב 

מבטיח את השלמת העבודה כולה בזמן ועל הקבלן יהיה התקדמות העבודות אינו 
 לאחוז מיד בכל האמצעים הנדרשים לזירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן יהיה רשאי להתחיל בביצוע עבודות בכפוף  .1.1
עיכוב בתחילת העבודה בשל מניעה להמציא להלן. להמצאת אישור ביטוח כמפורט 

, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ובפרט הביטוחאת אישור 
 .בהצעתוהתחייבויותיו לעמידה בלוח הזמנים המפורט 

הבלעדי, לעכב או להפסיק את ביצוע דעתו הא רשאי, לפי שיקול י מכון וינגייט .1.1
מכון  באחריות יגרם אשר ותהעבוד בביצוע עיכוב יחול אם. ות, כולן או חלקןהעבוד
העיכוב  ימי למספר זהה ימים במספרתקופת הביצוע  תוארך, ואו ביוזמת וינגייט

והוא  לא יינתן לקבלן פיצוי בגין עיכוב זה .במכון וינגייטשנגרמו מסיבות התלויות 
   .מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה לעניין זה

ינקוט הקבלן במהלך התקופה את האמצעים  –לתקופה העבודות  ן שלהופסק ביצוע .1.1
 הדרושים להבטחת אתר העבודות והעבודות שבוצעו בו.

ימים, שלא  (10שלושים )לתקופה רצופה העולה על העבודות  ן שלהופסק ביצוע .1.8
, ישיב מכון וינגייט לקבלן את ההוצאות ההסכםכתוצאה מהפרה של הקבלן את 

ו לו בפועל בתקופת ההפסקה, לפי אישור המפקח, על פי הסבירות הישירות שנגרמ
שיקול דעתו הבלעדי ובהסתמך על תיעוד ההוצאות שיומצא למכון וינגייט על ידי 

 הקבלן.

הפסיק מכון וינגייט את העבודה לצמיתות, ישלם לעיל,  6.6 על אף האמור בסעיף  .1.9
ובלבד שהפסקת העבודה  מכון וינגייט את החלק היחסי בגין העבודות שבוצעו בפועל

. תשלום כאמור מהווה את הסעד היחיד כאמור לא נבעה ממעשה או מחדל של הקבלן
  לו יהיה זכאי הקבלן.

 בלוח עמידה לעניין, בפרויקט ותהעבוד את שסיים כמי ייחשב הקבלן כי מובהר .1.10
 בהתאם ותהעבוד כל של מלא ביצוע לאחר ורק אך, הביצוע תקופת של הזמנים
עם תום  ות, לרבות ניקוי ופינוי אתר העבודהליך ההתמחרותולקבוע ב זה להסכם

תעודת  קבלת ולאחרלהלן,  18.3  ףהתיקונים כמשמעותם בסעי ביצועהביצוע, 

 . להלן 18.2 בסעיף  , כהגדת מונח זהפרויקטל השלמה

 העבודות במפרטי נכללות שאינן נוספות עבודות .7

, ציוד, חומר או תהליך ייצור שנקבעו בהסכם זה, ותהקבלן לא יעשה שינויים בעבוד .1.1
 אלא בהסכמת מכון וינגייט בכתב ומראש. 

 לשנות את היקף העבודהלהוסיף ורשאי מעת לעת, בהוראת ביצוע בכתב,  המפקח .1.2
. הקבלן מתחייב לבצע את "(עבודות נוספות)" בהליך התמחרות לפרויקט הקבוע בכל
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ולספק את הציוד, החומרים, כח האדם והאמצעים על מנת לבצע העבודות הנוספות 
 .הוראות המפקחלבהתאם העבודות הנוספות את 

 העבודות מפרט שליקף העבודה או של ה ינוילש ותגורמ ת הנוספותוהעבודוהיה  .1.1
 בתוספת תמורה לצורך ביצועם, יחולו ההוראות הבאות: ותכרוכו

 את אשרי המפקחהקבלן יציג את הצעת המחיר לביצוע העבודות הנוספות ו .1.1.1
בהסתמך על: )א( המחיר  העבודות הנוספותשל  ןוערכ ןהיקפ הצעת המחיר ואת

( ב; )הקבלןשל  בכתב הכמויותלחומרים, מוצרים ויחידות, כפי שהם מופיעים 
על פי מחירי המחירון הידוע  עבודות הנוספותהבהעדר סעיף דומה יקבע ערך 

" ראשי"קבלן  תוספת ללאבניה  עבודותכמחירון "המאגר המשולב" או "דקל" 
 (, לפי הזול מבניהם.11%אחוזים ) עשר חמישהבהפחתה של ו

לעיל, ייקבע  7.3.1 בסעיף  לפי האמור עבודות הנוספותלא ניתן לקבוע את ערך ה .1.1.2
ציג הקבלן שי, על פי ניתוח המחירים המפקחבהתאם לשיקול דעתו של  כןער

עלויות חומרים, שכר עבודה  יציג הקבלן, לרבות אסמכתאות, בו למכון וינגייט
עבודות ה( מהעלות של 12%ורווח קבלני שלא יעלה על שניים עשר אחוזים )

 כאמור. הנוספות

על פי  ולהתחייבויותיו הנחיות המפקחבהתאם להעבודות הנוספות הקבלן יבצע את  .1.4
שום תנאי לא יהיה הקבלן רשאי להפסיק או לעכב את ביצוע העבודות מ. ההסכם

עבודות למחמת אי הסכמה עם החלטה כלשהי של מכון וינגייט או המפקח בנוגע 
 .הנוספות

בבקשה לקבל ארכה לביצוע העבודות או  מידית,הקבלן רשאי לפנות למפקח בכתב,  .1.1
לא יוכל לעמוד בלוח העבודות הנוספות חלק מהן, אם סבר כי כתוצאה מביצוע 

המפקח יבדוק את הבקשה וימליץ למכון וינגייט אם לקבלה,  הזמנים לביצוע.
 בסמוךבמלואה או בחלקה, או לדחותה. מכון וינגייט ייתן את החלטתו הסופית 

 מועד קבלת הבקשה, והחלטתו תהיה סופית ומחייבת.ל

 וחומרים ציוד .8

המתקנים, הכלים והאביזרים  הקבלן יספק על חשבונו את כל החומרים, הציוד, .8.1
במסגרת לוח הזמנים שנקבע ולשם   ,הדרושים לשם ביצוע העבודות באופן המיטבי

 ציודאספקת (. "החומרים, ""ציוד העבודהקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה )"
  .וואחסנת ו, פירוקו, הובלתהציודכוללת גם את העמסת  העבודה

ת שימור ייהקבלן מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנ .8.2
 סוג שהוא כלפי מכון וינגייט.בעלות מכל מין ו

הקבלן מתחייב כי יביא כלפי כל הספקים או קבלני המשנה שלו את דבר הוראות  .8.1
 זה לגבי הבעלות על החומרים והציוד ובדבר היעדר תנית שימור בעלות. הסכם

ן יחזיק את החומרים באתר העבודות בהתאם להנחיית המפקח, ישמור אותם הקבל
באופן בטוח, ולא יעשה בהם שימוש אלא לצורך העבודות. הקבלן יהא אחראי לכל 

 אובדן, נזק או קלקול לחומרים.

לו, סהקבלן, על חשבונו ועל פי הוראות המפקח, יסלק מאתר העבודות, חומרים שנפ .8.4
חומרים בלתי מתאימים או בניגוד לדרישות ההסכם, יביא חומרים אחרים במקומם, 
יהרוס ויקים מחדש חלק מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש בחומרים כאמור. נדרש 
הקבלן לסלק חומרים מאתר העבודות, יפנה הקבלן את החומרים שנפסלו מאתר 

 הפרויקט על חשבונו, בהתאם להנחיות המפקח. 

 אפשרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחריםמתן  .9

 עם קבלנים או גורמים אחרים להתקשר שמכון וינגייט רשאיהקבלן מצהיר שידוע לו  .9.1

וכי בכוונת המכון לבצע מספר פרויקטים במקביל לביצוע הפרויקט  העבודותלביצוע 
 .על ידי הקבלן

עשו במשולב הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות שעליו לבצע כמפורט בהסכם זה י .9.2
או במקביל, לפי העניין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבלנים אחרים באתר העבודה או 

 לו. בסמוך לו
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קבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים  .9.1
כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח  המכוןהמועסקים על ידי 
באתר והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם  וכן לעובדיהם, הן

את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, ובמידת 
הכל לפי הוראות  העבודות,הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע 

ם כלשהו המפקח. למען הסר ספק מודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלו
ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף  המכוןבתמורה לשימוש האמור מאת 

 .זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים  .9.4
דה לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבו כאמור

וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי 
 .ולפי הוראות המפקח ההסכם וההזמנה

חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם  .9.1
או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח 

 .תהיה סופיתוהכרעתו 

בקשר לאמור  מכון וינגייטלקבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד  .9.1
לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים , בסעיף זה

האחרים, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל עניין הקשור בה, משום 
אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי  צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או

 .הסכםאו הוראות ה המכוןהוראות המפקח, 

 עבודות בביצוע בטיחות .10

על הקבלן תחול האחריות המלאה בכל הנוגע לנקיטת אמצעי הבטיחות בביצוע  .10.1
העבודות. הקבלן אחראי לקיים את כל הוראות הבטיחות החלות על פי חוקים, 

 תקנות, צווים, הוראות וכיו"ב. 

על הקבלן לספק לעובדיו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים ולוודא שנשמרים כל  .10.2
 ות.כללי הבטיחות בביצוע העבוד

הקבלן יהא אחראי לקיומם המלא של הוראות כל הדין הקשור בבטיחות בעבודה  .10.1
פקודת )" 1910-לרבות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

המשנה על פי פקודה זו והוא משחרר את המכון,  ותקנות"( בעבודההבטיחות 
הוראות  המפקח וכל הבא מטעמם מאחריות בקשר לקיום, שמירה ופיקוח על

 הבטיחות בעבודה.

, בעבודה הבטיחות בפקודת כהגדרתו" ראשי"קבלן כ, ועניין דבר לכל, ייחשב הקבלן .10.4
 על המשנה תקנות לרבות בעבודה הבטיחות בפקודת המנויות החובות כל יחולו ועליו

  . בטיחות ממונה או עבודה מנהל מינוי חובת לרבות, פיה

על מבצע הבניה, מנהל העבודה, המחזיק  ותהקבלן נוטל על עצמו את החובות המוטל .10.1
במקום העבודה והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה ולפי חוק ארגון הפיקוח על 

וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי  1914-העבודה, תשי"ד
 לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהם.

, המפקח או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה" הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין .10.1
כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין 

 בטיחות בעבודות תחול על מנהל העבודה כמוגדר לעיל. 

מובהר כי אחריות מנהל העבודה מטעם הקבלן תשתרע הן על עבודות הידועות בעת  .10.1
 הנוספות. החתימה על הסכם זה והן על העבודות

מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש בתפקיד זה לכל אורך תקופת הביצוע, על  .10.8
 הארכותיה, ולא יוחלף אלא באישור מראש ובכתב מהמזמין.

מוסכם כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני שיעביר למפקח עותק הודעה  .10.9
  . למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל עבודה
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יצוידו בכלי עבודה ובציוד מגן תקניים העבודות הקבלן ידאג לכך שהעובדים באתר  .10.10
יהיו תקינים ובעלי תעודות בדיקה תקפות העבודות ושהציוד או המתקנים באתר 

 ויפעלו רק על ידי עובדים המורשים לכך.

הקבלן יבצע סקר סיכונים באמצעות ממונה בטיחות,  ותלפני תחילת ביצוע העבוד .10.11
 הסקר עלות כי בזאת מובהרביצוע העבודות.  לתחילת כתנאיעבר למפקח הסקר יו

 מורהת בגינם תשולם ולא הקבלן חשבון על הינם הנדרשים הבטיחות אמצעי ונקיטת
 .נוספת

 והסביבה הציבור שלום על שמירה .11

הקבלן יבצע את העבודות באופן שימנע, ככל האפשר, שיבושים והפרעות לשוהים  .11.1
 וינקוט את האמצעים הדרושים לשם כך.במכון וינגייט, 

יבטיח כי התנועה בכבישים ובמדרכות הסמוכים לאתר העבודות תימשך הקבלן  .11.2
 .בבטיחות

לא יעלה עם ציוד כבד, רכב או כלי עבודה על שטחים בלתי סלולים, מדרכות, הקבלן  .11.1
פים, או שטחים אחרים שלא נועדו למטרה זו, אלא אם קיבלן אישור צשטחים מרו

 .מיוחד לכך מאת המפקח

ימנע מלהניח חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים על דרך הקבלן  .11.4
 .או מדרכה, אלא על פי היתר כדין

ישמור על שלמות מבנים ומתקנים במכון וינגייט, וינקוט משנה זהירות על הקבלן  .11.1
ר העבודות מנת להבטיח שלא יגרם נזק למבנים ולמתקנים המצויים בסמיכות לאת

 .או למשתמשים בהם

ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת ביצוע העבודות, הציוד, הקבלן  .11.1
בפני העבודות הכלים והחומרים וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע 

 רבות גשמים, רוח, אבק וכיוצא באלה.השפעות אקלימיות ל

די המפקח והמיועדות להבטיח כי נתנו לו על ייהקבלן יפעל בהתאם להנחיות שי .11.1
אליים. המפקח יהיה רשאי משיבושים והפרעות הכרוכים בביצוע העבודות יהיו מיני

 להורות לקבלן להפסיק לאלתר עבודות במקרה של סכנה לאדם, לרכוש או לסביבה.

 המפקח .12

מכון וינגייט, או מי מטעמו, רשאי להיכנס לאתר העבודות, לפקח על ביצוע העבודות  .12.1
אופן שימצא לנכון, ולדרוש מהקבלן לנקוט את הצעדים הנדרשים להבטחת בכל 

קיומן של התחייבויותיו על פי ההסכם; הקבלן יאפשר למכון וינגייט לממש את 
 זכויותיו אלה.

מכון ייצג את ת אשר"( המפקחלהלן )" ימנה חברה מפקחת מטעמומכון וינגייט  .12.2
לרבות טיב העבודה והחומרים ות, בכל הקשור והכרוך בביצוע העבוד וינגייט

ויהיה  ולקבוע לקבלן סדרי עדיפויות לביצוע העבודות, והתאמתם להוראות ההסכם
הסכם זה. כן יהא  ל פיע למכון וינגייטרשאי להוציא לפועל את הזכויות המוקנות 

ות, והקבלן רשאי ליתן, מפעם לפעם, הוראות שונות לקבלן בקשר עם העבוד המפקח
 .חייב לקיימן

בלן ישתף פעולה עם המפקח ומי מטעמו, יאפשר להם גישה בכל עת לאתר הק .12.1
העבודות ולמקומות בהם נמצאים מסמכים, חומרים, מכונות או חפצים אחרים 
הקשורים לביצוע העבודות, ויספק להם מידע ומסמכים שיתבקשו על ידיהם; הקבלן 

קים בקשר עם יציית להוראות המפקח וידאג לכך שעובדיו וקבלני המשנה, המועס
  העבודות, יצייתו אף הם להוראות המפקח.

