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 8/2019מכרז מס' 

 מסמך א'

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 

 המפרט מורכב מהמסמכים הבאים:

 מפרטים ותקנים:

 המפרט הכללי לעבודות בניה, בהוצאת משהב"ש, משרד הביטחון ומע"צ. 1.1
 

 
והחומרים הנדרשים, בין שהוזכרו, או הושמטו כל התקנים והמפרטים הישראלים החלים על הציוד  1.2

 ממסמך זה.
 

 הערות:

 כל המסמכים מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים לזה ובין שאינם מצורפים. *  

 הקבלן ישיג בכוחות עצמו ועל חשבונו את כל המפרטים והתקנים הנזכרים לעיל. *  
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 והוראות למגישי ההצעותמידע  - 1חלק 

 המועצה מבקשת הצעות מקבלנים, לביצוע כביש מזרחי, העבודה  כוללת :

כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה. העבודה כוללת אספקת כל החומרים הנדרשים, הכל לפי התוכניות, המפרטים, 
 כתבי הכמויות והוראות בשטח.  

 

יא שומרת לעצמה את הזכות להקטין את היקף העבודה המועצה אינה מתחייבת לבצע את כל היקף העבודה וה
בהתאם לתקציבים העומדים לרשותה, כולל אפשרות לדחות את ביצוע חלק מהעבודות, לשנת התקציב הבאה 

 ו/או ביטולם. 
 

יודגש, כי במכרז רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם ל"חוק  רישום  .1
 1-ג 200הסימול  -" ותקנותיו(, המורשים לענף ראשי, פיתוח1969קבלנים לעבודות הנדסה בנאים תשכ"ט 

 בסיווג כספי מתאים לגובה ההצעה ובעל תוקף ביום הגשת ההצעה. 
 

יודגש, כי רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף המתאים כמו כן  .   2
לנושא העבודה, ביום הגשת הצעתם. לפי כך, על כל מגיש הצעת לצרף לדף הצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי 

בהצעתו  ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין לביצוע עבודות בהיקף המתאים להיקף העבודות הכלולות
 כמוגדר בכתב הכמויות. אישורים זמניים לא יתקבלו!

 

בנוסף לאמור לעיל יודגש, כי לאור חשיבותה וחיוניותה של העבודה, רשאים להגיש הצעות, אך ורק קבלנים  .  3
בעלי ניסיון וכושר לביצוע העבודה באיכות ובזמן הנדרש. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, רשאים להגיש 

רק קבלנים שביצעו בעבר, כקבלנים ראשיים, עבודות דומות ברמה נאותה והיקף כספי דומה לזה של  הצעות,
 הפרויקט הנדון.

 

כמו כן יצרף המציע במעמד הגשת ההצעה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בחוזה זה ומסמך המפרט  .  4
 ונו הקודם.את ניסיונו הקודם ויצרף המלצות ממזמיני עבודות המעידות על ניסי

 

 המועצה / הרשות ומשרדי התכנון המופיעים בחוברת זו. -כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין  .   5
המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש 

 המציע הצעה ובין אם לאו.
 שתמש בהם לכל מטרה אחרת.אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או לה

 

מחירי ההצעה של המציע יכללו את כל העבודות, החומרים וחומרי העזר ואת כל הדרוש לביצוע  .6
 העבודות על פי כל מסמכי החוזה )אלא אם צוין אחרת(.

 
 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את הפרויקט ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו ו/או לא לבצעו .   7

 מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.
 
אם יחליט המזמין כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למגישי ההצעות כל  . 8

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין רכישת טפסי ההצעות שתוחזרנה לזוכה 
 בלבד.

 
המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. בשיקוליו יילקחו, בין היתר, הידע .  אין 9

המקצועי, כושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע ובמיוחד איכותו הטכנית של הציוד 
 ועמידותו באופן רציף וממושך וכן ניסיונו של המציע בעבודות קודמות.

 
את במפורש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא פרויקט זה .  מובהר בז10

בשלמותם ו/או חלקים מהם בלבד ו/או לפצל בין מספר מציעים כראות עיניו. למרות זאת המציע חייב 
 למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב הכמויות.
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יקול דעתו הבלעדי ובמסגרת מחירי חוזה זה, להקטין, או להגדיל את מובהר בזאת כי המזמין רשאי, לפי ש . 11
כמפורט ולהקטין, או להגדיל את הכמות בכל סעיף בכתב הכמויות, ללא  25%כל העבודה בשיעור של עד 

 (.3210של מסמך ב' )תנאי החוזה הממשלתי מדף     48הגבלה, כמפורט בסעיף 
 , או שינוי במחירי היחידה בשל כך.הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע פיצוי כל שהוא

 
 המחירים שהמציע ירשום בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערף מוסף, אשר ישולם כנגד חשבוניות מס כדין. . 12

 
 מוסכם במפורש כי הוראות מסמך זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי החוזה, אלא להוסיף עליהם. . 13
 

 חודשיים, מיום קבלת צו התחלת עבודה.זמן הביצוע   .  14
 
 
 

 הצהרת הקבלן:
 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את מסמכי המכרז, קראם בשלמותם, הבין את תוכנם ובקיא בהם, קיבל את כל 
 ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את העבודות לפי דרישת המפרטים וההוראות במקום.

 
 למכרז/חוזה זה והיא חלק בלתי נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח 

 
 
 

 חתימת וחותמת הקבלן      תאריך                       

 
--------------------------------    -------------------------------------- 
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 מסמכי המכרז .1

 צורפו(:מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.  - מסמך א' א.

 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.  - מסמך ב' ב.

אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי  כל מסמך אחר ג.
  המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצויינים במסמכי המכרז.

 

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז, יהוו 
 ם בין הצדדים.חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחת

 

 רכישת מסמכי המכרז .2

, שברחוב שדרות התעשייה בתפן, בשעות העבודה הרגילות המועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי 
ש"ח אשר לא יוחזר. אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב  3,500תמורת תשלום של 

 איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או ביטולו של המכרז על ידי המועצה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.  
 

 (:בחתימתו על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים .3

מפקיד מורשה,  ,1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישורים בתוקף לפי  3.1
רואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה 

 ולמע"מ כחוק.
 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. 3.2
 

 .כמפורט בתנאי המכרזלהצעה ערבות  3.3
 

 אישור עוסק מורשה. 3.4
 

 למסמכי המכרז. 4טופס המצורף כאישור עו"ד בנוסח  3.5
 

 למסמכי המכרז. 5טופס הצהרת המשתתף ואישור רו"ח, בנוסח המצורף כ 3.6
 

וכן המלצה כאמור, מטעם רשות  5המלצות על ביצוע עבודות דומות, כמפורט בטופס  3.7
 מקומית/תאגיד עירוני. 

 

על העדר הרשעה בעבירות לפי , 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי  3.8
 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .6טופס , בנוסח המצורף כ1987-ום, התשמ"זוחוק שכר מינימ
 

 .  יודגש, כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.קבלה על רכישת מסמכי המכרז 3.9
 

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול  3.10
 סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.

 

 הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המסמכים ו/או 
 

 ההצעההגשת  .4

 כן את יתרולהפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, על המציע  4.1
המועצה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי 

. על המעטפה יצוין: "מכרז ביצוע עבודות 0001:עד השעה  9.20192.מיום המועצה לא יאוחר 
 .8/2019מכרז מס'  - באזור התעשיה מגדל תפןפיתוח כביש מזרחי 

 

נוסח מקורי )על גבי חוברת המכרז(, והעתק  - בשני עותקים, תצורף מסמך ד', "הצעת הקבלן"
 צילומי. 

 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. 
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באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, הטמעת חותמת נתקבל במחלקת הנהלת חשבונות 
 הכולל , השעה והמועד בהם הוגשה.

 

 למסמכי המכרז. על גבי כתב הכמויות המצ"בימלא הצעתו הקבלן המציע  4.2
 

המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל, לרבות הצעה שלא  4.3
 תכלול מחירים עבור הפרקים בטבלה.

 

כל ולחתום חתימה מלאה ב על כל דף ממסמכי המכרז וחותמת לחתום בראשי תיבותעל המציע  4.4
 ז. המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרמקום 

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 
 מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. םעל הקבלן למלא את כל הפרטים הטעוני

 

 ,כי ראהבין היתר  המאשרתלתנאי המכרז,  1טופס כיחתום על הצעת משתתף המצורפת המציע  4.5
 הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע ,את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעותוהבין בדק 

 נשוא המכרז. ותעבודה
 

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל  4.6
 הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז. על   4.7
המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות 
לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת 

 ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 

 תערבויו .5

, אוטונומית, של בנק מותנית בלתימקורית כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית  5.1
)ששים אלף  ₪ 60,000לתנאי המכרז לטובת המועצה, בסך של  2טופס כ בנוסח המצורף ישראלי,

  ."(הערבות)להלן: " ₪( 
 

בעה המועצה, על פי קהערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  5.2
תהיה המועצה  שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל, 

 רשאית לפסול את אותה הצעה.
 

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, דהיינו עד ליום   4לתקופה של היה יהערבות תוקף  5.3
 חודשים נוספים והמציע 4 ערבות למשךההארכת תוקף את לדרוש המועצה רשאית . 31.12.2019

 . הערבות את תוקף להאריך יהיה חייב במקרה כזה
 

בהתחייבויותיו  המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד 5.4
 על פי תנאי המכרז.

 

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין המועצה  לבין   5.5
 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60-הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

 
 תוקף ההצעה .6

 4-)ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  תוקף ההצעה יוארך ב 4ההצעה תהיה בתוקף במשך  
ימים לפני  10)ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת המועצה, בהודעה מוקדמת של המועצה אל הקבלן  

 פקיעת ההצעה. 
 
 מפגש מציעים  .7

 במשרדי המועצה, בחדר ישיבות.    10:00, בשעה 19.8.2019ביום ב' מפגש מציעים יתקיים 
, ומהוה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע אשר לא חובההשתתפות במפגש מציעים ובסיור קבלנים היא 

 ישתתף בסיור קבלנים ומפגש מציעים, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו.
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  הבהרות ושינויים .8

בשעה  22.8.2019קבלנים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למועצה, עד לא יאוחר מתאריך  8.1
   eng@tefen.org.il-rami , למהנדס המועצה אינג' ראמי חשאן מייל:                      12:00

 

, לשאלות הבהרה של הקבלנים 27.8.2019עד תאריך  -המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה  8.2
שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת תשובות מצד המועצה לא יהווה עילה להארכת 

 מועד להגשת ההצעות. 
 

ותיקונים במסמכי להכניס שינויים  - מועד האחרון להגשת הצעות למכרזעד ה - המועצה רשאית 8.3
 המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

 

תשובות והבהרות לשאלות שהופנו למועצה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן  8.4
כל שינוי ו/או תיקון שתכניס המועצה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב לכתובת אי מייל שממנו 

 התקבלה השאלה.  
 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י המועצה כאמור לעיל יחייבו את המועצה,  8.5
הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע 

 להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 
 
 בחינת ההצעות .9

ה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצע 9.1
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  9.2
ייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במסמכי המכרז או כל הסת

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

 הזוכה.  האינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעהמועצה  9.3
 

ו/או המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  9.4
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו השלמות 

לא המציא הקבלן פרטים ו/או   הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.
 כמי שסירב לעשות כן, והמועצה תהא רשאית לפסול את הצעתו. מסמכים כאמור, ייחשב

 
וכושרו של המשתתף לבצע את  ורשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותהמועצה  9.5

 .החוזה המוצע ואת ניסיונו
 

המועצה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכיוב', כדי לוודא   9.6
 .אמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכיה בושאלה תו

 
 ודעה על תוצאות המכרזה .10

 לכתובת המייל כפי שצוינה במסמכי ההצעה.זוכה במכרז תימסר הודעה ל 10.1
 

לכתובת המייל כפי שצוינה במסמכי משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב,  10.2
תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין המועצה  הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז הצעתו.

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ
 

 בין הזוכה במכרז לבין המועצה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   10.3
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ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת החוזה יחליף  7חתום על החוזה תוך הזוכה במכרז י 10.4
הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב הערבות המצורף 

 לנוסח החוזה המצ"ב.  כנספח ח'
 

יא בהתאם עד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמצ 10.5
המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על קיום הביטוחים הנדרשים על פי מסמכי המכרז,  ילתנא

   בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, חתום על ידי חברת ביטוח.
  

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא המועצה רשאית לבטל את  10.6
וזאת לאחר  בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעההזכייה במכרז בהודעה 

שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה 
 ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.

 

 הבאים: לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  בנוסף לאמור לעיל, תהא המועצה רשאית 10.7
 

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או  10.7.1
 הציע שוחד, מענק, טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

 

כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או  מועצהתברר לה 10.7.2
יה בה כדי להשפיע עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, ה למועצהשהמשתתף לא גילה 

 על קביעתו כזוכה במכרז.
 

ה ירשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביכאמור לעיל, וטלה הזכייה במכרז ב 10.8
וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם 

 לה בגין כך.  
 

 שמירת זכויות .11

ו/או לפרקי ביצוע שונים  יםהמועצה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציע 11.1
 . הבלעדי לפי שיקול דעתה

 

לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד המועצה שומרת  11.2
 מהמציעים.

 

ממנה, הכל  לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלקרשאית המועצה  11.3
לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת  הזוכה לא יהיה זכאי, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

 .מחיר בשל כך
 

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצויינות, הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב  11.4
 את המועצה. 

 

לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה  11.3ו/או  11.2ו/או  11.1החליטה המועצה כאמור בסעיפים  11.5
 צוי מצד הקבלן.לשינוי בשיעור ההנחה או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פי

 

המועצה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של  11.6
 המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 

 .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא 11.7
 

תה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד מבלי לפגוע באמור, המועצה שומרת על זכו 11.8
 שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בשל כך. 

 

אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  , בין השאר, המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים 11.9
 . מספיקים לפי שיקול דעתהשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם ל

 
 

במסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול המועצה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו  11.10
לרבות בכל הקשור לנסיונו של הקבלן, , 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל 22בתקנה 
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עמידתו של הקבלן בתנאים כן את ומיומנותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, 
 הנדרשים במסמכי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. 11.11
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת 

המועצה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של 
הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למועצה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם 

ן המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או ייגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. א
 לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
  הסתייגות .12

אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל 
שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף 

או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, ולחילופין המועצה תהא  יהמסמכים ובין במכתב לווא
 הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה.    -רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות 

 
 מחירים  .13

 ו',, היטלים וכמסיםלרבות  והרווח, החומרים ואת כל  ההוצאות ,ל את כל העבודהוכלתההצעה של המציע 
 . ההצעה לא תכלול מע"מ.במסמכי המכרז אחרת צוין במפורש   כן אלא אם, 3טופס כמפורט ב

 

 הוצאות .14

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המשתתף 
 ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 
 
 
 

 בכבוד רב,              

 סיגל שאלתיאל הלוי

 ראש מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן                                                                                          
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 הצעת משתתף – 1טופס 
 לכבוד

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
 רח' שדרות התעשייה

 תפן
 

 ג.א.נ.,
 

 08/2019הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים ובין שאינם 8/2019אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 
 מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

עדכונים ו/או שינויים שנערכו נו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות א .1
"(, והעתידים כולם יחד מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז" -בהם מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד 

 להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 

ננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודה ה .2
הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ותנאי 

"(. כן אנו העבודותומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן: "
ה של מסמכי ת של אי הבנה או אי ידיעומצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענ

 המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 
 

נו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות א .3
והיכולת לביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה  ןשבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיו

תנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק גבוהה, וכן כי נמצאים ברשו
וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח 

 .שהזמנים שיידר
 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  .4
ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל  במהימנות

מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 
 במסגרת מכרז זה.

 

מכי המכרז, בסך ננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .5
כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות 
במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים 

 שיידרש. 
 

אנו מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח  .6
ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי ל באנוההנדרשות וכן 

המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. 
רה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי במק

 תהיו רשאים  אנו מסכימים כי  -פעל כאמור לעיל אם לא נהמכרז. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, 
 .על חשבוננוהנ"ל לבצע את הביטוחים 

  

הצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או ננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בה .7
כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, 
לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו 

הצעות מתוקנות.  כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת 
 מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.
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צעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה ה .8
 4שת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להג 4של 

ימים לפני פקיעת ההצעה.  במקרה  10)ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת המועצה בהודעה מוקדמת בכתב 
 זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. 

 

ם בה, על כל נספחיה, יהיו התנאים המפורטי, יד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .9
 חוזה המחייב אותנו.

 

ם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם א
ערבות בנקאית לביצוע החוזה, כנדרש במסמכי המכרז, את אישור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה 

הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן )עותק מקור(, ואת כל המסמכים 
 לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז.

 

תחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו מ אנו .10
התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה 

 ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המירבית. 
 

 2ת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח שצורף כטופס מצורפ .11
 במסמכי המכרז(. 

 

נו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך א .12
הערבות הבנקאית כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום 

כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או 
 בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.

 

נו מתחייבים לא לגלות אאנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ו .13
 לאחרים עד למועד קבלת הודעת המועצה על הזוכה במכרז. ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו

    
אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .14

הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את 
 , בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז

 

 הצעתנו מוגשת בכתב הכמויות במסמכי המכרז, וזאת ביחס לכל הפרקים הכלולים בבקשה.   .15
 

ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל, לרבות הצעה שלא 
 תכלול מחירים עבור כל הסעיפים.

 

 להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז.  .16
 

בנוסף, אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה,  .17
-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל 22בתקנה תשקול המועצה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו 

כן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של ו, 1993
 צה.המוע

 
אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי החברה שבשמו מוגשת ההצעה,  .20

 וכי אנו זכאים לחתום בשם החברה על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

 בכבוד רב,     

 
       _____________________ _____________________ 

                                                                 הקבלן                                                                                תאריך    
 חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן( )
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                                       שם הקבלן )באותיות דפוס(

                                       שמות מורשי החתימה 

       נא לפרט(-)חברה/שותפות/אחראישיות משפטית 

          כתובת

          מס' טלפון

 כתובת אימייל                          ____________________________________________

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

          מס' רישום ברשם הקבלנים

 

 אישור חתימה
 

 

______________ עו"ד של ___________________ מס' מזהה ______________ )להלן: אני הח"מ 

 -"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________________________________ והקבלן"

___________________, אשר חתמו על הצעה זו,  בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר 

 ועניין.

 
 

___________________ _______________________ 

 חתימת עו"ד              תאריך  

 )חתימה + חותמת + מס' רשיון( 
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 2טופס 

 לתנאי המכרז 5נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

 רח' שדרות התעשייה
 תפן

 
 ג.א.נ.,

 .                           ערבות בנקאית מספר                  הנדון: 
 

 
 ק"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשיםעל פי בקשת ___________ מס' מזהה ______________ )להלן: "

)במילים: ששים אלף ש"ח(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז לביצוע עבודות פיתוח ₪  60,000כל סכום עד לסך 
ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי  8/2019תפן, מכרז מס'  באזור התעשייה מגדל 39כביש מזרחי מספר 

 מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

רישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר ד
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 31.12.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד   
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דר
     
 בכבוד רב,    

 
 בנק _________
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 3טופס 

 תנאים כלליים -8/2019' ם למכרז מסריכמויות ומחי
 
המפורטים במכרז זה רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים  .1

 על כל מסמכיו.
 

 ,תכניותב ים,הנזכרים במפרט את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאיםהצעת הקבלן המשתתף כוללת 
 .זהבמכרז בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים 

 

        התחשבות בו. או מאיבמכרז תנאי כלשהו או טעות בהבנת הנובעת מאי הבנת  טענהלא תכיר בכל המועצה 
 

העבודה מחיר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור ביתר מסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני,  .2
 את ערך: לייחשב על ידי הקבלן ככול

 

 הקשורים בה, והפחת שלהם. כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או א.
  

 זה. העבודות נשוא מכרזהשלם של ן כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ב.
 

, הזמנת חברת גישוש על קווי השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות ג.
 המים, מיקומם הנכון.

 

מחסומי תנועה, כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז, לרבות  ד.
וכד' תכנית להסדרי תנועה זמניים ואישור משטרה אם נדרש כולל השכרת  הכוונת  תנועה ושילוט

 שוטרים.
 

 עובדים וכן הובלתהחזרתם  ,שמירתםאחסונם, פריקתם, , הובלת כל הנ"ל למקום העבודה, העמסתם .ה
 לאתר העבודה וממנו.

 

 . והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד' המסים .ו
 

  עבודות המדידה, הסימון שיידרשו. .ז
 

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים  ח.
 לצורך ביצוע העבודות. 

 

 לילה, שבת וחג.כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת  ט.
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  י.
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.  יא.
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.  יב.
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  יג.
 

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.  יד.
 

התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלבנטיות עפ"י הנחיות  טו.
 המועצה, תיעוד ושירותים הנדסיים. 

 

 ןוהמקריות וכ המוקדמות תיוההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאוכל  .טז
, ובכלל זה מחייבים אותן המכרז ו/או מסמכיוהוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי 

כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה 
 .לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד

 
 בדיקות .4

המוצעים על ידי או יחידה וציוד  לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט תרשאי המועצה
 את הוצאות הבדיקה למכון התקנים. על חשבונו . הקבלן ישלם הקבלן
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 ספרות טכנית .5

 כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.  
 
 אחריות .6

מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי המכרז.  
ודות עפ"י דין ו/או עפ"י אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או לעב

 אחריות יצרן.
 
 עדכונים טכנולוגיים .7

מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים, כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר למחירי  
 היחידה המוגדרים בכתב הכמויות.

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________

 ____________________תאריך: 
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 טופס 4 -אישור עו"ד
 

 לכבוד
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

 רח' שדרות התעשיה
 תפן

 
 ג.א.נ.,

 
 )שם המשתתף במכרז(                                              -עו"ד  אישורהנדון:

 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן:"הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 

 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות( : .1

 ____________________________________________________________________ 
 
 מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה : .2

 ____________________________________________________________________ 
 
שמות השותפים  -שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  .3

 ים והמוגבלים( :הכללי
 

 ____________________________________________________________________ 
 
 שמות המנהלים של הקבלן : .4

 ____________________________________________________________________ 
 
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן : .5

 ____________________________________________________________________ 
 
 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן : .6

 ____________________________________________________________________ 
 
מה של הקבלן, וכן אשר פורסם על ידי המועצה שעליה חתמו מורשי החתי 8/2019הגשת הצעה למכרז מס'  .7

ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי 
 התאגדות של הקבלן,  להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין.

 
 

___________________________  ______________________ 
 עו"ד                               תאריך 

 
 

 מ.ר. __________________
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 טופס 5

 הצהרת משתתף ואישור רו"ח על הכנסות
 

         לכבוד
 מועצה מקומית מיגדל תפן

 רח' שדרות התעשייה
 תפן

 
 ג.א.נ.,

 
 

 הכנסות מביצוע עבודות פיתוח הנדון:
 

הרינו להצהיר כי יש לנו ניסיון בביצוע עבודות פיתוח, הכוללות סלילת כבישים, מדרכות, ניקוז, תאורה, במשך 
כולל מע"מ ₪  2,000,000-בסך שאינו נמוך מ פיתוח,הכנסות מביצוע עבודות נו היו לשלוש השנים האחרונות, וכי 

 בממוצע לשנה, במשך שלוש השנים האחרונות. 
 

 ___________________________חתימת המשתתף___

 תאריך: _______________
 
 
 
 
 
 

 אישור רואה חשבון
 
 

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר המשתתף________________ )להלן: "___לבקשת 
כמדווח חידוש כבישים, השלמת מדרכות, מים, תאורה, שילוט וגינון, ההכנסות מביצוע עבודות ניסיונו המקצועי ו

 לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 
הצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו ובמידע שב

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

ניסיונו המקצועי לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
שבוצעו  חידוש כבישים, השלמת מדרכות, מים, תאורה, שילוט וגינון פיתוח,הכנסות המשתתף מביצוע עבודות ו

 .בשלוש השנים האחרונות כמדווח לעיל על ידו
 
 

 בכבוד רב,      _תאריך:___________
 
 רואה חשבון          

 
 

 
 

 
 5המשך טופס 
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 פיתוח, הכוללות פיתוח כבישים, מדרכות,פרוט עבודות  -המלצות 

 תאורה
 
 

היקף כספי  מזמין המלצות
 מס' חודש/שנה תיאור העבודות )כולל מע"מ(

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

 
 

נבעה  הריני לאשר בזאת כי העבודות המפורטות לעיל בוצעו על ידי המשתתף _____________________ ומהן

כאמור מעבודות חידוש כבישים, השלמת מדרכות, מים, תאורה, שילוט וגינון, בשלוש השנים האחרונות, הכנסתו 

 לעיל.

 
 

   תאריך:____________
  בכבוד רב,   

 
_____________________         
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 6טופס 

 תצהיר

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לפי סעיף 

 

 

לאחר שהוזהרתי כי _________________ ת.ז. _________________  מרח' ________________ הח"מאני 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
ואני במציע, ______ __________אני מכהן כ ,("המציע" :)להלן ___________________אני נציג  .1

 את המפורט להלן. ,המציעסמך להצהיר מטעם מו
 
ב)א( לחוק עסקאות 2)כהגדרתו בסעיף  ובעל זיקה אליעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע ו .2

ביותר ( לא הורשעו בפסק דין חלוט "חוק עסקאות גופים ציבוריים" :)להלן 1976-התשל"ו ,גופים ציבוריים
 1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א משתי עבירות

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ("חוק עובדים זרים" :)להלן
 
אות ב)א( לחוק עסק2)כהגדרתו בסעיף  ובעל זיקה אליו עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המציע .3

או לפי חוק שכר לפי חוק עובדים זרים  ביותר משתי עבירותגופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט 
 מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 

       _________________________ 
 חתימה               

 
 

 אישור עו"ד
 
 

שברח' במשרדי  ,________________________עו"ד  ,______ הופיע בפני______הנני מאשר בזה כי ביום 

_________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ________________________ מר _________________

לעונשים ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  ,המוכר לי אישית /_________________

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 
 
 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________
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7טופס   

 דף מידע

 
 

 .    תיאור המשתתף.1
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
 .    פרוט ניסיון של המשתתף בעבודות דומות בארץ והמלצות ושמות ממליצים כולל טלפון.2

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
רשימת עובדים ו/או קבלני משנה הקשורים למשתתף וסוג ההתקשרות איתם )מס' צוותי העבודה המועסקים על  .  3

 ידי המשתתף( בקשר עם עבודות דומות. 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
 המשתתף עבודות פיתוח . רשימת לקוחות להם ביצע .  4

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
 .      שם איש הקשר למכרז: ______________________________5
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 8טופס 

 תנאים מיוחדים של המזמין

 תנאים מיוחדים לחוזה
 

 פרוט אורית מס'

 ₪ 60,000 סכום ערבות להשתתפות במכרז  .1
 )ששים אלף שקלים(

 . א'1
מסכום ההצעה, כולל  10% –סכום ערבות לקיום )ביצוע( החוזה 

 מע"מ
 __________₪ 

 ₪__________  ביטוח כל הסיכונים לקבלנים )סכום חוזה( .2

 ₪__________  ביטוח אחריות חוות מעבידים .3

 ימים  7 בעבודה, לאחר מתן צו התחלת עבודהשהות להתחיל  .4
 )שבעה ימים(

 תקופת זמן לביצוע והשלמת העבודה .5
 חודשיים

 

 ליום ₪ 8,000 סכום פיצויים קבועים מראש )קנס פיגור( .6
 שקלים( )שמונת אלפים

 חודשים 12 תקופת בדק .7
 )שנים עשר חודשים(

 5% שיעור ערבות טיב שנת בדק .8
 אחוזים()חמישה 

 אין התייקרות .9

 
 הערות :

 יום. 45תנאי תשלום, שוטף +  .1

הקבלן לא יפסיק את העבודה ו/או יאט את קצב הביצוע, באם יהיו עיכובים בתשלומי החשבונות המגיעים  .2
 לו.

