
נספח א' למסמך ההזמנה 

חוזה לפיקוח על פרויקט1

שנערך ונחתם ב_____________ ביום _______ לחודש ___________, שנת __________ 

– בין –

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ2

שמספרה ח.פ. 520029844 

מרח' ___________________ 

טל': __________; פקס': ___________ 

דוא"ל: _______________ 

(להלן: "החברה") 

מצד אחד; 

– לבין –

 _______________________________

שמספרו ________________________ 

מרח' ___________________________ 

טל': __________; פקס': ___________ 

דוא"ל: _________________________ 

(להלן: "המפקח" או "משרד המפקחים", לפי העניין) 

מצד שני; 

והחברה מעוניינת לרכוש שירותי פיקוח בתנאים המפורטים בחוזה זה;  הואיל: 

והמפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) עוסק במתן שירותי פיקוח והוא מצהיר כי  והואיל: 

הוא בעל הידע, הניסיון, האמצעים, הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע 

התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי כל דין; 

 נוסח זה יעבור לפני חתימתו התאמות, בהתחשב במאפייניו של כל פרויקט ופרויקט, בהתחשב בעבודת התכנון/הייעוץ 1
הנדרשת, ובהתחשב בנסיבות העניין. 

  ככל שההתקשרות עם המפקח תהיה ישירות על ידי הרשות, בכל מקום שכתוב "החברה" תימחק מילה זו וירשם תחתה 2
– "הרשות".



 2

 
והחברה מעוניינת, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של המפקח במסגרת רישומו  והואיל: 

למאגר, להתקשר עם המפקח (או עם משרד המפקחים, לפי הענין) לצורך מתן שירותי 

הפיקוח המוגדרים בחוזה זה עבור הרשות ובהתאם לצרכיה;  

והמפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) מעוניין להתקשר עם החברה בהסכם זה  והואיל: 

למתן שירותי פיקוח, בתנאים המפורטים בו; 

 

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

  

 

פרשנות   .1

המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.    1.1

במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין האמור בגוף החוזה לבין האמור   1.2

בנספחים, יגבר האמור בגוף החוזה.  

כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.   1.3

כל האמור בחוזה בלשון יחיד, אף רבים במשמע ולהיפך; וכל האמור בו במין זכר, אף   1.4

מין נקבה במשמע ולהיפך. 

 

הגדרות   .2

למונחים המפורטים להלן תהיה בחוזה זה המשמעות הרשומה לצידם, כל עוד לא משתמע 

אחרת מהקשר הדברים: 

"אתר הפרויקט" – השטח שבו מתבצע או מיועד להתבצע הפרויקט.   2.1

"החוזה" – חוזה זה על נספחיו, וכן כל מסמך שהוסכם בחוזה שיהיה חלק ממנו.   2.2

"חוזה הקבלן" – החוזה שבין הקבלן לבין הרשות או החברה, שעניינו ביצוע הפרויקט.   2.3

"המאגר" או "מאגר המפקחים" – מאגר מפקחים בתחום הבינוי ו/או הפיתוח   2.4

והתשתיות, אשר הוקם במסגרת הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים 

שפירסמה החברה, המנוהל על ידי החברה, והמיועד לאספקת שירותי פיקוח עבור 

רשויות מקומיות. 

"מנהל הפרויקט", "המנהל" או "מתאם הפרויקט" – מי שמונה על ידי החברה   2.5

לניהול בפועל של הפרויקט. 

"פרויקט" – עבודת בנייה או תשתית ופיתוח, אשר לשם פיקוח על ביצועה הוזמנו   2.6

שירותי הפיקוח מהמפקח. 

"הקבלן" או "הקבלן המבצע" – מי שנבחר על ידי הרשות או החברה לביצוע הפרויקט,   2.7

לרבות קבלני משנה וספקים שלו. 



 3

 
"הרשות המקומית" או "הרשות המזמינה" או "הרשות" – רשות מקומית או תאגיד   2.8

עירוני של רשות מקומית, או תאגיד מים וביוב, אשר מבקשים לבצע פרויקט, ואשר 

פנו לחברה על מנת שתקצה להם מפקח מתוך המאגר. 

"שווי העבודות נטו" – הסכום הכולל שישולם בפועל לקבלן המבצע על ידי מזמין   2.9

העבודה, וליתר הספקים והיצרנים שעימם קשור מזמין העבודה לצורך ביצוע 

הפרויקט (כולל תשלום עבור שינויים והתייקרויות). בסכום זה לא יכללו תשלומי 

מיסים, אגרות והיטלים, תשלומים עבור שירותי תכנון, פיקוח, ושירותים אחרים, 

ותשלומי עמלה לחברה. 

"השירותים" או "שירותי פיקוח" או "העבודות" – פיקוח צמוד על ביצוע הפרויקט,   2.10

וכן כל פעולה הדרושה לפיקוח על הפרויקט, וכל המטלות והתפקידים המוטלים על 

המפקח, כמפורט בחוזה על נספחיו, ובכפוף להנחיות החברה ומזמין העבודה ולכל דין. 

 

נספחים    .3

  

לחוזה זה מצורפים הנספחים הבאים:    3.1

נספח 1.1 – מפרט שירותים לעבודת פיקוח בתחום הבינוי.   3.1.1

נספח 1.2  - מפרט שירותים לעבודת פיקוח בתחום הפיתוח והתשתיות.   3.1.2

נספח 2 – ההוראות המיוחדות של החוזה.   3.1.3

נספח 3 – נוסח אישור בדבר קיום ביטוחים.   3.1.4

נספח 4 – נוסח העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון הבנק.   3.1.5

נספח 5 – טופס למילוי המפקח בדבר בטיחות באתר העבודה.   3.1.6

 

מהות ותקופת ההתקשרות   .4

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) יספק לחברה שירותי פיקוח בהתאם לתנאי   4.1

החוזה על נספחיו, להנחיות החברה, ולכל דין. 

ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים, חובתו של המשרד לדאוג ולוודא כי כל   4.2

החובות וההתחייבויות הכלולות בחוזה זה על נספחיו, החלות על המפקח, מבוצעות 

על ידו במלואן, באופן התואם את דרישות החוזה; וכל הצהרות המפקח הכלולות 

בחוזה זה תואמות במלואן את המציאות. 

הפר המפקח חובה, התחייבות או הצהרה, יחשב הדבר לצורך כל דבר ועניין   4.2.1

כהפרה של החוזה על ידי המשרד. 
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ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים, המשרד יהיה רשאי לבקש מהחברה   4.3

להחליף את המפקח שנבחר מהמאגר לצורך ביצוע עבודת הפיקוח במפקח חלופי, וזאת 

באופן קבוע או זמני.  

לחברה מסור שיקול דעת מוחלט האם לקבל את הבקשה, לדחותה או   4.3.1

להתנותה בתנאים. אולם, תנאי מוקדם לאישור הבקשה הינו שהמפקח 

החלופי אינו נופל בכישוריו מהמפקח שנבחר מהמאגר. 

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה היא עד לסיום ביצוע העבודות שהוזמנו מהמפקח   4.4

(או ממשרד המפקחים, לפי הענין). 

על אף האמור, החברה תהיה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום לפני תום תקופת   4.5

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושים 

יום למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל 

עת עד לתחילת עבודות הפיקוח בפועל, החברה תהיה רשאית לבטל את החוזה מכל 

סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב, והמפקח (או משרד המפקחים, לפי 

הענין) לא יהיה זכאי בשל כך לתשלום כלשהו. 

 

הצהרות והתחייבויות המפקח    .5

  

המפקח מצהיר ומתחייב בזאת כי:  

הוא בעל הידע, המומחיות, הכישורים המקצועיים, ההתמחויות, הניסיון והאמצעים   5.1

הנחוצים לצורך מתן שירותי פיקוח וביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במיומנות, 

ביעילות, בחסכון בזהירות וברמה מקצועית הגבוהה ביותר.  

יש בידיו האישורים, הרשיונות וההיתרים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה   5.2

זה, ואם יידרשו נוספים הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפקח הינו בקיא בתחומים הבאים: (1) המפרט   5.3

הכללי הבין-משרדי לעבודות בניין; (2) התקן הישראלי – הפרקים הנוגעים לעבודות 

בניין ותשתית, חומרי בניה ותשתית (עיקרי הדברים); (3) תקנות התכנון והבניה; (4) 

תקנות הבטיחות בעבודה; (5) תקנות החשמל (הכרה כללית); (6) תקנות השינוע בבניין 

– מעליות, ציוד הרמה, משאבות, גנרטורים (הכרה כללית); (7) מערכות עזר לביצוע – 

עגורנים, ציוד הרמה, טפסות, פיגומים; (8) שיטות התקשרות לביצוע עבודות בניין 

ותשתית – כמויות, פאושלית, תכנון וביצוע; (9) שיטות לחישוב כמויות למדידה, ניהול 

ובדיקת חשבונות קבלנים, ניהול תכנית עבודה ממוחשבת; (10) הפעלה של תוכנות 

מחשב לניהול פרויקטים בבניה ותשתית – לכמויות וחשבונות, תכנית עבודה, תכניות 

ממוכנות, תוכנות משרדיות. 

אין מניעה, על פי הסכם, על פי דין או כל מניעה אחרת, להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע   5.4

התחייבויותיו על פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.  
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא ידוע לו על קיומו של חשש לניגוד   5.4.1

עניינים בין מחויבותו המקצועית על פי החוזה לבין כל עניין אחר שלו, 

במישרין או בעקיפין; והוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההתקשרות זכויות 

חוקיות, לרבות זכויות קניין וקניין רוחני, של צד שלישי. 

הוא ממלא אחר הוראות הדין החלות עליו כמעסיק (אם הוא מעסיק) וכמפקח; הוא   5.5

אינו מפר זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

הרלוונטיים לענף. הוא יפקח מקצועית ומנהלית על עובדיו (ככל שהוא מעסיק 

עובדים), ויישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים בקשר עם העסקתם. 

הוא קרא את הוראות החוזה, לרבות ההוראות המיוחדות, והן מובנות לו ומוסכמות   5.6

עליו. הוא קרא את הוראות החוזה שבין הרשות לקבלן, והן מובנות לו. הוא ביקר 

באתר הפרויקט וסביבתו, בדק את התנאים הנוגעים לפרויקט, בדק ומכיר את 

התקנים, הדרישות והנהלים הרלוונטיים לפיקוח על הפרויקט, למד ומכיר את מהותה, 

היקפה ומורכבותה של העבודה ואת כל פרטיה, וכן את הוראות הדין בקשר עם שירותי 

הפיקוח וביצוע הפרויקט. 

הוא ניתח ושקל את הסיכונים והמכשולים הקיימים באתר הפרויקט וכל דבר אחר   5.7

העלול להשפיע על מהלך עבודת הפיקוח ועל ביצוע הפרויקט, והוא מתקשר בחוזה זה 

לאחר שמצא כי יוכל לקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן, ולאחר ששוכנע 

כי התמורה הקבועה בחוזה היא תמורה ראויה עבור ביצוע העבודות.  

הוא מוסמך על פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו.   5.8

ידוע לו שהחברה מתקשרת עימו (או עם משרד המפקחים, לפי הענין) בחוזה זה   5.9

בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בחוזה, וכי כל אי דיוק, אי נכונות 

או אי שלמות באישוריו או בהצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה או על 

פי דין עלולים לגרום לחברה ו/או לרשות נזק חמור. 

ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים: המשרד מצהיר ומתחייב בזאת כי בדק   5.10

ווידא שכלל הצהרות המפקח המפורטות בסעיף זה תואמות את המציאות באופן מלא.  

 

הוראות מיוחדות   .6

  

על מתן שירותי הפיקוח יחולו, בין היתר, גם ההוראות המיוחדות המפורטות בנספח   6.1

2 לחוזה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה 

לאמור בנספח 2 לחוזה, יגבר האמור בנספח. 

 

מתאם הפרויקט (להלן גם: "המנהל")   .7
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החברה תבחר מתאם פרויקט, אשר ישמש כנציג מטעמה למילוי חובותיה על פי   7.1

החוזה. הודעה על בחירת מתאם הפרויקט, פרטיו, דרך ההתקשרות איתו וכל שינוי 

באלה – תימסר על ידי החברה למפקח.  