בהתאם לשיקול דעתו וליתן הוראות  ,רשאי לבדוק את העבודה בכל עת המפקח יהיה .12.4
 בעניינים הקשורים לקיום הסכם זה וכל דין. 

היא רשאי לפסול כל עבודה שנעשתה, או שעומדת להיעשות אם לדעתו  יהיה המפקח .12.1
המוסכמת ואם לא נקבעה מראש ם בטיב או ברמה אינ ,בהתאם להסכם זה אינה

חייב, מת. הקבלן מידת הטיב או רמת הביצוע יהיו אלה בהתאם להוראות המפקח
 לעשות מחדש כל עבודה.  או לשנותלהחליף, לתקן, , , להפסיקהמפקחלפי הוראות 
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 יהיו על חשבון הקבלן. ,שנפסלו כאמור לעיל, שא הקבלן בקשר לעבודהייעלויות בהן  .12.1

סמך הדורש את אישור המפקח על פי ההסכם, יועבר בכתב על ידי הקבלן למפקח. מ .12.1
תוך ארבעה עשר  –המפקח יודיע לקבלן בכתב, במועד הקבוע בהסכם, ואם לא נקבע 

( ימים מקבלת המסמך, על אישור המסמך או דחייתו. במקרה של דחייה, ימסור 14)
שורו של המסמך על ידי הקבלן למפקח מסמך חדש והאמור לעיל יחול, עד לאי

 המפקח.

בסעיף זה, בסמכויות המפקח או במעשה או מחדל של המפקח וינגייט אין באמור  .12.8
כדי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין, ואין בהם 

בהתאם להסכם למנוע מהחברה לדרוש, לתבוע ולקבל מהקבלן פיצוי או שיפוי כדי 
 .ווהפסדים שיגרמו ל , בכלל זה, הוצאותבגין נזקיםן זה ועל פי די

 בכל מקום בהסכם זה בו כתוב "מכון וינגייט" דינו "המפקח", לפי ההקשר. .12.9

 מנהל עבודה .13

, מנהל עבודה ותהקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו, במשך כל תקופת ביצוע העבוד .11.1
מוסמך אשר  "(מנהל העבודה" או" המנהל)" מנהל העבודהבכלל זה, מחליף של 

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות אושר על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בהתאם 
. הקבלן ימציא למפקח אישור ממשרד הכלכלה והתעשייה על 1988-בנייה(, התשמ"ח

 רישום מנהל העבודה כמנהל עבודה עבור ביצוע העבודות מושא הסכם זה.

בתקנות ארגון  4בוע בתקנה כממונה בטיחות, בהתאם לקגם מנהל העבודה ישמש  .11.2
. מנהל העבודה יהא אחראי 1991-הפיקוח על העבודה )ממונים על בטיחות(, תשנ"ו

 להמציא למכון וינגייט אישור כשירות תקף ממשרד הכלכלה והתעשייה. 

לא תותר העסקת מנהל עבודה בו  לא תבוצע עבודה בלא נוכחות המנהל או סגנו. .11.1
הקבלן יודיע לחברה  כתב ומראש של המפקח.זמנית במספר אתרים ללא אישור ב

בכתב, ומראש לפני תחילת ביצוע העבודות, את שמו המלא של מנהל העבודה, מס' 
ת"ז ומספר הטלפון שלו. מנהל עבודה ימונה אך ורק לאחר אישורו בכתב ומראש של 

 המפקח. 

יותאם למהות , סגן מנהל עבודה וכל מחליף של מי מאלה, מינוי מנהל העבודה .11.4
מנהל העבודה יהיה בעל הכשרה  , לרבות משרד העבודה.העבודה ולדרישות כל דין

 בתפקיד.  מנוסהו מומחהוהסמכה רלוונטיים, 

ינהל ויפקח על העבודה ועל בכל שעות העבודה בפועל, מנהל העבודה יהיה נוכח  .11.1
העובדים, על בטיחות העובדים ועל כל דבר הנוגע לעבודה ולביצועה על כל הכרוך 

למנהל העבודה תיחשבנה כאילו  המפקחתמע מכך. ההוראות שתינתנה על ידי והמש
ניתנו לקבלן. חתימת מנהל העבודה, הסכמותיו, הנחיותיו והוראותיו ייחשבו, לכל 

  הקבלן עצמו.  ל ידיצורך ועניין, כאילו נעשו או ניתנו ע

אם לדעת לפי דרישת מכון וינגייט או מי מטעמו, יחליף הקבלן את מנהל העבודה,  .11.1
אינו ממלא את  ,אינו מתאים לתפקידוהמנהל שמונה  ,מכון וינגייט או המפקח

אינם תקינים באופן הפוגע בעבודה או  מכון וינגייט, יחסיו עם נציגי תפקידו כראוי
הקבלן לא יחליף את מנהל העבודה . קיים חשד כי ביצע עבירות משמעת או פליליות

 ללא אישור בכתב של המפקח.

ההסכם וכל דין, אם למרות האמור לעיל לא יהיה נוכח באתר מבלי לגרוע מהוראות  .11.1
ביצוע על הפסקת להורות מנהל עבודה או סגנו, המפקח או מכון וינגייט יהיו רשאים 

תשלום או סעד , לא תזכה את הקבלן בפיצויכאמור,  ,העבודה. הפסקת עבודה
 כלשהו.

 מעביד -היעדר יחסי עובד .11

 עובדיו וקבלני משנה, לרבות ואו מי מטעמ הקבלן בלן עצמאי, וכי ביןפועל כק הקבלן .14.1
 הקבלן מתחייב או מי מטעמו, אין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד. מכון וינגייטלבין 

קבל את העובדים לעבודה יא שויידרש לה כוח אדם לביצוע הסכם זה, האם כי 
לא ייחשב  מכון וינגייט קבע את תנאי עבודתם.ינהל עימם משא ומתן וי, ובשירות

 או נותני השירותים של מי מהם. ומטעמ משנה קבלני, הקבלןכמעסיק של מי מעובדי 
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בכל מקרה בו יתברר למכון מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מכון וינגייט יהיה רשאי,  .14.2
וינגייט כי נתוניו של אותו אדם אינם תואמים את דרישות הסכם זה או מכל סיבה 

מהקבלן לדרוש סבירה אחרת, בכלל זה, הנחיות של מחלקת ביטחון של מכון וינגייט, 
, וזאת אף אם מעובדי הקבלן או קבלני המשנהאת החלפתו או הפסקת עבודתו של מי 

את החלפתו או  מהקבלן מכון וינגייט. דרש עבודתםאת  וינגייט מכוןבעבר אישר 
את  יחליף הקבלן, כאמור, מעובדי הקבלן או קבלני המשנההפסקת עבודתו של מי 

ובכל מקרה לא יאוחר  את העסקתו, לפי העניין, ללא דיחוי פסיקיאו  אדםאותו 
יו או קבלני הקבלן או עובד. מכון וינגייטעסקים אחד מדרישת  ( ימי1משלושה )

, לא יהיו זכאים לכל פיצוי המשנה מטעמו אשר הוחלפו או שעבודתם הופסקה כאמור
 .ממכון וינגייטאו שיפוי 

 וינגייט מכון ידי על ביצוע .15

פעל או והקבלן לא פעול כל אימת שמוטלת על הקבלן בהסכם זה, או על פיו, חובה ל .11.1
ועל פי שיקול  יהיה רשאימכון וינגייט  לא פעל במדויק על פי ההסכם או הוראה,

 ולעשות במקום הקבלן ועל חשבונו את הפעולה האמורה, בין בעצמדעתו הבלעדי, 
למען הסר ספק הוראה זו לא תחשב . או לשלם במקום הקבלן ובין על ידי אחרים

מבלי לגרוע מכלליות האמור  .מכון וינגייט זכות לצד שלישי כלשהו כלפי כמעניקה
אי לבצע את העבודות, או חלקים מהן, בעצמו או באמצעות מכון וינגייט רשלעיל, 

אחר, על חשבון הקבלן, ולהשתמש לשם כך בציוד, במתקנים ובחומרים הנמצאים 
 באתר העבודות.  

