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 2018-12מס'  1)עם הליך תחרותי נוסף( מכרז פומבי
 להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל

 

)להלן:  קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאללהקמת  8201/12פומבי מס'  מכרזמסמכי רשימת 

 ( הינם כדלקמן:"המכרז"

 
 אינו מצורףמסמך ש המסמך המצורף המסמך

  הזמנה לקבלת הצעות על נספחיה. מסמך א'

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית   'במסמך 

)האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיים, ומפרטים 

מוקדמות בהוצאתם  - 00כלליים אחרים והן פרק 

העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים 

 ם אלו.ילפרק

  כלליים מוקדמות ותנאים  1-מסמך ג'

  מפרט טכני מיוחד 2-מסמך ג'

  כתב כמויות והצעת המחיר מסמך ד'

  החוזה על נספחיו מסמך ה'

  נספח בטיחות מסמך ו'

  מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר.מחירון   

 
 הערה:

 
למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה מיוחדת בכל מקרה בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא 

הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד 
הביטחון ולצה"ל. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים 

 תל אביב. 93חשמונאים הרח' לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 
 

 הצהרת הקבלן:
 

קראם והבין את כי , כל מסמכי המכרז, למעט אלו שלא צורפוהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 
המידע ו/או החומרים ו/או את כל  רשות ניקוז ונחלים כינרת –מאת מזמין העבודות  תכנם, קיבל

 בודות נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז.בקשר עם המכרז לרבות ביצוע הע ו/או ההנחיות ההסברים
 

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזהצהרה זו מהווה 
 

 קבלן:_______________ה וחותמת חתימת            תאריך:___________            
 
 
 

 
                                                      

 להלן. 4.8בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף  1
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'

 2018/12 מס' סף()עם הליך תחרותי נו פומבי מכרז

  מבוא .1

( הינה תאגיד ציבורי "המזמינה"או  "רשות הניקוז"או  "הרשות"רשות ניקוז כינרת )להלן:  .א

, למניעת נזקי שיטפונות, להסדרת 1957-הפועל מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח

רשות סמכויות זרימתם של עורקי מים, למניעת סחף קרקע ולשימור קרקע. כמו כן, הוענקו ל

. בנוסף לכך, פועלת 1965-נרחבות של "רשות נחל" לפי חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה

-רשות ניקוז כינרת בתחום חופי הכינרת מכוח החוק להסדרת הטיפול בחופי הכינרת, התשס"ח

 עבור איגוד ערים כינרת. 2008

 

להקמת קווי מים ושקתות  עבודות לקבל הצעות לבצועמתוקף תפקידה, מבקשת רשות ניקוז כנרת  .ב

אספקה והתקנה של שקתות לבקר, קווי מים העבודות כוללות  להשקיית בקר בנחל יבניאל.

 (. "הפרויקט"או  "ות/ה"העבוד)להלן:  ומפרטי חיבור כמפורט במסמכי המכרז 
 

לקבל  , והקבלן יהיה זכאיבפועל כפופה לקבלת תקציבים ואישורים מתאימים הזמנת העבודה .ג

תמורה רק בגין עבודה/ עבודות אשר יוזמנו ע"י המזמינה ואשר יבוצעו בפועל, הכל בהתאם 

 .להוראות המכרז וההסכם

 

לרשות עומדת האפשרות ככל ובעת ביצוע העבודה יתעורר צורך לבצע עבודות נלוות/נוספות  .ד

 לא נכללת בכתב הכמויותאשר את העבודה הנוספת/הנלווית לבצע עבורה מהקבלן לדרוש 

למחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל"  המצורף למכרז זה. עבודות אלו תתומחרנה בהתאם

לכל אחד מסעיפי העבודה  אחוזים 15%בגובה בניכוי שעור ההנחה הכללית  העדכני ביותר

שיעור הנחה זה נקבע מראש ע"י המזמין ולמציעים לא תהיה  המופיעים במחירון "דקל". 

 אפשרות לשנותו.

 

אינו מצורף למסמכי המכרז, אולם רואים  מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר מחירון

 את המציע כמי שקרא ומכיר את המחירון.

 

על המציע לקחת בחשבון כי מעבר למחירים הנקובים במחירון מאגר בנייה ותשתיות של דקל 

גר דקל )לרבות תוספת )העדכני ביותר(, לא ישולמו מקדמים ו/או תוספות כלשהן הקבועים במא

 קבלן ראשי, תוספת לעבודות קטנות, תוספת עבודות לילה וכיו"ב(. 

 

מובהר כי ההנחה הנקובה לעיל תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע/הקבלן גם לגבי כל עדכון של 

 מחירון "דקל", ככל שיעודכן, במהלך תקופת ההתקשרות.

 

כעבודות נוספות הרשות בעניין הגדרת סעיפים במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן בפועל לבין 

תוכרע המחלוקת באופן מוחלט ובלעדי ע"י  ,בכתב הכמויות של מכרז זהאשר אינן נכללות 

 מהנדס הרשות או מנהל הפרוייקט מטעם הרשות או המפקח מטעם הרשות.

 

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי מכרז זה, לרבות  .ה

החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולרבות ערבות 

 בנקאית בתוקף להבטחת הצעתו.

 

הרשות לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא תהא רשאית  .ו

 ף לכל דין.בין מספר מציעים, בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוהזכייה לפצל את 
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 ,תאגיד סטטוטורי/ ממשלתי/ עירוניאו באמצעות בעצמה  לבצע את העבודה רשאית תהא הרשות .ז

מבלי שתהא למציעים כל טענה כלל,  אחר או נוסף לביצוע עבודה או לא לבצעה או לפרסם מכרז

 ., מכל מין וסוג שהואאו תביעה בקשר לכך

נקבה, ויחול הן לגבי אדם פרטי והן לגבי  כל האמור בלשון זכר במסמכים אלו ישמש גם בלשון

 תאגיד רשום כדין אצל הרשם הרלבנטי בישראל.

 

 

 ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות ביטול ההליך .1.1

, לרבות לאחר הגשת מכרזי זה הרשות רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך

ים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטול ההליך, למעט עלות למען הסר ספק, המציע .ההצעות

רכישת מסמכי המכרז הנוכחי בלבד. אין בעצם ביטול המכרז כדי למנוע מהרשות לפרסם מכרז 

בעצמה או  העבודהלבצע את  אחר/חלופי בשלב אחר ובתנאים זהים/דומים ו/או אחרים ו/או

מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר  ,תאגיד סטטוטורי/ ממשלתי/ עירוניבאמצעות 

 ., מכל מין וסוג שהואלכך

, מותנה בקבלת אישור תקציבי, וכן השלמת אישורים האו חלק ה, כולזה מכרזע"פ  ביצוע העבודה

ו דחיית ו/א או חלקה כולה ביצוע העבודהמהרשויות המוסמכות. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול 

כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות , מועד תחילת ביצוע העבודה

, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה, זה למכרז

דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 ו דחיית מועד תחילת ביצוע העבודהאו כל חלק הימנו ו/אכנגד הרשות, בקשר עם ביטול המכרז ו/

 לפי המכרז.

כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו  מכרז זהמובהר, כי במקרה של ביטול 

מסמכי המכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים עלות זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר 

 כנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.לפיצוי נוסף כלשהו, לרבות הוצאות ה

על פי דרישת ועדת המכרזים בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי 

עד יאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, הוא 

כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב המציע מוותר מראש על  לקבלת החלטה סופית במכרז זה.

שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור 

 חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור. ולרבות במקרה של ביטול המכרז, לאחר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה, הרשות תהיה 

רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז, כולה או חלקה, 

בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה כאמור 

 בסעיף זה.

להזמין חלק  ,העבודהביניהם את  לפצל ,לבחור מספר זוכים המזמין רשאי - פיצול הזכייה  .1.2

לממש את ההצעה סעיפים מסויימים בכתב הכמויות, ו/או  ותהמבוקשאו העבודות ו/מהשירותים 

במתחם מסוים או חלק בביצוע השירותים ו/או העבודות בחלקים ו/או בשלבים, בין אם מדובר 

למען  .מסוים, או חלק ממנו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין איזורממנו, 

צהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה /או תביעה הסר ספק, כל זוכה במכרז מ

 בקשר לכך.

 ו/או העבודהלצמצם ואף לבטל את שאי, המזמין יהיה ר - ביטול ו/או צימצום היקף העבודה .1.3

במכרז מצהיר ומתחייב  בכל עת ובכל פרק זמן, וכל מציע , כולם או חלקם,סעיפים בכתב הכמויות

 נה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.בזאת, כי לא תהיה כל טע
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 הגדרות .1.4

 מונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו.

 להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל.  12/2018מס' מכרז פומבי  – ""המכרז

בות הנספחים כמפורט בסעיף מסמכי הסכם המצורף להזמנה זו על נספחיו, לר – "ההסכם"

  ההסכם.

אשר  ,במכרזהזוכה  די ועדת המכרזים של המזמין כהצעהעל י נבחרה מי שהצעתו – ""קבלן/ים

 .על ידי המזמין זכייתם/הודעה על זכייתו להם/נמסרה לו

  "דקל" העדכני ביותר.מאגר בנייה ותשתיות של המחירים המפורטים במחירון  – "מחירון דקל"

 המציע שמגיש הצעה זו. - "מציעה"

 לפי העניין ועל פי כל המטעמאו וועדת המכרזים כינרת רשות ניקוז   - או "המזמין" "רשות"ה

 דין.

 www.kineret.org.ilשל רשות ניקוז כינרת שכתובתו אתר האינטרנט   -"אתר האינטרנט" 

 (.ותכלול ןאינ תו)ההפסק נטועות עבודה ש 10 –"יום עבודה" 

ולפקח על ביצוע העבודות  העבודותמי שיגדיר מזמין העבודה לנהל את  -"מנהל הפרויקט"

 מטעמו.

 מי שיגדיר מזמין העבודה לפקח על ביצוע העבודות מטעמו. -"מפקח"

   

 גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך. -כל האמור בזכר 
 

 העבודותתכולת  .1.5

, ובמסמכי המכרז כמתואר לעיל ןביצוע :ותכוללהעבודות  ,מכרזהבאמור במסמכי  מבלי לגרוע

, אספקת כוח האדם, הכלים, הציוד, המכונות וכל משאב אחר, בין הדרושותובכלל זה ההכנות 

  .העבודותקבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע 

 

  ביצוע בהתאם למסמכי המכרז .1.6

 ,הזמנה להציע הצעות זו ועל בסיסתוכניות ומפרטים בהתאם לכתב כמויות,  תבוצענה העבודות

משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו הרלוונטיים -הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין מפרטה

ושאר המסמכים המפורטים בסעיף  , מסמך "המוקדמות", המפרט הטכני)אשר אינם מצורפים(

 (.)להלן: "מסמכי המכרז" ה ממנ נפרדבלתי  להלן בהזמנה זו ואשר מהווים  חלק 3.1

 

 העבודהלוח זמנים לבצוע  .1.7

ימים  30 -תקופת העבודה .2018 נובמבר-אוקטוברצו התחלת עבודה צפוי להינתן בחודש 

. על המציעים להיות ערוכים לקבלת צו התחלת עבודה במועד זה ולביצוע עבודה בתוך קלנדריים

מנים על מנת לסיים את ביצוע העבודה עד התקופה הנקובה. בכוונת המזמין להפקיד על לוחות הז

 לתחילת עונת הגשמים.

 

 הצהרה על עמידה בתנאים לחתימת חוזה .1.8

במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהיר המעיד על עמידתו בתנאים לחתימת החוזה 

 המצ"ב. 7 טופס מס'המפורטים לעיל, בנוסח 

 

 שלבי ההזמנה להציע הצעות .2

 להליך המכרזי לוחות זמנים .2.1

 וחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:ל

משרדי רשות ניקוז ונחלים אגף ניקוז ונחלים באת מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש ב .2.1.1

שלא ₪  250( תמורת עלותם בסך 04-8591917כינרת בצומת צמח, בניין מכבי אש )טל: 
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צוא ולהוריד את בנוסף ניתן למ .16:00-8:00בין השעות  18/09/61 ראשוןמיום החל יוחזרו, 

מסמכי המכרז, החל מהמועד הנזכר לעיל, גם באתר האינטרנט של הרשות בכתובת: 

www.kineret.org.il .תחת לשונית "מכרזים". ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל , 

תחנת מפגש: הנק'  .0009:בשעה   8.20109.02 חמישיביום מציעים יתקיים וסיור מפגש  .2.1.2

תנאי  מהווהו הינה חובהשתתפות במפגש המציעים ה. השוב יבנאלאלון" בי-הדלק "דור

המפגש נועד למתן הסברים בכל הקשור במהות העבודה, מסמכי להגשת הצעה למכרז. 

לאחר המפגש יפורסם סיכום באתר האינטרנט. כל עניין שלא  המכרז והסכם ההתקשרות.

 רזים.יבוא לידי ביטוי בסיכום הכתוב לא יחייב את הרשות/ועדת המכ

בקשר עם מסמכי המכרז או  לקבלת הבהרותהמציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה  .2.1.3

ניקוז אושרי ילוז, מהנדס אגף אל  בכתב בלבד חלק מהם. לשאלות הבהרה יש לפנות

או באמצעות דוא"ל:  6752820-04רשות ניקוז ונחלים כינרת באמצעות פקס מס': ונחלים, 

 oshri@lakekinneret.co.ilבאמצעות פניה לטלפון  . על המציעים לוודא ששאלותיהם התקבלו

עד השעה  8.20110.02 שלישייום הינו מועד אחרון להגשת שאלות בכתב  .8591917-04מס' 

להתייחס או שלא להתייחס  הבלעדי, ורשאי, על פי שיקול דעת מזמיןה. בצהריים 0021:

לבקשות  מזמין. תשובת ה, בין אם נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם לאוההבהרה בקשותל

, מבלי לחשוף את זהות (שינוי תנאי המכרז)להלן  3.2.3 -ו 3.2.2תופץ כהודעה לפי סעיף 

אלא אם  מזמיןהלמען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של  .המבקש

 .ניתנה בהודעה בכתב כאמור

עד  81.200.170 ראשון מיוםהצעות למכרז תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר ה .2.1.4
מועד " )להלן: רשותלתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי ה ,0012:השעה 

הצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות  "(.הגשת ההצעות

  .שהן

דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך,  רשאית, בכל עת ועל פי שיקול רשותה .2.1.5

 להלן.  3.2 בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, על מסמכיו/ נספחיו, ועדת המכרזים רשאית לדחות  .2.1.6

כל אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות מועד הגשת ההצעות, ככל שתמצא לנכון, 

עד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על ידי ועדת המכרזים, במידה ואף מספר פעמים. על מו

שייקבע, תחולנה כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן 

נאמר אחרת בהודעה בדבר הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה בכדי להבטיח 

אך ורק בידי ועדת המכרזים  הענקת ארכה להגשת הצעות ושיקול הדעת בהקשר זה נתון

 בלא שתחול עליה חובה כלשהי לנמק את החלטה.

  

  הוראות כלליות .3

 להלן הוראות כלליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות .3.1

  תכולת ההזמנה .3.1.1

 ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:

 .מסמך ההזמנה להציע הצעות על כל נספחיו– מסמך א'

 

        1טופס מס' 

 2טופס מס' 

 3טופס מס' 

 4טופס מס' 

 5טופס מס' 

 6טופס מס' 

 7טופס מס' 

 הזמנה וטופס ההצעה.אישור הבנת תנאי ה - 

 אישור זכויות חתימה. -

 ערבות בנקאית. -

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. -

 ות.תצהיר המציע על ביצוע עבוד -

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך. -

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה. -
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 8טופס מס' 

 9טופס מס' 

 10טופס מס' 

 11טופס מס' 

 מדיניות איכות והגנת הסביבה. -

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. -

 תצהיר בדבר שמירת זכויות העובדים. -

 היעדר הרשעות פליליות הצהרה בדבר-

 

 
ן משרדית )אוגדן כחול( על כל המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבי - 'בסמך מ

מוקדמות בהוצאתם  00פרקיו הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים, לרבות פרק 

 .אינו מצורף –העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה 

 .מפרט מיוחד     1-מסמך ג'

 אופני מדידה ומחירים     2-מסמך ג'

 רשימת תוכניות     3-מסמך ג'

 כתב הכמויות והצעת המחיר ד' מסמך

 החוזה מסמך ה'        

 נספחי ביטוח  -ג'(  -)א', ב', ו 1נספח 

 ביצועערבות  – 2נספח 

 ערבות בדק - 3נספח              

 כתב ויתור/העדר תביעות – 4נספח 

 העסקת קבלני משנה - 5נספח 

כנית עבודה מפורטת, תשריטים, השלמות למפרטים ת – 6נספח 

 יוחדים מ

 נספח בטיחות מסמך ו'       

 

 במסמכים רשותניין הק .3.1.2

אין  .והם נמסרים למציע לשם השתתפותו בלבד רשותהם רכושה של ה המכרזמסמכי 

לא יאוחר  רשותכל שימוש אלא למטרה זו. מסמכים אלה יוחזרו לבמסמכי המכרז לעשות 

 בית מכבי אש,  ,וז כנרתרשות ניקמן המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי הכתובת הבאה: 

 ."(רשותכתובת ה" )להלן:  1510501, ירדןהק עמ ד.נ. ,צמח

גם לאחר שמולאו על ידי  רשותלמען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של ה

כל שימוש, על פי ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים  תוכל לעשות בהם רשותהמציע, וכי ה

ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל  כזוכהאם המציע נבחר  שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין

  .טענה או תביעה בקשר לכך

 

 םאישור הבנת תנאי .3.1.3

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו 

 .ועל ביצוע הפרויקט

קבל על עצמו את המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מ

' כטופס מס להזמנה זו נוסח האישור מצורף .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

1.  