 בכל מקום שיש סתירה, בין תנאים אלו, קובע החוזה הסטנדרטי של מועצה מקומית תעשייתית תפן. .3
 
 

                         _______________                       ______________ 
 המועצה                                         הקבלן                                 

 

___________________ 

 תאריך
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 מסמך ב'

 חוזה התקשרות
 

33תב"ר מס'   

 
 

 2019                         לחודש                             שנערך ונחתם ב_____________,  ביום 
 
    

 בין
 

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
 רח' שדרות התעשיה

 68ת.ד. 
 "(המזמין" ו/או "המועצה)להלן "

 ;מצד אחד
 

 לבין
 

 ____________________________________, ח.פ. 
 מרח' ________________________

_______________________ 
 "(הקבלן)להלן "

 ;מצד שני

 
באזור התעשייה מגדל  39והמועצה פרסמה מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח כביש מזרחי  מספר    הואיל

 "(המכרז)להלן: " 8/2019תפן, מכרז מס' 
 

 הזוכה במכרז;והקבלן הינו  והואיל 
 

וברצון המועצה להזמין מהקבלן עבודות פיתוח כביש מזרחי, בהתאם לעבודות שיידרשו, והקבלן       והואיל 
 מעוניין לבצע עבודות פיתוח כביש מזרחי, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן; 

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :

 פרק א'    כללי
 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  .  1

המבוא לחוזה, מסמכי חוברת המכרז, הנספחים )בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא(, המפרטים )בין אם 
 מצורפים בפועל ובין אם לא(, והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 
 הגדרות ופרשנות .   2

למונחים המפורטים בטור הימני  דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי בחוזה זה יהיו   2.1
 דלהלן:

 

 המשמעות               המונחים              

, 39המכרז שהתפרסם על ידי המועצה, לביצוע עבודות פיתוח כביש מזרחי מספר               "המכרז"              
, על כל נספחיו ומסמכיו, אשר לפיו זכה הקבלן 8/2019באזור התעשיה, מכרז מס' 

 בעבודה נשוא החוזה, לרבות הצעת הקבלן הזוכה.
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, שליחיו כהגדרתו במבוא לחוזה זה, לרבות, נציגיו של הקבלן, יורשיו, מורשיו "הקבלן"                                   
המוסמכים ולרבות כל קבלן הפועל בשמו או בשבילו בביצוע על פי הוראות 

 החוזה, ובכפוף להוראות החוזה. 
 

בכתב על ידי המועצה לפקח על ביצוע מכרז עבודות פיתוח כביש מזרחי  מי שימונה "המפקח"                                 
 ,  במסגרת חוזה זה.39מספר 

  

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות המפרטים,  "החוזה"                                
התוכניות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים 

 נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.
 

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות, הפעולות  "העבודה"                      
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ונספחיו ובקשר עם מכרז עבודות 
פיתוח כביש מזרחי בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, לרבות כל עבודה שתוטל 

לחוזה ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות  על ידי המפקח על הקבלן בהתאם
 לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.

 

כל המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל  "מקום/אתר העבודה"        
 מקרקעין אחרים, שיועמדו לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה. 

 

 ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח והמועצה.      "ביצוע העבודה"         
 

צנרת, אביזרים,  ציוד מכני, חשמלאי ואחר, מצעים, אספלט, חומרי בניה, צנרת, "החומרים והציוד"                
חומרי עזר, חלקי חילוף, צבעים ו/או כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע 

 העבודה.
 

 הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה. "הערבות"         
 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת  "התמורה"         
שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת 

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
 

תוכניות ופרטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה, ו/או התוכניות  "התוכניות"                 
שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המועצה ועל ידי נציגה מהנדס 
המועצה, לרבות כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי המועצה לעניין חוזה זה, 

ב כמויות אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לעניין חוזה זה וכן כל תוכנית וכת
מזמן לזמן, וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו על ידי 

 המפקח.
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות  "כוח עליון"                      
אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו( ואסון טבע.  למען מזויינים של מדינת 

הסר  ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות, השבתות וסגר אינם נחשבים 
 ככוח עליון.

 

ותקנות התקנים )תו תקן וסימן  1953-כמשמעותם על פי חוק התקנים תשי"ג "תו תקן"-" ותקן"         
 .1982-השגחה( התשמ"ב

 

חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  2.2
וודאות או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, 

 לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. 
 

 כללי: -תאור העבודה  2.3

 ודות אספלט ומצעים, החלפת קרקע ומילוי, עבודות ניקוז .עבודות חפירה, עב 2.3.1

 עבודות פיתוח. 2.3.2

 עבודות תאורה. 2.3.3

 עבודות צילום ותיעוד. 2.3.4
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 העבודה תתבצע לפי המפורט בכתב הכמויות והמפה הכללית המצ"ב. 2.3.5
 

 נספחים .  3

ובין אם לאו, המסמכים המפורטים להלן, וכן יתר מסמכי חוברת המכרז, בין אם הם מצורפים בפועל    3.1
 מהווים חלק בלי נפרד מחוזה זה:

 

 אישורים על קיום ביטוחים. - 1נספחים ב', ב'

 תעודת השלמה. -     נספח ג'

 הוראות בטיחות. -     נספח ד'

 מוקדמות והמפרט הטכני המיוחד. 00מפרט כללי, פרק  -    מסמך ג'

 הצעת הקבלן וכתב כמויות. -     מסמך ד'

 ת בדיקות.פרוגרמ - מסמך ה'

 רשימת תוכניות. - מסמך ו'

 נוסח ערבות בנקאית ונוסח שנת בדק. - מסמך ח'

 הצהרה על חיסול תביעות. -    מסמך ט'

"מסמכי  או"מסמכי המכרז"  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור
 .החוזה"

 
ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי     3.2

אלה שלא צרפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את 
 העבודה על פי כל האמור בהם.

 

שהי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כל
 לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בעניין זה.

 
 הצהרות הקבלן .    4

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל החומרים והציוד שיסופקו על ידו הינם מהדגמים האחרונים  4.1
בדרישות התקן המיוצרים וכי כל אביזר שיסופק על ידו במסגרת חוזה זה יתאים ויעמוד 

 הישראלי התקף במועד התקנת ו/או השימוש באביזר.
 

תו תקן   הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל החומרים הציוד והאביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו 4.2
ו/או תו השגחה הוא אחראי לבדיקת התאמת החומרים והציוד על ידי הגורמים המוסמכים 

 וקבלת אישורם לכך.
 

כי יבקר באתר העבודה כפי שיפורט ויבחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע  4.3
היר העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות התשתיות והכל קודם לתחילת העבודה. הקבלן מצ

ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי המועצה, שמקורן באי 
 ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

 

הקבלן מצהיר, כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  4.4
כל הדרוש לעבודות להנחת קווי מים, שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את 

לרבות על פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ובנספחיו, במועדים שנקבעו למסירתם ו/או 
 לביצועם ועל פי כל דין.

         
 

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  4.5
מן הדרושים למכרז עבודות פיתוח כביש מזרחי ,בתחומי המועצה, והטכניים וכח העבודה המיו
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בהתאם להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע 
 התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים  שלישיים כלשהם.

 
 

כל עת לשנות את זמני העבודה  והקבלן לא יהא הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המועצה תהא רשאית ב 4.6
זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי כאמור.  כמו כן תהא המועצה רשאית לבטל הזמנה 

ימים ממועד מסירת ההזמנה ולקבלן לא תהיה כל טענה  7שנמסרה לקבלן, כולה או חלקה, תוך 
 ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בענין.

 

להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר, ציוד ומתקנים ו/או חומרים  שלגביהם הקבלן מתחייב  4.7
קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים, אלא אם 

 נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.
 

הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות  4.8
אלא לצורך  וכלשה , וכי הוא לא יעשה בהם שימושלמועצהמין וסוג שהוא, במפרטים שייכות 

 ביצועו של חוזה זה.
 

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה, לעבוד באופן רצוף, שוטף וסדיר ובכל עת שיידרש ע"י  4.9
 כל שעה לאורך היממה ויעמוד בכל המטלות בחוזה. המועצה, יטפל בכל מפגע, ב

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לתת מענה לכל פניית ו/או דרישת המועצה,  4.10
 בין היתר במצבי חרום, בשעת הלילה, שבתות וחגים, בכפוף להוראות כל דין.

 

המסמכים , על חשבונו והוצאותיו, את למועצההקבלן ימציא  זה ועד חתימת חוזהלא יאוחר ממ 4.11
 והאישורים כדלקמן:

 

 . ח' נספחכהמצורף נוסח , כמפורט בחוזה, בערבות ביצוע 4.13.1
 

, , חתום על ידי חברת ביטוחב' נספחאישור קיום ביטוחים )מקור( כמפורט ב 4.13.2
 .1נספח ב'בנוסח המצורף כ

 

לביצוע ל מסמך אחר שדרשה המועצה ואשר לדעתה נחוץ לאישור או כ 4.13.3
 ., לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכניהעבודה

 
 סתירות במסמכים והוראות מילואים .    5

 הכלולים בהם. על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע    5.1
 

ל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו משמעות, כובין ב 5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן      5.2
וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו 

הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש  הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח
הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר שיתן  כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח

הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום  אי מתן הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
 חוזה זה.לפי  והסכמה לפירושו של  הקבלן והיא לא תגרע מאחריות

 

ני ביצוע  העבודה ולקבל הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפ
יהיה  בכך, או בסתירה כאמור, כדי  הוראות כאמור, לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה, לא

לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של  אחר, למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש
ין זה, ולא יהיו לו כל תביעות יפקח לענהמפקח ובכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המ

 ירוש, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.פאו דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי 
 

תוכניות, לפי הצורך  המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות      5.3
 לביצוע העבודה.
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מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור   5.3ו   5.2התאם לסעיפים קטנים בהוראות המפקח שניתנו      5.4

 בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.
 

הכלול בכל אחד  מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה, והתיאור       5.5
 ין.יצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי  הענמהם בא כהשלמה ו/או כתמ

 
  סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה סדר עדיפויות .  6

מובהר בזה, כי יש לראות את מסמכי המכרז, לרבות המפרט המיוחד, כתבי הכמויות והתוכניות,  6.1
הכלול בכל אחד וכל מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה, כמשלימים זה את זה, והתיאור 

 מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.
 

שונה וכיוצא באלה בין האמור  כל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירושב
לביצוע העבודה תכריע או בין נספח לנספח, בענין הנוגע  בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו

         ת הבא :ובמסמך לפי סדר העדיפ כלולהההוראה ה
 המפרט הטכני.  .א

  על ידה. ואושרולמועצה התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש  .ב

 כתב כמויות. .ג

 החוזה.  .ד

 תקנים ישראליים. .ה
            

מסמך הקודם, שאז המן  בדרישותיו  הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר
 המסמך הקודם. המסמך המאוחר עדיף עליהיה 

 
בין המסמכים הנזכרים לעיל, חייב  ,בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב    6.2

 יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.    יהקבלן לפנות אל המפקח והמפקח 
 

וכיוצא  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה    6.3
דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן   באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול

 ינהג על פי הוראותיו.
 
 ב' הזמנת עבודה, בצוע ולוח זמניםפרק 

 הזמנת עבודה .   7
 

ל, בין היתר, וכלתהזמנת עבודה למכרז עבודות פיתוח כביש מזרחי.  מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה הינו חוזה 
 , ותכלול הסבר מפורט.  השלמת העבודה ותאריך עבודהה , אתרהשםאת 

                       
  מוקדמותבדיקות  .   8

הקבלן מאשר כי יבדוק, מיד עם קבלת כל הזמנת העבודה, את אתר העבודה וסביבתו, את כמויותיהם     8.1  
את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות תשתית  וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה,

עשויה להיות להם השפעה על ואת כל הגורמים אשר יש או  והחיבורים אליהן ותנאי  העבודה,
 . התחייבויותיו

   
סוג שהוא, תאי ביקורת,  צנרת מכלת קיימ בו הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתר   8.2  

מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת  שוחות, ריצוף, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יתקין הקבלן  חלקם.  וברצפות כולם אובקירות המבנים  הקרקע, 

   .1498ותקשורת כאמור בדרישות התקן הישראלי  מתקנים מתחת לכבלי חשמל
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בכפוף לחוזה,  'ד מסמךהקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים ב    8.3
מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא ', מסמך ד -להצעת הקבלן 

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן. תוכר
 

  דרכי ביצוע תכנון ולוח זמנים .  9

ממועד מסירת הזמנת  ימים 10יאוחר מאשר תוך לאישור המפקח, לא בכתב הקבלן מתחייב להגיש  9.1
הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש  פרוט בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות ,עבודה

 אישור המפקח יינתן בכתב. בדעתו לבצע את העבודה ולוח זמנים לביצוע העבודה.
לדרכי הביצוע ולוחות  הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו, מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר

   הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים.
 

והוא יחייב את  יוכן לוח זמנים על ידי המפקח, 9.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיף קטן       9.2
והמועצה תהיה רשאית לקזז הוצאות אלו מכל תשלום  הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן

 שיגיע לקבלן מהמועצה.
 

מסיבה אחרת  המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין    9.3
באחר, ועל הוראת המפקח יחול  בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו

הוחלף לוח הזמנים יחייב לוח הזמנים את הקבלן  , בשינויים המחויבים. שונה, תוקן, או9.2 סעיף קטן
 מזמן אישורו על ידי המפקח.

 
שאושר על ידי מי  ו/או למפקח, בין למועצההמצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה     9.4

, עליו לפי החוזה ולפי כל דין י המוטלתמהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשה
ואינה מטילה על המועצה או המפקח אחריות כלשהי בקשר לביצוע העבודות. כמו כן, לא תתקבל כל 
בקשה להארכת מועד העבודות בשל עיכובים בהגשת מסמכים ו/או נתונים כאמור לעיל על ידי הקבלן 

 אלה, לפי הוראת המפקח או המועצה.ו/או בשל הצורך לבצע תיקונים במסמכים ו/או נתונים 
 

 התחלת ביצוע העבודה  . 10

ו/או בהזמנת עבודה,  עבודה התחלת צובבכתב  ןהקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המזמי
הקבלן יחל בביצוע בהתאם ללוח הזמנים   .1/2נספח ג'  -ובכפוף ללוחות הזמנים שנקבעו במפרט הטכני 

שנקבעה  וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה
א אם כן קיבל מאת המפקח הוראה , אלובהזמנת העבודה בחוזה לוח הזמנים הנזכרלבחוזה ובהתאם 

הביצוע ולא תינתן לקבלן כל   תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת לכך.  מפורשת בכתב המנוגדת
 לעבודה. עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות הזמנת ה של המועד הנקוב בצו ידחי

 
  לרשות הקבלןהעמדת אתר העבודה, כולו או חלקו,  .  11

לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו  10במועד שנקבע בסעיף 
בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות  והמשך ביצועההדרוש, להתחלת ביצועה של העבודה 

 דה בהתאם ללוח הזמנים.כפי שיידרש לביצוע העבו ,הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה
 

  מועד השלמת העבודה . 12

 פרק הזמן שהוגדר.לשימוש תוך  העבודות הקשורות לפרוייקט,הקבלן מתחייב להשלים את   12.1
וכוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל  עבודה מהמועד הקבוע בצו התחלת והמועד המפורט לעיל הינ

  . וכל פעולה אחרת הדרושה לצורך ביצוע העבודה האישורים הדרושים לביצוע העבודה
    

וכי   להלן, 13 לסעיף למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם  12.2
 אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

 
    הארכת מועד השלמת העבודה .  13

שאינן פוגעות באספקת כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, ה המועצה סבורהייתה  13.1
לעבודה, או מחמת כח   מחמת שינויים או תוספותהמים הסדירה ואינן מהוות כל מטרד באזור, 
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ת המועצה רשאי, הארכה המפקח, מתןהמועצה ו/או עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת 
 העבודה לתקופה להשלמת לעשות כן  על ידי הקבלן, ארכה ה, אם נתבקשהשיקול דעת ליתן, לפי

 .ה המלא, הבלעדי והמוחלט של המועצההמתאימה, לפי שיקול דעת
 

השלמת העבודה, כפי שנקבע בהזמנת העבודה, טעון אישורה בכתב ומראש מעבר למועד הארכה כל מתן    13.2
 של המועצה ולא יהא תקף בלא אישור כזה.

 
 הפסקת העבודה .  14

מאת המפקח,  על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה בכתב    14.1
ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב  יחדשה אלא אםבהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא 

 .על כך
 

להבטחת העבודה  , ינקוט הקבלן באמצעים14.1 הופסק ביצוע עבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן   14.2
והמועצה ובהתאם לכל המפקח  לשביעות רצונו של  ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך,

 .דין
 

המפקח,  כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראותישירות ות שנגרמו לקבלן הוצארק     14.3
בכפוף להמצאת הודעה מפורטת ומנומקת של הקבלן , תחולנה על המועצה, 14.1כאמור בסעיף קטן 

 30תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום  לדרוש לא יהא רשאי הקבלןבדבר ההוצאות אשר נגרמו לו, אולם 
הזדמנות  ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן וראות המפקח. שיעורה בלתיום מיום ק

 להשמיע טענותיו.
 

הוראות י נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילו 14.4
 המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

 

התחלת עבודה והזמנת יתן לקבלן צו הופסק ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לצמיתות, לאחר שנ 14.5
 העבודה שביצע עבודה והקבלן החל בביצוע עבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור

חירים המ שביצועו הופסק ולפי בפועל לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה
חלק מן העבודה יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן  ביצע הקבלן רק שבהצעת המחירים של הקבלן. 

נגרמו, לקבלן הכל לפי קביעת  אם התארגנות מיוחדת שנגרמו, חסי בהוצאותיהמחיר, וכן לחלק 
   המפקח.

יהא זכאי הקבלן אך ורק לתשלום עבור עבודה  -ימים מיום הוצאתה  7בגין ביטול הזמנת עבודה בתוך 
 שבוצעה בפועל.

בגין הוצאותיו, כלשהו  תשלוםל ביצוע העבודה, כאמור לעיל באשמת קבלן לא יהיה הקבלן זכאי הופסק
והמועצה תהיה רשאית לנכות משכרו של הקבלן סכומים בגין הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות שנגרמו 

 .לה
 

ביעות ו/או טענות ת תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל    14.6
העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות  , כולל תביעות לפיצוים כתוצאה מהפסקתהמועצהכלשהן כלפי 

        שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה. מיוחדות
  

 פרק ג'    פיקוח וניהול יומן

  פיקוח  .  15

כולה או חלקה  לבדוק ולפקח על טיב העבודהבאתר ובמחסנים, פקח יהא מוסמך לבקר מה 15.1
ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו 

כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע  העבודה.  בלן בביצועקוטיב המלאכה הנעשית על ידי ה
   הוראותיו הוא. ואתהמועצה אות כהלכה את החוזה, את הור

תנה הודעה כאמור ני ן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים. כ
, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים

 .דרישה כלפי המועצה או המפקח בקשר לכך
 



 

30 
 

ולכל  העבודה כנס בכל עת לאתריהקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כח מורשה על ידו, לה 15.2
מוצרים,  מקום שממנו מובאים מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה.
 

מעקב אחר אמצעי ע העבודה אלא או למפקח על ביצו למועצהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  15.3
ואין בה כדי להטיל על המועצה או מי מטעם המועצה או ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, 

המפקח, אחריות כלשהי בקשר לעבודות, או לגרוע מאחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של 
 . לתוצאות הביצועבחוזה ולאופן ביצוע התחייבויותיו  הקבלן לעבודות,

 

 ,המכרז ציוד אינו מתאים למסמכי אביזר ו/אוהיה והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי  15.4
ואזי יהא על  ציודלסרב לקבל את ה תהא המועצה רשאית ,במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש

הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור 
הכספים לקבלן ועד  מחושבת מהמועד בו שולמו  המכסימלית שנהוגה מפעם לפעם,שב חריבית 

באביזרים  ,ו, אם סופקוהציוד שסופקהאביזרים ו/או למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת 
. החליטה המועצה לדרוש את של המועצה בלעדיה והכל לפי שיקול דעתהו/או ציוד מתאימים, 

 מיום שנדרש לכך.שעות  24תוך הקבלן  פםציוד יחליההאביזרים ו/או החלפת 
 
 

 דרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלויבכל מקרה בו י 15.5
ששולמו על ידה  בביקורות ישא הקבלן בהוצאות המועצה בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים

 בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

מעבר י וסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשההמפקח אינו מ 15.6
שינוי הכרוך  ין. כלילמוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענ

 לקבלן.המועצה בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין 
 

              ניהול ביומן .  16

כלשהי עבור בכל עת שבה הוא נדרש לבצע עבודה  בקשר עם ביצוע העבודההקבלן ינהל יומן עבודה  16.1
  , וירשום את הפרטים הבאים:השלמה וזאת עד למועד מתן תעודת המועצה

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. א.   

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. ב.   

 בציוד מכני בביצוע העבודה.השימוש  ג.    

 תנאי מזג האויר השוררים באתר העבודה. ד.    

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. ה.   

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. ו.    

 הוראות שניתנו ע"י המפקח. ז.    

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. ח.   

ושלדעת המפקח יש בן כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח  ט.   
 ביצוע העבודה.

 

היומן ייחתם כל שבוע, על ידי הקבלן ו/או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח.  העתק חתום  16.2
 מהרישומים בו יימסר למפקח.

 

יחייבו את הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא  16.3
המועצה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. הערותיו של המפקח על גבי יומן העבודה יחייבו 

 את הקבלן.
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מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן, משום צידוק  16.4
ראות המפקח, כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הו

 המועצה או הוראות החוזה.
   

              והמפקחהמועצה ביצוע העבודה לשביעות רצון  .  17

וימלא לצורך זה  המפקחוהקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המועצה 
 מפורטות בחוזה.אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן 

 פרק  ד' התחייבויות כלליות 
  פירוק אביזרים וציוד ופינויים . 18

 ,ידרששי פסולת, חומרים נלווים וכל חומר שהוא לאתר שפיכה מאושרמאתר העבודה  נההקבלן יפ   18.1
 ובהתאם להוראות המפקח.

 
 .ו/או מטרד כלשהומגרימת נזק  מנעות עד כמה שניתןייעשה בזהירות ותוך ה הפינוי    18.2

                  
לאתרי אחסנה ו/או פסולת,  הפסולת וכל חומר וציודאת  ללא כל תוספת מחיר, ,הקבלן ויפנה ויוביל    18.3

 הכל כפי שיורה לו המפקח.
 

הו המפקח יהיה רשאי, תוך כדי עבודה, להורות לקבלן, מזמן לזמן, לפנות חומרים ו/או ציוד כלש  18.4
ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן שתיקבע מההוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים 

חומרים ו/או ציוד מתאים במקום הציוד  מתאימים לתפקידם.  המפקח יכול להורות לקבלן על הבאת
 שסולק, בתוך פרק זמן שיקבע המפקח.

 
המפקח יכול להורות לקבלן על פינוי ו/או חידוש מרכיב של כל חלק מהעבודה שבוצעה בציוד שאינו  18.5

מתאים ו/או באופן בלתי מקצועי ו/או בניגוד להוראות החוזה. באם לא יבצע הקבלן את האמור בתוך 
דה פרק הזמן שייקבע לו, תהיה רשאית המועצה לבצע העבודה בעצמה ו/או ע"י אחר והוצאות העבו

 הוצאות משרדיות ינוכו ו/או ייגבו מהקבלן.    %20+
 

  אחריות וביצוע תשלומים . 19

העבודה במצב  תראממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את  19.1
 לשמור עליו כמנהג בעלים.ותקין, 

 
 העבודה. וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע הקבלן ישא    19.2

                    
  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .  20

 הציוד וחומרי העזר הנדרשים.את כל החומרים,  ומתחייב לספק על חשבונ הקבלן    20.1
 

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים, הציוד והמתקנים   20.2
בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח,  הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו

 זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לענין מסויים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.
 

                    אי , רעות והליקויים, החריגותמוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המג   20.3
לביצוע  שהשתמש בהם תגלו בחומרים ובמוצריםיולאלה ש ההסכםהתאמות והסטיות מתנאי 

בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי מכון  העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו
 על ידי המפקח. התקנים, או תקנים זרים, ואושרו

 
קבל מן היצרן או ל מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן   20.4

 הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.
 

 חומרים, ציוד ומתקנים באתר העבודה    .  21
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ביצוע  למטרת לאתר העבודה הקבלן בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי  21.1
העבודה, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אלקטרוניקה, מוצרים, 

 חלקי חילוף בין  אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.
 
 

אימת שנפסלו חומרים וציוד, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד או המתקנים  כל 21.2
העבודה, ועם פסילתם  הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר

. המועצהאו מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות 
או ו/הציוד, החומרים או המבנים , מתקניםה קטן זה מועד לסילוקנקבע בהוראה לפי סעיף 

ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.  המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי
ימים, לסלקם,  7הודעה מוקדמת בכתב של  , לאחר מתןהמועצהנמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית 

 ם בסכוהמועצה תזכה את חשבון הקבלן  ול דעתה. שיק אחר לפי בהם כל שימוש למכרם ולעשות 
          .בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה המכירה, 

     

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים  21.3
והוא רשאי  , לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי המועצה, אם סופקו,ייםעהאר

 להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.                                      
 

 טיב החומרים והמלאכה .  22

ובכמויות  בכמויות הקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור   22.1
  .הכמויותבמפרטים, בתוכניות, בכתב  ובשאר מסמכי החוזה מספיקות

 
חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי והם יתאימו     22.2

של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג  בתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המובחר
 אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר.

   

חלה  בעל תו תקן חובה זו ןהעבודה אלא בחומרים של יצרהקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע  22.3
יש צורך  תו תקן, מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תקןעל חומרים ומוצרים שלגביהם קיים 

 השגחה. בסימן
 

הקבלן לגבי  אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו שלהמועצה סופקו מוצרים מסוימים על ידי    22.4
 טיבה של העבודה.

 
המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו   החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.     22.5

מקרה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הרי  בכל  המוצר.  הבלעדי, שלא להסכים להחלפת החומר או
 הבאים : אלא בתנאים  ינתן אישור המפקח להחלפה, כאמור,ילא 

  

שווה ערך לחומר או  המוצר החדש הינו לפחות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח,החומר ו/או    א.
 המוצר המקוריים.

 

החדשים גם אם טיבם עולה על החומר או  יםלא תשולם כל תוספת מחיר בגין החומר או המוצר   ב.
 המוצר המקוריים.

 
דמי בדיקת דגימות המעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.  פרוגרמה לבדיקות תיקבע על ידי המפקח.     22.6

 על הקבלן:ההוצאות דלהלן כלולות בסעיף זה כדמי בדיקה ודגימותיהן יחולו בכל מקרה 
 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה. .א

 מטרותיו הוא, כגון לנוחיות העבודה, לחסכון וכיוצ"ב.דמי בדיקות שהזמין הקבלן ל .ב

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ולתנאיו. .ג

 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. .ד

 הזמנת גלאי גישוש על מיקום קווי מים ועומקם . .ה
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המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את  22.7
את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של 
הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה.  השתמש המפקח בזכות האמורה, 

 הקבלן למועצה. ישלם את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש
 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר בתחומי הפעילות  22.8
 של המועצה,  כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.

 
 
 
 
 
 

 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם כדלהלן:    22.9

המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות מתן הוראות על ידי  .א
הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה 

 ולהיותם עומדים בדרישות והמפרטים, מוטלת על הקבלן.
 