במקום הקבלן בין בעצמו ובין באמצעות פעולה  יבצע מכון וינגייטבכל מקרה בו  .11.2
יהיה הקבלן ום הקבלן, אחרים או בכל מקרה בו ישלם מכון וינגייט כל סכום במק

  .בהם בקשר לאמור אשיישבגין הוצאות ותשלומים  מכון וינגייטחייב, לשפות את 

  העבודות לטיב אחריותתקופת  .11

חודשים ממועד החתימה על  (24) עשרים וארבעה הקבלן מתחייב, למשך תקופה של .11.1
אי לתקן על חשבונו כל פגם, ליקוי, כשל או בכל פרויקט  אישור סיום העבודה

. על אף האמור לעיל ומבלי בפרויקט שביצע"( שיתגלו בעבודות הליקוייםהתאמה )"

תקופת לעיל, נקבעה על פי דין או במפרטים  1.6 לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
חודשים לעניין או חלק מסוים בעבודות, אז תחול תקופת  24-ריות ארוכה יותר מאח

  "(. אחריותה תקופת)" האחריות הארוכה יותר לעניין אותו חלק

יתוקנו ככל האפשר בסמוך לדרישה,  –אחריות הליקויים אשר יתגלו במהלך תקופת  .11.2
 ימים מעת הדרישה.  (1) שבעהולא יאוחר מ

שיתגלו לאחר תקופת  יםבגין ליקוי קבלןלגרוע מאחריותו של האין באמור לעיל כדי  .11.1
משימוש בחומרים גרועים או  ,בביצוע העבודה הקבלןוהנובעים מרשלנות  האחריות

  מהפרת ההסכם על נספחיו.

מכון וינגייט יהיה רשאי לבצע את התיקונים האמורים בעצמו, על חשבון הקבלן, אם  .11.4
 דעתו של המפקח, הקבלן אינו יכול לבצעם. הקבלן לא ביצעם, או אם, לפי שיקול

אין הפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי ההסכם ניתנים לתיקון,  אם .11.1
 על שייקבע בסכום למכון וינגייט פיצויים בתשלום חייב הקבלן יהיה, המפקחלדעת 

  .כבוןימהע או מהתמורה, לרבות באמצעות קיזוז המפקח ידי

 אחריות, ביטוח ושיפוי   .17

, אובדןמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי דין, הקבלן אחראי בגין כל נזק,  .11.1
הוצאה או הפסד, שייגרמו, מכל סיבה שהיא, בקשר להסכם זה, בכלל זה תוך כדי 
ביצועו או אי ביצועו, לכל אדם, בכלל זה, למכון וינגייט, עובדיו או מי מטעמו. 

לא תגרע אם המעשה או המחדל יהיו בחריגה מסמכות, עוולה או אחריותו של הקבלן 
עבירת משמעת או עבירה פלילית של מי מעובדיו או אחר מטעמו, בכלל זה קבלני 

הקבלן מתחייב לנקוט את כל האמצעים הדרושים למניעת נזק, בכלל זה, משנה. 
שירים או , בין אם האובדן, הוצאה או הפסד הנם יאובדן, הוצאה או הפסד, כאמור

  עקיפים.
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הוצאה או אובדן, אחריותו של הקבלן על פי סעיף זה, תעמוד בעינה בין שהנזק,  .11.2
הפסד האמורים, נגרמו כתוצאה מכוח עליון, טבע, באקראי, בין שהיו תוצאות מעשה 

 הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודות ובין שנגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.

, הוצאה אבדןנזק, בכלל זה, מאחריות לכל  וינגייט ומי מטעמומכון הקבלן פוטר את  .11.1
המוחזק או שנעשה בו שימוש על ידי הקבלן או מי לרכוש כלשהו  שייגרמו דאו הפס

 מטעמו, בכלל זה, קבלני משנה.

מקרה  כלב או לשפות את מכון וינגייט, עובדיו או מי מטעמוהקבלן מתחייב לפצות  .11.4
י הסכם זה או על פי דין, בכלל זה, בכל מקרה בו בו חלה אחריות על הקבלן על פ

מעביד -ייטען הקבלן, מי מעובדיו או צד שלישי כי מתקיימים או התקיימו יחסי עובד
בין החברה לבין הקבלן, עובדיו או מי מטעמו ובכל מקרה בו תטען הפרה של זכות צד 

ת, אספקת ציוד כלשהי של צד שלישי בכלל זה, זכויות קניין רוחני, בקשר עם העבודו
 או חומרים, והכל מיד עם דרישתו הראשונה של מכון וינגייט.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הקבלן לקיים  .11.1
ף להסכם זה ומסומן ראת הביטוחים וההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצו

  .ומהווה חלק בלתי ממנו הנספח כ

 עודת השלמהות עבודה סיום אישור .18

בפרויקט בנוגע  ( ימים ממועד קבלת הודעת הקבלן על סיום העבודות1) שבעהתוך  .18.1
והיועצים של  המתכנניםבנוכחות  סיור מסירה, יערוך המפקח או מי מטעמו, מסוים
 שלהקבלן, ובמידת הצורך, בנוכחות נציגי רשויות רלוונטיות, בדיקה  , נציגהמכון

 ושאר חלקי העבודות. המבנים

הושלמו בהתאם להוראות הסכם זה, בפרויט מסוים  מצא המפקח כי העבודות .18.2

, תעודות להלן( 23 ם )כהגדרתם בסעיף מסמכיהוהקבלן מסר למכון וינגייט את 
אחריות של יצרנים, משווקים או ספקים, ואישור תקינות, אם נדרש על פי דין, של 

ייתן המפקח לקבלן את תעודת  –המתקנים והאביזרים שהותקנו על ידי הקבלן 
 "(.תעודת השלמהההשלמה )"

מצא המפקח כי העבודות לא הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם, יעביר לקבלן רשימת  .18.1
נדרשות לצורך השלמת העבודה בהתאם להוראות ההסכם  תיקונים ועבודות

"(, והקבלן יבצעם על חשבונו, במועדים שיקבעו על ידי המפקח ואם לא התיקונים)"
קבע, תוך זמן סביר. בוצעו התיקונים לשביעות רצונו של מכון וינגייט יחולו הוראות 

לעיל; היה והתיקונים לא בוצעו לשביעות רצונו של מכון וינגייט יחולו  18.1 סעיף 
 הוראות סעיף זה.

מכון וינגייט יהיה רשאי לבצע את התיקונים בעצמו, על חשבון הקבלן, אם הקבלן לא  .18.4
 הקבלן אינו יכול לבצעם במועד.ביצעם, או אם, לפי שיקול דעתו של המפקח, 

 ולא, למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע .18.1
 .תיקוניםביצוע בשל הצורך ב הביצוע תקופת של כלשהי הארכה לקבלן תינתן

הקבלן לא יהא רשאי לעכב את מסירת העבודה מחמת דרישות, טענות או תביעות  .18.1
 מכון וינגייט או מי מטעמו.כלשהן שיש לו כלפי 

במתן תעודת ההשלמה אין לשחרר את הקבלן מאחריותו לליקוי בביצוע העבודות או  .18.1
 .האחריות מאחריות ביחס לתקופת

 מסירה .19

ושאר חלקי העבודות  המבנים אתימסור הקבלן למכון וינגייט  עם השלמת העבודות
, ולא יעכב את המסירה בשלמותם, על כל מרכיביהם, חלקיהם והמערכות הנלוות אליהם

מכל סיבה שהיא. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של מכון וינגייט להחזיק באתר העבודות 
 ובעבודות ולעשות בהם שימוש גם בטרם השלמת הבניה והמסירה.