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור 

על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  ו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפהב

כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  רשותלמדו יע -

 האמור חילוט הערבות הבנקאית.
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 המכרזשינוי תנאי  .3.2

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות, לעדכן,  רשותכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, ה .3.2.1

ה לשאלות או בקשות בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובאו לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, 

 להלן )בקשת הבהרות(.  4.7מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיף 

תחת לשונית באמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר האינטרנט ייעשה  מכרזשינוי תנאי ה .3.2.2

באחריות המציע לעקוב באופן שוטף אחר הודעות/עדכונים/שינויים שיפורסמו,  ."מכרזים"

למען מכרז. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ה ז.ככל שיפורסמו, בקשר עם המכר

או התייחסות של ועדת המכרזים למסמכי לשינוי תוקף כל הסר ספק מובהר, כי לא יהיה 

 . מטעם הרשות בכתבעל כך הודעה אלא אם ניתנה המכרז 

כאמור ויצרף אותה  עדכון/שינוי/הודעהכל המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על  .3.2.3

 חלק ממסמכי המכרז.כ

 

 כללי הגשת ההצעות .4

 התאמה לתנאי המכרז .4.1

לכל על המציע להתייחס בהצעתו ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .4.1.1

. בכלל זאת, כל ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

מותו. אין להותיר אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשל

 סעיפים ללא מילוי.

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה,  רשותה 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים . מכרזהסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי ה

    הרשות.הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 

כים רלוונטיים נוספים, לצורך הבהרה, אימות המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמ .4.1.2

הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרשים על מנת להבטיח הצגה 

 מיטבית של הצעתו.  

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה  .4.1.3

יה רשאית, על פי שיקול דעתה, תה רשותמאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. ה

לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש, גם לאחר 

 פתיחת הצעתו.

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. .4.1.4

 רשותהמציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא ה .4.1.5

לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את  רשאית

 . רשותתיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ה

  

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .4.2

מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל 

לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או 

הצעה אחת בלבד.  שלא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד או תאגיד אחד/יחיד. כל מציע יגי

ויגישה כחלק  להזמנה זו 6 מס' כטופסהמציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת 

 ממסמכי ההצעה.  

 הצעה חתומה .4.3

  .המציעמה מלאה של מורשי החתימה של ההצעה תהיה חתומה בחתי

 .המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמור

 .2כטופס מס'  להזמנה זו נוסח האישור מצורף
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  אופן הגשת מסמכי ההצעה .4.4

שלא תשא עליה סימני  הויכניסם למעטפהמציע ימלא את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה  .4.4.1

הקמת קווי מים ושקתות  -12/18"מכרז מספר ם של המציע, מלבד הרישום: זיהוי כלשה
 . )להלן: "מעטפת המכרז"( "להשקיית בקר בנחל יבניאל

הנ"ל את ערבות המכרז כהגדרתה להלן, את כל התצהירים,  המובהר כי המציע יצרף למעטפ .4.4.2
 'המסמך  -וזההחאת ו ,ד'מסמך  -כתב הכמויות האישורים הנדרשים לפי תנאי המכרז, וכןו

על ידו בראשי תיבות בכל עמוד )לרבות נספחיו( וחתימה מלאה במקום  מיםחתו םכשה
חותמת על כל עמוד וחתימה, וזאת ללא תיקונים או  -המתאים, כאשר ככל ומדובר בתאגיד

 מחיקות או שינויים. 
רז הנ"ל מהווה הסכמה לכל תנאיו והסכמה לחתום עליו אם יוכ החוזהחתימת המציע על  

ייחתם ע"י המציע, לא יהא בכך כדי  שהחוזהכזוכה במכרז. למען הסר ספק מובהר כי הגם 
, כל עוד לא הוכרז המציע כזוכה במכרז, ואם רשות הניקוזלהעיד שנכרת הסכם מחייב עם 

כל  הרשותזכה, עדיין לא יהא בהסכם ההתקשרות החתום על ידו משום הסכם המחייב את 

 .חוזהעל ה הבעצמ רשותה מהתעוד לא ח
 לעיל. 2.1.4מעטפת המכרז תימסר ידנית במועד ובמקום הנקוב בסעיף  .4.4.3
 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא לדיון. .4.4.4
כל עמוד בהצעה יוחתם בחותמת הרשמית של המציע בצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם  .4.4.5

זה )חותמת וחתימה( בתחתית כל עמוד המציע. בנוסף יחתום המציע גם על נוסח החו

ין יחתום גם במקום המתאים היכן שמצומעמודיו ומעמודי נספחיו, ובעמוד האחרון בחוזה 
 "הקבלן".

תיקונים בכתב יד, של הצעת המציע, אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת  .4.4.6
 מורשי חתימה וחותמת ליד התיקון.

הצעה אחת בלבד. המזמין לא יתחשב בהצעות של אותו מציע מודגש בזאת כי המציע יגיש  .4.4.7
 שהוגשו בשמות שונים ו/או שהוגשו על ידי גורם הקשור בו באופן כלשהו.

 

 תוקף ההצעה .4.5

עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, 

 קיום ההצעה.

)ובהתאם יוארך תוקף  הערבות הבנקאית את תוקףתהא רשאית לבקש מהמציעים להאריך  רשותה

עד לקבלת החלטה  ,רשותבהתאם לשיקול דעתה של ה לתקופה נוספת, אחת או יותר (הצעתם

 והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה.  סופית במכרז זה,

במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור לעיל, המציע ו/או כל מי מטעמו, לא יהא רשאי לחזור בו 

או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל דרישה  מההצעה

 או תנאי אשר הוא מחויב על פי תנאי המכרז.

 

 בדיקת ההצעות .4.6

ביועצים  בעוזרים,יעזר לצורך כך תהיה רשאית לה, אשר ועדת המכרזיםההצעה תיבדק על ידי 

ערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ועדת המכרזים רשאית ל. ומומחים כפי שתמצא לנכון

ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע וכל מי מטעמו שלדעת ועדת 

המכרזים יהיה זה רלבנטי. אם תחליט ועדת המכרזים לערוך ראיונות כאמור, מתחייב המציע 

 ימים מראש. 3להתייצב לראיון בהתראה של 

 

 ת שהוגשו להצעו בקשת הבהרות .4.7

רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה רשות ה

  .לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או לדרוש מכל אחד מ

בכל הקשור  ו/או פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או מסמכים אישורים דקלרטיביים

לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של 

, ואת יכולתו, כישוריו וניסיונו לבצע את העבודות נה זוהמציע בתנאי סף המפורטים בהזמ

 .הנדרשות

 רשותאת כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה ה רשותהמציעים יעבירו ל

 .. תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנהרשותה כתובת בפנייתה, לפי

 

  פתיחת תיבת המכרזים .4.8

זים, יוצאו ממנה המעטפות. כל מעטפה תסומן במספר סידורי משנפתחה תיבת המכר .4.8.1

 ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול.

וחברי ועדת המכרזים יחתמו בראשי תיבות על כל חוברת  לאחר מכן, תיפתח כל מעטפה .4.8.2

 .הצעת המחיר -, לרבות על מסמך ד'שהוצאה מכל מעטפה

 (. "ההצעות הראשוניות"להלן: )תתפים במכרזים יירשמו בפרוטוקול שמות המש .4.8.3

תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף וביתר התנאים כמפורט במכרז ועדת המכרזים  .4.8.4

תיפסל, והודעה על כך תימסר  -זה, מציע שהצעתו לא עמדה בתנאי הסף, או באיזה מהם

 למציעים שהצעותיהם נפסלו.

ועדת המכרזים )אך תהא רשאית  בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף כאמור לעיללאחר  .4.8.5

(, כי יתקיים "המציעים הכשרים"לא חייבת( להודיע למציעים שהצעתם לא נפסלה )להלן: 

הליך תחרותי נוסף. ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על קיום הליך תחרותי נוסף 

 אחד או יותר מהתנאים הבאים:כאמור, בהתקיים 

רגות מאומדן ועדת במקרה שבו כל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז חו .א

 המכרזים.

בין הצעה הכספית  הוגשה יותר מהצעה אחת, וההפרשבמקרה שבו  .ב

הנמוכה/הזולה ביותר לבין ההצעה הכספית הנמוכה/הזולה שלאחריה, אינו עולה 

   )עשרה אחוזים(.  10%על 

מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול דעתה המוחלט  .4.8.6

 י של ועדת המכרזים, וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל. והבלעד

החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים שלעיל,  .4.8.7

תפנה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, 

תנאים ביחס למחיר הצעתם המקורית, ב סופיתבמועד שיקבע, הצעת מחיר 

וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח  המיטיבים עם המזמין לעומת הצעתם המקורית

 "ההליך התחרותי)להלן:  למציעים הכשרים יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור

במתכונת שהוגשה  . הצעת המחיר הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים("הנוסף

"מכרז מס' טפה יופיע הכיתוב , כאשר על המעלעיל 2.1.4הצעת המציע כאמור בסעיף 

 .הליך תחרותי נוסף" -12/2018

במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף, מובהר כי לא יפורסמו  .4.8.8

 הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הנוסף.

ו מציע במכרז, הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אות .4.8.9

מהמציעים כאמור  מציע נענהלא ותחליף את הצעת המחיר המקורית שהגיש. במקרה בו 

להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף 

בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת, 
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מטעם אותו  והקובעת במכרז הצעה הסופיתכ, גישיראו את הצעת המחיר המקורית שה

 מציע.

תיקבע לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין, ועדת המכרזים  .4.8.10

 את ההצעה/ות הזוכה/ות במכרז. 

ההצעה הכספית הזולה ביותר, ואולם ככלל, ההצעה שתיבחר כהצעה הזוכה במכרז תהיה 

המכרזים שלא לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או אין בכך כדי לגרוע מזכותה של ועדת 

כל כמפורט במסמכי ר מספר הצעות תוך פיצול העבודה, הכל הצעה שהיא ו/או לבחו

המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי לא תתקיים תחרות בין המציעים על מרכיב איכות 

 ההצעה ולא יינתן ניקוד על מרכיב האיכות.

עה במסגרת ההליך התחרותי, שלא בתום לב ו/או ועדה, כי ניתנה הצוה הככל שסבר .4.8.11

בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיננו מיטיב 

הבלעדי, לפסול כל הצעה שניתנה  הא, בכל עת, ועפ"י שיקול דעתיה תעם המזמין, רשאי

ין סעיף זה, לא במסגרת ההליך התחרותי. למציע או המציעים, אשר הצעתו/ם בוטלה בג

תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה, כמפורט בסעיף זה. 

במקרה זה, הצעתו/ם המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו, תהיה הצעתו/ם 

 הסופית, היחידה והמוחלטת. 

, בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי, לקבוע כי ההליך תהא רשאית עדהוהו .4.8.12

תי התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב, ומשכך ההליך התחרותי התחרו

מבוטל לאלתר. למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול 

ההליך התחרותי, כמפורט בסעיף זה. ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה, 

שתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה הצעתם המקורית הראשונית של המציעים, אשר ה

 הסופית היחידה והמוחלטת.

זכיית המציע, כמפורט בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתנאי המכרז לרבות למען הסר ספק,  .4.8.13

לבחור  ועדת המכרזים תתנאי הסף שלו. מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו, רשאי

 כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה.

 המכרז/עהערבות הצ .4.9

 15,000מאת בנק ישראלי, על סכום של  בלתי מותנית אוטונומית המציע ימציא ערבות בנקאית

  המכרז.להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  ,כולל מע"מ₪ אלף(  חמישה עשר)

 .3טופס מס'  הערבות תהא ערוכה בנוסח

יעודכן מעת לעת כפי ש או 9.11.070ליום ועד  8.10.170יום החל מות תעמוד בתוקפה בהער

  .בהתאם לתנאי ההזמנה

תשומת לב המציעים, כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז 

 תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

, ערבות ההצעהאת תוקף  על אף האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך

 חלטה סופית במכרז זהעד לקבלת הללא כל תמורה נוספת, 

בסמוך לאחר  אותשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה,  ועדת המכרזים

, אך למעט אם הערבות , בהתאם לתנאי החוזהמסגרתערבות  ו/המציא ו/שנבחר ים/שהמציע

 .חולטה בהתאם לתנאי המכרז ולמעט אם נתבקשה הארכת הערבות כאמור לעיל

 

הסכום הנקוב בה )או לחלט את רעון וילהציג את ערבות המכרז לפרשאית  תהא ועדת המכרזים

בכל מקום שבו  כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר 
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ו במכרז, לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד הדרישות ממנו בעקבות זכיית

במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת 

 מהוראות המכרז.
 

כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר  המזמין/מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים

 .כרז ועל פי כל דיןאשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המ
 

או לבסס  םלנמק בקשת שיצטרכולחלט את הערבות, מבלי  םרשאי ועדת המכרזים/המזמין

  .או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק םדרישת
 

כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה ו/או בהארכתה יחולו על המציע בלבד, והמציע לא 

 זכאי לשיפוי מאת המזמין, גם במקרה שבו הצעתו לא תוכרז כהצעה זוכה במכרז.יהא 
 

במכרז, אלא אם ת מציע אחר זכייו/או להשיג על  לא יוכל לערער ,מציע אשר ערבותו הוחזרה לו

בנקאית בגובה ובתנאי ערבות ערבות  רשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעורכן המציא ל

הגשת ההליך המשפטי שעניינו חודשים מיום  6ינו שתום תוקפה הההצעה הנ"ל 

הרשות, כאשר הערבות תהיה ניתנת להארכה מעת לעת כל עוד  ביטול/ערעור/השגה על החלטת

 לא הסתיים ההליך המשפטי. 

 

 סף להשתתפות במכרזתנאי  .5

כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר מציעים ולא תותר השתתפותם במכרז מובהר בזאת 

אגידים ו/או שותפויות שהוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה. כל תנאי הסף והתנאים של ת

 . במועד הגשת ההצעהוהנוספים המפורטים במסמכי מכרז זה צריכים להתקיים במציע עצמו 

 

בכל התנאים )במועד הגשת ההצעות( אשר הצעותיהם עומדות להגיש הצעות אך ורק מציעים  רשאים

)על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך  מצטברב מפורטים להלןה

 :הוכחת עמידתו בתנאי הסף(
 

 :1976 -כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  מציע בעל .5.1

 אישור לפיו  (1)

קודת המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי דין ובמיוחד על פי פא. 

 מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או לחילופין אישור כי הוא פטור מניהולם של הנ"ל;

)יש לצרף  המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על הכנסותיוב. 

 ;אישור מתאים מפקיד השומה/רואה חשבון/יועץ מס(

 .אישור תקף מפקיד השומה על ניכוי מס במקורג. 

 

ב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו בעל זיקה תצהיר בכת (2)

אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר 

מינימום, ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות שנה ממועד העבירה 

 לחוברת המכרז; 4כטופס ף יש למלא את התצהיר המצור -האחרונה

תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה )יש למלא את  (3)

 לחוברת המכרז(: 4כטופס התצהיר המצורף 

(I)-  להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(: 

 חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו;

(II)-   )לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9ראות סעיף הו )א 

עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות  100אם המציע מעסיק  )ב( 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
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 לשם קבלת –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  )ג(  

והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות  

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –יב כאמור באותה פסקת משנה שלגביה התחי

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן;

המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו  )ד(

ימים  30, בתוך למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 ממועד ההתקשרות.

 

הצהרות חתומות בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות, : העדר רישום פלילי .5.2

)יש למלא את ההצהרה המצורפת  מנהל במציע, או בעל שליטה במציע באם הוא המציע,

 למכרז( 11כטופס 

בקשר עם העבירות  ליליעל הזוכה במכרז לדווח גם בתקופת החוזה על כל רישום פ

 הרשות תהיה רשאית להפסיק המשך עבודתה עם הזוכה במכרז. המפורטות בהצהרה.