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת  .ב
 ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. העבודה

 
 בדיקות ובקרת איכות   .23

למפרטים, לתקנים  במפעל היצור להתאמתם והצנרת הקבלן יבצע בקרת איכות על יצור האביזרים    23.1
המפורטות במסמכי המכרז. בקרת האיכות תבוצע על ידי מהנדס או הנדסאי רשום ותכלול  ולדרישות

 ורכיביהם לרבות התקנתם באתר.והצנרת האביזרים  ביצוראת כל השלבים 
  

 והכל על חשבונו והוצאותיו. תקןהקבלן מתחייב להמציא אישור מכון התקנים בדבר תו  23.2
            

הקבלן לגבי  אין במתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות  23.3
ולהיותם עומדים בדרישות  טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה 

במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו  והמפרטים מוטלת על הקבלן. עיכוב הבדיקות התקנים
 ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא

 
 חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים : בדיקת   23.4

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה. .א
 

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

 

מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות  .ג
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד 

 את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו.
 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח,  .ד
ר ויתקנו לשביעות רצונו של המפקח.  לא מילא אחר לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזו

הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את 
 המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.

 

למען הסר ספק יובהר כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן זה, תחולנה  .ה
 על הקבלן.

 
 הגנה על חלקי העבודה   .     24



 

34 
 

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים  24.1
מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים, רוח,  בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה

 אחרות וכדומה. שמש, השפעות אקלימיות
 

המפורטים בסעיף  למוצרים, לעבודה או לחלקי עבודה, על ידי הגורמיםכל נזק אשר נגרם לחומרים,    24.2
ידי הקבלן מיד, על חשבונו,  נאותים ובין שלא, יתוקן על בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה 24.1קטן 

 של המפקח. לשביעות רצונו
 

העלולים להיגרם הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים  24.3
 מאוחרים יותר. על ידי עבודות המתבצעות בשלבים

 
 
 

 בכל ימות השנה עבודה .  25

הותנה בחוזה במפורש היפוכו של  אם  העבודות יבוצעו בכל עת ובכל שעה משעות היממה ככל שנדרש, אלא
בהתאם לקביעת המפקח .  לא תבוצע כל עבודה בימי שבת ובמועדי ישראל, אלא רק במקרים דחופים דבר

 ובכפוף להשגת האישורים הדרושים על פי דין.
 

 צוות הניהול -השגחה מטעם הקבלן  . 26

סיון מוכח יהקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודה, בעל רמה מקצועית גבוהה ונ   26.1
הנוגע  יהא איש הקשר מטעמו בכלמהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר וב בביצוע עבודות דומות בהיקפן
 "(.הקבלן נציגלביצועו של חוזה זה )להלן : "

 

כאילו ניתנו  כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המועצה לנציג הקבלן, ייחשב   26.2
 לקבלן עצמו.

 

חוזה זה ועל  יותיו לפימובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מנהל עבודה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבו   26.3
פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצועו נכון 

         ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
 

 הקבלן לא יחליף את נציגו אלא באישור המועצה שיינתן מראש ובכתב.  26.4

 
 רחקת עובדים ה .  27

על ידיו  בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק והמועצה הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח 
בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על  ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם הסכימה 

ו מוכשר למלא אדם שלא כשורה, או שאינ אם לדעת המפקח התנהג אותו  המועצה בעבר להעסקת מי מהם,
אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן  .תפקידיו בביצוע עושה מעשה או מחדלאו שהוא  תפקידו,

לקבלן או למי מטעמו לא תהא כל  להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.
 דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המועצה או המפקח בגין הרחקה כאמור.

 
  שמירה, גידור, אמצעי זהירות ואחסנהבטיחות,  . 28

אדם באתר  הקבלן ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל  אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי   28.1
שלטי אזהרה, פיגומים,  העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות,

בכל מקום שיהיה  ותו של הציבור,ימעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוח
צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח 

או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת ו/או כל תקנה שהותקנה מכוחה של הפקודה ו/ 1970חדש( תש"ל 
 כלשהי.

 
האחסנה  או בשטח יזרים והציוד במפעל יאחסן הקבלן את האב ,באתר העבודה לביצוע העבודותעד    28.2 

העבודה קודם  באתר שלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרים והציוד לרבות
 במחירים שבהצעת הקבלן. לקבלה הסופית יחולו על הקבלן, ישולמו על ידי הקבלן ויכללו
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מתנהלים חיי שיגרה ופעילות שוטפת הקבלן מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחים בהם   28.3 
במשך כל שעות היום והלילה והוא מתחייב לבצע את העבודות תוך התחשבות מרבית.  הקבלן מתחייב 
שלא להניח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועה חופשית של הולכי רגל ורכבים ושלא 

ן מעקפים ומעברים מיוחדים וגשרונים לחסום כניסות לבתים ו/או לעסקים. ככל שיידרש יבנה  הקבל
מעל תעלות פתוחות כדי לאפשר מעבר בטוח.  ככל שתידרש פתיחת תעלות, הרי הן תעמודנה פתוחות 

 רק בזמן העבודה בהן ולזמן קצר ככל האפשר.
 

הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש   28.4
אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת וחיי 

לרבות פנסים  -חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, תמרורי אזהרה 
מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת 

חיותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי ביטחונם ולנו
המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערמות 

 העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.
 

וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח וכנדרש  הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות  28.5
 מביצוע העבודה.

 
במקרה של עבודה, תיקון שוחות בקרה, קיימים, מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לנקוט   28.6

 בכל אמצעי הזהירות וההגנה.
 

א הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימל  28.7
הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות.  הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, 
לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רשיונות ואישורים הנדרשים לביצוע 

המפקח, יציג לו הקבלן את הרשיונות העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין.  לפי דרישת 
והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת 

 על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה של אותה רשות. 
 

 זכויות, פטנטים וכדומה .  30

בלבד ולקבלן לא תהיינה כל  למועצהכל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה תהיינה  30.1
זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט 

 זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.
 

הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב  עה, דרישה,ויפצה אותן על כל תבימהמועצה הקבלן ימנע כל נזק  30.2
או זכויות דומות  שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים,  סמלי מסחר, זכות יוצרים 

בחומרים או בציוד שיסופקו על  בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או
 ידי הקבלן.

 
 עתיקות .   31

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן,  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח   31.1
נכסי המדינה  -גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במכון 

 הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם ו/או הזזתם שלא לצורך.
 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית.  כן מתחייב    31.2
 הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

 
 תשלום תמורת זכויות הנאה.  23

עפר או או נטילת  רכי חציבהואם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון : לצ
יהא הקבלן אחראי לקבלת  ,זכות דומה חול, או זכות מעבר או שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל

כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם   הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
 למועצה בגין הפרת סעיף זה הם באחריותם המלאה של הקבלן.
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 , מניעת הפרעות לתנועה, תאום והכוונהפגיעה בנוחות הציבור  ובזכויותיהם של אנשים . 33

דבר שיחייב אותו  ופעיללס מאוכ הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה    33.1
תשלום נוסף או פיצוי בגין כך.  לכל  לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות, והוא לא יהא זכאי

העבודה, כולה או חלקה, יבוצע באישור מראש  ביצוע  בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך
 .המועצהשל 

 
ולא תהא כל  חות הציבור, בנוהקבלן מתחייב שתוך  כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך     33.2

כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש   הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של
 האמור לעיל. ציבורי כלשהו , והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את

 
 ל פני כבישים קיימיםתנועה ע    33.3

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר 
 יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.

 
 

 שילוט, תימרור זמני, אמצעי מיגון והפרדת תנועה 33.4

הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, יציב, על 
חשבונו, שילוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד, משולש בעל ספק כח 
עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב.  סוגי השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם 
באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל, ובהתאם 
לסכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח.  הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת 
התימרור ולדאוג להמצאת כל הציוד, התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר 

 במחירי יחידה. עלות זו נכללת
 

     
 תיקון נזקים למובילים.  43

עול, ילביוב, לת המים, כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשתלהקבלן אחראי     34.1
"( מוביליםכיוצ"ב )להלן: "  למובילים אחרים גז או לתשתיות או  נורות להעברתילצ  לחשמל, לטלפון,

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי   ביצוע  העבודה, בין שהנזקתוך כדי שנגרמו 
  ובתוך פרק הזמן שנקבע לו לתיקון ע"י המפקח על חשבונו הוא נםיתק והוא לביצוע העבודה,  מראש 

מוסמכים לפקח על הטיפול האו רשות  המפקח ושל כל אדם באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של 
 .לים כאמורבמובי

באם לא תיקן הקבלן נזק כאמור בתוך פרק הזמן שנדרש, תהא המועצה רשאית לתקן הנזק בעצמה 
ו/או ע"י קבלן אחר ולגבות את הוצאות ו/או עלות התיקון ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל 

 זמן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת מהקבלן.
 

רום נזק למובילים, לגאם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה    34.2
כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני העברה, על 

 פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
 
 מניעת הפרעות לתנועה.  35

נתונות שלא לצורך  הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה
לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל  תחילה 

ם, של כלי הרכב של ויינקטו כל האמצעים, לרבות  בחירתם של הדרכי הרשיון הדרוש לכך מהמועצה המוסמכת
נזק  כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר זמני ההובלה,

 לדרכים.
 

כמו כן ימנע הקבלן החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך. 
 הקבלןהציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש  העבודה, וכן השטחיםהקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר 

ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא 
 פסולת כלשהי. ישפוך עליהם
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 הגנה על עצים וצמחיה.  36

רכי ודרוש הדבר לצ יבתו אלא אםבבסהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ו
 העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

 
 אספקת כח אדם, רישומו ותנאי עבודה . 37

ההשגחה עליהם, את  את הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה,    37.1
 וכן כל דבר אחר הכרוך בכך.שכרם, ביטוחם אמצעי התחבורה עבורם, 

 
תוך המועד  בודהע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע   37.2

או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן  הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום, רשיון
 יק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף, כאמור.להעס

 
שיירשם בהם  הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח  אדם    37.3

 ימי עבודתו. ןשמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכ
 

 . 1959-התעסוקה, תשי"ט  תלהוראות חוק שירולביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם    37.4
הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם 
לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה 

 .והכל בכפוף להוראות הדין דומה באותו  אזור
 

ל ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות  ביטוח סוציאלי עהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק    37.5
בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים 

 .והכל בכפוף להוראות הדין ר עבודה דומה באותו אזורבוענף, ע במדינה באותו
 

למלא אחר חוק הביטוח הלאומי  ןוכ בלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיוהק   37.6
 1968-)נוסח משולב( תשכ"ט

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,     37.7

בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,  וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש
 .1954-תשי"ד

 
הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות  ומקומות אכילה נאותים    37.8

 באתר העבודה.  
 

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם שיירשם בהם שמו,     37.9
 מקצועו של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכרו. מקצועו וסוג

 
הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להמציא למפקח   37.10

מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול חלוקת עובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם 
 והעסקתם. 

 
 מעביד -העדר יחסי עובד .  38

. בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא כעובד  38.1
או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו  ן הקבלןלביהמועצה כי אין בין  מובהר,

יקבע יצדדים המפורשת, הוד לכוונת ובניג בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל
 , ו/או דרישה ו/או טענה בו היא תחויב כתוצאה מתביעה יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום ,אחרת

 אמור, וכן בהוצאות משפט  ובשכ"ט  עוה"ד.כ
 

שיבצעו מטעם הקבלן את  התחייבויותיו  ו/או כל אדם, ים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדיםדהצד  38.2
על פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים 

העסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  בבכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  של הקבלן, והוא ישא 
 פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.
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 וייחוד התקשרותסודיות     38.3

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו    38.3.1
וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא 

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 

יש תביעה כנגד המועצה, בהתאם הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יג 38.3.2
 להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

 

הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו  38.3.3
בביצוע חוזה זה ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על 

 ידי הקבלן עצמו.   
 

 אחריות  וביטוח  -פרק ה'  

   אחריות לאתר העבודה  .   93

ובכל תקופה שהקבלן יבצע עבודות כלשהן לתום תקופת החוזה,  דמיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן וע
יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה  במסגרת החוזה, לרבות במסגרת תקופת הבדק/האחריות,

ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה בשל 
 .וכל צד שלישי כלשהו לן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמומעשה ו/או מחדל  של הקב

 
  נזיקין לגוף או לרכוש . 40

נוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שיגרמו תוך כדי  ביצוע ב 40.1
העבודה או בקשר עמה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לגופו או 

האמצעים למניעתם. המועצה תהא רשאית לעכב   לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל
בגין נזק או ו/או המועצה, תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן 

 אובדן, כאמור, עד  אשר ייושבו  תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.
 

, בגין נזק או אובדן להם אחראי םאו תשל על כל סכום שתחויב לשלם,המועצה ה את שפהקבלן י 40.2
  .40.1פי סעיף קטן  ל עהקבלן 

לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע המועצה נדרשה 
המשפטיות , לרבות בגין ההוצאות םעל כל סכום שתשל , מייד עם דרישה,ה אותן הקבלןשפהעבודה, י

   שא בהן בקשר לדרישה, כאמור.יהשונות שת

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו  נושא לתביעה כנגד הקבלן 
בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות ו/או המועצה 
 להליך המשפטי. ףלהצטר הקבלן מתחייב תק של התביעה ולקבלן הע בירתעהמועצה  רצון המועצה. 

 

מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי  בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאההמועצה ה את שפהקבלן י  40.3
בלן תחול גם לגבי קו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של ה המקצועית חובת

 שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.כל מקרה של רשלנות 
 
 
 
 
 

 נזיקין לעובדים ולשלוחים .41

או לכל אדם אחר  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד 41.1
תוך כדי ביצוע   נזק כלשהםפגיעה ו/או או ו/הקבלן כתוצאה מתאונה  הנמצא בשרותו של 

ם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני או בקשר אליה, לרבות נזק שנגר העבודה 
משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. המועצה תהא 

ו/או רשאית לעכב  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן 
אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעותהמועצה 

 רצון המועצה.
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שבסעיף  תחייבותו הבגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי קיום המועצה הקבלן ישפה את  41.2
 להליך המשפטי. ףלהצטר הקבלן מתחייב לקבלן על הגשת התביעה ויע תוד. המועצה 41.1קטן 

 

מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע  לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או חויבה המועצה 
שא י, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתםהקבלן על כל סכום שתשל הה אותפצהעבודה, י

בה הסכומים אשר יהיו והן בקשר לדרישה, כאמור. המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגב
ובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות או בגין נזק או או/או המועצה נושא לתביעה כנגד הקבלן 

 באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  המועצה.
 

 ביטוח על ידי הקבלן 42

כי לפני  מתחייב הקבלןזה,  האמור בחוזהפי  דין ו/או עלכל פי -על קבלןה ו שלמבלי לגרוע מאחריות 42.1
"העבודות"( ו/או הצבת ציוד מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה )להלן : 

של  ןלמשך כל זמן ביצועכלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ו
המועצה מאת  ות במלואן ו/או בחלקןולקבלת תעודה על השלמת העבוד ןועד לסיומות העבוד

את  שם המועצה, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל על חשבונו הוא, ולקיים ומי מטעמה, לרכוש
לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו  נספח ב'הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים ב

 .מורשית כדין בישראל טוחיאצל חברת ב)להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"(, 
 

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות  42.2
בות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע לר

העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי 
 חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

 

המועצה , הקבלןמשנה של  , קבלנים וקבלניהקבלןאת אחריות בין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב 42.3
המפורטים הבטוח  פרקי ויכלול את )להלן: "יחידי המבוטח"(,לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמה 

 בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.
 

 נספח ב' , הקבלן ימציא למועצה אישור ביטוחי הקבלן, בנוסח המצורף כבמועד חתימת הסכם זה 42.4
 .כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח )נוסח מקורי(

 
 

חוזה  קבלני משנה. וקבלנים המועצה, ה ,הקבלן המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיה 42.5
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות צולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף 

הבאים ובדיהם וכל ע  ויתור על תחלוף של מבטח כנגד כל יחידי המבוטחים, לרבות מנהליהם,
 מטעמם.

 

הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש   הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי 42.6
לעשותה על ידי המועצה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של 

 .ה, על פי  חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידהמועצה
 

, אלא אם היא למועצה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמותגמולי הביטוח לפי חוזה  42.7
תיקן הקבלן בעצמו נזק .  ין זהילענ הורתה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה

המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל 
 עצה על תשלום תגמולי הביטוח לידיו.מהמועצה תשלום עבור העבודה שניזוקה , תורה המו

 

, יהא הקבלן המועצה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות 42.8
ו/או טענות,   באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות למועצה אחראי לנזקים שיגרמו

 מור, על פיה.כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כא
 

  נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות בדבר עלות תיקוןהמועצה כל מחלוקת בין הקבלן לבין  42.9
 תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
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 שינויים   -פרק  ו'  
 

  שינויים .  43

לנכון בעבודה,  שינוי שימצארשאי להורות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על כל המפקח  43.1
כולה או חלקה, לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות, צמצום העבודה או הפחתתה 

"( השינוייםגה, גודלה, מימדיה )להלן:"ובאיכות העבודה, ס או ביטול כל חלק של העבודה, שינוי
 הכל כפי שימצא לנכון.

 

 תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב 43.1הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  43.2
. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם  קיבל קודם לכן  "פקודת ובחתימת המפקח

 שינויים".
 

 כדלקמן: פקודת שינויים  כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי 43.3
 

וללא שינוי מחירי היחידה בשל  שבהצעת הקבלן,לפי מחירי היחידה הנקובים בהצעת המחירים  .א
 הכמויות.  הקטנה של הכמות ביחס לכתב הגדלה או

 

                                                                               יובא        -השינוי  לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של .ב
שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת  ין,יהענ בחשבון מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי

 בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת החסרים. כל אחד ממחירי היחידה
ייקבע כל אחד ממחירי היחידות החסרים, לפי מחירון "משהב"ש", פחות  ,סרמחירי היחידה הח

)חמישה עשר אחוז( ובמקרה שגם במחירון "משהב"ש", לא יהיו נקובים מחירים, שאפשר  15%
להתבסס עליהם, לצורך קביעת אחד ממחירי היחידות החסרים, אזי, ייקבע ערכו של השינוי, 

. לא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי עשרים אחוז() 20%בהתאם למחירון "דקל", פחות 
 יקבע המפקח את ערכו של השינוי. ,דקלמחירון 

 

  .               43.3 שנקבע לפי סעיף קטן שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי  43.4
תביעות לא יהיו לקבלן כל  מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור,

 ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים.
 

שהשינוי מחייב את  קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה 43.5
האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה  בהקדםהעלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב 

 ים מבלי שהקבלן פנה למפקח)חמישה עשר( מיום מתן פקודת השינוי ימים 15עברו  כאמור. 
 החוזה.  לבכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע ע

 

לפי סעיף זה  למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו 43.6
יום  מיום מתן  30השינויים תוך  מחמת אי קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך

 פקודת שינויים.
 

אינה  -העבודה  ארכה להשלמתמתן מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש  43.7
  13מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד  השלמת העבודה יהיה לפי סעיף  

 לעיל בלבד. 
 

לא קיים הוראה  שהקבלןמובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך  43.8
מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע 

 מכל זכות של המועצה לפי החוזה או לפי כל  דין.
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 ותעודת סיום תעודת השלמה, בדק סיום העבודה, תיקונים   -פרק  ז'  

 "תעודת השלמה" .44

וסיים את כל עבודות הבדיקה לשביעות רצונן כל עבודות נשוא חוזה זה, השלים הקבלן את  44.1
 בכתב.  ולמועצה, יודיע על כך הקבלן למפקח והמועצההמלאה של המפקח 

בחינת )להלן: " ימים מיום קבלת ההודעה 20תוך העבודות  או המועצה יבדקו אתח, ו/המפק
, תעודת השלמה לקבלן ןתינתלשביעות רצונם, ולתנאי החוזה אותן מתאימות , ואם ימצאו "(העבודה

 ימים מיום גמר הבדיקה, בכפוף לאמור להלן. 7בתוך 
 
 ןלתנאי החוזה ואינ ותמתאימ ןאינ ותכי העבוד ותבבחינת העבודו/או המועצה המפקח  ומצא   44.2

: )להלןספח י"ב(  )נלקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה  ו, ימסרםאת רצונ ותמשביע
 -. נסתיים ביצוע התיקונים ו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעם"( הדרושים לדעתהתיקונים"

 לעיל. 44.1יחול על העבודה האמור בסעיף 
 

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של  עבודה לפי  44.3
הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה  בשל הצורך בתיקונם החוזה, ולא תינתן לקבלן 

 וביצועם.
 

, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע ם, על פי שיקול דעתםרשאיו/או המועצה המפקח  44.4
התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם של המפקח 

, בתוך התקופה ו/או המועצה לו המפקח והמפורטים ברשימה שמסרוהמועצה את התיקונים 
 .שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המועצה

כמו כן, רשאית המועצה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי אפשר 
 להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. 

 

החזיק בעבודה, לה של המועצה, או כל אדם אחר מטעמה, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות 44.5
כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת 

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי  אין הדבר גורע מחובת הקבלןו ,השלמה
 .המועצה כאמור

 

תהיה המועצה ו/או המועצה,  שנקבעה על ידי המפקחלא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה  44.6
רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. 

מימון ותקורה על , מהן כתמורה להוצאות משרדיות 17%המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 
 ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.

 

לפי כל תנאי  בי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיומתן תעודת השלמה לג 44.7
 מתנאי החוזה.

 

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה או המועצה המפקח  וקבע 44.8
את העבודה או אותו חלק מסוים  למועצהלהשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 

העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק מהעבודה, כאמור, הכל לפי 
 המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

 

החומרים השייכים  ת הציוד ואת עודפיאניתנה תעודת השלמה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה  44.9
העבודה את הציוד, המבנים ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר  לו.

הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם 
 כפי שיורה המפקח.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן תעודת  44.10
הבלעדי של המועצה.  בכל עת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, המוחלט ו

שהמועצה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל הקבלן 
 בהתאם להוראותיה של המועצה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה.
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חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת  44.11
 יבואו במקומם. סיום, ולא

 

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי  44.12
המועצה לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו 

לא מהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם 
 נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן.

 

 ותעודת סיום שירות ,אחריות, תיקונים 45

וזאת וכדומה,  , כולל מוצרים, אביזריםידו  ו עלשסופק ן של כל העבודותהקבלן יהיה אחראי לטיב 45.1
מועד סיום כל העבודות נשוא חוזה זה או ביצוע כל התיקונים חודשים מ 12לתקופה של 

 "(.תקופת האחריות)להלן : " לעיל, לפי המאוחר 44.2בסעיף כמשמעותם 
 

או בעבודות  נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודה 45.2
בהתאם לחוזה, או  שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא

משימוש בחומרים פגומים או ה ו תוצאאהמועצה שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של 
 המפקח ולשביעות מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת

המתייחסת  ובלבד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות  רצונו
הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת   ,קלקול לאותו ליקוי, נזק, פגם או

 ,לדעת המפקח ,ואשר נגרם לעיל, 34בסעיף  משמעותם, כמוביליםהאחריות בכל תיקון שבוצע ב
 כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

 
יחולו על  ,החלפת חלקים לרבות בגין ,45ף כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעי   45.3

 הקבלן.
 

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב  45.4
בסכום שייקבע על ידי  המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול  למועצהבתשלומים פיצויים 

 .מפקחה
 

תהא סופית  חריות כרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האה 45.5
 ומכרעת.

 

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם מקורם  45.6
בהפרת החוזה ע"י הקבלן )לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות(, או 

 לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה. 
 

חריות היא בנוסף לכל אחריות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הקבלן בתקופות הא 45.7
אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות 

 האחריות. 
 

על השלמת  למועצה, לאחר שהודיע הקבלן האחריות לכל העבודות לפי חוזה זהת ובתום תקופ 45.8
סיום  ( בדבר"ת סיוםתעוד" :נשוא החוזה, תמסור המועצה לקבלן תעודה )להלן העבודות

והכרוך בהן  ת הבדקועבוד החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל
  .המלאה של המועצה בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה

 

תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי המועצה בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו על  45.9
 האחריות.ת ותעודה זו תינתן לאחר תקופ .י החוזהל פוע הקבלן בוצעו כהלכה ידי

 

אשר  הנובעת מהחוזה מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות 45.10
, לרבות ליקויים בעבודות אשר התעודה האמורה גם לאחר מועד מסירת חלהמטבע הדברים 

 נתגלו לאחר מכן.
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 וחקירת סיבותיהםפגמים  46

, רשאי המפקח , כולל מוצרים, אביזרים וכדומה, בין בזמן ביצועה ובין לאחריונתגלה פגם בעבודה 46.1
היה פגם   ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם

המועצה והקבלן  כזה שאין  הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על
החוזה  יהיה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפ מתחייב לבצעם מיד, כפי שתורה לו המועצה. 

הוא, את הפגם וכל   יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו
חלטה הה . למועצההכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.
 

 סיוםלאחר מתן תעודת ה השנ 1תוך , כולל מוצרים, אביזרים וכדומה, נתגלה פגם מהותי בעבודה 46.2
בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו,  אהנובע מביצוע של

אם  ההיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים. ההחלטחשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, י על
 הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על המפקח.

 

באם הקבלן לא יתקן הפגמים ולא ימלא אחר התחייבויותיו המפורטות בפרק זה, תהיה המועצה  46.3
רשאית לבצע העבודות בעצמה או ע"י קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת והמועצה תהיה רשאית 

שיחשבו  20%את ההוצאות ו/או העלויות האמורים מהקבלן, בתוספת  לגבות ו/או לנכות
כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבות סכום זה 

 בכל דרך שהיא.

 תשלומים וערבויות  -פרק  ח'  

 כללי  -תשלומים לקבלן   47

יהא הקבלן זכאי , מסר לויכל הזמנת עבודה שתתמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי  47.1
וכל  מחירים שבטבלאותהכמויות שבוצעו בפועל ע"י הקבלן בלתמורה המתקבלת ממכפלת 

 התמורה . לחוזה זה מסמך ד'כתב הכמויות, שהציע הקבלן ב"הצעת הקבלן", בעבודה שהיא 
 בתנאים המפורטים להלן. תשולם לקבלן

 

 מתחייב הקבלן להגיש למועצה חשבון שיפורטו בו:לכל חודש,  5עד יום  47.2
 

כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש )ככל שבוצעו(, לרבות עבודות שבוצעו עפ"י  47.2.1
 פקודת שינויים. 

 

לפי דרישת המועצה, החשבונות כאמור לעיל ולהלן יוגשו בנפרד, עבור כל עבודה שבוצעו על 
 ה שנמסרו לו.ידי הקבלן, עפ"י הזמנות העבוד

 

חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון.  כל סעיף שלגביו לא הוגש חישוב  47.2.2
 כמויות רשאי המפקח ו/או המועצה לא לאשר את הכמויות המופיעות באותו סעיף. 

 
 

 החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני המיוחד ועל המחירים בהתאם להצעת הקבלן.   47.3
 

החשבון ילווה במסמכים הדרושים, כגון: יומני עבודה, חישובי כמויות, אישורי ביצוע, תוכניות,  47.4
 תשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 

 

הקבלן, חתום על ידי הקבלן, ובאמצעות מדיה מגנטית על גבי  החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של 47.5
 תוכנה לעריכת חשבונות. 

