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  ה ס כ ם
  

  20109200שנת  _ ____לחודש __ שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  
  ממשלת ישראל  ::ביןבין

  ;באמצעות החשב הכללי במשרד האוצר

  91030 ירושלים 1קפלן ' רח

  ירושלים,  הממשלהתקריי

  ")ממשלהה ":להלן(

  ;מצד אחד    

  
  __________________  ::וביןובין

  _______ ___ רישום'מס

    ' ______________מרח

  _______________עיר 

  ")יזםה ":להלן(

  ;מצד שני    

  

כי משרד , בין היתר,  קובע2002 –ב "תשס, )הקמה והפעלה(וק בית החולים באשדוד חו  :והואיל

 להתקשרות עם יזם ימשרד הבריאות ומינהל מקרקעי ישראל יפרסמו מכרז פומב, האוצר

 ; בית חולים באשדודשל  הקמה והפעלה ,וןנלתכ

, מימון, כנוןלת –ובתמצית , כהגדרתו להלן, לביצועו של הפרויקט פרסמה מכרז ממשלהוה  :והואיל

של בית חולים כללי בעיר אשדוד ושל מבנים לשירותים נלווים לבית  החזקההפעלה ו, הקמה

  ;החולים ולשימושים מסחריים

 זוכה כיזםבחרה ב, ז בהתאם להוראות המכרז למכריזםעל יסוד ההצעה שהגיש ה, ממשלהוה  :והואיל

  ;במכרז

  ;ר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלןיוהצדדים חפצים להסד  :והואיל

  
  

  :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך

  

   מבוא ומסמכים מבוא ומסמכים––' ' אארק רק פפ
  נספחים והגדרות, מבוא .1

 . ממנוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד 1.1

  :מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, כמפורט להלן, הנספחים להסכם זה 1.2
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יצורף לאחר ההכרזה על [ יזםתעודת התאגדות ומסמכי התאגדות של ה - 'אנספח  1.2.1

 .]יזםה

 ).לרבות תשריט ( חוזה הפיתוח-  'בנספח  1.2.2

 ).לרבות תשריט( חוזה החכירה -  'גנספח  1.2.3

 . טופס אישור הפעלה-  'דנספח  1.2.4

 ]יזםיצורף לאחר ההכרזה על ה[ . מענה המציע-  'הנספח  1.2.5

 .המכרזמסמכי  - 'ונספח  1.2.6

יצורף לפני כניסת ההסכם  [ וחברת האםים במציע נוסח התחייבות החבר- 'זנספח  1.2.7

 .]לתוקף

 . נספח הבינוי והתכנון- 'חנספח  1.2.8

 .זכייה נוסח ערבות ה- 'טנספח  1.2.9

 .כתב ערבות הביצוע – 1/'ינספח  1.2.10

 .כתב ערבות הביצוע המופחת –  2/'נספח י 1.2.11

 . נוסח ערבות ההפעלה-  'יאנספח  1.2.12

 . נוסח אישור ביטוח לתקופת ההקמה- 'יבנספח  1.2.13

 . נוסח אישור ביטוח לתקופת ההפעלה- 'יגנספח  1.2.14

 .לוחות זמנים - 'ידנספח  1.2.15

 .המעטפתאישור שלב טופס  –' ונספח ט 1.2.16

 .אישור הפעלה חלקיטופס   - ' זנספח ט 1.2.17

   .הפעלה סופיאישור טופס  – 'נספח יז 1.2.18

 אם כוונה אחרת עולה זולת, בהסכם זה יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצידם 1.3

 :במפורש מנוסח הכתוב

  

  .להסכם הפרויקט' שלבים בפרויקט כמפורט בנספח יד    "אבני דרך"

,  מיטות184הפעלת בית החולים במתכונת של לפחות לאישור  -  "אישור הפעלה"

נוסח (" 'דנספח כב "בנוסח המצ מנהלת הפרויקטעל ידי חתום ה

  .להסכם") אישור הפעלה טופס

 הפעלה אישור"

  "חלקי 

אישור חתום על ידי מנהלת הפרויקט להפעלת בית החולים   

לתקופה ,  מיטות)184(מאה שמונים וארבע במתכונת נמוכה מ

  .להסכם זה 36.3  353.בסעיף  ובתנאים שייקבעו כמפורט שתיקבע

 אישור הפעלה"

  "סופי

 'זינספח כב "בנוסח המצ מנהלת הפרויקטעל ידי אישור חתום  -

  . מיטות300בגין הפעלת ,  הפרויקטלהסכם")  סופיאישור הפעלה("

 –ב "תשמ, )בזק ושידורים( לחוק התקשורת 1 בסעיףכהגדרתם  -  "אמצעי שליטה"

1982.  

אתר "או " האתר"

אתר " או " ודותהעב

  "הפרויקט

סמוך אשר משמש את לרבות כל שטח ו, כהגדרתם להלן, המקרקעין  -

ככל שניתנו ליזם , היזם לצורך ביצוע עבודות הבניה במקרקעין

  .  אישורים ורשות לעשות בו שימוש

תייגות של ובכפוף לכל הס ,מנהלת הפרויקטאישור בכתב מטעם  -  "אישור תוכנית"

  .הממשלה
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  .המכרז והסכם זה,  נשוא הפרויקטחוליםבית ה -  "חוליםבית ה"

כל ישות משפטית : מ או חברה לתועלת הציבור"לגבי חברה בע) 1( -  " מניותבעל"

המחזיק בהון המניות של ) ל"בישראל או בחו, תאגיד או אדם פרטי(

ינו חבר כל ישות משפטית שה: לגבי גוף שהינו עמותה) 2(; החברה

שותף , כל שותף: לגבי שותפות או שותפות מוגבלת) 3(; בעמותה

הנאמן וכן כל : לגבי נאמנות) 4(; כללי או שותף מוגבל בשותפות

  .נהנה של הנאמנות

 )או יחד עם אחרים(גורם או גוף סטטוטורי האחראי בלעדית   -  "בעל תשתית"

ע מכלליות מבלי לגרו, לרבות ,לתשתית או לתשתיות בתחום טיפולו

הרשאה ברשות מקומית וכל גוף הפועל מטעמה או , האמור לעיל

ויזיה וחברות טל, חברת החשמל לישראל, חברת בזק, כל דין מכוח

גורמים וזכיינים , חברה עירונית, חברה כלכלית, ןייובכבלים או לו

 ל כל לרבות נציגיהם המוסמכים ש,האחראים לתשתיותאחרים 

  .הלא

צורך  בהסכם להעברת הידע ליזםהישות המשפטית שעימה קשור ה -  "הגורם המקצועי"

  . הניהול וההפעלה של בית החולים

פסק דין וכל החלטה מוסמכת של , תקנה, לרבות כל חיקוק, כל דין -  "דין"

יכלול המונח , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. רשות סטטוטורית

, הנחיה, נוהל, הוראה, גם את נהלי משרד הבריאות וכל צו" דין"

, החלים על תכנון, תקן או החלטה של כל רשות מוסמכת אחרת

  .הקמה והפעלה של בית חולים

בכל . מעת לעת, המונח דין יתייחס לדין התקף, למען הסר ספק

לרבות החוק או , מקרה שהסכם זה מתייחס להוראת דין מסוימת

, יראו אותו כמתייחס גם לכל הוראת דין שמעדכנת, הפקודה

  .תקנת או מחליפה אותהמ

  המסחריתדמי שימוש שנתיים מהוונים בגין זכויות הבניה -  "דמי היוון"

 כהגדרתה בחוזה , לתקופת החכירה,ע"במקרקעין על פי התב

 מהצעת %50 והמהווים  להסכם הפרויקט'נספח גהחכירה ב

  . עבור דמי היוון ורישיוןהמחיר

 מהצעת 50% בית החולים שערכו שיון להקמתיתשלום עבור ר -  "שיוןידמי ר"

במועד אבני , בחלקים ואשר ישולם שיוןידמי הוון ורהמחיר עבור 

  .הדרך בלוח הזמנים הרלוונטיים לתשלום

דמי ההיוון "

הצעת " או "ןוהרישיו

  "מחיר

שיון ודמי י עבור דמי ר,בהצעה במכרז, מציעהמחיר אשר הציע ה -

מוש שנתיים  ואשר מחציתו תיחשב לתשלום דמי שי,חכירה

ע "במקרקעין על פי התבהמסחרית בגין זכויות הבניה , מהוונים

ואילו , 'נספח גלתקופת החכירה כהגדרתה בחוזה החכירה ב

   . להלןמוגדר כשיון חד פעמייםייה תיחשב לדמי רימחציתו השנ

דרישות "

  "המינימום

, הקמת והפעלה בתי חולים, כל הדרישות והתנאים הנוגעים לתכנון -

וכן כל הדרישות , כפי שיהיו מעת לעת, פי נהלי משרד הבריאותעל 

בכל אחד מפרקי נספח ) על תתי סעיפיו (1 בסעיףהמפורטות 

, מבלי לפגוע בכלליות ההגדרה שלעיל. ההפעלה ומענה המציע

יפורש כמתייחס תחילה " דרישות המינימום"השימוש במונח 

ישות ולאחר מכן לדר, לדרישות המפורטות בנספח ההפעלה

  .הקבועות בנהלי משרד הבריאות
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בגין זכות שעמדה לממשלה לביטול , הודעת הממשלה ליזם ולמממן - "הודעת קדם ביטול"

תודיע על כך ליזם , בכל עת לאחר כניסת ההסכם לתוקף, הסכם זה

   .להסכם 66.2 65.2 כמפורט בסעיף ולמממן

  

או " ההזמנה"

ההזמנה להציע "

  "הצעות

תיקוניה וכל הודעה או הבהרה , על נספחיה, צעותההזמנה להציע ה -

   על ידי ועדת המכרזיםשניתנו בקשר אליה

 או "ההסכם"

  "הסכם הפרויקט"

, כל נספחיועל , ביצוע הפרויקטל, יזםהעם הנחתם  ,הסכם זה -

בעתיד באישור  שיצורף להסכם ,וסוג מין  מכל,לרבות כל מסמך

  .מהסכם הפרויקטכחלק ,  כן תחשב הצעת היזם. בכתבממשלהה

  .הסכם בין היזם לבין הקבלן הראשי להקמת בית החולים -  "הסכם הקמה"

למעט ( מימון לצורך הסכם זה יזםכל ההסכמים מכוחם מועמד ל -  "הסכמי המימון"

   ).אשראי ספקים

הכרוכים בהפעלה של בית , והשירותיםהעבודות , הפעולותכל  -  "ההפעלה"

  .הדרושות לפי כל דין ולפי הסכם זהלרבות כל הפעולות , החולים

הצעת " או "ההצעה"

ההצעה "או " היזם

  "במכרז

במסגרת המכרז ,  במענה למכרזיזםהעל ידי ההצעה שהוגשה  -

ועדת על ידי  זוכהואשר נבחרה כהצעה ה, ובהתאם להוראותיו

הבהרה או מחיקה שנעשו , תיקון, ובכפוף לכל השלמה, המכרזים

  .ה ובאישורהבהצעה לפי דרישת הממשל

ההתחייבויות "

  "הנוספות

ואשר חורגות , כל התחייבות שהיזם נטל על עצמו במענה המציע -

התחייבויות שהיזם נטל על עצמו : ובפרט, מדרישות המינימום

אשר על פי תנאי ההזמנה ניתן בגינם , בסעיפים במענה המציע

  .לצורך בחירת היזם במכרז, ניקוד

או " כרזיםועדת המ"

  "הועדה"

על ידי החשב הכללי משרדית אשר מונתה -יןהבם זיכרועדת המ  -

 ם שלמכרז הכוללת נציגיהסום ופרהכנה רך לצובמשרד האוצר 

   .הבריאות והמינהלמשרד , משרד האוצר

כמפורט , המציע אשר הגיש את ההצעה המדורגת במקום השני -  "זוכה אלטרנטיבי"

  . להזמנה14.3בסעיף 

ואשר אושרו , היזם המשפטיים המרכיבים את גורמיםאחד מהכל  -  "חברים במציע"

בכפוף לכל שינוי שאושר לפי תנאי , במסגרת הליך המיון המוקדם

  .המכרז

אישיות משפטית אשר יש לה : לעניין תאגיד למטרת רווח) 1( -  "חברת האם"

, עמותה(לעניין תאגיד שאינו למטרת רווח ) 2(; שליטה בתאגיד

תאגיד שהינו חבר ): ברה לתועלת הציבורח, תעותומאניאגודה 

כמפורט , אשר התחייב לערוב לתאגיד, בתאגיד שאינו למטרת רווח

  .בהליך המיון המוקדם

ין י הניתנת על ידי גוף שאינו בעל ענםזיהלוואה או העמדת מימון ל -  "חוב בכיר"

 שהיא בכירה ממנה על םזיאשר אין התחייבות אחרת של ה, םזיב

  .הסכםה בהתאם להוראות משלהשרה על ידי המואו, פי תנאיה

ין י הניתנת על ידי גוף שאינו בעל ענםזיהלוואה או העמדת מימון ל -  "חוב נחות"

אך למעט  (יזםאשר לפי תנאיה נחותה לחוב אחר של ה, םזיב

השקעה בהון מניות נפרע והלוואות בעלים ולמעט אשראי ספקים 

  .הסכםהתאם להוראות בה ואושרה  על ידי ) וכן למעט תרומות



    

 

 

-5-

בנוסח המצורף , לחכירת המקרקעין, חוזה בין המינהל לבין היזם -  "חוזה החכירה"

  .'נספח גלהסכם זה כ

על פיו המינהל מעמיד לרשות היזם , חוזה בין המינהל לבין היזם -  "חוזה הפיתוח"

, לצורך הקמת הפרויקט ולתקופת הפיתוח בלבד, את המקרקעין

  .'נספח בכם זה כבנוסח המצורף להס

  .2002 –ב "התשס, )הקמה והפעלה(חוק בית החולים באשדוד  -  "החוק"

יום הכרזת היזם "

  "במכרז

לנציג , המודיעה על זהות היזם, יום משלוח הודעת ועדת המכרזים -

היום בו נשלחה ליזם : לגבי יזם אלטרנטיבי שמונה ליזם. היזם

  .א נקבע כיזםלפיה הו, האלטרנטיבי הודעת ועדת המכרזים

נבחרה כהצעה , בהתאם להוראות המכרז, שר הצעתואציע המ  -  " יזםה"

אשר מנהלת הפרויקט , אלטרנטיביזוכה ולרבות , מכרזהזוכה ב

  .החליטה למנותו כיזם

  . להסכם הפרויקט27.1כמפורט בסעיף     "ח עליוןכו"

כללי חשבונאות "

  " מקובלים בישראל

נטית כפי שנקבעו על ידי המוסד כללי חשבונאות ותקינה רלוו -

  .הישראלי לתקינה בחשבונאות

לרבות שירותים הניתנים על ידי צוות רפואי אחר שאינו כולל     "ר"מב"

 םובכללם שירותי', עובדי מעבדה וכו, טכנאים, רופאים כגון אחיות

, שירותי אבחון, שירותי מעבדה, שירותי הדמיה, אמבולטוריים

לאחר , ות או כל שירות רפואי אחרבדיקות תקופתי, ניתוחים

השירותים יינתנו רק על ידי צוות . אישורו על ידי מינהל הרפואה

  .בית החולים

מדד ", "המדד"

מדד "או " המחירים

  "המחירים לצרכן

הלשכה על ידי מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם  -

  .המרכזית לסטטיסטיקה

אלא אם , למועד האחרון להציע הצעות במכרזהמחירים מדד  -  "מדד הבסיסיה"

על מדד אחר שישמש , בהודעה למציעים, קבעה ועדת המכרזים

   .כמדד הבסיסי

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר  -  " יום מסויםבמדד "

בין אם , מהנקוב במסמך זה וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו

, ים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאויהיה בנוי על אותם נתונ

  .הידוע בבוקר אותו יום

מדד תשומות "

  "הבנייה

מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   

ובלבד שאם מדד זה יחדל . לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

החל מהמועד בו חדל להתפרסם ואילך יבוא במקומו , מלהתקיים 

 מדד -ם לא הוסכם כאמור  וא, מדד שיוסכם בין הצדדים 

  .המחירים לצרכן

בהתאם למסמכי , המודל הפיננסי שהגיש היזם בהצעתו במכרז -  "המודל הפיננסי"

שנעשו על פי דרישת , לרבות כל שינוי או תיקון שלו, המכרז

  .או באישורה/הממשלה ו
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  :אחד מהגופים האמורים -  "מוסד פיננסי"

-I. ק הבנקאות תאגיד בנקאי או תאגיד עזר על פי חו

  .1981 -א "התשמ) רישוי

II.  מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים

  1981א "התשמ) ביטוח(פיננסיים 

II.  קופת גמל כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים

  .2005ה "התשס)קופות גמל(פיננסיים 

IV. כמשמעותה בחוק , קרן להשקעות משותפות בנאמנות

    .1994ד "התשנ, ההשקעות משותפות בנאמנות 

  

מועד אישור 

  התשלום

על ידי , מועד אישור הדרישה לתשלום מענק ההקמה הרלוונטי  

  .(.  להסכם זה 245.כמפורט בסעיף מנהלת הפרויקט 

מועד חתימת "

   " ההסכם

הסכם נכנס הוהפרויקט  על הסכם  הממשלההמועד בו חותמת -

המתאימות  העמיד את הערבויות שהיזםשהזכיין  ובלבד ,לתוקף

  . להלן8 בסעיף כמפורט מנהל לפרויקטומינה 

חדשים ממועד חתימת ההסכם ) 1210( שנים עשרעשרה מועד החל     "המועד הקובע"

 ובלבד , כהגדרתו להלן,כהגדרתו לעיל ובו מסתיים השלב המקדמי

ממועד זה על .  להסכם זה'בפרק גשמולאו כל התנאים המפורטים 

סך  חדשים ו60וך תב מיטות 184היזם להשלים הקמה והפעלה של 

  .  חדשים120 מיטות בתוך 300 של 

 תחילת מועד"

  "עבודות ההקמה

המועד בו אישרה המנהלת כי נתמלאו כל התנאים בשלב  -

  . והיזם רשאי להתחיל בעבודות ההקמה כהגדרתן להלןמיםקדוהמ

  .מינהל מקרקעי ישראל -  "המינהל"

על , חולים של בית ההחזקהו הפעלה, הקמה, מימון, המכרז לתכנון  -  " המכרז"

  . כמפורט בהזמנה להציע הצעות, כל שלביו

, או קבוצה של מממנים שבראשה עומד מוסד פיננסי, מוסד פיננסי -  "המממן"

שנמסרו לממשלה ואושרו , אשר עימה התקשר היזם בהסכמי מימון

  .על ידה בהתאם להוראות הסכם זה

כי למעט ככל , מובהר. יבאמצעות החשב הכלל, הממשלה   -  " ממשלהה"

" הממשלה"המונח , בהוראה ספציפית, שמשתמעת כוונה אחרת

והשימוש במונח , בלבד, יתייחס לפעולת הממשלה כצד לחוזה הזה

שיקול דעת או תפקיד העומדים לממשלה , זה לא יגרע מכל סמכות

  .ולכל זרוע שלה בתפקידם כרשות מוסמכת

 "מנהלת הפרויקט"

  "המנהלת"או 

המורכב ,  המנהלי הממונה על ידי הממשלה לצורך הסכם זההגוף -

כפי שיקבע על ידי הממשלה מעת , מנציגי משרד האוצר והבריאות

  לעת
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      "מכרזמסמכי ה"

  

כמתואר בהזמנה (על כל שלביו , כים המהווים את המכרזכל המסמ  -

או שנמסרו למציעים בקשר עם , והמצורפים אליו, )להציע הצעות

לרבות כל תוספת או , הוראות המכרז המפורשותי על פ, המכרז

 מבלי לגרוע .מציעים לממשלהה מסורתאו תיקון בכתב שמסרה 

את , בין היתר, מסמכי המכרז יכללו, מכלליות האמור לעיל

הודעות ועדת ) 2(; ההזמנה להציע הצעות) 1: (המסמכים הבאים

וכל לרבות כל נספחיה , ההצעה שהגיש היזם במכרז) 3(; המכרזים

הצעת היזם ) 5(; מסמכי המיון המוקדם) 4(; מסמך שצורף אליה

  .הסכם הפרויקט על נספחיו) 6(; בשלב המיון המוקדם

 הפעלת אופן לגבי, במסגרת הצעתו במכרז, המציע שיגיש מענה ה -  "מענה המציע"

, חוליםה בית של ולהפעלה לניהול ,להקמה והצעהחולים ה בית

הזמנה ובהתאם לדרישות נספח כנדרש ב, ותחזוקתו תכנונו

  .ההפעלה ומענה המציע

  . להסכם זה44 43 בסעיףכמפורט  -  "מענק הקמה"

  

, "המקרקעין"

" מקרקעי הפרויקט"

שטח בית "או 

  "החולים

 2דהיינו השטח הידוע כמגרש , השטח המיועד להקמת בית החולים -

 וחלק מחלקה 2022גוש  ב2חלק מחלקה  (105/101/02/3ע "לפי תב

 המצורף לחוזה בתשריטתוחם בקו אדום מכ הכל, )2023גוש  ב30

  .הפיתוח ולחוזה החכירה

  .משרד הבריאות  -  " המשרד"

  .יזם בהסכם לצורך תכנון בית החולים קשור הושעימהגורם  -  "המתכנן הראשי"

או "  מתכננים"

  "יועצים"

כל יועץ אחר מכל תחום מקצוע שהוא ו, מהנדס, מתכנן, אדריכל  -

 הסכם זהין הנוגע ליבכל ענאו עבורו  הפועלים מטעמו ,יזםטעם המ

  .או לפרויקט

נהלי משרד "

  "הבריאות

,  משרד הבריאותתקן או החלטה של, הנחיה, נוהל, הוראה, כל צו -

או , תחזוקה, הפעלה, הקמה, הנוגעים במישרין או בעקיפין לתכנון

וד רפואי צי, שירותים רפואיים, מרפאות, רישוי של בתי חולים

  .כפי שיהיו מעת לעת, ב"וכיו

נספח ההפעלה "

או " ומענה המציע

  "נספח ההפעלה"

הכולל את דרישות המינימום ואת , להזמנה להציע הצעות' נספח ד -

  .מענה המציע

 או "ציעמנציג ה"

  "יזםנציג ה"

  

 יזםה כנציג, לכל דבר ועניין, אשר ישמש, )יחיד שאינו תאגיד(אדם   -

ו ליתחשב כא, יזםה שתימסר לנציג הדעהול כ. זההסכם רך לצו

  . ממועד מסירתהחייבו ותיזםמסרה לנ

והפעולות המבוצעות או הדרושות לפי הסכם זה ולפי כל העבודות   -  " עבודות ההקמה"

לרבות עבודות , הקמתו וציודו, כל דין בקשר לתכנון בית חולים

  .בקשר לתשתיות הכרוכות בכך

      

או " ערבות"

   "ויותערב"

    

  או בטוחה אחרת אשר נמסרה או הועמדה על ידי היזםותברכל ע  -

ולרבות הערבויות אשר , הבטחת התחייבויותיו  על פי ההסכםשם ל

היזם הגיש במסגרת המכרז ואלה שהוא נדרש להעמיד על פי הסכם 

או תצורף , שתחליף כל ערבות כאמוראו בטוחה וכן כל ערבות , זה

  .אליה
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 או" הפקודה"

פקודת בריאות "

  "העם

  .1940, פקודת בריאות העם  - 

זקה של בית חולים כללי בעיר הפעלה והח, הקמה, מימון, תכנון -  "הפרויקט"

אשדוד ושל מבנים לשירותים נלווים לבית החולים ולשימושים 

  .והכול בהתאם ובכפוף לדין ולהסכם זה, מסחריים

  .קמה והגורם המקצועיקבלן הה, המתכנן הראשי -  " הצוות המקצועי"

צוות הניהול "

  "והפיקוח

כל תקופת בקביעות במשך עסיק י היזםש צוות ניהול מקצועי הנדסי  

 היזםיבצע ויבקר מטעמו של , יתאם,  יתכנןואשר, הקמהוההתכנון 

במהלך שלבי , היזםוהביצוע החלות על  את כל עבודות התכנון

נספח הבינוי  ל5בסעיף כמפורט , הביצועוהאישורים , התכנון

  .)'נספח ח(והתכנון 

  

בביצוע כל חלק , במישרין או בעקיפין, כל גורם הפועל מטעם היזם  -  "קבלן"

  .  לאמור בהסכם זהובכפוף בהתאם ,  ההקמהשל עבודות

  .חולים בהסכם להקמת בית היזםההגוף עימו התקשר  -  "קבלן ההקמה"

 או "רישיון הפעלה"

  "הרישיון"

שם  ל,מכוח הפקודה, נתן מאת משרד הבריאותית שתעודת רישום  

  .פעלת בית החולים באשדודה

תאגיד שהוקם בדין או בעל , לרבות כל משרד ממשלתי, כל רשות - "רשויות מוסמכות"

או הסכמה לצורך , היתר, אישור, אשר נדרש ממנו רשיון, תשתיות

, לרבות תכנון בית החולים, ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו

  .והפעלתוהקמתו 

שער חליפין של "

מטבע פלוני למועד 

  "פלוני

ח למטבע הפלוני האחרון שפורסם על "השער היציג להמרה של הש  

  . במועד הפלוני11:00ידי בנק ישראל עד לשעה 

עשרה תקופה שתחילתה בחתימת ההסכם על ידי הממשלה וסיומה     "השלב המקדמי"

  .בעחדשים לאחר מכן במועד הקו) 1210(שנים עשר 

 עטפתשלב המ"

  "בנהמל

 שלב בפרויקט המהווה אבן דרך לקבלת תשלום מענק הקמה  

  .  להסכם2.45כמפורט בסעיף 

ת מקשלב ה"

  "בנהמה

שלב בפרויקט המהווה אבן דרך לקבלת תשלום מענק הקמה   

  . להסכם3.45כמפורט בסעיף 

, )םבזק ושידורי(התקשורת חוק  ל1 בסעיףכהגדרתו של מונח זה  -  "שליטה"

  .1982-ב"תשמ

החלה על השטח המיועד לבית , 105/101/02/3תוכנית מתאר מספר   -  " ע"התב"

נוספת או מתוקנת החלה או , או כל תכנית חלופית/החולים ו

החל ממועד הגשת , שתחול בעתיד על שטח מתחם בית החולים

  .ההצעה של היזם במכרז ואילך
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המבוססים על , דריכליים והנדסייםמערכת תוכניות ומסמכים א -  "תכנון מפורט"

המתארת את כל מרכיבי , ממשלההעל ידי התכנון הסופי שאושר 

בכל , בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, ברמת פירוט גבוהה, הפרויקט

את כל , או מפורט יותר, 1:50. מ.בק, יפלינות המקצועיותצהדיס

התכנון המפורט כפוף . הנדרש לביצוע הפרויקט על כל מערכותיו

  .סכם ונספחיו והוראות כל דיןהלכל הוראות ה

מערכת תוכניות ומסמכים אדריכליים והנדסיים המתארת את כל  -  "תכנון סופי"

מרכיבי הפרויקט באופן מלא המאפשר הבנה מלאה של מכלול 

התכנון הסופי כפוף לכל . המערכות והתשתיות המוצעים, המבנים

  .הוראות הסכם זה ונספחיו והוראות כל דין

  "כניותות"

  

 בהתאם להוראות הסכם יזםהעל ידי  ממשלהשהועברו לכניות והת  -

כניות ו לרבות כל שינוי בת, אם אושרו,ידה- זה ואשר אושרו על

כנית ווכן כל ת; ממשלההעל ידי שאושר בכתב ובמפורש , כאמור

  .מעת לעת, ממשלההעל ידי אחרת אשר תאושר בכתב ובמפורש 

 וכל עוד לא בוטל הפעלההאישור ה שתחילתה במועד קבלת תקופ -  "תקופת ההפעלה"

  .רשיון ההפעלה שניתן ליזם על ידי משרד הבריאות

  "תקופת ההקמה"

  

וסיומה במועד קבלת אישור , הקובעתקופה שתחילתה במועד   -

  .הפעלה

תשלום מענק "

  "ההקמה

  . להסכם הפרויקט44 43כהגדרתו בסעיף   

ותסתיים לאחר , ילה במועד קבלת אישור ההפעלההתקופה המתח -  "תקופת הבקרה"

, חודשים ממועד זה או במועד מאוחר יותר) 36(שלושים ושישה 

  . להלן 42 42 בסעיףבכפוף לתנאים הקבועים 

וכן כל , כבישים ודרכי גישה, תקשורת, גז, ביוב, מים, חשמל, לרבות -  "תשתיות"

ניהול והפעלה של בית לאו /הקמה ותשתית אחרת הדרושה ל

  . בהתאם להוראות כל דין הסכם זה ונספחיוחוליםה

, מונחים אשר לא הוגדרו בהסכם זה יפורשו על פי המשמעות שניתנה להם ביתר מסמכי המכרז 1.4

  .אם ניתנה

 פרשנות .2

  הוראות משלימות 2.1

ויפורשו , בכפוף לאמור להלן, סמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זהמ 2.1.1

  .אםבהת

 מענה המציע או בכלו ההפעלה לרבות בנספח, כל דרישה שפורטה במסמכי המכרז 2.1.2

תמשיך לחול גם אם לא פורטה במפורש במסגרת הסכם , מסמך אחר שנכלל במכרז

 .זה

  עדיפות בין מסמכים 2.2

משמעות -התאמה או דו- אי ,מקרה של סתירהבכל , בהעדר קביעה מפורשת אחרת בהסכם

יהיה , רישיוןוהכפוף לכל דין , ם השונים המהווים את ההסכםלגבי הוראה כלשהי במסמכי

לרבות ההוראות הכלולות בהם ,  השונים המהווים את ההסכםהעדיפויות בין המסמכים סדר

 : כמפורט להלן

  ;דרישות המינימוםוזה  הסכםגוף  2.2.1
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 ;פרט למענה המציע, יתר נספחי ההסכם 2.2.2

 ;מענה המציע 2.2.3

 ;ההזמנה להציע הצעות 2.2.4

 ;הציע הצעותנספחי ההזמנה ל 2.2.5

למעט מסמך מענה המציע , כל המסמכים שהגיש המציע במסגרת הצעתו במכרז 2.2.6

 ,הממשלה שלדעת ,ההצעה במסגרת יזםה התחייבויות כל ,ספק הסר למען ,אולם(

 המפורטות הדרישות על עדיפות או מוסיפות ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקולעל פי 

 , הפרויקטמהסכם נפרד יבלת כחלק תחשבנה , הפרויקטובהסכם זו בהזמנה

 ;)עדיפות ותהיינה

 כל לרבות ,המוקדם המיון בשלב הצעות להציע להזמנה יזםה שהגיש המענה 2.2.7

  ;ההזמנה להוראות בהתאם עדכוניה

לרבות כל , במכרז) PQ - שלב ה(ההזמנה להציע הצעות בשלב המיון המוקדם  2.2.8

 . במסגרתה הגישיזםולרבות כל המסמכים שה, עדכוניה בהתאם להוראות ההזמנה

 הוראות נוספות 2.3
 :מובהר כי, למרות האמור לעיל

 אולם. יגברו הוראות הדין, בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההסכם לבין הדין 2.3.1

הוראות המצויות במסמכי , ממשלהלפי שיקול דעתה הבלעדי של ה ,במקרה שבו

 .יגברו הוראות ההסכם, ההסכם באות להוסיף על דרישות הדין או לשפר מהם

,  והמינהל במקרקעיןיזםבכל הנוגע לזכויות ה,  לעיל 22. 22. בסעיףאף האמור על  2.3.2

 .על הוראות הסכם זה, לפי העניין, יגברו הוראות חוזה הפיתוח או חוזה החכירה

על פי שיקול דעתה , ממשלהשלדעת ה,  במסגרת מענה המציעיזםכל התחייבויות ה 2.3.3

בדרישות הסכם  והבגוף , יפות על הדרישות המפורטות בדיןמוס, הבלעדי והמוחלט

דרישות ההסכם או , הוראות הדיןיגברו על , ן או משפרות את תנאיההמינימום

  .לפי העניין, המינימום

משמעות  התאמה או דו  אי,בכל מקרה שתהא סתירה, על אף כל האמור בהסכם זה 2.3.4

 בסעיףכמפורט (כם לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את ההס

ה הבלעדי על פי שיקול דעת, ממשלהתגבר תמיד ההוראה העדיפה ל, )לעיל  22. 22.