מתאם הפרויקט ישמש כבא כוחה של החברה בכל עניין המצוי בתחום אחריותו.    7.2

 

 

ביצוע עצמי והעסקת מפקח יעודי   .8

  

המפקח יבצע את העבודות והתפקידים המוטלים עליו על פי החוזה באופן אישי.    8.1

על אף האמור, המפקח יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט באמצעות   8.2

מפקחים בעלי תחום התמחות מיוחד (להלן: "מפקח ייעודי"), כגון מפקח אלקטרו-

מכני. המפקח יהיה חייב לעשות כן בכל מצב שבו הוא יידרש לפקח על נושא שאינו 

בתחום מומחיותו, וכן בכל מקרה שידרוש זאת המנהל, וזאת על חשבונו של המפקח 

ובכפוף להוראות סעיף זה להלן. 

המפקח הייעודי יהיה מיומן ומקצועי, בעל ניסיון מתאים ובעל רישיון או תעודת   8.3

הסמכה מתאימים, ככל שנדרשים כאלה על פי דין או על פי אישור המנהל המפורט 

להלן. 

המפקח לא יעסיק מפקח יעודי אלא לאחר קבלת אישורו של המנהל מראש ובכתב,   8.4

ולאחר שהבטיח כי התחייבויותיו הרלוונטיות בחוזה יחולו גם על המפקח הייעודי 

בהתקשרות ביניהם. בכל מקרה לא יהיה בביצוע באמצעות מפקח ייעודי או במתן או 

אי מתן אישור על ידי המנהל כדי לגרוע מהתחייבויותיו ומאחריותו של המפקח על פי 

החוזה או להטיל אחריות על החברה או על המנהל.  

המנהל יאשר או יסרב לאשר ביצוע על ידי מפקח ייעודי, על פי שיקול דעתו המקצועי,   8.5

וזאת בהתחשב, בין היתר, בהכשרתו, ניסיונו והתאמתו של המפקח הייעודי. המנהל 

יהיה רשאי להיפגש עם המפקח הייעודי שהוצע על ידי המפקח על מנת להתרשם 

מהתאמתו כאמור, ולערוך כל בדיקה שימצא לנכון. 

המנהל יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של המפקח הייעודי, ככל שקבע כי הוא אינו   8.6

מתאים לתפקידו, ובמקרה כזה יהיה על המפקח להחליפו באחר, על חשבונו, תוך 

חמישה ימי עבודה ממועד הדרישה. 

המפקח לא יפסיק את התקשרותו עם המפקח הייעודי, אלא לאחר קבלת הסכמת   8.7

המנהל לכך מראש ובכתב. 

הוראות סעיף זה יחול גם לגבי העסקתו של כל קבלן משנה אחר מטעם המפקח, ובכל   8.8

מקום שבו נאמר מפקח ייעודי – כל קבלן משנה במשמע. 
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הנחיה ופיקוח   .9

  

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) יספק את השירותים בהתאם להנחיות   9.1

שינתנו לו מעת לעת על ידי החברה ועל ידי המנהל.  

החברה או מי מטעמה, לרבות באמצעות המנהל, תהיה רשאית, בכל עת, לבקר, לפקח,   9.2

לבדוק ולהשגיח על ביצוע העבודות ועל קיום התחייבויותיו של המפקח (ושל משרד 

המפקחים, לפי הענין) על פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט בכל צעד או אמצעי, ולדרוש 

מהמפקח (וממשרד המפקחים, לפי הענין) לנקוט בכל צעד או אמצעי נדרש, לפי שיקול 

דעתה המקצועי, להבטחת קיומן של התחייבויות המפקח (ושל משרד המפקחים, לפי 

הענין) על פי החוזה. המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) ינקוט בכל אמצעי דרוש 

על מנת לאפשר לחברה לממש את זכויותיה על פי סעיף זה. 

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא   9.3

יטילו אחריות על החברה או על המנהל ולא יגרעו מאחריותו של המפקח (ושל משרד 

המפקחים, לפי הענין). 

החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לתת משוב על עבודת המפקח (ועבודת משרד   9.4

המפקחים, לפי הענין), הן בסיומה של העבודה והן בעיצומה. 

 

אופן אספקת שירותי הפיקוח   .10

המפקח יבצע את כל הפעולות, השירותים והעבודות המפורטים במפרט המצורף   10.1

כנספח 1.1 או 1.2 לחוזה, לפי העניין. לא תישמע מפי המפקח טענה לפטור מאחריות 

או מביצוע מחויבותו בשל כך שפעולה, שירות או עבודה המוטלים עליו בהתאם למפרט 

מוטלים גם על גורם שלישי. 

באמור לעיל אין כדי לפטור את המפקח מביצוע הפעולות המפורטות בנספח ההוראות   10.2

המיוחדות (נספח 2 לחוזה), ככל שיש באלה כדי להוסיף על הפעולות הנדרשות 

בנספחים 1.1. או 1.2, לפי העניין, לחוזה.  

המפקח יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה,   10.3

בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים לפרויקט בחוזה הקבלן, בשים לב לכלל ההוראות 

הקבועות בחוזה הקבלן, תוך מודעות והקפדה מרביים בנושאי איכות סביבה וקיימות, 

ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות, להנחיות החברה והמנהל ולהוראות כל דין. 

המפקח ישתף פעולה עם יועצים, נותני שירותים או מבצעי עבודות אחרים שיפעלו   10.4

במסגרת הפרויקט. 

המפקח לא ינחה את הקבלן ולא יאשר ולא יורה לו לבצע עבודות, באופן העשוי להגדיל   10.5

את התמורה הקבועה בחוזה הקבלן, לחייב קביעת מחירים שאינם קבועים בחוזה 

הקבלן או לשבש את לוחות הזמנים הקבועים בו, אלא באישור המנהל בכתב ומראש. 
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היה ותופעל על ידי החברה מערכת לניהול פרויקטים, המפקח (או משרד המפקחים,   10.6

לפי הענין) יתחבר למערכת זו, יזין בה נתונים ויעבור הדרכות להפעלתה, הכל בהתאם 

להנחיות החברה. למען הסר ספק יובהר כי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) 

לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך. 

 

נוכחות באתר הפרויקט    .11

  

על המפקח להיות נוכח באתר הפרויקט בזמן ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לקבוע   11.1

בנספח ההוראות המיוחדות (נספח 2). 

על אף האמור בנספח 2, המפקח יהיה רשאי להיעדר במהלך יום עבודה מאתר   11.2

הפרויקט במקרים הבאים: 

נערכת תצוגת חומרים או מוצרים הקשורים לפרויקט במפעל או במחסן   11.2.1

של ספק או יצרן ונוכחותו של המפקח בתצוגה נדרשת לשם בחינה או 

אישור המוצרים לצורך הפרויקט; 

נערך סיור באתר ייצור, של אלמנטים מתועשים, כריית חומרים וכיו"ב,   11.2.2

המרוחק מאתר הפרויקט, והמפקח נדרש להשתתף בסיור לצורך 

הפרויקט; 

סיבות אישיות – באישור המנהל.   11.2.3

נבצר מהמפקח להיות נוכח באתר לתקופה העולה על שבעה ימים, ימנה המפקח מחליף   11.3

שימלא את מקומו, ובלבד שקיבל את אישור המנהל לזהותו של המפקח המחליף, 

בכתב ומראש. על אף האמור, החברה תהיה רשאית למנות את המחליף בעצמה, לפי 

שיקול דעתה, ולמפקח לא תהיה טרוניה על כך. המפקח יהיה אחראי לביצוע חפיפה 

מלאה עם המפקח ממלא המקום, בהתאם לנדרש ולפחות יומיים לפני ההיעדרות 

הצפויה. מובהר כי אין במינוי מחליף כאמור כדי לגרוע מאחריותו של המפקח על פי 

החוזה ועל פי דין. 

 

התמורה למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין)    .12

בתמורה לשירותי הפיקוח ולמילוי הוראות החוזה, תשלם החברה למפקח (או למשרד   12.1

המפקחים, לפי הענין) שכר טרחה שייגזר משווי העבודה נטו (כהגדרתו דלעיל), 

שתבוצע בפועל במסגרת הפרויקט, וזאת בהתאם לשיעורים הבאים: 

בגין פיקוח על עבודת פיתוח: (1) עבודת פיתוח בהיקף הנמוך מחצי מיליון   12.1.1

ש"ח – 2.9%; (2) עבודת פיתוח בהיקף שבין חצי מיליון ש"ח למיליון ש"ח 

– 2.8%; (3) עבודת פיתוח בהיקף שבין מיליון ש"ח ל-2 מיליון ש"ח – 

2.75%; (4) עבודת פיתוח בהיקף העולה על 2 מיליון ש"ח – 2.5%. 
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בגין פיקוח על עבודת בינוי: (1) עבודת בינוי קבוע – 2.5%; (2) עבודת שיפוץ   12.1.2

בהיקף שאינו עולה על 5 מיליון ש"ח – 3%; (3) עבודת שיפוץ בהיקף העולה 

על 5 מיליון ש"ח – 2.7%. 

על אף האמור לעיל, רשאית החברה לקבוע שכר טרחה בשיעור שונה מהאמור לעיל,   12.2

וזאת ככל שהדבר פורט בנספח ההוראות המיוחדות (נספח 2 לחוזה). 

תמורה זו היא מלאה וסופית וכוללת את כל מרכיבי השירותים וכל עלות והוצאה   12.3

הנובעות מהם, לרבות ביטוחים, ערבויות, מיסים, עמלות, אגרות, היטלים, תשלומי 

עובדים, מפקחים ייעודים וקבלני משנה אחרים, עבודה בכל שעה נדרשת (לרבות 

עבודה בלילה, ובימי מנוחה), הוצאות אדמיניסטרטיביות כנסיעות, טלפונים, אש"ל 

וכיו"ב, וכל מטלה נלווית המוטלת על המפקח (או על משרד המפקחים, לפי הענין).  

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כשיעורו במועד   12.3.1

התשלום, שישולם על ידי החברה במועד תשלום התמורה על פי החוזה 

וכנגד חשבונית מס.  

 

מועד ואופן התשלום    .13

  

מועדי התשלום יהיו בהתאם למועדי התשלום לקבלן. דהיינו, בסמוך לאחר ביצוע כל   13.1

תשלום ותשלום לקבלן, תשלם החברה למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) את 

החלק היחסי של שכר טרחתו, בשיעור שנקבע בהוראות המיוחדות, מתוך הסכום 

שהועבר לקבלן. זאת בכפוף לקבלת התשלומים בגין שירותי הפיקוח מהרשות. 

התמורה תשולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המפקח (או   13.1.1

משרד המפקחים, לפי הענין), אשר פרטיו ימסרו לחברה עם חתימת החוזה, 

וכנגד חשבונית מס כדין. 

כתנאי לתשלום התמורה, ימסור המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לחברה   13.2

אישור תקף מטעם רשות המיסים בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור 

הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, תנכה החברה מהתשלומים את סכומי המס על פי 

דין.  

 

זכויות במסמכים ושמירת סודיות   .14

לחברה נתונה זכות הבעלות המלאה, לרבות זכויות קניין רוחני, בתוכניות, במפרטים,   14.1

במפות, בתרשימים, בחישובים, ביומן עבודה, בניירות עבודה ובכל המסמכים, בין 

בכתב ובין על מדיה מגנטית, שהוכנו על ידי המפקח או נמסרו לו בקשר עם הפרויקט. 

המפקח יחזיק במסמכים האמורים בנאמנות עבור החברה, לא יעשה בהם שימוש אלא 

לצורך פיקוח על ביצוע הפרויקט, וימציא לחברה, לפי דרישת המנהל, עותק מהם או 

את המקור וכל ההעתקים שלו. 
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הסתיימה ההתקשרות או בוטל החוזה מכל סיבה שהיא, יעביר המפקח לחברה כל   14.2

מסמך האמור בסעיף זה לעיל, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן 

המסמכים האמורים. 

המפקח ישמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו, לידי עובדיו, לידי קבלני משנה   14.3

שלו או מי מטעמם של אלה, בקשר לביצוע חוזה זה, לא יעשה שימוש במידע כאמור, 

במישרין או בעקיפין, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וינקוט את כל 

האמצעים הדרושים כדי למנוע הגעת מידע כאמור לידי צד שלישי.  

בסעיף זה, "מידע": כל מסמך, נתונים ומידע בעל פה, בכתב או בכל צורה   14.3.1

אחרת, הקשור בחוזה זה, בקבלן, בפרויקט, בחברה, ברשות, בפעילותן או 

במי מטעמן, אשר נמסר למפקח או למי מטעמו על ידי החברה, הרשות, 

המנהל או מי מטעמם או הגיע למפקח או מי מטעמו במסגרת חוזה זה. 

המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי   14.3.2

מטעמו המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם. 

התחייבות המפקח ומי מטעמו לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן.   14.3.3

ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות   14.4

בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו. 

 

איסור ניגוד עניינים וקבלת טובות הנאה   .15

  

המפקח או מי מטעמו לא יעמוד במצב של חשש לניגוד עניינים בין ענייניו הוא (לרבות   15.1

קרוב משפחה, שותף לעסקים, לקוח וכיו"ב) לבין עניינן של החברה או הרשות או 

הקבלן, באופן ישיר או עקיף. המפקח יודיע לחברה באופן מיידי על כל עניין העלול 

להעמיד אותו או מי מטעמו או מי מעובדיו או מי מקבלני המשנה שלו בחשש לניגוד 

עניינים כאמור. 

המפקח אינו רשאי לעסוק בעבודות בינוי או פיתוח או להיות בעל עניין בחברה   15.2

שעוסקת בעבודות בינוי או פיתוח.  

המפקח או מי מטעמו לא ידרוש ולא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בפרויקט,   15.3

במישרין או בעקיפין, כל תשלום או טובת הנאה אחרת. מבלי לגרוע מתוקפו של 

האיסור האמור, קיבל המפקח או מי מטעמו תשלום או טובת הנאה בניגוד לאמור 

לעיל, יודיע על כך המפקח לחברה באופן מיידי ויחזיר את התשלום או את טובת 

ההנאה, או את שוויה של טובת ההנאה, לנותן התשלום או טובת ההנאה או למי 

שתורה לו החברה. 

מבלי לגרוע מהאמור, על המפקח וכל מי מטעמו יחולו האיסורים החלים על "עובד   15.4

ציבור", כהגדרתו בסעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, והקבועים בפרק ט', סימן 

ה' לחוק האמור (עבירות שוחד), בקשר לקבלת טובת הנאה כאמור. 
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המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו   15.5

המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם.  

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 19.5 לחוזה, מובהר כי מפקח שהפר הוראה מהוראות   15.6

סעיף זה יגרע מהמאגר לתקופה של 5 (חמש) שנים, בכפוף לכך שתינתן לו הזדמנות 

להביא את טענותיו בפני החברה. 

ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות   15.7

בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו. 

 

אחריות המפקח, פיצוי ושיפוי   .16

  

המפקח יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק (לרבות נזק כספי), הוצאה או הפסד,   16.1

שיגרמו לרשות או למי מטעמה, לכל אדם, לרכוש או לגוף, באופן ישיר או עקיף, עקב 

מעשה או מחדל של המפקח או משרד המפקחים או של מי מעובדיו או של מי מקבלני 

המשנה שלו או של מי משלוחיו או של מי מטעמם, במסגרת פעולתם על פי החוזה או 

כתוצאה מהפרת התחייבויות של המפקח או מי מטעמו על פי החוזה או על פי דין. 

המפקח אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק   16.2

בשירותו, אם אחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), 1968, או 

לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של המפקח ו/או עובדיו ו/או 

שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו 

של המפקח על פי חוזה זה.  

המפקח מתחייב לפצות את החברה, הרשות או מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה,   16.3

על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שהמפקח אחראי להם כאמור. כמו כן, 

המפקח ישפה את החברה, הרשות או מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל 

סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם, בעקבות דרישה או תביעה שהוגשה נגדן 

ואשר האחריות בגינה מוטלת על המפקח כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט 

עו"ד, ובלבד שהחברה או הרשות הודיעו למפקח על דרישה או תביעה כאמור ואפשרו 

לו להתגונן מפניה. 

המפקח מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד החברה או   16.4

הרשות או מי מטעמן בגין פגיעה כאמור. אין באמור כדי לחייב את החברה לצרף את 

המפקח כצד שלישי כאמור. לבקשת החברה או הרשות, יטפל המפקח בתביעה ויגן על 

החברה או הרשות או על עובדיהן. 

ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל החובות והאחריויות   16.5

המפורטות בסעיף זה על תת-סעיפיו על המפקח ועל המשרד ביחד ולחוד. 

 

חובת ביטוח    .17
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מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי   17.1

בהתאם לסעיפים 16.1 ו-16.2 לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, המפקח יערוך על 

חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחים המצ"ב כנספח 3, אשר 

  

יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשרות, וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין 

בקשר לשירותים. 

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:   17.2

"המבוטח" יהיה המפקח, החברה והרשות, לרבות כל תאגיד בשליטתן וכל   17.2.1

עובד של הנ"ל בגין או בקשר למעשה ו/או מחדלי המפקח . 

ביטול זכות השיבוב כלפי החברה והרשות ועובדיהן.   17.2.2

סעיף אחריות צולבת.   17.2.3

סעיף הקובע שביטול הביטוח או אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת   17.2.4

שתישלח לחברה במכתב רשום שלושים יום לפחות לפני מועד הביטול או 

אי חידוש הביטוח. 

להבטחת התחייבותו של המפקח לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא המפקח לחברה   17.3

אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח 3 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת 

ביטוח בעלת רישוי לעסוק בביטוח בישראל מטעם המפקח על הביטוח בישראל. 

המפקח מתחייב לחזור ולהמציא לחברה את נספח 3 אישור על קיום ביטוחים תקף 

וחתום בכל פעם שבעה ימים לפני שיפוג תוקפו של האישור ו/או על פי דרישת החברה.  

ככל שחוזה זה נחתם על ידי משרד מפקחים החובה לערוך את הביטוחים ולהמציא   17.4

את אישור קיום הביטוחים תחול על משרד המפקחים. 

מפקח עצמאי לא נדרש לערוך ביטוח חבות מעבידים ולהמציא אישור על קיום   17.5

ביטוחים בגינו. 

גבולות האחריות בביטוחים הנדרשים :   17.6

ביטוח צד ג' - 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח .   17.6.1

ביטוח אחריות מקצועית :   17.6.2

מפקח זוטר – 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח    17.6.2.1

מפקח בכיר- 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.   17.6.2.2

מפקח בכיר מיוחד 4,000,000 ₪ למקרה והאחריות הנדרש   17.6.2.3

לתקופת הביטוח. 

בפרויקטים בהיקף ביצוע של מעל 40,000,000 ₪ יקבע גבול    17.6.2.4

האחריות הנדרש מהמפקח על פי קביעת החברה. 
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17.7  המפקח יהיה רשאי לערוך ביטוח אחריות מקצועית  משולב עם ביטוח צד ג'.  במקרה 

כזה גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח הנדרש בביטוח המשולב, יהיה בהתאם 

לגבול האחריות הנדרש בביטוח האחריות המקצועית.  

 

הפרת החוזה   .18

  

על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-  18.1

 .1970

כהפרה יסודית של חוזה זה ייחשב כל אחד מאלה:   18.2

אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות הסעיפים הבאים: 5, 9.1,   18.2.1

 .23 ,20 ,16.5 ,15 ,14 ,11 ,10

אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות החוזה, אשר לא תוקנה   18.2.2

במועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד המפר, ואם לא נקבע – 

תוך זמן סביר; 

הפרות חוזרות ונשנות של הוראות החוזה, אף אם אינן מההוראות   18.2.3

המנויות לעיל. 

קרות אחד מאלה: [1] הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק מרצון, או   18.2.4

לפשיטת רגל של המפקח (או של משרד המפקחים, לפי הענין), שלא הוסרה 

כליל תוך שישים יום ממועד הגשתה; [2] הוגשה בקשה למתן צו הקפאת 

הליכים כנגד המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), או בקשה למינוי 

כונס נכסים, כונס נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן 

מטעם בית משפט למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין), שלא הוסרה 

כליל תוך שישים יום ממועד הגשתה; [3] הוטל עיקול או בוצעה פעולת 

הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) 

או נכסים מהותיים שלו, או נכסים הדרושים לצורך מתן השירותים, 

והעיקול לא הוסר כליל תוך שישים יום ממועד הטלתו; [4] נתברר כי 

הצהרה של המפקח (או של משרד המפקחים, לפי הענין) שניתנה לחברה 

אינה נכונה, או שהמפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לא גילה עובדה 

מהותית אשר יש בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו, או שהצהרות, 

נתונים או דו"חות שמסר המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לחברה 

במסגרת בקשתו להיכלל במאגר או במסגרת ההתקשרות היו כוזבים או 

שהשתנו; [5] המפקח נפטר; [6] הוגש נגד המפקח כתב אישום בעניין 

הקשור לסוג השירותים המסופקים על ידו במסגרת הסכם זה. 

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) ידווח לחברה באופן מיידי, ככל הניתן,   18.3

בקרות אירוע המהווה הפרה של הוראות החוזה, או אם לידיעתו עומד לקרות אירוע 

כאמור. 
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ביטול החוזה וסיום ההתקשרות   .19

  

הפר המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) את החוזה הפרה יסודית, תהיה החברה   19.1

זכאית לבטל את החוזה לאלתר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים 

הנתונים לה, לרבות על פי סעיף 4.6 לעיל. 

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) אינו רשאי לבטל את החוזה או להפסיק את   19.2

ביצוע עבודת הפיקוח בשום מקרה, למעט במקרה של הפרה יסודית מצד החברה, 

ולאחר הודעה בכתב לחברה שישים יום מראש. 

בוטל החוזה, שלא בשל הפרת המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), תשלם החברה   19.3

למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) את התמורה המגיעה לו על פי החוזה, באופן 

יחסי, בגין עבודת הפיקוח שביצע בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול. 

מבלי לגרוע מכל זכות וסעד הנתונים לחברה, תהיה החברה רשאית, בכל מקרה בו   19.4

בוטל החוזה, למסור את המשך ביצוע עבודת הפיקוח למפקח (או למשרד המפקחים, 

לפי הענין) אחר, ואם ביטלה החברה את החוזה בשל הפרת המפקח (או משרד 

המפקחים, לפי הענין), יישא המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) בהוצאות 

הכרוכות במסירת עבודת הפיקוח למפקח (או למשרד מפקחים, לפי הענין) אחר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) את החוזה   19.5

הפרה יסודית – תהיה החברה רשאית לגרוע את המפקח (או את משרד המפקחים, לפי 

הענין) מהמאגר לתקופה שתקבע החברה, על פי שיקול דעתה ובהתחשב בחומרת 

העבירה, ובלבד שלא תעלה על חמש  שנים. רק לאחר תום התקופה שתקבע החברה 

כאמור, יהיה המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) רשאי להגיש בקשה מחודשת 

להיכלל במאגר. 

 

חילוקי דעות בין הצדדים   .20

במקרה של סכסוך, חילוקי דעות, או אי הסכמה שיתגלו בין החברה או מי מטעמה   20.1

לבין המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) בקשר עם ביצוע עבודת הפיקוח, המפקח 

(או משרד המפקחים, לפי הענין) לא יפסיק, לא יאט ולא יפגע בדרך אחרת בביצוע 

העבודות. 

 

העדר יחסי עובד  מעסיק   .21

הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין – קבלן עצמאי, ובשום מקרה   21.1

לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעסיק בין החברה, הרשות או מי מטעמן 
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לבין המפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין), עובדיו, קבלני משנה שלו, שלוחיו או 

הפועלים מטעמם של כל אלה. 

אם תוגש נגד החברה, הרשות או מי מטעמן תביעה שעניינה יחסי עובד ומעסיק ישפה   21.2

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) את החברה או את הרשות בגין כל תשלום 

כספי או חיוב שיפסק נגדן מיד עם דרישת החברה והצגת הפסק המחייב, ובלבד 

שהחברה או הרשות הודיעו למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) על הגשת 

התביעה, אם בדרך של הודעה לצד ג' ואם בדרך אחרת בסמוך להגשת התביעה או 

הדרישה. 

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על   21.3

עובדיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיו, וכל הפועלים בביצוע עבודת הפיקוח, וכי הוא 

היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעסיק עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות 

בתשלומי שכר וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג. 

 

קיזוז ועכבון    .22

  

החברה רשאית לקזז מכל סכום שהיא חייבת למפקח (או למשרד המפקחים, לפי   22.1

הענין), כל סכום שהמפקח חייב לה, קצוב או שאינו קצוב, על פי חוזה זה, על פי חוזה 

אחר או על פי דין. 

למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) לא תעמוד זכות קיזוז או זכות עיכבון כלשהן   22.2

כלפי החברה או כלפי הרשות. 

 

העברת זכויות    .23

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לא ימחה, לא ישעבד ולא ימשכן את זכויותיו   23.1

או את התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם 

נתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש.  

החברה תהיה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי החוזה,   23.2

כולן או חלקן, לכל גורם, ללא צורך בקבלת הסכמת המפקח (או משרד המפקחים, לפי 

הענין), ובלבד שהנעבר קיבל על עצמו את התחייבויות החברה כלפי המפקח (או משרד 

המפקחים, לפי הענין) על פי החוזה. לבקשת החברה יחתום המפקח (או משרד 

המפקחים, לפי הענין) על המסמכים הדרושים לצורך ההעברה כאמור. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר תפקידים המוטלים   23.3

עליה או על מי מטעמה בחוזה זה וכל זכות המוענקת לה או למי מטעמה על פי החוזה, 

לרשות או למי מטעמה, אף אם הרשות לא קיבלה על עצמה את התחייבויות החברה 

כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) על פי החוזה, ובלבד שהתחייבויות 

החברה כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) יעמדו בתוקפן. 
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שונות   .24

  

הסכמה של מי מהצדדים לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   24.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם   24.2

זה ו/או על פי הדין כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי 

ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על פי ההסכם, 

או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב, והוא יהיה 

רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי הסכם זה והן לפי הדין, 

בכל עת שימצא לנכון. 

בכל מקום שננקטה לשון יחיד, לשון רבים במשמע ולהיפך. בכל מקום שננקטה לשון   24.3

זכר, לשון נקבה במשמע ולהיפך. 

המפקח מצהיר כי הודע לו מפורשות כי יועציה המשפטיים של החברה הינם עורכי דין   24.4

והם מייצגים את החברה בלבד ואינם חייבים בכל חובת נאמנות מכל סוג שהוא כלפי 

המתכנן. המפקח נעזר בעו"ד מטעמו, ומכל מקום ניתנה לו מלוא האפשרות 

וההזדמנות להסתייע לצרכי הסכם זה בעו"ד מטעמו.  

כל התרופות והסעדים המוקנים לרשות על פי חוזה זה יהיו מצטברים, ולא יגרעו מכל   24.5

זכות, עילה, תרופה או סעד אחר המגיעים לחברה על פי כל דין בגין הפרת התחייבויות 

המפקח על פי חוזה זה ו/או בגין נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה מכל הפרה כאמור 

ו/או מעשה ו/או מחדל של המפקח. 

הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת, כי הסכם זה ממצה את תנאי ההתקשרות של   24.6

המפקח כנותן שירותי פיקוח לחברה ואין כל תוקף לטיוטות קודמות או למו"מ קודם 

או למצגים קודמים. כל הצהרה מצג או הבטחה בע"פ שנעשו בעבר או שיעשו בעתיד 

ע"י כל אדם לרבות עובדי החברה או שליחיה, בכל דבר הנודע לחוזה זה, לא יחייבו 

את החברה. 

כל שינוי בהוראות הסכם זה יהיה רק בכתב, ולא יחייב את החברה אלא אם נעשה על   24.7

ידי מי שהוסמך על ידה. 

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים לא יהיה המפקח רשאי לנקוט בצעד   24.8

כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או לעיכוב בביצוע 

הפרויקט, לרבות בקשה לצווי מניעה; והמפקח מוותר מראש, במפורש ובאופן בלתי 

חוזר, על זכותו זו. 

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה בחוזה זה נתונה לבתי המשפט   24.9

המוסמכים במחוז תל-אביב – יפו.  

כל מסמך לעניין הסכם זה ייחשב כנתקבל תוך שבעה ימים ממשלוחו בדואר רשום לפי   24.10

כתובת הצדדים בכותרת הסכם זה או אם נשלח באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל, 

לאחר קבלת אישור על קבלתו.  
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ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ________________________                            __________________________________

המפקח (או משרד המפקחים,  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 

לפי הענין) 

ימולא במקרה שההתקשרות היא עם משרד מפקחים: הריני מצהיר בזאת כי קראתי את החוזה   •
בקפידה ובעיון; כל הצהרות המפקח המפורטות בחוזה תואמות במלואן את המציאות; וכל 

חובות המפקח הכלולות בחוזה ובנספחיו מובנות לי, מקובלות עלי ואני נכון לקיימן במלואן. 

שם המפקח ________________; ת.ז. _______________; חתימה ________________ 

נספח 1.1 לחוזה – מפרט שירותי הפיקוח בתחום בינוי 

  

 

חובת היכרות וידיעה: חובתו של המפקח להכיר בצורה יסודית ומעמיקה את מכלול הנושאים   .1
הבאים: 

נוהלי החברה בתחומי הבניה, אבטחת ובקרת האיכות, והפיקוח על עבודות בניה ותשתית.   .1.1

מסמכי החוזה לביצוע הפרויקט על ידי הקבלן המבצע (להלן: "חוזה הקבלן").   .1.2

צוות התכנון והייעוץ לפרויקט, הרשויות והגורמים האחרים הקשורים לפרויקט, לרבות   .1.3

גורמים שיש כלפיהם חובת תיאום או דיווח. 

מתחם הבניה, תנאיו וסביבתו.   .1.4

מכלול נתוני התקציב לביצוע הפרויקט, לרבות הערכה של שינויים שעשויים להיות במהלך   .1.5

ביצוע הפרויקט. 

חובות המפקח: חובתו של המפקח לבצע בקשר עם הפרויקט את הפעולות הבאים:   .2
מתן הסברים והוראות לקבלן בקשר לביצוע העבודה, בהתאם לתכניות השונות, ותיאום בין   .2.1

הקבלנים, ככל שמעורב בפרויקט יותר מקבלן אחד (להלן גם "גורמי הביצוע"). 

לוודא כי בידי הקבלן אישור על עריכת הביטוחים הנדרשים ממנו על פי חוזה הקבלן,   .2.2

והימנעות מתחילת ביצוע עבודות פיקוח באתר כל עוד אישור כאמור אינו בנמצא. 

בקרה ופיקוח על פעולות גורמי הביצוע בשלב ההיערכות וההתארגנות לביצוע הפרויקט,   .2.3

בהתאם לתנאי חוזה הקבלן ולתוכנית ההתארגנות המאושרת. 

פיקוח מקצועי צמוד ורציף על ביצוע עבודת הבינוי על ידי גורמי הביצוע השונים, ודיווח   .2.4

מפורט לחברה ולרשות המזמינה על התקדמות הפרויקט. 

בקרה על תכנית העבודה המוגשת על ידי הקבלן, בדיקת התאמתה של תכנית העבודה לאבני   .2.5

הדרך של הפרויקט, לתנאי הביצוע, ולהתקדמות הביצוע השוטף, ובקרת הדוחות של גורמי 

הביצוע השונים. 

פיקוח על כך שהפרויקט מתבצע בהתאם לתשריטים, למפרטים ולתנאי היתר הבניה, לרבות   .2.6

מיקום חלקי הבניין וגובהם. 

בקרה ופיקוח על גורמי הביצוע בדבר: איסוף מלוא הנתונים הנדרשים, ביצוע התיאומים   .2.7

מול הרשויות השונות, וקבלת כלל האישורים הנדרשים לצורך חיבור הפרויקט לתשתיות 

עירוניות או כלל ארציות, כגון מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז, דרכי גישה ועוד. 
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פיקוח על כך שלגורם הביצוע ניתן היתר לביצוע עבודות חפירה בשטח הפרויקט (היתר   .2.8

חפירה). 

פיקוח ובקרה על כך שהחומרים והמוצרים המשולבים בפרויקט על ידי גורמי הביצוע   .2.9

השונים תואמים את דרישות הדין, התקנים והמפרטים שבחוזה הקבלן.  

פיקוח ובקרה על כך שבידי גורמי הביצוע מכלול האישורים הנדרשים מהגורמים   .2.10

המוסמכים, כגון מעבדות, בודקים רשויים או גורמי צוות התכנון, לדגמים שהוצגו על ידי 

גורמי הביצוע והוגדרו בחוזה הקבלן. 

מתן המלצות למנהל הפרויקט באשר לצפי בדבר שינויים תקציביים, אשר עשויה להיות   .2.11

להם השפעה כספית על עלות הפרויקט. זאת בהתאם לנתוני התקציב, דו"חות המנהלים, 

המאזנים השוטפים ולהתקדמות הביצוע.  

בדיקה ואישור של רישיונות העיסוק של העובדים מטעם גורמי הביצוע באתר הבניה, כגון     .2.12

מנהל עבודה, מוסמך הבטיחות, מפעילי ציוד מכאני וציוד הרמה, חשמלאים וכל עובד החייב 

על פי דין ברישיון כדי לעסוק במלאכה באתר הבניה. 

בדיקת קיומם של רישיונות לכל ציוד המופעל באתר הבניה, החייב ברישוי על פי דין.     .2.13

2.14. השתתפות בדיונים הקשורים לביצוע העבודה ולחוזה עם הקבלן, ותיאום הדיונים עם נציגי 

הרשות המזמינה. 

2.15. השתתפות בדיונים עם גורמי הביצוע בקשר עם שינויים ותוספות שיידרשו, והמלצה באשר 

למחירים שייקבעו לצורך כך בסעיפים השונים. 

2.16. עריכה בכתב של דו"חות מפורטים ושוטפים בדבר התקדמות העבודה, ודיווח לחברה על כל 

סטייה מלוח הזמנים. 

2.17. תיאום הגעתם של המתכננים לאתר הבניה לצורך: 

פיקוח עליון.   .2.17.1

סיוע לגורמי הביצוע בפתרון בעיות מקצועיות שנוצרו בשטח מול התכניות   .2.17.2

והמפרטים. 

אישור מוצרים וחומרים על פי המפרטים השונים ודרישות חוזה הקבלן.   .2.17.3

עריכת קבלות חלקיות וסופיות על פי תנאי חוזה הקבלן ונהלי החברה.   .2.17.4

2.18. מדידה ואישור כמויות של חלקי העבודה שבוצעו, ותיעוד ממצאי המדידה. 

2.19. פיקוח על כך שגורמי הביצוע מנהלים יומן אתר לפי נהלי החברה, ומילוי החלקים ביומן 

המוקצים למפקח. בביצוע האמור על המפקח להתייחס ליומן האתר כראיה מרכזית למהלך 

הביצוע של הפרויקט. 

2.20. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שיגיש הקבלן בהתאם לחוזה הקבלן ובהתאם לנוהל 

אישור חשבונות קבלן של החברה. 

2.21. בדיקת הגשתם ותוכנם של האישורים שעל הקבלן להגיש בקשר עם הפרויקט, בהתאם 

לחוזה הקבלן  ועל פי דין. 

2.22. על המפקח לוודא כי מונה על ידי הקבלן ממונה בטיחות מוסמך בהתאם לדין ובהתאם 

להנחיות הגורמים המוסמכים.  

2.23. בתחום הבטיחות, על המפקח לפעול על פי החובות החלות על מפקח בהתאם לתקנות 

הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, ולפקח על ישומן על ידי גורמי הביצוע, 

בשטח, לרבות באמצעות מילוי הטבלה המפורטת בנספח 5 למכרז. 
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2.24. פיקוח על כך שגורמי הביצוע עושים את ההכנות הדרושות לקבל את אישור הרשויות לחיבור 

המבנה לתשתיות מקומיות לפי תקנות התכנון והבניה (טופס 4), ובכלל זה ביצוע בדיקות 

מקדימות, מדידות, קבלת אישורים מהגורמים המוסמכים, וביצוע כל הדרוש כדי לאפשר 

את החיבורים האמורים. לאחר ביצוע החיבורים, בדיקתם על ידי הגורמים המוסמכים 

וביצוע הבדיקות התפעוליות המתאימות. המפקח יוודא כי גורמי הביצוע עורכים ומגישים 

לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה לאישור אכלוס המבנה (טופס 5) וכי נתקבל האישור. 

2.25. קבלת הפרויקט: ביצוע הפעולות הבאות בקשר עם תהליך הקבלה בפרויקט: 

2.25.1. עריכת בדיקות מוקדמות והנחיית גורמי הביצוע, כהכנה לקבלה מוקדמת וסופית של 

הפרויקט. 