  בטחונות .20

על פי הסכם זה או על פי  ,הביצוע בתקופת, הקבלן של ולהבטחת מילוי התחייבויותי .20.1
כל  מסכום( 1%אחוזים ) חמישה יעכביחזיק מכון וינגייט בערבות ההצעה, וכן הדין, 
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 ובלבד האחרון בתשלום לקבלן שולםי העיכבון סכום "(.עיכבון)" ביניים חשבון
 .אחריות ערבות המציא שהקבלן

, על פי הסכם זה או על האחריות של הקבלן, בתקופת ולהבטחת מילוי התחייבויותי .20.2
ערבות בנקאית  בנפרדפרויקט  עבור כל למכון וינגייט הקבלןמציא פי הדין, י
אשר תשולם בפועל על  מסכום התמורה( 1%) , בשיעור של חמישה אחוזיםאוטונומית

. הקבלן ימסור למכון ונספח בנוסח המצורף כ במסגרת כל פרויקט ידי מכון וינגייט
 שור סיום העבודותימים מיום מסירת אי (1שלושה )תוך  האחריות וינגייט את ערבות

מועד סיום לאחר  ימים (90תשעים ) יהיההאחריות  תוקפה של ערבות .באותו פרויקט
  . פרויקט באות האחריות תקופת

 ועל פי שיקול דעת ,על פי ההסכםו בהתחייבויותי הקבלןמקרה בו לא עמד  בכל .20.1
ימים  (1) שבעה , ולא תיקן הקבלן את ההפרה בתוךמכון וינגייטהבלעדי והמוחלט של 

לממש את  מכון וינגייט יהיה רשאי, מכון וינגייטידי -מיום שנדרש לכך בכתב על
, ולגבות את , כולה או מקצתההזמנה או ערבות האחריות, לפי הענייןה ערבות

 וזאת מבלי להיזקק לפניה מוקדמת לערכאות. כספיה, 

 האחריות,ההזמנה או ערבות  לגבות את כספי ערבות השתמש מכון וינגייט בזכותו .20.4
 ערבותהמלהשלים כל סכום שהיה חלק ו ערבותה אתחייב לחדש  הקבלןהא י

הודעה  הקבלןמהיום בו קיבל  ימים (1) לפני הגבייה האמורה, תוך שבעה שחולטה
  .האחריות ערבותה את גב שמכון וינגייט

 ערבותאו , ערבות ההצעה העכבוןכי אין בהפקדת  מצהירהקבלן למען הסר ספק  .20.1
בגין הפרת  וכלפי למכון וינגייטכדי לפגוע בכל זכות העומדת  ופירעונההאחריות 

לתחום תחומים ולקבוע סייגים לגבולות אחריות כדי הסכם זה או על פי כל דין או 
  לפי הסכם זה ולפי כל דין. מכון וינגייטכלפי הקבלן 

 ., האמורות בסעיף זה, תחולנה על הקבלןהאחריות כל העלויות הכרוכות בערבות .20.1

 מוסכמים פיצויים .21

דין הם מצטברים  על פיהסכם זה ול פי עהזכויות והסעדים המוענקים למכון וינגייט  .21.1
לכל סעד או תרופה  מזכותו של מכון וינגייטואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול 

   דין. ל פיההסכם או על פי ע

לוח בבמועד הקבוע  ותהקבלן לא ישלים את העבודאם . הפחתת תמורה באיחור .21.2
מערך  ים(אחוז ם וחצי)שני 2.1%כום של סב , תופחת התמורההזמנים שנקבע

)חלק יחסי לחלק משבוע אם העבודה הושלמה לפני סיומו  לכל שבוע איחור התמורה
)עשרה אחוזים( מהתמורה. איחור של  10% -של שבוע שלם( עד לסכום השווה ל

דית של הסכם זה. הפחתת ( שבועות, ייחשב להפרה יסוארבעה) 4הקבלן העולה על 
התמורה על פי סעיף זה אינה מחייבת הוכחת נזק למכון וינגייט והיא משקפת את 
הנזק שניתן לצפותו באופן סביר, במועד החתימה על הסכם זה. הקבלן ישלם את 

  ייט.גמכון וינהראשונה של  ומיד עם דרישתהפיצוי המוסכם 

. אם הקבלן לא יקיים הסכם זהפיצוי מוסכם בגין אי קיום התחייבות על פי  .21.1
התחייבות כלשהי, בדיוק על פי הקבוע בהסכם זה, ישלם הקבלן למכון וינגייט פיצוי 

ש"ח )חמשת אלפים( בגין כל אי קיום כזה, בנפרד  1,000מוסכם ללא הוכחת נזק בסך 
"(. הקבלן מצהיר בזאת, כי הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן הפיצוי המוסכם)"

לצפותו במועד החתימה על הסכם זה. הקבלן ישלם את הפיצוי המוסכם באופן סביר 
 .וינגייטמכון הראשונה של  ומיד עם דרישת

 ולנכות, לחלט, להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנ מכון וינגייט יהיה רשאי .21.4
בין לפי הסכם זה, ובין בדרך אחרת כלשהי, בין שהסכום, קצוב ובין שאינו  קבלןל

הסכם  קשר עםב הקבלןמאת  ואו העשוי להגיע לו קצוב, כל סכום המגיע או שיגיע ל
זה, או אחרת. זאת, ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, חילוט הערבות 

 או הקיזוז. 

עיכבון זכות למכון וינגייט בלבד תהיה לעיל   21.1 עיףבנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ס .21.1
ל מנת ע בשטחי מכון וינגייט או רכוש אחר של הקבלן שיימצא , חומריםכל ציודשל 
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הסכם זה או  על פימהקבלן  ואו העשויים להגיע ל ועו ללהבטיח גביית סכומים שיגי
, ואילו הקבלן לא יהא רשאי לעכב עבודה, אספקה, מסמכים בשל כל סיבה אחרת

 . או רכוש כלשהו של מכון וינגייט תוכניות ומסמכים

 וקבלני משנה המחאה איסור .22

את הסכם זה או את זכויותיו  או להמחות , לשעבדלמסור, להעביר רשאיאינו  הקבלן .22.1
, לאחר, לרבות לתאגיד שהקים או יקים חלקן או כולן, זהאו חובותיו על פי הסכם 

 לכך מכון וינגייט אישור את לקבל מבלי, בעקיפין אם ובין במישרין אם ביןלצורך זה, 
 . ובכתב מראש

בטלה הקבלן לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  שיתיימרמסירה או העברה  כל .22.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

הקבלן מתחייב לא לבצע את העבודה באמצעות קבלני משנה אלא אם יקבל את  .22.1
אישור מכון וינגייט מראש ובכתב. הקבלן מצהיר כי העסקת קבלני משנה לא ישחררו 

 מאחריות על פי הסכם זה ועל פי דין.  הקבלןאת 

 זכויות במידע .23

הנתונים, החישובים, התרשימים, השרטוטים, המפרטים, הבעלות על התכניות,  .21.1
 עםוכל מסמך אחר בקשר  , ניירות העבודההתמונות, יומן העבודה, כתבי הכמויות

, או הוכנו על ידי צד או הכינםם אשר הקבלן קיבל על עצמו להכינ העבודותביצוע 
על ידי  הקבלן  או אשר הועברו אל שלישי עבור הקבלן והמכון בקשר עם העבודות,

בין  ״(המסמכים)״על ידי כל גורם בקשר עם העבודות  מי מטעמו כון וינגייט אומ
שהם כתובים על נייר ובין שהם על גבי מדיה מגנטית כלשהי, הם רכושו הבלעדי של 

למכון וינגייט ומכון וכל הזכויות בהם, לרבות זכויות היוצרים, שייכות  מכון וינגייט
אמור, כראות עיניו, ללא הגבלות ומבלי יהא רשאי להשתמש במסמכים כ וינגייט