 .והמוחלט

  כלליכללי  --' ' בבפרק פרק 

 מהות ההתקשרות .3
ם של בית חוליהפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןלתבהסכם זה מעניקה הממשלה ליזם רישיון 

בהתאם , כללי בעיר אשדוד ושל מבנים לשירותים נלווים לבית החולים ולשימושים מסחריים

  "). הפרויקט: "להלן(להוראות הסכם זה 

  תקופת ההסכם .4

מיום חתימת הממשלה על ההסכם ועד לתום חמש שנים מלאות מיום הפעלת תהיה ההסכם תקופת 

קודם  ,כדיןאלא אם בוטל הסכם זה  ,ת מיטו)300( שלוש מאותבית החולים בהיקף שלא יפחת מ
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יודגש כי לאחר תקופת ההסכם ימשיך לפעול בית .  ולא תוקנה ההפרהאו הופר על ידי היזם, לכן

    .החולים תחת סמכויות משרד הבריאות ונהליו  וכמפורט בהוראות כל דין

 יזםהצהרות ה .5
 : כדלקמן, מצהיר בזהיזםה

, לצורךנת ישראל בהתאם להוראות מסמכי המכרז דידיני מעל פי  שהתאגד כדין תאגידהוא  5.1

 .הפרויקטביצוע ויישום , רק לצורךוואך 
על ידי מעודכן ליום חתימת ההסכם , יזםשל הומסמכי היסוד וההתאגדות תעודת ההתאגדות 

 . להסכם'אנספח ויסומנו כ יזםהעל ידי  יצורפו, יזםה

וכי , וכל דין רלוונטי, סכםה הלרבות, בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרזקרא הוא  5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור . וכל דין רלוונטי, זה הסכם ,כל תנאי המכרזהיטב נהירים לו 

כי ,  ואת הדרישות של כל רשות מוסמכת משרד הבריאותנהליכי בדק את  מאשר יזםה, לעיל

ל טענה של אי והוא יהיה מנוע מלטעון כ, ידועים לו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקםהם 

 .ל"של איזה מהמסמכים הנאו טעות בהבנה  אי הבנה ,ידיעה

את מכלול וכן בדק  ,סביבתםאותם ואת אה ובדק באמצעות מומחים ורמקרקעין בביקר הוא  5.3

את התשתיות , )' וכותכנוניים, משפטיים, גיאולוגיים,  תנאים פיזיים,לרבות(התנאים , הנתונים

והמתוכננות בשטח בית , ם לאובין אם פעילות ובין א, קרקעיות הקיימות- העיליות והתת

על פי שבהן הוא מחויב  לביצוע כל העבודות ותהנסיבות הנוגעבחן את מכלול הוא ; החולים

וביחס מקרקעין  ל ביחס,מכל מין וסוג, התאמה- איה שלהוא מוותר בזה על כל טענו; הסכם זה

 .לכל הנובע מהם

ומבלי להסתמך על כל מצג או מסמך  , באמצעות מומחיםותלרבבאופן עצמאי ו, בדק היטבהוא  5.4

הסכם זה על פי את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו , שפרסמה ועדת המכרזים

, ספקת חומריםה בנוגע ל,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במלואן, וביצוע הפרויקט

על פי ושים לביצוע התחייבויותיו דר אשר יהיוהמשאבים והתנאים האדם ויתר  כוח, ציוד

הכנת , ובירר כל פרט הדרוש לו לצורך ההשתתפות במכרז, הסכם זה ובמועדים הנקובים בו

והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה , ההתקשרות בהסכם זה וביצועו, והגשת ההצעה במכרז

 .  בכל אלה או בחלק מהםאו טעות חוסר בדבר 

, הנסיון, הידע, הכלים, הכישורים המקצועיים והטכניים, נותהמיומ, יש לו היכולת הפיננסית 5.5

פי   על לביצוע התחייבויותיוהדרושיםוהמשאבים האמצעים כוח האדם המקצועי וכל יתר 

על כל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיו יש ביכולתו להשיג את ו ;הסכם זה

 .כם זהבהסשוהכל בהתאם לתנאים ולדרישות , הסכם זהפי 

את כל השיקולים הנוגעים לפרויקט ולהסכם ולקח בחשבון את  ,על יסוד בדיקותיו, הוא שקל 5.6

התשלום שהציע בהצעה . והגיש את ההצעה לאחר האמור, כל הסיכונים הנוגעים לפרויקט

תוך שקילת ההשלכות של כל , בגין הרשיון והזכויות במקרקעין ומלאה  תמורה הוגנתהמהוו

 לכל תמורה נוספת,  דרישה ותביעה,והוא מוותר בזה על כל טענה, ההסכם פי עלהתחייבויותיו 

 , של תנאי כלשהו מתנאי המכרזהכרה- הבנה או אי-אי, ידיעה- איועל כל טענה המבוססת על 

  .הדין או כל תנאי אחר הנוגע להסכם ולפרויקט, ההסכם

לחתימתו על , מכל מין וסוג, או אחרת/ו הסכם ,דיןכל על פי , כל מניעהולא ידוע לו על אין  5.7

 .ידו- הסכם זה ולהוצאתו לפועל על

או עם גורם אחר /ו עם שום מציע אחר, במישרין או בעקיפין, לא תיאם את הצעתו במכרזהוא  5.8

 .הקשור למטרת הסכם זה עם מציע אחר במכרז
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 ,או אדםעם כל גוף , בקשר לפרויקט, ישיר או עקיף, תקשר בכל קשר משפטי או אחרהלא הוא  5.9

שפורטו , לרבות מי היועצים מטעם המדינה, שימש יועץ או עוזר לממשלה בקשר לפרויקטאשר 

 .במסמכי ההזמנה

הצעה שהגיש במכרז ובהצעה שהגיש  בם שנכללומצגיבהצהרות ולא חל כל שינוי מהותי בכי  5.10

,  לגביוממשלהאו לא קיבל את אישור ה/ וממשלהאשר לא דיווח עליו ל, בשלב המיון המוקדם

 .ל שנדרש אישור כאמורככ

בהתקשרותה ,  כאמור לעיליזםוההצהרות של ההמצגים  הסתמכה על ממשלההידוע לו כי  5.11

 .עימו

  מנהלת הפרויקט .6

עד לסיום , פיו כאמור  עליזםמנהלת הפרויקט תפקח על ביצוע ההסכם וקיום התחייבויות ה 6.1

תעניק , חהתנ, תאשר, תפקח, תבדוקמנהלת הפרויקט , בכלל זה; ההסכםהבקרהתקופת 

ומבלי לגרוע כהוא זה , בין היתר, בהתאם לאמור בהסכם זה, היתרים ואישורים, הרשאות

מנת  יופעל הפיקוח כאמור על, או הוראות כל דין/ וחובותיו על פי הסכם זה ויזםמאחריות ה

 . ממלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכםיזםלוודא שה

לערוך מעת לעת ,  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטעל פי, תהא רשאית מנהלת הפרויקט, בנוסף

לרבות בדיקות תכנון בית , או הסכם זה/בדיקה של כל דבר ועניין הקשור בביצוע הפרויקט ו

תכנון ההפעלה והתחזוקה של בית החולים וכן ההקמה של בית , תכנון הניהול, החולים

, או יועצים/ות מומחים ולרבות באמצע, או כל דבר ועניין אחר הקשורים בפרויקט/החולים ו

  .הכל כפי שתמצא לנכון

יעשו , פניות הנוגעות לעניינים המוסדרים בהסכם זה, ההסכםהבקרהעד לסיום תקופת 

 .באמצעות מנהלת הפרויקט בלבד

אין בתפקידי וסמכויות מנהלת הפרויקט כדי לגרוע מסמכות משרד הבריאות ומסמכותה של  6.2

מנהלת הפרויקט כדי לייתר או לפטור את היזם מכל ואין באישור , כל רשות מוסמכת אחרת

 .או לפי הסכם זה/התחייבות או חובה לפי הדין ו

משרד הבריאות יפקח על הפעלת בית החולים וקיום התחייבויות , הסכםלאחר תום תקופת ה 6.3

פניות היזם בנוגע לענייניים הקשורים בניהול וההפעלה , ממועד זה ואילך. היזם על פי כל דין

  .ומנהלת הפרויקט לא תפעל עוד, ת החולים יופנו למשרד הבריאותשל בי

   של היזםהתחייבויות כלליות .7

מסמכי ולא לבצע כל שינוי או תיקון  ,לבצע כל פעילות החורגת מן הפרויקט מתחייב שלא יזםה 7.1

  .מראש ובכתב, ככל שיידרש, או המנהלת ממשלהלמעט באישור ה, יזםההתאגדות של ה

 לעשות כל שינוי באחזקות ם רשאיו לא יהייזם ובעלי המניות ביזםה, קרהתום תקופת הבעד ל 7.2

 לשנות את ם רשאיווכן לא יהי, לרבות בדרך של העברת או הקצאת אמצעי שליטה, יזםב

 .בכתב ומראשמנהלת הפרויקט אלא בהסכמת , במישרין או בעקיפין, יזםהשליטה ב
למנהלת  יזםיודיע ה, קופת הבקרהת  במכרז ועד לתוםיזםבכל עת מיום הכרזת ה, בנוסף

  .תוך זמן סביר מהמועד שיוודע לו על השינוי, על כל שינוי בזהות נושאי המשרה בוהפרויקט 

, לפי נהלי משרד הבריאותמעת לעת דרש יישאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל דיווח או אישור 

 .דרשיאם י, יזםאו נושאי משרה ב/באשר לאחזקות ו

ולבצע כל עבודה או שירות ,  את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במועדן מתחייב לבצעיזםה 7.3

, היתר, שיוןיולפעול להשיג כל ר, תוך עמידה בדרישות כל דין, הנוגעים לפרויקט באופן איכותי

 .הסכמה או אישור הדרושים לכל פעולה המבוצעת על ידו או מטעמו
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על מלוא , או מי מטעמה ממשלההת את  מתחייב לפצויזםה, מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם 7.4

 .אינו נכון, או בחלקן, הצהרותיו בהסכם זהבכי האמור , בכל מקרה שבו יתברר, םנזקיה

עם כל , ישיר או עקיף, בכל קשר משפטי או אחרבקשר לפרויקט כי לא יתקשר  מתחייב יזםה 7.5

, שש לניגוד ענייניםר ניגוד עניינים או חו כי ההתקשרות עימו תיצ חששקייםאשר , או אדםגוף 

מחויבויותיו או ידיעותיו של אותו גוף או אדם כלפי , עם פעולותיו,במישרין או בעקיפין

 לא יתקשר בקשר יזםה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. בקשר לפרויקט, ממשלהה

במשך תקופה של , בקשר לפרויקט, ממשלהלפרויקט עם כל אדם או גוף ששימש יועץ או עוזר ל

 .ממועד כניסת ההסכם לתוקףלפחות נים חמש ש

שלבי ההתקשרות עד לתחילת עבודות שלבי ההתקשרות עד לתחילת עבודות   ––' ' גגפרק פרק 
  ההקמהההקמה

  הפרויקטחתימת הסכם .8
 חתימת ההסכם על ידי הממשלה לפני, מבלי לגרוע מהתחייבויות היזם על פי ההסכם ועל פי חוק

  :היזם מתחייב לקיים את התנאים שלהלן

התחייבויות  ('זנספח ואת  להלן )רבות הזכייהע( 'ט נספחבכנדרש מציא את הערבות יהיזם  8.1

והמצאתם אושרה על ידי , כשהוא חתום כנדרש, להסכם זה) חברים במציע וחברת האם

  ;המנהלת

 . להסכם זה 35 34 בסעיףשינהל את כל עבודות ההקמה כמפורט מנה מנהל פרויקט יהיזם  8.2

  השלב המקדמי  .9

  :להלןדכב המקדמי בשלהנדרשים  כל התנאים מתחייב לקיים את היזם 

 מתחייב לגייס את כל המקורות הכספיים והמימוניים הדרושים לקיים את כל יזםה 9.1

גיוס .  של בית החוליםלהפעלהו, להקמה, ובכלל זה לתכנון, הסכם זהעל פי התחייבויותיו 

  . ועל חשבונו בלבדיזםהמקורות הכספיים והמימוניים יהיה באחריותו של ה

את פירוט המקורות הפיננסיים , ציג להנחת דעתה של המנהלתהיזם י, עד למועד הקובע 9.2

ולרבות הסכמים עם  העומדים לרשותו לצורך ביצוע הפרויקט לרבות הסכמי מימון חתומים

,  לכלול תרומות כמקור מימון לפרויקטתדיודגש כי אם המציע מתע. באם רלוונטי, התורמים

 ולהציג הסכמים אלו למנהלת ,התורמיםעם  על ידי תרומותיהא חייב לחתום על הסכם מימון 

  . כחלק מההסכמים המהותיים לפרויקט

לרבות ההסכמים , היזם יציג להנחת דעתה של המנהלת את כל ההסכמים המהותיים לפרויקט 9.3

הסכמים , בעלי המניות ביזם וחברות אם, הגורם המקצועי, המתכנן הראשי, עם קבלן ההקמה

הסכמים עם קבלני משנה ויועצים , תורמים עם הסכמים, עם גורמים מממנים מהותיים

  .מהותיים

אם תגיע למסקנה כי הוראותיהם , המנהלת תהא רשאית לדחות את ההסכמים המהותיים 9.4

וכן במקרה שבו תגיע למסקנה כי , עומדים בניגוד להוראות הסכם זה או להוראות הדין

הקמה והפעלה של , תכנוןההסכמים המהותיים דלעיל אינם עונים על צרכי הפרויקט  לצורך 

 .בית החולים

שייחתמו על , למימון על ידי תרומותעם התורמים הסכמים הו יוודא שכל הסכמי המימון יזםה 9.5

 זה החלות על ודע ומסכים לכל הוראות הסכם יכללו אישור של הצד להסכם לפיו הוא מ,ידו

 .הסכמי המימון והשלכותיהן
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 אם תגיע , לרבות ההסכמים עם התורמים,ןהמנהלת תהא רשאית לדחות את הסכמי המימו 9.6

וכן במקרה שבו , למסקנה כי הוראותיהם עומדים בניגוד להוראות הסכם זה או להוראות הדין

אינם עונים על צרכי המימון ,  לרבות הסכמים עם התורמים,תגיע למסקנה כי הסכמי המימון

  .יש היזם במכרזהדרוש לצורך תכנון והקמת בית החולים על פי המודל הפיננסי שהג

לוח זמנים מפורט לתכנון בית , חתימת ההסכם ימים מיום 30בתוך ,  למנהלתהיזם ימציא 9.7

למועד עד , של הפרויקטביצוע היתאר בפירוט את שלבי לוח הזמנים . הקמתו והפעלתו, החולים

 תלכל אבני הדרך שפורטו במסמכי המכרז ובהצע, בין היתר, ויתייחס, קבלת אישור ההפעלה

לוח הזמנים יכלול לכל . ויעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו במסמכים האמורים, זם במכרזהי

ופרק הזמן להשלמת כל שלב לא , )לוחות זמנים( 'נספח ידהפחות את השלבים המפורטים ב

 'נספח יד לוח הזמנים שיגיש היזם יצורף ל.ל"הנ 'נספח ידיעלה על פרק הזמן שנקבע ב

 .להסכם

  ).ןנספח הבינוי והתכנו(' נספח חלהכנת לוח הזמנים מפורטות בהוראות נוספות בקשר 

תוכנית בדבר דרכי הביצוע , בתוך ששה חודשים מיום חתימת ההסכם, היזם ימציא למנהלת 9.8

 ").נספח הבינוי והתכנון ("'נספח חכמפורט ב, ושלבי הביצוע של הפרויקט

  . להלן)"ערבויות"( 'יבפרק כנדרש הערבות ציא את ימ יזםה 9.9

, לכל הפחות לעבודות חפירה ודיפון בפרויקט, היתר בניהקיים את כל התנאים לקבלת י זםיה 9.10

 הוא יוכל לקבל באופן מיידי היתר קבלת הסכמת המינהלכך שעם , מרשויות התכנון והבניה

  .כאמור

 . להסכם זה להלן 59 59 סעיףבכנדרש ,  בנוגע לביטוחי הפרויקט למנהלתמציא אישורי יזםה 9.11

 .דיןעל פי כל אישור הנדרש  מנהלתל המציא יזםה, מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל 9.12

  בשלב המקדמי השלמת התנאים  .10

שנים  )10( עשרה חדשיםבתוך בשלב המקדמי  מתחייב להשלים ולקיים את כל התנאים יזםה 10.1

  .")המועד הקובע"להלן (החתימה חודשים מיום ) 12(עשר 

 :מועד הקובעעד ל בשלב המקדמי  כל התנאים עם השלמת 10.2

, קיום התנאיםהמוכיחים את ויצרף להודעתו מסמכים , למנהלת על כך יזםיודיע ה 10.2.1

 .דעתה של המנהלת להנחת

 : יבצעו הצדדים את הפעולות הבאותהקובעבמועד  10.2.2

להוראות סעיף   בהתאם  ,דמי ההיוון את )י"ממ(למינהל היזם ישלם  10.2.2.1

  ; להלן 43 43

א 24 סעיףבהתאם לסעיף ,  יקבל ממשרד הבריאות אישור הקמהיזםה 10.2.2.2

  ;לפקודה

והמינהל יחתום על חוזה ,  יחתום על חוזה הפיתוח וחוזה החכירהיזםה 10.2.2.3

 ;הפיתוח

 את יזםתשיב לידי הוהמנהלת , את ערבות הביצועלמנהלת  ימציא יזםה 10.2.2.4

 ;ערבות הזכייה

 .יזםאשר את מסירת החזקה במקרקעין לתהמנהלת  10.2.2.5

הן יחשבו ו,  בעת אחתןלעיל יבוצעו כול 10.2.2 בסעיףכי כל הפעולות המפורטות , מובהר 10.3

 .אשר על הצדדים לקיים באותו מועד, לחיובים מקבילים
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חתימת המינהל על חוזה הפיתוח ומסירת החזקה במקרקעין יכול , למרות האמור לעיל 10.4

מבלי שיהא בכך כדי לדחות את יתר ,  ימים)45( ם וחמישהי ארבעשתידחה בפרק זמן של עד

 .הקובעמועד ההפעולות או את 

פרק זמן ל תידחה מסירת החזקה במקרקעיןוהל על חוזה הפיתוח ניבמקרה בו חתימת המ 10.5

יהא בכך כדי לדחות את המועד , 10.4 לעיל בסעיף כמפורט ימים) 45(מעבר לארבעים וחמישה 

  .ול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזיםשיקל בכפוף ,הקובע

תאשר המנהלת ליזם , בכל התנאים בשלב המקדמיהיזם הזכיין בכפוף לעמידת  10.510.6

פי שיקול ל, השתכנעה הפרויקט מנהלתש ביצוע עבודות ההקמה וזאת רק לאחרשלב להתחיל ב

כי היזם השלים את כל התנאים הדרושים על פי נהלי משרד הבריאות לשם קבלת , דעתה

 .א לפקודה24 הקמה מכוח סעיף אישור

  בשלב המקדמיתוצאות אי השלמת התנאים  .11

לפי , רשאיתהמנהלת  תהיה למועד הקובעעד בשלב המקדמי  את התנאים יזםלא השלים ה 11.1

  :שיקול דעתה

  ;יזםלבטל את זכיית ה 11.1.1

האלטרנטיבי הזוכה  את יזםלמנות כ, לפי שיקול דעתה, המנהלתכן תהיה רשאית  11.1.2

או לפעול בכל דרך אחרת , לבטל את הפרויקט, כל גורם אחר או במכרז שנקבע

 .שתראה לה לנכון

כפיצוי מוסכם בגין הנזקים , יזםרשאית לחלט את הערבות שהמציא ההמנהלת תהיה , בנוסף 11.2

המנהלת בין אם בחרה , מבלי שתידרש להוכיח את נזקיה,  או מי מטעמהממשלהשנגרמו ל

  . ובין אם לאויזםלבטל את זכיית ה

  עיקרי ההתקשרותעיקרי ההתקשרות  ––' ' דד  פרקפרק

  לתכנון בית החוליםיזםהתחייבות ה .12

על כל , מיטות) 300(מאות לוש שבהיקף של  חוליםאת בית העל חשבונו  מתחייב לתכנן יזםה 12.1

לנהלי עד להשלמת כל שלבי התכנון בהתאם ', וכד, מערכותיו,  יתר חלקיו, מחלקותיו,אגפיו

 .ת הסכם זה ולדיןלהוראו, לדרישות המכרז, להצעה, משרד הבריאות

, ביוב, מים, חשמל, ובכלל זה דרכים, חוליםאת כל התשתיות הדרושות עבור בית היתכנן  יזםה 12.2

קרקעין ולרבות תשתיות שיימצאו מחוץ  כולל חיבור לתשתיות חיצוניות מחוץ למ,ותקשורת

 .אם יהיו כאלה, למקרקעין

ים בעלי מומחיות ונסיון  הראשי ועל ידי מתכננים ויועצמתכנןהתכנון יבוצע על ידי ה 12.3

 .תוך תכנון של בית חולים מודרני ואיכותי, ויעשה ברמה גבוהה, מתאימים

 ובכפוף לדרישות הנובעות מנהלי משרד , בהצעהיזםהלהתחייבויות בהתאם התכנון יהיה  12.4

 .הבריאות והדין

על פי , טובית חולים בפר, התכנון יישם כל תקן רלבנטי וכל דרישה הנוגעת לתכנון מבנים בכלל 12.5

 .כל דין

 .בכתב, מנהלתהאישור  או מטעמו יהיו כפופות ליזםשיוכנו על ידי התוכניות הכל  12.6

אינם מקיימים , הלפי שיקול דעת, תהא רשאית לסרב לאשר כל תכנית או פרט אשרהמנהלת  12.7

  . על פי ההצעהיזםהדין או את התחייבויות ה, את דרישת נהלי משרד הבריאות
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 . להלן'טפופים להוראות פרק שינויים בתכנון יהיו כ 12.8

 יגיש תוכניות לרשות המקומית ולרשויות התכנון והבניה רק לאחר אישורן על ידי יזםה 12.9

 .המנהלת

הוראות נספח ל, בין היתר, תכנון הפרויקט יהיה כפוף, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן 12.10

 .) להסכם'חנספח (והתכנון הבינוי 

  הבניה בקשר לרישוייזםהתחייבויות ה .13

שיונות ירה והיתריםה, אישוריםלהשיג את כל ה,  ועל חשבונובאופן בלעדי,  יהיה אחראייזםה 13.1

כל בהתאם ובכפוף ללוח הזמנים הקבוע וה, ע עבודות ההקמה של בית החוליםהדרושים לביצו

 .בהסכם

ורישיונות הדרושים יה ייתרי בנל ה" הניכללו באישורים, מבלי לפגוע בכלליות האמור  13.2

 . יות התכנון והבניה בקשר לפרויקט על פי חוק התכנון והבניהמרשו

  להקמת בית החוליםיזםהתחייבויות ה .14

כפי הנדרש על פי , ומערכותיועל כל חלקיו , חוליםאת בית העל חשבונו  מתחייב להקים יזםה 14.1

 . שפורטה במכרז וההצעהההפרוגראמנהלי משרד הבריאות ועל פי 

הריהוט וכל יתר , האביזרים, המכשירים, הציודנה של כל הקמת בית החולים תכלול גם התק 14.2

,  ומתן שירות נאותהדרושים לשם הפעלתו התקינה של בית החולים, ןוהמיטלטליהמחוברים 

 ולדרישות כל המכרז, להוראות ההסכם,  במכרזיזםלהצעת ה, הלי משרד הבריאותובהתאם לנ

 .דין

, ובכלל זה דרכים, חוליםות עבור בית ההתשתיות הדרושההקמה תכלול גם התקנה של , בנוסף 14.3

קרקעין ולרבות  כולל חיבור לתשתיות חיצוניות מחוץ למ,ותקשורת, ביוב, גז, מים, חשמל

    .אם יהיו כאלה, תשתיות שיימצאו מחוץ למקרקעין

אחראי  להקים במהלך ההקמה תשתיות זמניות הדרושות לצורך ביצוע עבודות היזם כן יהיה  14.4

 .ההקמה

ויעשה ,  על ידי קבלן ההקמה ועל ידי קבלני משנה וספקים מתאימיםובוצעהקמה יעבודות ה 14.5

תוך שימוש , קמה של בית חולים מודרני ואיכותישתבטיח ה, בצורה מקצועית ומעולה

 .מתאימהבחומרים מאיכות 

ובית חולים , רלבנטי וכל דרישה הנוגעת להקמת מבנים בכללומפרט ההקמה תיישם כל תקן  14.6

  .ותעשה על פי התוכניות המאושרות,  כל דיןעל פי, בפרט

למפרטים , לשרטוטים,  חייב לבצע את עבודות ההקמה בהתאמה מלאה לתוכניותיזםה 14.7

לתוכניות נשוא הסכם זה ולכל יתר המסמכים המצורפים להסכם וכן בהתאם לתוכניות 

 .שיצורפו אליו בכל שלב על פי האמור בהסכם זה

  בהתאם ללוחותןמנת להשלימעל ,  בקצב הדרושקמהות הה עבוד מתחייב לבצע אתיזםה 14.8

 . הקבועים בהסכםהזמנים 

  37 37סעיף לרבות בהתאם להוראות , השלמת ההקמה תהיה כפופה לאישור מנהלת הפרויקט 14.9

 .להלן

נספח הוראות ל, בין היתר, תכנון הפרויקט יהיה כפוף, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן 14.10

 .) להסכם'נספח ח (והתכנוןהבינוי 

  להפעלהיזםהתחייבויות ה .15
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 .מן המועד שבו יינתן אישור הפעלה, על חשבונו, ת בית החולים מתחייב להפעיל איזםה 15.1

ככל .  ומהחוק כמתחייב מהסכם זה מספר המיטותלהבטיח את קיומם של מתחייב יזםה 15.2

יפעיל , בהתאם ובכפוף לתנאי המכרז,  נקבעה הפעלה הדרגתית של בית החוליםיזםשבהצעת ה

 .מזה שנקבע בלוח הזמנים ההדרגתי להפעלה,  בכל עת מספר מיטות שאינו פחותיזםה

 .מענה המציע ובהצעהבכקבוע ,  יהיה רשאי להפעיל את בית החולים באופן הדרגתייזםה 15.3

, זההסכם , הרישיוןתוך עמידה בתנאי , הלי משרד הבריאות ולדיןוההפעלה תעשה בהתאם לנ 15.4

 .ההצעה ודרישות המינימום

 זמנים עמידה בלוחות .16

הזמנים שמסר  הסכם זה בהתאם ללוחותעל פי  מתחייב למלא את התחייבויותיו יזםה 16.1

 .המנהלתעל ידי ושאושרו 

 .ואי עמידה בהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם, הזמנים הם תנאי יסודי בהסכם לוחות 16.2

   במקרקעיןיזםהת יוזכו .17

  פיתוחחוזה  17.1

 למטרת , המקרקעיןיזם יועמדו לרשות הלפיו, פיתוחחוזה ה על יזם יחתום ההקובעבמועד 

 .ובכפוף לכל דיןובחוזה הפיתוח בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה , הפרויקטהקמת 

 :את ההוראות הבאות ,בין היתר, הפיתוח קובעחוזה 

  . תהא זהה לתקופת ההקמה על פי ההסכםתקופת הפיתוחמשכה של  17.1.1

וזאת עד לרישומם , שיצורף לחוזה הפיתוח,  על פי תשריט יתוארוןהמקרקעי 17.1.2

 .כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין

בין בדרך של הקלה או שינוי תוכנית מפורטת ובין בכל דרך , הגדלת קיבולת הבניה 17.1.3

 תוספת  אושינוי יעודכל אחרת הן של שטחים עיקריים והן של שטחי שירות וכן 

תהיה ,  לשיעור הניצול הקבוע בהסכם הפיתוחמעבר למותר, ם נוספיםניצול וייעודי

ולכך , ונהליו  החלטות המינהל על פי,תוספת תשלוםלוכן  ,אישור המינהלל כפופה

המסים והאגרות הנובעים , ההיטלים, ההוצאות,  לבדו יישא בכל העלויותיזםשה

כי התקיימו כח בפניו יואלא לאחר ש, המינהל לא ייתן הסכמתו כאמור. מכך

 .הוראות הסכם זה וניתן כל אישור הנדרש לפיו

אלא בהתאם להוראות הסכם זה העברת זכויות לא תותר , עד לחתימת חוזה חכירה 17.1.4

העברת זכויות לאחר חתימת חוזה החכירה תעשה אך ורק ; ממשלהולאישור ה

דרש  בכפוף לכל תנאי נוסף הנ-ל ווהכ; שזהותו אושרה על ידי משרד הבריאות, לגוף

 . ונהליו המינהלהחלטותלפי 

 . באשר להקצאת קרקע לזרים יחולו גם לגבי המקרקעין ונהליו המינהלהחלטות 17.1.5

,  לאחר חתימת הסכם הפיתוח יהיה רשאי לקבל התחייבות לרישום משכנתאיזםה 17.1.6

 במקרקעין יזםל שעבוד של זכויות הכובכפוף לכך ש,  ונהליו המינהלהחלטותעל פי 

 . הסכם זהיעשה בהתאם להוראות

על פי התעריפים , על חשבונו,  יהיה אחראי לרישום זכויותיו במקרקעיןיזםה 17.1.7

וזאת בתוך , או כמפורט בחוזה הפיתוח/הרגילים שיהיו נהוגים במינהל מעת לעת ו

 על ידי  אשר יעשו, חודשים ממועד השלמת רישום איחוד וחלוקה של המקרקעין24

דת רישום נפרדת בלשכת רישום שבמסגרתה ירשמו המקרקעין כיחי, המינהל

 .המקרקעין



    

 

 

-18-

 יהיה להסדיר את תשלום היטלי הפיתוח או את ביצוע מטלות הפיתוח יזםעל ה 17.1.8

, לרבות חיובי עבר שנוצרו קודם פרסום המכרז במישרין מול הרשות המקומית

או /בגין אגרות והיטלי פיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו, במידה שקיימים

 והוא לא יוכל לחזור אל המינהל יזםחובת הבדיקה חלה על ה. ןשיחולו על המקרקעי

 הוצאות פיתוח םשלללא יידרש  יזםה . זהבסעיףאו דרישה בגין האמור /בכל טענה ו

 .למינהל

ב כתוצאה מפיתוח המקרקעין על "וכיוצ  חול,עודפי עפר, אדמה, אבןהוצאת וכריית  17.1.9

ידוע .  ובתיאום עם המינהליזםאו על ידי מי מטעמו תיעשה על חשבון ה/ ויזםידי ה

הלי המינהל ולתשלום על פי ותהיה כפופה לנ,  כי הוצאת חומרים כאמוריזםל

התשלום ישולם מראש עד למועד  .התעריפים שיהיו נהוגים במינהל מעת לעת

בכפוף להשלמת תשלום בגין כמויות , חתימת חוזה הפיתוח לפי כתב כמויות

שיון אינם כוללים יכי דמי ההיוון והר, ובהר מ .כמפורט בחוזה הפיתוח, נוספות

 . הוצאת חומר כאמורתשלום בגין

לעניין זה לא יוכל . יבוטל גם הסכם הפיתוח, עם ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא 17.1.10

ובכל מקרה ,  בנוגע לביטול עסקות ונהליו המינהל לטעון לתחולת החלטותיזםה

אזי מבלי לגרוע מכל זכות , חוזה הפיתוחאו /הסכם זה ו לא יעמוד בתנאי יזםהש

 יזםיהיה רשאי המינהל לבטל את הזכויות שניתנו ל, אחרת בהסכם זה ועל פי כל דין

 .מכוח חוזה הפיתוח

רשות  את המקרקעין לעמידיהיה המינהל רשאי לה, במקרה של ביטול חוזה הפיתוח

 . האלטרנטיבי שנקבע במכרזיזםלרבות ל, צדדים שלישיים

יל הינו תיאור תמציתי של הוראות מסוימות בחוזה הפיתוח וכי כי האמור לע, מובהר

יגברו הוראות חוזה , הפיתוחבכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות חוזה 

ככל שהם באים להוסיף על , חוזה הפיתוח יהיה כפוף לתנאי הסכם זה, בנוסף, הפיתוח

 . חוזה הפיתוחהוראות

 חכירהחוזה ה 17.2

חתם יי, הפעלהקבלת אישור ובכפוף ל ולאחר ,הפיתוחוחוזה ההסכם י בכפוף לעמידה בתנא

   .יזםבין המינהל לחכירה חוזה ה

 :את ההוראות הבאות, בין היתר, חוזה החכירה קובעמובהר כי 

עם אפשרות ,  במכרזיזםמיום ההכרזה על ה,  שנים49החכירה תהיה לתקופה של  17.2.1

  האמור בהסכם החכירהיל על פווהכ,  שנים נוספות49להארכה לתקופה של 

 .התנאים שיהיו מקובלים במינהל במועד ההארכהו

יחולו גם בתקופת , כמפורט לעיל, חוזה הפיתוחיחס לההוראות המיוחדות שנקבעו ב 17.2.2

 .בשינויים המחויבים, החכירה

 .יבוטל גם הסכם החכירה, עם ביטול הסכם זה מכל סיבה שהיא 17.2.3

של הוראות מסוימות בחוזה החכירה וכי בכל כי האמור לעיל הינו תיאור תמציתי , מובהר

  .חכירהיגברו הוראות חוזה ה, מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות חוזה החכירה

ככל שהם באים להוסיף על הוראות חוזה , חוזה החכירה יהיה כפוף לתנאי הסכם זה, בנוסף

 .החכירה

 שימושים נוספים בקרקע 17.3

בנייה נוספת ופיצול כמשמעותם בהסכם , נוי קיבולת הבנייהשי, שימוש חורג, נוי יעודכל שי

השימוש : " זהבסעיף, להלן(, קעין לעשות במקרבקש ייזםשה או בהסכם החכירה/הפיתוח ו

  :לתנאים הבאים, בין היתר, בנוסף לתנאים שבהסכם הפיתוח כפוףיהיה ") הנוסף
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בנוסף לשימוש הינו , הנוסף אינו מקטין את השטח המיועד לבית חוליםהשימוש  17.3.1

 ועל בהיקפו המלא, במקרקעין למטרת בית חולים ואינו פוגע בהפעלת בית החולים

 ;יותיווכל מחלקותיו ופעיל

 מקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה ומפעיל את בית החולים על פי יזםה 17.3.2

 לא יהיה רשאי לבנות שטחים יזםכי ה, בהקשר זה יובהר. באופן תקין, ייעודו

 לפני שיתחיל, ע" מעבר לזכויות הבניה על פי התבשימושים נוספיםיעודים ויל

עודים יולא יהיה רשאי להפעיל שטחים לי, בבניית המבנים המיועדים לבית החולים

אלא אם , אלא לאחר שיתחיל בהפעלת בית החולים, ושימושים נוספים כאמור

 ;התקבל לכך אישור בכתב ומראש ממנהלת הפרויקט

לפני סיום תקופת הבקרה יידרש אישור , ימוש נוסף נעשתהככל שבקשת היזם לש 17.3.3

 ;של מנהלת הפרויקט לשימוש הנוסף

 ;אישור של משרד הבריאותהנוסף ניתן לשימוש  17.3.4

ושולמו כל התשלומים המגיעים למינהל , אישור של המינהלהנוסף ניתן לשימוש  17.3.5

 ;בגין תוספת השימוש

 ;חוק התכנון והבניה לפי יםהיתר הנדרשוכל אישור הנוסף ניתן לשימוש  17.3.6

 . שיון הנדרשים לפי כל דיןיהיתר או ר, כל אישורהנוסף ניתן לשימוש  17.3.7

  יזםהעמדת המקרקעין לרשות ה .18

, ולאחר חתימה על חוזה פיתוחקבלת אישור המנהלת לביצוע עבודות ההקמה ללאחר ובכפוף  18.1

 .כנס לקרקעילה הרשאה יזםל המנהלתתעניק 

 יהיה אחראי לעקירה יזםה .םערב מסירת )AS-IS( םשה כפי םבמצב יזםהמקרקעין יועמדו ל 18.2

ככל שהדבר יידרש ,  ככל שנמצאים באתר,וכיוצא באלה, גדרות, וסילוק של עצים ושיחים

  ולטיפול במטרדים הקיימים,לפינוי של המקרקעין מכל חפץ ואדם, לצורך הקמת בית החולים

 ועל ל בכפוף להוראות כל דיןוהכו, בין עיליים ובין תת קרקעיים, ככל שקיימים, במקרקעין

בסילוק מטרדים יהיה בתאום מלא עם הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר טיפול  .חשבונו

 .ובאישורן

אלא אם השיג היזם אישור לשימוש ,  בלבדהמקרקעיןה בתוך גבולות ינ תהייזםהעבודות  18.3

 .ובכפוף לכל דין, במקרקעין סמוכים מן הבעלים שלהם

  דדים שלישיים וצממשלהזכויות ה .19

במשך תקופת , בית החוליםמקרקעין וליהיו רשאים להיכנס ל או מנהלת הפרויקט/ וממשלהנציגי ה