2.25.2. תיאום והשתתפות בסיורים עם הגורמים המוסמכים במסגרת הליך הקבלה 

המוקדמת והסופית של הפרויקט.  

2.25.3. קבלת תכניות העדות (as made), ספרי המתקן וכל חומר עזר אחר הנדרש בהתאם 

לחוזה הקבלן מגורמי הביצוע לפני עריכת הקבלה הסופית, בדיקה שהתכולה תואמת 

את תנאי החוזה והעברתם לבדיקת הגורמים המוסמכים. היה ולצוות התכנון תהיינה 

הערות לגבי החומר שהועבר, יוודא המפקח שגורמי הביצוע יבצעו תיקונים בהתאם 

להערות ויעבירו מערכת מסמכים תקינה לרשות המזמינה. 

2.25.4. ככל שתיערך קבלה חלקית, של חלק מהבניין או של המערכת, יתאם המפקח את הליך 

הקבלה בהתאם לחוזה הקבלן, יתאם בין חברי הצוות המשתתף בהליך קבלה ויערוך 

את הפרוטוקול המתאים.  

2.26. שנת הבדק: כשלושה חודשים לפני תום שנת הבדק, יתאם המפקח סיור עם נציגי הקבלן, 

לצורך בחינה מקדימה של מצב הבניין לקראת תום שנת הבדק, וינחה את הקבלן בקשר 

לביצוע התיקונים הנדרשים.  

2.27. עם סיום שנת הבדק יתאם המפקח עם נציגי צוות התכנון, הרשות המזמינה והמשתמש סיור 

קבלה לסיום שנת הבדק, יערוך פרוטוקול של הסיור, ויפיץ אותו בין המשתתפים בסיור. 

2.28.  חובת תיעוד: המפקח אחראי למכלול התיעוד של העבודה בפרויקט. במסגרת אחריות זו: 

2.28.1. על המפקח לוודא שבאתר הבניה קיימת מערכת שלמה ומעודכנת של כלל שרטוטי 

הפרויקט והמפרטים המלווים. 

2.28.2. על המפקח לנהל מערכת תיעוד ממוכנת, כולל גיבויים, המחולקת לפי פרקים 

ייעודיים, כגון תכנית עבודה, תקציב, פרוטוקולים מישיבות הביצוע השוטפות, 

התכתבויות, דיווחים לגורמים השונים, תעודות מעבדה, פרוטוקולים של אישור 

מוצרים, דוגמאות וחומרים, יומן אתר חתום, תיאומי רשויות ועוד. הכל באופן 

שישקף באופן מהימן את כלל העשייה בפרויקט, על שלביו השונים, עד לתום תקופת 

הבדק.   
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נספח 1.2 לחוזה – מפרט שירותי הפיקוח בתחום הפיתוח והתשתיות 

  

 

חובת היכרות וידיעה: חובתו של המפקח להכיר בצורה יסודית ומעמיקה את מכלול הנושאים   .1
הבאים: 

נוהלי החברה בתחומי הפיתוח, אבטחת ובקרת האיכות והפיקוח על עבודות בניה ותשתית.   .1.1

מסמכי החוזה לביצוע הפרויקט על ידי הקבלן המבצע (להלן "חוזה הקבלן").   .1.2

צוות התכנון והייעוץ לפרויקט, הרשויות והגורמים האחרים הקשורים לפרויקט, לרבות   .1.3

גורמים שיש כלפיהם חובת תיאום או דיווח. 

מתחם הפיתוח, תנאיו וסביבתו.   .1.4

מכלול נתוני התקציב לביצוע הפרויקט, לרבות הערכה של שינויים שעשויים להתרחש   .1.5

במהלך ביצוע הפרויקט. 

חובות המפקח: חובתו של המפקח לבצע בקשר עם הפרויקט את הפעולות הבאות:   .2
מתן הסברים והוראות לקבלן בקשר לביצוע הפרויקט, בהתאם לתכניות השונות, ותיאום   .2.1

בין הקבלנים השונים, ככל שמעורב בפרויקט יותר מקבלן אחד (להלן גם "גורמי הביצוע"). 

לוודא כי בידי הקבלן אישור על עריכת הביטוחים הנדרשים ממנו על פי חוזה הקבלן,   .2.2

והימנעות מתחילת ביצוע עבודות פיקוח באתר כל עוד אישור כאמור אינו בנמצא. 

בקרה ופיקוח על פעולות גורמי הביצוע בשלב ההיערכות וההתארגנות לפרויקט בהתאם   .2.3

לתנאי חוזה הקבלן ולתוכנית ההתארגנות המאושרת. 

פיקוח מקצועי צמוד ורציף על ביצוע העבודה על ידי גורמי הביצוע השונים, ודיווח מפורט   .2.4

לחברה ולרשות המזמינה על התקדמות הפרויקט. 

בקרה על תכנית העבודה שיגיש הקבלן המבצע, בדיקת התאמתה של תכנית העבודה לאבני   .2.5

הדרך של הפרויקט, לתנאי הביצוע, ולהתקדמות הביצוע השוטף, ובקרת הדוחות של גורמי 

הביצוע השונים. 

פיקוח על כך שהפרויקט מתבצע בהתאם לתשריט ולתנאי היתר הבניה, לרבות בעניין סימון   .2.6

המיקום של המרכיבים השונים של תכנית הפיתוח וגובהם, לרבות השכבות השונות. 

בקרה ופיקוח על גורמי הביצוע בדבר: איסוף מלוא הנתונים הנדרשים, ביצוע התיאומים   .2.7

מול הרשויות השונות, וקבלת כלל האישורים הנדרשים לצורך חיבור הפרויקט לתשתיות 

עירוניות או כלל ארציות, כגון מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ניקוז, דרכי גישה ועוד. 

פיקוח על כך שלגורם הביצוע ניתן היתר לביצוע עבודות חפירה בשטח הפרויקט (היתר   .2.8

חפירה). 

פיקוח ובקרה על כך שהחומרים והמוצרים המשולבים בפרויקט על ידי גורמי הביצוע   .2.9

תואמים את דרישות הדין, התקנים והמפרטים שבחוזה הקבלן.  

בקרה על כך שנתקבלו כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים, כגון מעבדות,   .2.10

בודקים רשויים או גורמי צוות התכנון לדגמים שהוצגו על ידי גורמי הביצוע, כפי שהוגדרו 

בחוזה הקבלן וכל שינוי בהם. 

מתן המלצות למנהל הפרויקט באשר לצפי בדבר שינויים תקציביים, אשר עשויה   .2.11

להיות להם השפעה כספית על עלות הפרויקט, וזאת בהתאם לנתוני התקציב, לדו"חות 

המנהלים, למאזנים השוטפים ולהתקדמות הביצוע.  
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2.12. בדיקה ואישור של רישיונות העיסוק של העובדים מטעם גורמי הביצוע באתר, כגון מנהל 

העבודה, מוסמך הבטיחות, מפעילי ציוד מכאני וציוד הרמה, חשמלאים וכל עובד החייב על 

פי דין ברישיון כדי לעסוק במלאכה באתר העבודה. 

2.13. בדיקת קיומם של רישיונות לכל ציוד באתר העבודה, החייב ברישוי על פי דין. 

2.14. השתתפות בדיונים עם גורמי הביצוע בקשר עם שינויים ותוספות שיידרשו, והמלצה באשר 

למחירים שייקבעו בסעיפים השונים. 

2.15. עריכה של דו"חות מפורטים ושוטפים בדבר התקדמות ביצוע העבודה, ודיווח לחברה על כל 

סטייה מלוח הזמנים. 

2.16. תיאום הגעתם של המתכננים לאתר הבניה לצורך: 

פיקוח עליון.   .2.16.1

סיוע לגורמי הביצוע בפתרון בעיות מקצועיות שנוצרו בשטח מול התכניות   .2.16.2

והמפרטים. 

אישור מוצרים וחומרים על פי המפרטים השונים ודרישות חוזה הקבלן.   .2.16.3

עריכת קבלות חלקיות וסופיות על פי תנאי חוזה הקבלן ונהלי החברה.   .2.16.4

2.17. מדידה ואישור כמויות של חלקי העבודה שבוצעו, ותיעוד ממצאי הבדיקה. 

2.18. פיקוח על כך שגורמי הביצוע מנהלים יומן אתר לפי נהלי החברה, ומילוי החלקים ביומן 

המוקצים למפקח. בביצוע האמור על המפקח להתייחס ליומן כאל ראיה מרכזית למהלך 

הביצוע של הפרויקט. 

2.19. השתתפות בדיונים הקשורים לביצוע העבודה ולחוזה עם הקבלן, ותיאום הדיונים. 

2.20. בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שיגיש הקבלן בהתאם לחוזה הקבלן ובהתאם לנוהל 

אישור חשבונות קבלן של החברה. 

2.21. בדיקת הגשתם ותוכנם של האישורים שעל הקבלן להגיש בקשר עם הפרויקט, בהתאם 

לחוזה הקבלן ועל פי כל דין. 

2.22. על המפקח לוודא כי מונה על ידי הקבלן ממונה בטיחות מוסמך בהתאם לדין ובהתאם 

להנחיות הגורמים המוסמכים.  

2.23. בתחום הבטיחות, על המפקח לפעול על פי החובות החלות על מפקח בהתאם לתקנות 

הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, ולפקח על ישומן על ידי גורמי הביצוע, 

בשטח, לרבות באמצעות מילוי הטבלה המפורטת בנספח 5 למכרז. 

2.24. פיקוח על כך שגורמי הביצוע עושים את ההכנות הדרושות לקבלת אישור הרשויות לחיבור 

הפרויקט לתשתיות מקומיות, ובכלל זה ביצוע בדיקות מקדימות, מדידות, קבלת אישורים 

מהגורמים המוסמכים, וביצוע כל הדרוש כדי לאפשר ביצוע את החיבורים האמורים. לאחר 

ביצוע החיבורים, בקרה על בדיקתם על ידי הגורמים המוסמכים וביצוע הבדיקות 

התפעוליות המתאימות. המפקח יוודא כי גורמי הביצוע עורכים ומגישים לרשויות 

המוסמכות בקשה לבחינה סופית של המתקנים הרלוונטיים ומקבלים אישור הפעלה כדין. 

2.25. קבלת הפרויקט: ביצוע הפעולות הבאות בקשר עם תהליך הקבלה בפרויקט: 

עריכת בדיקות מוקדמות והנחיית גורמי הביצוע, כהכנה לקבלה מוקדמת וסופית של   .2.25.1

הפרויקט. 

תיאום והשתתפות בסיורים של הגורמים המוסמכים במסגרת הליך הקבלה   .2.25.2

המוקדמת והסופית של הפרויקט.  
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קבלת תכניות העדות (as made), ספרי המתקן וכל חומר עזר אחר הנדרש בהתאם   .2.25.3

לחוזה הקבלן מגורמי הביצוע לפני עריכת הקבלה הסופית, בדיקה שהתכולה תואמת 

את תנאי החוזה והעברתם לבדיקת הגורמים המוסמכים. היה ולצוות התכנון תהיינה 

הערות לגבי החומר שהועבר, יוודא המפקח שגורמי הביצוע יבצעו תיקונים בהתאם 

להערות ויעבירו מערכת מסמכים תקינה לרשות המזמינה. 

ככל שתיערך קבלה חלקית, של חלק מהפרויקט או המערכות, יתאם המפקח את   .2.25.4

הליך הקבלה בהתאם לחוזה הקבלן, יתאם בין חברי הצוות המשתתף בהליך קבלה 

ויערוך את הפרוטוקול המתאים. 

2.26. שנת הבדק: כשלושה חודשים לפני תום שנת הבדק יתאם המפקח סיור עם נציגי הקבלן, 

לצורך בחינה מקדימה של מצב הפרויקט לקראת תום שנת הבדק, וינחה את הקבלן בקשר 

לביצוע תיקונים נדרשים.  

2.27. עם סיום שנת הבדק יתאם המפקח עם נציגי צוות התכנון, הרשות המזמינה והמשתמש סיור 

קבלה לסיום שנת הבדק, יערוך פרוטוקול של הסיור, ויפיץ אותו בין המשתתפים בסיור. 

2.28. חובת תיעוד:  המפקח אחראי למכלול התיעוד של העבודה בפרויקט.  במסגרת אחריות זו: 

על המפקח לוודא שבאתר העבודה קיימת מערכת שלמה ומעודכנת של כלל שרטוטי   .2.28.1

הפרויקט והמפרטים המלווים. 