. הקבלן םלשלם לקבלן כל תשלום נוסף עבור הכנת המסמכים, עדכונם או העברת
כאמור, לרבות תביעות  מכון וינגייטמוותר בזאת על כל טענה ותביעה בגין זכותו של 

כספיות ותביעות לזכויות יוצרים, ובמידת הנדרש יחתום על כל כתב המחאה או 
 במסמכים. מכון וינגייטלהוכחת בעלות  מכון וינגייטל שיידרש על ידי הסבה ככ

מכון תביעה או טענה כלשהי כנגד  או בכל מקרה שהוא לרבות מחלוקת או דרישה .21.2
ככל עניין הקשור או הכרוך בביצוע הסכם זה, לא יהא הקבלן או מי מטעמו  וינגייט

כים ותכניות, מכל סוג ומין זכאי לעכב תחת ידו או בצורה כלשהי נכסים, לרבות מסמ
-לחוק הסכם קבלנות, תשל״ד 1-ו 2שהוא. מבלי לגרוע מהאמור, הוראות סעיפים 

 לא יחולו על ההסכם. 1914

 סודיות שמירת .21

בקשר להסכם זה או  אליוישמור בסוד כל מידע שהועבר, יועבר, הגיע או יגיע  הקבלן .24.1
"(. המידע הסודיזה )"מושא הסכם  ותביצועו, לרבות בכל הקשור לביצוע העבוד

יעשה במידע הסודי שימוש כלשהו אלא למטרת ביצוען של הוראות הסכם הקבלן לא 
זה, והוא לא יהא רשאי להעביר מידע סודי או חלק ממנו לידיעת צד שלישי ללא 

ישמור בסודיות את תוכן הסכם זה, בכפוף הקבלן . מכון וינגייטהרשאה בכתב של 
לזכותו של כל צד לגלותו ליועציו, ובכפוף לכל חובת גילוי לפי הדין. האמור בסעיף זה 

טרם קבלתו, וכן )ב( מידע שהוא בגדר  הקבלןלא יחול על )א( מידע שהיה בידיעת 
ן או ל דינחלת הכלל שלא עקב הפרת סעיף זה, וכן )ג( מידע שיש לגלותו לפי הוראות כ

להסכם חובת גילוי לפי הדין, יתאם  הקבלן. חלה על דרישה של רשות מוסמכת
, זולת אם יימנע הדבר בגין איסור או חובה בדין, את תוכן אותו גילוי, ואת הקבלן

 להסכם. מכון וינגייטעיתויו, עם 

הוראות סעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי הקבלן או מי מטעמו בביצוע  .24.2
נשוא הסכם זה, ופעולתו בניגוד להוראות סעיף זה תחייב את הקבלן לכל  ותהעבוד

 דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו. 
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 שונות .25

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .21.1
באלה, בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח 

ייתן  אשר, המפקח, יובא הנושא אל לביצוע העבודה בפועל, בעניין הנוגע לנספח
הוראות בכתב בדבר ביצוע העבודה, ודעתו תהיה קובעת וסופית. לא הובאה הסתירה 

 .מכון וינגייט, תגבור ההוראה הפועלת לטובת המפקחלהכרעת 

להסכם  זכות כלשהי לאדם שאינו צד, הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה .21.2
זה, אפילו נזכר שמו במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש הוראה מהוראות 

 הסכם זה כחלה לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד מי מהצדדים, לא ייחשבו  .21.1
 כמניעה לתביעה.זה, או על פי כל חוק ולא ישמשו  הסכםיתור על זכויותיו על פי וכו

כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב ובהסכמת שני  .21.4
 הצדדים. 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים  .21.1
 יפו ולאלו בלבד.-אביב-ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל

 כתובת בכל או, זה להסכם במבוא כמפורט הן זה הסכם לצורך הצדדים כתובות .21.1
 רשום בדואר שתישלח הודעה כל. זה הסכם הוראות לפי צד יודיע עליה אחרת

 עסקים ימי (1חמישה ) תוך הנמען לצד שהגיעה ככזו תיחשב הצדדים אחד לכתובת
ביום  –שוגרה בפקסימיליה  אם(; מסירה אישור)כנגד  רשום בדואר משלוחה מעת

העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה, בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה 
ביום העסקים הראשון שלאחר יום  –בדבר שיגור ההודעה; ואם נמסרה ביד 

 מסירתה.

 
 

 :החתום על הצדדים באו,  ולראיה
 
 

   
 מכון וינגייט

 המכון הלאומי לספורט
 

 הקבלן 
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 נספח א
 כנית השטחת
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 ח בנספ
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 ביטוח  – הנספח 
    

 ו/או מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

בנות ו/או חברי /או חברות ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ו

יחדיו ייקראו לעניין נספח זה "מכון כולם  -המועצה ו/או נושאי משרה ו/או מנהלים של כל הנ"ל

 וינגייט"

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה, ומבלי שמכון וינגייט נוטל על עצמו אחריות כלשהי כלפי  .1

 )להלן "ביטוח עבודות קבלניות"מכון וינגייט מביא לידיעת הקבלן כי הוא עורך בעצמו, הקבלן, 

בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות  ("העבודות הקבלניותביטוח "או ו/ "הפוליסה" - בהתאמה

 את פרקי הביטוח כמפורט להלן:המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בו, יכלול ביטוח 

 ביטוח הרכוש -פרק א'  .1.1

מפני אבדן או נזק פיזיים פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה למבנה או לעבודות        

מוחרגת על פי תנאי הפוליסה. למען הסר ספק, מודגש, כי פרק זה  לשהי אשר אינהוזאת מסיבה כ

ו/או רכוש ו/או ציוד  חל על ציוד קל ו/או כבד ו/או מתקני עזר שונים ו/או אמצעים אחרים אינו

המשמשים את  לרבות צמ"ה, ,ו/או מתקנים כלשהם שאינם מהווים חלק מעבודות הפרויקט

הקבלן , כאשר חובת ביטוחים לעניין רכוש )להלן: "רכוש הקבלן"( דותהקבלן לצורך ביצוע העבו

ואו המובא עבורו לאתר העבודות, אשר בבעלות ו/או אחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו ו

 מוטלת על הקבלן כמפורט להלן בנספח זה.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.2

פי דין, בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי, -בטח חבות עלביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המ              

₪  10,000,000על סך  שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות, בגבול אחריות

 כפי שייקבע ע"י מכון וינגייט, לפי שיקול דעתו הבלעדי. למקרה ולתקופת הביטוח או

 ביטוח אחריות מעבידים -פרק ג'  .1.1

ו/או פקודת הנזיקין )נוסח חדש(   1980 –פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ביטוח חבות על

היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לעובד שאירעו תוך כדי או בגין 

או , לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח₪  20,000,000על סך   , בגבול אחריותעקב עבודתו בפרויקט

 לפי שיקול דעתו. ,ידי מכון וינגייט-כפי שייקבע על

 הפועלים המשנה קבלני ואת הקבלן את גם נוסף כמבוטח ב לכלוליורח הקבלניות העבודות ביטוח .2

 דרישתו פי על, למזמין לשלם הקבלן התחייבות תמורת)למעט מתכננים ו/או יועצים(,  מטעמו

 ביטוח עריכת בהוצאות כהשתתפותו, קבלןמהתמורה המגיעה ל 0.8% -ל השווה סכום, הראשונה

את השתתפותו בביטוח העבודות  למכון וינגייט. מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשלם הקבלניות העבודות

הקבלניות על פי דרישת מכון וינגייט, מכון וינגייט רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לנכות את הסכום 

  -.הראשון התשלוםאו מהמגיע לו כאמור מהתשלומים החלקיים על פי הסכם זה ו/

למען הסר ספק מוצהר, כי אין בעריכת ביטוחי העבודות הקבלניות כאמור, כדי להטיל אחריות על  .1

ו/או לגרוע מאחריות הקבלן על פי ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמם של הנ"ל  מכון וינגייט

טוחים הנדרשים על פי דין ו/או חוזה ו/או על פי דין ו/או מאחריותו של הקבלן לערוך ולקיים את הבי

 להלן.סעיפי "ביטוחי הקבלן" אלה המפורטים ב
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לא תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה כי בשמו ובשם קבלני משנה מטעמו, הקבלן מצהיר ומתחייב,  .4

ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמם של הנ"ל בקשר  מכון וינגייטו/או טענה מכל מין וסוג כלפי 

לתוכן ו/או היקף ו/או טיבו של ביטוח העבודות הקבלניות והכיסוי הניתן על ידו והם מוותרים על כל 

 תביעה ו/או דרישה כאמור ומאשרים כי הם מנועים מלהעלות טענה כלשהי בהקשר זה. 