בעל תפקיד או , וזאת בנוסף לזכות הגישה המוקנית על פי הדין לכל אדם, לכל מטרה שהיא, ההקמה

 .גוף אחר

  להיכנס לאתר לפני מועד תחילת עבודות ההקמהזמנית הרשאה  .20

לפי שיקול , המנהלתתהיה רשאית , את הסיבה שביסוד הבקשהבה יפרט , בכתב יזםלבקשת ה 20.1

להיכנס  יזםלאפשר ל, שהיא סבורה שאין בדבר כדי לפגוע בזכויותיה או להגבילהככל ו דעתה

, מדידות, לצורך ביצוע בדיקותכגון , לתוקףחוזה הפיתוח כניסת המועד הקובע לפני למקרקעין 

 .עליו להכין בהתאם לתנאי הסכם זהחקירות והשלמות לתוכניות ש

ובהתאם לתנאיו ,  מראש ובכתבהמנהלתתהיה כפופה לאישור ,  כאמורמקרקעין ליזםכניסת ה 20.2

, המנהלת מבלי לגרוע משיקול דעתה של . ולשימושים שיותרו במסגרתושל אישור כאמור

  .מתאיםבקיום כל התחייבויות היזם ובעריכת ביטוח , בין היתר, כניסה למקרקעין תותנה
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רשות -  בריזםיהיה ה, כאמור,  הרשאה זמנית לכניסה למקרקעיןיזםבכל מקרה בו תינתן ל 20.3

לרבות , כבון או כל זכות אחרת במקרקעיןיע, בלבד במקרקעין ולא תהיה לו כל זכות קניינית

 .בכל חפץ או מחוברים שיניח או יתקין במקרקעין

ועם , ללא צורך בהנמקה, י סעיף זהתהא רשאית לבטל כל הרשאה זמנית שניתנה לפהמנהלת  20.4

 את ידו מן המקרקעין ויפנה מן המקרקעין כל יזםיסלק ה, מסירת הודעה על ביטול ההרשאה

 .דרשה כי יפונו מן המקרקעיןהמנהלת אשר , חפץ או מחובר

 .את המצב במקרקעין לקדמותו, המנהלתלפי דרישת , כן ישיב היזם על חשבונו

אי מתן , תשלום או פיצוי בגין מתן הרשאה להיכנס לאתר, רה לא יהיה זכאי לכל תמויזםה 20.5

 .או עלות שיגרמו לו עקב כך, הוצאה, חסרון כיס, ובגין כל נזק, הרשאה כאמור או ביטולה

תחול על , ולכל תביעה או נזק הקשורים לכניסתו למקרקעין, האחריות לכל פעולה שיבצע היזם 20.6

נזק או חסרון כיס , הוצאה, בגין כל עלותהלת או המנ/ווהוא ישפה את הממשלה , היזם בלבד

 ליזם  או המנהלתתמסור הממשלה, במקרה של תביעה. שיגרמו לה עקב תביעה או נזק כאמור

ותאפשר לו להתגונן ,  או המנהלתהודעה על התביעה תוך זמן סביר מקבלתה על ידי הממשלה

 .מפניה

   הוראות כלליות הוראות כלליות--' ' ההפרק פרק 

   ונספחיו תבוצענה על חשבונו על פי ההסכםיזםהתחייבויות ה .21

גם אם הדבר לא נאמר , יזםהתחייבות כלשהי מצדו של ה, בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו

 נדרש לבצע יזםובכל מקום בו ה, )או בנספחיו במפורש אחרת/אם נכתב בהסכם ו, למעט(במפורש 

שאותה , לו נאמר בהכאי, ייראו את אותה התחייבות, או להוציא הוצאה על פי הדין/פעולה ו

 .חשבונו בלבד עלו במימונו יזםהעל ידי התחייבות תבוצע 

   כקבלן עצמאייזםמעמד ה .22

על כל הנובע והמשתמע , עצמאייזם  יהיה של הפעלההקמה וה במשך כל תקופת היזםמעמד ה 22.1

או / ויזםלרבות בין עובדי ה, או מי מטעמה/ וממשלה והיזםכי בין ה, מובהר ומוסכם. מכך

אין ולא יהיו כל , או מי מטעמה/ו,  או המנהלתממשלה לבין הירותים בבית החוליםנותני ש

 .מעביד- יחסי עובד

הסכם או הסכם , כל דיןעל פי  עובדיו בכל הסכומים המגיעים ליחוב אחראי והיהי בלבד יזםה 22.2

, הפרשות בגין משכורות, משכורות, הטבות סוציאליות, לרבות בגין פיצויי פיטורין, קיבוצי

ם  עקב העסקתעובדיודמי הבראה ובגין כל זכויות אחרות המוקנות ל, דמי חופשה, נקיםמע

על ם עד ליום הפסקת העסקת, םככל שיצטברו לזכות, יזםהעל ידי ם או עקב סיום העסקת/ו

  .יזםהידי 

כנגד ,  דלעיל22 – ו 21בגין האמור בסעיפים בכל מקום בו תוגש תביעה או יינקט הליך  22.3

 לפרויקט זה או מי מטעמם יםרשויות ומשרדי ממשלה הקשור,  הפרויקטמנהלת, הממשלה

והרשות תטען כי היא זכאית לשיפוי בגינו בהתאם להוראות הסכם זה או על ") רשות"ה: להלן(

.  מיום שנמסר לה עותק מהתביעהזמן סביר בתוך יזםתמסור הרשות הודעה על כך ל, פי כל דין

 . א תפגע בזכות הרשות לשיפוי מהיזםמובהר כי אי מסירת הודעה כאמור ל

החלטת רשות על פי , חויבתאם , חויבת בגין כל סכום בו ממשלה את ה מתחייב לשפותיזםה 22.4

 כאמור יזםבהן חב העובד כל בקשר עם זכויות ,  זהבסעיףמוסמכת העומדת בניגוד להסכמה ש

 )15 (עשר- חמישה  תוך, בשיעורים סבירים, טרחת עורך דין- שכרלרבות הוצאות משפט, לעיל

 .דרישה לעשות כןתימסר לו  מהיום ש,םוי
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 בקשות ומסמכים, תוכניות, מסמכי עבודה .23

, המפות התרשימים, עותק מכל התוכניות, לפי דרישתה, או למנהלת/ וממשלה ימסור ליזםה 23.1

 יזםעל ידי ה שיוכנו במסגרת התכנון , דיסקטים או כל מדיה אחרת, ניירות העבודה,החישובים

כל אדם אחר הפועל מטעמו של על ידי או /יועצים ועל ידי או / הראשי ול ידי המתכנןאו ע/ו

או מי מטעמה רשאים לבקר במשרדי / והמנהלת, ממשלהה"). מסמכי העבודה: "להלן (יזםה

 . ולבחון את התקדמות התכנון ואת ביצועו,  בכל עת סבירה בתאום מראשיזםה

לעותקים , בכל עת במהלך ביצוע העבודות, תהא גישה מנהלתשל יהיה אחראי לכך יזםה 23.2

או את / יהיה האחראי לעדכן את התוכניות ויזם ה.תוכניות ומסמכי העבודההמעודכנים של 

 . בכל מקרה שיחול בהם שינוי מנהלתהמסמכי העבודה הרלוונטיים אצל 

 .כל שימוש כראות עיניהמסמכי העבודה  תהיה רשאית לעשות במנהלתהכי , מוצהר ומוסכם 23.3

ומסמכותה , על כל זרועותיה, או הממשלה/ ומדינההוסמכויות אין באמור כדי לגרוע מזכויות  23.4

 .לפי כל דין, של כל רשות מוסמכת

 הפסקת עבודה .24

 להפסיק את יזםלהורות ל מנהלתהאו  ממשלהה תשאיר, בכל עת עד למתן אישור ההפעלה 24.1

זה או של יסודית של הסכם בשל הפרה , מסוימים זמן ילפרק, ן או מקצתןכול, ות ההקמהעבוד

 בסעיף, להלן(וכן עקב פגיעה במקרקעין או יצירת סיכון לציבור  יזםהעל ידי חוזה הפיתוח 

תפרט את העילה להפסקת , ההוראה להפסקת העבודה כאמור ").הוראה להפסקת עבודה:"זה

 הוא, ובכל מקרה כאמור, להפסקת עבודה לאלתר מתחייב למלא אחר הוראה יזםה. העבודה

  .מנת לצמצם כל נזק העלול לנבוע מהפסקת העבודה כאמור על, סבירמתחייב לנקוט בכל צעד 

אמצעים בינקוט ו,  את העבודה בהתאם להוראהיזםיפסיק ה, ניתנה הוראה להפסקת עבודה 24.2

, לפי הצורך, שמירת הבטיחות שלהםול להבטחת העבודות והאתר שביכולתו לנקוט בהם

 .מנהלתה  ןרצו-לשביעות

לאחר חלוף פרק הזמן שנקבע בהוראה להפסקת  מיד , מתחייב לחדש את עבודות ההקמהיזםה 24.3

 .מנהלתה דרישת לפי , עבודה או במועד מוקדם יותר

ולא יחול שינוי בהוראות , לפיצוי כלשהו עקב הוראה להפסקת עבודהזכאי  לא יהיה יזםה 24.4

לא יהיה זכאי להארכה ו, עקב הוראה להפסקת עבודה,  על פיויזםהסכם זה ובהתחייבויות ה

 .בלוחות הזמנים עקב הוראה להפסקת עבודה עקב הפרת הסכם מצידו

, אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בסמכותה של כל רשות מוסמכת להורות על הפסקת עבודות 24.5

 .לפי כל דין

 איסור פגיעה בנוחות הציבור ובזכויות צדדים שלישיים .25

נוחות בבלתי סבירה א תהיה פגיעה או הפרעה  לות ההקמהצוע עבודי מתחייב שתוך ביזםה 25.1

או בזכות או דרך מדרכה , שביל, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש או בוריהצ

 מתחייב לקבל אישור מוקדם בכתב מהרשויות יזםה .השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו

 .נובעים מכךהתשלומים וההוצאות ה, עלויותבהמוסמכות לכל פגיעה בלתי נמנעת ולשאת 

הדרכים המובילות יגרום או יהיה כרוך בחסימת  לא ות ההקמה אחראי לכך שביצוע עבודיזםה 25.2

 .תקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורותשתמנע או בצורה , מקרקעיןל

כל ותוך נקיטת , שיון לכך מהרשות המוסמכתירתעשה בכפוף לקבלת הובלת משאות מיוחדים  25.3

,  והנזק לדרכים ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכיםאו הפחתת  למניעת האמצעים הדרושים

 . שיצמצמו פגיעה כאמורכלי רכב וזמני הובלה, לרבות בחירת דרכים
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 דלעיל כנגד  25.3 – 5.12בכל מקום בו תוגש תביעה או יינקט הליך בגין האמור בסעיפים  25.4

, זה או על פי כל דין והרשות תטען כי היא זכאית לשיפוי בגינו בהתאם להוראות הסכם ,רשותה

מובהר כי .  בתוך זמן סביר מיום שנמסר לה עותק מהתביעהיזםתמסור הרשות הודעה על כך ל

 . אי מסירת הודעה כאמור לא תפגע בזכות הרשות לשיפוי מהיזם

 להסירה מיד יזםמתחייב ה, לעילד פיםבסעימקרה שתגרם הפרעה כלשהי כאמור ב 25.425.5

 לה יגרמוישעלות או חסרון כיס ,  הוצאה, כל נזק בגיןממשלהאו לפצות את ה/וולשפות 

 .כתוצאה מכך
כל נזק או קלקול יתקן על חשבונו ואחריותו  יזםה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, לרשת מים, לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש, תוך כדי או עקב ביצוע עבודות ההקמהשייגרמו 

ולתשתיות , לקירות תומכים, ויזיה בכבליםלטלו, לטלפון, לטלגרף, לחשמל, לתיעול, לביוב

מבנים לאו ,  או לפיתוח הגובל באתר העבודה',וכד גז, לרבות צינורות להעברת דלק, אחרות

  .לשטחים משותפים או סמוכים, למתחם, וכן למקרקעין, סמוכים

  . זה כדי להקנות זכות לצד שלישי כלשהו25למען הסר ספק אין באמור בסעיף  25.6

 

 ם אחרים באתרעתיקות וממצאי .26

 מחצבות שיש, פחם ומתכת מחצבי, מעיינות מים, גז, נפטלרבות , והמחצביםטבע  האוצרותכל  26.1

ביחד ,  זהבסעיף, להלן ( וכן חומרים ועצים, כורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם,חול, ואבן

 ;או של המינהל/ וממשלה של הההינם רכוש ,העבודות שימצאו באתר ,")ממצאים: "ולחוד

,  כל זכות לשימושיזםל לא תהיה ,ובכלל זה  אין ולא תהיה כל זכות בהם או בקשר אליהםיזםל

אלא בהתאם להוראות , ו עשיית כל פעולה אחרת בהםא השמדה ,הצגה, הוצאה, ניצול

 . והמינהל ובכפוף להןממשלהה, המנהלת

אם  והוא ינהג בהם אך ורק בהת,ממצאים של םמייד עם התגלות למנהלת  יודיע יזםה 26.2

 בהקשר כאמורהוראות העד לקבלת . ולהוראות כל דיןוהמינהל  ממשלהה, המנהלתלהוראות 

, הנדרשים על מנת למנוע גרימת נזק לממצאיםסבירים  אמצעי זהירות יזםזה ינקוט ה

להוציא או לנצל , האו למי מטעמ/ו ,ממשלהיאפשר ל יזםה. צד שלישי שהואלכל מקרקעין ול

כל לגביהם ולבצע , המחצבים או העתיקות האמורים לעיל, בע את אוצרות הטתבצורה אחר

בלי לגרוע מכלליות  מ. בהתאם להוראת כל דיןבין היתרוזאת , חקירה או בדיקה שתידרש

 .הוציא מהאתרממצאים כלשהם שמצא או  יזםהלא ימכור , האמור לעיל

 הפיתוח או חוזה כל שימוש או ניצול של ממצאים יהיה כפוף לתנאי חוזה, בנוסף לאמור לעיל 26.3

 .ולתשלום כמקובל במינהל בגינם, לפי העניין, החכירה

 , וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי1978 -  ח"תשל, תיקות כמשמעותן בחוק העתיקותע 26.4

 אמצעיאת ינקוט  יזםהו, ממשלהנכסי היהיו , מקרקעיןשיתגלו ב ,גיאולוגי או ארכיאולוגי

 .או הזזתם שלא לצורך, למניעת פגיעה בהםסבירים זהירות 

כן מתחייב . יהעל התגלית ויפעל לפי הוראותלמנהלת  יזם יודיע הכאמוריד לאחר גילוי מ

 . לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקותיזםה

אולוגי ייהיו בפיקוח ארכמקרקעין ה שיבצע ביחפירה ובני, עבודות הריסה מתחייב כי יזםה 26.5

הלי ונ, הסידורים, התנאים. ש על ידה או על פי הדיןככל שהדבר יידר, העתיקותצמוד של רשות 

אם . רשות העתיקות כתנאי לביצוע עבודותעל ידי יהיו כפי שיידרש , הגידור והשמירה, עבודהה

מתחייב  יזםה, או הצלה באתר העבודה/אולוגי יחליט על ביצוע חפירות בדיקה ויהפיקוח הארכ

 . ובתאום עמה העתיקותרשותת בהדרכ ,על חשבונו ואחריותו, לבצע אותן

בביצוע עבודות עיכוב ל  לעיל גרם26.4שגילוי וטיפול בעתיקות כמשמעותן בסעיף מקרה ב 26.6

 עולה במצטבר על והעיכוב, להסכם זה' בנספח יד ההקמה בהשוואה ללוח הזמנים המפורט
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להסכם זה כך ' יהיה היזם זכאי להתאמת לוח הזמנים המפורט בנספח יד, יום) 30(שלושים 

או /וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הפרויקט ו, א יימצא בהפרת הסכםשל

  .הממשלה

בכל הקשור בהתרחשות , לא יהיה זכאי לכל פיצוי או סעד מכל סוג שהוא יזםה 26.626.7

 . זהבסעיףעקב איתור ממצאים או  עתיקות כאמור עיכוב 

גוע בזכותו של היזם על פי  להסכם זה בכדי לפ26.7אין באמור בסעיף מבלי לפגוע באמור לעיל  26.8

  .1978 –ח " לחוק העתיקות התשל7סעיף 

   כוח עליון .27

מנהלת , ותות הממונויהרש, ״כוח עליון״ משמעו כל אירוע שאינו בשליטה הסבירה של המדינה 27.1

אשר למרות , לרבות מלחמה, בה חריגה ובלתי צפויהיהמהווה נס , או של היזםהפרויקט

 יכול היזםואשר כתוצאה ישירה ממנו אין ,  יכול למנועזםהיאין , נקלטה בשקידה ראויהש

האירועים  ,מען הסר ספק ל.למלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלק מהותי מהן

  :כמשמעותו בהסכם זה אינם בגדר ״כוח עליון״) אך לא רק הם(המפורטים להלן 

  ;מחסור בחומרים או עובדים 27.1.1

 שננקטו במישרין נגד, או אירועים דומיםחרם , השבתות, סכסוכי עבודה, שביתות 27.1.2

 או שמעשה או מחדל של היזם או אותו, היזם או צד שלישי אחר המעורב בפרויקט

  ;צד שלישי גרמו להיווצרותם

 ;מזג אוויר קשה והפרעות מהותיות אחרות אשר ניתן לצפותן מראש 27.1.3

  ;הן על פני הקרקע והן בעומק, תנאים פיזיים באתר או מכשולים באתר 27.1.4

 ,סירוב ליתן או הימנעות מהשגה או מחידוש של כל היתר, הפרעה, סיום, יההשע 27.1.5

  ;הסכמה או אישור הדרושים לביצוע התחייבויות היזם על פי ההסכם, רישיון

 על התנהלות הפרויקט המשפיעים) ע"לרבות אירועים בשטחי יש(אירועי טרור  27.1.6

  ;והפרות סדר) להבדיל מנזק פיזי לדרך(

 אשר אלמלא כך יתכן והיה נחשב, תיו מוסדרות בהסכם זהכל אירוע אחר שתוצאו 27.1.7

  .זה כאירוע כוח עליון כמשמעותו בסעיף

ועל סיומו של , ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליוןמנהלת הפרויקט  יודיע להיזם 27.2

  .אותו אירוע

שה  בבקלמנהלת הפרויקטיפנה , ח עליוןו מאירוע שהוא סבור כי הוא בגדר כהיזםהושפע  27.3

מבלי . ימים מקרות האירוע) 14(וזאת תוך ארבעה עשר ,  כאירוע כוח עליוןהלהכיר באירוע ז

 האם האירוע האמור למנהלת הפרויקט תקבע המנהלתלגרוע מכלליות הסמכויות המוענקות 

 ר האמוהאירוע כי מנהלת ההאישר. ימים ממועד הפניה) 7( בתוך שבעה וזאת, ןוה כוח עליוומה

 .ת פרק זה תחולנה הוראו, ")אירוע עליון "– להלן(יון עלוה כוח ומה

, יזםהא לקיום התחייבויות במטרה להבי, ככל שניתן, החלטות הנוגעות לאירוע עליון תכוונה 27.4

במקרה שאירוע עליון  מבלי לפגוע בכלליות האמור .ובכלל זה המשך בפרויקט ללא עיכובים

בודות ההקמה בהשוואה ללוח הזמנים בביצוע עלעיל גרם לעיכוב  27.1כמשמעותו בסעיף 

יהיה היזם זכאי , יום) 30(והעיכוב עולה במצטבר על שלושים , להסכם זה'  בנספח ידהמפורט

וזאת על , להסכם זה כך שלא יימצא בהפרת הסכם' להתאמת לוח הזמנים המפורט בנספח יד

 .  או הממשלה/פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הפרויקט ו

מירב   היזם ומי מטעמו לעשות אתתהיינה כפופות לחובת, זה  על פי פרקזכויות היזם  27.5

 .  הזמנים המפורט המאמצים על מנת למזער את השלכות אירוע הכוח העליון על לוח
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למצבו טרם   להשבתו של הפרויקטהיזםיפעל , אירוע העליוןהלאחר שחדלו השלכותיו של  27.6

בכפוף לקבלת אישורה  וזאת,  על פי ההסכםאירוע העליון וימשיך בביצוע כל התחייבויותיוה

ולוחות הזמנים לצורך  התשריטים והתוכנית, המפרטים, של מנהלת הפרויקט לכל התכניות

  .הפרויקט החזרתו של הפרויקט למצבו טרם אירוע הכוח העליון והמשכו של

אשר קדמו   מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכםהיזםק זה לא תשחררנה את רהוראות פ 27.7

 .העליון אירועההתחייבויות שאינן מושפעות מ ן או מביצועוליעאירוע ההתרחשות לה

עקב , המנהלת או מי מטעמם, הרשות, היזם לא יהיה זכאי לכל סעד שהוא מהממשלה 27.8

  .התרחשות אירוע כוח עליון

 או/ להסכם זה בכדי לפגוע בזכויות הממשלה ו27אין באמור בסעיף , מבלי לפגוע באמור לעיל  27.10

  .מכוח כל דין, או מי מטעמה/או המנהלת ו/הרשות ו

  וגורמים אחריםממשלהסמכות הפיקוח של ה .27.28

במשך , לממשלה ולנציגיה תהיה זכות כניסה למקרקעין ולאתר העבודות בכל עת 27.128.1

 .תקופת ההקמה

 אישור או הנחייה , בדיקה,כי אין ולא יהיה בכל פיקוח, מובהר בזה, למען הסר ספק 27.228.2

 יזםכדי לפטור את ה, ממשלהוכל גורם אחר מטעם ה, משרד הבריאות, של מנהלת הפרויקט

 .ו על פי כל דיןאהתחייבויותיו על פי הסכם זה וממאחריותו 

וכן לא יהיה , על פי הסכם זה, מסמכיםבקשות ו ,במסירת תוכניותולא יהיה אין  27.328.3

שחרר את די לכ, התייחסות אליהם-או באיאו המנהלת /ו ממשלהל על ידי ה"באישורם של הנ

 .כל דיןעל פי הסכם זה או על פי  מאחריותו הבלעדית יזםה

   ועובדים ועובדים יועצים יועצים,,קבלניםקבלנים    --'  '  וופרק פרק 

  הראשיהמתכנן .28.29

, ולרשויות המוסמכותהמנהלת לרבות הגשת תוכניות לאישור , כל פעולות התכנון 28.129.1

ת פיקוח על הכנ, בין היתר,  שתכלול הראשימתכנןאחריותו והשגחתו הצמודה של היעשו תחת 

 . ותיקונן במידת הצורךבדיקתן, תוכניותה

 הינו אישור בכתב לתוכנית לרשויות המוסמכותו המנהלתתנאי להגשת תוכניות לאישור 

 . הראשימתכנןהמוגשת מאת ה

 .המתכנן הראשי יהיה אחראי על פיקוח עליון על עבודות ההקמה, בנוסף 28.229.2

 הקבלן הראשי .29.30

והוא יהיה אחראי , הראשי הקבלןאחריותו של כל עבודות ההקמה יעשו תחת  29.130.1

 .ולכל הקשור והנוגע אליהן, לביצוע העבודות ולטיב העבודות

לכל הפחות לפי , הקבלן הראשי יהיה אחראי לבדק ואחריות של העבודות, בנוסף 29.230.2

או לפי דרישות מחמירות יותר שיקבעו בהסכם , 1973 -ג "תשל, )דירות(דרישות חוק המכר 

 .אם יקבעו, שבינו לבין המציע

 גורם המקצועיה .30.31

ציוד בית החולים , בכל הנוגע לתכנון בית החולים,  יקבל ייעוץ מקצועייזםה 30.131.1

כי הוא מחזיק כדין בכל הידע והמומחיות ,  מצהיר בזהיזםה. מן הגורם המקצועי, והפעלתו

מכוח העברת הידע , השאר בין, על פי הסכם זההדרושים לו לשם מילוי כל התחייבויותיו 
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 במשך תקופת ההקמה של יזםאשר התחייב ללוות את ה, י הגורם המקצועיעל יד יזםכאמור ל

 . חודשי ההפעלה הראשונים לפחות)18(  שמונה עשרהבית החולים וכן במשך

, מין וסוגמכל , וזכויות אחרות, הרוחני הקנייןהקניין ולרבות זכויות , כל הזכויות 30.231.2

בין בדרך של העברה ובין , יזםו ל על פי הסכם זה יוקניזםהדרושות לשם מילוי התחייבויות ה

  .ובלבד שהקניית הזכויות לא תהיה מוגבלת בזמן ותהיה ניתנת להסבה, שיוןיבדרך של ר

 הסכמים עם הצוות המקצועי .31.32
  :ההוראות הבאות, בין היתר,  יכללוחברי הצוות המקצועי לבין יזםבכל ההסכמים שבין ה

, עיכבון, חזקה, כל זכות קניןלחבר הצוות המקצועי לא תהיה והוא יוותר מראש על  31.132.1

ציוד או , מתקן, בכל מבנה, בעבודות ההקמה, במקרקעין, זכות יוצרים או קניין רוחני בפרויקט

 .בתכנון ובכל מסמך הנוגע לפרויקט, חומרים המצויים במקרקעין

 על פי ההסכם יזם תהא רשאית להורות על הסבת זכויות והתחייבויות הממשלהה 31.232.2

ובמקרה כזה ,  או לכל גורם שימונה על ידהממשלהל,  חלופייזםל, עיעם חבר הצוות המקצו

ל מבלי שתידרש כל הסכמה מצד חבר הצוות ווהכ; יזםהנעבר יהיה זכאי להיכנס לנעלי ה

 .המקצועי לכך

 תהיה, מכל סיבה שהביא, או החכירה עם ביטולו של הסכם זה או של חוזה הפיתוח 31.332.3

ובמקרה כזה יהיה , כם עם חבר הצוות המקצועי להורות גם על ביטול ההסממשלהרשאית ה

 ממשלהתוך שהוא מפרק ונוטל עימו אך ורק חומרים וציוד שה, עליו לסלק ידו מן המקרקעין

וכן , ולהותיר במקרקעין את כל יתר הציוד והחומרים, הורתה לו לפרק ולסלק מהמקרקעין

 . הנוגעים לפרויקט או למי שתורה עליו את כל המסמכים המצויים בידוממשלהימסור ל

כי הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי , חבר הצוות המקצועי יאשר 31.432.4

חובה או חוב כלפי , התחייבות,  ולכל הפועלים מטעמה כל אחריותממשלהוכי אין ל, לטובתו

 תורה על העברת ההסכם עמו ממשלהלמעט במקרה שה, חבר הצוות המקצועי או לטובתו

 . על פי ההסכם האמוריזם על הנעבר כל הזכויות והחובות שחלו על השאז יחולו, לגורם אחר

 כדי להטיל אחריות או ממשלהשאין בהסכמים עם הצוות המקצועי או באישורם על ידי ה, מובהר

  . ומהתחייבויותיויזםאו כדי לגרוע מאחריות ה, ממשלהחבות כלשהי על ה

 שינויים בצוות המקצועי .32.33
 : ההוראות הבאותיחולו, תקופת הבקרהיום עד לס

 .בכתב ומראש, המנהלתמקצועי יהיה כפוף לאישור חבר צוות כל שינוי בזהות  32.133.1

ויצורפו אליהם ,  למנהלתיזםבקשות לשינויים של חבר צוות מקצועי יוגשו על ידי ה 32.233.2

כי , ומסמכים ופרטים המראים, פרטים על חבר הצוות המקצועי המוחלף והמועמד להחליפו

תאשר מועמד לחבר המנהלת , ככלל. על כישורים מתאימים לתפקידוהמועמד להחליפו הינו ב

ביחס לתפקיד , אם מתקיימים בו הדרישות שנקבעו במסמכי המיון המוקדם, צוות מקצועי

לפי שיקול , ובלבד שהשתכנעה שהבקשה הוגשה בתום לב וכי ההחלפה אינה צפויה, הרלבנטי

 .הפרויקטלגרום לקשיים או עיכובים מהותיים בביצוע , דעתה

 לבין יזםלכל בקשה לשינוי חבר צוות מקצועי יצורף נוסח ההסכם שבין ה, בנוסף 32.333.3

 .המועמד להחליף את חבר הצוות המקצועי

 ההקמה והתכנון בעבודות יועצים ומתכננים, שימוש בקבלני משנה .33.34
לפי , רשאים") המבצעים: "ביחד ולחוד,  זהבסעיף, להלן (מתכנן הראשיוה קבלן ההקמה ,יזםה

לצורך , ")מסייעים: " זהבסעיף, להלן(וביועצים ומתכננים להיעזר בקבלני משנה , יקול דעתםש

  :בכפוף לאמור להלן, עבודות ההקמה או כל חלק מהםהתכנון וביצוע 
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שיון או יר, ובכפוף לכל אישור, יעשה בכפוף להוראות כל דיןמסייעים שימוש ב 33.134.1

 .ודות על ידםהיתר הנדרשים לצורך העסקתם או לצורך ביצוע עב

כדי מסייעים ולא יהיה בהעסקת , המסייעיםיהיו אחראים לכל פעולות המבצעים  33.234.2

 או לפי הסכם זה או ההסכמים שבינם לפטור אותם מחבות כלשהי המוטלת עליהם לפי כל דין

 .לבין המציע

 : כדלקמן הוראות,בין היתר, יקבעומסייע בכל הסכם עם  33.334.3

והוא יוותר מראש על כל זכות לא תהיה מסייע שיבטיחו כי להוראות  33.3.134.3.1

בעבודות , במקרקעין,  בפרויקטזכות יוצרים או קניין רוחני,  עיכבון,חזקה, קנין

בתכנון ובכל , ציוד או חומרים המצויים במקרקעין, מתקן,  בכל מבנה,ההקמה

 .מסמך הנוגע לפרויקט

או למי מטעמה להיכנס / וממשלהאו ל/ חלופי ויזםשיאפשרו ל, הוראות 33.3.234.3.2

, לפי העניין,  הרלבנטיהמבצעועל הסבת כל זכויות והתחייבויות , המבצעיםלנעלי 

מבלי שתידרש כל הסכמה מצד ל ווהכ,  תורה עליואו מי מטעמה/ וממשלהלמי שה

 .לכךהמסייע 

מכל , עם ביטולו של הסכם זה או של חוזה הפיתוח, שלפיהן, הוראות 33.3.334.3.3

, המסייעהסכם עם  להורות גם על ביטול הממשלהתהיה רשאית ה, סיבה שהיא

תוך שהוא מפרק ונוטל עימו אך , ובמקרה כזה יהיה עליו לסלק ידו מן המקרקעין

והוא מותיר ,  הורתה לו לפרק ולסלק מהמקרקעיןממשלהורק חומרים וציוד שה

 או למי שתורה עליו ממשלהוכן ימסור ל, במקרקעין את כל יתר הציוד והחומרים

 .ים לפרויקטאת כל המסמכים המצויים בידו הנוגע

מאשר כי הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת המסייע שלפיהן , הוראות 33.3.434.3.4

, התחייבות, כל אחריות ולכל הפועלים מטעמה ממשלהלוכי אין , צד שלישי לטובתו

 תורה על העברת ממשלהלמעט במקרה שה, כלפי המסייע או לטובתוחובה או חוב 

ר כל הזכויות והחובות שחלו שאז יחולו על הנעב, לגורם אחרהמסייע ההסכם עם 

 .לפי העניין, המבצעים על פי ההסכם שבינם לבין המסייעעל 

בקשר לפרויקט עבודות התכנון הדרושות כל , זה  בסעיףמבלי לגרוע מהאמור 33.434.4

 ,שומים בפנקס המהנדסים והאדריכליםהר, מורשיםאדריכלים ומהנדסים על ידי תתוכננה 

דריכלים ומהנדסים א. 1958 -ח " תשי,אדריכליםחוק המהנדסים והל בהתאם להוראות והכ

  .מדינה שבה מנוהל עסקםים ברישום מקביל במל יהיו רשו"סוקם בחוישעיקר ע

או מי מטעמה /ו ממשלהאו באישורם על ידי המסייעים שאין בהסכמים עם , מובהר 33.534.5

 יזםהאו כדי לגרוע מאחריות , ממשלהכדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על ה

 .יותיוומהתחייבו

של , מיזוג האוירזהות המתכננים בתחומי להמנהלת לקבל את אישור יזם העל  33.634.6

  .דרישות המינימוםתנאים שנקבעו בבולעמידתם , התברואה והגזים, מערכות החשמל

 יזםמינוי מנהל עבודות ההקמה מטעם ה .34.35
מנהל , עבודות ההקמה מטעמולצרכי ניהול , ההקמה יעסיק באתר בקביעות במשך כל תקופת יזםה

ל "הנ לתפקיד יזםהעל ידי ימונה ש, כשירות לשמש כממונה על הבטיחות- בעל,מנוסהועבודה בכיר 

  .1954-ד" תשי,קוח על העבודהיחוק ארגון הפלרבות , כל דיןבהתאם להוראות 

   אישור הפעלה אישור הפעלה--' ' זזפרק פרק 

  כללי -אישור הפעלה  .35.36
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ב " המצ בנוסח מהמנהלתתנאי להפעלת בית החולים הינו קבלת אישור הפעלה 35.136.1

 .בהתאם להוראות פרק זה, 'נספח דכ

אחר כל התנאים  ולקיים החולים את הקמת בית  מתחייב להשלים ולסייםיזםה 35.236.2

 .הקובעמועד ה חודשים מ)60(שישים מעד לא יאוחר , להלןכמפורט , לקבלת אישור ההפעלה

 יהיה על,  הסכם זה והמכרזבהתאם לתנאי, במקרה של הפעלה הדרגתית של בית החולים

ביחס למספר ,  לקיים את התנאים לקבלת אישור ההפעלה עד למועד הנקוב לעיליזםה

אולם יהיה , ולכל השירותים הנדרשים בקשר אליהן, המיטות שנקבע לשלב הראשון בלבד

בהתאם ללוח הזמנים , הקמת והפעלת יתר שטחי בית החולים והמיטות בועליו להשלים את 

 .'זינספח כמפורט במהמנהלת עלה סופי עד קבלת אישור הפ, ההדרגתי שנקבע

 ,במידה והיזם לא יקיים אחר כל התנאים לקבלת אישור הפעלה כמפורט להלן 35.336.3

אזי , דרישות המינימום מיטות בתמהיל שפורט ב184לרבות אי העמדה של , במועד האמור

 ים המפורטמים המוסכיםמבלי לגרוע מכל סעד העומד לממשלה לרבות ביטול ההסכם והפיצוי

תהא רשאית מנהלת הפרויקט לתת אישור הפעלה חלקי להפעלת בית ,  להלן 68 68 סעיףב

לתקופה שתקבע ובתנאים ") אישור הפעלה חלקי: "להלן 'זט נספחכמפורט ב(החולים 

  .שתקבע

  תנאים לקבלת אישור הפעלה .36.37

  :ף לקיום כל התנאים שלהלןרק לאחר ובכפויינתן על ידי מנהלת הפרויקט אישור ההפעלה 

, הריהוט, הציוד, לרבות התקנת כל המערכות,  סיים את הקמת המבנהיזםה 36.137.1

 על פי יזםל בהתאם להתחייבויות הווהכ, המכשירים והמתקנים הדרושים להפעלתו התקינה

 ;ובכפוף לעמידה בנהלי משרד הבריאות ובדרישות כל רשות מוסמכת, ההצעה

תעשה על ידי מנהלת הפרויקט על פי , הקמת המבנה כאמור סיים את יזםהאם ה, הקביעה

  :ההליך להלן

 ימים לפני מועד השלמת הקמת המבנה) 09(תשעים מעד ולא יאוחר  36.1.137.1.1

  למנהלתיזםיודיע ה,  ולאחר סיום ההרצה של מערכות המבנהיזםלדעת ה, הצפוי

תבדוק , אמור כיזם קבלת הודעת הלאחר.  להשלמהבכתב על המועד הצפוי

 יזם הצעישבההקמה את עבודות  ,בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, המנהלת