 

 : ניסיון .5.3

מו השנים שקד (3בשלוש ) נשוא מכרז זהעבודות  בבצועהמציע בעל ניסיון מוכח  .5.3.1

 (.5בטופס מס' יש למלא ) (2017-2015) למועד הגשת ההצעות למכרז הנ"ל

בשלוש השנים  כקבלן ראשי נשוא המכרזעבודות ל דומותות המציע ביצע עבוד .5.3.2

 1לקוחות שונים בהיקף מצטבר של  שלושה, עבור לפחות (2015-2017) האחרונות

. להוכחת עמידתו עבור כלל הלקוחות בכל שנהלפחות  ש"ח( 1,000,000) לש"ח מ

לעיל בתנאי זה יצרף המציע להצעתו את רשימת הלקוחות העונים על הקריטריונים ש

, הרשימה תכלול את שם הלקוח, סוג השרות, מועד תחילת (5בטופס מס' )יש למלא 

השרות, שם איש קשר ומספר טלפון. למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה 

של הרשות עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על רמת השירות 

על  מאושרצעתו חשבון סופי או חלקי, , המציע יצרף להבנוסף והאמינות של המציע.

ידי הלקוח. החשבונות יכללו עבודות שבוצעו על ידי המציע אצל הלקוחות בתחומים 

נשוא מכרז זה. מובהר כי יש לצרף חשבון מלא ממנו ניתן ללמוד על עבודות ל הדומים

כל מרכיבי העבודה, ולסמן את הסעיפים הרלבנטיים המוכיחים את העמידה 

 פורטות לעיל.בדרישות המ

 

 ערבות בנקאית .5.4

בנוסח לעיל ו 4.9כמפורט בסעיף המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת ההצעה 

 .3בטופס מס' המפורט 
אז כזה  )לרבות שותפות רשומה( ואם היה תאגיד )עוסק מורשה( המציע הינו אזרח ישראלי .5.5

עיל ורישומו לא בוטל, פקע או , הינו פשהתאגד במדינת ישראל ועל פי דיני מדינת ישראל

 רשם החברות ובכל מרשם רלבנטי אחר.נמחק. יש לצרף להצעה העתק מתעודת ההתאגדות ב

היעדר ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא מצד המציע כלפי רשות ניקוז כנרת )יש למלא את  .5.6

 . 9טופס מס' 
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 סיווג קבלן רשום .5.7

 ,ק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותולפי ח בפנקס הקבלנים המציע הינו קבלן רשום

ענפים המפורטים להלן ובדירוג שלא יפחת אחד מהבוהתקנות שנקבעו לפיו,  1969-התשכ"ט

 מהדירוגים הבאים:

 1-דירוג ג' –)כבישים, תשתית ופתוח(  200ענף 

 1-דירוג ג' -)בניה( 100ענף  או

 1-דירוג ב' –)ביוב ניקוז ומים(  400ענף  או

 

לצרף להצעתו תעודות , תקפות למועד הגשת ההצעה, המעידות על היותו קבלן על המציע 

  הסיווגים כנ"ל.אחד מרשום בכל 

מובהר, כי ככל אשר תנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אינם כוללים 

 מע"מ.

 

 צירוף מסמכים להצעה .6

לעיל, ובכלל זה את על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים 

 האישורים והמסמכים הבאים:

 לעיל. 5שים להוכחת תנאי סף כאמור בסעיף צירוף כל האישורים הדרו 6.1

, כשהם )גם אם הם לא נזכרו במפורש בחוברת המכרז( את הטפסים המצורפים להזמנה זו 6.2

 .חתומיםו מלאים

 

 תנאים נוספים:

לחוזה( כשהוא  1מסמכי המכרז )כנספח על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצורף ל 6.3

הוכחת היכולת להוציא  ומטרתוחתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח. אישור זה הוא אישור לפני מכרז 

כמופיע במסמכי המכרז, במידה וזכה המציע במכרז. המסמך צריך להיות חתום ע"י  אישור כזה,

מספר הפוליסה לא חייב להיות   .()לא יתקבלו אישורים חתומים ע"י סוכני ביטוח חברת הביטוח

  ממולא, בשלב זה.

 

  והצעה מלאה  סעיפי העבודה-הצעת המחיר .7

 הצעת המחיר מסמךהגשת  .7.1

על המציע למלא בעט דיו, בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה, לחתום 

 כים.בראשי תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמ

ולחתום  למסמכי המכרז 'דבמסמך  בנוסח המפורט  הצעת המחירעל המציע למלא את 
המציע ירשום בטבלה המציע ימלא את הצעת המחיר באופן הבא: מול כל סעיף וסעיף  .כנדרש

אם המציע לא ירשום מחיר על יד סעיף כלשהו, . המוצע על ידו בגין אותו סעיף את המחיר
מחיר ביצוע סעיף זה בסעיף אחר, והוא יבצע את הסעיף האמור  יחשב הדבר כאילו כלל את

 ללא תשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת בין מחירי סעיפים אחרים שנקב המציע.
בסוף הצעת המחיר המציע יציין את הצעתו הסופית, הכוללת והמוחלטת, אשר תהווה את 

 הסך הכולל של מחירי הסעיפים בטבלה בהתאם להצעת המציע. 
פות , כוללים את כל המרכיבים ותוסמסמך ד' – הצעת המחירב ירשמו ע"י המציעהמחירים ש

 .למיניהן
 

יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הנדסיים ומשרדיים  לתשומת לב המציע: המציע הזוכה

הכולל  העבודותמההיקף הכספי של  10% "דמי טיפול"( הכרוכים בפרויקט בסך :)להלן

תעודת חיוב  זוכהיקבל ה זוכהחשבון מאושר לתשלום על ידי ה כלמע"מ. בעת הגשת 
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על המציע להביא בחשבון במסגרת  מהחשבון המאושר. 10%לתשלום דמי הטיפול בסך 

    הצעתו את החיוב הנ"ל בגין דמי הטיפול. 

שאופן מילוי הסעיפים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה במקרה  הרשות

עלול לדעתה ליצור מצב בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכססנית או שהיא מונעת  הבהצע

 את האפשרות להשוות מחירים ליחידות חומרים או עבודות כלשהן. הרשותמ

 המזמין. מאומדן 25% -ביותר  מ או גבוהה הא רשאי לפסול הצעה שתהיה נמוכה המזמין י

 

 .  דפיס של הצעת המחיר ולחתום עליולהפיק תלאחר שהמציע ימלא את הצעתו, על המציע 

הינה הצעתו הסופית והמוחלטת ולא ייווספו לה כל תוספות ו/או  הצעתו של המציע

 ביצוע העבודה., מכל מין וסוג, ומכל סיבה שהיא במהלך כל תקופת התייקרויות

 

 מטבע ההצעה .7.3

 .יהיה שקלים חדשים בלבד זו הצעהצורך המטבע שישמש ל
 

 ממע" .7.4

 .סכומים הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מכל ה

 םתנאי תשלו .7.5

 תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  
 

 הבחירה בין ההצעות 8

  שקילת ההצעות 8.1

להביא בחשבון, בין היתר,  בבחירת הזוכה במכרז, רשאית ועדת המכרזיםבמסגרת שיקוליה 

ע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מהמצי

 לאחר פתיחת ההצעות:

 המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין.  8.1.1

אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי , המציע בביצוע עבודות דומות בעבר ניסיונו של 8.1.2

 . מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים

ע, או, במידה שמדובר בתאגיד, עם בביצוע עבודות בעבר עם המצי רשותן הניסיו 8.1.3

לרבות בעלי שליטה בתאגידים  היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו

 , לרבות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;אחרים

המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם,  יםהעבודה או השירות ,איכות הטובין 8.1.4

 ;רשותלוהתאמתם 

 דרשו במכרז, אם נדרשו כאלה.דרישות מיוחדות שנ 8.1.5

אלא למעט , והפירוט לא בא רשותהשל  האין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקולי

 .או בכל הצעה שהיא אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר רשותוה להרחיב
 

 תיקון טעויות 8.2

ת. יו"ר ועדת המכרזים, רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעו

התיקון יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה וירשם בפרוטוקול, כאשר ההודעה על 

 התיקון תימסר למציע. 
 

  פסילת הצעות 8.3

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי 

אין באמור כדי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. 

 למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב. רשותלגרוע מזכותה של ה
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 הזוכה במכרז 8.4

אחר שניהלה מו"מ עם לו/או עדת המכרזים תשקול את ההצעות אשר הוגשו לה ולאחר שו

ו/או קיבלה מהם הבהרות,  , כמפורט לעילו/או לאחר שהתקיים הליך תחרותי נוסף המציעים

בה בחרה, ותודיע על  ההצעות/על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצעהתחליט הועדה 

 זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע החוזה.

להחליט לא לבחור כל הצעה לבחור מספר הצעות. כן רשאית הוועדה ית ועדת המכרזים רשא

 .רשותשהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות ל

 

  וניהול מו"מ היקף העבודה פיצול המכרז וקביעת 8.5

ביניהם  לפצל ,לבחור מספר זוכים ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיועדת המכרזים תהא 

 הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז., העבודהאת 

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה 

 הול מו"מ. שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות ני

כמו כן ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף 

בכפוף לדיני המכרזים,  ,ם אף שומרת לעצמה את הזכות להציעועדת המכרזי. המכרזים דיניל

לכל המציעים גם יחד להתחרות במחירי ההצעה הראשונה על מנת לזכות בביצוע חלק מהיקף 

 בפרויקט. העבודות
 

 תנאים לחתימת חוזה 8.6

למזמין על  ימציאו/תתקבל על ידי המזמין ימציא הצעתם/שהצעתוהמציעים /המציע

ימים ממועד קבלת ההודעה מהמזמין על הזכייה במכרז, או תוך פרק  7בתוך  חשבונם/חשבונו

  את המסמכים והאישורים הבאים: זמן אחר אשר יקבע על ידי המזמין,

 . כהגדרתה בחוזהו, 2בות בנקאית, בנוסח המצורף לחוזה כנספח ער - ביצועערבות  .א

  )עשרה( אחוזים מערך ההצעה כולל מע"מ. 10בגובה של תהיה  ביצועערבות ה

 חודשים ממועד תחילת תקופת ההתקשרות. 6תעמוד בתוקפה למשך  ביצועערבות ה

ילוט , לרבות הארכתה ואפשרויות החת נוספות המתייחסות לערבות הביצועהוראו

 . בחוזהראה  –שלה 

בנוסח המצורף לחוזה  בתוקף חתום ע"י חברת הביטוח  -אישור על קיום ביטוחים .ב

 , הכל כמפורט בחוזה. 1כנספח 

שור לקיום יו/או את הא הביצועערבות את אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא ימציא 

ור את ביצוע , יהיה המזמין רשאי למסהזמן שנקבע ע"י המזמיןהביטוחים, תוך פרק 

השירותים והעבודות למציע אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, והערבות להצעה, 

כולה או מקצתה, תחולט לטובת המזמין, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים 

ו/או הוצאות כלשהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע את נזקיו 

 הנ"ל.  היו גבוהים מסכום הערבותה שיהממשיים במיד
 

 במדרג ההצעות הבאהתקשרות עם המציע  8.7
 ים/שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע רשותמבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין, ה

עפ"י לבחור בו/בהם כזוכה/ים ולחתום עימו/עימם על הסכם במדרג ההצעות על מנת  ים/הבא

 שאחד או יותר מהזוכים זוכה אחר במכרז, כל מקום  וזאת גם לאחר שהוכרז על ם/הצעתו

 תנאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר. בהתחייבויות עפ"י ים/אינו עומד שנבחרו

, הבאעל קבלת הצעתה. לא עשה כן המציע  רשותלהודיע ל ימים 7תהא שהות של  הבאלמציע 

 אחריוציע שידורג לחזור ולהציע את הצעתה זו למ רשותאו שהשיב בשלילה, תהא רשאית ה

 וכך הלאה.
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 סייגים  8.8

ועדת המכרזים רשאית שלא ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , 8.4 על אף האמור בסעיף

לכל פיצוי או  םזכאי ולא יהי המציעיםלהכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. במקרה כזה, 

 ו/או מאת ועדת המכרזים. רשותהשיפוי מאת 
 

 ההסכם 8.9

-לא יהא קיים חוזה בר רשותהעל ידי  בפועל חוזהק מובהר, כי עובר לחתימת הלמען הסר ספ

לחייב את הרשות למסור , ואף אם נחתם חוזה כאמור לא יהיה בכך כדי תוקף בין הצדדים

 . זה או אחר עבודה או עבודות לקבלן
 

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים 8.10

"חוק חובת )להלן:  1992-רזים, התשנ"במציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכה

(, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה. משכך, המכרזים"

מצהיר המציע, כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו, 

 בכפוף לחוק חובת המכרזים. 

מכרז, ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת ה

לכך שהצעתו תיחשף במלואה, על כל פרטיה ומסמכיה, בפני מציעים אחרים, ככל שיתבקש 

מוועדת המכרזים העיון בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים. ועדת המכרזים תהא רשאית 

או תביעה /להעביר את הצעתו המלאה של המציעה הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו

כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לקבל 

את ההחלטה הסופית בעניין, אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, 

 בכפוף להוראות כל דין.
 

 וזכויות קניין בעלות על המכרז וההצעה 9

 כללי 9.1

של המזמין אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד.  מכרז זה הוא קניינו הרוחני
 אין להעתיקו, אין להעבירו לאחר או לעשת בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

 זכויות השימוש במידע ובנתונים 9.2
הבעלות על כל המידע והנתונים שיועברו למזמין ע"י המציע שיזכה במכרז, תעבור לבעלות 

המזמין יהא רשאי להשתמש במידע ובנתונים  כל זכות בהם. ין, ולזוכה לא תהיההמזמ
 האמורים בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 זכויות קניין 9.3

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה במתן השירות למזמין, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי 

ים בהם זכויות כתוצאה מכך. במקר רשותהכלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על 

הקניין בחלק מהשירות המוצע או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת 

הסבר והוכחות, להנחת דעת המזמין, למקור הזכויות של המציע להציע למזמין את השירות. 

כמו כן יבהיר המציע, כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי שתוגש נגד 

 ורה בזכויות השירות המוצע.המזמין, וקש

 
 שלמות ההצעה ואחריות כוללת  10

בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, תתאפשר התקשרות עם  10.1
קבלני משנה לצורך מתן השירות. מובהר כי המזמין יהיה רשאי לסרב לבקשת המציע הזוכה 

מק את סירובו. אין באמור כדי לגרוע להתקשר עם קבלני משנה, מבלי שתחול עליו חובה לנ
נתנו באמצעות ימאחריותו של המציע שיוכרז כזוכה במכרז גם במקרה שבו חלק מהשירותים י

 קבלני משנה מטעמו. 
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ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אחת. מגיש ההצעה  10.2
צרים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות כל יחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתו

אחד מקבלני המשנה מטעמו )ככל שאלו מותרים עפ"י תנאי המכרז(, וכל מי מטעמם, 
 והתחייבויותיו לגבי עובדיו יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיהם.

עפ"י במקרה ויתברר למזמין כי הזוכה במכרז מעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים שלא  10.3
לעיל וללא אישור מראש ובכתב מהמזמין, יהיה המזמין רשאי לבטל את  10.1המוגדר בסעיף 

ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי ולנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון כנגד הזוכה, לרבות 
מטעמם מי או חילוט הערבות. מובהר כי הזוכה ו/או קבלן המשנה מטעמו ו/פנייה לבית משפט ו

 .אים לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הזוכהלא יהיו זכ
 

 שונות והבהרות  11
המציעים יישאו לבדם ועל חשבונם בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות, לרבות  11.1

וצאות אחרות כלשהן הכרוכות יות, דמי קניית מסמכי המכרז או ההבדיקות המוקדמות, הערבו
ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה, 

 הוצאות אלו ובכלל.
מסמכי המכרז הינם רכוש ועדת המכרזים והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם  11.2

 במכרז, בלבד.
על המציע לבדוק בעצמו באופן עצמאי את כל ההיבטים הקשורים והנובעים מהמכרז, לרבות  11.3

מכרז, מיקום ביצוע השירותים, מהות השירותים ואופן מתן השירותים, )ומבלי לגרוע( מסמכי ה
מועדים ולוחות זמנים צפויים בקשר למתן השירותים, וכן כל נתון משפטי, פיזי, ביצועי תפעולי 
או עסקי, ביחס לכל אחד מאלה, אשר רלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מכלול התחייבויות 

 זמנה זו. המציע על פי מסמכי המכרז וה
הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר  11.4

, ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפניו ואחריו( הינה הרשותלידיו על ידי 
שאו באחריות לכל סוג י, ועדת המכרזים או מי מטעמם לא ירשותבאחריות המציע בלבד, כך שה

נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב  שהוא של
 הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

יש לקרוא את מסמכי המכרז יחד עם הוראות הדין הרלבנטיות, ובין השאר, החוק )כהגדרתו  11.5
ת. למען לעיל(, חוק חובת מכרזים, תקנות חובת מכרזים וכיו"ב, כפי שאלו יהיו בתוקף מעת לע

הסר ספק, מובהר כי קיימים דינים ודברי חקיקה נוספים מעבר למתואר במסמכי המכרז אשר 
 עשויים להשפיע על המציעים ועל כן, המציע נדרש לקיים בדיקה עצמאית בעניין זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את  11.6
 ו ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין. סמכויות למזמין ו/א

ההצעות על כל צרופותיהן, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז ו/או מסמכי המכרז יהיו בשפה  11.7
יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני  -העברית בלבד. במידה והמסמך המקורי איננו בעברית

 המאמת את התרגום לעברית.
 אביב.-ן אך ורק בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תלכל עניין הנוגע למכרז יידו 11.8

, ה'במקרה של סתירה בין איזה מהוראות מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצורף אליו כמסמך  11.9
  .על נספחיו, תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין

 

 תנאים כלליים 12

 ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות ביטול ההליך 12.1

, מכרזי זה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך רשותה 12.1.1

למען הסר ספק, המציעים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו  .לרבות לאחר הגשת ההצעות

בגין ביטול ההליך, למעט עלות רכישת מסמכי המכרז הנוכחי בלבד. אין בעצם ביטול 

ופי בשלב אחר ובתנאים המכרז כדי למנוע מהרשות לפרסם מכרז אחר/חל

תאגיד לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות  זהים/דומים ו/או אחרים ו/או
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, , מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכךסטטוטורי/ ממשלתי/ עירוני

  .מכל מין וסוג שהוא

ואישורים  זה מותנה בקבלת אישור תקציבי , כולו או חלקו,ביצוע העבודות במכרז 12.1.2

ו/או דחיית מועד תחילת ו/או חלקו . לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז נוספים

ביצוע העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות 

למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על 

תחייבים שלא להעלות כל בעניין זה ומ רשותכל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 ו/או כל חלק הימנו , בקשר עם ביטול המכרזרשותטענה, דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.