על המפקח לנהל מערכת תיעוד ממוכנת, כולל גיבויים, מחולקת לפי פרקים ייעודיים   .2.28.2

כגון: תכנית עבודה, תקציב, פרוטוקולים מישיבות הביצוע השוטפות, התכתבויות, 

דיווחים לגורמים השונים, תעודות מעבדה, פרוטוקולים של אישור מוצרים, דוגמאות 

וחומרים, יומן אתר חתום, תיאומי רשויות ועוד. הכל באופן שישקף באופן מהימן את 

כלל העשייה בפרויקט, על שלביו השונים, עד לתום תקופת הבדק. 
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נספח 2 לחוזה – הוראות מיוחדות  

  

התנאים וההוראות המפורטים בנספח זה להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה שנכרת בין   •
החברה לבין ______________.  

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח להוראות החוזה יגברו הוראות הנספח.   •

פרטי המפקח: שם __________________, ת.ז. _______________, כתובת   .1
________________________, טל. __________________, כתובת דואר אלקטרוני 

 ._____________________________________

פרטי משרד המפקחים (ימולא במקרה של מפקח שכיר): שם המשרד   .2
_______________________, מס' מזהה _______________, כתובת 

________________________, טל. _____________________, כתובת דואר 

אלקטרוני _____________________________________. 

תיאור הפרויקט (שם, מיקום גיאוגרפי, אופי העבודה, פרטי הרשות המזמינה וכד'):   .3

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

השווי המוערך של הפרויקט:   .4

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

עבודות הפיקוח הנדרשות (תפקידים מיוחדים, שעות עבודה, כח עזר נדרש, עבודות פיקוח   .5
מיוחדות שנדרשות (כדוגמת פיקוח אלקטרו-מכני)): 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

שכר הטרחה שישולם עבור ביצוע עבודת הפיקוח (אחוז משווי העבודות נטו – כהגדרתו בחוזה)   .6
(ימולא ככל ששונה מהקבוע בסעיף 12.1 לחוזה): 

 ____________________________________________________________________

על המפקח להיות נוכח באתר הפרויקט בזמן ביצוע עבודות הבניה, לכל הפחות ___ שעות מידי   .7
יום, ובכפוף לקבוע בסעיף 11.1 לחוזה. 

תנאים מיוחדים נוספים (לרבות פירוט בדבר העברה או הסבה של תפקידים או זכויות מהחברה   .8
לרשות המזמינה): 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

הערות:   .9

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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מסמכים נלווים, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:   .10

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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 נספח 3 לחוזה - אישור על קיום ביטוחים

  

 

לכבוד, 

החברה למשק וכלכלה של 

השלטון המקומי בע"מ 

(להלן - "החברה") 

רח' הארבעה 19 

תל-אביב 

 

א.נ., 

 

 הנדון:      אישור על קיום ביטוחים של _______________, ת.ז./ח.פ. __________ 

(להלן: "המפקח") בקשר עם פיקוח על ביצוע עבודות __________________ 

ב______________  (להלן: "העבודות") 

 

אנו החתומים מטה _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: 

 

אנו הוצאנו לבקשת המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) פוליסות ביטוח בקשר עם    .1

ביצוע העבודות כמפורט להלן או כללנו במסגרת פוליסות קיימות את הביטוחים 

כמפורט להלן: 

ביטוח אחריות מקצועית על פי דין, לכיסוי אחריות על פי כל  דין של המפקח  א.  

ו/או עובדיו בגין אבדן או הפסד  שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לחברה 

ולעובדיה ו/או בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים 

מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או 

מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם 

ביצוע העבודות. 

גבול אחריות   

 ₪ _______ למקרה           

 ₪ _______ לתקופה          

[בהתאם למפורט בסעיף 17.5 לחוזה] 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי") על פי דין  ב.  

גבול אחריות   

 ₪ 1,000,000 למקרה           
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 ₪ 1,000,000 לתקופה          

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים על ידי המפקח בביצוע  ג.  

העבודות, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך: 

 ₪ 6,000,000 למקרה   

 ₪ 20,000,000 לתקופה   

[מפקח עצמאי פטור מעריכת ביטוח חבות מעבידים] 

תקופת הביטוח היא החל מ-_________    ועד _______  (כולל).   2.        א.  

במקרה שביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו, ו/או יבוטל ביוזמת  ב.  

המבטח, מוסכם כי תחול לגבי העבודות תקופת גילוי מוארכת למשך 6 חודשים 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הבטוח, וכל אירוע עליו תמסר לנו הודעה במהלך 

תקופה זו יחשב לכל נושא וענין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

הביטוח, אלא אם כן הוצאה על שם המבוטח פוליסה בחברת בטוח אחרת 

המכסה את מלוא התביעה שהוגשה בתקופה הנ"ל. במקרה זה לא תחול אחריות 

כלשהי עלינו לפי פוליסה זו. 

למטרות הפוליסות הנ"ל:    .3

"המבוטח" בפוליסות יהיה המפקח ו/או  החברה ו/או הרשות המזמינה ו/או חברות 

בנות ו/או עובדים של הנ"ל. 

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:    .4

ביטול זכות השיבוב כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), החברה  א.  

והרשות המזמינה חברות בנות ועובדים של הנ"ל. 

סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה אחריות  ב.  

החברה כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין). 

סעיף הקובע שביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת של 60 יום שתישלח  ג.  

במכתב רשום לחברה. 

המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל    .5

הפוליסות, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח לפי 

תנאי הפוליסות. 

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו    .6

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה והרשות המזמינה ו/או חברות בנות, 

ולגבי החברה והרשות המזמינה ובנותיהן  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח 

ראשוני" המזכה את החברה והרשות המזמינה ובנותיהן במלוא השיפוי המגיע לפי 

תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה והרשות המזמינה ובנותיהן, ואנו 

מוותרים על הזכות לדרוש ממבטחי החברה והרשות המזמינה ובנותיהן להשתתף בנטל 

החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח. 
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בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה (אם קיימים) המפקיעים או המגבילים את    .7

הכיסוי בפוליסות, כאשר התביעה קשורה במישרין ו/או בעקיפין למעליות, לקבלנים 

ולקבלני משנה ועובדיהם, לעבודת נוער, לרכוש של הרשות המזמינה שבו פועל המפקח, 

לתביעות המוסד לביטוח לאומי (בפוליסה לבטוח צד שלישי ואחריות מקצועית בלבד). 

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו (אם קיימים) גם הסייגים המתייחסים 

לפקוח, לאבדן מסמכים, לאחור כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה, לאי יושר עובדים 

ולהוצאת לשון הרע. 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא    .8

יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב או בכפוף למסירת הודעה 

כאמור בסעיף 4 ג לעיל. 

אישור זה מוצא בכפוף ליתר תנאי הפוליסות כפי שהוצאו על ידינו וככל שלא שונו על   .9

ידי אישור זה. 

ולראיה באנו על החתום; 

 

 

 _________________      ______________

תאריך                                                                               חתימת חברת הביטוח 

 

מס' הפוליסה:  רשימת הפוליסות:  

  

 

 _____________________ פוליסה לאחריות מקצועית  

 

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור           _____________________ 

 

פוליסת חבות מעבידים           _____________________ 

 

פרטי סוכן הביטוח: 

שם: ________________טלפון: ____________________  

כתובת דואר אלקטרוני: _________________ 
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 נספח 4 לחוזה – נוסח העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון בנק 

  

לכבוד  

החברה למשק וכלכלה  

         של השלטון המקומי בע"מ  

 

שלום רב,  

הנדון: העברת כספים בדרך של זיכוי חשבון בנק 

 

אנו החתומים מטה_______________ ת.ז./ח.פ._________________ מאשרים בזאת כי החל 

מיום________________ כל תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו מכם, ככל 

שמגיעים לנו, ואשר יועברו  אלינו באמצעותכם, והכל על פי חוזה הפיקוח שנחתם ביננו, יעשה 

באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן. 

 

אנו מבקשים בזאת כי כל התשלומים, מכל מין וסוג שהוא, להם אנו זכאים, על פי החוזה כאמור, יעשו 

באמצעות זיכוי חשבונו המפורט להלן:  

 

סוג חשבון__________________  מס' חשבון________________   

 

סימול הבנק_________________  שם הבנק_________________   

 

מס' סניף___________________  כתובת הבנק___________________________  

 

הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. 

הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידכם 

ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידינו. 

הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידכם על הפקדת סכום כלשהו בחשבוננו הנ"ל, ישמש כראיה כי 

הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 

ידוע לנו כי הינכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא 

גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך הקיזוז. 

אישור זה יהיה בתוקף עד לביטולו על ידינו או על ידיכם, לאחר מתן הודעה בכתב של 60 יום מראש 

צד אחד למשנהו. 

כתובתנו:__________________________________________ 

תאריך:___________________________________________ 

שמות החותמים בשם הספק:____________________________ 
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חתימה וחותמת הספק:________________________________ 

 

אישור הבנק 

  

הננו לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו________________ 

(להלן:"ספק"). 

בברכה, 

הבנק 
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נספח 5 לחוזה – טופס למילוי המפקח בדבר בטיחות באתר 

  

העבודה  

רשימת בדיקה לנושאי בטיחות באתר:  

הערות  לקוי  תקין  דרישה  תיאור  מס"ד 

נוכחות מנהל העבודה     מנהל עבודה באתר    1

הרשום  

תכנית בטיחות חתומה     קיימת תכנית   2

על ידי ממונה בטיחות  התארגנות (בטיחות) 

לרבות העמדת מנופים 

אישור חתום לרבות     אישור חשמלאי   3

צילום רישיון חשמלאי   מוסמך ללוחות חשמל 

זמניים  

חובת המצאות פנקס     פנקס בטיחות כללי   4

כללי באתר; יש לוודא  באתר 

כי מתנהל רישום 

שוטף 

בהתאם לתכנית     גידור אתר   5

הבטיחות; גידור שלם 

ותקין  

קיימת אבטחה או     מניעת גישה לאתר   6

שערים   לבלתי מורשים  

בכל אתר בו מתבצעות     תאורת לילה   7

עבודות לילה או 

לחלופין במקום 

מפגעים שלא סולקו  

קיים דו"ח מפגעים     בדיקת מפגעים    8

וסילוקם 

בהתאם להסכם או     המצאות ביקורות   9

תקנה יש דוחות בקרה  ממונה בטיחות  

וכן דו"ח פעולה 

מתקנת  

שילוט אתר בהתאם        10

לתכנית  

תא תקני ותקין ולא     שירותי עובדים    11

מאולתר 
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הערות  לקוי  תקין  דרישה  תיאור  מס"ד 

  

יש לוודא מניעת התמוטטות דפנות  כל חפירה מעומק 2    גידור חפירות    12

חפירה ולסמן כל בור או חפירה החל  מטר תגודר לרבות כל 

מגובה 1 מ'  בור בקרה  

בונה פיגומים או מנהל     פיגומים הותקנו   13

העבודה הכל מתועד  בפיקוח גורם מוסך 

ביומן כללי 

על ידי מנה"ע  ותיעוד     בקרת פיגומים   14

בהתאם.  וחפירות לאחר כל 

הפסקת עבודה עקב 

מזג אוויר או אחת 

לשבוע לפחות   

תיעוד רישוי כלי צמ"ה     הכנסת ציוד רק בעל   15

ורכב באתר לרבות  רישוי  

התקני הרמה. 

תיעוד יישמר באתר     הדרכות עובדים   16

וכן יירשם ברשימה  לרבות עבודת גובה 

שמית עם תוקף לכל 

עובד באתר. 

תיעוד בדיקה     בדיקת ציוד חשמלי   17

תקופתית על ידי 

חשמלאי מוסמך. 

בהתאם לתקנה העתק     בדיקת ציוד ואביזרי   18

תיעוד באתר.   הרמה  

כל עובד באתר יירשם     אימות עובדים    19

עם פרטיו המלאים 

בפנקס הכללי. 

קיימת תכנית לשעת     שעת חירום    20

חירום וכל הציוד 

הנדרש לטיפול ראשוני 

בנפגעים ושריפה. 