 תפרט בכתב המנהלת. ההסכםבוצעו בהתאם להוראות עבודות ההקמה אם  ותקבע

  .אם יימצאו, או אי ההתאמות שיימצאו בבדיקתה/את הליקויים ו

,  יתקן את כל הליקויים ואי ההתאמות שיפורטו על ידי המנהלתיזםה 36.1.237.1.2

 .ם סיום ביצועםויודיע למנהלת ע

בגמר יישום , שוב, יבוצע, כאמור לעיל, ידי המנהלת-קה עלהליך הבדי 36.1.337.1.3

  .ידי המנהלת-ככל שיידרש על, יזםידי ה- כאמור עלהוראות המנהלת

ורה תיערכו בנוכחות כל מי ש  1.137. 1.137. ףבסעימפורט בדיקות כה 36.1.437.1.4

 .נהלתהמ

 היקף . המערכות והמכשירים בבית החולים של כלבדיקה והרצה השלים יזםה 36.237.2

משכה וסוג הפעולות שיבוצעו במסגרתה יהיו לכל הפחות אלה הדרושים לפי נהלי , ההרצה

 .משרד הבריאות

, באישור השלמת ההקמההמנהלת  ומשיקול דעתה של מבלי לגרוע מן האמור לעיל 36.337.3

את האישורים , רבין הית, יזם ימציא ה קבלת אישור הפעלההוכחת השלמת ההקמהלצורך 

 :הבאים

חתומה כדין על ידי , החוליםשל בית ) 4טופס (אישור חיבור לחשמל  36.3.137.3.1

 ;אכלוס ואישור רשויות התכנון והבניה ועל ידי האחראי לביצוע השלד
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 .ממשלה להחולים של בית המתקןספר העתק מסירת  36.3.237.3.2

, החולים בנוגע להפעלה של בית יזםמסירת עותקי כל ההסכמים שבהם התקשר ה 36.437.4

לדרישות המינימום או , תהיה רשאית להתנגד לכל הסכם המנוגד לדיןהמנהלת . נהלתלמ

 ;להסכם הפרויקט ולהצעה

 כל התנאים לקבלת כי היזם השלים את , לפי שיקול דעתה, המנהלת השתכנעה 36.537.5

כוח אדם , דרישות תפעוליות, לרבות הצטיידות, משרד הבריאות להפעלת בית החוליםמרישיון 

 ;ב"וכיו

 ;תכניות ההפעלה של בית החוליםאישור  36.637.6

  .  להלן60 59 בסעיף כנדרש,  מסר אישור ביטוחיזםה 36.737.7

, מכל מין וסוג, ן או הסכמהרישיו, היתר, אישור להשיג כל יזםאין בתנאים שלעיל כדי לגרוע מחובת ה

  37 37אין באישור המנהלת לפי סעיף ,  כמו כן.הנדרשים על פי כל דין לצורך הפעלת בית החולים ואכלוסו

לרבות במקרה שאישור , זה כדי לפטור את היזם מאחריות כלשהי על פי הדין או הסכם הפרויקט וההצעה

  .או על סמך נתונים שגויים/כאמור ניתן בטעות ו

והמנהלת תיעתר לבקשתו זו לתקופה שתקבע , במידה והיזם יבקש מהמנהלת אישור הפעלה חלקי

אישור ההפעלה החלקי יינתן על ידי המנהלת רק לאחר ובכפוף לקיום כל התנאים  ,קבעובתנאים שת

  .שדלעיל

  פעולות לאחר קבלת אישור הפעלה .37.38

  :יבוצעו הפעולות הבאות, קבלת אישור ההפעלהלאחר 

  רישיון מאת משרד יזםהיקבל , עם קבלת אישור הפעלה חלקי או אישור הפעלה 37.138.1

 .הבריאות להפעלת בית החולים

 יזםעליו חתם ה, המינהל  על חוזה החכירהיחתום ,  בלבדקבלת אישור הפעלהעם  37.238.2

  . עותק חתום שלויזםוימסור ל, במועד כניסת ההסכם לתוקף

 רשאי יזםהיהיה , ורק בקבלת אישור הפעלה, להסכם זה' אבכפוף להוראות פרק י 37.338.3

 .ערבות ההפעלהכנגד הפקדת את ערבות הביצוע להקטין 

  החוליםעלה של בית  ניהול והפ-' חחפרק 

  בקשר להפעלהיזםהתחייבויות העיקרי  .38.39

משך כל תקופת , ולתחזק אותו, החולים מתחייב לנהל ולהפעיל את בית יזםה 38.139.1

לרבות ,  והסכם זהנהלי משרד הבריאות, רישיוןה, בכפוף ובהתאם להוראות כל דין, ההפעלה

  . מענה המציע

דרישות מינימום , היתר בין, כוללהפעלה ה כי נספח, מובהר בזאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל

במספר , והתחזוקה שלו, התכנון והבנייה שלו, החוליםלגבי אופן הניהול וההפעלה של בית 

 .ההפעלהההקמה ומינימום משך כל תקופת ה מתחייב לעמוד בדרישות יזםה. תחומים

ת דרישו על יות המוסיפותהתחייבו ביזםההתחייב במסגרת ההצעה מקום ש, כמו כן 38.239.2

בהתחייבות שהתחייב בה בהצעתו במכרז שהיא יעמוד  יזם ה,דרישת מינימום כלשהיהדין ו

 .הסכם זהת ול בכפוף להוראוהכ, או בנוסף לדרישת המינימום/מעבר ו

, וכל הציוד,  ואת כל מערכותיוהחולים מתחייב לתחזק את מבנה בית יזםה 38.339.3

 .  והתאמתם לייעודםםניקיונ ,ולשמור על תקינותם, המחוברים והרהיטים שבו, המכשירים
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 כדי להטיל ,לשירות הפעלה כלשהואו הוראה המתייחסת לא יהיה בכל קביעה  38.439.4

הפעלת שירות מסוים או לחריגה או כדי להוות הסכמה מצדה ל ממשלהאחריות כלשהי על ה

 .או לסטייה מהוראות הסכם זה, כלשהי מנהלי משרד הבריאות או מן הדין

 .שיון הפעלה בתוקףיד ליזם יהיה רתקופת ההפעלה תחול כל עו 38.539.5

 עובדים .39.40

, החולים לשם ניהולו והפעלתו התקינים של בית יזם לנותני שירותים ומינוי עובדים 39.140.1

 .הסכם זה והוראות כל דיןיבוצע בהתאם ל, והתנאים למינויים

ולא ,  בלבדיזם ונותני השירותים יחשבו לעובדים ונותני שירותים של הםעובדיהכל  39.240.2

,  או יחסים חוזייםמעביד- יחסי עובד או מי מטעמה כל ממשלהה, המנהלתבין בינם ל םיתקיי

 . בקשר לעבודתם או שירותם בקשר לבית החולים

 החולים בנוגע לבית משרד הבריאותסמכויות  .40.41

ל דין  כמפורט בהוראות כהחולים הסמכויות ביחס לבית למשרד הבריאות יהיו 40.141.1

   . המציעמענהנספח וראות הסכם זה לרבות כמפורט בה, בנוסףו, ובכלל זה הוראות הפקודה

או / והחוליםמנהל בית , משרד הבריאותעל ידי ככל שיידרש ,  מתחייב לכך כייזםה 40.241.2

או /פגישות מקצועיות ו,  ישתתפו בדיוני מטהאו כל עובד אחר בבית החולים/ו יזםהנציג 

  .משרד הבריאותפגישות עבודה של 

 החוליםקבלת אישור לפעילויות בבית  40.341.3

 ולקבל מענה המציעהמפורט בנספח על פי  החוליםאו להפעיל את בית / מתחייב לנהל וזםיה

 שהוגדרו , לרבות מינוי מנהל לבית החולים,החוליםלפעילויות בבית , מראש ובכתב, אישור

בדרישות המינימום , הפרויקטבהסכם , בנהלי משרד הבריאות  ,כל דיןעל פי , כטעונות אישור

  . מענה המציעו

 ה מקצועית של משרד הבריאותבקר 40.441.4

, או ביקורות מקצועיות/ בקרות ולבצע,  משרד הבריאות יאפשר לגורמים מקצועיים שליזםה

  .בכל עת, ידם-ככל שיידרש על, פתע- לרבות ביקורות

  תקופת הבקרה .41.42

אשר תסתיים במועד , בקרהתקופת תתחיל , ההפעלה של בית החוליםלאחר תחילת  41.142.1

 :המאוחר מבין

 . מיום קבלת אישור ההפעלהחודשים) 36( שלושים ושישה 41.1.142.1.1

,  חודשים ממועד ההפעלה המלאה של בית החולים)12(שנים עשר  41.1.242.1.2

 . מיטות)300(שלוש מאות בקיבולת מלאה של 

המנהלת לא תיתן  .רק בכפוף לאישור המנהלת  תסתייםתקופת הבקרה, למרות האמור לעיל

או , תקינהשאינה בצורה שית כי הפעלת בית החולים נע, אישור כאמור אם תהיה סבורה

וזאת עד ,  הבריאות והדיןנהלי משרד, הסכם זהעל פי הדרישות שההפעלה אינה מקיימת את 

 .לתיקון הליקויים האמורים

בעצמה או באמצעות גורם , בכל עת,  רשאיתממשלההתהיה , תקופת הבקרהבמשך  41.242.2

קות ולסמכויות מעבר לבדי, יזםהעל ידי  ת בית החוליםלבדוק את הפעל, אחר מטעמה

כל , ממשלה מתחייב להגיש לצורך כך ליזםוה,  ולכל רשות מוסמכתהמוקנות למשרד הבריאות

 .ידה בהקשר זה-או מידע שיידרשו על/מסמכים ו, נתונים, הסבר, סיוע
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 בית החולים יהיה נתון ,תום תקופת הבקרהואף לאחר , בכל מקרהכי , יובהר 41.342.3

  . על פי נהלי והנחיות משרד הבריאות ועל פי כל דיןלפיקוח ובקרה עיתית של משרד הבריאות

  מיסים ו  תשלומים- 'טטפרק 

   שיוןידמי היוון ור .42.43
  

 8 לטופס 1.1 בסעיף םזי פי הסכום שקבע העל היווןהורישיון הדמי את   ישלםםזיה 42.143.1

  .להזמנה הנספח )הצעת המחיר(

 להסכם 109,פים בסעי כמפורט ,במועד הקובע, בשקלים חדשים ישולמו היווןדמי ה 42.243.2

  .ההצעהויוצמדו למדד המחירים לצרכן החל מיום הגשת , הפרויקט

 
, תשלומים התואמים את מועדי תשלום מענק ההקמה) 3(דמי הרישיון ישולמו בשלושה   42.3

  :כדלקמן, ויקוזזו ביניהם

 במועד התשלום הראשון של מו ישולשיוןימדמי הר )30%(שלושים אחוזים    42.3.1

  ;  ההקמהמענק    

  במועד התשלום השני של מענקמוישול שיוןימדמי הר )40%(ארבעים אחוזים    42.3.2    

  ; ההקמה        

 במועד התשלום השלישי של מוישולשיון ימדמי הר )30%(שלושים אחוזים    42.3.3    

  ;  ההקמהמענק        

הצמדת   (43.2כמפורט בסעיף , החל על מענק ההקמה,  לסל ההצמדותויוצמדשיון ידמי הר    42.4

 .הפרויקטלהסכם )  מענק ההקמה  

  ממענק%30 וגובה דמי הרישיון המוצעים במכרז יהיו נמוכים או שווים לסך של במידה 43.3

הרביעי השלישי ישולמו דמי הרישיון במועד אישור התשלום , ההקמה נכון ליום הגשת ההצעה

 .של מענק ההקמה ויחול קיזוז הדדי בינם לבין מענק ההקמה

 ממענק ההקמה נכון ליום %30רישיון שהוצעו במכרז יהיו גבוהים מסך של במידה ודמי ה 43.4

 של התשלוםי במועד, תשלומים) 43 ( בארבעהבשלושההגשת ההצעה ישולמו דמי הרישיון 

 : כדלקמן,  ויחול קיזוז בינם לבין תשלומי מענק ההקמהמענק ההקמה
 ממענק ההקמה נכון %30 –  של דמי הרישיון יהיה שווה ל הרביעיהשלישי  התשלום 43.4.1

  .  של המענק הרביעיהשלישיוהוא ישולם במועד  התשלום , הגשת ההצעה   ליום 

: להלן( ממענק ההקמה נכון ליום הגשת ההצעה %30 יתרת דמי הרישיון העודפת על 43.4.2

  :תשולם כדלקמן, ")דמי הרשיון תיתר"

ת דמי  מיתר)%29(אחוזים  עשרים ותשעה )%43(ארבעים ושלושה אחוזים    43.4.2.1

  ;הראשון של מענק ההקמה ישולמו במועד התשלום  רשיוןה

מיתרת דמי הרישיון ישולמו במועד התשלום ) %14(ארבעה עשר אחוזים   43.4.2.2

  .י של מענק ההקמההשנ

תשלום ה ישולמו במועד ת דמי הרשיוןמיתר) %57(חמישים ושבעה אחוזים   32.3.4.24

  ; הקמהה  של מענק השלישיהשני
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דמי הרישיון יוצמדו לסל ההצמדות החל על מענק ההקמה החל ממועד הגשת ההצעה עד   43.5

  .למועד אישור התשלום  

, לפי העניין, הסכום לתשלום.  למדינה בשקלים חדשים בלבדמו ישולשיוןידמי הר  42.543.6

, בנוגע להצמדה ,להסכם 44.2  234. בסעיףבעניין מענק ההקמה המפורטות הוראות היחשב על בסיס י

  . ידוע במועד התשלוםה, לפי העניין, או יורו/ולפי שער החליפין היציג בין שקלים חדשים לדולרים ו

החכירה של השטח המיועד לבית ש, כי דמי ההיוון נקבעו בשים לב לכך, מובהר  42.643.7

; רקעיןזכויות לשימושים מסחריים במקוכי דמי ההיוון נקבעו ביחס ל, הינה ללא תמורההחולים 

ומזכותו של המינהל לייחס את , מבלי לגרוע או לשנות מתנאי חוזה הפיתוח וחוזה החכירה, לווהכ

 .נהליו על פי דמי ההיוון

   מענק הקמה– םזיתשלומים ל .43.44
  

 הקמה לבניית  מענקזכאי לתשלומי היזםהזכיין יהיה , תמורה לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זהב 

   : להלןבתנאים המפורטים, הפרויקט

  

  מענק הקמה  43.144.1

 

 325,000,000 שלעומד על סכום , נכון למועד הגשת ההצעה, מענק ההקמה 43.1.144.1.1

  מליון ארבע מאות שמונים ושבעה שלוש מאות עשרים וחמישה(₪ 487,500,000

  ").מענק ההקמה ("מ"ללא מעשקלים חדשים  )₪וחמש מאות אלף 

 
 )4( בארבעה )3(ה שלושב ליזםלזכייןישולם לבניית הפרויקט מענק ההקמה  43.1.244.1.2

באבני דרך מלאה  כנגד עמידה )"תשלום מענק ההקמה": כל אחד להלן(תשלומים 

 . לבניית בית החולים

 :מפורט להלן כיוהיתשלומי מענק ההקמה  43.1.344.1.3

  הסכום לתשלום  תשלומי מענק ההקמה

  )אחוז מתוך מענק ההקמה(

דרך ההשלמת אבן  עם – ראשוןתשלום 

 למבנה מעטפתגמר שלב (הראשונה 

  ) מיטות184לפחות מיועד לכלול ה

%20%03 

דרך ההשלמת אבן  עם –תשלום שני 

גמר שלב הקמת המבנה המיועד (השנייה 

  ) מיטות184לכלול לפחות 

%10  

השלמת אבן  עם – שלישישניתשלום 

השלמת הבנייה  (השלישיתנייההשדרך ה

  )ר הפעלהוקבלת איש מיטות ו184עבור 

40%  

מת אבן  עם השל–רביעי ישלישתשלום 

השלמת (הרביעית  יתשלישהדרך ה

30%  
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וקבלת אישור  מיטות 300הבנייה עבור 

   .).הפעלה סופי

  100%  כ"סה

  

 הצמדת מענק ההקמה   43.244.2

  

סעיפים ב כמפורט להלןמענק ההקמה יוצמד לסלי מדדים ומטבעות  43.2.144.2.1

 אישור  עד למועד,ההגשת ההצע  ממועדהחל,  3.244. 3.244..7 עד  2.244. 2.244.

  .) בהמשך45.2 בהתאם לסעיף    תשלוםה המועד(התשלום 

 

סלי המדדים והמטבעות שיחולו בתקופות השונות במהלך תקופת  43.2.244.2.2

תקופת : " לטופס הצעת המחיר3 סעיףבטבלאות כל אחת מהתקופות ב(ההקמה 

  לטופס3 בסעיףאשר  אותבטבלכמפורט  ,םזי שקבע ה לסליםיהיו בהתאם") העדכון

   .  הנספח להזמנה הצעת המחירטופס, 8

 

  כל תקופת עדכון בתוםמדינה חישוב הפרשי ההצמדה יבוצע על ידי ה 43.2.344.2.3

על פי סל המדדים , ביחס לתקופת העדכון החולפת, )"מועד עדכון": להלן (

 3 סעיףב 2 – ו 1טבלאות בהתאם ל ,והמטבעות הרלבנטי לאותה תקופת עדכון

 .ל" הנלטופס הצעת המחיר

  

 3 בסעיףעל בסיס האחוזים המפורטים בטבלאות ש,  מענק ההקמהמיתשלואחד מכל חלק של כל 

בשקלים חדשים כפי שחושב במועד ) הכולל(לטופס הצעת המחיר מתוך תשלום מענק ההקמה 

  . הרלבנטייעודכן בהתאם לשינוי במדד או בשער החליפין, העדכון הקודם

  

 הפרשי הצמדה למדד 43.2.444.2.4
  

אם יתברר במועד העדכון כי המדד במועד העדכון שונה מהמדד במועד העדכון 

יהיה הפרש ההצמדה למדד סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד , הקודם

מענק  תשלוםבסכום השווה ל, במועד העדכון למדד במועד העדכון הקודם

על פי שנתן היזם לאותו מדד  הרלבנטיבמשקל  המוכפלהרלוונטי ההקמה 

 במדד במועד העדכון מחולק,  לטופס הצעת המחיר3 בסעיף שאותהמפורט בטבל

  . הקודם

  

משיעורו , לא יפחת שיעורו של מדד המחירים לצרכן בכל מועד עדכון, בכל מקרה

כי במקרה שמדד המחירים לצרכן במועד העדכון , מובהר. במועד הגשת ההצעה

יילקח במקומו שיעור מדד המחירים , במועד הגשת ההצעהיהיה נמוך משיעורו 

בתור המדד במועד (לצרכן במועד הגשת ההצעה הן לצורך מועד העדכון הנוכחי 

  ).בתור המדד במועד העדכון הקודם(והן לצורך מועד העדכון הבא ) העדכון

  

  הפרשי הצמדה למטבע 43.2.544.2.5

  

ה משער החליפין אם יתברר במועד העדכון כי שער החליפין למועד העדכון שונ

יהיה הפרש ההצמדה למטבע סכום השווה למכפלת , למועד העדכון הקודם
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, ההפרש שבין שער החליפין למועד העדכון לשער החליפין למועד העדכון הקודם

שנתן  הרלבנטי במשקלוכפל מהרלוונטי מענק ההקמה  תשלוםלבסכום השווה 

טופס הצעת המחיר   ל3 בסעיףש אותעל פי המפורט בטבלתו מטבע והיזם לא

   .מחולק בשער החליפין למועד העדכון הקודם

  

  השלמת אבןמועד  מענק ההקמה יהיהמועד העדכון האחרון ביחס לכל תשלום  2.644.

) ההקמההצמדת מענק (  44.2 234.והוראות סעיף מועד אישור התשלום , הדרך הרלוונטי

במידה  והיזם יאחר  , י לפגוע באמורמבל .המחויביםתחולנה ביחס למועד עדכון זה  בשינויים 

מועד העדכון האחרון ביחס לתשלום , הסכם זהל 45.1בסעיף כמפורט בהגשת הדרישה לתשלום 

 יום מיום אישור השלמת אבני הדרך על ידי מנהלת  הפרויקט או 45מענק ההקמה הרלוונטי יהא 

מענק של וונטי המועד בו יינתן אישור בכתב של מנהלת הפרויקט לתשלום התשלום הרל

   .הםיהקודם מבינ, ההקמה

 

למדד  4.24  234. - ו.234.224.פים סעיבהתייחסות מובהר כי כל , למען הסר ספק  44.2.7

  .הינה למדד הידוע באותו מועד, במועד מסוים

 

 סלי המטבעות לתשלום 43.344.3
  

 ,הסכום לתשלום. בלבדמענק ההקמה המתואם ישולם בשקלים חדשים  43.3.144.3.1

על בסיס תשלום מענק ההקמה בשקלים כפי שהוצמד בהתאם יחושב , לפי העניין

 בין שקלים שער החליפין היציג ולפי) הצמדת מענק ההקמה (2434.להוראות סעיף 

 המענקשל תשלום תשלום ההידוע במועד , לפי העניין, או ביורו/חדשים לדולרים ו

 . הרלוונטי

 תנאי תשלום מענק ההקמה .44.45

 , על ידי היזם לאישור מנהלת הפרויקטוגשתתשלומי המענק  לתשלום דרישהה 44.145.1

קבלת  מיוםבתוך חמישה עשר ימים וזאת ,  על ידי מנהלת הפרויקטאבני הדרךלאחר אישור ו

 .אישור השלמת אבני הדרך

 184גמר שלב מעטפת למבנה המיועד לכלול לפחות (לאישור השלמת אבן הדרך הראשונה  45.2

 :)לרבות אשפוז מוגן (הלןאת הפרמטרים דל, בין השאר, תבדוק המנהלת) מיטות

איטום מסדים ומילוי חוזר והכנה למערכות , כולל איטום גג מלא, גמר שלד הבניין 45.2.1

   ).לרבות מערכת ניקוז מלאה(בשלד 

  .כולל קירות פנים קונסטרוקטיביים, גמר כל קירות מעטפת המבנה 45.2.2

  .התקנת כל המלבנים הסמויים בפתחים 45.2.3

  . הבטחת אי חדירת מים מהקירותכולל, קירות מסך/חיפויי חוץ וחלונות 45.2.4

  .ל"אישור מתכננים על השלמת העבודות הנ 45.2.5
 

)  מיטות184מבנה המיועד לכלול לפחות ה הקמתגמר שלב  (השנייהלאישור השלמת אבן הדרך  45.3

 :את הפרמטרים דלהלן, בין השאר, תבדוק המנהלת

   .מכניות- התקנת כל המערכות האלקטרו, סיום מלא של עבודות הגמר 45.3.1

  .דיקה והרצה של מערכות המבנההשלמת ב 45.3.2

 .אישור ביקורת בודק חשמל מוסמך 45.3.3
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 .למעט גינון ושתילה, השלמת פיתוח חיצוני 45.3.4

  .ל"ת העבודות הנמאישור מתכננים על השל 45.3.5

 

ימים מיום ) 30(את הדרישה בתוך שלושים  בכתב מנהלת הפרויקט תאשר או תדחה 44.245.4

 יישלח בו זמנית לנציג מממני עותק מתגובת המנהלת. שהוגשה בצירוף כל הדוחות הנדרשים

 .החוב הבכיר

 ארבעים וחמישה לעיל תשולם בתוך 45.1 1.44 בסעיףכאמור דרישה שאושרה  44.345.5

 .  ימים מיום שהוגשה)30(שלושים )45(

בכל מקרה בו נקבע מועד לביצוע תשלום מענק הקמה על פי הסכם זה או כנובע  44.445.6

תו תשלום ליום העסקים הראשון שלאחר יצוע אובדחה מועד יי, ליום שאיננו יום עסקים, ממנו

 .אותו מועד

  תשלומים אחרים .45.46

 יהיה רשאי לגבות תשלומים בגין השירותים הרפואיים שהוא מספק בהתאם יזםה 45.146.1

לשם ,  רשאי להתקשר בהסכמים עם קופות החוליםיזםיהיה ה, בין היתר. ובכפוף לכל דין

וכן לגבות תשלומים בגין , להםגביית תשלומים בגין שירותים רפואיים שסופקו למבוטחים ש

 משרד הבריאות ולהוראות ילנוהל בהתאם ובכפוף להכו, שירותי רפואה במסלול בחירת רופא

  .דרישות המינימוםלרבות , הסכם זה

או תשלום אחר , השתתפות, שיפוי, החזר הוצאות,  לא יהיה זכאי לכל תמורהיזםה 45.246.2

 .או מכוח הפעלת בית החולים/מכוח הסכם זה ו, ומכל הפועלים מטעמה, ממשלהמן ה

הקמת בית או מי מטעמה עבור /או הממשלה ו/מהמדינה ולתמיכה לא יהיה זכאי היזם  46.3

  .סכם זה לה44כמפורט בסעיף  מוענק ליזם מעבר למענק ההקמה ההחולים

 היטלים ומיסים, אגרות, תשלום הוצאות .46.47

 או יזםהעל   החלים או שיחולואו תשלום חובה אחר אגרה ,ארנונה, היטל, כל מס 46.147.1

, ההכנסות הנובעות מהפעלתו או מן המקרקעין, השימוש בו, הקמתו, תכנונו, בית החוליםעל 

על פי דין כל מס החל , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.  בלבד וישולמו על ידויזםיחולו על ה

 בנייה  היטלי,אגרות, ארנונותלרבות כל , מחזיק או משתמש במקרקעין, שוכר, חוכר, על בעלים

 .ידו  בלבד וישולמו עליזםיחולו על ה, הנוגעים למקרקעין, ב"וכיו

ככל , כפי שהיא במועד הגשת ההצעות במכרז, ע"היטל ההשבחה החל בגין התב 46.247.2

 וישולם ממשלהיחול על ה, יזםאו חלף היטל השבחה בגין הקניית הזכויות במקרקעין ל, שחל

 .על ידה
, ין כל שימוש חורג או הקלה שיינתנו בקשר למקרקעיןע ובג"היטל השבחה בגין כל שינוי בתב

 . וישולמו על ידויזםיחולו על ה, אם יינתנו

  שינוייםשינויים  --' ' ייפרק פרק 
 שינויים ותיקונים בתכנון .47.48

או / וממשלההעל ידי  לא יהיה רשאי לעשות שינוי כלשהו בתוכניות שאושרו יזםה 47.148.1

 .במפורש ובכתב, מראש המנהלתאלא באישור של , המנהלת
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אם להערכת , תורה לו שהמנהלתבצע לאלתר כל תיקון בתוכניות כפי  ייזםה 47.248.2

 והפעלתו חולים להקמת בית היזםהתיקון דרוש לשם מילוי אחר התחייבויות ה המנהלת

עקב ,  אך לא רקבין השאר, בנהלי משרד הבריאות ובדין, במסמכי המכרז ,כאמור בהסכם זה

 לא יהיה יזםהכי ,  למען הסר ספק מובהר.או העדר עקביות בתוכניות/חסר ו, ליקוי, סתירה

 .כאמורזכאי לכל תשלום או ארכה לצורך תיקון 

 שינויים בדין .48.49

בבית  יהיה חייב לבצע כל שינוי יזםה, על אף כל האמור בכל מקום אחר בהסכם זה 48.149.1

, מתחייב מהדיןשהינו או /שמקורו בדין ו, ובכל דבר הנוגע אליהם, או בהפעלתו/החולים ו

 .מכל סיבה שהיא, של שינוי בדיןלרבות במקרה 

אם לא . במועד שנקבע לכך בדין יזםיבצע אותה ה, נדרשה פעולה עקב שינוי בדין 48.249.2

לפי לוח הזמנים שייקבע על ידי משרד הבריאות  יבצע את השינוי יזםה, נקבע מועד מפורש בדין

 .תוך זמן סביר - ובהעדר קביעה כאמור , או הרשות המוסמכת הרלבנטית

כלפי ,  מכוח הסכם זהמכל מין וסוג, טענה או תביעה,  כל דרישהיזםלא תהיה ל 48.349.3

וכל  ממשלה מהאו תשלום/והוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי ו, מטעמה וכל הפועלים ממשלהה

 .בגין שינוי בדין, מכוח הסכם זההפועלים מטעמה 

שיפוי או החזר , תשלום,  לפיצוייזםאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של ה 48.449.4

בחלקה ,  יהיה מנוע מלהעלות טענה כאמור המבוססתיזםובלבד שה, לפי כל דין אחר, אותהוצ

 .על המכרז או על הסכם זה, במישרין או בעקיפין, או במלואה

 שינוי בשירותים ופעילויות בבית החולים .49.50

 שירותים ופעילויות רפואיים 49.150.1
רפואיים המבוצעים כל שינוי בהיקף וסוג השירותים והפעילויות ה,  תקופת הבקרהעד תום

תהיה כפופה לאישור , ל"לרבות הוספה או הפסקה של שירותים ופעילויות כנ, בבית החולים

. נהלי משרד הבריאות והדיןהמנהלת תהיה רשאית לבדוק שהשינוי מקיים אחר כל . המנהלת

, שיונותיכל שינוי כאמור יהיה כפוף להשגת כל הר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

  .האישורים וההסכמות הנדרשים לפי כל דין, םההיתרי

, אשר על פי הדין נדרש אישור, האמור יחול גם לגבי כל שינוי המתייחס לציוד רפואי או אחר

להתקנתו , לרכישתו, היתר או הסכמה של משרד הבריאות או רשות מוסמכת כלשהי, רשיון

  .או להפעלתו

ידרש אישור משרד י, ור לעילכאמ,  במקום אישור המנהלתלאחר תום תקופת הבקרה

  . על פי כל דיןהבריאות

 שירותים ופעילויות שאינם רפואיים 49.250.2
. הלי משרד הבריאות והדיןוהוספה של שירותים ופעילויות שאינם רפואיים תעשה בכפוף לנ

, ע"ככל שפעילויות ושירותים חורגים מן הייעודים והשימושים המותרים על פי התב, בנוסף

או מאלה המותרים בחוזה הפיתוח או חוזה , הגשת ההצעות במכרזיתה במועד יכפי שה

בהתאם לתנאי חוזה הפיתוח , תהיה הוספתם כפופה גם לאישור המינהל, לפי העניין, החכירה

, כי עד תום תקופת הבקרה,  מובהר.לעילד   317. 317. בסעיףכמפורט בתמצית , וחוזה החכירה

 . בעניינים אלה יופנו למנהלת הפרויקטפניות של היזם

 שינויים בהסכם .50.51

כל שינוי משפטי בהסכם יהיה כפוף לאישור בכתב ומראש , תקופת הבקרהעד לתום  50.151.1

, לדחות אותו, מלואובאשר תהיה רשאית בין היתר להסכים לשינוי , של מנהלת הפרויקט
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ל לפי ווהכ, אליולהתנות אותו בתנאים או לקבל כל החלטה אחרת בקשר , להסכים לחלקו

 . הבלעדי והמוחלטהשיקול דעת
, בין יתר שיקוליה, היא תהיה רשאית לשקול, מבלי לגרוע משיקול דעתה של מנהלת הפרויקט

את טובת הציבור בכללותו או כל , את השפעת השינוי על הפעלת בית החולים ועל איכותו

  .יראה לה רלבנטיאת מדיניות הממשלה בתחום הבריאות וכל שיקול אחר ש, מגזר בו

היתר או הסכמה של משרד הבריאות או של , רישיון, כל שינוי אשר נדרש לגביו אישור, בנוסף

 .המנהלתיהיה כפוף גם להשגת , על פי כל דין, כל רשות מוסמכת

שיהיה , יהיה כל שינוי כפוף לאישור משרד הבריאות, תקופת הבקרהלאחר תום  50.251.2

 .הלי משרד הבריאותויקול דעתו ולנרשאי לשקול כל בקשת שינוי בהתאם לש
היתר או הסכמה של משרד הבריאות או של , רישיון, כל שינוי אשר נדרש לגביו אישור, בנוסף

 .המנהלתיהיה כפוף גם להשגת , על פי כל דין, כל רשות מוסמכת

 יזםלבקשה כזו יצרף ה. יפנה בבקשה בכתב לאישור השינוי,  לבצע שינוייזםרצה ה 50.351.3

לוח הזמנים לביצוע השינוי , וכן באשר להשלכות השינוי, אשר לשינוי ולסיבתופרטים מלאים ב

 כל מידע נוסף שיתבקש יזםכן יספק ה. וכל פרט אחר הרלבנטי לבקשת השינוי או לדיון בה

 .ממנו בקשר לשינוי

  ערבויות -  'אאייפרק 

   כללי-ערבויות   .51.52

ית אוטונומית תהיה ערבות בנקאזה הסכם על פי  להמציא יזםכל ערבות שעל ה 51.152.1

 אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם -ל ווהכ, ממשלה לטובת ה,חוזרת- מותנית ובלתי-בלתי

 .זה

בפעם אחת או , השיקול דעת תהיה רשאית לחלט כל ערבות כאמור לפי ממשלהה 51.252.2

כי שום הוראה בהסכם זה , מוסכם ומובהר. ללא צורך במתן התראה מוקדמת, במספר פעמים

 . של כל ערבות כאמורלא תפגע באוטונומיות
כדי לגרוע מכל סעד אחר או , הןאו כל חלק מ, או כל בטוחה אחרתערבות של לוט יאין בח