 

   הצעה בודדת 12.2

 .רשאי להגיש הצעה אחת בלבד מציעכל 

די גורם שלישי על י , או הנשלט על ידו, או הנשלטבמציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט 

מזכויות הצבעה  25%-לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ השולט גם בו.

 .מהדירקטורים 50%-או הזכות למנות יותר מו/באסיפה הכללית 
 

 סתירה בין מסמכים 12.3

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין איזה מהוראות מסמכי המכרז, לרבות העתק הסכם 

, על נספחיו, תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין 'האליו כמסמך  ההתקשרות המצורף

 )הרשות(.
 

 אחריות המציע למידע 12.4

הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר 

לידיו על ידי הרשות, ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפניו ואחריו( הינה 

ע בלבד, כך שהרשות, ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל סוג באחריות המצי

שהוא של נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב 

 הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.

 

 סמכות הרשות 12.5

להגביל את  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או

 .סמכויות הרשות ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין

 

 ביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזיםק 12.6

, והוא יחל בעבודתו, ["הזוכה המקורי" :להלן]היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה 

של הזוכה המקורי בטלה וכי  ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו

פסיק את ביצוע , מתחייב הזוכה המקורי לה["הזוכה האחר" :להלן]תחתיו מוכרז זוכה אחר 

פעולות שכבר דו"ח עדכני באשר לאת כל המידע המצוי אצלו בצירוף  רשותהעבודות ולהעביר ל

זה לקיים את בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל 

 הוראות המנהל בדבר מועד העברת האחריות על אתר העבודה.

 

 הצדדים ואופן משלוח הודעותכתובות  12.7

שנקבעה . כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת כמפורט לעיל היא רשותהכתובתה של 

 במסמכיהם.

בדואר רשום,  משתתפיםהו/או ועדת המכרזים לכתובת  רשותכל הודעה אשר תישלח על ידי ה

תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה  המשתתפיםתיראה כאילו התקבלה אצל 
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ביום העסקים שלאחר היום  המשתתפים תיראה כאילו התקבלה אצל  או בדוא"ל בפקסימיליה

 בעת מסירתה. –בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 

 

 

 

        

 

 בכבוד רב,

 

 

 כרזיםועדת המ                

 רתרשות ניקוז כנ                          
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 1טופס מס' 

 

 
 טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו           
 

 
 תאריך __________

 לכבוד

 רשות ניקוז כנרת

 צמח

 עמק הירדן ד.נ.

 
  ,א.ג.נ

 

להקמת קווי מים ושקתות להשקיית  – 2018/12י עם הליך תחרותי נוסף מס' מכרז פומב הנדון:

 בקר בנחל יבניאל
 

למכרז פומבי עם הליך , כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות אנו הח"מ מאשרים .1

למדנו והבנו   להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל. – 12/2018תחרותי נוסף מס' 

ר בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, את האמו

העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים -ידיעה או אי-שעילתה באי

 נו או על ביצוע הפרויקט.להשפיע על הצעת

 .אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל נספחיה .2

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה מחייב  .3

 מבחינתנו.

ה להציע הצעות מס' ידוע לנו, כי תנאי להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות נשוא ההזמנ .4

הוא קבלת אישור הרשות למנהל העבודה, קבלני משנה וצוותי העבודה, קבלת אישור  ,12/2018

לרבות הגשת כל המסמכים  ןהרשות על עמידתנו או עמידת קבלן המשנה מטעמנו בדרישות הניסיו

ו/או לא  הדרושים ואישור הרשות. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הרשות למי מהמפורטים לעיל,

יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט 

להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו ואנו מוותרים 

 ז.על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם התקשרות עם אחר, על אף זכייתנו במכר

אנו מתחייבים לבצע . קבלנים אחריםגם עבודות נוספות ע"י  שיבוצעויכול  בשטחי העבודהידוע לנו כי  .5

 את עבודתנו תוך תאום ושיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים ומבלי לפגוע בעבודתם.

מנהל העבודה אשר יוצב מטעמינו באתר הפרויקט לאורך כל ביצוע הפרויקט, יהיה אחראי ידוע לנו כי  .6

לשביעות רצון  ,תאם מול מנהל הפרויקט ו/או המפקח מטעם המזמין את ביצוע כלל העבודותל

 המזמין.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים  .7

כמו כן, במועדי תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועים, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול 

 ביצוע העבודות.
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הינה ההצעה הסופית  במסמך ד' שהצעת המחיר אשר הוגשה על ידנו ים כי ידוע לנומצהיר והרינ .8

ידוע לנו כי  בתוכם.הרווח הקבלני ואת  , התקורותכל ההוצאותכבר את  אשר כוללת והמוחלטת

, וככל שלא בהתאם לדרישתכם בפועלעל ידנו יבוצעו התמורה שתשולם לנו תהייה בגין עבודות אשר 

בהצעת המחיר, לא נהיה במפרטי הביצוע ו, אף אם הן היו כלולות מסוימות נידרש לבצע עבודות

על פי שיקול דעתכם עוד ידוע לנו כי אתם תהיו רשאים  זכאים לקבלת תמורה ו/או פיצוי כלשהוא.

הטיל להבלעדי לקבוע אילו עבודות יבוצעו מתוך העבודות הכלולות במכרז זה, וכי אינכם חייבים 

כדי לגרוע מזכות הרשות לקיים הליך תחרותי נוסף ו/או  באמוראין כל העבודות.  עלינו את ביצוען של

 וזה.לפנות לקבלני המסגרת בפניה פרטנית, הכל כמפורט במסמכי המכרז והח

למען הסר ספק, אנו מצהירים, כי ידוע לנו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  .9

הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי 

בדיקת שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כמו כן, אנו מצהירים, כי ידוע לנו שכל ההוצאות בקשר עם 

המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה 

אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה 

 לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.

ל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף לכך רצ"ב כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על רצ"ב כ .10

 ידינו כהוכחה לכך שקראנו, הבנו והסכמנו לכל האמור בהם.

ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם על פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .11

 המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.המצורף, את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כל 

שניתנה  פקיעת הערבות )כולל הארכה(הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .12

 .להבטחת ההצעה

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .13

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  כבטחון לקיום .14

 להציע הצעות. להזמנההמצורף  3בטופס  בהתאם לתנאים המפורטים

ערבות דיכם את פוליסות הביטוח, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד ביככל ונוכרז כזוכים,  .15

 כלל בהצעתנו זו.והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנ הביצוע

ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  תבמידה ולא נפקיד את הערבו .16

, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות ימים קלנדאריים 7תוך  בהסכם הנכלל

ום הערבות , ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכ1970-בשל הפרת חוזה( תשל"א

הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך 

 המו"מ.

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החוזה על  .17

 . ידי רשות ניקוז כנרת
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ה השמאלית שבטבלה האם המסמך על המציע לסמן בעמוד פירוט המסמכים המצורפים למכרז: .18

 מצורף או שהמסמך אינו מצורף.
 

 מס'
 

 המסמך
 

 סעיף במכרז
 

מצורף/לא 
 מצורף

אם  V)סמן 
 מצורף(

אישור הבנת  – 1טופס מס'  -מסמך א'  1
 תנאי ההזמנה וטופס ההצעה

בנספחי מסמך א' ו  3.1.1
 (23-25 )עמ'

 

אישור זכויות  – 2טופס מס'  –מסמך א'  2
 חתימה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
26) 

 

תצהיר לפי חוק  – 4טופס מס'  –מסמך א'  3
 עסקאות גופים ציבוריים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
28-29) 

 

תצהיר המציע על  -5טופס מס'  –מסמך א'  4
 ביצוע העבודות

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
30) 

 

הצהרה בדבר  – 6טופס מס'  –מסמך א'  5
 ום דמי תיווךאי תשל

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
31) 

 

תצהיר המציע  – 7טופס מס'  –מסמך א'  6
  לעמידתו בתנאים לחתימת החוזה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
32) 

 

מדיניות איכות  – 8 טופס מס' –מסמך א'  7
 הסביבה

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
33) 

 

דבר הצהרה ב – 9 טופס מס' –מסמך א'  8
 ניגוד עניינים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
34) 

 

תצהיר בדבר  – 10 טופס מס' –מסמך א'  9
 שמירת זכויות העובדים

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
35) 

 

הצהרה בדבר  – 11טופס מס'  –מסמך א'  10
 היעדר הרשעות פליליות

 ובנספחי מסמך א' )עמ' 3.1.1
36) 

 

11 
 

ההצעה בהיקף  ערבות בנקאית לקיום
למסמכי  4.9ובתוקף כמפורט בסעיף 

המכרז )מסמך א'( וע"פ הנוסח שבטופס 
 .3 מס'

ובנספחי מסמך ,  3.1.1,  4.9
 (27 )עמ' 3טופס  'א

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר  12
 ניהול ספרים כדין

5.1(1)  

אישור תקף משלטונות המע"מ בדבר היות  13
 המציע עוסק מורשה

5.1(1)  

אישור תקף מפקיד השומה על ניכוי מס  14
 במקור

5.1(1)  

תעודות תקפות המעידות על היות המציע  15
או  1-ג' 200סיווגים: אחד מהקבלן רשום ב

 1-ב' 400או  1-ג' 100

5.7  

נספח ביטוחי חתום ע"י חברת ביטוח/סוכן  16
 ביטוח

6.3 
מס' ' נספחי ביטוח המסמך ו
-111 מ')ע ג'-1ב', -1, א'-1, 1

 (במסמך ה' 115

 

הצעת המחיר ע"ג כתב הכמויות חתומה  17
 בכל עמוד

  מסמך ד'

כל חוברת המכרז )מסמכי המכרז(  18
  חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד

  כל מסמכי המכרז

חתום ע"י המציע בכל  -החוזה -מסמך ה' 19
 עמוד ועמוד

  מסמך ה' על נספחיו

  127-135עמ'  וםנספח בטיחות חת -מסמך ו'  20
 

 כבוד רב,ב

______________ ______________ ______________ ______________ 
 מס' ח.פ / ע.מ. חתימה וחותמת המצע שם המציע תאריך
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 2טופס מס' 
 

 אישור זכויות חתימה 

 תאריך: __________

 לכבוד

 רשות ניקוז כנרת

 כתובת ________________ ,מס' _______ אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח _________________ רישיון

 ____________, מאשר בזה כדלהלן:__________

הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד ___________________, ח.פ. _____________ )להלן:  .1

 "(.המציע"

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם: .2

 ______________ א.

 ______________ ב.

 ______________ ג.

 אחד מהם בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע. חתימת כל

: במקרה שזכויות החתימה במציע שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף פרוטוקול זכויות הערה)

חתימה מתאים ומאושרר סמוך למועד פרסום המכרז, בצירוף אישור עו"ד או רו"ח מטעם המציע, 

 בדבר נכונות הפרוטוקול(.

 

 ם:בעלי השליטה במציע, הינ .3

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___( .א

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________ )%___( .ב

 _________________, ת.ז./ ח.פ. _____________  )%___( .ג

 

( מתוך מורשי 12/18הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי המכרז )מס'  .4

 הינם: החתימה המפורטים לעיל,

 ____________________ א.

 ____________________ ב.

 ____________________ ג.

 

 הערות נוספות: _____________________________________

 

 

  חתימה )חותמת+ חתימה( 

 

במידה ומי מבעלי השליטה במציע הינו תאגיד בעצמו, יש לצרף טופס זיהוי בעלים זה לגבי :  הערה

 .רמת הפרטחוזר חלילה, עד לתאגיד זה ו
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 3טופס מס' 

 ערבות בנקאית 

 תאריך: __________

 לכבוד
 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

 

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  .1
(, "קרן"סכום ה)להלן:  ₪( חמישה עשר אלף)במילים: ₪  15,000סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן 
בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות "( סכום הערבותבתוספת הפרשי ההצמדה יחד: "

להקמת קווי מים ושקתות  2018/12למכרז ת בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעו
 להשקיית בקר בנחל יבניאל.

 
מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי;
 

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  "מדד הבסיס"
 זה, דהיינו: _____ נקודות; כתב ערבות

 
המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר  "המדד החדש"

 מדד הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;
 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 
" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן צמדה למדדהפרשי הה"

 המחולק למדד הבסיס. 
 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה,  .2

לפי )שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו,  7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
 כתובתנו הבאה: ________________________________.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא 
 יעלה על סכום הערבות.

 
נו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם התחייבות .4

חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 
 את התשלום מאת המבקש.

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5
 
, אלא אם הוארך 07.01.19, ויעמוד בתוקפו עד ליום 07.10.18כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6

 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.
 
 

 בכבוד רב,
 

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם 

__________________________________ 
 לא והמדוייק של המציע* יש לנקוב בשמו המ
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 4טופס מס'                 

 נוסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

  )יש להקפיד למלא כנדרש את התצהירים ולסמן את המקומות המתאימים(

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין .1

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. ____
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן: "
 ה בשם הגוף.רשות ניקוז כנרת. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר ז

 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  "

 מבין/ה אותו. 

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי חוק עובדים זרים ) – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 אגיד הרשום בישראל.המציע הינו ת

 במשבצת המתאימה( Xסמן )

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
להקמת קווי מים ושקתות להשקיית  18/12"( מטעם המציע בהתקשרות מספר מועד להגשה)להלן: "

 בקר בנחל יבניאל.
 
  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  יןבפסק ד הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 
  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 _____________שם: ______

 חתימה: ________________

 תאריך: _________________

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה  _____________
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
____________________ ____________________ ____________________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך
 
 
 

 עוה"דחתימת 
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 18/12מכרז  –תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות  .2
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

מבקש להתקשר עם רשות ניקוז כנרת הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף ה
 )להלן: "הגוף"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא  1998, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף

 מקיים אותן.  
 

חלות על המציע נדרש  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 
 במשבצת המתאימה(: xלסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה(:  Xם או יותר נדרש לסמן עובדי 100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ישומןלי בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998
  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
בצע פנייה זו כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר ל

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור 

_______ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה

 
____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה            חותמת ומספר רישיון                                תאריך
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 5טופס מס' 
 

 תצהיר המציע על ביצוע עבודות 

  להציע הצעותהזמנה בהתאם לדרישות ה

 
 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 

אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ ומוסמך מטעמה ליתן  .1

 .12/2018 מס' מכרזצהיר זה כחלק מהצעתה של החברה )להלן: "המציע"( במסגרת ת
 

להזמנה להציע הצעות על פי הפירוט שלהלן  5.3סעיף הנני מצהיר, כי המציע ביצע עבודות העונות לדרישות  .2
: 
 

 שם הפרויקט/ שם הלקוח 
 מהות העבודה

היקף כספי בש"ח 
של העבודות 

שבוצעו בשלוש 
 השנים האחרונות

(2015-2017) 

שנת 
תחילת 
העבודה 
 וסיומה

 פרטי המזמין
שם איש 

 קשר
 טלפון

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

סה"כ 
ללא 
 מע"מ

      

 

 ות המפורטים לעיל. החשבונות כולליםעל ידי הלקוח מאושריםמצורפים חשבונות סופיים או חלקיים,  .3

 מצורפים חשבונותצל הלקוחות בתחומים מסוג העבודות נשוא מכרז זה. עבודות שבוצעו על ידי המציע א

ם את הסעיפים הרלבנטיים המוכיחיהעבודה, וכן מסומנים ניתן ללמוד על כל מרכיבי  ים מהםמלא

 .בהזמנה להציע הצעות 5.3העמידה בדרישות המפורטות בסעיף 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

 

 
 לראיה באתי על החתום,ו

_______________ 
 חתימת המצהיר/ה          

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכר/ת לי 

ר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא באופן אישי, ולאח
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 
    
                                                                                  
        ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                        

30



 6טופס מס'    

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" -2018/12מכרז 

 

, אנו הח"מ 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .1

 כדלקמן: ______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  .1.1

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רשות 

"החברה"( או נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או של נושא משרה  –ניקוז כנרת )להלן 

ה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל בחבר

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.2

קשרות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך הת

 ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  .1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא 

 תחרותית.