 

 14החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל המועצה.  המפקח והמועצה יבדקו את החשבון, תוך  47.6
 ימים ממועד הגשתו, ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון. 

 

לקבלן וזה יתקנו  י המפקח או המועצה, יוחזר החשבוןל ידו או חלקו עלא אושר החשבון כול 47.7
 .המועצהרצון לשביעות 
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היה ולדעת המפקח או המועצה בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, שבגינן מגיעים לקבלן  47.8
תשלומים, רשאים הם להוסיפם לחשבון.  כן, רשאים הם להפחית מהחשבון עבודות שלדעתם 

 לא בוצעו, ואשר פורטו בחשבון. 
 

 יום. 45החשבונות ישולמו לקבלן בשוטף +  47.9
 

יהיו מחירים אלו סופיים ולא יחול בהם שינוי  ,משנקבעו מחירי הפריטיםמוסכם בין הצדדים כי  47.10
כלשהו כתוצאה מהתייקרות כלשהי ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער 

 .כשלהם
 

 
 

 חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות 47.11

סופי של  העבודות חשבוןגמר כל בתוך חודשיים מ ,באמצעות המפקח למועצה,הקבלן יגיש  47.11.1
זה, בשינויים המחוייבים, ובו  47"(, לפי הוראות סע' החשבון הסופי" -כל העבודות )להלן

העבודות  החומרים אשר השתמש בהם לביצועכל העבודות אשר בוצעו ואת כל את  יפרט
המועצה, על חשבונו של  העבודה שאושרו על ידי תוך ציון המחירים  ויכלול את כל סעיפי

 . החוזה קבלן ובהתאם לתנאיה
 

כל הפרטים שחייב  חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את המועצה אלא אם כן כלל את
העבודות  כי החשבון כולל את כל ,הקבלן הקבלן לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי

החלק עוד כל תביעות שהן כלפי המועצה מלבד  שנעשו על ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו
שטרם שולם, עפ"י טופס הצהרה על חיסול תביעות,  הסכום הסופי של החשבוןמתוך 

 .מסמך ט'המצ"ב לחוזה זה כ
 

חוזה זה( את כל בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יצרף לחשבון הסופי )ביחס לכלל העבודות נשוא  47.11.2
 המסמכים הקשורים בו, ובין היתר את המסמכים כדלקמן:

 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב 47.11.2.1
 

 חוזה זהלפי הוראות  טיב/ערבות בדק 47.11.2.2
 

או  מסמך ט'כצהרה וכתב ויתור על העדר כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף ה 47.11.2.3
 .המועצהידי  על בנוסח אחר אשר יקבע

 

חומרי בנין, אישור מהמפקח שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים,  47.11.2.4
 ציוד, צריף, בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר העבודות.

 
 
 

 תעודת השלמה. 47.11.2.5
 

המסמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים, לרבות במפרט ל כ 47.11.2.6
 הטכני המיוחד.

 

וחישובי כמויות   ASMADEהמועצה, הכולל מפת יאשר יידרש ע"כל מסמך   47.11.2.7
 כנדרש.

  

ערך העבודות שבוצעו יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה )שברשימת הכמויות(  47.12
בכמויות שנמדדו, בכפיפות להוראות החוזה, ואולם, מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י 

בגדר פרט החוזה עבור העבודות ניתנת גם עבור כל פרטי החומרים, האביזרים והעבודה, שהם 
לוואי הכרוכים עם ביצוע נאות ושלם של העבודה, אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים, 

 בתוכניות, ברשימת הכמויות והמחירים או במסמכי החוזה האחרים.  
 

המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור, ואם קבע כך, יבצעו הקבלן ללא תשלום 
 נוסף כלשהו.

 



 

45 
 

ימים  30החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והמועצה )כפי שהוגש, או בתיקונים(, תוך  47.13
 )ששים ימים( ממועד הגשתו למפקח.

 

 אין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.  47.14
 

למען הסר ספק, מובהר כי מילוי כל התנאים לעיל והמצאת כל המסמכים הינה תנאי לזכאות הקבלן  47.15
כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום כלשהו בגין החשבון לקבל את יתרת החשבון הסופי. 

הסופי, אלא אם כן קיבל מן המזמין תעודת השלמה על העבודות כולן, ו/או השלים את כל 
 לעיל, לפי המאוחר.   44רשו במסגרת תעודת ההשלמה, כאמור בסעיף התיקונים שנד

 

חשבון הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן מהמועצה, ואין לקבלן הזכות לבוא ה 47.16
בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג למועצה 

 דרישה או תביעה כזאת.
 

לנכות מכל תשלום ביניים או תשלום סופי כל סכום המגיע באותה עת מהקבלן שאית המועצה ר 47.17
עפ"י הוראות החוזה, וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, למועצה 

 לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.המועצה ומבלי לגרוע מזכות 
 

המועד הקבוע בחוזה זה, רשאי המפקח לערוך את החשבון לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך  47.18
הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון זה ייחשב כאילו נערך 

 על ידי הקבלן, ויחייב את הקבלן. 
 

אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה, ואין בהן משום ויתור  47.19
זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא לשלם כל על כל 

 סכום שהוא, אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין.
 

 יום. 45תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן, בשוטף + 47.20
 

לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה כפוף לבדיקה חוזרת מוסכם בזה במפורש שכל אישור  47.21
 ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח.

 

המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוש מן הקבלן להמציא חשבון סופי  47.22
 כאמור בסעיף זה, ביחס לכל עבודה בנפרד, והקבלן יהיה חייב לעשות כן.

 
 
 

 ותכולת מחיריםמחיר סופי .  48

אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים   48.1
וההתחייבויות שעל כל העבודות, הפעולות  לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע 74בסעיף 

 את כל האמור להלן: הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר
 

שטח כנדרש על פי דין, לתוכנית העבודה ולהתפתחויות מעת לעת ב םתאהעבודות, בהביצוע  .א
 ופיקוח שנקבע עליון.והמועצה בהתאם לדרישות המפרט, התכניות, 

 

מכניים,  כל העבודה, התקנה והרכבה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה אמצעים .ב
ונים הדרושים השהמוצרים  עבודות לוואי וחומרי עזר ומחברים ומתאמים לכל חלקי

 לביצוע העבודה על פי החוזה.
 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין. .ג
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כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת בדיקה מחברת חשמל או מבודק מוסמך לרבות        .ד
ההוצאות הכרוכות בביצוע שינויים ו/או תיקונים שידרשו על ידם ואשר בוצעו על ידו שלא 

 י החוזה.בהתאם למסמכ
 

הוצאות  אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, וכל ציוד אחר לרבות .ה
 הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

 

הובלת כל המוצרים והחומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים הציוד האחר לאתר  .ו
ידרש  ובכלל זה יביצוע תיקונים ו/או אחזקה, כפי שהעבודה, החזרתם, וכן הובלתם לצורך 

 העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

אחזקתם והגנה  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו,  .ז
 עליהם.

 

 לשם כך. הדרושיםמדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  .ח
 

 כל הוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות. .ט
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. .י
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו. יא. 
 

וציאליות, מס קניה, מכס, בלו, מיסים, סים לקרנות ביטוח והטבות סיהם, מינידמי הביטוח למ יב. 
 אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 

 פירוק וסילוק מתקנים ישנים. יג. 
 

 כל פעולות התיקונים בתקופת האחריות. יד. 
 

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. טו. 
 

 רווחי הקבלן. טז. 
 

ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל פרטיהם, כל יתר  יז. 
או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של 
הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים 

 תיד.ובין שהן תיוודענה להם בע
 

מכל סמכות או כוח של המועצה ו/או המפקח לעכב, לחלט, לקזז, לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי    284.
 להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.

 
 תשלום מע"מ . 49

לום יעשה כנגד תש לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף  מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וכל
 חשבונית מס כדין.

 
 לקיום החוזה, וערבות לתקופת האחריות/בדק ערבות . 50

מועד  ד, עלמועצהו על פי החוזה, ימציא הקבלן יתיולהבטחת מילוי התחייבו 50.1
מסכום  10%בשיעור של בלתי מותנית מקורית בנקאית  ערבות ,חתימת החוזה

בתוקף עד לתום הערבות  תהא   לחוזה. כמסמך ח'החוזה, בנוסח המצורף 
 תקופת החוזה, בתוספת שלושה חודשים. 

 

כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן למועצה, כאמור לעיל, תהא, בין השאר,  50.2
 :תשלום ההוצאות והנזקים כמפורט להלןלהבטחת 
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מילוי תנאי  יעקב או בקשר עם כל הפרה או א למועצה םלהיגרל נזק או הפסד העלול כ 50.3.1
 , לרבות בתקופת הבדק/האחריות.מתנאי החוזה כלשהו

 

עם  בקשר כל ההוצאות והתשלומים שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם 50.3.2
 והקשורה בדרך כל שהיא חוזה זה, או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהמועצה תתבע בה

  .הקבלןל לביצוע העבודות או למעשה או למחדל ש
 

המועצה מהן, אשר או כל חלק  ,העבודותשל כל הוצאות, תיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק  50.3.3
 .לעמוד בהן עמדה או שהיא נדרשת

 

 בכל מקרה כאמור תהיה המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או 50.3
 השתמשה המועצה בזכותה לגבות. במספר פעמים מקצתו, בפעם אחת או

 כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום מהערבות סכום
 לגבות למועצההוראה בלתי חוזרת  אתהמקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בז
 לקבלן בהתאם לחוזה זה ו/או מסיבה ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים

. קדון בידהיסכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפ ת כלשהיאחר
 .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל

 

 כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד. 50.4
 

 הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת המועצה לבנק.  50.5
 

הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי  50.6
המועצה, בין אם בשל הארכת החוזה על ידי המועצה , או בשל כל סיבה אחרת.  
סירב הקבלן להאריך את הערבות הבנקאית, יוכל המזמין לחלטה, מבלי לפגוע 

 זכות אחרת הנתונה למועצה עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.בכל 
 

הערבות לקיום החוזה, תשוחרר לקבלן רק לאחר תשלום יתרת החוזה לקבלן,  50.7
לאחר שהקבלן ימציא למועצה הצהרה על חיסול כל תביעותיו, בנוסח המצורף 

, וכן לאחר שהקבלן קיבל תעודת השלמה, המציא למועצה את כל כמסמך ט'
 המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בחוזה, לרבות במפרט הטכני. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה, הקבלן  50.8
ימסור למועצה ערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת 

בשיעור בלתי מותנית מקורית בנקאית  ערבות ות על פי חוזה זה, שתהאהאחרי
מערך ביצוע העבודות )כולל מע"מ( שבוצעו על ידי הקבלן במסגרת  5%של 

הערבות   "(.ערבות הבדקלחוזה )להלן: " 1מסמך ח' החוזה, בנוסח המצורף כ
ת תהא בתוקף למשך כל תקופת האחריות, מיום חתימה על טופס חיסול תביעו

 וקבלת תעודת השלמה, בקשר לעבודות ו/או איזו מהן, עפ"י הוראות חוזה זה. 
 

 הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק בשינויים המחוייבים. .51
 

הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי המועצה בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או מחדל של  .52
הקבלן, תהא המועצה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה באותה עת, וזאת עד 

 לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה. 
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 הפרות ופיצויים -פרק ט'  .  53

הינם בחוזה זה, במפרט הטכני ובהזמנות העבודה מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים  53.1
תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב 

של  וקבועים מראש בסךכהפרה  יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים 
שיהא  שקל לכל יום של איחור. סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד 8,000

 ידוע במועד תשלומו בפועל.
 

-18,    16, 15, 12, 9, 8, 4לעיל מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  53.2
וכן כל תנאי הסף להגשת הצעה, הערבויות  56, 55, 50-52, 45, 37-42, 33-35, 29, 28, 26, 25, 24

הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל  אחד מהם תחשב כהפרה יסודית וסעיפי הביטוחים 
אין שקל  50,000ראש בסך משל החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים 

באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעיף אחר בחוזה זה, בנסיבות העניין, הפרה 
 יסודית של ההסכם, אשר תזכה את המועצה בסעדים לפי החוזה ולפי כל דין.

 

לעיל  53.2-ו 53.1המועצה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  53.3
 לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.ו/או ותם מכל תשלום המגיע לקבלן מהערבות או לזכ

 

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים  53.2-ו  53.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  53.4
על ים והתרופות המוקנים לה דיחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את המועצה בכל הסע

 פי חוזה זה ועל פי כל דין:
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  הקבלן,  .א
יום   30לחלוטין תוך  האמורה לא הופסקו או הוסרו כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה 

 ממועד ביצועם.
 

חלקם, כונס נכסים  אוהוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם  .ב
ו קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, במקרה של הקבלן זמני א

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או 
שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או 

 233פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  ורכה אושיזם פנה לנושיו למען יקבל א
 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

 

מת ילפני  חת למועצהאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה  .ג
 חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המועצה לחתום על  חוזה זה.

 

או הפסיק את ביצועו, או  ה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזההוכח להנחת דעתה של המועצ .ד
 .שאינו מתקדם לדעת המפקח בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע

 

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד, מענק,  .ה
 זה זה או ביצועו.יה במכרז ו/או בקשר לחויאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 

בביצוע העבודה בלי  סב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן משנהההקבלן  .ו
 .הסכמת המועצה

 

לתקן את ימים להוראה בכתב מהמפקח  7מציית תוך כאשר הקבלן הפר את החוזה, ואינו  .ז
 ההפרה.

 

 .החוזהכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע  .ח
 

 
 

זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי המועצה הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא  53.5
חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המועצה זכאית לבטל את 



 

49 
 

החוזה, לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם נושאים ריבית בגובה 
לן, ועד למועד ממועד התשלום לקב שיחושבוהמקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם,  חשבריבית 

, לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה, ובמקרה למועצההשבת הסכומים בפועל 
של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, 

 לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.
 

הודעת " :תן המועצה לקבלן הודעה על כך בכתב )להלןהחליטה המועצה לבטל את החוזה תי 53.6
 .יום מיום הוצאת המכתב 14, שתיכנס לתוקף "(ביטול

 

הקבלן לא יעכב את   יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה. ת ביטולעם קבלת הודע 53.7
הקבלן מוותר בזאת מראש   פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/ או טענה כלשהי שיש לו.

 כבון.יובמפורש על כל זכות ע
 

העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד  עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי 53.8
סכום אחר המגיע מהקבלן על פי  הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל

 הוראות חוזה זה.
 

אחר  החליטה המועצה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן  53.9
הוצאות האמורות, בתוספת לתהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון ותקורה. 20%
 

הערך   בכתב, ויציין בהודעה את  תפסה המועצה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן 53.10
המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד 

 והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.
 

תפסה המועצה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  53.11
העבודה את החומרים  הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא  לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר

ימים רשאית המועצה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל  15ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
מקום שיראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל 

מרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן העבודה, או למכרם ולהשתמש תהא המועצה רשאית להשתמש בחו
 .מאת הקבלן למועצהבתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע 

               

לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן  -נתפס אתר העבודה  53.12
 להלן. 53.13

 

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד המועצה תפסה  53.13
וכן לתשלום עבור  53.11סעיף קטן  יהמפקח לפ תפיסת אתר העבודה, כפי שהוערכו על ידי  מועדל

העבודה ושנמכרו על ידי המועצה, או לתשלום דמי שימוש  רים, הציוד והמתקנים שנתפסו באתהחומר
  שנתפסו כאמור,  הכל לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות, ציוד ובמתקניםב

על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך  עקב הפרת החוזה למועצההנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו 
 המועצה.כפי שיוערכו על ידי  את ביצוע העבודה, להשלים 

 

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. 53.14
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 שונות  -פרק י'  

 זכויות יוצרים.  54

, אשר תהא למועצהזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה 
 רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כשהם וכל חומר תיעוד ליונות השרטוט האורגינלים יגהקלטות את כל  למועצהעם סיום העבודה ימסור הקבלן 
 מעודכנים על פי הביצוע בפועל.

 
 
 

 שימוש במים וחשמל, תשלומי עבודה יומי וכמויות .55

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים והציוד הנדרש לאספקת המים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו.   55.1
במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים קיימים וזאת בתנאי 

על חשבונו, שעוני מדידה וכל זאת באישור ובתאום מראש עם המפקח.  הקבלן יעשה, על שיתקין, 
חשבונו הוא, את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון:  הפעלת 
משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכו'.  כל ההוצאות הקשורות באספקת 

 יכללו במחיר החוזה הנקוב ולא ישולמו בנפרד.המים ובהובלתם, 
 

 אספקת חשמל 55.2

הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים ו/או 
התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון :  קבלת 

 באישור המפקח.אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת 
 כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחיר החוזה הנקוב ולא ישולמו בנפרד.

 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( 55.3

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות  55.3.1
בצע עבודה יומית בלא שניתנה לו רג'י(. הוראות המפקח  תינתנה בכתב ואין הקבלן רשאי ל

הוראה כתובה, מראש, כאמור.  שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם אין בכך כדי 
לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל עניין 

 אחר הקשור בעבודה והוראות החוזה יחולו גם על עבודות אלה.
 

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל למען הסר ספק  55.3.2
דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו ו/או 
מטעמו בביצוע העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית.  

ועסק והציוד, כאמור, על חשבונו הכל לפי שיקול דעתו של המפקח.  הקבלן יחליף את המ
 וכל ההוצאות, הנובעות מהחלפה כזו, תחולנה עליו.

 

בהעדר ערכים מתאימים בחוזה, ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי המפקח,  בהתבסס על  55.3.3
כל המחירים והעלויות הנוגעים ישירות לעניין. המחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה כוללים 

בלן, לרבות רווח, הוצאות, הבאת ציוד ופועלים לאתר העבודה כל הוצאה שהיא של הק
 והסעתם ממנו וכל הוצאה אחרת וכוללים מע"מ.

 

סיווג הפועלים, המועסקים בעבודה יומית, יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה  55.3.4
עליהם לביצוע.  הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן 

 לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 
 

לראותן ככמויות  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה, אינן אלא אומדן בלבד ואין 55.4
שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.  כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי 

 ביצוע בפועל.
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 מדידת כמויות העבודה למדידה 55.5

הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן על עבודות על פי פקודת שינויים, שהוסכם  55.5.1
 במפורש כי תימדדנה.

 
רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה המפקח  55.5.2

 של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.
 

כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך  55.5.3
המפורטת  חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.  בהתאם לשיטה

במפרט הכללי, הכל לפי העניין.  כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות 
 מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

 

אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כשהיא  55.5.4
תוספת עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל 

 כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.
 

לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי  55.5.5
ר לו.  הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזו

למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים 
 בקשר לכך.   

 
 הסבת החוזה .56

ו חלקו, או כל ו/אהקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו  56.1
מחות ו/או להסב את הו לטובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/א

 זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב  25%עברת ה 56.2
 לעיל. 56.1ור בסעיף אסורה, כאמכהעברה 

 

                      מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת         56.3
מראש ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל  והמפקח מטעם המזמין, המועצה

אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן  בסעיף זה,
או אי מעשה  מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה

. העסקת עובדים, בין ששכרם ולכל המפורט בהסכם זה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם
עצמה משום מסירת למשתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  כש

 ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.
 

הנדסה בנאיות,  ליה חל חוק רישום קבלנים לעבודותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה ע 56.4
, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות 1969-תשכ"ט
 חוק זה.

 

 קיזוז .57

וב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה חהמועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל 
דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של כל מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי 

 כאמור, תשלח לקבלן. וז,לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הודעה על ביצוע הקיזהמועצה 
 

 ביצוע על ידי המועצה  . 58

מלבצעה, נמנע והוא  כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה  58.1
או המועצה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה ו/פקח מוהוראות אשר קיבל מאת ה
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, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחריםהמועצה זה, תהיה 
 .אחרים לפי החוזה או הדין

 
בהוצאות אשר נגרמו לה  58.1תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן המועצה     58.2

ותקורה.  שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון  20%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון 

וצאה מדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום הההאשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין 
 .המועצה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי 

 

מתן התראה  לפני  58.1המועצה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  58.3
 ימים לקבלן. 7של 

 
 ועצה לגבות את  הסכומים אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המ    58.4

 רך אחרת.דהאמורים מן הקבלן בכל 
 
 

  שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי  .59

אין  -כללבאו ו/הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים     59.1
על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  בה ולא תפורש בשום אופן כויתור

 ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 
 

קדים ולא תהסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה     59.2
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

 

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו    59.3
צד הקבלן, ולא מ יוםקבזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי 

 יחשבו כויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.
 

 שינוי  החוזה    .60

מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא מנוע כל שינוי 
 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 
 תקופת החוזה  . 62

החתימה  ממועד הביצוע, ת, ויהא בתוקף לתקופחתימת המועצהוזה זה יכנס לתוקף עם ח 62.1
 "(.החוזהתקופת כאמור )להלן: "

 

, לפי שיקול לעיל תהא המועצה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום 62.1על אף האמור בס"ק   62.2
דעתה המלא הבלעדי והמוחלט ובשל כל סיבה שהיא ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את 

יום לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה  30בהודעה מראש של  החלטתה לבטל את ההסכם,
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות  ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות,

 מפורטים בחוזה זה.הה, על פי התנאים ודעעבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הה
 

 מיצוי ההתקשרות  . 63

לא המועצה וזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי חמוסכם בין הצדדים כי תנאי 
התחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם ותהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם  לחתימתו.
 

 סמכות שיפוט . 46

 .  נצרת  בלבד מךת המשפט המוסיהשיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לב סמכות
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 הודעות  . 65

תישלח לפי הכתובות שהודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
                         _______________                       ______________ 

 המועצה                                         הקבלן                                 
 

 אישור
 

 )להלן: ____________________ של ____________________ עו"ד ________________  אני הח"מ
 ל חוזה זה ה"העחתמו בפני  ____________________________ כי ביום ,מאשר בזה, הקבלן(

בשם הקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על  ________________________
רות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים להתקש ןפי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל די

 לעיל מחייבת את הקבלן.
 

                                                                                                             _________________ 

 עו"ד                                                                                                                           
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 נספח ב'
 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן

במשך כל  הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  .1
אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה 

 בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין.להחזיק 

ר על כל זכות ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן להלן, יכללו ויתו .2
 של הו/או כל אדם אחר הבא בשמתחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המועצה  , מנהליה, עובדיה 

, ה, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודותו/או מטעמהמועצה 
 כוונת זדון. ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך

פוליסות האחריות הנערכות על ידי הקבלן )למעט ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר( כפופות על  .3
פי העניין לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

ים כלשהם לביטוחי הקבלן, היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימ .4
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש 
נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה וכל הבאים 

 .מטעמה, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
לעניין ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או 

 מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

י נערך על ידאשר לכל בטוח  מיםקודינם ה ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי .5
י המועצה , לרבות כל דרישה בדבר שיתוף ביטוחטענה או על כל  יםמוותרמבטחי הקבלן וכי המועצה 

 .1981-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 59טענה או זכות המפורטים בסעיף 

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן, יכללו תנאי מפורש על פיו מבטחי הקבלן  .6
במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן מסרו למועצה אינם רשאים לבטלם ו/או לצמצם את היקפם 

 יום מראש על כוונתם לעשות זאת. 60הודעה בכתב בדואר רשום לפחות 

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין נזק שהוא זכאי  .7
שנערכו לפי נספח  לשיפוי עבורו, לרבות ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים

אישורי ביטוח הקבלן, והוא פוטר בזאת את המועצה מכל אחריות לנזק כאמור. כמו כן, מצהיר 
 הקבלן ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה מכל מין וסוג

המועצה במועד חתימת להמציא לידי  קבלן, מתחייב ההמועצהללא צורך בכל דרישה או פניה מצד  .8
 אישור ביטוחי הקבלןבהתאם לנוסח לעבודות הנ"ל,  חי הקבלןטויבר עריכת באישור בד ההסכם,

 .תהמבטחהמועצה ידי -כשהוא חתום כדין על 1כנספח ב' זה  חוזההמצורף ל

 יםומקד תנאי מתלה והינ ," כאמורי הקבלןהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח .9
כאמור  תחילת ביצוע העבודותלמנוע מן הקבלן  תזכאי והמועצה תהיה לתחילת ביצוע העבודות

 המוסכם.מועד בלא הומצא  ,כאמור ,במקרה שהאישור

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי הקבלן ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי  .10
להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או 

לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מהבאים כדי 
 מטעמה.

לעיל, לא תפגע  10ף למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הבטוח במועד כאמור בסעי .11
פי חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל  בהתחייבויות הקבלן על

להתחיל   ממנו ומנעיבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי החוזה גם אם יעל הק
 בשל אי הצגת האישורים במועד. בביצוע העבודות

 

כלשהי  צורהב בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע
 ת הקבלן בהתאם לחוזה זה.יומהתחייבו
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פעם שמבטחו של הקבלן יודיע למועצה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מבוטל, בכל  .12
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  8כאמור בסעיף 

 יום לפני מועד צמצום או ביטול הביטוח כאמור. 60חדש, 

)ארבעה עשר( ימים ממועד החתימה  14מועצה בתוך בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא ל .13
על חוזה זה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו 
על פי חוזה זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים בנספח 

לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המועצה  ,  "אישור ביטוחי הקבלן", כמו כן מתחייב הקבלן
 כדי להתאימן להוראות חוזה זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת  .14
ביטוחי הקבלן, הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות 

גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ולקבוע את 
 ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

ידי הקבלן כאמור -על ומצאושיו/או פוליסות הביטוח טוח ילבדוק את אישור הב תרשאיהמועצה  .15
וזכותה לבדוק טוח, יביחס לאישור הבהמועצה זכות הביקורת של  ייב כילעיל. הקבלן מצהיר ומתח

כל חובה  האו על מי מטעמהמועצה אינה מטילה על ולהורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, 
קפם, או לגבי העדרם, ו, טיבם, היקפם ותכאמור הבטוח יאישורבכל הקשור לוכל אחריות שהיא 

 .ועל פי כל דין זה חוזהפי -בה שהיא המוטלת על הקבלן עלואין בה כדי לגרוע מכל חו

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל  .16
תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל 

שמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ל
בתוקף  ינהתהי ותלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסהביטוח, 

 .במשך כל תקופת ביצוע העבודות

ו/או  ןעובדיההמועצה ו/או הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .17
, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא סעיף ןהפועלים מטעמ

ו/או  ןו/או עובדיההמועצה השתתפות עצמית או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה(. הקבלן פוטר את 
דם , מאחריות לכל נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אןהפועלים מטעמ

 .שגרם לנזק בזדון

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המועצה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם לה עקב אי  .18
הפוליסות על ידי הקבלן ו/או על ידי הפועלים מטעמו מי מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .ו/או בשמו ו/או עבורו

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מהם, תהייה  .19
המועצה רשאית אך לא חייבת ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את 

או  מהשילשהמועצה כל סכום הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. 
לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלמועצה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב

בזכויות המועצה על פי סעיף זה, המועצה תהייה רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה 
 לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהייה המועצה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

ת ופוליסמתנאי  תנאי ה בתום לב שלגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרבנוסף לאמור לעיל ומבלי לפ .20
 ו/או כל אדם אחרהמועצה ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו לא תפגע בזכויות  קבלןהביטוח על ידי ה

 ה, לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמה, על פי ביטוחים אלו.מטעמ

 קבלןמתחייב ה העבודותשלבי ביצוע בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל  .21
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן 

משך במקרי או זמני, יהיו בכל עת ו באופן, שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות
 .כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .22
עי והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצ

 .העבודותביצוע זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר 

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .23
 העבודות.
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כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו  .24
 רמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יג

 מבוטחים נוספים בפוליסות הנ"ל : .25

 

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן. -

 

 תאריך:___________________________________________________________
 

 חתימת הקבלן:
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 1-נספח ב

 נספח אישור ביטוח 
 

 
 לכב'

 מקומית תעשייתית מגדל תפן וגופיה )להלן: "הרשות"/"המזמין)ה("/"המבוטח השני"(. מועצה 1
 . ...................................................................................ח.פ. ............................. 2

 )להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח )הראשי("(     
 ______סניף/מח'________________________ הביטוח שם חברתמאת: 

 
 

 א./ג.נ.,
 

 )להלן: "האישור"(                                                                                                         המטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדולר ארה"ב –הנדון: אישור על קיום ביטוחים 
   מכרז לביצוע עבודות פיתוח לסלילת כביש גישה למפעל כולל מדרכות ותאורהמוכין: סי

 )להלן: "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"(            
 
 

אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף 
_____ עד ______,  -הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח משאינו נופל מתנאי 

 ( ולא יאוחר ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן:למלא תקופת ביצוע לפי החוזה)
 

( צד ג' רכוש הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם 2( רכב חובה; 1(, ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ) .1
( "נזק עצמי" כולל לציוד 3ביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה; מבוטחים ב

 מובל ו/או מותקן. 
 