לרבות כל סעד ותרופה בגין , דיןהסכם זה או לפי כל  על פי ממשלההעומד לרשות ה, נוסף

 . וסעדיהממשלהואין בחילוט ערבות כדי למצות את זכויות ה, ההסכםהפרת 

מוסד פיננסי ) 2(או ; ישראלי גדולבנק מסחרי ) 1(על ידי הסכם זה תוצא  על פיכל ערבות 

ממדינה המקיימת , זרבנק מסחרי ) 3(או  ; כגון חברת ביטוח או קרן פנסיה מוביליםישראלי

 על ידי A-לפחות ) לטווח ארוךדירוג (מדורג ואשר ; קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל

 של חברת דירוג בינלאומית או דירוג מקביל( Standard & Poor's בינלאומית החברת דירוג 

 לאישורה המוקדם של נסי יהיו כפופיםנאו המוסד הפיזהותו של בנק מסחרי זר  .)אחרת

  :והיא תהא רשאית מנהלת הפרויקט

   ).confirmation( לדרוש כי הערבות של בנק זר תומצא באמצעות בנק ישראלי   51.2.1

 ,את דרוג האשראי של המוסד נותן הערבות) עד וכן מעת לעתבאותו מו(לבדוק   51.2.1

  .לדרוש את החלפת זהות המוסד נותן הערבות, ובמקרה של ירידה בדרוג האשראי   

  .הערבות תהיה ערוכה בנוסח ובצורה כמצורף בנספחים להסכם זה 51.352.3

כאשר  ,הערבויות תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן, ככל שלא נקבע אחרת 51.452.4

 .יה מדד הבסיסהבסיס יה

 יהיערבות הזכ .52.53
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 ערבות ממשלה ליזםימציא ה,  במכרזיזםיום ההכרזה על ה ימי עסקים מ20בתוך  52.153.1

 מיליון מישה עשרחסך של  על) הזמנה להציע הצעות ל14.1סעיף בהתאם להוראות (יה יזכ

 ).יהיערבות הזככתב (  'נספח טבנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כ ח"ש )15,000,000(

כהגדרתה (ערבות הביצוע ב יזםהעל ידי יה תישאר בתוקף עד החלפתה יערבות הזכ 52.253.2

 ).להלן

שיקול  לפי ,או כל חלק ממנה, יהיאת ערבות הזכ תהיה רשאית לחלט ממשלהה 52.353.3

 בכל תקופת תוקפה של ערבות יזםהעל ידי בכל מקרה של הפרת ההסכם , ממשלהה של הדעת

לא ישלים את התנאים  יזםהבמקרה ש, ר לעילמבלי לגרוע מכלליות האמו,  לרבותיהיהזכ

וכן לצורך גביית כל ,  שנקבע לכך בהסכם זהמועדתוך ה ב,בשלב המקדמי עד  המועד הקובע

 . לפי הסכם זהממשלה מחויב לשלם ליזםסכום שה

 ערבות הביצוע .53.54

 שלושים של בסךערבות ביצוע  ,הקובעמועד הלא יאוחר מ, ממשלהימציא ל יזםה 53.154.1

, )ערבות הביצועכתב (הסכם זה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי , ח" ש)30,000,000(מיליון 

 .1/'ינספח כוזאת בנוסח המצורף להסכם זה ומסומן 
  . את ערבות הזכייהיזם לממשלהתשיב ה, כנגד המצאת ערבות הביצוע

יהיה היזם , טותמי )184(  מאה שמונים וארבעעם קבלת אישור ההפעלה לסך של 53.254.2

 בנוסח )15,000,000₪(ח "ת ערבות הביצוע לסך של חמישה עשר מיליון שרשאי להקטין א

להבטחת מילוי  וזאת ,)תכתב ערבות הביצוע המופחת( 2/'ינספח כהמצורף להסכם זה ומסומן 

  .   כמפורט להלן,כנגד הפקדת ערבות הפעלה והסכם זההתחייבויותיו על פי 

) 60(לתום שישים קף עד תישאר בתואו ערבות הביצוע המופחתת הביצוע ערבות  53.354.3

) 12(מיטות או עד לתום שנים עשר ) 184(חודשים ממועד אישור ההפעלה למאה שמונים וארבע  

 המאוחר –מיטות בבית החולים ) 300(חדשים ממועד אישור הפעלה סופי להפעלת שלוש מאות 

הפעלה לרבות ,   ובכפוף לכך שהיזם קיים אחר כל התחייבויותיו עד למועד זה-מביניהם  

 .תקינה של בית החולים כנדרש בהסכם זה ועל פי הדין

שיקול  לפי ,או כל חלק ממנה, את ערבות הביצוע תהיה רשאית לחלט ממשלהה 53.454.4

 בכל תקופת תוקפה של ערבות ,יזםהעל ידי בכל מקרה של הפרת ההסכם , ממשלהה של הדעת

 ישלים את הקמת בית לא יזםהבמקרה ש, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבותביצוע ה

,  יבצע את התכנוןיזםוכן במקרה שבו ה,  ויתחיל בהפעלתו במועדים שנקבעו לכךהחולים

וכן לצורך גביית כל , ההקמה או ההפעלה של בית החולים שלא על פי התחייבויותיו בהסכם זה

 . לפי הסכם זהממשלה מחויב לשלם ליזםסכום שה

 ערבות ההפעלה .54.55

 בסעיףכאמור ,  מיטות לפחות)184( אה שמונים וארבעמ לקבלת אישור ההפעלהעם  54.155.1

, ח"ש) 15,000,000( מיליון חמישה עשר של  בסך  ערבות הפעלהיזםהיפקיד , להסכם זה 36

וזאת בנוסח המצורף , )ערבות ההפעלהכתב (הסכם זה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי 

  .'אינספח כלהסכם זה ומסומן 

 בסך ערבות הביצועמחצית מ יזם לממשלה תשיב ה,כנגד המצאת ערבות ההפעלה 54.255.2

 . דלעיל54 53 בסעיףכמפורט ) ₪  מיליון 15,000,000(₪ של חמישה עשר מיליון 

 חודשים ממועד אישור )60(  שישיםלתוםתישאר בתוקף עד ההפעלה ערבות  54.355.3

 אישור חדשים ממועד )12(  שנים עשר מיטות או עד לתום)184(  מאה שמונים וארבעההפעלה ל

  ובכפוף -  המאוחר מביניהם  –בית החולים  מיטות ב)300(  שלוש מאותהפעלתהפעלה סופי ל
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לרבות הפעלה תקינה של בית החולים , לכך שהיזם קיים אחר כל התחייבויותיו עד למועד זה

 .כנדרש בהסכם זה ועל פי הדין

שיקול  לפי ,או כל חלק ממנה, את ערבות ההפעלה תהיה רשאית לחלט ממשלהה 54.455.4

 בכל תקופת תוקפה של ערבות ,יזםהעל ידי בכל מקרה של הפרת ההסכם , ממשלהה של העתד

 לא יפעיל את בית החולים יזםבמקרה שה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההפעלה לרבות

 מחויב לשלם יזםוכן לצורך גביית כל סכום שה, כנדרש על פי התחייבויותיו בהסכם זה

 . לפי הסכם זהממשלהל

 ש ערבויות והארכת תוקפןחידו .55.56

 יזםה. בכל פעם,  ערבויות לתקופה של שנה או יותרממשלה רשאי להמציא ליזםה 55.156.1

 ימים לפני תום )30( שלושיםלא יאוחר מ, מתחייב להאריך כל ערבות בשנה נוספת או יותר

 לחלט את ממשלהתהא רשאית ה,  את הערבות כאמוריזםלא האריך ה. תוקפה של הערבות

 .הערבות

ידאג , במלואה או בחלקה,  את ערבות הביצוע או ערבות ההפעלהממשלהה החילט 55.256.2

לגובהה כנדרש על פי , לאחר חילוט הערבות או חלק ממנה,  להשיב את גובה הערבותיזםה

בגובה , הנדרש על פי הסכם זה בנוסח ממשלהעל ידי המצאה של ערבות חדשה ל, הסכם זה

 .לפי העניין, הערבות או חלק הערבות שחולט
ערבות הביצוע או ערבות יה או יערבות הזכהסכום הכולל של חידושי , למרות האמור לעיל

  .ערבותאותה לא יעלה על שלוש פעמים סכומה של , לפי העניין, ההפעלה

ומבלי לגרוע ,  ערבות נוספת במקום הערבות או חלק הערבות שחולטיזםלא המציא ה

 רשאית לחלט את סכום ממשלההא הת,  על פי ההסכם וכל דיןממשלהמזכויותיה של ה

 .הערבות שהיה עליו להמציא מתוך יתרת הערבות המצויה בידה

  שיפוי וביטוח,  אחריות- 'יביבפרק 

 אחריות .56.57

לרבות כל דבר , הנוגע או הנובע מן הפרויקטלכל יות בלעדית אחרבישא י יזםה 56.157.1

, עלות, אובדן כיס, הוצאה, הפסד, נזקולכל , הקמתו והפעלתו, לתכנונו, הקשור לבית החולים

, להלן בפרק זה(קנס או פיצוי , דין-פסק, צו, )אזרחי או פלילי(הליך , תובענה, תביעה, דרישה

 .שנגרמו בקשר לכך") נזקים: "ביחד ולחוד

שיגרמו  יהיה אחראי גם לכל הנזקים יזםה, לגרוע מכלליות האמור לעילמבלי מכלי  56.257.2

, בכל אחד מאלהמשרה  נושאיל, יועציה, דיהעוב, נציגיהלרבות , ולכל הפועל מטעמה ממשלהל

  .מכוחם לחליפיהם והבאים

 שיפוי .57.58

 יםנזקהבגין כל , עם דרישה ראשונה,  וכל מי מטעמהממשלהה ישפה את יזםה 57.158.1

 על כל יזם תודיע לממשלהה. לעיל 57 56  לפי סעיףיזםהנובעים או הקשורים לאחריותו של ה

 זכאית לשיפוי ממשלהואשר ה,  דלהלן3.58 כמפורט בסעיף תביעה או דרישה שתוגש נגדה

 לכל הליך יזם תהא רשאית לצרף את הממשלהה.  יהיה רשאי להתגונן מפניהןיזםוה, בגינן

 .ולפעול לפי שיקול דעתה, או בכל דרך אחרת' בהודעת צד ג, שייפתח נגדה

תשלום כלשהו שהאחריות לתשלומו חלה על , מכל סיבה שהיא, ממשלהשילמה ה 57.258.2

לרבות כל מס ששולם בקשר אליו ולרבות הפרשי ,  בגין תשלום כאמוריזםותה הישפה א, יזםה

 . מיד עם דרישתה, הצמדה וריבית
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ומשרדי רשויות , מנהלת הפרויקט, בכל מקום בו תוגש תביעה או יינקט הליך כנגד הממשלה 58.3

והרשות תטען כי היא זכאית ") רשות"ה: להלן( לפרויקט זה או מי מטעמם יםממשלה הקשור

ליזם תמסור הרשות הודעה על כך ,  בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דיןבגינושיפוי ל

מובהר כי אי מסירת הודעה . ימים מיום שנמסר לה עותק מהתביעה) 14(בתוך ארבעה עשר 

  .כאמור לא תפגע בזכות הרשות לשיפוי מהיזם

לפרויקט ויעמיד כל נתון או למי מטעמם בכל הליך בקשר /או לרשות ו/היזם יסייע לממשלה ו 58.4

 . רלוונטי הנדרש לכל הליך משפטי האמור בפרק זה

 58 סעיףתהיה רשאית להגיע להסדר פשרה בהליך כאמור ב, לפי העניין, הממשלה או הרשות 58.5

להתפשר היזם לא יהיה רשאי לסרב . ובלבד שניתנה הסכמה לכך בכתב ומראש על ידי היזם, הז

למען הסר ספק מובהר כי התפשרות בהליך כאמור על . יםאלא מנימוקים סבירבהליך כאמור 

לא תשחרר את היזם מחובת השיפוי כאמור בהסכם זה , לפי העניין, ידי הממשלה או הרשות

שכר טרחת , הוצאות משפטיות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות, או על פי כל דין

     .ל היזם על פי ההסכםד והוצאות שהוצאו למטרת אכיפת התחייבות השיפוי ש"עו

  בתקופת ההקמהיזםי הביטוח .58.59

  :אצל מבטח מורשה את הביטוחים הבאים יקיים יזםה 58.159.1

ביטוח אחריות מקצועית בגין עבודות התכנון והפיקוח בגבולות אחריות  58.1.159.1.1

  .סבירים להיקף הפרויקט

או מחדלי /ככל שתחשב אחראית למעשי ו ממשלהההביטוח יורחב לשפות את 

 עם סעיף ,כמבוטחת נוספת ממשלההלצורך זאת תיכלל . חיםהמתכננים והמפק

  .אחריות צולבת

לרבות כיסוי , ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות במלוא עלות ההקמה 58.1.259.1.2

  .נזקי טבע ורעידת אדמה

  . וכלפי עובדיהממשלה הכלפי ויתור המבטח על זכות התחלוףל ובביטוח יכל

 בגבולות אחריות ,וחבות מעבידיםביטוח אחריות כלפי צד שלישי הביטוח יכלול 

 עם , תיכלל כמבוטח נוסף במסגרת הביטוחממשלהה .סבירים להיקף הפרויקט

  .סעיף אחריות צולבת

מיום הוצאת היתר בניה לעבודות ועד ש את התקופה ו בתוקף ויכסו יהייםהביטוח

  .השלמתם

על מנת  משלההמלטובת ישועבדו תגמולי הביטוח בגין עבודות ההקמה  58.1.359.1.3

  .את תגמולי הביטוח בגובה המענקלממשלה יעביר המבטח , יח כי במקרה נזקלהבט

 בגובה המענק  על ידי  כספי הביטוחעם חידוש עבודות ההקמה ישוחררו  58.1.459.1.4

והיזם  ,שעבודות שיקום הנזק יתקדמו  ככל  ,יזםחשב משרד האוצר לטובת ה

 אחרים רק לשיקום מבנה בית החולים ולא לצרכיםאך מש בתגמולי הביטוח תשי

 .של היזם

 תגמולי ף לפיוייכללו סעמסמכי פוליסות הביטוח לעבודות ההקמה  58.1.559.1.5

 משועבדים ,בגין העבודות, הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק הרכוש המבוטח

ותגמולי הביטוח בגובה , כל תשלומי המענק ששולמו ליזםעד לסך  הממשלהלטובת 

 לחברת ורה חשב משרד האוצראלא אם יממשלה בלבד ישולמו ל לומי מענק אלושת

 . ובכתבאחרת הביטוח

 המצאת אישור ביטוח לתקופת ההקמה .59.60
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ימציא היזם לממשלה אישור חתום , למעבר השלב המקדמי למועד הקובעכתנאי  59.160.1

ויאשרו , בו יציינו את סוג והיקפי הביטוחים שערך אצלם, בכתב של כל אחד מן המבטחים שלו

 'נספח יבאישור המבטחים יהיה ככל הניתן בנוסח .  זה 59 59  60 את קיום דרישות סעיף

  .לבקשת הממשלה ימציא היזם לממשלה העתק של פוליסות הביטוח שערך, בנוסף. להסכם זה

  ביטוחים נוספים 59.260.2

אם הוא סבור , כלשהם ביטוחים נוספים או משלימיםרשאי לערוך  יזםה 59.2.160.2.1

  .אם נדרש, הוא יהיה חייב לערוך כל ביטוח הנדרש על פי הדיןו, כי הדבר נחוץ

 ממשלההכלפי בכל ביטוח רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  59.2.260.2.2

 . והבאים מטעמה

או משלים יורחב שם המבוטח לכלול את /בכל ביטוח חבויות נוסף ו 59.2.360.2.3

ות בכפוף לסעיף בדבר אחרי, יזםאו מחדלי ה/ בגין אחריותה למעשי וממשלהה

 .צולבת

 ביטוחי היזם בתקופת ההפעלה .60.61

, אם נדרש, היזם יבטח את פעילותו בתקופת ההפעלה בכל ביטוח הנדרש על פי הדין 60.161.1

לאחר התייעצות עם יועץ ,  בתחום ביטוחי הרכש והחבויותוכן בביטוחים הנדרשים באופן סביר

 .לביטוח הפרויקט ופעילותו של היזם, ביטוח

  :לו ההוראות הבאותבכל פוליסה שיוציא היזם יכל 60.261.2

הממשלה כלפי בכל ביטוח רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף  60.2.161.2.1

 .והבאים מטעמה

העובדות והמצגים שניתנו , אחראי לנכונות הנתונים, והוא בלבד, יזםה 60.2.261.2.2

 .לחברת הביטוח לצורך רכישת פוליסת הביטוח

  לתקופת ההפעלההמצאת אישור ביטוח .61.62

 אישור חתום בכתב של כל אחד מנהלתמציא היזם לי, כתנאי למתן אישור ההפעלה 61.162.1

ויאשרו את קיום דרישות , בו יציינו את סוג והיקפי הביטוחים שערך אצלם, מן המבטחים שלו

  .להסכם זה' נספח יגאישור המבטחים יהיה ככל הניתן בנוסח . סעיף זה

  הוראות כלליות .62.63

  : יכללו ההוראות הבאותיזםבכל פוליסה שיוציא ה

,  בלבדיזםעל פי הפוליסה יחולו על ההשתתפות עצמית ומיה פרתשלומי ה 62.1.163.1.1

  . בכל אופןממשלהולא יחולו על ה

רוע י לכל ביטוח אחר שחל על האראשוניים הם יזםשערך הביטוחים ה 62.1.263.1.2

. אם ערכו,  או הפועלים מטעמהממשלהבגין פוליסות שערכו ה, אם חל, המבוטח

 בדבר שיתוף ביטוחי על ידי טענה או דרישה, וותר על כל תביעה ייזם של המבטחה

 .ממשלהה

 וחברת הביטוח יזםהכי ,  לעיל יקבע 159. 159.בכל הביטוחים על פי סעיף  62.1.363.1.3

הודעה , ממשלהאלא אם כן נמסרה ל,  או לצמצם את היקפםםאינם רשאים לבטל

 .יום מראש) 60(לפחות שישים , בדואר רשום על הכוונה לעשות כן

העובדות והמצגים שניתנו , אחראי לנכונות הנתונים, הוא בלבדו, יזםה 62.1.463.1.4

 .לחברת הביטוח לצורך רכישת פוליסת הביטוח
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 לפיו מעשה או מחדל של יחיד מיחידי ,סעיףל ויכלהביטוח פוליסות ב 62.1.563.1.5

לא יגרע מזכויות המבוטחים , הפוליסהעל פי העלול לגרוע מזכויותיו , המבוטח

 .האחרים

ראה מפורשת לפיה תגמולי הביטוח כפופים מסמכי הביטוח יכללו הו 62.1.663.1.6

לזכויותיה הבלעדיות של הממשלה להחזר מיידי של כל אחד מתשלומי המענק 

זכויות היזם והממשלה לתגמולי הביטוח יעמדו . ששולמו במסגרת מענק ההקמה

בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת , בינן לבין עצמן, פרי פסו, בדרגת בטחון שווה

 .  תעל פני האחר

 כדי להוות אישור  או בהמצאת אישור הביטוחאין בעריכת הביטוחים האמורים 62.263.2

 או לצמצם אחריותו של ממשלהואין בה כדי להטיל אחריות כלשהי על ה, בדבר התאמתם

  .על פי כל דיןו על פי הסכם זה יזםה

 פטור .63.64
כול היה  ייזםאשר ה ,מאחריות לכל אבדן או נזקה ואת הבאים מטעמ ממשלההפוטר את  יזםה

 .לקיים ביטוח בגינו

   ביטול ההסכם  ביטול ההסכם --  ''יגיגפרק פרק 
   על ידי הממשלהביטול  ההסכם .64.65

 ביטול עקב הפרת הסכם זה 64.165.1
  

לרבות , יזם עקב הפרת הסכם זה על ידי הממשלהסעד ותרופה העומדת ל, בנוסף לכל זכות

 רשאית לבטל הסכם זה בכל אחד מן ממשלהתהיה ה, זכות לביטול ההסכם לפי כל דין

  :ם הבאיםהמקרי

 ,  המקדמיאו בשלב/ חתימת ההסכם ובשלב לא קיים את התנאים יזםה 64.1.165.1.1

 .מכל סיבה שהיא, בתוך המועד שנקבע לכך בהסכם זה

או לא קיים את התנאים / לא השלים את הקמת בית החולים ויזםה 64.1.265.1.2

 .מכל סיבה שהיא, בתוך המועד שנקבע לכך בהסכם זה, לקבלת אישור הפעלה

או שהסתבר כי מצג מהותי , רה יסודית הפר את ההסכם בהפיזםה 64.1.365.1.3

 ובלבד שהדבר ארע - לוהכו; או כוזב/או במכרז היה מטעה ו/ממצגיו בהסכם זה ו

 .תום תקופת הבקרה או התגלה לפני/ו

 ביטול עקב הפרת חוזה הפיתוח או חוזה החכירה 64.265.2

 יהווה הדבר גם, בהתאם לתנאיהם, בכל מקרה שבו יבוטל חוזה הפיתוח או חוזה החכירה  

  .ביטול של הסכם זה  

 זכות למינוי גוף חליף .65.66
,  למממןיזם שיעבדו את מניותיהם ביזם או שהחברים במממןלטובת  את זכויותיו יזםשיעבד ה

חוזה הפיתוח או חוזה , היזם יפר את הסכם הפרויקטאזי במקרה ש, דלהלן' כמפורט בפרק טו

והממשלה , ת לבטל את ההסכםועקב כך תקום לממשלה הזכו, ההסכםלפני תום תקופת , החכירה

 :יחולו ההוראות הבאות,  לביטול ההסכםתחליט לממש את זכותה

 משלוח התראות 65.166.1
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אולם לא , יזםשהוציאה ל,  תשלח למממן העתק של התראות לפני ביטול ההסכםממשלהה

 או יזםיהיה באי משלוח העתק ההתראות כאמור כדי לפגוע בתוקף ההתראות או כדי להקנות ל

 .או סעד, טענה, כותלמממן כל ז

 פניה למממן 65.266.2

ודיע על כך ת, בכל עת לאחר כניסת ההסכם לתוקף,  זכות לביטול הסכם זהממשלהעמדה ל

  ").הודעת קדם ביטול: "להלן (מממן וליזםל

 הודעת המממן על רצונו למנות גוף חליף 65.366.3

מסר וזאת בהודעה בכתב שתי, יזםבמקום ה, המממן זכאי להודיע על רצונו למנות גוף חליף

  . ימים ממועד מסירת קבלת הודעת קדם ביטול לידיו45בתוך 

 הצעת גוף חליף 65.466.4

 ימים ממועד מסירת הודעת )180(  מאה ושמוניםבתוך,  למנהלתהמממן יהיה רשאי להציע

 :כמפורט להלן, גוף חליף, קדם ביטול לידיו

, להצעה למינוי גוף חליף יצורפו פרטים מלאים לגבי הגוף החליף המוצע 65.4.166.4.1

הכישורים והיכולות ; החברים בגוף החליף; הדרך בה התאגד הגוף החליף: לרבות

 .לרבות הפיננסיות והמקצועיות, של הגוף החליף

חובותיו לקבל על עצמו את כל , בכתב, כן תצורף להצעה הסכמה של הגוף החליף

  . על פי הסכם זהיזםה יו שלהתחייבויותו

  . רלבנטייםממשלהחר שיראו ל כל מידע אחר או מסמך אממשלהכן יספק המממן ל

ובלבד , בהצעה יוצע לוח זמנים לכניסתו של הגוף החליף ולשיקום הפרויקט, בנוסף

 .אם אושר,  יום ממועד אישור מינויו30 - שכניסת הגוף החליף תהיה בתוך לא יותר מ

 .מנהלתמינויו של הגוף החליף טעון אישור ה 65.4.266.4.2

, לפי העניין, משרד הבריאותו לתנהמשה, תנאי לאישור מינוי של הגוף החליף הוא

 אחר כל וכי הוא מקיים, יזםהשתכנעו כי הגוף החליף כשיר ומתאים להחליף את ה

  .הדרישות שנקבעו בנהלי משרד הבריאות ובדין לצורך הפעלת בית החולים

יידרש הגוף החליף לעמוד גם , היה מינוי הגוף החליף לפני קבלת אישור ההפעלה

בכפוף לסמכותה של מנהלת , במסמכי המיון המוקדםבתנאים שנדרשו למציע 

  .לפי שיקול דעתה, הפרויקט לאשר שינויים והתאמות

 תשעים לעיל ב 466. 466. בסעיףתהא רשאית להאריך את המועד הקבוע המנהלת  65.566.5

 .ליףלפי שיקול דעתה ואם תשתכנע כי נעשה מאמץ סביר למציאת גוף ח,  ימים נוספים)90(

, להורות על הפסקת עבודות ההקמה, לפי שיקול דעתה, תהא רשאיתהמנהלת  65.666.6

במשך התקופה שמיום מסירת הודעת קדם ביטול ועד לאישור הגוף ,  לעיל 24 24בהתאם לסעיף 

 .או בחלקה, החליף

 בידו או שלא עלה, בכל מקרה שבו לא הודיע המממן על רצונו למנות גוף חליף 65.766.7

 שנינקבובמועדים , לפי העניין, או משרד הבריאותהמנהלת אשר אושר על ידי , למצוא גוף חליף

 .יהפוך ביטול ההסכם לחלוט, לעיל

והמועד שנקבע ,  ולמממן במועד שבו הפך הביטול לחלוטיזם תוציא הודעה לממשלהה

  . להלן 67 67רך סעיף לרבות לצו, לכל דבר ועניין, בהודעה כאמור ייחשב כמועד ביטול ההסכם

לפני כניסת ההסכם , כי הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטול ההסכם, מובהר 65.866.8

 .וביטול כאמור ייכנס לתוקפו באופן מיידי ולא תידרש הודעת קדם ביטול לגביו, לתוקף

  של היזם עקב הפרהביטול ההסכםתוצאות  .66.67
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 ת ההקמה  תחילת מועד עבודוביטול לפני  66.167.1

  :יחולו ההוראות הבאות,  מועד תחילת עבודות ההקמהבוטל ההסכם לפני 

, הרשאה או חזקה בהם, ככל שניתנה לו גישה, את המקרקעיןיפנה  יזםה 66.1.167.1.1

העתק מכל  למנהלת יזםכן ימסור ה . המנהלתויחזיר אותם בהתאם להוראות

, נונו ולהקמתולתכ, הנוגעים למקרקעין או לבית החולים, המסמכים המצויים בידו

, שיונותיר, יועצים וספקים, מתכננים, הסכמים עם קבלנים, לרבות תוכניות

וכל ,  בקשר לבית החולים או למקרקעיןיזםאישורים והסכמות שקיבל ה, היתרים

  .מסמך אחר

, אין לו והוא מוותר בזה ו,רשות בלבד במקרקעין-ברהינו היזם כי , מובהר ומוסכם

לרבות ,  או כל זכות אחרת במקרקעיןחזקה, כבוןיע, יתכל זכות קניינעל , מראש

  .בכל חפץ או מחוברים שיניח או יתקין במקרקעין

או בקשר /תהא רשאית לפעול במקרקעין ו, או מי מטעמה/ו ממשלהה 66.1.267.1.2

 ממשלהתהא ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. לבית החולים לפי שיקול דעתה

לפרסם מכרז אחר , יזםאלטרנטיבי לה הזוכה רשאית למנות את או מי מטעמה/ו

, הקמת והפעלת בית החולים, למנות גורם אחר לצורך תכנון, בקשר לבית החולים

  .או לפעול בכל דרך אחרת

ההוצאות והעלויות שנגרמו או , כל הנזקיםבגין  ממשלה יפצה את היזםה 66.1.367.1.3

שתשלם תשלומים הוצאות ולרבות , עקב הפרת הסכם זה על ידו, הייגרמו ל

, ככל שהנזקים,  בצד שלישי אחריזםהחלפת הלבקשר , אם תשלם, הממשלה

 .ההוצאות והעלויות דלעיל לא נגבו על ידי חילוט הערבות

לרבות בגין ,  לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין ביטול ההסכםיזםה 66.1.467.1.4

 .כל פעולה שביצע ולכל הוצאה שהוציא בקשר לבית החולים ולמקרקעין

   ולפני קבלת אישור ההפעלהילת מועד עבודות ההקמה תח לאחר ההסכםביטול  66.267.2

 קיבל אישור יזם אך לפני שה תחילת מועד עבודות ההקמה לאחר , בוטל ההסכם כאמור לעיל

  :יחולו ההוראות הבאות, הפעלה

, הרשאה או חזקה בהם, ככל שניתנה לו גישה,  יפנה את המקרקעיןיזםה 66.2.167.2.1

 יזםכן ימסור ה. המנהלתת בהתאם להוראוואת המחוברים להם ויחזיר אותם 

, הנוגעים למקרקעין או לבית החולים, העתק מכל המסמכים המצויים בידולמנהלת 

יועצים , מתכננים, הסכמים עם קבלנים, לרבות תוכניות, לתכנונו ולהקמתו

 בקשר לבית החולים יזםאישורים והסכמות שקיבל ה, היתרים, שיונותיר, וספקים

 .וכל מסמך אחר, או למקרקעין

אין לו והוא  ו,רשות בלבד במקרקעין- ברהינו היזם כי , מובהר ומוסכם 66.2.267.2.2

 או כל זכות אחרת חזקה, כבוןיע, כל זכות קנייניתעל , מראש, מוותר בזה

  .לרבות בכל חפץ או מחוברים שיניח או יתקין במקרקעין, במקרקעין

ההוצאות והעלויות שנגרמו או , כל הנזקיםבגין  ממשלה יפצה את היזםה 66.2.367.2.3

שתשלם תשלומים הוצאות ולרבות , עקב הפרת הסכם זה על ידו, הגרמו ליי

ככל ,  בצד שלישי אחריזםהחלפת הלבקשר , אם תשלם, או מי מטעמה/ וממשלהה

 .ההוצאות והעלויות לא נגבו על ידי חילוט הערבות, שהנזקים

יכלול הפיצוי אף את כל   67.2.3.2.366 בסעיףאמור לעיל המבלי לגרוע מ 66.2.467.2.4

 . מענק ההקמה שקיבל היזם מהממשלה בתקופת ההקמהתשלומי 

או המינהל יהיו רשאים להקצות את המקרקעין לגורם אחר / וממשלהה 66.2.567.2.5

 .או להשתמש במקרקעין בעצמם/ו
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, אם ביצע,  במקרקעיןיזםתקבע את שווי העבודות שביצע ההמנהלת  66.2.5.167.2.5.1

, המנהלתשל מהנדסים מטעם בסיוע , וזאת על ידי קביעה של השמאי הממשלתי

 לפי שיקול ,התוספת לשווי המקרקעין עקב ביצוע העבודותאשר יעריכו את 

 ").שווי המחובריםהערכת : " זהבסעיף, להלן(דעתם 
 חמישה עשר בתוך, יהיה רשאי לערער,  על הערכת שווי המחובריםיזםחלק ה

 בפני , ימים ממועד המצאת הערכת שווי המחוברים לידיו)30(שלושים )15(

, אשר יהיה רשאי לשנות את הערכת שווי המחוברים, ראשיהשמאי הממשלתי ה

 .וקביעתו תהיה סופית

יידרשו המציעים , בדרך של מכרז, בכל הקצאה של המקרקעין לצד שלישי 66.2.5.267.2.5.2

כאשר סכום המינימום שייקבע ,  תמורת המחוברים שבמקרקעיןממשלהלשלם ל

 . מהערכת שווי המחוברים80%במכרז יעמוד על 

יידרש הצד , ין לצד שלישי שלא בדרך של מכרזבכל הקצאה של המקרקע 66.2.5.367.2.5.3

לפי הערכת שווי ,  תמורת המחוברים שבמקרקעיןממשלההשלישי לשלם ל

 .המחוברים

 תמורת המחוברים שבמקרקעין את הסכום יזם תשלם לממשלהה 66.2.5.467.2.5.4

 את -ובמקרה שתבחר להשתמש במקרקעין בעצמה , שתקבל מן הצד השלישי

כל הנזקים שנגרמו לה עקב הפרת בהפחתת סכום , הערכת שווי המקרקעין

ככל שזה לא , וכן בהפחתת הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, יזםההסכם על ידי ה

 .נגבה על ידי חילוט ערבות

 ימים ממועד קבלת התשלום בפועל מן )90(  תשעיםהתשלום יבוצע בתוך 66.2.5.567.2.5.5

 .הצד השלישי

בהתאם ,  על פי הסכם זה משועבדות למוסד פיננסייזםהיו זכויות ה 66.2.5.667.2.5.6

עד לגובה , ישולמו הסכומים האמורים למוסד הפיננסי, דלהלןלעיל 7271 עיףלס

 .יזם תשולם ל- ככל שתהיה כזו - ואילו רק יתרתם , יתרת החוב למוסד הפיננסי

או לכל תשלום או ,  לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההסכםיזםה 66.2.667.2.6

א בקשר שהוציאו תשלום לרבות בגין כל פעולה שביצע ולכל הוצאה , השבה

  67.2.5 בסעיףפרט לאמור , לתכנונו ולהקמתו, בית החוליםל, למקרקעין, פרויקטל

 . לעיל 5.267. 5.267.