כי ההתקשרות של החברה ו/או כל לעיל במסגרת הלי 1.3 - 1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה  1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 

)בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתנו  הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

טעמנו המעורבים בכל אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מ .3

 דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 על החתום: ולראיה

 

 __שם: _____________________        

 __חתימה: ___________________        

 ______________     ותמת )חברה(: ח

 __________תאריך: ____________
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 7טופס מס' 

 

 היר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזהתצ

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:לא 

__ )להלן: "המציע"( של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ____________ אני מנהלה/תה .1

 .2018/12 מס' למכרזומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה 

הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי  .2

 המכרז, המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו.

תנאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על הריני להצהיר, כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  .3

פי תצהיר זה, יעמדו לרשות ניקוז כנרת כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות 

 חילוט ערבות ההצעה.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

 ולראיה באתי על החתום,

         _____________ 
 צהיר/החתימת המ         

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה ____________ / 

לא יעשה/תעשה כן המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם 
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

    
 
 

    ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 8טופס מס' 

 קבלנים –מדיניות איכות והגנת הסביבה 

 

 __________תאריך _         לכבוד

   רשות ניקוז כינרת

 א.ג.נ.,

   2018/12 פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'מסגרת  מכרזהנדון: 

 להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל

אני הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוני טופס מדיניות הגנת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה  .1

 "(.המדיניותמה )להלן: ")הרצ"ב(, אשר הרשות קיבלה על עצ

, אפעל לסייע ביד הרשות ליישם 2018/12מכרז מס' הנני להצהיר, כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת  .2

 את המדיניות שקיבלה על עצמה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי: 

כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש למניעת זיהום אוויר על פי תקן  .2.1

 בורה והמשרד להגנת הסביבה(.התח משרד

כל כלי צמ"ה )ציוד מכאני הנדסי( והרכבים ייבדקו פעמיים בשנה למניעת נזילות שמן ו/או  .2.2

 חומרים מזהמים אחרים.

כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי  .2.3

 המטפל בפסולת מסוג זה.

ר )פסולת בניין, נייר, מתכות למיניהן, פלסטיק, זכוכית וכדומה( יופנו כל פסולת הניתנת למיחזו .2.4

 לאתרי מיחזור ייעודיים .

 כל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הטמנה מאושר. .2.5

פסולת מחומרים מסוכנים תטופל על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה ותוצא לאתר ייעודי על  .2.6

 פי הוראות כל דין.

ון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו כפסולת בניין שתופנה שאריות בט .2.7

 לאתר ייעודי.

יום, יש להתקין שירותים ניידים לרווחת  20 -בכל אתר בנייה אשר מתנהל לאורך זמן הגדול מ .2.8

 הפועלים.

ת, יש מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדיניו .3

להיוועץ עם המפקח מטעם המזמין, קודם לתחילת ביצוע העבודה, בקשר עם שינוי תכנית העבודה 

 ו/או אופן ביצועה.

 

במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה  .4

 על חוקי הסביבה.

    

 בכבוד רב, 
 

 שם: ___________________

 ________________חתימה: 

 תאריך: _________________
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 9טופס מס' 

 
 נייניםהצהרה בדבר היעדר ניגוד ע

 
 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אני הח"מ, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

 

מכרז מס' העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת  יבין פעילויותיאין ניגוד עניינים  .1

 או חשש לניגוד עניינים כזה. להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל  2018/12

 בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לרשות ניקוז כנרת. .2

רר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל, אם במהלך ביצוע השירותים יתעו .3

 יד לרשות ואפעל פי הנחיותיה.יע על כך מיאוד

 ידוע לי כי היעדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת. .4

 

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

         _____________ 
 ה/חתימת המצהיר         

 
 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. __________שמספרה ____________ / 

עשה/תעשה כן המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

     

    ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 01טופס מס' 
 
 
 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים

 

 [1993-ת חובת המכרזים, תשנ"ג( לתקנו4)א( ) 6]תקנות 

 
 
 

בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אני הח"מ, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  
 הנני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע _____________

 
ל, הריני לאשר כי הנני מקיים וכן הנני מתחייב לקיים בכל עת את מלוא חובותיי מתוקף תפקידי הנ"

כמעביד כלפי עובדי, הפורשים, הקיימים והעתידיים, וזאת בהתאם להוראות דיני העבודה, ובכללם: חוקי 
המגן, חקיקה ראשית רלוונטית נוספת, תקנות, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מעסיק, 

 ל, ועלי כמעסיק, בפרט.בכל
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 
 

         _____________________ 
 חתימה                

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 
ת.ז. __________שמספרה ____________ / מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ב

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 
     

    ___________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(                           
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 11טופס מס' 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות
 

אני הח"מ _____________ ת.ז. ______________לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לכל העונשים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר זאת בכתב כדלקמן:

רשעתי בעבירה ביטחונית ו/או בעבירות לפי החוק מס קניה )סחורה הריני מצהיר בזאת כי לא הו .1

; 1975-חוק מס ערך מוסף; התשל"ו ; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס;1952-ושירותים(,התשי"ב

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  297,383עד  290; סעיפים 1978-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח

 .1981-אהתשמ"שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, , למעט הרשעות 1977 -התשל"ז

 ו א

__ ________________________הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 

 )יש לפרט את העבירות(.

לעבור  ע לי כי לצורך ההתקשרות עם רשות ניקוז כנרת וביצוע השירותים נשוא המכרז יתכן ואדרשידו

 ביטחוניות.בדיקות 

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי  .2

 –במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א 

1981. 

סירת מידע כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מ .3

 כאמור לעיל.

הסכמה זו תהא תקפה, במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה, ובמידה ואזכה  .4

 .ך כל תקופת ההתקשרות עם רשות ניקוז כנרתבמכרז, במש

 

 םולראיה באתי על החתו

 

_________________ _________________ _________________ 
 דהשנת לי שם האב שם פרטי ומשפחה

 
 

  

_________________ _________________ _________________ 
 תאריך תפקיד תעודת זהות

 
 
 

______________________ ______________________ 
 חותמת וחתימה כתובת

 

 אישור
___ הופיע בפניי ___________ ____ עו"ד, מאשר כי ביום________ אני הח"מ

זיהה עצמו באמצעות ת.ז.____________/ המוכר לי אישית, ולאחר  ה"ה_______________, אשר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם 

 בפניי על הצהרה זו.
________________________ 

 חותמת+  חתימה                                                                                                                            
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 רשימת תוכניות -3מסמך ג' 
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 נחל יבניאל
 

 12/2018מכרז 
 

 הנחת שקתות וקווי מים להשקיית צאן ובקר
 
 

 מפרט טכני וכתב כמויות
 
 
 
 

 ניקוז כינרתרשות   המזמין:
 
 
 

 מתכנן:
 רן מולכו –ליגמ  ומפורט: תכנון כללי

 17930הרדוף ד.נ. המוביל    
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 תוכן העניינים

 
 
 

 
 עמוד הנושא

 41 המפרט המיוחד – 1מסמך ג' 

 41 מוקדמות – 00פרק 

 41 אתר העבודה - 00.01 

 41 תיאור העבודה - 00.02 

 41 תמצית העבודות - 00.03 

 42-53 יפי המפרטסע - 00.04-00.43 

 54-56 עבודות עפר ועבודות הכנה - 01פרק 

 63 מוצרי מסגרות - 03פרק 

 64-67 צנרת ואביזרים הידרואליים - 04פרק 

 68-70 אופני מדידה ומחירים - 2מסמך ג' 

 71 רשימת תוכניות - 3מסמך ג' 
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 מפרט מיוחד – 1מסמך ג'
 

 
12/2018חלק בלתי נפרד ממכרז מהווה 
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 נחל יבניאל
 הנחת שקתות וקווי מים להשקיית צאן ובקר

12/2018 מכרז  

 
 מפרט טכני וכתב כמויות

 
 

 מוקדמות - 00פרק 
 
 

במפרט או פרקים  00בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  ,מוקדמות, במפרט מיוחד זה – 00פרק 
 רלבנטיים אחרים במפרט הכללי.

 
 
 האתר 100.0
 

 גבולות האתר:
מתחמי השקתות שבתחום שטחי המרעה של הבוקרים אברהם מימון,  –שטחי מרעה מסביב לנחל יבניאל 

 יהודה מרמור ואלי זילברמן ותוואי קווי המים המזינים את השקתות.
 תאור האתר:

ום אתרי העבודה נמצאים בשטחי המרעה שמסביב לנחל יבניאל. חלק מאתרי העבודה נמצאים בתח
שמורת טבע נחל יבניאל. המקום נמצא בנגישות בינונית )על הקבלן לבקר בשטח ולוודא את דרכי הגישה(. 

( בסמוך לקווי 1-3פרט לקווי המים שהתוואי שלהם בתחום השמורה )הקווים המזינים את שקתות 
טחי ( המתחיל מראש המערכת בש4מקורות קיימים ישנם שני קווים נוספים, קו )מזין את שוקת 

ב( המתחיל בבריכת בני ונמתח דרומה 5 –א ו 5החקלאות של יבניאל במעלה המצוק וקו נוסף )שקתות 
 לאורך קווי הגובה.

 
   

 תאור העבודה 00.02
העבודה כוללת הנחת צנרת פלדה וצנרת פלסטית, הנחה על קרקעית ותת קרקעית, לרבות אביזרים )מד 

ר נדרש אחר(, קיבוע הצינור לקרקע, הטמנה ושרוול צינור מים, מפחית לחץ, מגופים, מופות וכל אביז
בחציית דרכים, עבודות עפר לצורך התקנת השקתות )יישור השטח, פיזור מצעים( וביסוס של השקתות 

 ביסודות בטון.
 

 כל העבודות יבוצעו בלווי מטפים מתאימים וכל הציוד הנדרש למניעת שריפות.
 .וי לאתר פסולת מאושרופינ כל עבודות הנקיון יכללו איסוף

 

 
 תמצית העבודות הכלולות במפרט זה: 00.03

 
לרבות תאום עם חב' מקורות ואגודות המים עלי באר  תיאום העבודות הכלולות במפרט זה −

  ועמק הירדן לצורך התחברות לקווי מים קיימים.
 בדיקת דרכי גישה.עבודות הכנה לרבות הכשרת השטח ו

 מדידה וסימון לביצוע. −

 ת להנחת צנרת פלדה על קרקעית וחציית דרכים בשרוול תת קרקעי .עבודו −

 עבודות להנחת צנרת פלסטית תת קרקעית. −

התחברות לראש מערכת, מד מים, מגוף, מופות ורקורדים בחיבורי קטעי  –התקנת אביזרים  −
 צנרת, מפחית לחץ, מצוף בקרת מפלס ומגוף נוסף.

 מה מקומית.כיסוי צנרת פלדה המונחת על פני הקרקע באד −

 השטח ויצרת שיפועים מתאימים. רעבודות עפר לצורך יישו −

 התקנת השקתות כולל ביסוס ביסודות בטון. −
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 דגשים    00.04
 
 א.  עבודה בתחום שטחי טבע 
העבודה מתבצעת בתחומי שמורת טבע המהווה שטח טבעי ייחודי לשימור ובו מגוון צמחייה ייחודית  

ות ובהקפדה על כללי שמירת טבע כפי שיוגדרו על ידי נציג רשות הטבע ולפיכך נדרשת במשנה זהיר
והגנים. הנסיעה בתחומי האתר אפשרית רק על הדרכים הקיימות. הנסיעה בתחומי האתר תהיה 

קמ"ש לצורך שמירת הבטיחות. במידה והקבלן יראה צורך בהכשרת  20במהירות איטית שלא תעלה על 
דות יפנה הקבלן לרשות הטבע והגנים לצורך אישור דרכים אלו והתוואי דרכים חדשות לצורך ביצוע העבו

יש שלהן. רק לאחר אישור מפורש מרשות הטבע והגנים יוכל הקבלן להתחיל בעבודות להכשרת הדרכים. 
לבצע את העבודה ללא פגיעה בערכי טבע. באתר מגוון צומח עשיר, בעלי חיים, אין לפגוע או להוציא 

על הקבלן לתאם  העבודות יהיו בליווי מטפים מתאימים צמודים למניעת שריפות. כל פריטים מהאתר.
את העבודה לשלביה עם רשות הטבע והגנים לרבות דרכי גישה, לוחות זמנים, פיקוח של הרשות ועוד. על 

חשוב להדגיש  הקבלן להכין מסמך של סיכום הנחיות רשות הטבע והגנים, מאושר ע"י הרשות והמפקח.
 .תוך הנפקת אישורים לכך פינוי לאתר פסולת מאושרהאתר יכללו  ןניקיודות כל עבוש

העבודות יבוצעו בכפוף להנחיות שימסרו בהיתר עבודה בשמורת טבע אשר יופק לקבלן המבצע על ידי  
 המזמין.

 
 מעבר בתחומי שטחים חקלאייםב.   
ותרות בשטחים אלו לרבות המעבר לשטח העבודה עובר בשטחים חקלאיים. יש להימנע מעצירות מי 

קמ"ש. על הקבלן  20עצירה וחסימה חלקית או מלאה של דרכי הגישה. מהירות הנסיעה לא תעלה על 
. בכל יום ינקה תמפגיעה בתשתית החקלאית והתיירותי עלנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להימנ

 הקבלן את האתר בו הוא עובד וידאג להסיר מפגעים ככל שיהיו.
 
 גישה לאתר העבודה  ג.  

הגישה לאתר העבודה על בסיס הדרכים הקיימות בלבד. פריצת דרכים חדשות תותר רק לאחר פנייה 
מנומקת לרשות הטבע והגנים המפרטת את הצורך בדרך חדשה וקבלת אישור רשות הטבע והגנים לכך. 

 במידת האפשר הגישה לנקודות הרחוקות מהדרך תתבצע רגלית.
 
 

  
 ת ופירושיםהגדרו 00.05

 
האדם או האנשים ו/או החברה או החברות ו/או כל גוף אחר או  -פירושו  -"המזמין" או "נותן העבודה" 

גופים אחרים אשר עמו חתם הקבלן חוזה לביצוע העבודה כולה )ראה להלן( ו/או אשר עבורם מבצע הקבלן 
 את העבודה כולה.

 
חברה אשר הצעתם התקבלה ואושרה ע"י החברה פירושו האיש או האנשים, הפירמה או ה - "הקבלן"

 והמונח כולל את באי כוחו האישיים של הקבלן, את יורשיו ואת מקבלי זכותו המוכרים.
 

פירושו המפקח שנתמנה ע"י המזמין בהסכמת המהנדס המתכנן לייצוגו לצורך השגחה  -"המפקח"
 וביקורת על ביצוע העבודות לפי חוזה זה )כגון המפקח באתר(.

 
פירושן העבודה שיש לבצעה, להשלימה ולהחזיקה בהתאם להוראות החוזה, לרבות עבודה  -העבודות" "

 ארעית.
 

 פירושה כל עבודה שתדרש באורח ארעי לביצוע או בקשר לביצוע העבודות. -"עבודה ארעית" 
 

"תנאים פירושו טופס החוזה של החברה, הצעתו של הקבלן, ההשלמות לתנאי החוזה )להלן:  -"החוזה" 
אלה"(, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתכניות, וכן כל מסמך שהוסכם עליו שיהווה חלק בלתי נפרד 

 מהחוזה.
 

פירושם המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה,  -"אתר" או "מקום העבודות" 
 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 
פירושו הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת  -החוזה" "סכום 

שתתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם 
 להוראות החוזה.

 
כזו שאושרה בכתב פירושן התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל שינוי בתכנית  -"תכניות"    

 ע"י המתכנן ו/או המפקח וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המתכנן ו/או המפקח מזמן לזמן.
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פירושו מאושר בכתב כולל אימות בכתב הניתן לאחר המעשה לאישור שניתן קודם בעל פה,  -"מאושר"    
 ו"אישור" פירושו אישור בכתב כולל הנאמר לעיל.

 
בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד, כאשר תוכן הדברים מילים בלשון יחיד    

 או התכניות ידרוש פירוש כזה.
 
המפרט הבין משרדי חל על מכרז זה, אך בכל מקרה בו יש סתירה או ניגוד בין הנאמר בחוזה זה לבין    

 המופיע במפרט הבין משרדי קובע הנאמר בחוזה זה.
 
 

 ניהול יומן -יו וסמכויותיו של המפקח תפקיד   00.06
תפקידיו של המפקח הם לבדוק את העבודות, להשגיח על ביצוען, לתת הוראות בקשר לביצוען,  00.06.01

וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית ע"י הקבלן בביצוע 
 ה ואת הוראות המפקח.העבודות. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוז

 
 הדברים אמורים בתנאים דלקמן:   
 

המפקח יהיה רשאי לפסול את העבודות או את החומר באם יתברר שאינם עומדים  א. 
 בדרישות המפרט.

 
לא הייתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד נציג המפקח, יהיה הוא  ב. 

אז לאשר, לבטל או לשנות את בפני המזמין שיהא חייב  ןהעניירשאי להביא את 
 ההחלטה.