 ₪   ערך העבודות המבוטחות ................................  :ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות .2
ל ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, ( ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות )גם אם סופק ע1  

מבנים ארעיים ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי 
מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים 

לל בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים, שביתות, לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כו
 פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון. 

( סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו )להלן: 2  
יטול חריגים, על בסיס נזק סכום ביטוח העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וב

 ראשון לכל מקרה ביטוח )לפי 
 העניין(, כמפורט להלן:      
מסכום ביטוח  10% -א( הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה ל      

                                                           .                                                   250,000העבודות אך לא פחות מסך: 
ב( הוצאות שכר אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח       

והשגחה, שיקום, הוצאות משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום 
 .250,000ודות, אך לא פחות מסך מערך העב 10% -השווה ל

 ג( תגמולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:     
 , וכן 250,000מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  10% -. רכוש סמוך, בסכום השווה ל1        
מסכום ביטוח העבודות  10% -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל2        

 . 250,000אך לא פחות מ 
מסכום ביטוח  10% -ד( נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה ל      

 . 200,000העבודות, אך לא פחות מסך 
 

מסכום ביטוח העבודות,  10% -יטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה לה( ב     
 .250,000אך לא פחות מ 
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 מערך העבודות. 5%ו( כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של      
ת ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח ז( הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתו     

 . 100,000 -מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 10% -של מומחים זרים, בסכום השווה ל
שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה  ביטוחי חבויות על פי כל דין: .3

₪, יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב ובמצטבר לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין 
 כנקובים להלן:

לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני  (א
. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין שישה מיליון ש"חמשנה ועובדיהם: 

ב הביטוח כאילו אחריות למעשי ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחש
 נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש        
 דלעיל. 

 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            
 ( חבות עקב שימוש בכלי רכב: 1             

א. למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה                  
 בפוליסה סטנדרטית לביטוח רכב )עד לגבול האחריות הנקוב בה(. 

 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 800,000ב. לנזקי רכוש עד ל                 
קעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם ( נזק לכבלים או מתקנים תת קר2             

 מוסמך ובוצעו הבדיקות ונתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות.
 . 250,000( נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של 3             
 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.250,000גבול אחריות בסך ( נזק הנובע מרעד והחלשת משען ב4             
ב(  לביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל             

ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים מיליון ש"ח. -אדם המועסק על
זמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת הביטוח ישפה גם את המ

 מעביד כלשהי.          
   

 הרחבות ותנאים כלליים: 
מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו 

 התנאים והסעיפים כדלהלן:
ר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של "המבוטח" כולל בין הית (1

הנ"ל )לא כולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים 
ישירות עם המזמין לענין נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה 

 חוקית לכך. שקיימת חובה 
 המוטב לתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. 

 הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב.
חדשים, אלא אם  24ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  (2

חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך  24חדשים מתוך ה  12חבת רק ל אישר המזמין תחזוקה מור
להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים 
אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת 

, יסתיים הביטוח לגבי כל שלב שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים הפרויקט נעשית בשלבים
 לגבי יתר שלבי העבודות שטרם נמסרו למזמין. 

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט",  (3
ל פי נוסחים בהתאם לזהות התקפים במועד התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה )או, ע

כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או -המבטחים, לרבות(: פוליסות "אש
( וסעיפים במידה שיסכם סמן את המתאים"פסגה" של קבוצת הפניקס או  "מפעלים" של קבוצת הראל( )

 המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכאל מירון. 
בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו בביטוחי המבוטח  (4

ו/או לגופים שהתחייב )בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי 
חברות שמירה, מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי 

 ק בכוונת זדון.שגרם לנז
הפוליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי  (5

 הביטוח על ידי 
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יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם  60הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 
אלא אם יופעל על  –תוקף לביטול פוליסה  תשלום )גם( על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה

או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות  -ידי המבטח כדין על פי חוק חוזה הביטוח 
 יום מראש.     60עצמיות, אלא לאחר מתן התרעה לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 

     
  זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב: (6

סייגים והגבלות )שלעניין נשוא הביטוח בוטלו( בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענין(, בין  .1
תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי  ;היתר בדבר: רשלנות רבתי

ופתאומי; חמרים רעילים או מזיקים )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות, 
שבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודות, רטט, רעד; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ה

ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עבודה לעומק ולגובה, 
חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כח אדם, עובדי שטחים, עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי 

משנה. מוסכם כי מוחרגים: א( ארוע "טרור", שאושר ככזה על ידי  -חל עליהם; קבלנים, קבלני
משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או 

 למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  1,000,000עובדיהם בגבול אחריות בסך של 
דעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו איחור במסירת הו .2

נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או 
ידי מבוטח אחר ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה -הפרת תנאי הביטוח על
 ן.זכויות קיזוז לגבי המזמי

אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות  .3
 וכן השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

 
כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר  (7

לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי  קיים ביטוח אחר,
הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות 

לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.ואנו  1981 –

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של  (8
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.-סתירה או אי

וריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המק
 זה.

 
 ולראיה באנו על החתום:

מטעם חברת הביטוח: ___________________,חתימה........................ ,  שם חתם/מו"ח
 תאריך________________ , טלפון: __________________ 

 
 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 
 
אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל  *

 מירון
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 נספח ג'

 תעודת השלמה
 
 

 לכבוד
 

___________________ 
 

___________________ 
 

___________________ 
 
 

 א.נ.
 
 

 תעודת השלמההנדון :  
 
 
 

"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר החוזה" -לחוזה שבין המועצה  לביניכם )להלן  44על פי סעיף 

בהזמנה מס' ___________________, בכל הנוגע לביצוע העבודה המפורטת בהזמנה, בזה כי העבודה, כמפורט 

 בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה.

 
 
 

 הערות :  _____________________________________________________________
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                          
 

                                                                                                               __________________ 
 

 המפקח                                                                                                                           
 
 

___________________________ 
 

 חתימת המועצה               
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 נספח ד'

 הוראות בטיחות
 

 תנאים מוקדמים :

על כל פרטיהן  1988הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח  .   1
וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברשיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות.  הקבלן מתחייב לפנות 

ן :  כבלים, כבלי לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגו
חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע 
העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.  כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו 

 את תקנות הבטיחות.
 
כניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות .   הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סו2

הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של המועצה , את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי 
 הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם.

 
נהגו לפי הכללים המקובלים במועצה .   הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו ית3

 ויקפידו על הוראות גהות.
 
הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא למד את  .   4

הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר 
 ועל פי כל דין. 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981יחות והגהות כנדרש בתקנות הבט

 
 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי המועצה  .   5
 

 ציוד וכלים :

הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין  .   1
הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה.  כלי הרמה וכל ציוד אחר ותואמים 

 החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.
 
ולפי ת"י  1139הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י  .   2

1847. 
 
 עובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן מתאים. .   3
 
 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רשיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק. .   4
 
 ש לסוג העבודה שהם מבצעים.הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרו .   5
 
הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שירות  .   6

 דרוש, במקרה של תאונה.
 

 מהלך העבודה :

 .   הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.1
 
 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק..   2
 
הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם קיבלו לכך    .3

אישור בכתב מנציג מוסמך של הנועצה.  במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת העבודה, בכלי כיבוי 
 י התנאים המפורטים בהיתר העבודה.מתאימים, לפ

.   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי 4
חשמלאי מוסמך של המועצה  ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.  כמו כן לא 

 מהנדס חשמל רשום.יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת 



 

62 
 

 
 
 
 .   הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.5
 
 .   הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.6
 
לסילוק של פסולת וגרוטאות .   הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג 7

 במהלך  העבודה ובסיומה.
 
.   הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של המועצה 8

 .  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.
 
 קבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג ה.   9
 

 א.   יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.
 

 ב.   יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של המועצה ולמשרד העבודה.
 

ג.   במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה.  את המכונות והכלים ישאיר במקומם, ללא 
 שינוי, עד בוא המשטרה.

 
 מניעת תאונה :

המפקח או נציג המועצה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות  .   1
ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן 

 הליקויים.לפעול ללא דיחוי לתיקון 
 
המפקח או נציג המועצה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או  .   2

כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן 
כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת  לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה

פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש 
 של המועצה  או של צד שלישי כלשהו.

 
.   נציג המועצה  או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי 3

 וראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.ה

 : תקנות בטיחות

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות 
 המפורטות להלן:

 

 .1981-פקודת הבטיחות וגיהות )נוסח חדש(  -

        .1955-תקנות בדבר עבודות בניה   -

  .פיגומים הוצאה אחרונה - 1139ת"י    -

 .סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה - 1847ת"י     -

 .מעקות הוצאה אחרונה - 1143ת"י     -
 

 הצהרת הקבלן

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל 
 ן בביצוע העבודות. הולנהוג לפיפי דין והריני מתחייב לקיימן 

 
                                                                                                                 __________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                                                                                       
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 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 

 8/2019מכרז מס' 

 מסמך ג'

 מסמך ג' )לא מצורף(

 המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד  הביטחון ומע"צ
 

 כל המפרט הבינמשרדי, על כל פרקיו.

ביותר, וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך וע"פ הפניות שבפרקים דלעיל, או  פרקי המפרט יהיו למועדים העדכניים 
 במפרט המיוחד.

 הערה:

כל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת ב
 בהשתתפות משרד הביטחון ומשהב"ש או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

ישה  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו להזמנה להציע הצעות ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכ
 , ת"א.107בהוצאה לאור של משרד  הביטחון, רח' החשמונאים 

 

 הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים בהזמנה להציע הצעות/חוזה זה, 
קרא והבין את תכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

 גדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח להזמנה להציע הצעות/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.המו
 
 

  חותמת וחתימת הקבלן   
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 1מסמך ג' 

 8/2019מכרז מס' , המהווה חלק בלתי נפרד

 

 

 : מסמך זה כולל את פרקי המשנה הבאים

 .מוקדמות - 00פרק  - 1/1ג

 .המיוחד אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחיריהםהמפרט הטכני  - 2/1ג
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 1/1-ג' נספח

 מוקדמות 00פרק 

מסמך זה מהווה מפרט מיוחד לכתב הכמויות לביצוע. מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות  00.1
 נטיים אחרים שלו.וובמפרט הכללי, או פרקים רל 00את פרק 

 : נפרד מהמסמכים הבאיםמפרט מיוחד זה מהווה חלק בלתי  

 .מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןהחוזה לביצוע העבודה בין הקבלן לבין  א. 

משדדי על כל -ההוצאה לאור )המפרט הבין -טחון יהמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הב ב. 
 פרקיו ובמהדורתו האחרונה להלן: "המפרט הכללי"(.

 .באתר מפרט זהעל הקבלן להחזיק ברשותו   

המפרט המיוחד כולל תוספות והבהרות למפרט הכללי לתכניות ולכתב הכמויות אולם אינו מבטל   
 את האמור  במפרט הכללי אלא אם הודגש הדבר במיוחד.

 
במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה תינתן עדיפות, לצרכי ביצוע העבודה, למסמכים  00.2

 בסדר הבא:

 לצרכי תשלום לצרכי ביצוע 

 כתב הכמויות א.  התכניות א. 

 המפרט המיוחד ב.   המפרט המיוחד ב.   

 התכניות ג.  כתב הכמויות ג.  

 המפרט הכללי ד.  המפרט הכללי ד.   

 שאינן נזכרות או שאינן מפורטות במפרט המיוחד, תבוצענה לפי המפורט במפרט הכללי.עבודות  

יש לקרוא מפרט טכני מיוחד זה ביחד עם כתב הכמויות. מס' הסעיף בכתב הכמויות זהה למספר  
 הסעיף במפרט הטכני המיוחד.

חידת מידע האמור בכתב הכמויות ביחד עם המפרט הטכני המיוחד וביתד עם התכניות מהווה י 
 אחת שלמה שעליה חל מחיר היחידה שבכתב הכמויות.

 תאור העבודה 00.3

 עבודה זו כוללת בין השאר: 

 .סלילת כבישים ומדרכות ועבודות פיתוח  .א

  

. 

 קבלת השטח ע"י הקבלן 00.4

הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי  א. 
 .חהשט

 על הקבלן לתאם עבודתו  בין השאר עם הגורמים הבאים: ב. 

, חברת חשמל, בזק, מקורות, קק"ל, רשות הניקוז, מינהל תפן מועצה מקומית תעשייתית מגדל  
 , משטרת ישראל )ככל שנדרש(מקרקעי ישראל
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 קרקעיים, כגון:-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של המבנים והמתקנים העל ג. 
מים וביוב, קווי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, קווי טלפון וכו', וכל מבנה אחר הנמצאים בתחום 

 עבודתו, בין שהם מסומנים בתכנית ובין שאינם מסומנים.

מנת שלא לגרום נזק למתקנים -הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על ד. 
 חשבונו.-ה בהם עליו לתקנם עלרותים הנ"ל, ובכל מקרה של פגיעיולמערכות הש

קרקעיים, השימוש -קרקעיים או העל-נורות, הכבלים והמבנים התתיהחפירות לגילוי הצ ה. 
במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם ולגילויים, ותיאום עם הגורמים המוסמכים, שלמותם של 

וכל ההוצאות  המבנים האלה, ההגנה עליהם והעברתם הזמנית אם יהיה צורך בכך, האחריות לכך
 יחולו על הקבלן, ולא יגררו תשלום נוסף.

רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים, שירותים וחומרים  ו. 
הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור 

 הצורך בעבודות אלה.

כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  רואים את הקבלן ז. 
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא נהם ובתנאי 
העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה 

ים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט ולשלמותם של המתקנים המבוצע
בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו 

 כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן  ח. 
לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק  המזמיןלבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב 

של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם 
לת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קב

 חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

, משרדי ממשלה, חברת חשמל, מקומיתלה רשויות בסעיף זה הינה עירייה, מועצה יכוונת המ ט. 
משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, 

 העתיקות וכו'.מקורות, רשויות הניקוז, קק"ל, רשות 

הקבלן, כי של המפרט הכללי, פרק מוקדמות, מובא לזה לידיעת  00.48בנוסף לאמור בסעיף   
 במהלך עבודתו יפעלו בשטח:

 תנועת הרכב הרגילה והקבועה. .1  

 יזמים שרכשו זכויות במגרשים הסמוכים לכבישים המפותחים. .2  

עילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפ  
 כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה,   
כל תביעה חריגה של  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר

 הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.5

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה  
בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י המזמין כל היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב 

 תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 חומרים וציוד 00.6

כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות כוללות אספקת החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות גם אם  
 לא צויין הדבר במפורש.
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ם אשר ישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו בכל מקרה כל החומרי 
ובכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים ולדוגמאות אותם החומרים אשר אושרו ע"י המהנדס לפני 
כן. חומרים אשר לא יתאימו לדרישות הנ"ל יסולקו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים אחרים, 

 ם, יובאו במקומם.מתאימי

כל ציוד שישתמשו בו לעבודה טעון אישור המהנדס לפני התחלת הביצוע. ציוד שלא יאושר ע"י המהנדס  
או ציוד שאמנם אושר על ידו, אולם המהנדס נוכח בזמן העבודה שהתוצאה זו פגומה או לא בהתאמה 

 א במקומו.מלאה לדרישות הנ"ל יסולק מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו, וציוד אחר יבו

 על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין בכל הסוגים. 

לא יוחל בשום עבודה עד אשר כל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא במקום בכמות ובאיכות  
 הדרושים לפי החוזה לשביעות רצון המהנדס.

 לא תשולם כל תוספת בגין החומרים הדרושים לביצוע העבודה. 

 תאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויותה 00.7

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה  
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, 

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

רעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ע 
ביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך שבועיים לאחר צו התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון 

 תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.

 אישור דגימות .800

אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו  
המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן דגימות, כפי שטיב 

 זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.

 בדיקת  דגימות 00.9

רטיבות, הנדרשים במסגרת מפרט זה -דיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפותדמי בדיקת כל הדגימות והב 
עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכללו 

 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.

 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י  

 אספקת מים 00.10

הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר, את המים בכמויות ובטיב הדרושים  
 לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים קיימים.

תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח הספקת המים ע"י הקבלן  
 באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים.

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי  
 ההובלה.

אביזרים והמתקנים נורות, החיבורים, היבגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלבד, את כל הצ 
 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.

אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו  
במחירי היחידה של העבודות השונות. הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל 

 מקור מים קיים או חדש.
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 נורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמליצ 00.11

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יבשטח העבודה קיימים צ 
 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יוהצ

כשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במיחפירות לגילוי הצ 
וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום 

 שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא  
 תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של  
 מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 ל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.על הקבלן לשמור על שלמותם וכ 

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של מע"צ ושל חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין  
הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת 

 תו ועל חשבונו של הקבלן.המערכות הנ"ל, הם באחריו

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 ידוע לקבלן על ביצוע רציף וללא הפרעות .     00.12

 

 אחריות הקבלן 00.13

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה 

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של 
להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתבניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר 
עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת 

 בכל האחריות הכספית והאחרת.

 מניעת הפרעות 00.14

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים  
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי  
לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים.  להפריע

 הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט, תמרור, צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.

 הבטחת תנועה כנ"ל ולרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. 

הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר הנ"ל  באחריות 
באחריות הקבלן ובאישורם של מע"צ ושל המועצה מקומית מודיעין. כל ההוצאות הנוספות הכריכות 

 במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

    לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.כמו כן  

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח, בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן  
ן מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב המתוכנ

 ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.
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 תנועה על פני כבישים קיימים 00.15

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  
בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו  מצוידים

 מתפזר בזמן הנסיעה.

 אמצעי זהירות 00.16

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  א. 
קווי צינורות, הובלת חומרים, תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות תפירה, הנחת 

הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או 
בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות 

ושלטי אזהרה והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות 
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות 
עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר 
חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

נשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי ש
אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 
אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר 

ח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק יהוו נושא לויכו
לאחר יישוב הסכסוך אן חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 
סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 

ר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לאובייקט כל שהוא שנפגע באת
 ונציגיו לא ישאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות  ב.  
ם ולנקוט בכל גזים מרעיליכל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות 

 אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם  .1  
כנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי ייתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין לה

ולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות וררים מכניים. רק לאחר שסובעזרת מא
 מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

הכללים שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של  .2  
 הבאים:

התאים  מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  -לעבודה בתא בקרה קיים  -   
 הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביוב קיים  -   

כנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף חוץ לשוחה אשר יהיה מוכן ילא יורשה לה .3  
 להגיש עזרה במקרה הצורך.

ם סוליות בלתי מחליקות. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים ע .4  
הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא 

 מחוץ לשוחה.

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5  

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות  .6  
 דרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.הנ

 00.14כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' )כמופיע בסעיף  ג. 
 שלעיל( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
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 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: ד.  

העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל   
האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על 
קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים 

 להפסקת המתח.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי   
 זהירות כנדרש. 

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה  ה. 
 ם מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעי

 אחראי בטיחות ו. 

הקבלן למנות אחראי בטיחות שהוסמך לכך ע"י הרשויות ולהעביר למפקח את פרטיו  באחריות  
 בצירוף האישורים המתאימים לפני תחילת העבודה.

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.17

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד  
טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט ילמסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני 
צב גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במ

 תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,  
 יעות רצונו הגמורה של המפקח.יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשב

 סמכויות המפקח 00.18

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט  והחוזה. א. 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  ב. 
 בהירות לפי מיטב הבנתו.-איהתאמה  ביניהם ו/או -הכמויות וכל אי

 בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי  בשטח בנושא זה.  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות  ג. 
 להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין  ד. 
אישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני ב

 המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי  ה.  
גבי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה ל

 עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה  ו. 
ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה 

בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה  שכבר
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  ז. 
המפקח חתומות המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י 
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ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על 
 הקבלן.

 תכניות 00.19

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע ימסרו  
ם להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויי

 למכרז מסיבות כל שהן.

 לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. 

 תכניות "לאחר בצוע" 00.20

 AS)"לאחר ביצוע"  על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות 

MADE) .  .הגשת  תכניות אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת המפקח
התכניות תראנה את המיקום  תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. 

במקומות נוספים והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן 
נורות יכפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצ

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי  
 המערכות.

אלה יוגשו על רקע התכנון, באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו  תכניות 
 וכתנאי לאישורם.

 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך. 

גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב  (AS MADE)בסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע  
של משרד הבינוי והשיכון וע"י  המפרט  GISשות המערכת על גבי דיסקט בשכבות העונות על הדרי

 מצ"ב.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד. 

 רשיונות ואשורים 00.21

לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים  
לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק 
של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם 

ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על  לרשויות את כל
 חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

, משרדי ממשלה, תפן כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: מועצה מקומית תעשייתית מגדל 
משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל קק"ל, חשמל,  חברת

וכל רשות או גוף שיש להם רשות העתיקות ,משטרה, מקורות, רשויות הניקוז  מחלקותיהם,
 מעמד בשטח העבודה.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.22

יום מיום מתן צו התחלת העודה לוח זמנים מחייב לבצוע העבודה.  15הקבלן יגיש למפקח תוך  
ליכים והשלבים של הבצוע, לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התה

צול ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות והשלבים השונים של יכולל הספקת חומרים, נ
הבצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים 

קבלן ולא המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על ה
ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. לוח 
זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן בלא שינוי מועד הסיום המאושר ויצורף על ידו 

 לחשבונות שיגיש.
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 סדרי עדיפויות 00.23

נים, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר המזמין יהי רשאי לקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי מבנה שו 
בחוזה  המצוינתו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידו, וזאת תוך תקופת הביצוע 

זה. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כספית כל שהיא או להארכת 
 תקופת הביצוע.

 מדידות  00.24

 .שנעשתה ע"י מודד מוסמך  1:500הגבהים הקיימים בתכניות נלקחו ממפה טופוגרפית בקנ"מ  א. 

יום מקבלת  14המפלסים הנ"ל ישמשו בסיס למדידת הכמויות אלא אם ערער הקבלן עליהם תוך   
 התכניות לידיו.

 לקבלן. b.m מודד מטעם היזם ימסור  ב. 

ורך. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות על הקבלן לסמן את צירי הכבישים במידת הצ ג. 
שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל 

 הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

ק או נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נז לשלמותהקבלן אחראי  ד. 
 , על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.שלמותןאובדן וישמור על 

יבצע המודד של הקבלן מדידות ביקורת הדדית, לצורך  -לפני שימוש חוזר בנקודות בסיסיות   
 וידוא שהנקודות לא נפגעו ולא הוזזו.

 הסטיייא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ה ה. 
התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו -או אי

או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי  הסטיישל המפקח. אם כתוצאה משגיאה,  
ת התיקון תהיה על חשבון התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבוד

 הקבלן.

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות  ו. 
על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר 

 ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

נה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים לכל נקודה שסומ ז. 
והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור 

 לעיל )המשכת הציר אל מעבד לתוואי וכיו"ב(.

 בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה כפוף לאישור המפקח.  

וית. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק וסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זאת נקודות ה ח. 
 ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן  ט. 
חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום בתיאום עם המפקח 

 אישורו.וב

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי  י. 
הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.

, באמצעות על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות יא. 
אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו שהמדידות בוצעו -ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

 בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.
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ופינות של מגרשים(  B.Mנקודות  .I.Pאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות  יב. 
ונו, ע"י מודד מוסמך. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשב

 תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף  ט' שלעיל.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג

  קבלני משנה 00.25

מראש ובכתב אולם גם אם  והמזמין העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח 
יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה 

 והתיאום ביניהם.

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים. 

אשר לפי ראות  המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, 
עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 

 כמויות 00.26

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום  
 . 'פת הביצוע כמוגדר במסמך אלשינוי במחירי היחידה ובתקו

 תאום עם  גורמים אחרים 00.27

 של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן. 0048בנוסף לאמור בסעיף  

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל  
 השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.

על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא  
ת להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן בגין מתחייב לציי

 התיאום, קבלת האישורים ועבודה עפ"י הנחיות הגופים הנ"ל ו/או פגיעה כלשהי בטיב העבודה עקב כך.

 משרד למפקח 00.28

מטר, עם  2.20מטר ובגובה  X 4.00 8.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות 
במבנה או בצריף יותקן   במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח.  שיצוידודלת אחת ושני חלונות 

 מזגן, חיבור למים זורמים, חשמל וביוב.
 

 כמו כן יספק הקבלן ריהוט כמפורט:

 פתחות.במנעולים ומ המצוידותס"מ עם מגירות  160X80 מידות שולחן משרדי ב -
 .כסאות 5 -
 .מתלה לתכניות 1 -
 .במנעול ומפתח מצוידארון פלדה  1 -
 

 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.

  קיונו היום יומי ולתאורתו בחשמל.יהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולנ

אלחוטי( ומכשיר פקס, אשר יאפשרו כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר )עילי או 
 למפקח קשר רצוף ומתמיד בין האתר לבין המתכנן, המפקח והחברה.

  .הערה : המבנה חייב לקבל אישור מראש של המפקח באתר

 כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן כולל כיסוי הוצאות ההפעלה השוטפות במלואן.

כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה ישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר 
 העבודה עם השלמתה ורק לאחר קבלת אישורו של המפקח.
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 ""תיאום מועדי ושלבי הביצוע 00.29

הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי עבודותיו  
ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה, וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודה שלו 

 מבוצעות עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הזמנים של  
 העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם. הפרוייקט כולו ובתיאום עם הקבלנים האחרים

הבנות או חוסר תיאום -לא תוכרנה כל תביעות, הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע, עקב אי 
 בקשר לדברים אלה.

 ביקורת עבודה 00.30

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או  א. 
להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח 

 וכל ההוראות תהיינה על חשבונו. 

ימים לעבודה במבנה. כמו כן, המפקח רשאי לפסול כל הומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתא ב. 
יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. 

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  ג. 
 ודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח.דעתו אין העב

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  ד. 
 העבודה ולאופן הביצוע.

הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי  ןייתהקבלן  ה.  
 קבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה.לאפשר לו בקרה ול

במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל    
 העבודה או לפרק כל חלק מהעבודה, על חשבון הקבלן.