ות ו/או בסביבתם ו/או הנגרם לאדם המועסק על ידי בקרות מקרה ביטוח הנגרם לפרויקט ו/או לעבוד .1

הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו יישא הקבלן באופן בלעדי בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות )בהתאם למקרה( החלים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

על חשבונו, כל נזק שנגרם  ,לתקןהאחריות ו/או החבות מובהר בזאת, כי על הקבלן לבדו תחול  .1

, בגין נזק לרבות מכון וינגייט לעבודות ו/או לרכושו ו/או לפצות ו/או לשפות כל צד שלישי שהוא

פי האמור לעיל ו/או על -הביטוחים שנערכו על במסגרתשנגרם לו, גם אם נזקים כאמור אינם מכוסים 

 לן.ידי כל ביטוח אחר שנערך על ידי מכון וינגייט ו/או ע"י הקב

מתחייב ללמוד את תוכן רשאי לעיין בפוליסה במשרדי מכון וינגייט בתיאום מראש, והקבלן הקבלן  .1

פוליסת "ביטוח העבודות הקבלניות", להיות בקיא בכל תנאיה )לפני תחילת העבודות(, ולפעול כך 

ו קבלני משנה ולדאוג כי עובדיו ו/או מנהליו ו/א שהתנאים בפוליסה זו לא יופרו באופן חלקי ו/או מלא

 מטעמו בקיאים בתנאיה ולפעול בהתאם למפורט בסעיף זה.

באופן מידי על כל תביעה ו/או אירוע העשוי להוות עילה לתביעה  למכון וינגייטהקבלן מתחייב להודיע  .8

 ולשתף פעולה עם מכון וינגייט, ככל שיידרש, לשם מימוש תביעת ביטוח. 

ים והתקנות, בדבר בטיחות בעבודה לרבות "נוהל עבודות הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוק .9

בחום", נוהלי בדיקה בדבר קיומם של אמצעים ו/או כבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים וכן את כל 

ו/או דרישות ותנאי סקר הביטוח ו/או חברת הביטוח )ככל  הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת

 אותם יש לקיים באתר העבודות. בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים שנערך(

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמכון וינגייט לא מספקים  .10

שירותי שמירה לציוד ו/או רכוש של הקבלן ו/או של מי מטעם הקבלן, מכל סוג, אשר אינו מהווה חלק 

כל אחריות בגין נזק ו/או גניבה ו/או פריצה בלתי נפרד מהעבודות, ולא תוטל על מי מהם ו/או עליהם 

הקבלן  שייגרמו לציוד ו/או רכוש זה, וכי אחריות זו מוטלת על הקבלן ו/או על מי  מטעמו בלבד

מתחייב, כי הוא וכל  קבלני המשנה ו/או כל הבאים מטעמם  יחויבו לפעול בהתאם לדרישות הדין 

 . למילוי ההתחייבויות לפי הוראות נספח זהולאמור בסעיף זה לעיל ולהלן, לרבות בכל הקשור 

 ביטוחי הקבלן:

מתחייב הקבלן לבצע ולקיים על חשבונו  ו/או על פי כל דין פי חוזה זה-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .11

את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום 

"(, וזאת החל מיום אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " 1ה נספח-ומסומן ביטוחי הקבלן המצ"ב לחוזה זה 

פי -העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן ו/או מיום תחילת ביצוע העבודות על

הקבוע בחוזה זה )המוקדם מבניהם( ועד למתן תעודת השלמה לעבודות ו/או מסירתן בפועל כמפורט 

יאתו המושלמת והמלאה של הקבלן ו/או מי מטעמו מאתר העבודות ו/או התחלת שימוש ו/או יצ

בהתייחס  "(ביטוחי הקבלן)המאוחר מבניהם( ו/או עד לתום תקופת הבדק וכמפורט להלן )להלן: "

שנים  1לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, יערוך הקבלן ביטוחים אלה לתקופה נוספת של 

 מתום מועד סיום העבודות.

יב הקבלן לערוך בעצמו ו/או מתחייב לדרוש מקבלני המשנה מטעמו לערוך את הביטוחים בנוסף מתחי .12

 כמפורט להלן:

 , ביטוח מקיף כולל צ"ג בגבולות אחריות מקובלים.פי דין-כנדרש עללכלי הרכב ביטוח חובה    .12.1
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או נזק פיסי בלתי צפוי הנובע  בדן.מ.ה המובא על ידי הקבלן לאתר מפני אוצ ביטוח .12.2

הכיסוי כולל נזק לרכוש לצדדים שלישיים עקב שימוש בצמ"ה  חיצונית כלשהי. מסיבה

 לאירוע₪  100,000בגבול אחריות בסך של 

הנדסי נייד,  ציוד מכנימלגזות, משאיות,  , אך לא רק,למען הסר ספק המונח "כלי רכב" כולל גם

  מנופים ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.עגורנים, 

ף ו/או ביטוח לרכוש בלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיר לעיל מוסכם כי הקמבלי לגרוע מהאמו

ובמקרה זה  )למעט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג( כמפורט לעילולציוד 

 להלן.   21יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף 

י הקבלן או היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוח .11

לביטוח העבודות הקבלניות כאמור, רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח 

ו/או  מכון וינגייטהנוסף כאמור כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי 

 ם שגרם לנזק בזדון. ו/או מי מטעמם של הנ"ל ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אד המנהלהמפקח ו/או 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין ו/או לקבלן כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להתבטל או עומד  .14

לחול בו שינוי לרעה מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוחים 

 ר. יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח כאמו 10חדש, לפחות 

הקבלן לדרוש מקבלני המשנה מתחייב עם קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, הקבלן בהתקשרות  .11

לערוך ביטוחים נאותים בהתאם לעבודתם והיקף פעילותם, לפטור את מכון וינגייט ו/או מי מטעמם 

יובהר כי האחריות  .להלן 21מכל נזק שייגרם לרכוש בבעלותם ו/או באחריותם כמפורט בסעיף 

  לביטוחי קבלני המשנה מוטלת על הקבלן בלבד.