 
 הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן "היומן"( אשר ירשמו בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:   00.06.02

 
תנאי מזג האוויר השוררים באתר כולל רשום גשם יומי בהתאם לתחנה  א.   

 המטאורולוגית הסמוכה כפי שיימסר ע"י המפקח.
 
 בודות במשך היום.ההתקדמות בביצוע הע ב.   
 
 הוראות שניתנו לקבלן וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה לקבלן בכתב. ג.   
 
 הערותיו של המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. ד.   
 
 דיווח על ביקורת האיכות של העבודה. ה.   
 
, תוך מספרם של העובדים והכלים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות ו.   

 סימון חלקי העבודות בהם הם מועסקים.
 
 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו. ז.  
 
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. ח.   

 
ט.       כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע 

 העבודות.
 

על ידי המפקח וע"י הקבלן, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים  היומן ייחתם כל יום   00.06.03
שעות ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למזמין. דבר  48הרשומים בו תוך 

 הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.
 

ייבו את הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יח   00.06.04
 המזמין.

 
כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור רואים אותו כאילו אישר את נכונות -לא הודיע הקבלן או בא   00.06.05

 הפרטים הרשומים ביומן.
 

(, ישמשו כראיה בין 3רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם והכפיפה לסעיף קטן )   00.06.06
אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישה כל תשלום על פי  הצדדים על העובדות הכלולות בהם,

 החוזה.
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כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח ו/או המתכנן הרשומות ביומן העבודה תחשבנה  00.06.07

כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו של הקבלן ובין 
לי שהמפקח ו/או המתכנן יהיה חייב להעיר את תשומת לבו של  אם נרשמו שלא בנוכחותו, מב

 הקבלן לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן ביומן.
 
 

 אספקת תכניות ומסמכי החוזה  00.07
שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המפקח. עם השלמת העבודות יחזיר    א'.

פקח את כל התכניות שברשותו. בין שהומצאו לו ע"י המפקח ובין שהכין אותן בעצמו הקבלן למ
 או שהוכנו ע"י אדם אחר.

 
העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן באתר, והמפקח וכל אדם  ב'.

 שהורשה על ידו לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
 

 טעויות, סתירות וכו'   ג'.
המתכנן עשה כמיטב יכולתו כדי למנוע ולתקן טעויות דפוס ושיבושים במסמכי החוזה    

ובתכניות, אולם שמורה לו הזכות להודיע על תיקוני טעויות ושיבושים כנ"ל, אם יימצאו, בין 
לפני מסירת  לפני חתימת החוזה ובין לאחריה, ותיקונים אלה יהיו בעלי תוקף כאילו תוקנו

 המסמכים לקבלן.
 
הקבלן יבדוק את כל המידות והכמויות וההוראות שבתכניות ובמסמכי החוזה ויודיע למפקח    

ללא דיחוי על כל השיבושים, הטעויות או הסתירות שבתוכן העלולות להתגלות אגב בדיקת 
מטה או סתירה התכניות והמסמכים כאמור. הקבלן לא יסתיר ולא ינצל לטובתו כל טעות או הש

שבמפרטים או בתכניות או בכתב הכמויות ויסב את תשומת לבו של המפקח לכך, כדי לאפשר 
למהנדס למסור הוראות מלאות ומכריעות אשר תבטלנה או תתקנה כל טעות או השמטה או 

 סתירה, והקבלן יבצע הוראות אלה כאילו ניתנו מלכתחילה במסמכים המקוריים.
 
 

 יעות רצון המפקחהעבודות לשב   00.08
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו    

 של המפקח, בין שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.
 
 

 בדיקות מוקדמות   00.09
ת, את מקום העבודות רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את המפרטים והתכניו   א'.

וסביבותיו, קווי חשמל טלפון ביוב ומים, את דרכי הגישה לאתר שיהיה זקוק להם, וכן כאילו 
 השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

 
כם על ידו, רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי סכום החוזה שהוס   ב'.

לרבות המחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי 
 החוזה.

 
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים   00.10
 מרגע קבלת צו התחלת עבודה. ימים קלנדרים 30א'.            לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הינו 

 
מת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתי '.ב

לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למפקח, 
לפי דרישתו מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, 

ם, המצאת החומר האמור ע"י לרבות רשימת הציוד והכלים שיש בדעת הקבלן להשתמש בה
הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן 

 מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.
 
לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור או איחר בהגשתו, לא תהיה בכך בשום אופן עילה לקבלת    '.ג

 ארכה להשלמת העבודות.
 

 והשגחהניהול    00.11
הקבלן ימנה למשך כל זמן העבודות ועד לקבלתן הסופית ע"י המפקח מנהל עבודה אחראי על    א'.

המקום שייחשב כבא כוחו המוסמך של הקבלן. מנהל העבודה יהיה מומחה בעבודות המבוצעות 
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שנים לפחות בעבודות הנכללות במפרט זה. כן יעסיק הקבלן  10באתר ובעל ניסיון מוכח בן 
 עבודה מומחים בכל אחד מהמקצועות הדרושים בעבודה. מנהלי

הרשות בידי המפקח לדרוש הרחקתו והחלפתו של מנהל  העבודה באתר אם יימצא שהנ"ל אינו    
 מסוגל לנהל את העבודה כראוי.

הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר וישגיח ברציפות על ביצוע העבודות. לצורך    
 כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-בא הוראות המפקח, דין

מנהל העבודה הראשי ומנהלי העבודה האחרים ימצאו במקום העבודה במשך כל שעות העבודה.  
אם מנהל עבודה יעדר ממקום העבודה מסיבה כל שהיא, תופסק מיד העבודה במקצוע המסוים 

 עד חזרת מנהל העבודה לאתר.
 
ח בדבר הרחקתו ממקום העבודות של כל אדם המועסק על הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפק   ב'. 

ידו באתר, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו. 
 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר, בין במישרין ובין בעקיפין. -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות ג'.
מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות בכל מקום שיהיה הקבלן    

צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראות מצד רשות 
 מוסמכת כלשהיא.

 
 

 התחייבויות כלליות של הקבלן   00.12
 גישת המפקח לאתר   א'.

כנן, למפקח, לבאי כוחו ולכל אדם אחר מורשה על ידי הקבלן יאפשר ויעזור למהנדס המת   
המפקח להכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה וכן 

 לכל מקום שממנו מובאים או אליו מוציאים חומרים למטרת ביצוע העבודות.
 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב   ב'. 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לגרום נזק למבנים לשדות ולמתקנים  הקבלן מתחייב   

 שכנים.
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,    

חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מערכות אחרות על ותת קרקעיות תוך כדי ביצוע 
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, בין שהנזק או 

העבודות, יתוקן על חשבון הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעת רצונו של המפקח ושל כל אדם 
 או רשויות המוסמכות לפקח על הטיפול באובייקט הנ"ל.

 
 ניקוי האתר עם השלמת העבודה   ג'. 
לפי דרישת המפקח  בכל יום ת עודפי החומרים והאשפההקבלן יסלק מזמן לזמן מהאתר א   

ובהתאם להוראותיו. מיד עם גמר העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל 
החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודות כשהן 

 נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונו של המפקח.
 
 הציבורבטיחות    '.ד

לפי דרישת המפקח  ידאג להסרת מפגעי בטיחות באתר הן לעובדים והן לציבור הרחבהקבלן  
כל האתר יסומן בשלטי אזהרה והציבור יורחק ממוקדי סיכון ככל שיידרש ובהתאם להוראותיו. 

 ע"י מפקח האתר.
 
 

 עובדים וציוד   00.13
 אדם על ידי הקבלן-אספקת כח   א'.

פק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה הקבלן מתחייב לס   
עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן חייב להעסיק בעלי מקצוע 

 ופועלים מאומנים במלאכתם.
 
 

 כוח אדם ותנאי עבודה   ב'.
ורווחתם כדרוש  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים   

בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על 
 .1954העבודה תשי"ד 
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 וחומרים כלים ,הספקת ציוד   ג'.
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוען היעיל של   

 בע אחרת בחוזה.העבודות בקצב הדרוש, אלא אם נק
 
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והכלים לביצוע היעיל של העבודות בקצב     

 הדרוש.
 
כל הציוד שישתמשו בו לעבודה טעון אישור הספקה לפני התחלת הביצוע. ציוד שלא יאושר ע"י   

וצרת שלו פגומה, המפקח או ציוד שאמנם אושר על ידו, אולם המפקח נוכח בזמן העבודה שהת
או לא בהתאמה מלאה לדרישות המפקח או שההספק שלו, לדעתו, קטן מדי ועלול לעכב 
התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים המאושר, יסולק ממקום העבודה, ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 ויוחלף בציוד אחר מסוג וטיב מאושרים על ידי המפקח.
ציוד תקין מכל הסוגים בהתאמה לסדר והקצב  על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה ימצא  

 שנקבע בלוח הזמנים המאושר.
 

חומרי העבודה יהיו על פי דרישת המפרט ובאיכות מעולה, על הקבלן להציג את החומרים 
 למפקח לקבלת אישור לפני תחילת עבודה

 
מות בכ לא יוחל בשום עבודה עד אשר כל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה יימצא במקום  

 ובאיכות הדרושים לפי החוזה לשביעת רצון המפקח.
 
 

 מהלך העבודה  00.14
 

 התחלת ביצוע העבודות  א'.
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב וימשיך בביצוע    

בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובהתאם ללוח הזמנים פרט אם 
 קבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

 
 העמדת האתר לרשות הקבלן  ב'. 
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המפקח לרשות    

הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות והמשכתן בהתאם 
המפקח לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים מהאתר, הכל ללוח הזמנים. לאחר מכן יעמיד 

 כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים האמור.
 

 מועד השלמת העבודות  ג'.
הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחיל מהתאריך     

, אף אם איחר הקבלן בהתחלת שנקבע על ידי המפקח בהוראתו להתחלת ביצוע העבודות
 העבודה.

הוראות סעיף קטן )א'( לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל   
 חלק מסוים מהעבודות.

 
 ניתנת ארכה להשלמת העבודות, יוארך המועד להשלמת העבודות בהתאם לכך.  

 
 ארכה להשלמת העבודות  ד'.

יבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת נתן המפקח הוראה המחי   
מועד השלמת העבודות או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, 
רשאי המפקח לקבוע בהוראתו את השינוי במועד השלמת העבודות בהתאם לשינוי המשוער 

ה להשלמת העבודות ולא יבקש הקבלן בתקופה הדרושה לביצוע העבודות. לא נתן המפקח ארכ
 יחייב את הקבלן מועד השלמת העבודות המקורי. ג'( 14 ארכה כזאת כאמור בסעיף )

 
 קצב ביצוע העבודות  ה'. 
אם בכל זמן שהוא המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת   

יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן  -העבודות בזמן שנקבע, או תוך הארכה שנתנה להשלמתן 
ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או תוך הארכה 

 שנקבעו להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב.
אי הודעה של המפקח לקבלן על פיגור בלוח הזמנים אינה פוטרת את הקבלן ממלוא האחריות    

 ודות.על פיגור כלשהוא בביצוע העב
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אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע   
תחילה, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע 

 העבודה המבוקשת על ידי המפקח.
 
 עבודת לילה  ו'. 
 .ומנהל השמורה המפקחלא תותר עבודת לילה אלא באישור מיוחד בכתב של    
 
 

 שינויים; עבודות ביומית והשלמה  00.15
 
 שינויים  00.15.01 
המפקח רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי לרבות: צורתן, אופיין, סגנונן, איכותן,    

סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן וממדיהן של העבודות וכל חלק מהן, הכל כפי שימצא לנכון 
ל הוראה כזאת של המפקח תחייב את הקבלן. שינויים בכמויות בסעיפים השונים או בהיקף וכ

 העבודה כולה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה.
 הכל בכפוף לחוזה המצורף עם המזמין. 

 
 עבודה ביומית  00.15.02 

קבע המפקח רשאי, כשהדבר יראה לו לנחוץ או רצוי, לצוות בכתב שעבודה אשר לא נ   א.
לה מחיר בכתב הכמויות תבוצע על בסיס של ימי עבודה או שעות עבודה, והקבלן 
יהיה חייב להעסיק מספר אנשים ויחידות ציוד לפי קביעת המפקח. תאריך התחלת 
העבודה ביומית ייקבע ע"י המפקח והוא יהיה ראשי להורות להפסיקה, כולה או 

יהיה חייב לפעול לפי קביעת שעות מראש והקבלן  24בחלקה, על ידי הודעה של 
 המפקח.

 מחירי שעת עבודת כלי או עובד יקבע לפי מחירון מוסכם ע"י המפקח.   
 
הקבלן יהיה חייב להשגיח על העבודות היומיות ולפקח עליהן והוא יהיה אחראי הן    ב.  

ולדעת המפקח בוצעה העבודה ביומית  לטיב העבודה שתבוצע והן לתפוקה. במקרה
ובתפוקה נמוכה בשל חוסר פיקוח והשגחה מצד הקבלן, יהיה רשאי לא כראוי 

 המזמין לתקן את מחירי העבודה ביומית בהתאם.
 
התשלום המגיע לקבלן בתמורה לעבודה יומית יחושב לפי מחירי היחידות לסוגי    ג.  

הציוד הנקובים בכתב הכמויות ולפי זמני העבודה של העובדים והציוד כפי שאושרו 
קח על בסיס הרישומים ביומן. הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור זמני עבודה ע"י המפ

 על ציוד שלא קבלו את אישור המפקח.
 

מחירי היחידה לסוגי הציוד השונים ומפעיליהם ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות    ד.
ומפעיליו לרבות שכר עבודה, כל ההטבות  הישירות והבלתי ישירות לאותו ציוד

ביטוח, מיסים, שעות נוספות וכל יתר התשלומים; כמו כן  מענקים, הסוציאליות,
פיצוי עבור השימוש בכלי עבודה, מכשירים ואביזרים של הקבלן, הובלת הפועלים, 
פיקוח, הוצאות כלליות ורווח של הקבלן ועבור קיום כל ההתחייבויות ואחריות 

 הקבלן.
 

שעות עבודה  10וציוד הם עבור  מחירי היחידה בכתב הכמויות עבור עבודת פועלים ה.
 נטו.

 
 

 נזקים וביטוח  00.16
 

 נזקים א'.
הקבלן יהיה אחראי להחזקת העבודות במצב תקין עד להשלמתן ויתקן על חשבונו הוא כל נזק    

אשר ייגרם לעבודות. לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור יבצעם המזמין על חשבון הקבלן 
את תמורת הנזקים, ההפסדים וההוצאות לתיקונים האמורים ובעשותו כן יהיה רשאי לנכות 

 מכל סכום המגיע או העתיד להגיע לקבלן לפי החוזה.
 
 ביטוח ב'.  
גרם לנפש או לרכוש בין יעל הקבלן לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת כנגד כל נזק העלול לה   

 קלע למקום העבודה.ילהכל אדם אחר העלול  אם אלה של הקבלן ובין אם אלה של המזמין, או
 על הקבלן להציג בפני המזמין לפי דרישתו את תעודת הביטוח לפני תחילת העובדה.   
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 קרקעיים ועיליים-צינורות, כבלים ומתקנים תת  00.17
קרקעים ועיליים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל -בשטח העבודה יכולים להימצא מתקנים תת 

ות אחרות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות הכבלים, הצינורות ומערכ
לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, 
איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים, וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של 

 חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.המתקנים הנ"ל, 
 
 הקבלן יסמן ויגן על כל מתקן עילי לרבות שוחת בקרה, ארגז אביזרים, עמוד חשמל או תאורה ועוד.   
קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם    

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 כל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהוא.המזמין לא יכיר ב 

עבודה בקרבת צינור, כבל וכל מתקן תת או על קרקעי תעשה רק באישור מוקדם בכתב ובפיקוח צמוד של    
 בעל המתקן או האחראי עליו.

יש להדגיש את הצורך בקבלת אישורים מוקדמים של בזק, חברת חשמל , רשות העתיקות, מע"צ, מקורות    
 ם בעל אינטרס בשטח העבודות.וכל גור

 כל התשלומים בגין הנ"ל בסעיף זה ישולמו על ידי הקבלן.   
 
 

 מבוטל  00.18
  

 אחריות הקבלן לציוד וחומרים 00.19
 

אחריות הקבלן לציוד וחומרים שיסופקו ע"י המזמין ו/או סופקו על ידו תהיה בתוקף  א.   
 ממועד קבלתם ועד לקבלת העבודה ע"י המזמין.

הקבלן יהיה חייב לבדוק את הציוד והחומרים המסופקים לו ע"י המפעל לפני    
 העמסתם והובלתם לאתר.

בכל מקרה שייגרם נזק לציוד ו/או לחומרים יתקנו הקבלן ויביאם למצב כפי שנמסרו    
 לו, הכל על חשבונו ושביעות רצון המפקח.