 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  00.31

בודה, כגון מחסנים וכד', יהיו ארעיים בהחלט. מיקומם המבנים שהקבלן יקים לצורך ביצוע הע א.  
 וחומרים שמהם ייבנו המבנים הנ"ל טעונים אישורו של המפקח.

עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. השטח שעליו הוקמו המבנים הנ"ל שפורקו וסולקו  ב.  
הגמורה, כשהוא מיושר ונקי ייושר וינוקה מכל פסולת ושברי בנין, והשטח יימסר יחד עם העבודה 

 חשבונו.-בהחלט. כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל

 החזרת השטח למצבו הקודם  00.32

בגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק כל השיירים  
פני השטח -עבודתו עלהמבנים הארעיים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עקבות 

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם 
 ביצע עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 תקורה. 20%בכל מקרה, כל הודעה למזמין, להחזרת המצב לקדמותו, תקוזז מחשבון הקבלן, בתוספת  

 שטחי עבודה    00.33

 שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בסיור הקבלנים. 

 הגנה על המבוצע  00.34
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הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים  
 הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב.ליציקת בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד  
טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט ילמסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש
ל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכ

גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב 
תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא 

 תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

צאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, כל נזק שיגרם כתו 
 יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 אישור שלבי העבודה 00.35

 כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח 
לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" 
למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו 

ודה כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעב
 במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים   00.36

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים  
 חפירות לגילוי הצינורות, והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה 
ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים 

קיום על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש ל
שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת 
תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל 

 יחולו על הקבלן.

ת תבוצענה באישור מוקדם אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודו 
ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות בקרבת קווי ביוב, 
מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. כל התשלומים בגין הנ"ל 

ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני 
הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי 

 כלשהו.

 

 

 אחריות 00.37

 -בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  
, אחרונות וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה תעודות אחריות לצנרת, אביזרים

 יוסבו לחברה.

 

 

 בטלת ציוד 00.38

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא  
 כלשהן.תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות 
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 שינויים בהיקף החוזה  00.39

מהיקף החוזה הכללי.  25%המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף החוזה עד  
 השינוי יכול להתבטא בסעיף שלם או פרק שלם או בחלק מהסעיפים.

 לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלה. 

 בתביעות כלשהן עקב שינויים בהיקף החוזה.הקבלן לא יוכל לבוא  

 הובלות 00.40

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב  
הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של 

 הובלה.הקבלן לתשלום עבור 

 אתר סילוק פסולת 00.41

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור  
 עבודה זו.

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. לא  
 תוכר כל תביעה בגין עבודה זו.

 ירה על הנוףשמ 00.42

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ  
 לגבול העבודה )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 

 

 

 ציר הפרוייקט  00.43

הקבלן יקבל קווי בסיס המסומנים בשדה. על הקבלן לאבטח ולשמור את קוי הבסיס משך כל זמן  
 העבודה ובאופן שיוכל לחדש אותו לצרכיו הוא או לפי דרישת המפקח.

 קבלת העבודה 00.44

מסר למפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי יהעבודה ת א.  
קונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע". חתימת המפקח למסירת העבודה, לרבות תי

העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע 
בשום העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק" והמועצה המקומית, אולם, 

 המזמיןאין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם  מקרה
 מחייבות את הקבלן. המזמיןרק הוראות המפקח מטעם  בנהלים המקובלים. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה,   
 המתאימה: עירייה, חב' "בזק", חב' חשמל וכו'. מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית

במקרה ותיערך מדידת בקורת ע"י גורם חיצוני ויתגלו הפרשי או הפרשים מעל המותר בין מדידה  ב. 
אשר הוגשה ע"י הקבלן למפקח, ישא הקבלן בכל   ההוצאות  "AS MADE"זאת ובין מדידה 

 הקשורות בביקורת חיצונית.

 הפרויקטשילוט  00.45

 3.0-כ   בגודל של  ,( שלטי מתכת2) ארבעהעל חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה,  ,הקבלן יציב 
 מ'. X 4.0 מ'
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 על גבי השלטים יופיעו: 

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף.,שם היזם, חברת הניהול  - 

 מהות הפרוייקט' והעבודות המבוצעות. - 

 פרטי הקבלן. - 

 המתכננים.פרטי  - 

 פרטי הפיקוח. - 

 פרטי הניהול. - 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקומם המדויק יקבעו על ידי המפקח, על פי  
 מהמועצה.דוגמא 

 השלט יוצב בכפוף לחוקי עזר מקומיים של הרשות המקומית. 

 במחירי היחידה.לא ישולם בנפרד  עבור שלטים אלה ורואים אותו כנכלל  

 מס בולים 00.46

 מבוטל. 

 מים וחשמל 00.47

ההתחברות אל מקור מים חשמל וטלפון, וחשבונות המים, החשמל לביצוע העבודה, יהיו באחריות  
 הקבלן ועל חשבונו.

 תכנית עבודות עפר   0.48

יום מיום מתן צו התחלת עבודה תכנית צבעונית לביצוע עבודות עפר בקנ"מ  15הקבלן יגיש למפקח תוך  
והכוללת סימון באדום של שטחי החפירה/ החציבה, סימון בכחול של שטחי המילוי וכן טבלת  1:1250
 נפחים.

 מהנדס ביצוע באתר 00.49

 א אחר ההוראות הבאות:בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר במפרט הכללי על הקבלן למל 

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים  
)חמש( שנים לפחות ובעל נסיון מספיק, לדעת המנהל בביצוע עבודות  5והאדריכלים עם ותק מקצועי של 

 מהסוג הנדרש בחוזה זה.

 ., תנאי חובהבמשך כל שעות העבודה ,המהנדס יימצא באתר . 1 

 תנאי לביצוע יציקות תהייה נוכחות  מהנדס הביצוע לאורך כל משך היציקה. . 2 

בעבודות קונסטרוקציה ובניה הקבלן מקבל על עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי  . 3 
לביצוע השלד" כמשמעו התיק בנין )היתר בניה( וגם אם לא קיים היתר בניה יחתום  מהנדס 

 יצוע השלד".הביצוע מסעם הקבלן כ"אחראי לב

 מנהל עבודה .5000

על הקבלן להפעיל, כחלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם וזאת ללא כל תשלום נוסף, מנהל עבודה, מאושר ע"י  
 .משרד העבודה, שיהיה נוכח לאורך כל תקופת הביצוע, בכל שעות הפעילות, באתר העבודה

  חותמת חתימת הקבלן:   תאריך: 
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 1/2-מסמך ג'

 8/2019, מכרז מס' בלתי נפרדהמהווה חלק 

 מפרטים מיוחדים, אופני מדידה ותכולת מחיריהם

 

 הערה:

.  המפרט הקובע הינו עפ"י הפרק המתאים 51 -ו 40לעיתים קיים סעיף דומה בפרקים שונים ובמיוחד בפרקים 
 לכתב הכמויות.
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 'א -2/1ג

 ומאור רחובותמפרט טכני מיוחד לעבודות תשתית, הכנות 
 מוקדמות 80פרק 

 : תנאים מוקדמים 08.1

הקבלן כנהוג  תאורת רחובות ע"יהקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע  א. 
 . 3210המוכר כמדף ו ( 2005של אפריל תשס"ה  )נוסח חדשבהתקשרויות של מדינת ישראל  

למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, מפרטים כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות,  ב. 
טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. על הקבלן לרכוש 

 לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.

קירות, שהדרישות המנחות הן לשמור על הבניינים, אופים, בנוי,  העבודה תבוצע בתוך שטח ג.  
. כמו כן, יש לקבל אישור מהמפקח לשימוש , תאורת שבילים, גינון ומסלעותכבישים ומדרכות

 בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש. 

יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים המיוחדים,  ד. 
 התוכניות כמשלימים זה את זה.ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות ו

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות משלימות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר  ה. 
בתוכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רשימת 

 הכמויות.

בהן, בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות  ו. 
בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה 
מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד 

 הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות.

א יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות אם הקבלן ל ז. 
 עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.

הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם חשיבות  ח.  
נוי במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שי

 ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה למוצר שווה ערךהמונח " ט. 
מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב 
והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו 

 הבלעדי של המהנדס.

מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות והתוכניות,  י. 
רת הצינורות בקירות, להעב ןחומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בבטו

תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים לביצוע 
העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המיסים ביטוח  ובטיחות, בלי 

ות הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת העבודות לשביע
 רצונו המלאה של המפקח.

חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות  יא. 
בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם 

ביעות רצונו של בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות לש
 המפקח.
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 : כללי 08.2

לתאורת רחובות, באזור תעשייה תפן  עבודות חשמלהשלמת המפרט להלן מתייחס לביצוע  .א
 הכוללת עמודים וזרועות ופנסים,  המבוצעת ע"י מ.מ. תעשייתית מגדל תפן. 

 העבודות יבוצעו לפי :

 חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון. . 1

 התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, הארקות. .2

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. .3

 תקנות והוראות חברת בזק. .4

מפרט הנחיות מיוחדות לתכנון והקמת מתקני תאורת רחובות של מחלקת הנדסה במ.מ.  .5
 תעשייתית מגדל תפן. הקבלן חייב לדאוג לקבלת מסמך זה ממשרדי המועצה.

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. .6

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  .7

 .עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל
 

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה: .ב

 קרקעיים לתאורת חוץ.-חפירות וקווים תת .1

 זרועות ופנסים.החלפת עמודי תאורה ,  .2

 מרכזיית מאור חדשה ושיפוץ שתי מרכזיות תאורה קיימות. .3

 .HOT-חברת החשמל, בזק ותאורת חוץ, הכנת שרוולי חציה עבור  .4
 

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות  ו/או  .ג
במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים 

 המצ"ב.     

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן רק  .ד
 ת המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.חלק מהעבודו

 חשמלאי ראשי לפחות. ןהעבודה תימסר לקבלן בעל רישיו .ה

 
 : חפירות 08.3

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או המדרכה  110החפירות עבור הכבלים והצנרת יהיו בעומק 
מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  מוזכרות חפירה, פרוש לצורך זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה. בכל 

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.

י לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר גרוס )פודרה( נקחול בס"מ  10החפירה תרופד בשכבה של 
ת הנחתם. יש להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט בתוכנית. מעל שכב

המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמלמ.נ." כנדרש, ולסתום את החפירה 
 מוד לפחות. 97%ולהדק עד להגשת צפיפות  בחומר נברר

על הקבלן לקבל  אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת 
הימנע מפגיעה במע' תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל קרקעית קיימת. האחריות ל-תת

 .תקלה במע' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו
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 צנרת תת קרקעית וכבלים : 08.4

משיכה  קשיח ותכלול חוט PVCהצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס  .א
 מ"מ. 8מניילון 

על הקבלן לקבלן  הצנרות יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זה.  .ב
אישור לחפירה ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת 

 אישור המפקח לכך.

 מ"מ תהיה מטיפוס שרשורי קוברה דופן כפולה. 80בקוטר  ,הצנרת לתאורת חוץ .ג

 של חברת החשמל. 8תהיה בעלת דרג  PVC -"מ  ממ 110בקוטר   ,צנרת חשמל -

 של חברת החשמל. 10תהיה  בעלת דרג  ,מ"מ 160בקוטר  ,צנרת -

 של חברת החשמל. 10תהיה בעלת דרג  ,מ"מ 200בקוטר  ,צנרת -

 צנרת תקשורת בחציה תהיה: .ד

 .13.5י.ק.ע  ןמפוליאתילמ"מ תהיה  75או  50צנרת   -

 דגם מריפון. PVC-מ"מ תהיה מ 100צנרת בקוטר   -
   

 בריכות/שוחות מעבר : 08.5

הבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה, טבעת עליונה ומכסה עגול. קוטר 
 40הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה בכביש או באזור נסיעת כלי רכב תהיינה למשקל 

 טון עם מכסה מתכתי.

 טון עם מכסה בטון טרומי.  12.5הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל 

 כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון של 

 השוחה, כולל סתימת החציבה ע"י בטון.

 ס"מ בה כתוב סוג הבריכה )חשמל, 5הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל 
 תקשורת וכו'(.

 
 : עמודי תאורה 08.6

 .מגולוונים באבץ חם בטבילה, בעלי תו תקן ישראלי  עמודי התאורה יהיו מפלדה, .א

 מטר )עמוד + זרוע(, יהיה חתך עגול קוני  תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר.  8 עמוד בגובה .ב

 מטר, יהיה חתך מתומן תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר.  8עמוד בגובה  .ג

כל עמוד יכלול  כל עמוד יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג אלן מצופה קדיום.  .ד
 .פלטה תחתונה מרותכת עם משולשי חיזוק

 ,ברגי יסוד 4יצוק בחפירה ויכלול לפחות  30 -יסוד הבטון של העמוד יהיה עשוי בטון ב .ה
אומים עליונים  4 ,דסקיות קפיציות, אומים עליונים 4 ,דסקיות ,תחתוניםאומים 
 אומים לכל עמוד(. החלק הנותר של בורג יכוסה בזפת קרה למניעת חלודה. 12)סה"כ 

 
 גופי תאורה : 08.7
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מחירי גופי התאורה בכתב הכמויות כוללים אספקה והתקנה כולל כל ציוד ההדלקה,  .א
מצתים, נורות, כבל כופל הספק וכל הנדרש. ההתקנה תכלול את כל חומרי העזר כגון 

 , מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, קופסאות הסתעפות וכל הנדרש קומפלט.  מתלים

, פנסי ליד דוגמת הקיים יהיו מטר דובה  8ד מתומן שיותקנו על עמופנסי תאורת הרחובות  .ב
 הקבלן יקבל  אישור של המתכנן והמזמין לפני הזמנת הגופים. 

, מחברים ואת קטע הכבל מפתח הציוד מתליםמחיר פנס תאורת חוץ או הצפה כולל גם  .ג
 לפנס. בעמוד ועד

המוצעות על ידו עם באחריות הקבלן בדיקת נושא התאמת ציוד ההצתה לסוג המנורות  .ד
 יצרן גופי התאורה והמצאת אחריות להתאמה זו.

 
 

 סימון ושילוט : 08.8

 כל האביזרים, גופי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, לוחות חשמל,  מפסקי בטחון ישולטו
גווני. גוון השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן כאשר אביזרי החרום יהיו כתב -בשילוט סנדוויץ' חרוט דו

לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי פח או מסמרות פלסטיות מתאימות. רשימת שילוט 
 תוגש למתכנן לפני ביצוע.

ס"מ, אשר יחובר לעמוד  11לטות גודל אות כל עמודי התאורה ישולטו ע"י שילוט מפח עם אותיות בו
 באמצעות ברגי פח או ניטים.

כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים.  כל נקודות ההארקה תשולטנה ע"י שילוט              "הארקה 
קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מיציקת מתכת מותקן על מבנים או מוטבע -לא לנתק".  כל התוואים התת

 טח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.באספלט או במש
 

 : חומרים וציוד 08.9

כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י  .א
 מכון התקנים וח"ח.

לאישור המהנדס או על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם  .ב
 המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 : תאומים אישורים ובדיקות 08.10

החיבור הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני  .א
 והניתוק.

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן  .ב
שהקים ויתקן מיד את כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י 

 הבודקים.

והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או  בדיקת ח"ח .ג
נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה 

 תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

 עבורם בנפרד.  התיאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם .ד
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 : תנאים מקומיים 08.11

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע  א.   
במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים 

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל 

על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע בכל האמצעים  ב.   
העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל 
האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו וציודו בין 

על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר אם יבוצע על ידו, 
 חלק כלשהו מהעבודה.

 
 אחריות: 08.12

חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י  12הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  .א
המפקח. במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד 

 בונו.שהתקין מיד ועל חש

 בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש. .ב

 תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע. ג.     
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 'ב -2/1ג

 מפרט טכני מיוחד לעבודות סלילה - 51פרק 
 

 
 עבודות הכנה ופירוק 51.1

 
 פרוק תקרה שוחות ללא התאמת 51.1.500

שוחות מסוג כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה  של מכסי התאמה  באתר יהיה על הקבלן לבצע במקומות שונים
 כוללת:

 המפקח לביצוע ההתאמה. קבלת הוראות -
 מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. הצבת מחסום -
 הקיים ומסגרתו. פרוק מכסה -
 ליצירת צווארון.בטון היקפית  יציקת חגורת -
 תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. ביטון המסגרת -
 הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל העבודות -
 סילוק הפסולת. -

 ותשלם ביח' כמסווג בכתב הכמויות. העבודה תימדד
 פרוק תקרה שוחות כולל התאמת 51.1.501

 שוחות למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת: של התאמת תקרות  לבצעבאתר יהיה על הקבלן  במקומות שונים
 קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה. -
 מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. הצבת מחסום -
 פרוק אספלט מסביב למכסה. -
 חפירה מעל למפלס שתאשר מרווח עבודה מתאים. -
 פירוק התקרה הקיימת. -
 חה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.פירוק חלקי בקירות השו -
 יציקת תקרה חדשה. -
 יצקת צווארון מבטון. -
 תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. ביטון המסגרת -
 הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל העבודות -
 סילוק הפסולת. -
 

 ותשלם ביח' כמסווג בכתב הכמויות. העבודה תימדד
 חישוף והורדת צמחייה 51.1.580

במפרט הכללי כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים הקטנים  51011,51012העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים 
במפרט זה. גבולות ביצוע העבודה ייקבעו ע"י המפקח בכתב. עקירת שיחים על שורשיהם תחשב  51.1.590מהמפורט בסעיף 

 ה לתשלום לפי מ"ר.כנכללת בעבודות החישוף. המדיד
 עקירת עצים ושורשיהם 51.1.590

בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח לא ייתן אישור כזה לקבלן 
לפני שזה יציג בפני המפקח אישור ממחלקת הגנים של הרשות המקומית או קק"ל לעקירה. "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין. 

מ'. כל מה  1.5ס"מ בגובה  15-לצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ, בניגוד למפרט הכללי, צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול מ
ת עץ, חיתוך ענפיו ואיסופם, עקירת הגדם על שורשיו, תשמתחת לקרטריון זה ייחשב להסרת צמחייה. העבודה כוללת: כרי

 לפי יח' כולל האמור לעיל. מילוי הבור בשכבות מילוי והידוקן. המדידה לתשלום
 פינוי ערמות פסולת .1.60051

ויאותרו  ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור ערמות פסולת קיימות בשטח. במידה בהתחלת העבודה
 ערמות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:

 תכנית. המיועדות לפנוי מהמפקח וסימונן ע"ג קבלת הערמות -
 הערמות לצורך חישוב הכמויות.מדידת נפח  -
 פנוי ערמות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר. -

 לפני פינוין. מדידת הערמות מחושב ע"י תימדד ותשולם במ"ק העבודה
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  סילוק פסולת ועודפי חפירה/חציבה 51.1.601

שפיכה מאושר ע"י הרשויות. במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום  51.01.7בסעיף  בנוסף לאמור
התשלום לרשויות על חשבון הקבלן לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה 

 (.51.1.600מעבודות הקבלן ולא הייתה באתר לפני תחילת העבודה )סעיף 
 עטיפת בטון לצינורות קיימים 51.1.610

ובמקומות בהם יורה המפקח, על הקבלן לבצע עטיפות בטון לצנרת קיימת ו/או מתוכננת, במקומות המסומנים בתוכניות 
 העבודה כוללת:

 גילוי הצינור )כבל הקיים ו/או המתוכנן בחפירה זהירה(. -
 הנחת תבניות בגבול היציקה וסידור הברזל. -
 .20-יציקת בטון ב -
ס"מ  20ונותיו לשכבה. רוחב עטיפת הבטון יהיה החזרת מילוי סביב הצינור בבקרה מלאה בחומר מילוי המתאים בתכ -

 ס"מ. 20מ"מ כל  8ס"מ מקצה הבטון תונח רשת ברזל בעובי  20מקצה הצינור לכל צד. בהיקף עטיפת הבטון ובמרחק של 
 העבודה תמדד במ"ק כמסווג בכתב הכמויות ללא סיווג לקוטר הצינור ו/או מידות הצינור. התשלום:

 פירוק מדרגות 51.1.640
מקומות המסומנים בתוכניות ובהתאם להנחיות המפקח על הקבלן לבצע פירוק מדרגות. פירוק המדרגות יבוצע לאחר ב

סימון גובה מפלס מתוכנן ואישור המפקח כפוף לתיאום עם בעלי המגרש שאלו מוליכות המדרגות. העבודה כוללת: סימון 
 תאם לצורך, פירוק המדרגות, פינוי הפסולת.המפלס המתוכנן, תיאום עם בעלי המגרש והמועצה המקומית בה

 
 עמודי חשמל, תאורה ובזק העתקת 51.1.720

רחוב או בזק,  בתוכניות ו/ או לפי הוראות המפקח באתר, יבצע הקבלן העתקת עמודי חשמל, תאורת במקומות המסומנים
 הנ"ל, ו/או בזק. לחילופין, במקומות חב' חשמל או העתקת עוגנים לאחר תאום עם הרשויות המתאימות והרשות המקומית,

בעלי  תבוצע ע"י במידה והעבודה ותשולם ביחידות. בעלי המתקן עצמו. העבודה תימדד העבודה עשויה להתבצע ע"י
 המתקן, היא לא תשולם לקבלן.

 
 

 עבודות עפר  51.02
 חפירה / חציבה 51.2.310

בכל סוג קרקע  מצוין חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבהבמפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו  בנוסף לאמור
 שהוא ובכלים מסוג כלשהם.

 במפרט זה. 51.01.45סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות כמתואר בסעיף  כן כולל כמו
 העבודה כוללת:

 
 תהום. לרבות חפירה במימסעות ובכל התנאים  כמתוכנן בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדוזרים, חפירה  א. 
 במידת הצורך. ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים באזורים מוגבלים חפירה ב.  
 לצרכיי גנון, מלוי גס   ואחסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון: אדמה החומרים החפורים מיון   ג.  

 לשכבות עליונות וכו'. בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח      
 למלוא גס, אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת אבן. חומרים החפורים הכשרת  ד. 
 לשטחי מלוי ופזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי. מיטב החומר העברת    ה. 
   .הרשויות למרחק כלשהו הפסולת למקום מאושר ע"י ופינוי עודפי העמסה     ו. 
 מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה. פרוק  ז. 
 תיעשה על  החפירה( וסלעים  מלוי כלולה בעבודות מצב קיים באזור בולדוזרים )ששבירתם לצרכיי מדידת  ח.

 ז'. המדידה לתשלום    -א'  קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים     
 מחושב כאמור במפרט הכללי. מ"ק לפי     

 והידוק מבוקר של שטחים יישור  51.2.450
פער זמן שגרם לשנויים, פני  קבלן אחר ועקב אי דיוק או לעבודות יישור קלות בהן עבודות העפר נעשו ע"י זה מתייחס סעיף

חפירה ומלוא בתחום  המתוכננים ע"יהשטח הקיים לגבהים  השתית אינם בדיוק הדרוש ובמצב רעוע. העבודה כוללת יישור
הנדרשת  כן, הדוק פני השתית הסופיים לצפיפות והדוק מלוי.כמו ס"מ. הפרשים גדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה 20של 

 של המפרט הכללי. המדידה לתשלום לפי מ"ר. 21.1.73כמפורט בסעיף 
 הידוק ומילוי 51.2.520
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דות הידוק או מילויים כוללת עבודה עיבוד המדרונות לפני ביצוע המילוי בשיפוע בנוסף לאמור במפרט הכללי בזאת כי עבו
 כמתואר בתוכניות. המדרגות לא תמדדנה בנפרד ומחיר כלול במחיר הידוק המילוי שימדד לפי החתכים לרוחב.-2%
 מילוי מובא מבחוץ 51.2.601
  לפי דוח יועץ קרקע המצורף. חומר המילוי יעמוד בדרישות   
 

 
 מצעים ותשתיות 1.035

 כללי
במפרט הכללי, המצע יהיה מסוג א',  5103,5104עבודות המצע והתשתית במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצענה ע"פ סעיפים 

 אספקתו תהייה ממחצבה מאושרת ע"י מע"צ. על הקבלן לקבל אישור המפקח למקור אספקת החומרים מראש.
 

 עבודות אספלט 51.04
 לעבודות סלילה וריבוד בבטון אספלטמפרט טכני מיוחד 

 מבוא . 1
מפרט זה כולל דרישות טכניות מיוחדות לביצוע עבודות בטון אספלט מסוגי תערובות שונים, לרבות עבודות נלוות כגון 

)"פיתוח  40קרצוף ,ריסוס ,איטום סדקים ,הטלאות ותיקונים ועבודות נוספות. ה"מפרט הכללי לעבודות בניין" ובפרט פרק 
)"סלילת כבישים ורחובות"( שבהוצאות הוועדה הבין משרדית, בהשתתפות משרד הביטחון משרד השיכון  51אתר"( ופרק ה

, הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 1995מהדורת  –לביטומנים  161וצה"ל )במהדורתו העדכנית למועד המכרז(, וכן ת"י 
אינו מבטל אותם, אלא  161המתאימים במפרט הכללי ות"י המפרט המיוחד )מסמך זה( בא להשלים את האמור בסעיפים 

אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. בכל מקרה של סתירה ו/או פירוש שונה 
 בין המסמכים המתוארים לעיל על הקבלן להעיר לכך את תשומת ליבו של המפקח.

 עבודות אספלט. 2
כל עבודות בטון האספלט )הן מאבן דולומיטית והן מאבן בזלת(, ע"פ הסוגים המפורטים בהמשך. כל סעיף זה מתייחס ל

 במפרט הכללי. 51.04העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 
      דרישות ביצוע 2.1

 .עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות, ולהוראות המפקח .1
 ס"מ. 4באם לא צוין אחרת בתכניות ובהוראות המפקח, עובי השכבה במדרכות יהיה  .2
ס"מ, ובכל מקרה ע"פ רצונו של  6העבודה במהלך פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  .3

 המפקח.
רת מטאטא מכני שואב, ביום הסלילה, לפני ביצוע ריסוס המחאה, יטוטא השטח מכל חומר זר, מאבק או לכלוך, בעז .4

 לשביעות רצונו של המפקח. מודגש בזאת, שלא ישולם בנפרד עבור הטאטוא.
עבודות הריפוד יבוצעו רק לאחר השלמת עבודות ההכנה, עבודות התיקונים ופיזור הריסוס המחאה לשביעות רצונו  .5

 של המפקח.
שעות מסיום עבודת הקרצוף בקטע. בכל מקרה,  48-מ מודגש בזאת כי הריפוד על השטח המקורצף יבוצע לא יאוחר .6

אחראי הקבלן לאחזקת השטח המקורצף )קרי ניקוי, תיקון בורות ועוד( והבטחת תנועה בטוחה עליו עד למועד 
 הריבוד.