 ההסכםתקופת ועד לתום  ביטול לאחר קבלת אישור הפעלה 66.367.3
 עקב אוההסכם עד תום תקופת ולאחר קבלת אישור ההפעלה  , עקב הפרתובוטל הסכם זה

הנהוגים במינהל בקשר יחולו על הביטול הכללים ,  בכל תקופת החכירה החכירהביטול חוזה

 .סכם הפרויקטהל' נספח ג,  בחוזה החכירהיםמפורט הלביטול של חוזה חכירה

, או לכל תשלום או השבה,  בגין ביטול ההסכםממשלה לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהיזםה

, למקרקעין, ם שהוציא בקשר לפרויקטלרבות בגין כל פעולה שביצע ולכל הוצאה או תשלו

למעט התשלומים הנהוגים במינהל בנסיבות , לתכנונו ולהקמתו, לבית החולים, למחוברים

 .כאמור

 פיצויים מוסכמיםהפרות ו .67.68

 פיצוי מוסכם בגין הפרות 67.168.1
גרם י לעיל יהווה פיצוי מוסכם בגין כל הנזקים הצפויים לה'איסכום הערבות על פי פרק 

לרבות כל הפרה המהווה עילה לביטול , יזםפרה יסודית של ההסכם על ידי הבגין ה, ממשלהל

 .הסכם זה
ולצורך כך לחלט כל ערבות , תהיה רשאית לגבות את סכום הפיצוי המוסכםהמנהלת 

וזאת בין אם בחרה לבטל את ההסכם ובין אם , ללא צורך בהתראה מוקדמת, המוחזקת בידה

 .לאו
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 פיצוי מוסכם בגין איחורים 67.268.2

  רה שהיזם לא יצליח להשלים את כל התנאים לקבלת אישור הפעלהבמק 67.2.168.2.1

מאתיים ישלם היזם פיצוי מוסכם בסך השווה ל, מועד הקבוע בהסכם זהלעד 

) 2( שניעל כל איחור במשך ,  בגין כל חודש קלנדרי)250,000₪( ₪ וחמישים אלף 

)  500,000₪( ח"שחמש מאות אלף הראשונים ופיצוי מוסכם בסך השווה להחודשים 

 . כאמורחודשיםה) 2(שני מעבר לעל כל איחור ,  או חלק ממנוין כל חודש קלנדריבג

שישה  במקרה של אי הפעלה במשך , ממשלהל  מכל זכות העומדתמבלי לגרוע

 תקום לממשלה הזכות לבטל את , מהמועד הקבוע בהסכם זה חודשים )9(תשעה )6(

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ההסכם

מועד שנקבע ב)  מיטות184 (קיבל אישור הפעלהו היזם לא במקרה שב 67.2.268.2.2

) 2(שני ב, ישלם היזם, אישור הפעלה חלקי מנהלתהמ  קיבלאך,  זהבהסכםלכך 

ח " ש)5,000( חמשת אלפים ל פיצוי מוסכם בסך השווה, הראשוניםםחודשיה

בגין כל אחת מהמיטות הדרושות באותו חודש , דהיינו, בגין כל מיטה חסרה, לחודש

מאה עשרים או סך השווה ל, תמיטו )184( מאה שמונים וארבעלשם השלמה ל

אך לא , הגבוה ביניהם,  לחודש קלנדרי של איחור)125,000₪( ח"וחמישה אלף ש

איחור  בגין  . לחודש)250,000₪( ח"מאתיים וחמישים אלף שיותר מסך השווה ל

ישלם היזם  להחודשים מהמועד הקבוע בהסכם זה לתחילת ההפע) 2(שני מעבר ל

, בגין כל מיטה חסרה, ח לחודש" ש)5,000( חמשת אלפיםפיצוי מוסכם בסך השווה ל

מאה שמונים בגין כל אחת מהמיטות הדרושות באותו חודש לשם השלמה ל, דהיינו

 לחודש )250,000₪( מאתיים וחמישים אלףאו סך השווה ל,  מיטות)184( וארבע

 ח" חמש מאות אלף שלא יותר מסך כולל שלאך , הגבוה ביניהם, קלנדרי של איחור

 . לחודש)500,000₪(

 שלוש  לא יעמיד:קרי(קיבל אישור הפעלה סופי במקרה שבו היזם לא  67.2.368.2.3

בהתאם , עד למועד האחרון להפעלת בית החולים בהיקף מלא)  מיטות)300( מאות

שני ב, למנהלתישלם היזם , ולפיכך לא יהיה זכאי לאישור הפעלה סופי, להסכם זה

 )5,000( ח"חמשת אלפים שפיצוי מוסכם בסך השווה לחודשים הראשונים ה) 2(

בגין כל אחת מהמיטות הדרושות באותו חודש , דהיינו, בגין כל מיטה חסרה, לחודש

מאה עשרים וחמש אלף או סך השווה ל  מיטות)300( שלוש מאותלשם השלמה ל

 אך לא יותר מסך השווה ,הגבוה ביניהם,  לחודש קלנדרי של איחור)125,000₪(ח "ש

חודשים ) 2(שני  בגין איחור מעבר ל. לחודש)250,000₪(₪ מאתיים וחמישים אלף ל

ישלם , מהמועד הקבוע בהסכם זה לעמידה בתנאים לקבלת אישור הפעלה סופי

בגין כל , ח לחודש" ש)5,000( ח"חמשת אלפים שהיזם פיצוי מוסכם בסך השווה ל

אחת מהמיטות הדרושות באותו חודש לשם השלמה בגין כל , דהיינו, מיטה חסרה

 )250,000₪( ח"מאתיים וחמישים אלף שאו סך השווה ל,  מיטות)300( שלוש מאותל

 חמש מאות אך לא יותר מסך כולל של, הגבוה ביניהם, לחודש קלנדרי של איחור

 . לחודש)500,000₪( ח"אלף ש

 1.5 סעיףב כמפורט לשנות את תמהיל המיטות, התחייב היזם בהצעה 67.2.468.2.4

ולהוסיף מיטות  אשר לנספח ההפעלה ומענה המציע) תכנון ובנייה (1לפרק 

הוסיף את מלוא ולא , ")מיטות מועברות: "בסעיף זה, להלן (במחלקות מועדפות

 של(עד למועד המיועד להפעלת בית החולים בהיקפו המלא  -המיטות המועברות

 לפי –חולים בהיקף מלא בפועל או עד ליום הפעלת בית ה, ) מיטות)300( שלוש מאות

 ח"שבעת אלפים וחמש מאות שישלם היזם פיצוי מוסכם בסך השווה ל, המוקדם

החסרות בגין כל אחת מהמיטות , דהיינו, מועברת חסרה בגין כל מיטה )7,500(

 .היזם בהצעהשהתחייב כפי , במחלקות המועדפות
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ם היזם בגין הסך הכולל של פיצויים מוסכמים שישל, למרות האמור לעיל 67.2.568.2.5

, לא יעלה,  לעיל 4.268. 4.268. עד  1.268. 1.268.בהתאם לסעיפים , פיצויים מוסכמים

 .ח" ש)10,000,000(עשרה מיליון על סך של , במצטבר

 החל מיום מדד הבסיס ועד ,פיצויים המוסכמים יהיו צמודים למדדה 67.2.668.2.6

 .לתשלום בפועל

 שהועמדו הקביעה לגבי מספר המיטות, דלעיל  268. 268. סעיףצורך ל 67.2.768.2.7

 בבית החולים ובכל מחלקה או יחידה תעשה על פי הנהלים וההנחיות של בפועל

 .כפי שיהיו באותה עת, משרד הבריאות

  נוספותהתחייבויות פיצוי מוסכם בגין אי קיום  67.368.3

 ,פיצוי מוסכם בגין אי קיום של התחייבויות נוספותמנהלת ל ישלם יזםה 67.3.168.3.1

 :להלןכמפורט 

העונה על , מחשובאיחור בהשלמת הקמתה והפעלתה של מערכת בגין  67.3.1.168.3.1.1

, יומנים,  רפואיותרשומות( למענה המציע 08התחייבויות היזם בהתאם לפרק 

לאחר חודשים  )6( שישהשל יותר מ, )יוןארכו מאגרי מידע רפואי, מחשובמערכות 

 מיליון  שלפיצוי מוסכם חד פעמי בסך: )מלא או חלקי (קבלת אישור ההפעלה

 .₪ )1,500,000(וחצי 

 )מלא או חלקי(יום קבלת אישור הפעלה לאחר , קלנדרית כל שנהבגין  67.3.1.268.3.1.2

עליו התחייב ,  בהיקף ומן הסוגהיזם את ההתחייבויות הנוספותשבה לא יקיים 

  מאה אלף שלפיצוי מוסכם בסך: )ילהתרומה לקה ( להצעה14 לפרק 2.1 בסעיף

תהיה המנהלת  -יזם חלק מן ההתחייבויות הנוספות ביצע ה. ח" ש)100,000(

 .לפי שיקול דעתה, רשאית להפחית מסכום הפיצוי המוסכם

) מלא או חלקי(יום קבלת אישור הפעלה לאחר , קלנדריתבגין כל שנה  67.3.1.368.3.1.3

עליו התחייב ,  ומן הסוגשבה לא יקיים היזם את ההתחייבויות הנוספות בהיקף

 מאה אלף פיצוי מוסכם בסך של): לקהילה תרומה( להצעה 14 לפרק 2.2 בסעיף

 תהיה המנהלת - ביצע היזם חלק מן ההתחייבויות הנוספות . ח" ש) 100,000(

 .לפי שיקול דעתה,רשאית להפחית מסכום הפיצוי המוסכם

 שבה ,)מלא או חלקי (יום קבלת אישור הפעלהלאחר , קלנדרית שנהחצי בגין כל  68.3.1.4

 להצעה 19 פרקל 2.13סעיף היזם את ההתחייבויות הנוספות לפי לא יקיים 

ביצע היזם  .ח" ש)100,000(מאה אלף פיצוי מוסכם בסך של : )איכות הסביבה(

 תהיה המנהלת רשאית להפחית מסכום הפיצוי - חלק מן ההתחייבויות הנוספות 

 .לפי שיקול דעתה, המוסכם

מלא או (יום קבלת אישור הפעלה לאחר , קלנדרית שנהבגין כל חצי  67.3.1.568.3.1.5

 19 לפרק 2.14סעיף  שבה לא יקיים היזם את ההתחייבויות הנוספות לפי, )חלקי

 .ח" ש)100,000( מאה אלף פיצוי מוסכם בסך של): איכות הסביבה(להצעה 

ההסכם עד לתום תקופת הפיצויים המוסכמים על פי סעיף זה יחולו  67.3.268.3.2

 .בלבד

פיצויים המוסכמים הנקובים לעיל הינם בגין כל מקרה של כי ה, מובהר 67.3.368.3.3

 זכאית ממשלהתהיה ה, ובמקרה של ריבוי מקרים כאמור, יבותיאי קיום התח

  .בנפרד, לפיצוי מסכם בגין כל מקרה ומקרה

, אחת לתקופה,  התחייב לקיים בתדירות מסוימתיזםלגבי התחייבויות נוספות שה

  .בגין כל תקופה כאמור זכאית לפיצוי מוסכם ממשלהתהיה ה

הסכום הכולל של פיצויים מוסכמים להם תהיה , למרות האמור לעיל 67.3.468.3.4

על סך של עשרה מיליון , במצטבר, לא יעלה,  זה 368. 368. זכאית לפי סעיף ממשלהה

 .ח"ש) 10,000,000(
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   הוראות כלליות-ם מי מוסכיםפיצוי 67.468.4

 כדי לפגוע בכל םאו בגביית,  זה68יף לפי סעם מי המוסכיםאין בפיצוי 67.4.168.4.1

לרבות זכותה לפיצוי ,  לפי כל דיןממשלהסעד או תרופה העומדים ל, זכות אחרת

,  כמו כן.אם יהיו כאלה, םמי המוסכיםבגין נזקים שסכומם עולה על סכום הפיצוי

קיום -ם כדי להוות הסכמה מצד הממשלה לאימי המוסכיםאין בתשלום הפיצוי

 .םיזהתחייבויות ה

או מנהלת /זה כדי לחייב את הממשלה ו  68 68 בסעיףאין באמור  67.4.268.4.2

או לפגוע בשיקול דעתם , או חלקו/הפרויקט לגבות את סכום הפיצוי המוסכם כולו ו

 .המוחלט בקשר לגביית הפיצוי המוסכם

ביחס לשלבי הפרויקט , הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי המוסכם 67.4.368.4.3

.  הינו סביר ועומד ביחס סביר להיקף הנזקים הצפוי בגין הפרת ההסכם,יםהשונ

 . יהיה מנוע מלטעון כי סכום הערבות אינו סביר כאמוריזםה

יהיו , על תתי הסעיפים שבו, זה 68 76בסעיף כל הסכומים הנקובים  67.4.468.4.4

וזאת , החיוב בפיצוי מוסכםסכום יחושב במועד כל . צמודים למדד המחירים לצרכן

וחלוקתו במדד , החיוב האמור במדד המחירים למועד  הסכוםמכפלתעל ידי 

כפי ,  פיגורים- ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי איישכל איחור בתשלום . הבסיס

 .שתהיה מעת לעת

ת לגבות את סכום הפיצוי המוסכם בכל ורשאיאו המנהלת /והממשלה  67.4.568.4.5

טוחה אחרת שהעמיד או כל ב, לרבות על ידי חילוט הערבויות שהמציא היזם, דרך

 .היזם לממשלה

 ר במקרה של הפרה"הקפאת הזכות להפעלת שירותי מב 67.568.5

היזם המנהלת תהיה רשאית להקפיא את זכותו של , בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לממשלה

  :במקרים הבאים, בהתאם לדרישות המינימום ,ר"להפעיל שירותי מב

 כמפורט יקיים אחר כל התנאים לקבלת אישור הפעלהאם היזם לא  67.5.168.5.1

 מיטות )184(  מאה שמונים וארבעלרבות אי העמדה של, במועד האמור, להלן

  .ועקב כך קיבל אישור הפעלה חלקי בלבד, בתמהיל שפורט בדרישות המינימום

 )300(  שלוש מאותפעיל את בית החולים בהיקפו המלא שליאם היזם לא  67.5.268.5.2

  .עד למועד שנקבע לכך בהסכם זה, מיטות

, הוספת מיטות מועברותו ה שינוי בתמהיל המיטותאם היזם הציע בהצע 67.5.368.5.3

או עד ליום הפעלת  למועד שנקבע לכך בהסכם זה עד ולא קיים את התחייבותו זו

 . לפי המוקדם–בפועל מיטות ) 300 ( של שלוש מאותבית החולים בהיקף מלא

ישלים את שלאחר רק , ר"המנהלת תאפשר ליזם לעשות שימוש בזכותו להפעיל שירותי מב

  . האמורותתחייבויותיוה

  ציבורשנגרמו לנזקים לפיצוי בגין זכות  67.668.6

סעד , בנוסף לכל זכות, תהיה לממשלה, במקרה של הפרת ההסכם על ידי היזם 68.6.1

, גם בגין נזקים שנגרמו לציבור בכללותומהיזם  פיצוילזכות , להותרופה העומדים 

,  ידי הממשלהונזקים אלה יחשבו לנזק בר תביעה על, לרבות לתושבי העיר אשדוד

   .גם אם לא שולמו על ידה במישרין

 ובגיןדלעיל  68.6.1סעיף בגין נזקים שנגרמו לציבור כאמור בסכום הפיצויים הכולל  68.6.2

לא יעלה במצטבר על סכום כולל של זה המפורטים בהסכם ים מהפיצויים המוסכ

  .₪מיליון ) 20(עשרים 

  כות להפעלת שטחים מסחרייםסזהקפאת ה 67.768.7
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המנהלת תהיה רשאית להקפיא את זכותו של היזם ,  אחר המוקנה לממשלהבנוסף לכל סעד

 מאה שמונים וארבע דיעמהאם היזם לא השטחים והמבנים המסחריים במקרקעין להפעלת 

  .ועקב כך קיבל אישור הפעלה חלקי בלבד, מיטות בתמהיל שפורט בדרישות המינימום) 184(

  הפרה צפויה 67.868.8

  . הסכם זה יעמדו לה גם ביחס להפרה צפויה מצד היזםכל הסעדים המוקנים לממשלה על פי

  

  העדר בלעדיות, סודיות,  קניין– ''ידידפרק 
 ותוכניות קניין רוחני זכויות .68.69

לרבות  (התוכניות, המפרטים, המסמכיםשהקניין הרוחני בכל ,  יגרום לכךיזםה 68.169.1

תוכנית , רהמפרטי מערכת הבק, מפרטי ציוד, תוכניות עדות, תוכניות לביצוע, התכנון המפורט

 או נתונים ,רשומות, מידע, דוגמאות, המודלים, הטבלאות, )' וכוהחוליםההפעלה של בית 

 או עבורו או יזםהומצאו על ידי האו / שתוכננו ו,")המסמכים ": יחד,להלן) (פה או בכתב-בעל(

ד לרבות תיעו, עבור הפרויקט, או בעקיפין במישרין , או עבורו,יזםעל ידי קבלן כלשהו של ה

 ,יהיו בכל מועד שהוא,  הקשור להסכםוכל חומר אחר המופיע, מענה המציע במכרז, הפרויקט

 ובלתי הדירה ובלתי יתכי תינתן לו זכות שימוש תמיד, ולחלופין, יזםו של הני קני,ישארויו

.  תורה עליוממשלה או למי שהממשלהאשר ניתנת להעברה ל, בקניין הרוחני האמור, מוגבלת

יוחזקו בכל עת ,  או בכל צורה אחרתבמדיה מגנטית, בגרפיקה, בכתב, סמכיםהמעותקים של 

 .דרישהעל פי  בכל עת במהלך תקופת ההסכם ממשלהימסרו לו,  בישראליזםהעל ידי 

תהיה רשאית להורות על העברת , מכל סיבה שהיא,  את ההסכםממשלהביטלה ה 68.269.2

לרבות ,  תורה עליוממשלה שה או למיממשלהזכויות הקנין הרוחני או זכות השימוש בהן ל

 או לכל מי יזם ללא תמורה או תשלום כלשהו ל- ל ווהכ; ממשלהשייבחר על ידי הגורם אחר 

 .לרבות יוצר המסמכים, מטעמו

בדרך של (בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים ,  תהיה רשאית להשתמשממשלהה 69.3

בין במהלך תקופת ,  זה בלבד אחריםיםבפרויקטגם  קניין הרוחני ב,)'המחאה וכו, משנה- רישיון

 . ובין לאחריהההסכם

ההסכמים במסגרת , כאמור לעיל,  את זכויות הקניין הרוחניסדיר מתחייב להיזםה 68.469.4

קבלני , הגורם המקצועי, המתכנן הראשי, שבינו לבין עובדיו ובהסכמים עם הקבלן הראשי

 .לה בקשר לפרויקטוכל גורם אחר הפועל מטעמו של מי מא, מתכננים ויועצים, משנה
תר על כל זכות מוסרית או אחרת שיש להם וידרשו יוצרי המסמכים לו, בהסכמים כאמור

 ממשלהבאופן שלא ימנע שימוש במסמכים ובקניין הרוחני על ידי ה, בקנין הרוחני במסמכים

  .ממשלהאו מי שייבחר על ידי ה

 .ממשלהלטובת ה, צד שלישיהוראות אלו יחשבו לחוזה לטובת כי , בהסכמים האמורים, יובהר

 , הוצאה אובגין כל תביעה , וכל מי מטעמהממשלה מתחייב לשפות את היזםה 68.569.5

יהיה אחראי לבדו לתשלום הוא ו,  בקשר לפרויקטקניין רוחנישעילתם הפרה של זכויות 

 . בקשר לפרויקטקניין רוחנימוש כלשהו בזכויות של יתמלוגים ופיצויים בקשר לש

 סודיות .69.70

 .ביחס לפרויקט, על כל חובת סודיות המוטלת עליו לפי כל דין ישמור יזםה 69.170.1
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 אחראי לכך שגם עובדיו וכל יזםיהיה ה, ככל שחלה חובת סודיות לגבי עניין מסוים 69.270.2

וכי הוא וכל אדם או גורם כאמור ינקטו בכל , אדם או גוף הפועלים מטעמו ישמרו על הסודיות

 .ת הסודיותלצורך שמיר, בנסיבות העניין, האמצעים הסבירים

  .ההסכם משך כל תקופתהתחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה  69.370.3

  העדר בלעדיות .70.71

או /שלא יוקמו  ו,  לכךממשלהכי אין בהסכם זה משום התחייבות של ה,  ומוסכם עליויזםידוע ל

 ובין בכל החוליםבין בסמוך לבית ,  ובין בניהול פרטיהמדינהבין בניהול ,  חדשיםחוליםיופעלו בתי 

 .ם אחרמקו

  חיובים וזכויותושעבוד  המחאת - ''טוטופרק 

 שיעבוד זכויות למממנים .71.72
לפי חוזה הפיתוח או חוזה החכירה או בקשר , היזם יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה

, אך ורק עם אישור המנהלת, ולפי ההסכמים שבינו לבין חברי הצוות המקצועי, לפי העניין, לפרויקט

  :ת שלהלןובהתאם להוראו

היזם יהיה רשאי לשעבד אך ורק את זכויותיו ,  הסופיעד לקבלת אישור ההפעלה 71.172.1

שאושרו על , עימו התקשר בהסכמי המימון, וזאת אך ורק לטובת מממן, לפי הסכם הפרויקט

לטובת , לקבל התחייבות לרישום משכנתא מן המינהלרשאי היזם כן יהיה . ידי הממשלה

 .כפי שיהיו באותה עת, הלי המינהלונבכפוף לוזאת , המממן האמור

   .וזאת אך ורק למממן כאמור, כן יהיו רשאים החברים ביזם לשעבד את מניותיהם ביזם

 עד למועד קבלת אישור ההפעלה, בכל שעבוד שיערוך היזם או יערכו החברים ביזם 71.272.2

  :יכללו התנאים הבאים, הסופי

 אך ורק מסמכי השעבוד יכללו הוראה מפורשת לפיה השעבוד ישמש 71.2.172.2.1

 ; מימון הפרויקט ולא לכל מטרה אחרתלהבטחת

מסמכי השעבוד יכללו הוראה מפורשת לפיה מימוש השעבוד כפוף  71.2.272.2.2

לזכויותיה הבלעדיות של הממשלה להחזר מיידי של כל אחד מתשלומי המענק 

 זכויות המממנים .או אמורים להשתלם במסגרת מענק ההקמה/ששולמו ו

בלי , בינן לבין עצמן, פרי פסו, בדרגת בטחון שווהוהממשלה במימוש השעבוד יעמדו 

   ;זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת

מסמכי השעבוד יכללו הוראה מפורשת לפיה מימוש השעבוד יהיה כפוף  71.2.372.2.3

ומשני לכל ,  להסכם 72 72 - ו 67 67,  66 66,  65 65לרבות סעיפים , להוראות הסכם זה

  .ממשלהזכות הקיזוז של ה,  לרבות, מכל מין וסוג,פי הסכם זה  עלממשלהזכויות ה

 מנהלת הפרויקט רשאית באופן בלעדי לאשר , דלעיל1.72אמור בסעיף מבלי לפגוע ב 71.372.3

ועד לתום תקופת  הסופי חר קבלת אישור ההפעלהלא ליזם בכתב ובכפוף לטובת ההסכם

או כל זכות שתהיה לו / לשעבד את זכויותיו על פי חוזה החכירה ויהיה היזם זכאי, ההסכם

 לאחר קבלת .לטובת הסכם הפרויקטבכפוף בכפוף לאישור מנהלת הפרויקט ו במקרקעין

 לשעבד את כן יהיו רשאים החברים ביזם  אישור ההפעלה ועד לתום תקופת ההסכם 

מנהלת הפרויקט ובכפוף בכתב של  בכפוף לאישור הכול, בתקופת ההפעלה מניותיהם ביזם

 .לטובת ההסכם

יכללו הוראה מפורשת  דלעיל 72.22.71בתקופה המנויה בסעיף מסמכי השעבוד  71.472.4

לפיה מימוש השעבוד כפוף לזכויותיה הבלעדיות של הממשלה להחזר מיידי של כל אחד 
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 זכויות .או אמורים להשתלם במסגרת תשלומי המענק/ ו ששולמומה ההקמתשלומי מענק

בלי , בינן לבין עצמן, פרי פסו, המממנים והממשלה במימוש השעבוד יעמדו בדרגת בטחון שווה

 .  זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת

להוראות מסמכי השעבוד יכללו הוראה מפורשת לפיה מימוש השעבוד יהיה כפוף  71.572.5

ומשני לכל זכויות , להסכם 74 - ו 71 75 – ו 72, 69, 68, 67 ,66 לרבות סעיפים, ם זההסכ

  .ממשלהזכות הקיזוז של ה,  לרבות, מכל מין וסוג,פי הסכם זה  עלממשלהה

 72, 69 ,68, 67 ,66 לרבות סעיפים, להוראות הסכם זה יהיה כפוף יםמימוש השעבוד 71.672.6

 . להסכם 74 -  ו 71  75 –ו 

ל באשר להקצאת קרקע לזרים יחולו גם על שיעבוד הזכויות נהלי המינה 71.772.7

שהיה חייב באישור כזה , יהיה צורך באישור לזרים לשעבוד לטובת כל גורם, דהיינו, במקרקעין

 .אילו היה חוכר של המקרקעין

יוסמך המוסד הפיננסי על ידי כל יתר , שבראשה מוסד פיננסי, היה המממן קבוצה 71.872.8

בכל מקום שבו נדרשת הודעה למממן או .  מוסמך של כל המממניםחברי הקבוצה לשמש כנציג

מסירת ההודעה למוסד הפיננסי האמור או קבלת הודעה , שנדרשת קבלת הודעה מן המממן

והודעות המוסד הפיננסי יחייבו את כל חברי , ממנו תיחשב לקיום הדרישה כלפי כל הקבוצה

 .הקבוצה

 יזםאיסור המחאה ושעבוד על ידי ה .72.73

, ולא ישעבדיעביר לא  ,ימחהלא ,  לא ימכוריזםה,  לעיל72 71 בסעיףמור פרט לא 72.173.1

 וזאת בין בעסקה אחת ובין , זהשיש לו על פי הסכם זכות  או כל התחייבות,שהיכלדרך ב

,  או המנהלתממשלההאישור לכך  ניתן ,כפוף לכל דין,  אלא אם כן;בסדרה של עסקאות

 .מראש ובכתב, במפורש

,  לא ישעבד את הזכויות שיש לו במקרקעיןיזם ה הסופיפעלהעד לקבלת אישור הה 72.273.2

 שבבית החולים המשמשים במישרין ןוהמיטלטליהמחוברים , במבנה בית החולים ובכל הציוד

אלא , ")מבנה ומתקני בית החולים: " זהבסעיף, להלן(או בעקיפין להפעלת בית החולים 

  .לעיל 7271 בהתאם לסעיף 

 רשאי לשעבד את זכויותיו יזם יהיה ה הסופיממועד קבלת אישור ההפעלה 72.373.3

 . באישור המנהלת ולטובת הסכם הפרויקט, בכפוף לתנאים המפורטים דלהלןבמקרקעין
  : יקבעו במפורש ההוראות הבאותהמקרקעין ושל מבנה ומתקני בית החוליםבכל שעבוד של 

 לגבי ;יהיו כפופות לזכויות המינהלבמקרקעין זכותו של בעל השעבוד  72.3.173.3.1

זכויות בעל השעבוד במקרקעין ובכל  -ד שנערך לפני קבלת אישור ההפעלה שעבו

 .ממשלהגם לזכויות ההמחוברים בהם והמצוי בהם יהיו כפופות 

מימוש של השעבוד יהיה מוגבל לזכות ,  הסופילפני קבלת אישור ההפעלה 72.3.273.3.2

 יזםהזכות ל, לעיל 72 71 בהתאם לסעיף ,החזר תשלומי המענקקבלת הממשלה ל

, חלופיגוף ולזכותו של המממן למנות ,  לעיל 267. 267.בהתאם לסעיף , ספיםלקבל כ

 . לעיל 66 66בהתאם להוראות סעיף 

ובכפוף להחלטת הממשלה או ,  הסופיקבלת אישור ההפעלהלאחר  72.3.373.3.3

יעשה אך ורק החולים על מבנה ומתקני בית מימוש של השעבוד ,  וכל דיןהמנהלת

לגוף שזהותו תאושר על ידי ,  ובמקשה אחתבמלואן, בהםהזכויות העברת על ידי 

לאחר שיוודא כי הינו מתאים ובעל הכישורים והמשאבים , משרד הבריאות

וכי הוא עומד בדרישות הקבועות בנהלי משרד , הדרושים לשם הפעלת בית החולים

שיון בית יותו גוף יקבל על עצמו את כל תנאי רובכפוף לכך שא, הבריאות ולפי כל דין

 .החולים ויתחייב לקיים אחר נהלי משרד הבריאות והוראות הדין
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שאינו מהווה , של זכויות בחלקים של המקרקעין ובכל נכס אחרמימוש  72.3.473.3.4

או במקביל להשלמת מימוש יעשה אך ורק לאחר , חלק ממבנה ומתקני בית החולים

  3.373. 3.373. בסעיףהחולים והעברתם לגורם כאמור השעבוד על מבנה ומתקני בית 

שעלול לפגוע כויות יתחייב שלא לעשות בהם כל שימוש כפוף לכך שרוכש הזוב, לעיל

את תנאי חוזה , רד הבריאותהנוגד את נהלי משבהפעלת בית החולים וכל שימוש 

 .או את הוראות כל דין, החכירה

להעביר או למכור את זכויותיו במקרקעין ובכל , אי להמחות לא יהיה רשיזםה 72.473.4

אלא לאחר , או כל התחייבות הנוגעת להם, כולם או חלקם, הבנוי בהם ובכל נכס המצוי בהם

 . הסופיקבלת אישור ההפעלה

מנהלת הפרויקט רשאית באופן בלעדי לאשר ,  דלעיל72.1מבלי לפגוע באמור בסעיף  72.573.5

 להמחות ולשעבד את זכויותיו לקבל אי יהיה רשיזםה כםליזם בכתב ובכפוף לטובת ההס

 אישור המנהלתובזאת בכפוף לו,  סופיאישור הפעלה לאחר רק, כספים מצדדים שלישיים

 . לטובת הסכם הפרויקטבכפוףו ,בכתב

זכות או , כל נכסשל העברה או שעבוד , הסבה, לא יהיה כל תוקף לכל ניסיון מסירה 72.673.6

 .זה 73 72סעיף שנעשה שלא על פי הוראות , פרויקט ולמקרקעיןל, התחייבות בקשר להסכם זה

 יזםשינוי בהרכב החברים ב .73.74

, העברת מניותעל ידי בין , יזם עקיפה בוהןישירה הן , ינוי בבעלות או בשליטהשכל  73.174.1

ייחשב כהעברת זכויות , או בכל דרך אחרת/ו ,הגדלת הון מניות או הקצאת מניותעל ידי בין 

מראש , במפורש, המנהלת אלא בהסכמת ,ההסכםתום תקופת  עד לשות אינו רשאי לעיזםשה

 . לעיל 27. 27. בסעיףכאמור  כאמור ,ובכתב
ואולם העברת מניות , לא ידרש אישור להעברת מניות בחברות ציבוריות, למרות האמור לעיל

   .כאמור לעיל, לאישור פההיה כפות יזם או בחבר ביזםשתהא כרוכה בשינוי בשליטה ב

הגדלת הון על ידי בין , העברת מניותעל ידי בין , של בעלי ענייןביזם עקיפה  ינוי בשליטהשכל    74.2

ועל היזם לדווח על כך ייחשב כהעברת זכויות , או בכל דרך אחרת/ו ,מניות או הקצאת מניות

 .ימים לפני קרות אירוע זה) 7( לפחות שבעה למנהלת הפרויקט בכתב

 אינם רשאים החברים במציע, ההסכםתום תקופת עד ל, לעיללגרוע מהאמור מבלי  73.274.3

ללא , במישרין או בעקיפין, יזםב זכויותיהם או/ מניותיהם ולהעביר או לשעבד את, להמחות

 למעט כמפורט, ולא יהיה תוקף לכל פעולה כאמור, במפורש מראש ובכתב, המנהלתאישור 

 .לעילד 74.1  73.1 בסעיף

או מינוי כונס יזם העברת מניות ב, יזםכל החלפה של ה, הסכםת ה תקופתוםעד  73.374.4

על ידי המממן או מכוח שעבוד יהיו טעונים אישור הממשלה או  יזםמפרק או נאמן ל, נכסים

 .מראש ובכתב, המנהלת 

בכפוף להוראות כל , יהיה היזם זכאי לערוך שינויים כאמור, הסכםעם תום תקופת  73.474.5

 .דין

 ממשלההעל ידי המחאה  .74.75

או כל , ההסכםעל פי  תהיה רשאית להעביר את זכויותיה או חובותיה ממשלהה 74.175.1

 ובלבד ,כל רשות ממשלתית או חברה ממשלתית אחרתמנהלת הפרויקט או ל ל,חלק מהם

תפגע בזכויות שהעברה כאמור לא ו,  הודעה על ההעברה בטרם ביצועהיזםמסור לת תנעברהש

 . לפי הסכם זהיזםה

 או שמכל סיבה אחרת לא תהיה , או שתחדל להתקיים,קתפורמנהלת הפרויקט  אם 74.275.2

זכויות ,  זההסכםעל פי  מטלותיהלמלא את או מוסמכת לממש את סמכויותיה ומסוגלת 
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 ממשלהאו למי שה/ו (ממשלהיומחו ויעברו אל הזה בהתאם להסכם מנהלת הפרויקט וחובות 

,  והודעה כתובה על כך)לעיל  175. 175. בסעיףכאמור , תורה בכתב או מי שיבוא במקומה

  .יזם תימסר ל,כאמור

   יישוב מחלוקות יישוב מחלוקות--  ''טזטזפרק פרק 
  הדין החל וסמכות שיפוט .75.76

כל לב ב-הצדדים ידונו בתום,  והסכם זהרישיוןה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין 75.176.1

  . ביניהם הנוגעת להסכם זהמחלוקת 

 .הסכם זה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל 75.276.2

, מסכימים כי הסמכות לדון במחלוקות ותובענות בכל הנוגע להסכם זההצדדים  75.376.3

 .בלבד תל אביבר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעי, פרשנותו והפרתו, לרבות כריתתו

  מיסוימיסוי  --  ''זזייפרק פרק 
  אישורים מקדמיים  .76.77

לרשויות המס בישראל לצורך  הועברה פנייה, מבלי לגרוע מכלליות הוראות כל דין 76.177.1

למסמכי המכרז עם מסמכים אלו יצורפו  .)Pre ruling(או אישורים מקדמיים /ם והסדריקבלת 

 כמסכים לכך שכל אחד מהסדרים םזיבחתימתו על הסכם זה ייחשב ה. קבלתם מרשויות המס

כאילו היה הוא צד , םזיה יחולו על את , אך לא יזכה, יחייבאו אישורים מוקדמים אלו /ו

  .במישרין להם

  עניין מיסויהוראות כלליות ל  

 בקשר עם יזםהרי כל מס אשר יחול על פי כל דין על ה,  זהבסעיףבכפוף לאמור  76.277.2

או בקשר עם קבלה או ,  על פיויזםהאו קיום ומילוי התחייבויות , ביצוע הסכם זה, הסכם זה

מימוש של כל זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או מכוחו וכן כל מס אשר יחול על פי כל דין על 

  . וישולם על ידו במועד הקבוע בדיןיזםהיחול על , או הפרויקט/האתר ו

הרי כל מס שיחול על פי דין על , מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של הסכם זה 76.377.3

שעילתו צמחה החל ממועד הענקת זכות , מחזיק או משתמש במקרקעין, שוכר, חוכר, בעלים

למען הסר ספק מובהר . יזםהל יחול ע, )לפי העניין, או כל חלק הימנו (ליזםהשימוש באתר 

עניק זכויות לצדדים שלישיים וכתוצאה מהענקתן יחולו מיסים בגין ת והממשלהכי היה , בזה

 . יזםהמיסים אלה לא יחולו על שהרי , אותו שימוש באתר
  .או כל תשלום חובה אחרארנונה , חיוב, אגרה,  לרבות היטל- "מס"המונח , לעניין סעיף זה