העובדים משתמשים     ציוד בטיחות אישי   21

בציוד אישי מתאים 

לסוגי העבודה; 

קיימות ערכות עתודה 

למבקרים אקראיים. 
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	5.4 אין מניעה, על פי הסכם, על פי דין או כל מניעה אחרת, להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו, והוא לא יקבל על עצמו התחייבות שיש בה מניעה כאמור.
	5.4.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא ידוע לו על קיומו של חשש לניגוד עניינים בין מחויבותו המקצועית על פי החוזה לבין כל עניין אחר שלו, במישרין או בעקיפין; והוא אינו מפר ולא יפר בתקופת ההתקשרות זכויות חוקיות, לרבות זכויות קניין וקניין רוחני, של צד שלישי.
	5.5 הוא ממלא אחר הוראות הדין החלות עליו כמעסיק (אם הוא מעסיק) וכמפקח; הוא אינו מפר זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף. הוא יפקח מקצועית ומנהלית על עובדיו (ככל שהוא מעסיק עובדים), ויישא בכל התשלומים, ההוצאות ו...
	5.6 הוא קרא את הוראות החוזה, לרבות ההוראות המיוחדות, והן מובנות לו ומוסכמות עליו. הוא קרא את הוראות החוזה שבין הרשות לקבלן, והן מובנות לו. הוא ביקר באתר הפרויקט וסביבתו, בדק את התנאים הנוגעים לפרויקט, בדק ומכיר את התקנים, הדרישות והנהלים הרלוונטיים לפ...
	5.7 הוא ניתח ושקל את הסיכונים והמכשולים הקיימים באתר הפרויקט וכל דבר אחר העלול להשפיע על מהלך עבודת הפיקוח ועל ביצוע הפרויקט, והוא מתקשר בחוזה זה לאחר שמצא כי יוכל לקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן, ולאחר ששוכנע כי התמורה הקבועה בחוזה היא תמ...
	5.8 הוא מוסמך על פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את התחייבויותיו על פיו.
	5.9 ידוע לו שהחברה מתקשרת עימו (או עם משרד המפקחים, לפי הענין) בחוזה זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות בחוזה, וכי כל אי דיוק, אי נכונות או אי שלמות באישוריו או בהצהרותיו או אי קיום התחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין עלולים לגרום לחברה ו/...
	5.10 ככל שההתקשרות היא עם משרד מפקחים: המשרד מצהיר ומתחייב בזאת כי בדק ווידא שכלל הצהרות המפקח המפורטות בסעיף זה תואמות את המציאות באופן מלא.

	6. הוראות מיוחדות
	6.1 על מתן שירותי הפיקוח יחולו, בין היתר, גם ההוראות המיוחדות המפורטות בנספח 2 לחוזה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לאמור בנספח 2 לחוזה, יגבר האמור בנספח.

	7. מתאם הפרויקט (להלן גם: "המנהל")
	7.1 החברה תבחר מתאם פרויקט, אשר ישמש כנציג מטעמה למילוי חובותיה על פי החוזה. הודעה על בחירת מתאם הפרויקט, פרטיו, דרך ההתקשרות איתו וכל שינוי באלה – תימסר על ידי החברה למפקח.
	7.2 מתאם הפרויקט ישמש כבא כוחה של החברה בכל עניין המצוי בתחום אחריותו.

	8. ביצוע עצמי והעסקת מפקח יעודי
	8.1 המפקח יבצע את העבודות והתפקידים המוטלים עליו על פי החוזה באופן אישי.
	8.2 על אף האמור, המפקח יהיה רשאי לבצע עבודות במסגרת הפרויקט באמצעות מפקחים בעלי תחום התמחות מיוחד (להלן: "מפקח ייעודי"), כגון מפקח אלקטרו-מכני. המפקח יהיה חייב לעשות כן בכל מצב שבו הוא יידרש לפקח על נושא שאינו בתחום מומחיותו, וכן בכל מקרה שידרוש זאת ה...
	8.3 המפקח הייעודי יהיה מיומן ומקצועי, בעל ניסיון מתאים ובעל רישיון או תעודת הסמכה מתאימים, ככל שנדרשים כאלה על פי דין או על פי אישור המנהל המפורט להלן.
	8.4 המפקח לא יעסיק מפקח יעודי אלא לאחר קבלת אישורו של המנהל מראש ובכתב, ולאחר שהבטיח כי התחייבויותיו הרלוונטיות בחוזה יחולו גם על המפקח הייעודי בהתקשרות ביניהם. בכל מקרה לא יהיה בביצוע באמצעות מפקח ייעודי או במתן או אי מתן אישור על ידי המנהל כדי לגרוע...
	8.5 המנהל יאשר או יסרב לאשר ביצוע על ידי מפקח ייעודי, על פי שיקול דעתו המקצועי, וזאת בהתחשב, בין היתר, בהכשרתו, ניסיונו והתאמתו של המפקח הייעודי. המנהל יהיה רשאי להיפגש עם המפקח הייעודי שהוצע על ידי המפקח על מנת להתרשם מהתאמתו כאמור, ולערוך כל בדיקה ש...
	8.6 המנהל יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של המפקח הייעודי, ככל שקבע כי הוא אינו מתאים לתפקידו, ובמקרה כזה יהיה על המפקח להחליפו באחר, על חשבונו, תוך חמישה ימי עבודה ממועד הדרישה.
	8.7 המפקח לא יפסיק את התקשרותו עם המפקח הייעודי, אלא לאחר קבלת הסכמת המנהל לכך מראש ובכתב.
	8.8 הוראות סעיף זה יחול גם לגבי העסקתו של כל קבלן משנה אחר מטעם המפקח, ובכל מקום שבו נאמר מפקח ייעודי – כל קבלן משנה במשמע.

	9. הנחיה ופיקוח
	9.1 המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) יספק את השירותים בהתאם להנחיות שינתנו לו מעת לעת על ידי החברה ועל ידי המנהל.
	9.2 החברה או מי מטעמה, לרבות באמצעות המנהל, תהיה רשאית, בכל עת, לבקר, לפקח, לבדוק ולהשגיח על ביצוע העבודות ועל קיום התחייבויותיו של המפקח (ושל משרד המפקחים, לפי הענין) על פי חוזה זה, ובכלל זה לנקוט בכל צעד או אמצעי, ולדרוש מהמפקח (וממשרד המפקחים, לפי ...
	9.3 מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו אחריות על החברה או על המנהל ולא יגרעו מאחריותו של המפקח (ושל משרד המפקחים, לפי הענין).
	9.4 החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לתת משוב על עבודת המפקח (ועבודת משרד המפקחים, לפי הענין), הן בסיומה של העבודה והן בעיצומה.

	10. אופן אספקת שירותי הפיקוח
	10.1 המפקח יבצע את כל הפעולות, השירותים והעבודות המפורטים במפרט המצורף כנספח 1.1 או 1.2 לחוזה, לפי העניין. לא תישמע מפי המפקח טענה לפטור מאחריות או מביצוע מחויבותו בשל כך שפעולה, שירות או עבודה המוטלים עליו בהתאם למפרט מוטלים גם על גורם שלישי.
	10.2 באמור לעיל אין כדי לפטור את המפקח מביצוע הפעולות המפורטות בנספח ההוראות המיוחדות (נספח 2 לחוזה), ככל שיש באלה כדי להוסיף על הפעולות הנדרשות בנספחים 1.1. או 1.2, לפי העניין, לחוזה.
	10.3 המפקח יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים לפרויקט בחוזה הקבלן, בשים לב לכלל ההוראות הקבועות בחוזה הקבלן, תוך מודעות והקפדה מרביים בנושאי איכות סביבה וקיימות, ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות...
	10.4 המפקח ישתף פעולה עם יועצים, נותני שירותים או מבצעי עבודות אחרים שיפעלו במסגרת הפרויקט.
	10.5 המפקח לא ינחה את הקבלן ולא יאשר ולא יורה לו לבצע עבודות, באופן העשוי להגדיל את התמורה הקבועה בחוזה הקבלן, לחייב קביעת מחירים שאינם קבועים בחוזה הקבלן או לשבש את לוחות הזמנים הקבועים בו, אלא באישור המנהל בכתב ומראש.
	10.6 היה ותופעל על ידי החברה מערכת לניהול פרויקטים, המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) יתחבר למערכת זו, יזין בה נתונים ויעבור הדרכות להפעלתה, הכל בהתאם להנחיות החברה. למען הסר ספק יובהר כי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ב...

	11. נוכחות באתר הפרויקט
	11.1 על המפקח להיות נוכח באתר הפרויקט בזמן ביצוע עבודות הבניה, בהתאם לקבוע בנספח ההוראות המיוחדות (נספח 2).
	11.2 על אף האמור בנספח 2, המפקח יהיה רשאי להיעדר במהלך יום עבודה מאתר הפרויקט במקרים הבאים:
	11.2.1 נערכת תצוגת חומרים או מוצרים הקשורים לפרויקט במפעל או במחסן של ספק או יצרן ונוכחותו של המפקח בתצוגה נדרשת לשם בחינה או אישור המוצרים לצורך הפרויקט;
	11.2.2 נערך סיור באתר ייצור, של אלמנטים מתועשים, כריית חומרים וכיו"ב, המרוחק מאתר הפרויקט, והמפקח נדרש להשתתף בסיור לצורך הפרויקט;
	11.2.3 סיבות אישיות – באישור המנהל.
	11.3 נבצר מהמפקח להיות נוכח באתר לתקופה העולה על שבעה ימים, ימנה המפקח מחליף שימלא את מקומו, ובלבד שקיבל את אישור המנהל לזהותו של המפקח המחליף, בכתב ומראש. על אף האמור, החברה תהיה רשאית למנות את המחליף בעצמה, לפי שיקול דעתה, ולמפקח לא תהיה טרוניה על כ...

	12. התמורה למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין)
	12.1 בתמורה לשירותי הפיקוח ולמילוי הוראות החוזה, תשלם החברה למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) שכר טרחה שייגזר משווי העבודה נטו (כהגדרתו דלעיל), שתבוצע בפועל במסגרת הפרויקט, וזאת בהתאם לשיעורים הבאים:
	12.1.1 בגין פיקוח על עבודת פיתוח: (1) עבודת פיתוח בהיקף הנמוך מחצי מיליון ש"ח – 2.9%; (2) עבודת פיתוח בהיקף שבין חצי מיליון ש"ח למיליון ש"ח – 2.8%; (3) עבודת פיתוח בהיקף שבין מיליון ש"ח ל-2 מיליון ש"ח – 2.75%; (4) עבודת פיתוח בהיקף העולה על 2 מיליון ש...
	12.1.2 בגין פיקוח על עבודת בינוי: (1) עבודת בינוי קבוע – 2.5%; (2) עבודת שיפוץ בהיקף שאינו עולה על 5 מיליון ש"ח – 3%; (3) עבודת שיפוץ בהיקף העולה על 5 מיליון ש"ח – 2.7%.
	12.2 על אף האמור לעיל, רשאית החברה לקבוע שכר טרחה בשיעור שונה מהאמור לעיל, וזאת ככל שהדבר פורט בנספח ההוראות המיוחדות (נספח 2 לחוזה).
	12.3 תמורה זו היא מלאה וסופית וכוללת את כל מרכיבי השירותים וכל עלות והוצאה הנובעות מהם, לרבות ביטוחים, ערבויות, מיסים, עמלות, אגרות, היטלים, תשלומי עובדים, מפקחים ייעודים וקבלני משנה אחרים, עבודה בכל שעה נדרשת (לרבות עבודה בלילה, ובימי מנוחה), הוצאות ...
	12.3.1 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כשיעורו במועד התשלום, שישולם על ידי החברה במועד תשלום התמורה על פי החוזה וכנגד חשבונית מס.

	13. מועד ואופן התשלום
	13.1 מועדי התשלום יהיו בהתאם למועדי התשלום לקבלן. דהיינו, בסמוך לאחר ביצוע כל תשלום ותשלום לקבלן, תשלם החברה למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) את החלק היחסי של שכר טרחתו, בשיעור שנקבע בהוראות המיוחדות, מתוך הסכום שהועבר לקבלן. זאת בכפוף לקבלת התשלומ...
	13.1.1 התמורה תשולם באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), אשר פרטיו ימסרו לחברה עם חתימת החוזה, וכנגד חשבונית מס כדין.
	13.2 כתנאי לתשלום התמורה, ימסור המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לחברה אישור תקף מטעם רשות המיסים בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, תנכה החברה מהתשלומים את סכומי המס על פי דין.