 -את "אישור ביטוחי הקבלן" חתום ע"י מבטחיו, לא יאוחר מ למכון וינגייט הקבלן מתחייב להמציא .11

החל מיום העמדת או או מועד תחילת ביצוע העבודות ו/ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות  14

הקבלן מתחייב להציג את האישורים הנ"ל מידי  דם מבין כל המועדים(.)המוק לרשותו אתר העבודה

, ולא ו/או כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין תום תקופת ביטוח וכל עוד לא תמה מעורבותו בפרויקט

  יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי האישור. 14 -יאוחר מ

 תכאמור לבין דרישו למזמיןר ביטוח הקבלן שיומצא בכל מקרה של אי התאמה בין המפורט באישו .11

אישור ביטוחי הקבלן  מזמיןלגרום לשינוי הביטוחים האמורים ולהמציא ל חוזה זה, מתחייב הקבלן

 ימים מדרישת מכון וינגייט.   1 -מתוקן באופן מידי ולא יאוחר מ

ישורי הביטוח  השונים, האחריות כמפורט בא למען הסר ספק מוסכם, כי סוגי הכיסוי ו/או גבולות .18

והקבלן מצהיר כי  לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה הינם בבחינת דרישה מזערית של מכון וינגייט, 

ו/או תביעה כלפי מכון וינגייט ו/או כלפי מי מטעמם של הנ"ל בקשר עם סוגי הכיסוי וגבולות 

 האחריות כנ"ל.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  וי לא תהיה לכומתחייב,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן  .19

לשיפוי  שהם זכאיםבגין כל נזק המנהל ו/או מי מטעמם של הנ"ל ו/או המפקח ו/או  מכון וינגייטנגד 

לשיפוי בגינו אלמלא  םזכאי ולערוך כאמור לעיל, או שהי ובגינו על פי הביטוחים שהתחייב

לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לרבות

, העבודותמטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים, ציוד( לאתר מי כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או 

לפעול למיצוי  יםלעיל מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייבהגורמים הנ"ל את מי מ יםפוטר םוה

 על פי הפוליסות.  הםזכויותי

סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הקבלן סעיף זה על כל  .20

 תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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 חתימה  _______________________

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1הנספח 

תאריך: 

___________ 

 לכבוד

 ו/או מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

בנות ו/או חברי המועצה /או חברות למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט וו/או המכון הלאומי 

 ו/או נושאי משרה ו/או מנהלים של כל הנ"ל

 "מכון וינגייט"( להלן:)

 כתובת......................

 

 א.ג.נ., 

 "(הקבלן)להלן: ".פ. ___________ח__________בע"מ  על קיום ביטוחים של  אישור :הנדון

 

בקשר עם ביצוע עבודות כהגדרתן להלן עבור מכון וינגייט בפרויקט ועבודות ו/או שירותים נלווים כמפורט 

 .("ההסכם" ",האתר ו/או העבודותבהסכם מיום ___________ )להלן בהתאמה: "

 הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת הקבלן את 

 עבודות ____________________________________ ו/או כלבגין בין היתר, שלהלן  הפוליסות

בקשר לביצועו של  ארעיות הנדרשות לביצועו או הקבלן בהתאם להסכם ולרבות עבודות עבודה שתוטל על

 : כמפורט להלן הפרויקט

 

 –.לביטוח חבות המוצר..........פוליסה מס'................1 .1

 החל מיום............... ועד ליום.....................תקופת ביטוח 

הקבלן על פי דין לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, המבטח חבות  ₪  2,000,000בגבול אחריות ע"ס 

בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 

המנהל ו/או מי ו/או המפקח ו/או  מכון וינגייטאת  לשפות מורחבת. הביטוח שעלול להיגרם עקב העבודו

בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק  מי מהם אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עלמטעמם של הנ"ל בגין 

 ו/או סיפקבנה ו/או הרכיב ו/או לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור ו/או בקשר עם המוצרים ש

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד צורה אחרת בכל טיפל

תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן  כוללמיחידי המבוטח. הביטוח כאמור 

ם חודשים מתום תוקף הביטוח אלא א 12תקופת גילוי בת  כוללו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח 

  ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 

 – לביטוח אחריות מקצועית.............פוליסה מס'................. .2

 תקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.....................

נתית, המבטח את חבות הקבלן על פי לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח ש ₪  2,000,000בגבול אחריות ע"ס 

דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד 

, מרמה אבדן מסמכיםלהקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות. הביטוח כולל הרחבה 

הכפשה, חדירה לפרטיות, נזק כתוצאה מטעות או , השמצה, הוצאת דיבה, הקבלןאי יושר של עובדי ו

                                                 
1
 הקבלן רשאי לערוך ביטוח משולב עם חבות המוצר 
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 חתימה  _______________________

את  לשפותורחב , נזק פיננסי שאינו עקב נזק גוף ו/או רכוש. הביטוח מלא נכונה, הטעיהה השמטה, הצהר

המנהל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או ו/או המפקח ו/או  מכון וינגייט

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור  וזאתמחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו 

תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת  כוללהביטוח כאמור  הביטוח כולל  כל אחד מיחידי המבוטח.

חודשים מתום תוקף  1תקופת גילוי בת  כוללו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח  פעילותו של הקבלן

  ך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.הביטוח אלא אם ער

 

 :דרישות כלליות לכל הפוליסות

ו/או מי  המנהלו/או המפקח ו/או  מכון וינגייטהפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי  .1

ו, התחייב בכתב לשפות ו/או מכון וינגייט כל אדם או גוף שהמבוטחמטעמם של הנ"ל ו/או כלפי 

 או הקשור לעבודה, סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

 לא תפגע בזכויות מכון וינגייט על פיהן. הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי מהמבוטחים .2

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .3

פקח ו/או המ מכון וינגייטהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי  .4

 לשיתוף בביטוחים אלה. ואנו מוותרים על כל זכותהמנהל ו/או לטובתם של הנ"ל ו/או 

הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות  .5

ו/או מי  המנהלו/או המפקח ו/או  מכון וינגייטיל, אחריות זו לא תוטל על בגין הביטוחים דלע

 ל ו/או על גורם אחר מטעמם של הנ"ל.מטעמם של הנ"

היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  .6

ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או 

ו/או  מכון וינגייטופעל כלפי ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא י

על פי הביטוחים דלעיל לא תצומצמנה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם של הנ"ל המפקח ו/או 

 תבוטלנה בשל כך.

במשך תקופת הביטוח,  ולא יחול בהן שינוי לרעה הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה .7

 , בכתב, בדואר רשום. למכון וינגייטיום  10אלא בהודעה מראש של 

 

"  או כל נוסח אחר שאינו פוחת ביט"הפוליסות באישור זה למעט ביטוח אחריות מקצועית: תנאי כל וסח נ

 ההרחבות הרלבנטיות. ל כלמתנאי ביט, ע

 ביטוח אחריות מקצועית נוסח...................

 

כמה שלא שונו על פי האמור  אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד

 באישור זה.

 

 

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(  )חתימת המבטח(  )חותמת המבטח(

 



- 21 - 

 

 חתימה  _______________________

 ספח ונ
 נוסח ערבות אחריות

 לכבוד

 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט
 

 א.ג.נ;

 ___________ערבות מס' הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי הקבלןעל פי בקשת _______ )להלן: " .1
מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של __________ שקלים חדשים )להלן: 

 "( שתדרשו מאת הקבלן.סכום הערבות"

דה של מדד התשלום סכום הערבות יהיה צמוד למדד וישתנה בהתאם לשיעור העליה או הירי .2
 ביחס למדד הבסיס. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי מדד התשלום עלה או ירד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין מדד  -לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה 

 התשלום למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. 

  -לעניין זה 

עו מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות "מדד" משמ
והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם 
יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם 

 נוי המדד הקיים ובין אם לאו; יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם ב

"מדד הבסיס" משמעו המדד הידוע במועד הוצאת הערבות, אשר פורסם ביום _________, 
 ועומד על _________. 

 "מדד התשלום" משמעו המדד הידוע ביום ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה. 

ימים מקבלת  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .3
דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 
להוכיחה בכל אופן שהוא. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 

בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על  משפטיים נגד הקבלן ו/או לממש
 ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על  .4
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין 

דה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במי
 אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______. .6

 בכבוד רב

__________ 

 

 