בגין היטלי השבחה  יהיה אחראי לכל תשלום יזםה כי ,בהר בזהלמען הסר ספק מו 76.477.4

  .או דמי היתר בגין התוכניות הסטטוטוריות

או בגין כל מסמך אחר הקשור בהסכם זה לרבות /בגין הסכם זה ו, פי דין- ככל שחל על, מס בולים76.5

  .ידו בלבד-ועל, יזםהידי - ישולם על, אם יחול כאמור, ב"הסכמי מימון וכיוצ, ערבויות

הסכומים הנקובים בהסכם זה אינם כוללים , למעט אם נאמר במפורש אחרת 76.677.5

תשלום  .מ כחוק"יתווסף מע בגין תשלומים המשתלמים בין הצדדים על פי הסכם זה. מ"מע

  .פי הוראות כל דין והנחיות רשויות המס- מ יבוצע על"המע
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   דיווחים דיווחים--  ''יחיחפרק פרק 
  כללי .77.78

 ,ומי מטעמה בהתאם להנחיותיהלמנהלת , עד תום תקופת הבקרה , יעבירהיזם 77.178.1

 .הסכם זהדוחות ודיווחים כנדרש על פי הוראות  ,נתונים

) או למי מטעמן בהתאם/או ליחידת הפיקוח ו/ו (מנהלתל, מעת לעת,  ימציאיזםה 77.278.2

. המנהלתעל פי דרישתה הבלעדית של  ,ועדם במחות והמידע המפורטים בהסכם זה"את הדו

 .המנהלתונת ובאופן שייקבע באופן סביר על ידי חות והמידע כאמור יועברו במתכ"הדו

 :פרטים ומסמכים הנוגעים ל, יוודעם מיד עם המנהלת ליזםימציא ה, בנוסף 77.378.3

על ידי , או צפויים להיות מוגשים, הליכים משפטיים כלשהם אשר הוגשו 77.3.178.3.1

 חמש מאות על או אשר נוגעים או קשורים לפרויקט בגין סכום העולה יזםאו כנגד ה

 או הליכים משפטיים שעלולה להיות להם השפעה ,)₪מש מאות אלף ח(ח "אלף ש

  .מהותית לרעה

  .מימוש או ניסיון למימוש בטוחה כלשהי שהועמדה במסגרת הפרויקט 77.3.278.3.2

 או מי מטעמו לרשות יזםכל הודעה מהותית אשר ניתנה על ידי ה 77.3.378.3.3

מבלי לגרוע , וכן, לפי העניין,  מרשות מוסמכתיזםמוסמכת או התקבלה על ידי ה

 או מי מטעמו לכל גוף או יזםכל הודעה מהותית אשר ניתנה על ידי ה, מהאמור לעיל

לרבות כל ,  או מי מטעמו מאת כל גוף בקשר עם הפרויקטיזםהתקבלה על ידי ה

  .הודעה או התראה על הפרה של איזו מהוראות ההסכמים לביצוע הפרויקט

 הפרויקט עשוי להגדיל את עלותאשר , שנגרם לפרויקט או שינוי נזק 77.3.478.3.4

ב את המועד החזוי לתחילת שלב כאו עלול לעויותר  )10%(עשרה אחוזים בכ

  . חודשים)3( שלושה ב של הפרויקט לפחותהפעלהה

 או שינוי במבנה הארגוני יזםפרטים בדבר שינויים בנושאי המשרה של ה 77.3.578.3.5

  . או הלוואות הבעליםיזםכל העברה של מניות האו / ויזםשל ה

 יש בהם או עשויה להיות להם השפעה מהותית כל אירוע או נסיבה אשר 77.3.678.3.6

  .  לרעה על הפרויקט

בדבר כל הפרה של הסכם זה או כל הסכם אחר שאושר על ידי פרטים  77.3.778.3.7

לא נכון או לא מדויק שנמסר , שגוי, מידע מטעהאו / וה לפי הסכם זהמשלהמ

  .יחידת הפיקוח או למי מטעמןאו ל/מנהלת הפרויקט וה או לשללממ

  .ייןעסקה עם בעל ענ 77.3.878.3.8

  .יזםכל אירוע או נסיבה אשר אינו במהלך עסקים הרגיל של ה 77.3.978.3.9

לרבות בצרוף פירוט של כל הצעדים הננקטים ,  יגיש עם האמור לעיל כל מידע רלבנטייזםה

באם מתוכננים להינקט צעדים , על ידו או המתוכננים להינקט על ידו בקשר לאותו נושא

  .מעין אלו

  גישה לספרים ודוחות  .78.79
  

, גישה לספרי החשבונות, מי מטעמהלולמנהלת הפרויקט , לממשלה היזםיאפשר כם קופת ההסבת

או דוח הנדרש לדעת המנהלת לפיקוח על קיום /והתוכניות התשריטים וכל מידע אחר , הדוחות
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ניירות , לרבות כל מידע הנוגע להסכמי הפרויקט, פרויקטתנאי ההסכם ועל מנת לקיים את ה

  .יזם החשבון של הוכל תכתובת של רואי, עבודה

 

  : דוחות 78.179.1

, לרבות דוחות כספיים( דוחות והודעות מנהלת יהא חייב להמציא ליזםה 78.1.179.1.1

וכן העתק מכל דוח והודעה ) דוחות תקופתיים ודוחות מיידייםדוחות תפעוליים 

 .שחברה המאוגדת על פי כל דין של מדינת ישראל חייבת להגיש לרשם החברות

לפי עקרונות חשבונאיים וכללי דווח  ייערכו יזםהדוחות הכספיים של ה 78.1.279.1.2

 לתאריך יזםוישקפו במדויק ובצורה נאותה את מצב עסקי ה, מקובלים בישראל

דוחות הכספיים ואת תוצאות פעולותיו העסקיות בתקופת דוח הרווח וההפסד 

 נהלת למיזםימציא ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל . שנסתיימה בתאריך זה

 : כדלקמן מסוקריםוחצי שנתייםמבוקרים דוחות כספיים שנתיים 

 בגין תקופת יזם עותקים של הדוחות הכספיים המלאים של ה)3 (שלושה 78.1.2.179.1.2.1

 ואשר הוכנו על פי כללי יזםהעולים בקנה אחד עם ספרי החשבונות של ה(ווח יהד

ח "דו ,ח כאמור יכלול מאזן"כל דו). מקובלים בישראל שיושמו באופן עקבי

מנים וביאורים נכון לסוף אותה תקופת דווח ולתקופה ח תזרים מזו"דו, הכנסות

מאושר על ידי , ווחישהחלה בתחילת שנת הכספים ועד לתום אותה תקופת הד

מאשרת  היזם בצירוף חוות דעת של רואי החשבון של היזםנושא משרה מטעם ה

 לוהכויים וביקרו את הדוחות השנתיים תנכי הם סקרו את הדוחות החצי ש

 הוראות כל דין החלות על עריכת דוחות כספיים ולכללי בהתאם לדרישות

  .חשבונאות מקובלים

ח המציין את כל הגורמים  המשפיעים או העשויים להשפיע באופן "דו 78.1.2.279.1.2.2

  . פעילותו או מצבו הפיננסייזםמהותי על עסקי ה

 כל שנת כספים יצורף התקציב הצפוי לשנת השנתייםלדוחות הכספיים  78.1.2.379.1.2.3

  .רים המזומנים הצפוי וניתוח שלהםבצירוף תז, הכספים העוקבת

 של כל שנת כספים יצורף ניתוח העמידה דוחות הכספיים החצי שנתייםל 78.1.2.479.1.2.4

 היזם על ניתוח העמידה חבשנת הפרויקט הראשונה ידוו (.בתקציב בשנה החולפת

  ).בתקציב החל ממועד תחילת הפרויקט ועד לתקופת הדיווח

נה מייד כשיתאפשר לרשות הממוימציא היזם ,  המשלעל פי דרישת המ 78.1.2.579.1.2.5

,  חודשים ממועד הדרישה)3(  שלושהאך בכל מקרה לא יאוחר מתקופה של, הדבר

  .בצירוף הניתוח שלו,  הבאהת תזרים המזומנים הצפוי לתקופת הדיווחא

 יקיים ספרי חשבונות והנהלת חשבונות וביקורת חשבונאית יזםה 78.1.2.679.1.2.6

  .בהתאם לכל דין ובאופן שיאפשר עריכת דוחות כספיים

   פיננסי מעודכןמודל 78.279.2
  

תקופת בתום כל שנה בתקופת ההקמה ועד לתום  מודל פיננסי מעודכן נהלתהיזם ימציא למ

וכן באופן מיידי על פי דרישת , וכן מייד בסמוך לאחר כל שינוי מהותי בפרויקט  ,ההסכם

  .מנהלתה

  שמירת הדוחות  78.379.3
  

ההסכם ועד לתום שבע היזם ישמור בידיו את כל הדוחות האמורים בפרק זה למשך כל תקופת 

משרד , מנהלת הפרויקט, השללפי דרישת הממ, בכל מועד. שנים ממועד סיום ההסכם) 7(
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או העתקים ( את כל הדיווחים האמורים או חלק מהם יזםימסור לה ה, הבריאות ומי מטעמם

 לשמור את הדוחות יזםשל ה  או בעלי מניותיויזםחות כאשר על פי דין חייבים ה"של אותם דו

  .המנהלת או לפקודתה באופן ובמקום שתקבע המנהלתלידי ) קורייםהמ

  דווח מוטעה 78.479.4
  

דיווח חסר או  דווח  או, בניגוד להוראות הסכם זה,פרט כלשהועל דווח היזם נמנע מלבמקרה ש

ישלם ,  על פי הסכם זה ועל פי כל דיןמשלהומבלי לגרוע מזכויות המ, שגוי או מטעה באופן אחר

  . בגין כל מקרה כאמור)50,000₪( ח" חמישים אלף שובהקנס בג משלה למיזםה

  שונות – ''יטיטפרק 

  ממשלהאישור ה .79.80

או מי /ו ממשלה הכוונה לאישור ה- ממשלהבכל מקום בו נאמר בהסכם זה כי נדרש אישור ה

בכל מקום בו , אלא אם כן נקבע בהסכם זה במפורש אחרת. בכתב, לרבות מנהלת הפרויקט, מטעמה

 ממשלהתהיה רשאית ה, או כי נדרשת התייחסותה/ וממשלה נדרש אישור הכי, נאמר בהסכם זה

  .לשקול את העניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות מנהלת הפרויקט, או מי מטעמה/ו

נדרש בנוסף לכל ,מנהלת הפרויקטלרבות , או מי מטעמה/ו ממשלהאישור ה, ככל שלא צוין אחרת

  .לרבות משרד הבריאות והמינהל, לשהיאישור הנדרש לפי כל דין מרשות מוסמכת כ

 ההסכם אינו לטובת צד שלישי .80.81
למעט , והוא אינו מקנה כל זכות לצד שלישי, יזםוה) או מי מטעמה/ו (ממשלההסכם זה הינו בין ה

  .ככל שישנן,  זכויות כאלוהוראות ההסכם המקנות במפורש

 ממשלהפעולות ה .81.82
לרבות בנושא , )הסכם זהעל פי מכותה להבדיל מס(דין על פי  ממשלהכל הפעלה של סמכות ה

למעט כאמור במפורש , הי טענה או תביעה כלשיזםלא תקנה ל, רישיונות והיתרים ושינויים בדין

ואין בהסכם זה כדי להגביל את פעולות הממשלה או את שיקול הדעת העומד לה בנוגע , בהסכם זה

,  לרבות בכל הנוגע למתן היתרים,לשימוש בסמכויות המוקנות לה או לכל זרוע שלה לפי כל דין

  .הסכמות או לתנאים הנוגעים לכל אלה, רשיונות

 הסכם שלם .82.83
הסכם זה על כל נספחיו ,  להסכם זה לעיל 4.32. 4.32. -   1.12. 1.12. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים

ההצהרות והיחסים המשפטיים , ההתניות,  ההסכמות ממצה את, במכרזיזםלרבות הצעת ה, חלקיוו

   .בין הצדדים

בין , בין בכתב ובין בעל פה, מצג או הבטחה של צד למשנהו, הבנה, לא יהיה תוקף לכל סיכום

 . ובהתאם לואלא כאמור בהסכם זה, במפורש ובין במשתמע

 ויתור על זכות- אי; תיקון ההסכם .83.84

שני על ידי  אם נערך בכתב ונחתם אלא, לא יהיה תוקף לכל תיקון להסכם זה 83.184.1

 .הצדדים

צד שלא מימש זכות המוקנית לו על פי הסכם זה או , מבלי לגרוע מכלליות האמור 83.284.2

 נעשה הדבר בכתב  אםאלא, באותו מקרה או בכלל, על פי דין לא ייחשב כמוחל על זכותו זו

  .ובחתימת הצדדים
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 קיזוז .84.85

פיצוי ,  כל תשלום,ה כזהככל שיהי, יזם לקזז מכל תשלום לרשאית ממשלהה 84.185.1

על פי בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו או , שהיא זכאית לו , או תשלום ביתר,חוב, מוסכם

  .הוראות כל דין

למינהל , למנהלת, ממשלה לא יהיה רשאי לקזז בין תשלומים שעליו לשלם ליזםה 84.285.2

ן כל תשלום המגיע לבי, או לפי כל דין/ ועל פי הסכם זו או בקשר אליו, או לכל רשות מוסמכת

ככל , מכל מקור שהוא, לפי העניין, המינהל או הרשות המוסמכת, המנהלת, ממשלהלו מה

 .שיהיה כזה

  הודעות .85.86

תועבר בהתאם לפרטים להלן , בנוגע להסכם זה, צד להסכם זה למשנהועל ידי כל הודעה שתימסר 

  ):כולל העתק(

  .ישראל, 91131, יםירושל, 1קפלן ' רח, משרד האוצר, החשב הכללי: ממשלהה

   02-5317541:   פקס

ד "ת,  ערבה' רח, מ"ענבל חברה לביטוח בע, אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי: עם עותק ל

  .שלומי אלבזמר : לידי, 70100ג "נתב, התעופה-קריית שדה, 282

  03-9778165:   פקס

  ]יזםהעל ידי יושלם [_____________________ :  יזםה

  ]יזםהעל ידי יושלם [________________ ______:  פקס

על שינוי ") הצד מקבל ההודעה: "להלן(כל צד להסכם יהיה רשאי להודיע בכתב לצד השני להסכם 

שאז החל ממועד קבלת , ")הכתובת החדשה: "להלן) (או כל פרט בה/ו(ל "או עדכון כתובתו הנ/ו

ימסור הצד מקבל , צד מקבל ההודעההודעת השינוי או העדכון כאמור בדבר הכתובת החדשה אצל ה

  . הסכם זה לכתובת החדשהעל פי ההודעה את הודעותיו 

; שעות ממועד מסירתה ביד) 24(וארבע - הסכם זה תיחשב כאילו נמסרה בתום עשריםעל פי הודעה 

בכפוף ,  ממועד משלוחה בדואר רשום עבודהימי) 4(או בתום ארבעה ; או ממועד משלוחה בפקס

  . או משלוחלאישור מסירה 

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות נציגיהם המוסמכים

  

 
   

   יזםה    ממשלהה
  

  

  א י ש ו רא י ש ו ר

  

- בתוקף תפקידי כיועץ' _______________, מרח________, רישיון ' מס, ד"עו, ______________מ"אני הח

על , יזםבשם ה,  לחתוםיזםתקנון ה על פימוסמכים , יזםכי החתומים מעלה בשם ה, מאשר בזה, יזםמשפטי של ה

 בכל הוראות יזםמחייבת את ה,  המודפסיזםאו לצד שם ה, יזםוכי חתימתם כאמור בצירוף חותמת ה;  זההסכם

  .לכל דבר ועניין,  זה ונספחיוהסכם

  

    

  ד"עו,_________  
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  'נספח א
  

  יזםתעודת התאגדות ומסמכי התאגדות של ה
  ]יזםיצורף לאחר ההכרזה על ה[
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  'נספח ב
  

  )לרבות תשריט(חוזה הפיתוח 
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  'נספח ג
  

  )לרבות תשריט(חוזה החכירה 
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  'נספח ד
  

  טופס אישור הפעלה
  

  
  __________: תאריך

  לכבוד

  ]  וכתובתויזםשם ה[

  

  ,.נ.א

  אישור הפעלהאישור הפעלה:  :  הנדוןהנדון

  
] יזםשם ה[____________ הרינו לאשר בזה כי ,  הפרויקטלהסכם  36 בהתאם להוראת סעיף  .1

ועל כן , ל לצורך הפעלת בית החולים"המציא לידינו את כל האישורים הדרושים על פי ההסכם הנ

 .ניתן לו בזה אישור להפעלת בית החולים החל מהתאריך הנקוב לעיל

 ומחובתו  למלא אחר כל התחייבויותיו כמפורט בהסכםםיזאין במתן אישור זה כדי לגרוע מחובת ה  .2

כדי להצביע על ,  כשלעצמו, ואין באישור; לקבל מאת משרד הבריאות רישיון להפעלת בית החולים

 .כולן או חלקן, מילוי התחייבויותיו כאמור
  

  ,                בכבוד רב   

    

  ____________________  

  

  

  

  __________: פקס__________  : טלפון__________  ____________________: כתובת
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  'נספח ה
  

  מענה המציע
  ]יזםיצורף לאחר ההכרזה על ה[
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  'נספח ו
  

  מסמכי המכרז
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  'נספח ז
  

   וחברת האםנוסח התחייבות החברים במציע
  ]פיננסי בשלב המיון המוקדםייחתם גם על ידי חברת אם במקרה שחבר במציע הסתמך על חברת אם לצורך הוכחת חוסן [

  
  

  

  לכבוד

  החשב הכללי

  משרד האוצר

  ירושלים

  

   החברים במציע וחברות האם החברים במציע וחברות האםהתחייבויותהתחייבויות
  
  מידע כללי  .1

  _______________________________________________  :שם החבר במציע

  ________ %  :יזםאחזקותיו ב

  _______________________________________________ :חברת האםשם 

  ________ %  :חבר במציע  באחזקותיה

  הצהרות והתחייבויות .2

- יחד, מצהירים ומתחייבים בזאת) ככל שהסתמכו עליהם(החברים במציע וחברות האם שלהם 

  :כי, ולחוד

והמצגים ויש לראות את כל אחד מההצהרות ,  בהסכםיזםבחנו את ההצהרות והמצגים של ה 2.1

 .אחד מאיתנו-כאילו ניתנו על ידי כל, נכון למועד חתימת נספח זה, כאמור

החברים במציע ועל חברות  המטילות מגבלות וחובות ישירות על ההסכםבחנו את הוראות  2.2

כאילו ניתנו על ידי כל אחד , וכי יש לראות את כל אחד מהמצגים וההתחייבויות כאמור, האם

 . מאיתנומהם

 בהתאם להסכם החברים  את הסכום היחסייזםלהשקיע ב, יחד ולחוד, ביםאנחנו מתחיי 2.3

 . שבינינו לבין המציעאו כל הסכם אחר/או הסכמי המימון ו/ ובמציע

 יםהכלולההצהרות והמצגים , הנתוניםכל , ולאחר בדיקה נאותה שערכנו, למיטב ידיעתנו 2.4

 .ימת נספח זהמלאים ומדויקים ומעודכנים למועד חת, ם נכוניםהלמכרז בהצעה 

, של החבר במציע  חברת אם אוחברים במציענספח זה יעמוד בתוקפו גם במקרה שנחדל להיות  2.5

התחייבות על ידי מי שיבוא במקומנו הומצאה אושר שינוי כאמור ולא וכל עוד לא , לפי העניין

 . בנוסח מסמך זה

פי הוראות  על, כםהסתוקף התחייבויותינו על פי נספח זה לא ייפגע גם במקרה של שינוי ב 2.6

וכי , ואנו נותנים בזה הסכמתנו מראש לכל שינוי כאמור, בכל שלב שהוא, ההסכם

 .התחייבויותינו על פי נספח זה תותאמנה להסכם כפי שיתוקן כאמור

  שונות .3

 .כל עניין הקשור בנספח זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל 3.1
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תהיה סמכות שיפוט בלעדית  יבתל אבבלבית המשפט המוסמך , מבלי לגרוע מן האמור לעיל 3.2

  . בקשר לכל עניין הנובע או קשור בנספח זה

מכל ,  יהא מוסמך לקבל עבורם הודעות ומסמכיםיזםוה, יזםתהיה באמצעות ה, מ"כתובת הח 3.3

 . בקשר עם הפרויקט, מין וסוג

 .לכל המונחים בנספח זה תהא המשמעות הרשומה לצידם בהסכם 3.4
  

 
              

חבר חתימה וחותמת ה
  ציעמב

  ד"חתימת וחותמת עו    תאריך  
כי , הריני מצהיר ומאשר בחתימתי

מסמך זה נחתם בידי מורשי חתימה 
וכי חתימתם על , מטעם החבר במציע

  .מסמך זה מחייבת את החבר במציע

  תאריך  

              

של חתימה וחותמת 
  חברת האם

  ד"חתימת וחותמת עו    תאריך  
כי , הריני מצהיר ומאשר בחתימתי

נחתם בידי מורשי חתימה מסמך זה 
וכי חתימתם על , מטעם חברת האם

  .מסמך זה מחייבת את חברת האם

  תאריך  
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  'נספח ח
  

  נספח הבינוי והתכנון
  

   מבוא-' רק אפ

  מהות הנספח  .1

 .ם על פי ההסכםלתכנון והקמת בית החוליהמיוחדות והבנייה נחיות התכנון חלק מהנספח זה מרכז 

 חלקב, בהסכם עצמו, בדין, בין היתר, הנחיות נוספות לתכנון והקמה של בית החולים קבועות

  .מענה המציע ובנהלי והנחיות משרד הבריאותההפעלה ו התכנון והבנייה בנספח

  ההקמההתכנון וות תכולת עבוד .2

יפלינות צמלא בכל הדיס והנדסי ית תכנון אדריכלוכוללשל בית החולים  ההקמההתכנון וות עבוד

  . החולים והתקנת כל הציוד והמערכות של בית החולים בית של כל חלקייהיבנוכן  ,המקצועיות

לרבות חיבורם לכל , ת תכנון וביצוע המבנים על כל חלקיהם ומערכותיהםו כוללות ההקמהעבוד

  . וציודם המלא ככל הנדרש לתפעולםתשתית

  

   תנאים כלליים מיוחדים-' פרק ב

  ההסכם והדיןישות דר .3

הינן ונספחיו  ההסכםודרישות , לרבות הנחיות משרד הבריאות, הדין דרישות  כיהיזםעל מוסכם 

  .בית החוליםהאופי והאיכות של , תפקוד לגבי הלרבות,  בית החוליםתכנוןל מינימוםדרישות 

 בדיןנדרשים  לאחר שקיבלו את כל האישורים ה,םזי יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות הבית החולים

  .ממשלההאת אישורי ו

התואם את ההצעה ואת דרישות  , וראוי לתפעולאיכותי ומודרני חוליםתחייב לבנות בית מ היזם

הדרוש , הריהוט וכל פריט אחר, המערכות, הציוד, ואשר כולל את כל חלקי המבנה, הדין וההסכם

  . לתפקוד בית החולים

  חומרים ואביזרים .4

 יעמדו בדרישות התקנים בית החולים הנדרשים לבניה שישולבו באביזר או מתקן, כל חומר

, אביזר או מתקן, ככל שלא קיים תקן ישראלי לחומר.  ובדרישות כל דיןהישראליים המתאימים

 יהיו תואמים לתקן הבינלאומי -באיכות גבוהה ואם קיים להם תקן בינלאומי ', ל מסוג א"יהיו הנ

  .האמור

מיידית  היזםעל ידי מתאימים יסולקו  בלתיאו /תקינים ו או בלתיאו מוצרים שיימצ/חומרים ו

  .ולא ייעשה בהם כל שימוש במסגרת העבודה,  העבודותמאתר

   והפיקוח צוות הניהול– הקמה בזמן התכנון וההיזםהשגחה מטעם  .5

להלן ( צוות ניהול מקצועי הנדסי הקמהוההתכנון כל תקופת בקביעות במשך עסיק י היזם 5.1

 .") והפיקוחל הניהוצוות"

  את כל עבודות התכנוןהיזםיבצע ויבקר מטעמו של , יתאם, יתכנן, ינהלהניהול והפיקוח צוות  5.2

  .הביצועוהאישורים , במהלך שלבי התכנון, היזםוהביצוע החלות על 

  :ןלהלמפורט בעלי התפקידים כ את לכל הפחותיכלול הניהול צוות  5.3

פרויקטים בהיקף ורמת מורכבות  בעל נסיון בניהול - היזםמנהל פרויקט מטעם  5.3.1

 ירכז וינהל את כל עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה אשר, דומה

 . בתקופת ההקמהממשלהמה
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 יתאם ויבקר את כל עבודות התכנון, אשר ינהל,  מהנדס או אדריכל-מנהל תכנון  5.3.2

 .היזםהחלות על 

 .הקמה במשך כל תקופת ה-  מנהל בקרת טיב 5.3.3

, שבו יהיו מהנדסי בנין ומהנדסי מערכות לפחות בתחום החשמל, ודצוות פיקוח צמ 5.3.4

  .בטיחות, מיזוג אויר, אינסטלציה

 .באופן צמודוההקמה   התכנון את עבודותלווהיהניהול והפיקוח צוות  5.4

   לאישור הממשלההיזםי "הגשת מסמכים ע .6

ט בהסכם  כמפור מסמכים ותכניות על פי לוח הזמניםממשלה מתחייב להגיש לאישור ההיזם

  : כמפורט להלןהפרויקט

 . או מפורט יותר1:100מ של "קנ: תכנון ראשוני 6.1

 . או מפורט יותר1:50מ של "קנ: תכנון מפורט 6.2

6.3 AS-MADE :מ התואם לתכנון המפורט"בקנ. 

 י הממשלה"הל אישור תכניות ומסמכים עונ .7

ת בפורמט כל אחד במדיה מגנטי עותקים 3- תכניות ומסמכים לאישור בממשלה יעביר להיזם  7.1

DWGשמאפשרת  ,בליווי רשימת תכניות , ובעותקים קשיחים כרוכים או ערוכים בתיקים

 .לאתר כל תכנית על פי תכנה הן במדיה המגנטית והן בעותק הקשיח

לאישור  ויוגשו שוב  היזםי "יתוקנו ע,  הערות כלשהןממשלה שלגביהם היו ל ותכניותמסמכים 7.2

  .מיום קבלת ההערותזמן סביר תוך 

  תכנוןה למסמכי היזםחריות א .8

 אינו גורע מאחריותו ,או אישור התוכניות על ידי הממשלה, ממשלהמתן הערות למסמכים על ידי ה

לחישובי היציבות ולכל המסמכים האחרים שהוגשו לאישור ,  לתוכן התכניותהיזםהמלאה של 

-אי, טעויות, ת מאחריותו לשגיאוהיזם לא יפטור את ממשלהאישור התכנון על ידי ה. ממשלהה

כל נזק . בכל זמן שהוא, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, דיוקים

 ועל היזםליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו על ידי , שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון

  .חשבונו

או מתכננים /ים ו באמצעות נציגהיזם לקיים בקרה על תכנון ת רשאיממשלהשה, עוד מודגש

או השתתפות באחריות /משום נטילת אחריות ו, באם תמומש, ושלא יהיה בבקרה כזו, המטעמ

   .לכל דבר ועניין, היזםלגבי מסמכי התכנון של , יכלשה

  סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע .9

האמור  אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין, משמעות- דו, התאמה- אי, בכל מקרה של סתירה

, ין הנוגע לתכנון וביצועיבענ, או בין נספח לנספח,  לבין האמור באחד מנספחיוסכםההבהוראות 

  :ממשלהי ה"כל עוד לא נקבע אחרת ע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא

 . ודרישות המינימוםמשרד הבריאותנהלי לרבות , ובדיןהפרויקט  הדרישות וההנחיות בהסכם 9.1

  .ממשלהי ה" שאושרו מראש ובכתב עהיזםיות תכנ 9.2

והנחיות לתכנון של הועדה , )הספר הכחול של משרד הביטחון( לעבודות בניין המפרט הכללי 9.3

  .)הספר הצהוב(שרדית מהבינ
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  מסמכי עבודהמסירת  .10

מכל סיבה  בודה וכן אם הובא ההסכם לידי גמרבכל עת במהלך הע, ממשלהעל פי דרישת ה 10.1

 היזםימסור ,  את ביצוע העבודההיזםאו שסיים , י מי מהצדדים"הפרה עלרבות בגין , שהיא

דיסקטים או , העבודהניירות , התרשימים והחישובים, המפות,  העתקים של התכניותממשלהל

, וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו כל מדיה אחרת

  .ממשלהה י דרישת" עפ–והכל , ")י העבודהמסמכ "- להלן  (היזםעל ידי לרבות אלה שהוכנו 

הנוגע , המצוי בידי היזם או הפועלים מטעמוכן יכללו במסמכי העבודה כל מסמך אחר 

  .שיידרש על ידי הממשלה, לפרויקט

דלעיל יהיו מעודכנים ויציגו  ) 110. 110. (ק" כאמור בסממשלה להיזםמסמכי העבודה שיעביר  10.2

 .בודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמןאת הע

  . באתרהיזםי " יוחזקו עהעבודהאו מסמך המהווה חלק ממסמכי /עותקים מכל תכנית ו 10.3

  רישוי בניה .11

 חלה באופן בלעדי ומוחלט על ,שיונות בכל תחום ולכל תכליתי ורהיתרים, השגת אישוריםהחובה ל

לוחות הזמנים  כלולים ב–ל בהם והטיפו, מודגש שהכנת הבקשות לאישורים והיתרים. היזם

בתוך ההקמה השלמת הפעלת בית החולים לאחר אישור משרד הבריאות לרבות , כמפורט בהסכם

  .הקובעכניסת ההסכם לתוקףמועד החמש שנים מ

  לוח זמנים .12

 היזםעל ,  חתימת ההסכםיום  יום מ30לא יאוחר מאשר תוך , בהסכם 9.7לסעיף בהתאם  12.1

  .לפרויקט זמנים מפורט ביחסלהגיש לאישור הממשלה לוח 

והתפעול ביחס  ,החיבורים, ההקמה, לוח הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון 12.2

  :גם לפעילויות הבאות ובתוך כך התייחסות מפורטת, רויקטלכל המבנים הנכללים בפ

  .יועץ/סופי ומפורט לכל מתכנן, תכנון ראשוני 12.2.1

  .ה וכל אישור הנדרש מרשות מוסמכתהיתרי הבני: לרבות, טוטוריאהמסלול הסט 12.2.2

  .אישורים לתכנון 12.2.3

, י המקצועות השונים"ביצוע עפ, שלד ומעטפת,  התארגנות-כל שלבי הביצוע  12.2.4

  .אכלוס, הרצה, סיום ביצוע, למערכות חיבורים

  .ספקי ציוד וספקי חומרים, פעילויות של קבלני משנה 12.2.5

  .מבנה בכל הרכיבים הנכללים/הקומות/לוח הזמנים יתייחס לכל האגפים 12.3

  .של לוח הזמניםנוסף פירוט  שמורה הזכות  לדרוש ממשלהל 12.4

ה ייעודית להכנת לוחות זמנים להקמה אשר תאושר על יוגש ויעודכן בתוכנ, לוח הזמנים יוכן 12.5

, לאחר אישורו.  בצורת תדפיס ודיסקטממשלהלוח הזמנים יוגש לאישור ה. ממשלה הידי

  .ז בפועל"בחן הלוז בסיסי שמולו יי"ישמש לוח הזמנים כלו

במהלך כל תקופת ההקמה )  חודשים קלנדריים3(רבעון  אחת להיזםי "ז המאושר יעודכן ע"הלו 12.6

ז יהיה בפורמט תכנון מול "הלו). תדפיס ודיסקט ( לאחר כל עדכון כאמורממשלהלויועבר 

  .כמו כן יודגש הנתיב הקריטי). ז בפועל"לו(ביצוע 

  איכות בתקופת ההקמהמערכת בקרת  .13
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ות  לגבי הפרויקט במהלך ביצוע עבודת איכות מערכת בקר,על חשבונו, לקייםמתחייב  םהיז 13.1

 . ולבצע את הבקרה הדרושהההקמה

 בהתאם להוראות כל דין היזםיבוצעו על ידי , תקנותובדיקות איכות הנדרשות על פי תקנים  13.2

כן יבצע ; לפי העניין, או בהתאם להוראות הממשלה/ו, או תקן ולאמור בהסכם על נספחיו/ו

אם הדבר דרוש לדעתו כדי לעמוד על איכות והתאמת ביצוע ,  בדיקת איכות כאמורהיזם

  .עבודות ההקמה לדרישות ההסכם ונספחיו

  תשתיות קיימות ומתקנים קיימיםאחריות ל .14

לשירותי , לבזק, לחברת החשמל,  לפנות לרשות המקומיתהיזםעל , לפני תחילת העבודה באתר

לרבות המשרד להגנת , ולכל ספק תשתיות או רשות מוסמכת, ויזיה בכבליםולחברת הטל, הכבאות

, חשמל, י טלפוןו בדבר קולרבות,  רלוונטי מידע כללשם קבלת, ב"וכיו,  פיקוד העורף, הסביבה

וכן תכניות הפיתוח , ם ובסביבתמקרקעיןבשטח ה, ניקוז או ביוב, מים, כיבוי אש, יזיה בכבליםוטלו

  .ל"וקדם של העבודה עם הרשויות הנאום מיולשם ת, שלהם

 יהיה אחראי לשלמות היזם. כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים יזםלידוע 

  . המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

דיע מיד על כך לרשות  להוהיזםעל , היזםעם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות 

 לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת היזםעל .  הוראה על אופן הטיפול בומנהולקבל מ, המתאימה

 באחריותו להעתיקם - ובמידה ואכן קיימים ', בזק וכד, ביוב, צינורות מים, כבלי חשמל: כגון

 מכל ממשלהאת ה מצהיר בזה כי הוא משחרר היזם. בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות

אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על 

שייגרמו , הן הישירות והן העקיפות, ולשאת בכל ההוצאות, ממשלהלשביעות רצון ה, חשבונו

  .ל"כתוצאה מהנזק הנ

  .עול על פי הוראות אלו מתחייב להישמע להוראות כל רשות ובעל תשתית רלוונטיים ולפהיזם

או כל דבר אחר דומה , פסולת בנין, זריקת אשפה, הרס:  ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגוןהיזם

  .'וכד, זיהום אויר, כמו כן ימנע ממטרדי רעש. וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו

  ).תו לאתרלמצב שלפני כניס: קרי( את המצב מיד לקדמותו היזםבמקרה של תקלה יחזיר 

, ככל שתוטל על הממשלה חבות.  בלבדהיזםכל ההוצאות הנוגעות לטיפול בתשתיות יחולו על 

  .עם דרישתה הראשונה,  את הממשלה על כךהיזםישפה , הוצאה או נזק כלשהו

  גילוי טיפול וסילוק מטרדים, נקיון .15

, ביצוע הפרויקטלצורך , קרקעיים- עיליים ותת, הטיפול וסילוק המטרדים באתר, חובת הגילוי 15.1