רק במקומות בהם אין תכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו ע"י המפקח, תותר עבודת פיזור ללא כבלי פלדה במקרה  .7
מ'.  8.4פיזור התערובת האספלטית תבוצע בעזרת מגמר אלקטרוני, המצויד במגלש פרקי, באורך מינימלי של זה, 

 עבודה ללא כבלים וללא מגלש תבוצע רק במקומות אשר אושרו בכתב ע"י המפקח.
 לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה. .8
ספלט, רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר, באם הנ"ל עומד בכל דרישות במקרה של תקלה ממושכת במפעל הא .9

 המפרט ואושר ע"י המפקח.
מודגש בזאת, כי על הקבלן להשתמש במגמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצוע. במקומות צרים ישתמש הקבלן  .10

 מ'. 1.50במגמר ברוחב 
כית בהתחברויות, ניתן לוותר על חיתוך השפה במקומות בהם משתמשים בלוחות או ביריעות יוטה ליצירת שפה אנ .11

 (.510445לרוחב )סעיף 
הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט, לרבות מריצה, מכבש בומג' ידני וכד', לעבודה באזורים  .12

של אספלט, בהם אין גישה לציוד הממוכן. בכל מקרה, מותנית העבודה הידנית באישור של המפקח לא יורשה פיזור 
 מעלות צלזיוס. 100-כאשר הטמפ' שלו נמוכה מ

דקות. לא  15תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף. מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות עוקבות לא יעלה על  .13
 תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות לפחות, באתר.
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לטית בעובי שיורה המפקח(, לפני ביצוע שכבת הציפוי, במידה ויידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה "מיישרת" )שכבה אספ .14
תבוצע שכבה זו בעזרת מגמר וציוד הסלילה רגיל. התשלום עבור שכבה זו יבוצע ע"פ מחיר היח' של שכבת ציפוי בטון 

 אספלט, ללא כל תוספת מחיר.
 ק"מ. 100מרחק ההובלה ממפעל הייצור לאתר לא יעלה על  .15
י סלילת שכבת בטון אספלט  חדשה מעל שכבה גרנולרית, לפני טאטוא פני השכבה לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפנ .16

הגרנולרית במטאטא מכני, תיקון אזורי "סגרגציה" )לא ע"י פיזור חומר דק מעל האזור(, ואישור הגבהים בהתאם 
 לתכנון לדרישות המפרט. מודגש בזאת, שלא ישולם בנפרד עבור פעולות מכינות אלו.

 
 
 
 

 ציוד 2.2
לפחות. שימוש במכבש שונה  PSI 110טון ובעל לחץ חישוק של  16המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינמלי של  .1

 מדרישה זו, דורש אישור בכתב של המפקח.
טון לפחות. שימוש במכבש שונה מדרישה  10גלגלים, יהיה המכבש במשקל  3במקרה של שימוש במכבש סטטי בעל  .2

 זו, דורש אישור בכתב של המפקח.
 הקבלן ימציא לידי המפקח תעודות שקילה עדכניות, שיעדו על משקל המכבשים לפני תחילת העבודה. .3
 גלגלים. 3הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויבראציוני )"טנדם"(, במקום מכבש סטטי בעל  .4

 בקרת איכות 2.3
דיקה מייצגת את מנת היצור או כמות הבדיקות למנת יצור תהיה בהתאם לנאמר במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. כל ב .1

 חלקה, בהתאם לכמות הבדיקות שבוצעה לאותה מנת יצור.
הקבלן אחראי לכך, שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה ומעבדן במשך כל זמן ייעור האספלט. המעבדה תהיה מצוידת  .2

 161ורחובות, לת"י במפרט הכללי לסלילת כבישים  51בכל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות, בהתאם לפרק 
ולמפרט הטכני המיוחד. המעבדן יהיה טכנאי מעבדה או הנדסאי בעל ניסיון בעבודה זו ובעל הסמכה לביצוע 

 הבדיקות, אשר יאושר ע"י המפקח. ללא הנ"ל, לא יורשה הקבלן לייצר אספלט.
 שרק המסחר והתעשייה.כל בדיקות המעבדה במסגרת החוזה, יבוצעו ע"י מעבדה ועובדים אשר הוסמכו לכך ע"י מ .3
מעלות  130-מעלות ונמוכה מ 165-לא יותר פיזור תערובת אספלטית, שהטמפ' שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ .4

 צלזיוס.
בכל מקרה שלדעת המפקח נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי הבדיקות במנת יצור, רשאי המפקח לקבוע, כי כל בדיקה  .5

 והניכוי יקבע בהתאם.משקפת חלק ממנת יצור/עיבוד 
במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו מממצאי בדיקת התערובת שאושרה ודעת המפקח  .6

חריגה זו מהותית, או בכל מקרה של שינוי מקור האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן  –
 מחדש, כמפורט בסעיף חומרים ותערובות. יחויב לבצע ע"ח תכנית הרכב וקביעת מרשם התערובת

בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה, רשאי המפקח להפסיק את העבודה  .7
 ולתבוע בדיקת הנסיבות הנ"ל, על חשבון הקבלן.

באותו יום )בציון בסוף כל יום עבודה, יציג הקבלן למפקח תרשים וחישוב שטחים של השכבה האספלטית שבוצעה  .8
מידות, כמויות ומיקום(. בנוסף, ינהל רישום שוטף של ממצאי בדיקות התערובת האספלטית, בציון תאריך אספקתן 
ומיקום הליבות שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת אספלט. הקבלן יצרף מדי חודש לחשבונותיו, את הריכוז הנ"ל 

 )תרשימי שטח, חישוביהם, כמויות וממצאי הבדיקה(.
 בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה. .9

 במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות, יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע הבדיקות המקוריות. .10
 מדי חום לבדיקת טמפ' האספלט. 2הקבלן יחזיק באתר, במהלך העבודה,  .11
הקשות, מכל  75הקשות או  50הכללי, מדגמי ה"מרשל" יהודקו ברמת אנרגיה של במפרט  5104בניגוד לכתוב בפרק  .12

 צד של הגליל, ע"פ החלטתו והנחייתו הכתובה של המתכנן ו/או המפקח.
 5לבדיקת מישורות שכבות האספלט, מחויב הקבלן להחזיק באתר סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום ,בעל רוחב של  .13

 מ"מ. 1כך ששקיעתו המקס' עקב משקלו העצמי בהישענו על קצותיו, לא תעלה על  מ', 3.6ס"מ לפחות ואורך של 
ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן, בהתאם לסעיפים המתאימים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי הניכוי אינו  .14

ור סטיות משחרר את הקבלן ממבדק ותיקונים לאחר השלמת העבודה. המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עב
 מדרישות המפרט, אשר לגביהן לא צוינו ניכויים במסמכי החוזה.

 בכל מקרה שע"פ דרישות המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות הכרוכות בכך ע"י הקבלן וע"ח. .15
 כל חומר שיסופק לאתר, ילווה בתעודת משלוח המפרטת את מקור החומר, סוג החומר ומשקלו. .16
-(, רשאי המפקח להוריד את דרגת ההידוק המינימלית ל12הקשות )סעיף  75-"המרשל" מהודקת ב במקרה שמערכת .17

 (.51045ע"פ סעיף  %97% )בניגוד ל96
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(, רשאי המפקח לדרוש כמות כפולה של בדיקות המוגדרות במפרט 10במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות )סעיף  .18
 .510425הכללי בסעיף 

 שות מוקדמותדרי –חומרים ותערובת  2.4
 של המפרט הכללי. 51041כל האגרגטים ליצור התערובת האספלטית יעמדו בדרישות סעיף  .1
העונה לדרישות  AC-20במפרט הכללי, הביטומן ליצור התערובות האספלטיות יהיו מסוג  510416בניגוד לרשום בסעיף  .2

 .1995מהדורות  1, חלק 161התקן הישראלי 
, רשאי המפקח להפסיק את אספקת האספלט עד 510411ערובות מהדרישות שבסעיף באם יחרגו תכונות האגרגטים בת .3

 לתיקון הניכויים שנתגלו.
 .2.5%מ"מ, יהיה  4.75, אחוז ספיגות של האבן למים באגרגטים המשתיירים על נפה 510411בנוסף לאמור בסעיף  .4
ע ע"י המתכנן ותאושר ע"י המפקח, תכולת ביטומן לעבודה )תכלות הביטומן במרשם התערובות( תהא התכולה שתקב .5

 בהסתמך על בדיקות המעבדה.
תערובת אספלטית, אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י המפקח, הינה "התערובת שאושרה"  .6

 )קו הדירוג של תערובת זו הינו קו הדירוג שאושר(.
המפקח תתאים התערובת לדרישות שכבה נושאת סוג א' באם לא נכתב אחרת בתוכניות או נקבע אחרת ע"פ הנחיות  .7

 )סעיף במפרט הכללי(. 4/3בעלת גרגיר מקס' של "
צפיפות המעבדה של תערובת האספלט מכל סוג שאושרה במערכת "המרשל", להוציא: תשתיות אספלט, אספלט מדרכות  .8

 מ"ק. 340ק"ג/  2ואספלט בזלתי קטוע דירוג, לא תפתח מ
ק"ג /מ"ק מהצפיפות  50-המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפתח מעבר לבכל מקרה של צפיפות  .9

 המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי המפקח להפסיק את אספקת תערובת האספלט.
תכונות המעבדה של כל סוגי התערובות האספלטיות, להוציא: תשתית אספלט, אספלט מדרכות ואספלט בזלתי  .10

במפרט הכללי. צפיפות השדה של התערובות הנ"ל תתאים לדרישות סעיף  510423ת סעיף קטוע דירוג, יעמדו בדרישו
 במפרט הכללי. 51045

 .510421בשכבות נושאות עליונות קו הדירוג המוצע ע"י הקבלן יהיה בקרבת הקו התחתון של תחום הדירוג בסעיף  .11
 
 קרצוף פני אספלט קיים. 3

אספלט קיימת, באתרים בהם מבוצעות אחזקה יסודית או שיקום, ואינה עבודה זו מתייחסת לקרצוף מיסעת בטון 
מתייחסת לעבודות תיקונים )הטלאות(. ליתר הבהרה מודגש שהשטח המקורצף המינמלי הינו ברחוב נתיב לו ובאורך הגדול 

 מ'. 20.0-מ
 כללי 3.1

או בלתי רציפים לאורך הרחובות, /הקצוף יבוצע בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח, לעומק הנדרש, בשטחים רציפים ו .1
 כך שיאפשר התקנת שכבה אספלטית חדשה.

באם יידרש ע"י המפקח, על הקבלן לסמן את תחום שטחי הקרצוף בקו בצבע צהוב ואת עומק הקרצוף בנקודות הרשת  .2
בתחום השטח המקורצף בהתאם למקובל, עבור עבודתה התקינה של המקרצפת, ובהתאם לגבהים שבתוכניות 

 חיות המפקח.ובהנ
 .2מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט )"פלטות"( בגודל העולה על " .3
 פינוי החומר המקורצף יתבצע לאתר אשר יוקצה לכך ע"י המזמין. .4
חומר המקורצף ישאר בבעלות המזמין, אלא באם יידרש הקבלן לסלקו מהאתר. במקרה של סילוק החומר המקורצף,  .5

 צע העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו.תבו
 ציוד ושיטת הקרצוף 3.2

 במפרט הכללי לגבי ציוד ושיטת הקרצוף,תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות: 51047בנוסף לנאמר בסעיף 
ס"מ )נמוך  – 0.5הקרצוף יעשה בבקרה אלקטרונית, בעובייה לפי מסמכי החוזה והנחיות המפקח. דיוק הקרצוף יהיה  .1

 בחצי ס"מ(, ובכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן.
 מיד עם גמר הקרצוף ינוקה השטח במטאטא מכני. .2
במידה ולאחר סיום הפעולות המתוארות להלן ישארו עדיין דיסקים, אזורים מעוררים או בורות בשטח המקורצף,  .3

מאפשרים תנועה נוחה ובטוחה של כלי רכב  שע"פ שיקול דעת המפקח אינם מאפשרים ביצוע שכבת ריבוד ו/או אינם
ומצבם אף עלול להחמיר עקב תנועה זו, רשאי המפקח להורות על ביצועה הטלאות ו/או איטום סדקים בהתאם 

 לנוהלים המפורטים במפרט. פעולות אלה יבוצעו מיידית, עם גמר הקרצוף ולפני פתיחת השטח לתנועה.
, או שפני השכבה המקורצפת יהיו בלתי אחידים, רשאי 20%( יעלה על 2.3 באם שטח התיקונים באזור המקורצף )סעיף .4

 ס"מ. לפני סלילת שכבת הריבוד. 3המפקח להורות על ביצוע שכבה "מיישרת" מבטון אספלט חם בעובי עד 
                                                                                                                                 מודגש בזה, כי במקומות צרים, ליד אבני שפה בשוחות במידה וידרש, יבצע הקבלן את עבודתו בעבודת ידיים.      .5

           המדידה: לפי מ"ר.                                                                                                             
התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. התשלום אינו כולל ביצוע הטלאות מקומיות, איטום 

 סדקים ושכבה מיישרת באם תדרשנה.
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 ריסוס יסוד    4
דה עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית )תשתית או מצע( לפי ריבודה בשכבה אספלטית חדשה. כל שלבי העבו

 במפרט הכללי.  510442והחומרים, בהתאם לאמור לגבי הריסוס יסוד בסעיף 
 המדידה: לפי מ"ר.

 התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. לרבות טאטוא פני השטח לפני הריסוס.
 ריסוס מחאה    5

ריבודה בשכבה אספלטית חדשה. בנוסף לאמור לגבי עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מחאה, לפני 
 במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות: 510442הציפוי בסעיף 

השטח לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגירים וחלקיקים רפויים, לשביעות רצון המפקח באם יידרש ע"י  .1
 ון הנדרש.הפיקוח, יבצע הקבלן גם טאטוא להגשת הניקי

 או ש"ע. STEסוג הריסוס יהיה  .2
 ק"ג / מ"ר. 0.3כמות הריסוס היא  .3
זמן ההשפעה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה או לחילופין עד לקבלת פני שטח  .4

 שחורים וחופשיים ממים.
 הספיגה ולפני הנחת שכבת הריבוד. עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה. חול זה יסולק בגמר תהליכי .5
 באחריות הקבלן למנוע כל תנועת ציוד מכני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד לריבודו.   .6

 המדידה: לפי מ"ר.
 התשלום: כולל את כל המחירים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל. לרבות טאטוא. 

 
 

 עבודות אחזקה ותיקונים.   6
 איטום סדקים 6.1

עבודה זו מתייחסת לאיטום סדקים בודדים ומקומיים במיסעות אספלט, לצורך מניעת חדירת מים למבנה דרך הסדקים 
 ע"י סתימת הסדקים ואיטומם בחומר גמיש. העבודה תבוצע במקומות שיוגדרו בתוכניות ו/או ע"י המפקח.

  סוג הסדקים המטופלים .1
 תעשה הבחנה בין: 

 מ"מ. 20אינו עולה על שרוחבם  –סדקים צרים 
 מ"מ. 20-שרוחבם גדול מ –סדקים רחבים 

 החומרים למילוי הסדקים.   2
 .או חומר איטום אחר אשר יאושר ע"י המפקח c180בטמפ' של  80-100או  60-70ימולאו בביטומן מסוג  –סדקים צרים 

עובר  100%ביטמוני( בעל דרוג קל, תערובת של חול מחצבה  – REAL SLURRYימולאו בדייס ביטמוני ) –סדקים רחבים 
 .#4נפה 

 הכנת השטח לטיפול.   3
לפני פעולות האיטום יש לנסר ולנקות את הסדקים מאבק, לכלוך חלקיקים רפויים וגופים זרים. במקומות ששפת הדק 

מוחלש של ס"מ על מנת לסלק את האזור ה 2ס"מ ולרוחב  2מתפוררת יהיה צורך לבצע "הרחבה" של שפת הסדק לעומק של 
 שפת הסדק ולהקל על האיטום.

 מ"מ. החומר המפורר ישאב או ידחק החוצה מהסדק ע"י אויר דחוס. 20מ"מ לעומק  5יבוצע ניסור ברוחב  –סדקים צרים 
מ"מ לקבלת אחידות בקירות הסדק.  20מ"מ ולעומק  5הניסור יעשה לאורך דפנות הסדק במסור ברוחב  –סדקים רחבים 

 יבוצע ע"י אוויר דחוס או ע"י מערכת יניקה.הניקוי 
 אופן הכנת תערובת הדייס הביטומני .1

 תערובת הדייס הביטומני תעורבב באתר ע"י מערבל בטון )או מערבל מכני שיוצע ע"י הקבלן, באם יאושר ע"י הפיקוח(.
 או ש"ע. CQS – 1סוג יח' נפח אמוליסיה ביטומנית מ 1יח' נפח מים,  1יח' נפח חול מחצבה,  3נוסח התערובת: 

 שלב א': ערבול מים ואמוליסיה.
 שלב ב': הוספת חול המחצבה וערבולו.

 עד קבלת עטיפה על פני האגרגנט. –זמן הערבול 
 ציוד ומלוי הסדקים .2

 מילוי הדיסק יעשה בעזרת ציוד ייעודי אשר יכלול: 
 דוד )מכל קיבול( בעל גוף חימום הניתן לוויסות.  .א
 מד חום. .ב
 שפיכה שתאפשר שפיכה מבוקרת של הביטמון לתוך הסדק בלבד.פיית  .ג

 אופן המילוי .3
שפיכת חומר המילוי מסדקים תבוצע מן האזור הנמוך כלפי מעלה, תוך הקפדה למנוע גלישת חומר מעבר לדפנות,במידה של 

 ה: לפי מ' אורך.שקיעת החומר בסדק מתחת למפלס פני השכבה, יש להוסיף כמות נוספת עד קבלת המפלס הדרוש. המדיד
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 התשלום: כולל את כל החומרים ושלבי עבודה המוזכרים לעיל.
 הטלאות 6.2

עבודה זו מתייחסת לתיקון יסודי של בורות ואזורי נזקים מקומיים בשטחי האספלט, ע"י סילוק החומר מהאזור ההרוס 
 או ע"י המפקח. /והחלפתו בתערובת בטון אספלט חדשה. העבודה תבוצע במקומות שיוגדרו בתוכניות ו

 כללי .1
 סעיף זה דן בביצוע הטלאות בשיטה ממוכנת, תוך העזרות מינ' בעודה ידנית.

 חומרים .2
, אשר תעמוד בדרישות המפרט  המיוחד  3/4הטלאות יבוצעו בעזרת תערובת בטון אספלט חמה בעלת גודל גרגיר מקס' של "

 והמפרט הכללי.
 איתור האזורים המטופלים וסימונם .3

הטלאות יבוצעו במקומות בהם ישנו הרס מקומי של השכבה האספלטית. אזורי ההטלאה בכל רח' יאותרו ויסומנו ע"י 
המפקח, בעזרת צבע על גבי המסיעה. השטח המטופל יהיה בעל צורה מלבנית שצלעותיו מקבילות וניצבות לכיוון התנועה. 

 מ מחוץ לשטח הפגוע, בתוך קטע מיסעה מוצג ותקין.ס" 20סימון תחום ההטלאה יבוצע באופן שיכלול רצועה של 
 
 איתור האזורים המטופלים וסימונם .4

מ' ועד לגודל מירבי שלרוחב כביש  1.0 × 1.5גודל השטח המטופל בכל טלאי בודד ישתנה מנקודה וינוע מגודל מינימלי של 
 מ'.  20.0מלא באורך של עד 

 ציוד העבודה .5
לביצוע ההטלאות ימצאו באתר העבודה בכמות הנדרשת ובמצב המכני התקין הנדרש כל המכונות הציוד והכלים הדרושים 

 לביצוע, משך כל זמן הפרוייקט.
 סוגי הציוד הנדרשים לביצוע ההטלאות, מפורטים להלן: 

                          ציוד קרצוף.                                                                                                 .א
 (, המאפשרות   COLD MILLERהקרצוף יעשה במקרצפות הפועלות בתהליך קר ללא כל חימום )      
 מ'.  1.0קרצוף ברצועות ברוחב מינמלי של       

 ציוד לניקוי השטח. .ב
 השטח המקורצף, יעשה שימוש במטאטא מכני בעל מערכת שאיבה סגורה. ניקוי  לצורך

 ריסוס. ציוד  .ג
 הריסוס יבוצע בעזרת מרססת בעלת ריסוס, המופעלת ידנית או מכנית ומאפשרת שליטה על כמות       
 הריסוס וכיסוי אחיד של השטח המרוסס.      

הנחת התערובת האספלטית באזורי הטלאים תבוצע בעזרת ציוד מסוג מגמים  ציוד להנחת התערובת האספלטית. .ד
(FINUSHERאו אריגיפיזור ב) ,עלי כושר תנועה עצמאי. על הציוד להיות בעל יכולת שליטה של רוחב הפיזור

 מ' לפחות וכן על עובי השכבה המפוזרת. 3.0מ' ועד ל  1.5החל מרוחב מינימלי של 
 מכבשים. .ה

 מערכות המכבשים תכלול: 
 " או שווה ערך.BOMAGמכבש ויבראציוני בעל גלגלי פלדה חלקים המופעל ידנית, מסוג " .1
. לחילופין בכפוף לאישור המפקח, ניתן להשתמש PSIטון לפחות ולחץ חישוק  9פניאומטי בעל משקל מכבש  .2

 טון לפחות.  3במכבש רוטט בעל תוף מתכת כפול, בעל כושר תנועה עצמאי ובעל משקל סטטי של 
  תהליך ביצוע הטלאות. .6

 תהליך ביצוע ההטלאה יכלול את הפעילויות הבאות, בהתאם לסדר הופעתן:
ס"מ. באזורים סביב או בסמוך לשוחות או  5לעיל( לעומק של  3קרצוף האזור המטופל )בהתאם למוגדר בסעיף  .א

 מתאים, יבוצע הקרצוף ע"י עבודה ידנית, בשיטה שתאושר ע"י המפקח.
 סילוק החומר המקורצף מאזור ההטלאה וניקויו מאבק, חלקיקים רפויים וגופים זרים אחרים.  .ב
ההטלאה בציפוי מחאה )עד קבלת כיסוי מלא של השטח( )תוך שימת דגש על דפנות הקרצוף( ריסוס אזור  .ג

 . ETSאו  SS ,1 –SSG -1בחומר מסוג 
מילוי אזור ההטלאה בתערובת בטון אספלט. אזורי התפריט יעובדו בדומה לטיפול בתפריט מעבדות בטון  .ד

 אספלט, כמוגדר במפרט. 
 מכבש בעל גלגלים החלקים ושישה מעברים של המכבש הפניאומטי.הידוק אזור הקרצוף במעבר אחד של ה .ה
( יתקבלו פני שכבה מעורערים בתחתית הבור, בכפוף להוראות המפקח. יש 2בבורות בהם לאחר הקרצוף )סעיף  .ו

ס"מ ולהניח  1להדק את השכבה עד להתייצבותה, או לחילופין לסלק החומר המעורער לעומק נוסף של 
 ולהדקו, ולאחר מכן להמשיך בטיפול בהתאם. 2שכבות של  5-ית בבמקומו תערובת אספלט

 בקרת גבהים ואיכות .ז
 התערובת האספלטית להטלאות תעמוד בכל דרישות הטיב המתאימות לתערובת בטון אספלט. .ח
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לאחר גמר הכבישה, ייבדק גובה התיקונים יחסית לאזורי המסיעה שמסביבו, בעזרת סרגל מתכת סטנדרטי  .ט
+ ס"מ. 0.5, כמוגדר במפרט. הפרש הגבהים בין התיקונים למסיעה שסביבם לא יעלה על לבדיקת מישוריות

ס"מ. כמו כן , הפרשי הגבהים על פני אזור  1.5כמו כן הפרשי הגבהים על פני אזור ההטלאה לא יעלה על 
 ס"מ. אזורים בהם תנאים אלה לא יקוימו, יקורצפו מחדש ויתוקנו בהתאם. 1.5ההטלאה לא יעלה על 

 
 
 פיזור ידני .7

רק באזורים בהם אין גישה לציוד הפיזור ואשר אושרו ע"י המפקח, יורשה פיזור ידני בעזרת הציוד המתאים, 
 תוך שמירה על קבלת עובי וצורת שכבה בהתאם לנדרש.

 המדידה: לפי שטח הטלאות, במ"ר.
 צוף, ניקוי וריסוס מחאה(.התשלום: כולל את כל החומרים, הציוד ושלבי העבודה המוזכרים לעיל )לרבות קר

 
 

 )ראה פרט(תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות/ בורות 
עבודה זו מתייחסת לתיקון המסיעה באזורים של חציות מערכות תת קרקעיות, כאשר התיקון הקיים או כאשר פני 

התיקון. כמו כן, מתייחסת העבודה האספלט בחיבור התיקון הישן גבוהים או נמוכים מגובה פני האספלט, משני צדי 
 ( ואשר אושרו ע"י המפקח.6.2לתיקונים ידניים של בורות בפני המיסעה, במקומות בהם לא ניתן לבצע הטלאות )סעיף 

 ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים:
קו התיקון הקודם ס"מ מחוץ ל 20ניסור המיסעה משני צידי החצייה/הבור המיועדים לתיקון. הניסור יבוצע בכל צד,  .1

ס"מ רחב יותר מאשר בתיקון המקורי(.  הניסור בעזרת מסור  40-ובתוך שטח המיסעה התקין )רוחב תיקון חדש יהיה ב
קוי ניסור( יהיה מ'.  2מכני, בניצב לפני המיסעה ולכל עובי השכבה האספלטית. הרוחב המינמלי של התיקון )מרחק בין 

 קרצוף. לחילופין, ניתן לבצע עבודה זו ע"י
השכבה האספלטית תסולק מתוך הקטע שנוסר. פירוק השכבה יעשה באופן זהיר ובמידת הצורך גם בעבודות ידיים, על       

 מנת למנוע את ערעור השכבה האספלטית סביב אזור התיקון.
דה זו תבוצע ס"מ מפני האספלט הקיימים. גם עבו 15חומר המילוי ו/או המצע יסולק מאזור התיקון, לעומק כולל של  .2

 בזהירות ובמידת הצורך העבודה ידנית.
 תחתית החפירה תהודק בעזרת מכבש ידני רוטט או פלטה ויבראציונית, לשביעות רצון המפקח. .3
 5–שכבות, עובי שכבה מהודק  30-(. המילוי וההידוק יבוצע ב3/4התיקון יבוצע בבטון אספלט חם )בגודל גרגיר מרבי " .4

ס"מ( לשביעות רצון המפקח. גובה פני האספלט לאחר  51–יבוצע בעזרת מכבש ידני רוטט  כולל תיקון עובי )ההידוק
 ההידוק, יהיה זהה לגובה פני השכבה של המיסעה המקורית.

 המדידה: לפי שטח תיקון במ"ר.
 התשלום: כולל את כל החומרים, הציוד לשלבי העבודה המוזכרים לעיל.

 ת קרקעיותתיקון שטחי של חציות מעל מערכות ת 6.4
עבודה זו מתייחסת לטיפול במישוריות הכביש באזורים של חציית מערכות תת קרקעיות, וכאשר פני האספלט בחיבור  

 שנה ומעלה(. 1התיקון הישן נמוכים או גבוהים מגובה פני האספלט משני צדי התיקון )ההתייחסות היא לתיקונים בני 
 

 ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים:
 פני תיקון ישן בולטים 6.4.1

 יבוצע קרצוף שטחי של האזור הבולט, עד לגובה פני המיסעה הקיימת.  .1
 במידה ותתקבל לאחר הקרצוף שכבה אספלטית יציבה ותקינה, לא תתבצע פעולה נוספת. .2
 (. 6.3"     )במידה ולאחר הקרצוף תתקבל שכבת מצע או שכבה מעורערת, יבוצע תיקון ע"פ נוהל "תיקון יסודי של חציות .3

 המדידה: במ"ר. 
 .6.3התשלום: יכלול הקרצוף בלבד, במקרה של תיקון יסודי יבוצע התשלום ע"פ סעיף 

 פני תיקון ישן שקועים 6.4.2
ס"מ מחוץ לקו התיקון הקודם )רוחב  20ניסור המיסעה משני צדי החצייה המיועדת לתיקון. הניסור יבוצע בכל צד,  .1

ס"מ רחב יותר מאשר התיקון המקורי(. הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני, בניצב לפני המיסעה  40-ב תיקון חדש יהיה
מ'. לחילופין, ניתן לבצע עבודה  1.0קוי ניסור( יהיה  2ס"מ לפחות. הרוחב המינמלי של תיקון )מרחק בין  5ולעומק של 

 זו ע"י הקרצוף. 
מ ( תתקבל שכבה אספלטית יציבה, יבוצע ריסוס של האזור ס" 5במידה ולאחר סילוק השכבה האספלטית )בעובי  .2

ס"מ )עד לגובה פני המיסעה משני  5המטופל )תוך שימת דגש על הדפנות( ותונח ותהודק שכבת בטון אספלט חם בעובי 
 צדי התיקון(.