 
ימוש במהלך העבודה לצורך כל העבודות, החומרים והציוד שהקבלן יעשה בהם ש . ב  

ביצועה, כגון: קווי מים ודרכים זמניות, תמיכות, דיפונים וכד', שאיבת מים ושפכים 
וכל כיו"ב יהיו על חשבונו ובאחריותו של הקבלן. לא ישולם עבורם מאומה ועלותם 

 תמצא את ביטויה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
 
 

 מידע כללי  00.20
ברר עם המתכנן את כל התנאים והסעיפים, במקרה והם לא ברורים לו, לפני חתימת חוזה. הקבלן רשאי ל

 לאחר חתימת החוזה יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פרטי העבודה בהתאם לדרישות המפקח.
 

 בדיקת תכניות  00.21
רת החוזה. יש הקבלן  יבדוק  את הסימון  והתכניות  הנמסרות  לו ע"י המתכנן לשם ביצוע העבודות במסג

התאמה בין התכניות, המפרטים והרשימות -להפנות את תשומת לב המפקח על כל החסרה, סתירה או אי
 הכמויות.

הקבלן יחויב במידת הצורך לבצע תיקונים, בכדי להשלים את העבודה כפי שייקבע על ידי המפקח מבלי 
 לקבל כל תשלום נוסף עבורם.

 
 סדרי עדיפויות וקדימויות  00.22

 קבלן יבצע את העבודות  ויתכנן את לוח הזמנים לפי סדרי עדיפויות וקדימויות שיקבעו ע"י המפקח.ה
 

 מפרטי ומסמכי העבודה   00.23
העבודות תבוצענה לפי התכניות, הוראות המפקח, השלמות לתנאי החוזה, המפרט המיוחד ובהתאם 

, ןהביטחוהמיוחדת בהשתתפות משרד  תמשרדי-הביןלמפרטים הכלליים לעבודות בניה בהוצאת הוועדה 
 משרד העבודה ומשרד השיכון )האוגדן הכחול(.

 
 סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כדלקמן:

 תכניות עבודה והוראות המתכנן/מפקח. -   
 כתב הכמויות. -   

 מפרט טכני מיוחד. - 
 כל יתר מסמכי המפרט והחוזה. -   
           .םרדיימש-הביןהמפרטים הכלליים  -   
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 טיב החומרים   00.24
כל החומרים, האביזרים וכדומה אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו ממין משובח, חדשים, ויתאימו מכל 
הבחינות לתקן עדכני וכן לדרישות המפורטות במפרט הטכני ולתוכניות המתאימות. חומרים ואביזרים 

שעות מעת קבלת הוראה  24הטכני, יסולקו תוך אשר לא יתאימו לדרישות התוכנית, התקן או המפרט 
בכתב מאת המפקח באתר, הסילוק יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונות בלבד. לא תשולם לקבלן כל תוספת 

 עבור החלפת חומרים, אביזרים וכדומה בהתאם לסעיף זה.
ן לקבל שבועות לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבל 2עם קבלת צו התחלת עבודה, לא יאוחר מאשר 

מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר יש בדעתו להשתמש בהם וכן להגיש דוגמאות מאותם 
 החומרים לצורכי בדיקה.

 
 תקנים   00.25

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן חייבים להיות בעלי תו תקן ישראלי מתאים  בתוקף ביום 
 הספקת החומרים או האביזרים לאתר העבודה.

ר תקן ישראלי מתאים, יהיה תקף התקן האמריקאי בעדיפות ראשונה או התקן הגרמני בעדיפות בהעד
 שניה.

 
 אישור דגימות   00.26 

אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה 
ימות, כפי שטיב זה מוגדר והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן דג

 במפרט ו/או בתקנים.
 
 

 אספקת חשמל   00.27
 אספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה באופן בלעדי ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 אספקת מים   00.28

הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המפקח, את המים בכמויות ובטיב הדרושים לביצוע נאות של 
ולל התחברות אל מקורות מים קיימים. אספקת המים ע"י הקבלן תהיה בכמות מספקת כל העבודות, כ

וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים. על הקבלן לדאוג למיכלים, 
לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי ההובלה. בגמר העבודות יפרק 

שבונות בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים הזמניים אשר שמשו כעזר הקבלן על ח
 לביצוע העבודות.

 המזמין יעמיד לרשות הקבלן מקור מים במקום שייקבע בסיור הקבלנים.
 

אספקת המים, כולל מחיר המים, הובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו במחירי 
של העבודות השונות. הקבלן ישיג את כל האישורים וההיתרים הדרושים על מנת להתחבר אל היחידה 

 מקור מים קיים או חדש.
 
 

 ציוד   00.29
הקבלן יבצע את העבודה בציוד שיהיה מטיפוס מאושר ע"י המפקח באתר ויימצא במצב תקין. ברשות 

רך העבודה ובקרתה ביעילות ובקצב הדרוש הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש )טכני, מכני, מדידה וכו'( לצו
 בהתאם לדרישות המפקח.

 
 ביקור במקום העבודה   00.30

בטרם יגיש הקבלן את הצעתו, עליו לבקר בשטח המיועד לביצוע העבודות, ללמוד ולהכיר את טיב המקום, 
עקב אי הקרקע והתנאים הקיימים, כדי שלא ייעלם דבר בחישוב הצעתו. לא תתקבל כל תביעה וטענה 

 הכרת האתר, הקרקע וכדומה, ע"י הקבלן.
 

 לוח זמנים ע"י הקבלן   00.31
על הקבלן להגיש לאישור המפקח באתר לוח זמנים לביצוע העבודה, מפורט לפי העבודות השונות 

ימי עבודה מיום  7 -המפורטות בכתב הכמויות. לוח הזמנים יהיה על בסיס יומי ויוגש למפקח לא יאוחר מ
 וזה או קבלת צו התחלת עבודה, הכל כפי שנהוג ומקובל על פי דרישות המפקח.חתימת הח

 
 ניקוי סופי   00.32

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 
למקום והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות 

 שיבחר על ידי המפקח באתר. ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
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 שינוי היקף העבודה   00.33
לא תוכר לקבלן ו/או לקבלנים השונים, כל זכות או עילה לתביעת פיצוי ו/או שינוי במחירי היחידה 

נוי במחירים הכוללים של עבודה אחת או יותר, עקב שינוי בעבודות השונות )כנזכר בכתב הכמויות( ו/או שי
היקף העבודה על ידי המזמין )בין אם על ידי צמצום/ביטול הכמויות/עבודות( בסעיפים השונים של כתב 

 הכל בכפוף לחוזה המצורף. -הכמויות 
  

 
 הגנה נגד פגעי טבע   00.34

עד למסירת העבודות להגנה מנזקי גשמים, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים במשך תקופת הביצוע 
מי שטפונות, רוחות, שמש, מזיקים, מפולות )כתוצאה של מי תהום או חפירה(, הרס גדרות, או תופעות 

 אחרות, כל נזק מהסוג הנזכר לעיל יתוקן על חשבון הקבלן ללא כל דיחוי.
 

 תחום העבודות ודרכי גישה   00.35
ע פעולותיו, לרכז מכשיריו, למקם מחסנים ומבנים לאכסון פועליו תחום העבודות בו רשאי הקבלן לבצ

כולל דרכי הגישה לשטח יאושרו ע"י המפקח. הקבלן יהיה אחראי לשמירת דרכי הגישה הקיימות 
והחדשות במצב ראוי לשימוש כל זמן ביצוע העבודות בשטח. הוצאות ההחזקה ושיפור הדרכים תהיינה 

 ם בכתב הכמויות.כלולות במחירי היחידות הכתובי
 
 

 בטיחות בעבודה ואמצעי בטיחות   00.36
הקבלן ינקוט בכל האמצעים לבטיחות חיי אדם ורכוש בשטח העבודות או בסביבתו. הקבלן יתקין 
פיגומים, מעקות, אמצעי תאורה, גדרות זמניות, מעברים לכלי רכב והולכי רגל, שלטי אזהרה, פנסים 

כל מקום שביטחון הציבור והעובדים דורש זאת בהתאם לתקנות לתאורת השלטים ואמצעים נוספים ב
הבטיחות, הוראות המוסד לבטיחות וגיהות והוראות משרד העבודה והרשויות הממשלתיות האחרות 

 ורשויות מוניציפליות.
במקרה של חציית קווי צינורות קיימים או כבלי חשמל וטלפון יהיה הקבלן אחראי לתקינותם או לתיקונם 

 לאחר פגיעה. המיידי
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות 

 והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מעבודה.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות 

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים  כנדרש.
 לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה.

מ', ע"י דיפון, תימוך, מיתון  1.2על הקבלן להבטיח יציבות דפנות חפירה )לכל מטרה( שעומקה עולה על 
 ו כל אמצעי אחר.שיפועים א

הקבלן ינקוט בכל כללי הזהירות והבטיחות הנדרשים כחוק ולפי שיקול דעתו להבטחת שלומם של 
העובדים וכל אדם אחר בתעלות ובורות ובכל רחבי האתר. כל אירוע ו/או תאונה תהיה באחריותו המלאה 

 המוחלטת והבלעדית של הקבלן והוא בלעדית ישא בכל התוצאות.
הבטיחות ומילוי ההוראות והתקנות, אין בהם כדי לפטור את הקבלן מאחריות מלאה נקיטת אמצעי 

 ובלעדית ליציבות ובטיחות כל העבודות והפעילויות באתר ובמסגרת העבודה.
 

 מבוטל   00.37
 
    

 מבוטל         00.38
 

 
 דיוק וטיב העבודה   00.39

המתוכננים, פרט למקרים בהם צוין בסעיף כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם לגבהים    
 המתאים כי תורשה סטייה בגבולות מסוימים. בשום פנים, לא תהייה סטייה כזו מצטברת משכבה לשכבה.

 כל ההוצאות הכרוכות בתוספת חומר )ו/או עבודה( בשכבה שמתחתיה, תחולנה על הקבלן.   
 
מפרט. כל שכבה אשר עובייה יהיה מתחת למסומן עובי השכבות יהיה בהתאם למסומן ולנדרש בתכניות וב   

 ולנדרש, תפורק ותוחלף באחרת.
 
בכל מקרה שחוזק ו/או טיב החומרים והעבודות נמוך מהנדרש בתכניות ו/או במפרט, יפרקם הקבלן    

ויסלקם וייתן במקומם חומרים, וייבצע עבודות המתאימות לדרישות התכניות והמפרט. כל ההוצאות 
 תחולנה על הקבלן בלבד. הקשורות בכך
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 קבלני משנה 00.41
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר  

המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתאום 
ודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העב

ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

בכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין זה במפרט הכללי קבלני משנה יתקבלו רק לאחר אישור המזמין  
תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור 

 מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל  

קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק,  אך ורקעל הקבלנים להעסיק , -1988במקצוע, תשמ"ט 
 בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".

 להלן לשון התקנות: 
 אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. ןקבל (:8) 2תקנה  
 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו. (:9) 2תקנה  
או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר  קבלו אינו מסב, מעביר (:11) 2תקנה  

אינו רשום בפנקס הקבלנים. לענין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין 
 ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.

 
  

 עבודות הכנה   00.42
 

 כללי   00.42.01
עבודות ההכנה כוללות את כל הפעולות, בין אם צוינו ובין אם לא צוינו במפרט, הדרושות על    

מנת לבצע את כל העבודות המצוינות במפרט, הכל על מנת לבצע עבודה מושלמת כפי שמפורט 
 בתוכניות והמשתמע ממפרט זה.

לים, אמצעי בטיחות, עבודות ההכנה כוללות: ניקוי השטח לפני ואחרי העבודה, הסרת מכשו   
מדידות וסימון לפני הביצוע, במהלך הביצוע ואחרי הביצוע, ניקוז ויבוש האתר, הכנת כל 
החומרים והציוד הדרושים לביצוע נאות ותקין של העבודות. לא תשולם לקבלן תמורה ישירה 

א כוחו לפעולות שלעיל, אלא אם הוסכם על כך במפורש ובכתב, בינו לבין מזמין העבודה ו/או ב
בשטח. את כל ההוצאות עבור עבודות ההכנה יכלול הקבלן במחירי היחידה של העבודות 

 השונות.
 

 מדידות וסימונים   00.42.02
 

 א. כללי       
עבודות החפירה והמילוי, יבוצעו על פי הרומים, המפלסים, השיפועים והמידות המצוינות   

מודד מוסמך בעל מכשירי מדידה וסימון בתוכניות העבודה. לשם כך יעסיק הקבלן בשטח 
מתאימים לרבות דיסטומט. כל המדידות שיבוצעו בשטח וכן הסימונים, יאושרו בחתימתו של 
המודד המוסמך הנ"ל. המודד יהיה אחראי לנכונות המדידות והסימונים בשטח. חתימתו של 

 באתר. המודד לא תיגרע מאומה מאחריותו הבלעדית של הקבלן כל העבודות שנעשות
נתוני המדידה יעובדו בצורה ממוחשבת עבור תכנת אוטוקאד ועבור תכנת עידן ע"פ הוראות  

 המפקח. 
 
 ב. קבלת נקודות המוצא למדידה וסימון  
, נקודות קבע אשר יבצע הקבלן ועל חשבונו מדידה וסימון נקודות התכנוןלפני תחילת העבודה   

 יהוו בסיס מדידות וסימונים לביצוע. 
 

 נקודות קבע עבור הביצוע ג.
נקודות קבע נראות לעין. הנקודות תהיינה קשורות קשר איתור  3לקראת הביצוע יכין הקבלן   

 ורום למערכות המדידה של המאגר.
מ' קבוע בקרקע ומוגן ע"י חבית  1.5מ"מ באורך  55050הנקודות יותקנו כמפורט להלן: זוויתן   

קרקע. המחצית העליונה של החבית מעל הקרקע תמולא מ' בתוך ה 0.5ליטר קבועה  200פח 
 בבטון. כחלופה ניתן להתקין נקודת קבע על עצם קבוע בשטח באישור המפקח.

 המפקח יקבע את מיקום שלוש הנקודות.  
 
 ד. שמירת נקודות הקבע  
לאחר קבלת  נקודות  הקבע  לביצוע, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשלמותן. הקבלן יחדשן   

 תאם לצורכי העבודה ולפי דרישות המפקח.בה
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החידוש של הנקודות יהיה על חשבונו הבלעדי של הקבלן. לפני תחילת הביצוע רשאי הקבלן   
לאזן את הקרקע הקיימת ורום כל המבנים או המוצאים שבתוך תחום עבודתו. המדידה תועבר 

דידה והסימונים בשטח, לביקורת המפקח. הקבלן לא יתחיל לעבודה לפני אישור המפקח את המ
 ועדכון רום סופי של עבודות העפר.

לאחר קבלת נקודות הקבע נדרש הקבלן לדאוג לשלמותן בפני כל פגיעה. אם נקודה תנזק מכל   
 סיבה שהיא, או קיים חשש שנפגעה, על הקבלן לחדשה ללא תשלום מכל סוג שהוא.

 
 ה. מדידות וסימון לפני ביצוע        

יצוע יסמן הקבלן את ציר הגדרות המתוכננות ומיקום השערים המתוכננים. לפני תחילת הב 
יודגש כי תכניות המדידה עליהן מסומן התכנון אינן מעודכנות ונדרשת מדידה נוספת לפני ביצוע 

 העבודות.
 
 ו. מבוטל   
 

 ז. יתדות הסימון   
ס"מ.  7544 -קטנות מנקודות הסימון המצוינות לעיל יהיו יתדות עץ שמידותיהן לא יהיו    

בצורה ברורה.  נמחקס"מ. כל היתדות יסומנו בצבע בלתי  50 -היתדות יוחדרו לקרקע לעומק כ
 נקודות קבע יהיו מברזל זווית או צינור פלדה, כפי שקיים בשטח או לפי הוראות המפקח באתר.

 
 ט. סימון 

 הקבלן יסמן את ציר הגדרות.   
 ם ע"י יתדות ברזל במרחק מספיק מתחום העבודות.הקבלן יאבטח את סימון הצירי   
 .הקבלן לא יתחיל בהקמת מבנה לפני קבלת אישור המפקח לסימון המבנה   

    
 י. מבוטל

 
 

 As Made)יא. מדידות עדות )  
קו עבודות ייבצע הקבלן מדידות לאחר ביצוע שיכללו רקע מצב קיים  ותוואי הלאחר סיום    

 .על רקע המצב הקיים המים
כל המדידות תהיינה קשורות קשר איתור ורום למדידת הביצוע. המדידה תאושר בחתימתו של 

 מודד מוסמך. את תוצאות המדידה לאחר גמר העבודה יש למסור כדלקמן:
 

 .1:1,000תנוחה כללית בקנ"מ   -  
 
ימסרו דיסקטים והעתקי ניר למזמין, המפקח והמתכנן של כל פרטי   -  

                       המדידה.
 .PDFמעוגן לרשת ישראל ובפורמט  DWGהתכניות הדיגיטליות ימסרו בפורמט  -

 
  

 הכללת המדידות והסימונים במחירי היחידה יב.   
לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור מדידות וסימונים, חידוש יתדות, מדידה לאחר ביצוע   

סוכם אחרת ואושר בכתב.  הקבלן יכלול לעיל, אלא אם   00.41.02ושרטוטה וכל המצוין בסעיף 
עלות עבודות מדידות וסימונים וכדומה במחירי היחידה של העבודות השונות המבוצעות על ידו 

 במסגרת מפרט/חוזה זה.
 