 .והוא לבדו ישא באחריות הנובעת מהם, היזם על יםחל

. וכן ימלא אחר כל דרישות הדין בעניין אחזקת האתר וניקיונו, קיון האתרי ישמור על נהיזם 15.2

, או עודפי חומרים שנצטברו באתר/ עודפי חפירה ו, מהאתר כל פסולתהיזם יסלק כמו כן

אין באמור לעיל בכדי לפגוע . הרשויות המוסמכותי על ידויעבירם לאתר שפך מאושר כדין 

  .איכות הסביבהתחום  ב,מענה המציעדרישות המינימום ומהאמור ב

, מכל שיירים החוליםבית  לנקות את האתר והיזם מתחייב ות ההקמהתום ביצוע עבודב 15.3

 לנקות כל, אלהחפירה זמנית וכיוצא ב, אדמה מיותרת לסתום כל בור, פסולת, נסורת, אשפה

 סייםלסלק מתקנים ארעיים ול, כתמי צבע וכל עקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים

 .ממשלהרצון ה לשביעות, קיון מוחלטיאת העבודות במצב נ

עם ,  את הממשלה על כךהיזםישפה , הוצאה או נזק כלשהו,  שתוטל על הממשלה חבותככל 15.4

  .דרישתה הראשונה

 ניהול יומן עבודה בתקופת ההקמה .16
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 :להלן(עבודה  יומןלנהל , מדי יום, באופן שוטף, מתחייב היזם, ות ההקמהתחילת עבוד מיום 16.1

  . אליו בכל עת גישה ממשלההנציג היומן יוחזק באתר הבניה במקום בו תהיה ל). "היומן"

הדרושים לספק תמונה מלאה אודות  הפרטים את כלומן ינוהל בשלושה עותקים ויכלול הי 16.2

  .ביצוע עבודות ההקמה

  . תהא רשאית לעיין ביומן בכל עתשלהממה 16.3

ואין בכתוב , מובהר בזה כי תוכן היומן וחתימה בו אינם מהווים אישור לנכונות האמור בו 16.4

  .ממשלהביומן כדי לחייב את ה

 דרכי ביצוע עבודות ההקמה .17
בכתב בדבר  תוכנית ממשלה ימסור להיזם,  חתימת ההסכם ימים מיום חודשים) 6(שישה  תוך

  והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את עבודותאמצעיםלרבות ה,  ושלבי הביצועהביצוע-דרכי

בין , ממשלה להיזםעל ידי כאמור גשת התוכנית ה.  ונספחיוהסכםהבהתאם להוראות , ההקמה

 מאחריות או מהתחייבות כלשהי היזם אינה פוטרת את ,אם לאו ובין  העירה לגביהןממשלההש

  .סכםהאו ה/וכל דין על פי המוטלת עליו 

 ח אדם להקמהוכ .18

 לפרק התכנון והבניה במענה 1.7מבלי לגרוע מהוראות שאר מסמכי המכרז ומהוראות סעיף  18.1

בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים לכל סוג ההקמה מתחייב להעסיק בביצוע עבודות  היזם, המציע

רק  היזםסיק עי, היתר לפי כל דיןבאו /ושיון ירב, בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום. מלאכה

 . יןילפי הענ, שיון או היתר כאמוריאו בעל ר, כנדרששום ירבעל 

לרבות שכר , ח האדם הדרוש לביצוע העבודותוכגיוס  בכל ההוצאות הכרוכות באייש היזם 18.2

כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח , רכי דיורוצ, אמצעי התחבורה עבורם, העובדים

, וכל ההפרשות, מס הכנסהלרשויות וח לאומי וטילבעבורם למוסד סוציאלי ותשלומים 

, או הסכם, הסכם קיבוצי וצו הרחבה, טובות ההנאה והגמולים הנדרשים לפי כל דין, הניכויים

 . החלים על עבודתם

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .19

 מקבל ואוהההקמה לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע עבודות מתחייב  היזם 19.1

תוך  ,או לשפותם/ לשחררם וה וכלפי כל הבאים מכוחממשלהחריות מלאה כלפי הבזאת א

או לנקוט בכל פעולה אחרת על מנת /ו, ימים מיום קבלת דרישה בכתב לעשות כן) 10(עשרה 

 או/ו ,כיס אחר-נזק או חסרון, הוצאה,  מכל חבותה וכל הבאים מכוחממשלהלפטור את ה

או מי מהמועסקים על /ו ,היזם דייל  כזו שנעשתה ע בגלל הפרת הוראה,תביעה שתוגש נגדם

 .'קבלנים וכד, בין במישרין ובין כיועצים, ידו

 באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם ובמתחם מתחייב לפעול במקרקעין היזם 19.2

וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת ביצוע , ולכל צד שלישי

את , 1954 -ד"תשי, קוח על העבודהיהוא מכיר את חוק ארגון הפש מצהיר היזם .תהעבודו

וכי הוא , ל"החוקים הנעל פי  והתקנות ,1970 - ל" תש,)נוסח חדש(פקודת הבטיחות בעבודה 

 .ל"מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ

 סכםהה לפי הות ההקמיצוע עבוד מוסכם כי לצורך ב,סכםהבלי לגרוע מכל יתר הוראות המ 19.3

כמשמעותם " כמנהל עבודה"ו" יהימבצע הבנ"כ, "קבלן ראשי"או הקבלן הראשי ישמשו כ היזם

 את החובות םעל עצמויטלו  ,1988 -ח " תשמ,)יהיעבודות בנ(בתקנות הבטיחות בעבודה 

 .ל כתוצאה מהאמור לעיל"המוטלות על הנ
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, פנסים מהבהבים, תמרורים, ותגדר, שמירהצבת כל אמצעי הנדרש לשם ה מתחייב לספק היזם 19.4

אמצעי עזרה ראשונה ושאר , אמצעי כיבוי אש, מחסומים, תקרות בטיחות, מעקות בטיחות

ושל כל אדם הנמצא באתר או בקרבתו , טחונו ונוחיותו של הצבוריאמצעי בטיחות וזהירות לב

 או על פי , דרוש על פי דיןאו שיהיה, ממשלה הל ידיבכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע

בתקופת  לקיים היזםמתחייב , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. הוראה מרשות מוסמכת כלשהי

 .באתר סדרי שמירה נאותיםהבנייה 

חבלה או נזק שיגרמו לעובדיו ולכל מי שהוא ,  מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונההיזם 19.5

עבודות , ות התכנוןכתוצאה מביצוע עבודהו כלשאו לרכושו וכן לצד שלישי /אחראי לגופו ו

 מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל ממשלה משחרר את ההיזם. או בקשר לכך/ וההקמה 

הוצאה או עלות שיגרמו ,  וישפה אותם על כל חבות כאמורכיס- נזק או חסרון,חבלה, תאונה

   .להם בקשר לכך

 )AS MADE, תוכניות העדות, לרבות(תיק המתקן  .20

כניות עדות ותלרבות , חולים את תיק המתקן של בית הממשלה מתחייב בזה למסור להיזם 20.1

)AS MADE ( עד חלוף ארבעה , ו שבוצעו בעבודותוכל המערכות וה בית החוליםשל)חודשים ) 4

 לבצע לפני היזםאין באמור כדי לגרוע מן ההתחייבויות שעל . ממועד קבלת אישור ההפעלה

  .ט בהסכם הפרויקטכמפור, קבלת אישור ההפעלה

 של כל הדיסציפלינות שבהם  יקים ארכיון ממוחשב לניהול תיק המתקן ותוכניות העדותהיזם

  .נעשה תכנון

הנתונים בתיקי המתקן ובתוכניות העדות יעודכנו מייד לאחר ביצוע שינויים ושדרוגים 

  : ויפעל לפחות כדלקמןבמערכות ובציוד, במבנה

 תכולת ספרי המתקן 20.2

 AS(שלושה עותקים מושלמים של ספר המתקן ותכניות העדות , ימסור לממשלה יכין והיזם
MADE (לרבות הוראות שימוש , ושל כל המערכות והמלאכות שבוצעו בו, של בית החולים

לפחות שני עותקים מושלמים נוספים . ותחזוקה שוטפים והוראות לטיפולים תקופתיים

  .היזםיישארו בידי 

, ציוד הייצור, התשתיות, החצרות, המבנה, חלקי המתחםספרי המתקן יכללו את כל 

  .המתקנים והאביזרים הנכללים במבנה, המערכות

 יגיש את ספרי המתקן ותוכניות העדות לאישור הממשלה כשהם מעודכנים ומתאימים היזם

  .למצב הקיים בפועל במבנה

  מנהלת הפרויקט .21

סמכות העומדת לממשלה על ומוסמכת להשתמש בכל , מנהלת הפרויקט מייצגת את הממשלה 21.1

  .פי הסכם זה
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  'נספח ט
  

  זכייהערבות ה כתב
  

  ______:    תאריך                          לכבוד

   משרד האוצר אגף החשב הכללי-מדינת ישראל 

  

  ,.נ.ג.א

  '_________'_________ערבות מסערבות מסכתב כתב : : הנדוןהנדון
  

 אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי ,")יזםה" :להלן(_ _____________על פי בקשת   )1

: להלן(ח " ש)מליוןחמישה עשר ( 000,00015,מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

 :להלן( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן ,")סכום הקרן"

של בית הפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןתל יזם ביניכם לבין ההסכםבקשר ל, ")סכום הערבות"

   ").ההסכם: "להלן( חולים כללי בעיר אשדוד

אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  :תנאי ההצמדה הם כדלקמן  )2

ה לפני ם לאחרונשהתפרס" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"י "המחירים לצרכן המתפרסם ע

 ביום גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם") המדד החדש ":להלן(התשלום בפועל 

 סכום נשלם לכם את, ")המדד הבסיסי ":להלן( נקודות ________ והעומד על ______________

 ,שבין המדד החדש למדד הבסיס‘  בסכום השווה להכפלת ההפרש, בתוספת הפרשי הצמדההקרן

  .לק למדד הבסיסבסכום הקרן המחו

 ימים מקבלת )7(  שבעה תוך,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות  )3

 ,לנמקשתידרשו וזאת מבלי , לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה ,דרישתכם הראשונה בכתב

אתם  ,כן כמו. ל מהמציע"חילה סילוק הסכום הנאת דרישתכם ומבלי שנדרוש תאו להוכיח לבסס 

בדרישה מוקדמת או לממש אליו  לפנות ,לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע

  .וערבות זעל פי בטחונות אחרים כתנאי לתשלום 

 כל סכום שיקבע על ידכם על, בפעם אחת או לשיעוריןאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות   )4

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת , מתוך סכום הערבות

במידה ולא תממשו ערבות , לפיכך.  בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט לעיללא יעלו על סכום הערבות

  .לתי ממומשתתישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הב, זו במלואה

לפיה מנע מתשלום ילא נהיה רשאים להו לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיאאנו לא נהיה רשאים   )5

  . בקשר עם ערבות זוו כדי לגרוע מהתחייבויותינלא יהא בשינוי תנאי ההסכם ;מכל סיבה שהיא

  .בלתי מותנית ועצמאית, בלתי חוזרתהינה זו ערבות   )6

 וכל ,ועד בכלל _____בתוקף עד ליום ותישאר , ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה  )7

 לאחר מועד זה תהיה .שבכתב ערבות זה לכתובתנומסר לנו עד מועד זה ידרישה מכם חייבת לה

  .ידנו בטרם המועד האמור-אלא אם הוארכה על, הערבות בטלה ומבוטלת

 לא יתקבלו דרישות בקשר לערבות זו . ללא הסכמתנוערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה  )8

  .באמצעות פקסימיליה

  .לו דיני מדינת ישראלעל ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחו  )9

  

  ,בכבוד רב

  

__________  

   __________:טלפון; ______________________:כתובת
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  1/'נספח י
  

  ביצועערבות ה כתב
  ______:    תאריך                          לכבוד

   משרד האוצר אגף החשב הכללי-מדינת ישראל 

  

  ,.נ.ג.א

  '_________'_________ערבות מסערבות מסכתב כתב : : הנדוןהנדון
  

 אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי ,")יזםה ":להלן(_ _____________על פי בקשת   )1

סכום " :להלן(ח " ש)מליון שלושים (000,00030,מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

סכום " :להלן( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן ,")הקרן

של בית חולים הפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןלת יזםהסכם ביניכם לבין הבקשר ל, ")הערבות

   ").ההסכם: "להלן(כללי בעיר אשדוד 

אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  :תנאי ההצמדה הם כדלקמן  )2

ה לפני שהתפרסם לאחרונ" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"י " לצרכן המתפרסם עהמחירים

 ביום גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם") המדד החדש ":להלן(התשלום בפועל 

 סכום נשלם לכם את, ")המדד הבסיסי ":להלן( נקודות ________על  והעומד ______________

 ,שבין המדד החדש למדד הבסיס‘ לת ההפרש בסכום השווה להכפ, בתוספת הפרשי הצמדההקרן

  .בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס

 ימים מקבלת )7(  שבעה תוך,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות  )3

 ,לנמקידרשו שתוזאת מבלי , לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה ,דרישתכם הראשונה בכתב

אתם  ,כן כמו. ל מהמציע"את דרישתכם ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנאו להוכיח לבסס 

בדרישה מוקדמת או לממש אליו  לפנות ,לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע

  .וערבות זעל פי בטחונות אחרים כתנאי לתשלום 

על כל סכום שיקבע על ידכם , בפעם אחת או לשיעוריןזכאים ורשאים לממש את הערבות אתם   )4

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת , מתוך סכום הערבות

במידה ולא תממשו ערבות , לפיכך.  בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט לעיללא יעלו על סכום הערבות

  .תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, זו במלואה

לפיה מנע מתשלום ילא נהיה רשאים להו לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיאאנו לא נהיה רשאים   )5

  .רבות זו בקשר עם עו כדי לגרוע מהתחייבויותינלא יהא בשינוי תנאי ההסכם ;מכל סיבה שהיא

  .בלתי מותנית ועצמאית, בלתי חוזרתהינה זו ערבות   )6

 וכל ,ועד בכלל _____בתוקף עד ליום ותישאר , ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה  )7

 לאחר מועד זה תהיה .תב ערבות זהשבכ לכתובתנומסר לנו עד מועד זה ידרישה מכם חייבת לה

  .ידנו בטרם המועד האמור-אלא אם הוארכה על, הערבות בטלה ומבוטלת

 לא יתקבלו דרישות בקשר לערבות זו . ללא הסכמתנוערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה  )8

  .באמצעות פקסימיליה

  .על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחולו דיני מדינת ישראל  )9

  

  ,בכבוד רב

  

__________  

   __________:טלפון; ______________________:כתובת
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  2/'נספח י
  

   המופחתביצוע ערבות הכתב
  

  ______:    תאריך                          לכבוד

  ללי משרד האוצר אגף החשב הכ-מדינת ישראל 

  

  ,.נ.ג.א

  '_________'_________ערבות מסערבות מסכתב כתב : : הנדוןהנדון
  

 אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי ,")יזםה ":להלן(_ _____________על פי בקשת   )1

: להלן(ח " שמליון )15,000,000( חמשה עשר מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של

 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן ,")ן המופחתתסכום הקר"

הפעלה , הקמה, מימון, כנוןלתהסכם ביניכם לבין היזם בקשר ל, ") המופחתתסכום הערבות" :להלן(

   ").ההסכם: "להלן( של בית חולים כללי בעיר אשדוד והחזקה

אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  :הם כדלקמןתנאי ההצמדה   )2

ה לפני שהתפרסם לאחרונ" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"י "המחירים לצרכן המתפרסם ע

 ביום גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם") המדד החדש ":להלן(התשלום בפועל 

 סכום נשלם לכם את, ")המדד הבסיסי ":לןלה( נקודות ________ והעומד על ______________

 ,שבין המדד החדש למדד הבסיס‘  בסכום השווה להכפלת ההפרש, בתוספת הפרשי הצמדההקרן

  .בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס

ם מקבלת  ימי)7(  שבעה תוך,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות  )3

 ,לנמקשתידרשו וזאת מבלי , לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה ,דרישתכם הראשונה בכתב

אתם  ,כן כמו. ל מהמציע"את דרישתכם ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנאו להוכיח לבסס 

בדרישה מוקדמת או לממש אליו  לפנות ,לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע

  .וערבות זעל פי ונות אחרים כתנאי לתשלום בטח

על כל סכום שיקבע על ידכם , בפעם אחת או לשיעוריןאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות   )4

ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת , מתוך סכום הערבות

במידה ולא תממשו ערבות , לפיכך.  בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט לעילערבותלא יעלו על סכום ה

  .תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, זו במלואה

פיה למנע מתשלום ילא נהיה רשאים להו לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיאאנו לא נהיה רשאים   )5

  . בקשר עם ערבות זוו כדי לגרוע מהתחייבויותינלא יהא בשינוי תנאי ההסכם ;מכל סיבה שהיא

  .בלתי מותנית ועצמאית, בלתי חוזרתהינה זו ערבות   )6

 וכל ,ועד בכלל _____עד ליום בתוקף ותישאר , ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה  )7

 לאחר מועד זה תהיה .שבכתב ערבות זה לכתובתנומסר לנו עד מועד זה ידרישה מכם חייבת לה

  .ידנו בטרם המועד האמור-אלא אם הוארכה על, הערבות בטלה ומבוטלת

יתקבלו דרישות בקשר לערבות זו  לא . ללא הסכמתנוערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה  )8

  .באמצעות פקסימיליה

  .על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחולו דיני מדינת ישראל  )9

  ,בכבוד רב

__________  

   __________:טלפון; ______________________:כתובת        
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  'נספח יא
  

  ערבות ההפעלה כתב
  ______:    תאריך                          דלכבו

   משרד האוצר אגף החשב הכללי-מדינת ישראל 

  

  ,.נ.ג.א

  '_________'_________ערבות מסערבות מסכתב כתב : : הנדוןהנדון
  

 אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי ,")יזםה" :להלן(_ _____________על פי בקשת   )1

: להלן(ח " ש)מליוןחמישה עשר ( 15,000,000ום כל סכום עד לסכום של מותנית בכל תנאי לתשל

 :להלן( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן ,")סכום הקרן"

של בית הפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןלת יזםהסכם ביניכם לבין הבקשר ל, ")סכום הערבות"

   ").ההסכם: "להלן(חולים כללי בעיר אשדוד 

אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד  :תנאי ההצמדה הם כדלקמן  )2

ה לפני שהתפרסם לאחרונ" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"י "המחירים לצרכן המתפרסם ע

 ביום התפרסםגבוה מהמדד הבסיסי אשר ") המדד החדש ":להלן(התשלום בפועל 

 סכום נשלם לכם את, ")המדד הבסיסי ":להלן( נקודות ________על  והעומד ______________

 ,שבין המדד החדש למדד הבסיס‘  בסכום השווה להכפלת ההפרש, בתוספת הפרשי הצמדההקרן

  .בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס

 ימים מקבלת )7(  שבעב תוך, כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם  )3

 ,לנמקשתידרשו וזאת מבלי , לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה ,דרישתכם הראשונה בכתב

אתם  ,כן כמו. ל מהמציע"את דרישתכם ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנאו להוכיח לבסס 

בדרישה מוקדמת או לממש אליו  לפנות , משפטיים נגד המציעלא תהיו חייבים לנקוט בהליכים

  .וערבות זעל פי בטחונות אחרים כתנאי לתשלום 

על כל סכום שיקבע על ידכם , בפעם אחת או לשיעוריןאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות   )4

על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו , מתוך סכום הערבות

במידה ולא תממשו ערבות , לפיכך.  בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט לעיללא יעלו על סכום הערבות

  .תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת, זו במלואה

לפיה מנע מתשלום ילא נהיה רשאים להו ערבות מכל סיבה ועילה שהיאלבטל האנו לא נהיה רשאים   )5

  . בקשר עם ערבות זוו כדי לגרוע מהתחייבויותינלא יהא בשינוי תנאי ההסכם ;מכל סיבה שהיא

  .בלתי מותנית ועצמאית, בלתי חוזרתהינה זו ערבות   )6

 וכל ,ועד בכלל _____בתוקף עד ליום ותישאר , ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה  )7

 לאחר מועד זה תהיה .שבכתב ערבות זה לכתובתנומסר לנו עד מועד זה ידרישה מכם חייבת לה

  .ידנו בטרם המועד האמור-אלא אם הוארכה על, הערבות בטלה ומבוטלת

 לא יתקבלו דרישות בקשר לערבות זו . ללא הסכמתנוערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה  )8

  .באמצעות פקסימיליה

  .על ערבות זו וכל עניין הנובע ממנה או הקשור בה יחולו דיני מדינת ישראל  )9

  

  ,בכבוד רב

__________  

   __________:טלפון; ______________________:כתובת



 

/1/2008169/170113553/1/2008169/170113553/1/2029255/170113553 

  'בספח ינ
  

   אישור ביטוח לתקופת ההקמהטופס
  

  

  לכבוד

  /ממשלת ישראל/ מדינת ישראל

  מינהל מקרקעי ישראל /  החשב הכללי-משרד האוצר / משרד הבריאות 

  מ"ענבל חברה לביטוח בע, באמצעות אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי

                 קריית שדה התעופה                    

  

  ,.נ.א.ג

  

  אישור עריכת ביטוחים:  הנדון

 
המבוטח על ידנו ________________, לבין ") הממשלה: "להלן(כי בין ממשלת ישראל , ידוע לנו  .1

 אשדוד חולים בעירן של בית הפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןלתנחתם הסכם , ")יזםה: "להלן(

 "). ההסכם: "להלן(

 "): הביטוחים: "להלן(להלן המפורטים את כל הביטוחים  יזםלכי ערכנו , הננו מאשרים בזה  .2

, _______________________בסכום ביטוח של , )כל הסיכונים (ביטוח עבודות קבלניות 2.1

  .לרבות כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה

ב "דולר ארה_________________בגבול אחריות של , אחריות כלפי צד שלישיביטוח  2.2

  .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית

ב למקרה "דולר ארה___________________בגבול אחריות של , ביטוח חבות מעבידים 2.3

  .ולתקופת הביטוח

 .______________בגבול אחריות של , ביטוח אחריות מקצועית בגין עבודות התכנון והפיקוח 2.4

  ___________________________________________________________: אחר 2.5

  _________________________________:תקופת הביטוח  .3

  :אנו מאשרים בזה כי  .4

 .הממשלה תיכלל כמבוטח נוסף 4.1

 .הממשלהכלפי  ויתור על זכות תחלוף  בדבר,כלל סעיףנבכל ביטוח  4.2

או מחדלי / ככל שתחשב אחראית למעשי ו, לשפות את הממשלהי האחריות הורחבוביטוחכל  4.3

לצורך זאת תיכלל הממשלה .  ומפקחיםקבלנים, מתכנניםלרבות , היזם או הפועלים מטעמו

  .עם סעיף אחריות צולבת, כמבוטחת נוספת

ולא יחולו על , פי הפוליסה חלים על היזם בלבדעל השתתפות עצמית ופרמיה תשלומי ה 4.4

 .הממשלה בכל אופן

מסמכי הביטוח יכללו הוראה מפורשת לפיה תגמולי הביטוח כפופים לזכויותיה הבלעדיות של  4.5

זכויות .  כל אחד מתשלומי המענק ששולמו במסגרת מענק ההקמהלהחזר מיידי שלהממשלה 

בלי , בינן לבין עצמן, פרי פסו, בטחון שווההיזם והממשלה לתגמולי הביטוח יעמדו בדרגת 

  . זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת
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בגין פוליסות , אם חל,  לכל ביטוח אחר שחל על הארוע המבוטחראשונייםהם ביטוחים ה 4.6

טענה או , על כל תביעהאנו מוותרים בזה . אם ערכו, שערכו הממשלה או הפועלים מטעמה

 .ממשלהביטוחי על ידי הדרישה בדבר שיתוף 

בין ביוזמתנו ובין ביוזמת ,  של הביטוחיםרשאים לבטל או לצמצם את היקפםאנו לא נהיה  4.7

לפחות שישים , הודעה בדואר רשום על הכוונה לעשות כן, ממשלהאלא אם כן נמסרה ל, היזם

 .יום מראש) 60(

ו לחברת הביטוח לצורך העובדות והמצגים שניתנ, אחראי לנכונות הנתונים, והוא בלבד, יזםה 4.8

 . ומילוי כל החובות החלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסותרכישת פוליסת הביטוח

לא יגרע , הפוליסהעל פי העלול לגרוע מזכויותיו , מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח 4.9

 .הממשלהמזכויות 
  

  

            ____________________                     _________                 _________________  

      תאריך                        שמות מורשי החתימה ותפקידם                        חתימה וחותמת המבטח
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  'גנספח י
  

   אישור ביטוח לתקופת ההפעלהטופס
  

  

  לכבוד

  /ממשלת ישראל/ מדינת ישראל

  מינהל מקרקעי ישראל /  החשב הכללי-משרד האוצר / משרד הבריאות 

  מ"ענבל חברה לביטוח בע, באמצעות אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי

  קריית שדה התעופה                                   

  

  ,.נ.א.ג

  

  אישור עריכת ביטוחים:  הנדון

 
המבוטח על ידנו ________________, לבין ) "הממשלה: "להלן(כי בין ממשלת ישראל , ידוע לנו  .1

חולים בעיר אשדוד של בית הפעלה והחזקה , הקמה, מימון, כנוןלתנחתם הסכם , ")יזםה: "להלן(

 "). ההסכם: "להלן(

 "): הביטוחים: "להלן(להלן המפורטים את כל הביטוחים  יזםלכי ערכנו , הננו מאשרים בזה  .2

בסכום ביטוח של ,  למבנה וציוד בית החולים באשדודאש מורחב/ביטוח כל הסיכונים 2.1

  .לרבות כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה, _______________________

ב "דולר ארה_________________בגבול אחריות של , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

שלה ככל שתיחשב אחראית הביטוח חייב לשפות את הממ .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית

  . למחדלי היזם

ב למקרה "דולר ארה___________________בגבול אחריות של , ביטוח חבות מעבידים 2.3

  . הביטוח חייב לשפות את הממשלה ככל שתיחשב למעבידה.ולתקופת הביטוח

 .______________בגבול אחריות של , ביטוח אחריות מקצועית 2.4

  ___________________________________________________________: אחר 2.5

  _________________________________:תקופת הביטוח  .3

  :אנו מאשרים בזה כי  .4

 .הממשלה תיכלל כמבוטח נוסף 4.1

 .הממשלה כלפי  בדבר ויתור על זכות תחלוף ,כלל סעיףנבכל ביטוח  4.2

ולא יחולו על , על פי הפוליסה חלים על היזם בלבדהשתתפות עצמית ופרמיה שלומי הת 4.3

  .הממשלה בכל אופן

בגין פוליסות , אם חל,  לכל ביטוח אחר שחל על הארוע המבוטחראשונייםהם ביטוחים ה 4.4

טענה או , על כל תביעהאנו מוותרים בזה . אם ערכו, שערכו הממשלה או הפועלים מטעמה

 .ממשלהיתוף ביטוחי על ידי הדרישה בדבר ש

מסמכי הביטוח יכללו הוראה מפורשת לפיה תגמולי הביטוח כפופים לזכויותיה הבלעדיות של  4.5

זכויות .  כל אחד מתשלומי המענק ששולמו במסגרת מענק ההקמהלהחזר מיידי שלהממשלה 

בלי , מןבינן לבין עצ, פרי פסו, היזם והממשלה לתגמולי הביטוח יעמדו בדרגת בטחון שווה

  . זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת
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בין ביוזמתנו ובין ביוזמת ,  של הביטוחיםרשאים לבטל או לצמצם את היקפםאנו לא נהיה  4.6

לפחות שישים , הודעה בדואר רשום על הכוונה לעשות כן, ממשלהאלא אם כן נמסרה ל, היזם

 .יום מראש) 60(

העובדות והמצגים שניתנו לחברת הביטוח לצורך ,  הנתוניםאחראי לנכונות, והוא בלבד, יזםה 4.7

 . ומילוי כל החובות החלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסותרכישת פוליסת הביטוח

לא יגרע , הפוליסהעל פי העלול לגרוע מזכויותיו , מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח 4.8

 .הממשלהמזכויות 
  

  

_                     _________                             ____________________________________  

      תאריך                        שמות מורשי החתימה ותפקידם                        חתימה וחותמת המבטח
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  'דנספח י
  

  לוחות זמנים
  

תוך שהזמן , טות בטבלה להלן את כל אבני הדרך המפור לכל הפחותלוחות הזמנים שיגיש היזם יכללו

  :ל"המוקצב להשלמת כל אבן דרך לא יעלה על פרק הזמן המפורט בטבלה הנ

  

  מועד אחרון להשלמת אבן הדרך  אבן הדרך  'מס

  .חתימת ההסכם חודשים מיום 6 .)סט מלא(תכנון ראשוני   .1

  . חודשים מיום חתימת ההסכם7  .בדיקה ואישור תכנון ראשוני  2

  .חתימת ההסכם חודשים מיום 10  .נאים הנדרשים בשלב המקדמי למועד הקובע התהשלמת   .32

חודשים מיום חתימת  12 10  .המועד הקובע  .43

  .ההסכם

  . חודשים מיום חתימת ההסכם12  .הגשת בקשה להיתר בנייה  .5

אישור לתכנון וקבלת ] 1:50מ "קנ[הגשת תכנון מפורט מלא   .6.4

  .היתר בנייהזה

  .ועד הקובעמהמחודשים  4 8

  . חודשים מהמועד הקובע6  . מפורטוןאישור תכנ  .7

  .המועד הקובעמחודשים  8 10 ).ברמת תכנון מפורט, סט מלא(השלמת תוכניות לביצוע   .85

  . חודשים מהמועד הקובע12  .תחילת הקמת הפרויקט  .9

  . מהמועד הקובעדשים חו34  .מעטפת למבנההשלד וההשלמת בניית   .106

  .מהמועד הקובעחודשים  50 54 .למת הקמת המבנההש*  .117

   . הקובעמועדהחודשים מ 54 55 .השלמת עבודות פיתוח  .128

   . הקובעמועדה חודשים מ56 . ואישור איכלוס)4טופס (אישור חיבור לחשמל קבלת   .139

   .הקובעמועד ה חודשים מ58  .השלמת הצטיידות  .1410

   .הקובעמועד ה חודשים מ59  .ת אישור הפעלהקבללהשלמת הפעולות הדרושות   .1511

   .הקובעמועד ה חודשים מ60 .תחילת הפעלת בית החולים  .1612

חודשים   120 –לא יאוחר מ   ). מיטות300(תחילת הפעלת בית החולים בהיקף מלא   .1713

  .הקובעמועד המ

  
  . להסכם36 בכפוף לאמור בסעיף –השלמת הקמת המבנה * 
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  'טו נספח
  

  אישור שלב המעטפתטופס 
  

  
  __________: תאריך

  לכבוד

  ]  וכתובתויזםשם ה[

  

  ,.נ.א

  שלב המעטפתשלב המעטפתאישור אישור :  :  הנדוןהנדון

  
שם [____________ הרינו לאשר בזה כי ,  הפרויקט להסכם'בנספח יד 10 6 בהתאם להוראת סעיף  .1

בית קבלת אישור שלב המעטפת של ל לצורך "על פי ההסכם הנהדרושים עמד בכל התנאים ] יזםה

 .בית החולים החל מהתאריך הנקוב לעילשלב המעטפת  של ועל כן ניתן לו בזה אישור , החולים

 ומחובתו  למלא אחר כל התחייבויותיו כמפורט בהסכםיזםאין במתן אישור זה כדי לגרוע מחובת ה  .2

,  כשלעצמו, ואין באישור; בל מאת משרד הבריאות אישור הפעלה ורישיון להפעלת בית החוליםלק

 .כולן או חלקן, כדי להצביע על מילוי התחייבויותיו כאמור
  

  ,                בכבוד רב   

   ____________________  

  

  __________: פקס__________  : טלפון______________________________  : כתובת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

 

 

-81-

  'זטנספח 
  

   חלקיטופס אישור הפעלה
  

  
  __________: תאריך

  לכבוד

  ]  וכתובתויזםשם ה[

  

  ,.נ.א

   חלקי חלקיאישור הפעלהאישור הפעלה:  :  הנדוןהנדון

  
] יזםשם ה[____________ הרינו לאשר בזה כי ,  הפרויקטלהסכם 36.3.353 בהתאם להוראת סעיף  .1

בית חלקית של  הל לצורך הפעל"המציא לידינו את כל האישורים הדרושים על פי ההסכם הנ

 .בית החולים החל מהתאריך הנקוב לעילחלקי של  הועל כן ניתן לו בזה אישור הפעל, החולים

 ומחובתו תיו כמפורט בהסכם למלא אחר כל התחייבויויזםאין במתן אישור זה כדי לגרוע מחובת ה  .2

,  כשלעצמו, ואין באישור; לקבל מאת משרד הבריאות אישור הפעלה ורישיון להפעלת בית החולים

 .כולן או חלקן, כדי להצביע על מילוי התחייבויותיו כאמור
  

  ,                בכבוד רב   

   ____________________  

  

  __________: פקס__________  : לפוןט______________________________  : כתובת
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  'זינספח 
  

  סופי טופס אישור הפעלה
  

  
  __________: תאריך

  לכבוד

  ]  וכתובתויזםשם ה[

  

  ,.נ.א

  ייסופסופ  אישור הפעלהאישור הפעלה:  :  הנדוןהנדון

  
] יזםשם ה[____ ________הרינו לאשר בזה כי ,  הפרויקט להסכם36.235.2 בהתאם להוראת סעיף  .1

על מנת להוכיח כי הוא מפעיל סך של ל "המציא לידינו את כל האישורים הדרושים על פי ההסכם הנ

בית החולים החל מהתאריך י של סופ הועל כן ניתן לו בזה אישור הפעל, בית החולים מיטות ב300

 .הנקוב לעיל

 ומחובתו  למלא אחר כל התחייבויותיו כמפורט בהסכםיזםרוע מחובת האין במתן אישור זה כדי לג  .2

,  כשלעצמו, ואין באישור; לקבל מאת משרד הבריאות אישור הפעלה ורישיון להפעלת בית החולים

 .כולן או חלקן, כדי להצביע על מילוי התחייבויותיו כאמור
  

  ,                בכבוד רב   

   ____________________  

  

  __________: פקס__________  : טלפון______________________________  : תכתוב

  
  
  
  
  
  
  