	14. זכויות במסמכים ושמירת סודיות
	14.1 לחברה נתונה זכות הבעלות המלאה, לרבות זכויות קניין רוחני, בתוכניות, במפרטים, במפות, בתרשימים, בחישובים, ביומן עבודה, בניירות עבודה ובכל המסמכים, בין בכתב ובין על מדיה מגנטית, שהוכנו על ידי המפקח או נמסרו לו בקשר עם הפרויקט.
	המפקח יחזיק במסמכים האמורים בנאמנות עבור החברה, לא יעשה בהם שימוש אלא לצורך פיקוח על ביצוע הפרויקט, וימציא לחברה, לפי דרישת המנהל, עותק מהם או את המקור וכל ההעתקים שלו.
	14.3 המפקח ישמור בסודיות מלאה כל מידע שיגיע לידיו, לידי עובדיו, לידי קבלני משנה שלו או מי מטעמם של אלה, בקשר לביצוע חוזה זה, לא יעשה שימוש במידע כאמור, במישרין או בעקיפין, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, וינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי למנו...
	14.3.1 בסעיף זה, "מידע": כל מסמך, נתונים ומידע בעל פה, בכתב או בכל צורה אחרת, הקשור בחוזה זה, בקבלן, בפרויקט, בחברה, ברשות, בפעילותן או במי מטעמן, אשר נמסר למפקח או למי מטעמו על ידי החברה, הרשות, המנהל או מי מטעמם או הגיע למפקח או מי מטעמו במסגרת חוזה...
	14.3.2 המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם.
	14.3.3 התחייבות המפקח ומי מטעמו לשמירת סודיות כאמור אינה מוגבלת בזמן.
	14.4 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו.

	15. איסור ניגוד עניינים וקבלת טובות הנאה
	15.1 המפקח או מי מטעמו לא יעמוד במצב של חשש לניגוד עניינים בין ענייניו הוא (לרבות קרוב משפחה, שותף לעסקים, לקוח וכיו"ב) לבין עניינן של החברה או הרשות או הקבלן, באופן ישיר או עקיף. המפקח יודיע לחברה באופן מיידי על כל עניין העלול להעמיד אותו או מי מטעמו...
	15.2 המפקח אינו רשאי לעסוק בעבודות בינוי או פיתוח או להיות בעל עניין בחברה שעוסקת בעבודות בינוי או פיתוח.
	15.3 המפקח או מי מטעמו לא ידרוש ולא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בפרויקט, במישרין או בעקיפין, כל תשלום או טובת הנאה אחרת. מבלי לגרוע מתוקפו של האיסור האמור, קיבל המפקח או מי מטעמו תשלום או טובת הנאה בניגוד לאמור לעיל, יודיע על כך המפקח לחברה באופן מיידי...
	15.4 מבלי לגרוע מהאמור, על המפקח וכל מי מטעמו יחולו האיסורים החלים על "עובד ציבור", כהגדרתו בסעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, והקבועים בפרק ט', סימן ה' לחוק האמור (עבירות שוחד), בקשר לקבלת טובת הנאה כאמור.
	15.5 המפקח יביא הוראות סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו המועסק בביצוע עבודות הפיקוח וידאג לביצוען על ידם.
	15.6 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 19.5 לחוזה, מובהר כי מפקח שהפר הוראה מהוראות סעיף זה יגרע מהמאגר לתקופה של 5 (חמש) שנים, בכפוף לכך שתינתן לו הזדמנות להביא את טענותיו בפני החברה.
	15.7 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה על תת-סעיפיו גם על המשרד, כל בעל עניין בו ועובדיו.

	16. אחריות המפקח, פיצוי ושיפוי
	16.1 המפקח יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, נזק (לרבות נזק כספי), הוצאה או הפסד, שיגרמו לרשות או למי מטעמה, לכל אדם, לרכוש או לגוף, באופן ישיר או עקיף, עקב מעשה או מחדל של המפקח או משרד המפקחים או של מי מעובדיו או של מי מקבלני המשנה שלו או של מי משלוחיו א...
	16.2 המפקח אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו, אם אחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), 1968, או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של המפקח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים...
	16.3 המפקח מתחייב לפצות את החברה, הרשות או מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה או הפסד, שהמפקח אחראי להם כאמור. כמו כן, המפקח ישפה את החברה, הרשות או מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שנדרשו או חויבו לשלם,...
	16.4 המפקח מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד החברה או הרשות או מי מטעמן בגין פגיעה כאמור. אין באמור כדי לחייב את החברה לצרף את המפקח כצד שלישי כאמור. לבקשת החברה או הרשות, יטפל המפקח בתביעה ויגן על החברה או הרשות או על עובדיהן.
	16.5 ככל שהמפקח מועסק על ידי משרד מפקחים תחולנה כלל החובות והאחריויות המפורטות בסעיף זה על תת-סעיפיו על המפקח ועל המשרד ביחד ולחוד.

	17. חובת ביטוח
	17.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות המפקח על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי בהתאם לסעיפים 16.1 ו-16.2 לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, המפקח יערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחים המצ"ב כנספח 3, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת ההתקשר...
	17.2 בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
	17.2.1 "המבוטח" יהיה המפקח, החברה והרשות, לרבות כל תאגיד בשליטתן וכל עובד של הנ"ל בגין או בקשר למעשה ו/או מחדלי המפקח .
	17.2.2 ביטול זכות השיבוב כלפי החברה והרשות ועובדיהן.
	17.2.3 סעיף אחריות צולבת.
	17.2.4 סעיף הקובע שביטול הביטוח או אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת שתישלח לחברה במכתב רשום שלושים יום לפחות לפני מועד הביטול או אי חידוש הביטוח.
	17.3 להבטחת התחייבותו של המפקח לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא המפקח לחברה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח 3 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי לעסוק בביטוח בישראל מטעם המפקח על הביטוח בישראל. המפקח מתחייב לחזור ולהמציא לחברה את נספח...
	17.4 ככל שחוזה זה נחתם על ידי משרד מפקחים החובה לערוך את הביטוחים ולהמציא את אישור קיום הביטוחים תחול על משרד המפקחים.
	17.5 מפקח עצמאי לא נדרש לערוך ביטוח חבות מעבידים ולהמציא אישור על קיום ביטוחים בגינו.
	17.6 גבולות האחריות בביטוחים הנדרשים :
	17.6.1 ביטוח צד ג' - 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח .
	17.6.2 ביטוח אחריות מקצועית :
	17.6.2.1 מפקח זוטר – 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח
	17.6.2.2 מפקח בכיר- 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
	17.6.2.3 מפקח בכיר מיוחד 4,000,000 ₪ למקרה והאחריות הנדרש לתקופת הביטוח.
	17.6.2.4 בפרויקטים בהיקף ביצוע של מעל 40,000,000 ₪ יקבע גבול  האחריות הנדרש מהמפקח על פי קביעת החברה.
	17.7  המפקח יהיה רשאי לערוך ביטוח אחריות מקצועית  משולב עם ביטוח צד ג'.  במקרה כזה גבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח הנדרש בביטוח המשולב, יהיה בהתאם לגבול האחריות הנדרש בביטוח האחריות המקצועית.

	18. הפרת החוזה
	18.1 על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.
	18.2 כהפרה יסודית של חוזה זה ייחשב כל אחד מאלה:
	18.2.1 אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות הסעיפים הבאים: 5, 9.1, 10, 11, 14, 15, 16.5, 20, 23.
	18.2.2 אי קיום או הפרה צפויה של הוראה מהוראות החוזה, אשר לא תוקנה במועד שנקבע לכך בהודעה שמסר הצד הנפגע לצד המפר, ואם לא נקבע – תוך זמן סביר;
	18.2.3 הפרות חוזרות ונשנות של הוראות החוזה, אף אם אינן מההוראות המנויות לעיל.
	18.2.4 קרות אחד מאלה: [1] הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק מרצון, או לפשיטת רגל של המפקח (או של משרד המפקחים, לפי הענין), שלא הוסרה כליל תוך שישים יום ממועד הגשתה; [2] הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), או בקשה למינ...
	18.3 המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) ידווח לחברה באופן מיידי, ככל הניתן, בקרות אירוע המהווה הפרה של הוראות החוזה, או אם לידיעתו עומד לקרות אירוע כאמור.

	19. ביטול החוזה וסיום ההתקשרות
	19.1 הפר המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) את החוזה הפרה יסודית, תהיה החברה זכאית לבטל את החוזה לאלתר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה, לרבות על פי סעיף 4.6 לעיל.
	19.2 המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) אינו רשאי לבטל את החוזה או להפסיק את ביצוע עבודת הפיקוח בשום מקרה, למעט במקרה של הפרה יסודית מצד החברה, ולאחר הודעה בכתב לחברה שישים יום מראש.

	20. חילוקי דעות בין הצדדים
	20.1 במקרה של סכסוך, חילוקי דעות, או אי הסכמה שיתגלו בין החברה או מי מטעמה לבין המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) בקשר עם ביצוע עבודת הפיקוח, המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לא יפסיק, לא יאט ולא יפגע בדרך אחרת בביצוע העבודות.

	21. העדר יחסי עובד  מעסיק
	21.1 הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין – קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעסיק בין החברה, הרשות או מי מטעמן לבין המפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין), עובדיו, קבלני משנה שלו, שלוחיו או הפועלים מטעמם של כל אלה.
	21.2 אם תוגש נגד החברה, הרשות או מי מטעמן תביעה שעניינה יחסי עובד ומעסיק ישפה המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) את החברה או את הרשות בגין כל תשלום כספי או חיוב שיפסק נגדן מיד עם דרישת החברה והצגת הפסק המחייב, ובלבד שהחברה או הרשות הודיעו למפקח (או למ...
	21.3 המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, קבלני המשנה שלו, שלוחיו, וכל הפועלים בביצוע עבודת הפיקוח, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעסיק עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר וזכויות סוציאל...

	22. קיזוז ועכבון
	22.1 החברה רשאית לקזז מכל סכום שהיא חייבת למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין), כל סכום שהמפקח חייב לה, קצוב או שאינו קצוב, על פי חוזה זה, על פי חוזה אחר או על פי דין.
	22.2 למפקח (או למשרד המפקחים, לפי הענין) לא תעמוד זכות קיזוז או זכות עיכבון כלשהן כלפי החברה או כלפי הרשות.

	23. העברת זכויות
	23.1 המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) לא ימחה, לא ישעבד ולא ימשכן את זכויותיו או את התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או חלקן, לצד שלישי כלשהו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש.
	23.2 החברה תהיה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי החוזה, כולן או חלקן, לכל גורם, ללא צורך בקבלת הסכמת המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין), ובלבד שהנעבר קיבל על עצמו את התחייבויות החברה כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפי הענין) על פי החו...
	23.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר תפקידים המוטלים עליה או על מי מטעמה בחוזה זה וכל זכות המוענקת לה או למי מטעמה על פי החוזה, לרשות או למי מטעמה, אף אם הרשות לא קיבלה על עצמה את התחייבויות החברה כלפי המפקח (או משרד המפקחים, לפ...

	24. שונות
	24.1 הסכמה של מי מהצדדים לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	24.2 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או ת...
	24.3 בכל מקום שננקטה לשון יחיד, לשון רבים במשמע ולהיפך. בכל מקום שננקטה לשון זכר, לשון נקבה במשמע ולהיפך.
	24.4 המפקח מצהיר כי הודע לו מפורשות כי יועציה המשפטיים של החברה הינם עורכי דין והם מייצגים את החברה בלבד ואינם חייבים בכל חובת נאמנות מכל סוג שהוא כלפי המתכנן. המפקח נעזר בעו"ד מטעמו, ומכל מקום ניתנה לו מלוא האפשרות וההזדמנות להסתייע לצרכי הסכם זה בעו...
	24.5 כל התרופות והסעדים המוקנים לרשות על פי חוזה זה יהיו מצטברים, ולא יגרעו מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחר המגיעים לחברה על פי כל דין בגין הפרת התחייבויות המפקח על פי חוזה זה ו/או בגין נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של ...
	24.6 הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת, כי הסכם זה ממצה את תנאי ההתקשרות של המפקח כנותן שירותי פיקוח לחברה ואין כל תוקף לטיוטות קודמות או למו"מ קודם או למצגים קודמים. כל הצהרה מצג או הבטחה בע"פ שנעשו בעבר או שיעשו בעתיד ע"י כל אדם לרבות עובדי החברה או שליח...
	24.7 כל שינוי בהוראות הסכם זה יהיה רק בכתב, ולא יחייב את החברה אלא אם נעשה על ידי מי שהוסמך על ידה.
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