ע"פ נוהל  במידה ולאחר סילוק האספלט תתקבל שכבה מעורערת ולא יציבה ו/או שכבה עם חומר חולי, יבוצע תיקון  .3
 (.6.3"תיקון יסודי של חציות" ) סעיף 
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 המדידה" במ"ר.
ס"מ. במקרה של תיקון יסודי יבוצע  5התשלום: יכלול את הקרצוף, הריסוס וההנחה של שכבה אספלטית אחת בעובי 

 . 6.3התשלום לפי סעיף 
 סלילת דרכים שוליים מחומר מקורצף 6.5

וליים בצדי דרכים מבטון אספלט מקורצף )חומר שקורצף ממיסעות בטון עבודה זו מתייחסת לסלילת דרכים ולסלילת ש
 אספלט באתרים שונים בתהליך של קרצוף קר(. מיוצב באמולוסיה ביטומנית.

 ביצוע העבודה יכלול את השלבים:
 תיחוח והידוק השתית. .1
 (.2גושים בגודל העולה על "ס"מ, הרטבתה ופיוסה )חומר מקורצף לא יכיל  15פיזור שכבת חומר מקורצף בעובי  .2
 4.5, בכמות של 1:  1, מדוללת במים ביחס  HFMS – 2או  HFMS – 1ריסוס פני הכבה באמולסיה ביטומנית מסוג  .3

 הריסוס יבוצע במעברים. ק"ג/ מ"ר.
הידוק ראשוני של השטח לאחר "שבירת" )התפרקות( האמולסיה, ע"י שני מעברים של מכבש טנדם רוטט בעל  .4

 טון לפחות. 2.5סטטי של משקל 
ימים )עד להתייעצות הסופית של החומר( וביצוע תיקונים  5השפרת השטח )ללא ביצוע כל טיפול( לתקופה של כ  .5

 מקומיים ידניים, במידת הצורך, של פני השכבה.
 .4הידוק סופי של השכבה ע"י מעברים נוספים של המכבש שפורט בסעיף  .6

 המדידה: במ"ר.
 שלבי העבודה והחומרים שפורטו לעיל.התשלום: יכלול את 

 
 
 
 

 ביצוע כבישים ומדרכות בסמוך למבנים הקיימים.
 

 ביצוע כבישים ומדרכות בסמוך למבנים הקיימים, יש להקפיד על הכללים הבאים:
 ס"מ כל שכבה,  20המילוי יבוצע במצעים מהודקים בשכבות של כ  .1
 ההידוק יהיה מבוקר ע"י המעבדה, .2
 מ' מהמבנים ע"י מהדק ידני לכל השכבות ובמיוחד לשכבות עליוניות. 4ההידוק בסמוך למבנים ועד מרחק של  .3
 יש לדאוג לניקוז נאות בגב הקירות ומוצא נאות של הניקוז. .4
 צול ועטוף בבד גאוטכני. 8ור שרשורי מחורר בקוטר הניקוז יבוצע ע"י צינ .5
 מומלץ לבצע שתי צינורות ניקוז בגבהים שונים ולאורך הקירות. .6
 יש לשמור על האיטום הקיים בגב הקירות. .7

 
 צנרת ניקוז מבטון מעבירי מים ותאים 51.05

 
 כללי 51.05.90

. בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו. 57הכללי פרק המתואר כאן בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור במפרט 
 בר(. 0.4הצינורות יהיו עם אטמים תוצרת וולפמן או ש"ע )לחץ עבודה 

 הנחת הצינור
 אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:

 עד מפלס מתוכנו, כולל בשטחי מילוי. + ס"מ 50חפירה לצינור בעומק מינמלי של קוטר הצינור החיצוני  .א
 יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.  .ב
 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים. 10פיזור חול בעובי  .ג
 טבה.שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( והידוקו ע"י הר 3-ס"מ מעל הצינור מבוצע ב 30מילוי חול עד גובה  .ד
ס"מ  והידוקן  20מילוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד למפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של  .ה

 בבקרה מלאה )למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרוחב בהם מספיק הידוק רגיל( .
וג א' מהודק בבקרה בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע ס .ו

מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחומרים חדשים לרבות משכבות האספלט מחוץ לרצועת הכביש. המילוי החוזר 
 יהיה מילוי מקומי נקי מאבנים וחומרים חדים בהידוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חיתוך במסור באספלט.

ס"מ עד פני שתית, במידה והעובי  50ומר מקומי כאשר עוביו לפחות בשטחי כבישים מתוכננים המילוי החוזר יהיה מח .ז
 ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'. 50-קטן מ

עד לרום תחתית אספלט בכבישים מתוכננים וביצוע מילוי ממצע  CISMבכבישים קיימים יש למלא את החפיר בבטון  .ח
 סוג א'.
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בנה הישן דינם ככבישים מתוכננים. במידה ויש לפתוח הכביש בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המ

 לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני בצוע המבנה החדש אז נחשבים לכבישים קיימים.
 

מ"א כמסווג בכתב הכמויות ) סוג צינור, כתרים, עמקים, ואופי השטח כבישים קיימים, שטחים פתוחים, -המדידה היא ב
 שבילים מרוצפים וכו'(.כבישים מתוכננים, 

התשלום: המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות ניסור, חפירה, מילוי חוזר, אספקה, הנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם 
של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים. עומק החפירה לצורך הסיווג לעמקים ימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור 

 ין עבודות עפר מתוכננות לתחתית צינור כנ"ל. פנימי בשטחים פתוחים שבהם א
 תאי ביקורת ושוחות תפיסה 51.05.270
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחת הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים כלומר יצוקים מחוץ לאתר  .1

 באמצעות תבניות מתכת, או יצוקים באתר, כחלופה באישור המפקח )ראה להלן(.
 רט הכללי העבודה כוללת:בנוסף לאמור במפ .2

 חפירה ו/או חציבה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה. .א
 אספקת הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. .ב
 התאמת הפתחים לכניסת ויציאת הצינורות, כולל ביצוע החיבורים ואטימתם. .ג
התא מתחתיתיו ימולאו בחול תוך כדי הרטבה. שאר מילוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה  .ד

 .3המילוי יהיה בחומר מקומי עם גודל אבן מקס' "
 האלמנטים יהיו בהתאם לתוכניות המצורפות או דגם מוזאיקה או ש"ע תוך שמירה על מידות פנים השוחה .3
. אך בכל מקרה לא הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאישור המפקח .4

תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ. אין המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק. 
 המדידה לתשלום היא ביח' כולל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתכניות.

 ניקוי מעבירי מים וצינורות ניקוז 51.05.590
בתוכניות ו/או ע"פ הוראות המפקח באתר יבצע הקבלן ניקוי מעבירי מים קיימים צינורות ניקוז במקומות המסומנים 

 בקטרים כלשהם:
 העבודה תכלול:

 קבלת הקטע לניקוי ומדידות אורכן. -
ניקוי המעביר / צינור בעבודת ידיים או ע"י הניקוי יבוצע עד לחשיפה מוחלטת של פני הבטון ולשביעות רצון המפקח.  -

 העבודה תאושר לתשלום רק אם ניתנה הוראה בכתב ע"י המפקח. העבודה תאי ניקוז קיימים )קליטה ובקרה(.
 

 ניקוי תאי ניקוז קיימים )קליטה ובקרה( 51.05.591
 העבודה תכלול:

 קבלת התא לניקוי ואישור ביצוע ע"י המפקח בכתב. -
 פינוי כל הפסולת ו/או הסחף מחלל התא. -
 עד לקבלת פני בטון חשופים ונקיים לשביעות רצון המפקח כולל ניקוי הסבכות.ניקוי ע"י אמצעי אחר  -

 העבודה תמדד ותשולם ביח' ללא סיווג גודל ועומק התא.   
חיבור קו ניקוז לתא בקרה קיים, העבודה כוללת את אספקת כל החלקים הנדרשים, החציבה בדופן התא, חיתוך הזיון  51.05.600

 יימדד וישולם ביח'. 20-ור החדש ואיטומו, כל החפירות הדרושות, המילוי יהיה בטון בהקיים, בטון מסביב לצינ
 ריצוף אבן לניקוז )ריפ ראפ( 51.05.650
 תיאור .1

 עבודה זו מתייחסת לציפוי תעלות בריצוף ריפ ראפ במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח.
 חומרים .2

 2/3טון/מ"ק. לפחות  2.5ס"מ חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינמלית תהיה  15÷20 האבן תהיה אבן גוויל בעובי
מעובי השכבה הנדרשת בתענית. המימד המינימלי של כל אבן לא יהיה ¾ מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של 

 העובי של השכבה. 1/2-קטן מ
ם דקים. האגרגטים הדקים יהיו במימדים כאלה. הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צימנט ושלושה חלקים של אגרגטי

. לא יורשה 100ממשקלם הכולל יעבור נפה מס'  10%, ולא  יותר מ16מהם את הנפה מס'  100%כשהם במצב יבש יעברו 
 ממשקל החול הכולל. 6%שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 

-ס"מ. על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב 10דרישות הביצוע: הריפ ראפ יונח על שכבת מצע סוג א' בעובי 
ס"מ ומשקלן  6-ס ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון כ6@  20ס"מ עם רשת זיון  20בעובי  20

ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות. במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים 
ס"מ, ולא יותר  1-בבסיס המידרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון". החללים בין האבנים, )לא פחות מ בגדולות ביותר
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ס"מ( ימולאו בדיס צמנט. בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה. את הריפ ראפ יש לשמור במצב רטוב  3-מ
נוע לכלוכן בבטון או בדיס צמנט. בקצוות ימים אחרי מילוי החללים בדיס. יש להקפיד על ניקיון האבנים, ולמ 4למשך 

 הריפ ראפ ובמקומות נוספים שיסומנו יבוצעו חגורות קצה. על חגורות לא ישולם.
 אופני מדידה

העבודה תמדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הריפ ראפ המבוצעים בהתאם לתכניות. מחיר היח' במ"ר יכלול עבודות 
תית, הבטונים, האבנים, חגורת הקצה וכל יתר החומרים והמלאכות הדרושים החפירה והמילוי, חומר המצע הידוק הש

 לביצוע מושלם של העבודה.
 עבודות תמרור – 51.9פרק 

 תיאור 51.9.1
העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קווים ושטחי סימון על פני שטח הכביש בצבעים, צורות ומידות המוארות 

 .1970בינואר  1מתאריך  2502-ו 2501מס'  "רשות"-בתכניות ו/או בהנחיות המופיעות ב
 חומרים 51.9.2

 דרישות כלליות  .א
הצבע יתאים לדרישות הבאות: סימון הצבע יאפשר ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר ריסוס. קווי הסימון שיתקבלו 

 5סימני מברשת לאחר בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפותיהם יהיו חדים וברורים. הצבע יהיה נוח ליישום, לא יראו כל 
מיקרון והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי. כמו כן, יתאים החומר מכל הבחינות  200בעובי יבש של  –דקות אחרי הצביעה 

לכל הדרישות המקובלות במע"צ. לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה מעבדתית אשר תבוצע 
בדרישות המקובלות במע"צ, יפסל החומר כולו. בדיקות המעבדה תכלולנה משקל  ע"ח הקבלן. במידה והצבע לא יעמוד

לגלון, סומך, זמן ייבוש, דקות טחינה, גוון, יחס פיגמונט למקשר, תכולת המוצקים, כוח הכיסוי, גמישות, התנגדות 
נה בהתאם למקובל לשחיקה, ניסוי לחות, קרינה אולטרה סגולית, התנגדות למים, ברק בליה מוצאת. הבדיקה תבוצע

 במע"צ.
 אחידות .ב

הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד, על מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת מברשת או מרסס. הוא לא יכל 
 קליפות, גושים קשים, משקעים או שאריות המונעים בעד הומוגניזציה של הצבע בעזרת בחישה.

 גוון .ג
 G-11הגוון הלבן יהיה אפור יותר או צהוב יותר מאשר מדגם  0003-0מס'  S.B 2660הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של 

 . הצבע ייבדק אחרי יבוש השכבה.DIN 6167בלוח 
 
 הרכב .ד

 מסך הכל משקל הצבע. 68%-משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ
 זמן ייבוש .ה

 ות.דק 45דקות ויהיה יבש ללחץ תוך מקסימום של  15הצבע יתייבש למגע תוך מקס' 
 כדוריות זכוכיות .ו

 .D-ASTK 63-2205א  II TYPE( DROP - ON)כדוריות זכוכיות אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדרט: .1
 ג' למ"ר של שטח צבוע. 200כמות הכדוריות תהיה  .2
 כדוריות הזכוכיות יותזו על הצבע הלבן והצהוב. .3

 שיטת הצבע 51.9.3
 תקופת הביצוע .א

ואוקטובר. צביעה במשך כל חודש אחר טעונה אישור מוקדם מאת המפקח. צביעה הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי 
 בשלבי הביניים השונים תבוצע בכל עת, לפי אישור המפקח.

 הכנות .ב
לפני הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש, הניקוי יעשה בעזרת מטאטא קנה או פלדה, עם או בלי התזת מים, ייבוש אחרי 

. כתמי שמן יורחקו בעזרת סמרטוטים רווים טרפנטין מינרלי או בנפט. הניקוי ייעשה התזה, בהתאם להוראות המפקח
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. פני הכביש יהיו חלקים.

 ציוד .ג
 הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס.

 כמויות .ד
עת, ייתן המפקח ליטר למ"ר של פני הכביש. אם שימת הצבע אינה מניחה את הד½ כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות 

 הוראה לצבוע פעם נוספת. צביעה חוזרת כזאת תבוצע לפחות שעה אחרי ביצוע של הצבע הפסול.
 זמן ייבוש .ה

 דקות(. 45האזור הצבוע לא יפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה )לפחות 
 מדידה ותשלום 51.9.4
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רווחים בלתי צבועים, קווים למיניהם, הן מלאים רק שטחים צבועים בפועל ימדדו לתשלום. בשום מקרב לא תכלול הכמות 
והן מרוסקים, ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו. צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים ימדדו ביח' בציון סוג החץ. 
המחירים יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה, כדוריות הזכוכית, ניקוי וייבוש השטח, ביצוע הצביעה 

 כן עבור כל ההוצאות האחרות אשר תדרשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.ו
 תמרורים 51.9.5

 תיאור .א
העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתוכניות. הרכבת תמרורים תבוצע בהתאם למפרט 

 זה וצמוד למיקומים המופיעים בתכניות.
 חומרים .ב

המסגרה ואביזרי חיבור הדרושים יוזמנו במפעל השלטים של מע"צ )טבריה( או במפעל אחר, כל התמרורים העומדים, 
 הטעון אישורו המוקדם של המפקח והמסוגל לספק חומר ש"ע לזה המסופק ע"י מע"צ.

 סוגי התמרורים ואופן הצבתם .ג
ויוצבו בהתאם לדרישות  1970בינואר  1מתאריך  2502-ו 2501התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות ב"רשומות" מס' 

 אלה. התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר בפרסומים הנ"ל.
 יסודות לעמודים .ד

 ס"מ. 55ס"מ וחלק העמוד שיכנס לתוכו יהיה  60ס"מ ובגובה  40היסוד יהיה בקוטר  200היסודות יהיו מבטון ב 
 העמודים .ה

 . העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת.4קוטר "העמודים יהיו מצינורות מגולוונים ב
 מדידה ותשלום .ו

התמרורים ימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסוג התמרור. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת התמרור והעמוד, חפירה 
ם של , הצבת עמוד והתמרור וכן עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושל200ליסודות, ביצוע היסודות מבטון ב 

 התמרור. 
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 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 

 8/2019מכרז מס' 

 מסמך ד'

 כתב כמויות
 8/2019מכרז מס' , המהווה חלק בלתי נפרד

 

 הערות כלליות

 על בעל ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף. .1
 

לא מופיעה כמות, יש למלא רק את מחיר היחידה ולא להכניס כל בכל  סעיף שבטור "הערכת הכמות" בו  .2
סכום לטור הסיכום. הכוונה במקרה זה שסעיף זה יבוא במקום סעיף אחר, או שהכמות תקבע במשך 

 מהלך העבודה.
 

 כל סעיף שעל ידו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים. .3
 

 ל רשימת הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה.בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף ש .4
 

סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהנדס לפני הגשת  .5
 ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה, תחייב  דעתו של המהנדס.

 

להשפיע על מחירי ההצעה, או במקרה של בירורים, שינתנו לבעל ההצעה בהתאם לבקשתו, העלולים  .6
לעזור בבירור נקודות סתומות, יישלח תזכיר לכל אלה שהוציאו טופס מכרז לפי הכתובות שישאירו 

 בזמן קבלת טפסי המכרז.
 

אם תוך כדי בדיקת ההצעות, תתגלינה טעויות בכפל ו/או בסיכום, יראו את מחירי היחידה כנכונים  .7
 ויתוקנו הסכומים בהתאם.

 

ת מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים וברשימת הכמויות ובמיוחד יש לקבוע א .8
בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים ברשימת הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן להתבסס על 

 התכניות והדרישות במפרטים.
 

וכו', לא ישולם  עבור הכנת דרכי גישה זמניים, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים .9
 בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 

בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים הדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם  .10
 ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

מגיש ההצעה ידאג לכך, כי כל קבלן משנה, כגון: יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו את כל התכניות  .11
ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה.  בזמן בדיקת 

 המכרזים, לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו.
נויים, או אלטרנטיבות, עליו לברר את כל הפרטים הטכניים לפני הגשת במידה וכוונת מגיש ההצעה להציע שי

 ההצעה.
במילוי טפסי המכרז, יש למלא בדייקנות אחר הסעיפים המופיעים בו ואת השינויים המוצעים, במידה 

 ויאושרו כשינויים אפשריים, יש להגיש במכתב לוואי להצעה.
 

בכל מקום בו מצוינת  בסעיף בכתב הכמויות, המילה: "כמפורט", הכוונה היא כמפורט בתכניות, ו/או  .12
 במפרטים ו/או אופני המדידה והתשלום.
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המבצע הוא האחראי הבלעדי לבדוק את התאמת התוכניות לשטח. במידה ותמצא אי התאמה, עליו  .13
 להודיע על כך מיד למהנדס המתכנן.

 

באחריות המבצע לבקר את המידות, את ת ובכתבי הכמויות הן לצורך תכנון בלבד. כל המידות בתוכניו .14
כמויות החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ועל כל טעות,  או אי התאמה עליו להודיע למתכנן לפני 

 .ביצוע העבודה
 
 
 

 

 אין לקבוע מידות לצורך ביצוע ע"י מדידה בשרטוט. באחריות המבצע לעשות מדידה בשטח. .15
 

ילוי מחירי היחידה ע"י הקבלן במפרט הטכני ובכתב הכמויות יכללו את כל התנאים המפורטים מ .16
המחירים יחשבו ככוללים את כל ערך ההוצאות בהסכם, בתכניות, במפרט ובאופן המדידה לתשלום. 

 הכרוכות בעבודה כולל הוצאות עבור שוטרים בשכר.          
ת בו לא תוכר ע"י הרשות המקומית כסיבה מספקת לשינוי המחיר אי  הבנת תנאי כל שהוא, או אי התחשבו

 או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. -הנקוב בכתב הכמויות ו
הקבלן לא ידרוש כל שינוי במחיר היחידה באם הכמויות הכמויות המפורטות להלן נתונות באומדנה בלבד. 

 בכתב הכמויות.המציאותיות תהיינה גדולות, או קטנות מהכמויות הרשומות 
 

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפים השונים של כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך : מחירי היחידה: .17
 כל החומרים וחומרי העזר שנכללים בעבודה והפחת שלהם. .17.1

 
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות עבודות העזר במידה  .17.2

 ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים. 
 

השימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו',  .17.3
 הרכבתם ופירוקם. 

 

 הובלת החומרים והאביזרים אל מקום העבודה, כולל העמסתם, פריקתם וכו'. .17.4
 

אחסנת החומרים, האביזרים, הכלים והמכונות ושמירתם עד ליום קבלת העבודה  .17.5
 ומסירת המתקן למזמין. 

 

ע"י הרשות  שתשלום עבור אגרות, מיסים והיתרי עבודה, ביטוח וכל תשלום אשר יידר .17.6
 ועל חשבונו. ישולם ע"י הקבלן -הממונה 

 

בכל מקרה שצוין שם היצרן, שמו המסחרי של החומר, או המוצר, על הקבלן : מחיר מוצר שווה ערך .18
אספקת מוצר שווה ערך יתכן רק במידה והמוצר לספק את המוצר או החומר המצוין בכתב הכמויות. 

 !אושר ע"י המהנדס המתכנן, או במפקח באתר. האישור חייב להינתן בכתב
 

מחיר שעת עבודה של ציוד מכאני כולל כל הוצאות הקבלן, הובלות ביטוחים, מיסים, הסעות שכר  ציוד: .19
 המפעיל, תנאים סוציאליים, הנהלת עבודה ורווח הקבלן. 

 

מחיר שעת עבודה של פועל מכל הסוגים מאלה הנמצאים באתר העבודה כולל שכר עבודה,  פועלים: .20
 הנהלת עבודה, שימוש בכלים ורווח הקבלן.  תנאים סוציאליים, אש"ל, נסיעות, 

 
 

העבודות המפורטות מטה לא ימדדו למטרת תשלום ולא ישולם עבורן.  עבודות אלו  עבודות שלא ימדדו: .21
 יהיו כלולות בשכר החוזה מבלי שיפורטו:

 

 תיאום עם גורמים שונים. .21.1
 בשטח.נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת  .21.2
 מחסנים וכו'. -מבני עזר  .21.3
 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות. .21.4
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סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו, אספקת חומרים אחרים במקומם וכן מתן  .21.5
 שמירה על ציוד וחומרים שסופקו עד גמר העבודה ומסירת העבודה למזמין.

 

 למחסני הרשות.ניתוק ופרוק צנרת ואביזרי צנרת ישנה והובלתם  .21.6
אספקה והתקנת שלט לפרויקט בו יהיה רשום שם הפרויקט, שם הרשות, שם הקבלן  .21.7

 המבצע כולל פרטים טלפון, פלא פון זמין, שם חברת התכנון ושם חברת הפיקוח. 
 

ברשות המזמין לספק לקבלן את החומרים הנקובים בכתב הכמויות, או חומרים אחרים שווי ערך, לפי  .22
 .לא תשולם עדי של המזמין, או בא כוחו, ללא תוספת מחיר לקבלןשיקול דעתו הבל

לקבלן כל תוספת למחירי היח' עבור אספקת חומרים ואביזרים שונים מהמצוין במפרט הטכני, ע"י 
 הרשות המקומית בגין תוספת משקל, אורך שונה, עטיפה שונה וכו'.

 

 חתימת הקבלן :  __________________

 ______________________תאריך  :  
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 מסמך ד'המשך 
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 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 

 8/2019מכרז מס' 

 מסמך ה'

 פרוגרמת בדיקות
 8/2019מכרז מס' , המהווה חלק בלתי נפרד

 

 סוג הבדיקה כמות יח' תאור העבודה מס'
מס' 

 בדיקות
 הערות

1. 
עבודות עפר : הידוק המילוי, 

 בשכבות, לפי המפרט והתוכניות
  מ"ק

במעבדה, לפי  100%צפיפות 
מודיפייד א.א.ש.ו, צפיפות 

באתר דרוג ומיון החומר 
 אנדקס פלסטיות

 דוגמאות 

2. 
ומדרכה, צורת דרך :  שתית כביש 

 לפי המפרט והתוכניות
  מ"ר

במעבדה, לפי  100%צפיפות 
מודיפייד א.א.ש.ו, צפיפות 

באתר דרוג ומיון החומר 
 אנדקס פלסטיות

  

3. 
מצע סוג א', עובי, לפי המפרט 

 והתוכניות
  מ"ק

במעבדה, לפי  100%צפיפות 
מודיפייד א.א.ש.ו, צפיפות 

באתר דרוג ומיון החומר 
 פלסטיותאנדקס 

 

 מצע -דוג  6

 אגו"מ -דוג  3

4. 

אספלטים, 
צפיפות + דרוג 
+ % ביטומן + 

עובי, לפי 
המפרט 

 והתוכניות

   מ"ר תשתית אספלטית
 

 

    מ"ר בט' אספלט

     מ"ר בט' אספלט דק

 מוצרי בטון .6

  מ"א אבני שפה

 דרישה לפי תו תקן

 
הקבלן יספק 

תעודת תו 
 תקן בתוקף

   מ"א אבני תעלה

   מ"א אבן משתלבת
 

 

 הערות :

הבדיקות הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהדרישות והן יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, ללא כל תמורה כספית, לרבות מספר 
 הבדיקות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי ועפ"י התקנים הנדרשים.

 
 

                         _______________                       ______________ 
 המועצה                                         הקבלן                                 
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 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 

 8/2019מכרז מס' 

 מסמך ו'

 רשימת תוכניות
 8/2019מכרז מס' , נפרדהמהווה חלק בלתי 

 
 

 תכנית כבישים ותנועה
 

 
 מס' תכנית

 
 פירוט –נושא 

 
 קנ"מ

 
 מהדורה

 
תאריך 
 מהדורה

 29.07.19 1 1:250 וחתך לאורך תכנית תנוחה 2.01

 29.07.19 1 1:250 תכנית תנועה 3.01

 29.07.19 1 1:100 תכנית חתכים לרוחב 5.01

 25.07.19 0 ללא קנ"מ פרט  מבנה 9.00
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 מסמך ח'

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
 
 

         לכבוד:
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: "המועצה"(

 רח' שדרות התעשייה
 תפן

 
 

 ערבות בנקאית מספר                                          .הנדון: 
 
 

"( אנו המבקשים____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "על פי בקשת 
)במילים: ₪          כל סכום עד לסך ______________________  קערבים בזה כלפיכם לסילו

לביצוע עבודות פיתוח כבישים, מדרכות, תאורה,   8/2019בקשר עם מכרז מס' ___________________ ₪(, 
במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי  39חי מספר בכביש מזר

 המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
ר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספ

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
   

 בכבוד רב,
 בנק _____________
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 1מסמך ח' 

 נוסח ערבות שנת בדק
 
 

         לכבוד:
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: "המועצה "(

 רח' שדרות התעשייה
 תפן

 
 

 ערבות בנקאית מספר                                          .הנדון: 
 
 

"( אנו המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "
)במילים: ₪          כל סכום עד לסך ______________________  קערבים בזה כלפיכם לסילו

לביצוע עבודות פיתוח כבישים, מדרכות, תאורה,  8/2019בקשר עם מכרז מס' ___________________ ₪(, 
במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה 

 ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

ן כלפיכם טענת הגנה כלשהי הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעו
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה ב
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
   

 בכבוד רב,
 _____________בנק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

114 
 

 מסמך ט'

 הצהרה על חיסול תביעות
 

         לכבוד:
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן: "במועצה"(

 
 א.נ.,

 
 8/2019 מס' הצהרה על חיסול תביעות מכרז:     הנדון

 
 

לביצוע "(, במסגרת המכרז שבנדון, המועצה" המועצה  )להלן:הוזמן מאתנו על ידי  הואיל וביום ___________
   )להלן : "החוזה"(. במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן39עבודות פיתוח כביש מזרחי מספר  

 
בגין העבודה האמורה )להלן: " החשבון את החשבון האחרון והואיל וביום __________________ הגשנו לכם 

 הסופי"(.
 
 

 :ומתחייבים בזאת כדלקמןלפיכך הננו מצהירים, מאשרים 
 
 

 במועצה,הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמים )
אין לנו ולא ופרט לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, (, הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין הנדסהמפקח/המ

ג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסו
בכל עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או הנובע מהם והכל 
במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין 

 ד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.שתיוודע לנו בעתי
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, ותיקון פגמים וליקויים 

 כמפורט בחוזה.

 
 

 :ולראיה באנו על החתום היום
 
 

_________________ 
 הקבלןחתימה וחותמת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