 קבלת ומסירת שטח העבודה  00.42.03  
השטח שיימסר ע"י המזמין, כולל את התחום המיועד לעבודה בלבד. מסירת השטח לקבלן    

ימי  3ה בנוכחות המפקח. על קבלן להיות נוכח בשטח ביום שנקבע לקבלתו, בהתראה של תעש
עבודה. דחיית מסירת השטח עקב אי בואו של קבלן תגרע ממשך הזמן הקצוב לביצוע העבודה. 

 למדוד את השטח על חשבונו לפני קבלת העבודה. זכותואם הקבלן ימצא זאת לנחוץ, 
ן אחראי בלעדי לשטחים שקיבל, שלמותם והתאמתם המלאה לאחר קבלת השטח יהיה הקבל   

 מבחינת הרומים, המפלסים, השיפועים והמיקום.
 
 הכשרת השטח לעבודה  00.42.04 

 
 א. ניקוי השטח  

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה או מילוי, ינקה את השטח מכל צמחיה, פסולת, גרוטאות,    
קורות בטון תת קרקעיות וכו'. כל החומרים הנ"ל  חומרי בנין, שאריות ציפוי אבן ורשתות,

יועמסו ע"י הקבלן ויוצאו מחוץ לשטח העבודות למקום אשר יורה המפקח. לא תשולם לקבלן 
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תמורה ישירה לכל עבודות ניקוי השטח לעיל, אלא אם סוכם על כך במפורש ובכתב. את כל 
הגידור יכללו חישוף השטח  כל עבודות התיקון של ההוצאות יכלול הקבלן במחירי היחידה.

 מצמחיה, פירוק גדר קיימת ופינוי לאתר פסולת מאושר.
 
 ב. עקירת עצים          

 במפרט הכללי. 51013כריתת עצים ועקירת שורשים תבוצע עפ"י סעיף  
העבודה תכלול גם ריסוס הבורות מהם נעקרו העצים בחומר קוטל שורשים מסוג מאושר ע"י  

ס"מ לפחות. כל עץ שהיקפו  15מ' מעל הקרקע  1.0מח שהיקף גזעו בגובה המפקח. לעץ יחשב צ
 ס"מ יחשב ל"צמחייה" וייכלל בעבודות ניקוי השטח כמפורט בסעיף ב' לעיל. 15 -קטן מ

אין לעקור עצים ללא אישור ותיאום עם המפקח, עם הקרן הקיימת ועם כל רשות ו/או גורם  
 מוסמך המופקד על נושא עקירת העצים.

עצים מיועדים לעקירה יסומנו ע"י המפקח בתאום עם המזמין. לאחר הסימון של כל עץ ועץ  
וקבלת אישור בכתב של המפקח יעקור הקבלן את העצים ויסלקם בשיטה ולמקום שייקבעו ע"י 

מ' לפחות מתחת לפני השטח ו/או  1.0המפקח. עקירת העץ תכלול את השורשים עד עומק 
סילוקם מהשטח. העצים והשורשים יסולקו מהאתר בשיטה ולמקום התעלה )תחתית או דופן( ו

שיאושרו ע"י המפקח. הבורות אשר יווצרו כתוצאה מהעקירה ימולאו במיטב העפר המקומי 
 ס"מ. 20ויהודקו בשכבות בעובי 

   
  

 רשימת כמויות ע"ג תכנית 00.43
עזר בה אך לא להסתמך עליה. יהרשימת הכמויות המצוינת על התכנית הינה למידע בלבד. הקבלן יכול ל

 רשימות הכמויות המופיעים בגוף התכניות אינן מחייבות את המזמין. 
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 עבודות עפר ועבודות הכנה – 01פרק 
 
 

 כללי   01.01
ככלל, מכרז זה כולל עבודות להנחת צנרת פלדה עילית, וחפירה רק בקטע של הנחת צנרת פלסטית ובהנחת  

רט לכך יבוצעו עבודות עפר מקומיות במיקום הנחת השקתות. במידה ויתפתחו שרוולים בחציית דרכים. פ
 עבודות עפר במהלך העבודות מוגדרים בפרק זה מספר הגדרות עקרוניות.

המונח חפירה לפי מובנו במפרט עבודות העפר כולל חפירה ו/או חציבה והוצאת כל חומר, מכל סוג ובכל 
ים הנדרשים והעברתו למילוי או פיזור במקום שיידרש בהתאם מצב החל מפני הקרקע הקיימת ועד לעומק

 לרומים ולמידות הנדרשות. התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.
 
כלי החפירה, ההובלה, המילוי, ההרטבה וההידוק יהיו מסוג אשר יאושר ע"י המפקח באתר, לפי שיקול   

 דעתו הבלעדית של המפקח.
 
ה  שכבה רטובה והעבודה תמשך ב"רטוב", לא תשולם לקבלן כל תוספת למחיר אם במהלך העבודה  תתגל  

 היחידה.
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להמשך פעולות החפירה וההידוק. עליו להביא בחשבון   

 את ההתנקזות האיטית של השכבות החרסיתיות.
 קטעים שיאושרו בכתב מראש ע"י המפקח.לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה ברטוב, אלא ב  

 
 

 ניקוי האתר 01.02
 א. לפני תחילת העבודה

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה או מילוי, על הקבלן לנקות את כל תחום העבודה וסביבתה מכל צמחיה, 
פסולת, גרוטאות, חומרי בנין או כל חומר אחר ולהוציאם מחוץ לשטח העבודות לאתר פינוי מאושר ע"י 
הרשויות המוסמכות וע"י המפקח. עבודת הניקוי תיכלל במחירי היחידה של העבודות השונות. לא ישולם 

 במיוחד בכתב הכמויות. צויןלקבלן כל תשלום עבור ניקוי השטח לפי סעיף זה, אלא אם 
 

 ב. לאחר סיום העבודה  
דו לצורכי העבודה והן שנגלו על הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים, הן אלו שהובאו על י  

 בשטח.
כל פסולת מכל סוג שהוא כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן בשטח, יסלק הקבלן על חשבונו, למקום שיורה   

 לו המפקח.
בגמר העבודות, על הקבלן להשאיר את השטח חלק ונקי, בהתאם לרומים, המפלסים ולצורה, המפורטים   

 בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח.
 א ישולם לקבלן כל תשלום עבור ניקוי השטח, בהתאם לסעיף זה.ל  

 
 ג.  עקירת עצים

במידת הצורך יעקרו עצים )וגדמי עצים( הנמצאים בתחום העבודה. לפני עקירת העצים על הקבלן לקבל  
את אישור הקק"ל, המזמין והמפקח. אישור המפקח יהיה בכתב וע"י סימון צבע מוסכם ע"ג העצים. עצים 

 סומנו בצבע לא יעקרו.שלא 
מ' לפחות בשיטה שתאושר ע"י המפקח,  1.0העצים מכל סוג יעקרו על שורשיהם ע"י חפירה לעומק  

 ויסולקו למקום ובשיטה שיאושרו ע"י המפקח.
הבורות שייווצרו ע"י כתוצאה מהעקירה ירוססו בחומר מעקר וימולאו בעפר נקי מחומרים אורגניים, אשר  

ס"מ עד למפלס המתוכנן של פני החפירה או שתית המילוי )אם הבורות באתר  20י יהודק בשכבות בעוב
 מיועד לכריית עפר אין צורך למלאם(.

 גדמי עצים יאותרו יסומנו ויעקרו כמפורט לעיל. 
 

 חפירה     01.04
 א. כללי

ות מכל המושג חפירה להלן הוא חפירה ו/או חציבה בכל סוג של עפר ואבן בכל מצב של יובש או רטיב
 סיבה. הקבלן יבצע חפירה והובלת העפר .

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור מילוי חוזר של עפר בכל תחום שטח החפירה כמצוין בתכניות אלא אם 
 הדבר צוין ואושר בכתב, ע"י המתכנן או המפקח.

 כאמור החפירה תבוצע בכל מצב רטיבות ללא כל תוספת על מחירי היחידה.
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 מילוי העפר ביצוע  01.05
מילוי עפר יבוצע בכל מקום המצוין בתכניות ועל פי הוראות המפקח. לאחר אישור המפקח לגבי טיבו, יובל 

ס"מ לאחר ההידוק. כל שכבה ושכבה תהודק עד  20העפר שנחפר ויפוזר בשכבות שעוביין לא יעלה על 
 לקבלת הצפיפות הנדרשת.

הוא, יסולקו בעבודת ידיים או בשיטה שתאושר ע"י שורשים שייראו בעת פיזור העפר או בכל שלב ש
 המפקח, מחוץ לתחום העבודות למקום שייקבע ע"י המפקח.

 
 הידוק מבוקר  01.06

העפר יהודק ע"י כלי ההובלה תוך כדי המילוי. בנוסף להידוק ע"י כלי ההובלה יבצע הקבלן הידוק נוסף ע"י 
. עפר טיני וחרסיתי יהודק ע"י מכבש "י המפקחיאושר עמכבשים. סוג המכבש לכל אחד מסוגי הקרקע 

רגלי כבש או מכבש בטישה. עפר חולי ואבני חסר קוהזיה לרבות כורכר וחומר ואדי, יהודק ע"י מכבש תוף 
 טון לפחות. -12ויברציוני כבד שווה ערך סטטי ל

 
 יפיד אשהו.של הצפיפות המרבית לפי מוד 92%-צפיפות העפר לאחר ההידוק תהיה שווה או גדולה מ  

 
 , לפי מודיפיד אשהו.2%אופטימום עד אופטימום + - רטיבות העפר לאחר ההידוק:

  
 ההרטבה )או הייבוש( וההידוק במכבשים יבוצעו עד לקבלת הצפיפות והרטיבות הדרושות. 

הצפיפות המכסימלית והרטיבות האופטימלית לפי סטנדרט פרוקטור יקבעו ע"י בדיקות מעבדה של   
בור כל סוג חומר, משטח החפירה. הקבלן לא יחל במילוי מבוקר בכל קטע ובכל חומר, בטרם מדגמים ע

 יהיו בידו תוצאות בדיקות מעבדה כנ"ל ואישור המפקח.
בדיקת הצפיפות והרטיבות של העפר המהודק תבוצע ע"י מעבדת שדה בשיטה שתאושר ע"י המפקח   

 והמתכנן.
בעל אישור מעודכן של כיול במכון מוסמך. יורשה השימוש במכשיר  מכשיר הגרעיני )מד נויטרונים( יהיה  

לרטיבות. המכשירים  ASTM-D-3017לצפיפות והוראות תקן  ASTM-D-2922גרעיני לפי הוראות התקן 
יכוילו בשטח עפ"י קורלציה של זוגות בדיקות בשיטה גרעינית ובדיקת מעבדה בשיטה אחרת מתאימה 

 וט החול" בקרקע לא אבנית(,  עפ"י הוראות המפקח.לתנאים באתר )כגון שיטת "חר
 

לפני התחלת עבודות המילוי המבוקר, יערכו בדיקות מעבדה לקבלת הרטיבות האופטימלית והצפיפות 
 המכסימלית.

 
שדה" עבור כל סוג חומר וכל סוג  100%כן תבוצע לפני תחילת עבודת המילוי המבוקר ובמהלכה  בדיקת " 

צפיפות ורטיבות הקרקע יבדקו לאחר מספר מעברי מכבש ההולך וגדל עד  -קח מכבש לפי הנחיות המפ
 התייצבות הצפיפות או אף הקטנתה.

הקבלן יקצה את כלי העבודה לצורך בדיקה זו וייבצע את העבודה ללא כל תשלום וישתף פעולה עם  
 המפקח בכל מהלך הבדיקה.

 
  

קח. הקבלן ישתף פעולה עם המפקח וייתן  לו  את  המקומות בהם תעשה בדיקת הצפיפות יקבעו ע"י המפ  
 כל  העזרה  הדרושה  כדי  לאפשר את  בדיקת הצפיפות  בכל  מקום  ובכל  עת שתידרש.

 
 ההוצאות לסיוע למעבדת השדה הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן בכל האמצעים יהיו על חשבון הקבלן.

 
ידת הצפיפות הנדרשת כנ"ל, יגדיל הקבלן את מידת בכל מקום בו יראו הבדיקות שההידוק לא הביא למ  

הצפיפות ע"י מעברים נוספים של המכבש או כלי ההובלה ו/או הרטבה נוספת במידת הצורך לפי הוראות 
 המפקח.

יערכו בדיקות חוזרות לאחר ההרטבה ו/או ההידוק החוזרים. הבדיקות החוזרות של הצפיפות והרטיבות  
 יהיו על חשבון הקבלן.

יורשה ולא יבוצע מילוי על גבי שכבה שטרם עברה את בדיקות צפיפות/רטיבות וטרם אושרה על ידי לא  
 המפקח.

 
 חומר המילוי יהיה מטיב ואיכות שאושרו בכתב ע"י המפקח. 

 
המושגים "הידוק מבוקר" או "הידוק מבוקר בבקרה מלאה" המצוינים במפרט זה הם זהים וכוללים את  

 לעיל. 01.06כל הפרטים בסעיף 
 

 חפירה, עירום ארעי ושימוש חוזר 01.07
אם צרכי העבודה יחייבו הכנת ערמות ארעיות של עפר )כגון חול נקי, חרסית נקייה, עפר החישוף( עבור 
שימוש חוזר למילוי, יערם הקבלן את העפר במקום ובאופן שיאושר ע"י המפקח. לפני תום העבודה יפנה 

 הקבלן את ערמות העפר.
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כנן את עבודתו בתיאום עם המפקח כך שהיקף העירום הארעי יהיה מינימלי, אך ידוע שלא ניתן הקבלן ית
 להימנע מעירום ארעי ושימוש חוזר.

 לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור עירום ארעי שיידרש במהלך העבודה לצורך שימוש חוזר למילוי.
 

 מרחקי הובלה 01.08
ום עבור מרחקי הובלה. מחיר ההובלה לכל מרחק נכלל לא ימדדו מרחקי הובלה. לא ישולם כל תשל

 במחירי היחידה של עבודות העפר למיניהן.
 

 אי הוצאת חומר מהאתר 01.09
אין לקבלן זכות לחפור באתר עפר מכל סוג שהוא ולהוציאו אל מחוץ לתחום העבודה, ללא אישור המפקח 

 בכתב.
 

 םמילוי חוזר ליד צינורות, מבנים ומתקני      01.13
 סוג העפר יקבע ע"פ התכניות והוראות המפקח.

 העבודה תבוצע בזהירות ללא גרימת נזק למתקן.
אם הקבלן יגרום נזק לצינור, מבנה או מתקן יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו באמצעים ובשיטה שיקבעו 

 ע"י המפקח.
ס"מ מעל צינור או משטח  80בה מצינור או קיר בטון, או עטיפת בטון על צינור וכן עד גו 1.0ברצועה ברוחב 

ס"מ )אחרי ההידוק(, באמצעות ציוד ידני רוטט מאושר ע"י המפקח.  10בטון, יהודק העפר בשכבות בעובי 
הנחת השכבות והידוקן ברצועה זו יבוצעו במקביל עם התרוממות השכבות מחוץ לרצועה )כאשר ההפרש 

 ס"מ( 20לא יעלה על המירבי בין המפלסים בין שני צידי הקירות או הצינור 
 הידוק מבוקר בצפיפות ורטיבות כמצוין בסעיף הידוק מבוקר לעיל. –הידוק העפר 

  
 

 עבודות בטון יצוק באתר –  02פרק 
 

 כללי   02.00
  

 .02פרק  -בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות מפרט כללי   א.
  

של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח שהתוכניות שבידי הקבלן הן מהמהדורה  לפני התחלת ביצוע  ב.
 האחרונה של המתכנן. בכל אופן על התוכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע".

  
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים,   ג.

ישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון לא פותר את הקבלן יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את א
מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל ביצוע העבודה וכל 
תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה 

 לן.על חשבונו של הקב
  

 יציקת הבטון בכל הרכיבים תעשה רק לאחר אישור הקונסטרוקטור ליציקה   ד.
  

 סוגי הבטון ותנאי הבקרה   02.01
אלא אם כן נאמר אחרת בכתב הכמויות ו/או בתוכניות, סוג  30 -סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב

י הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו כמסומן. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוג 400 -או ב 200 -הבטון ב
 תנאי בקרה טובים.

  
במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל הפרטים על    02.02

התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הרבים למיניהם. במקרה של ספקים שונים יועברו 
 נתונים מכל ספק בנפרד.

  
רי הבטונים של העמודים וקירות הבטון יכללו עשיית העמודים בגבהים שונים ובמידות שונות, מחי  א.

 וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.
  

משולשים שיושמו בתוך התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל  ע"י כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות  ב.
 טונים, ללא תשלום נוסף.זאת כלול במחיר הב

 כל הבטונים כוללים במחירם את התבניות פרט למקומות שצוין במפורש אחרת.
  

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך    02.03
 הכלולים במחירי הבטונים.
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 TOLERANCES -סיבולות    02.04
 באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן: סיבולת לעבודות בטון יצוק

 
מס' 
 סד'

  

 תיאור העבודה והגדרת הסטייה

התחום שבו 
 תיבדק הסטייה

גודל הסטיה 
 המקסימלי

סטייה מהאנך בקווים והשטחים של קירות  .1
 ועמודים

 מ"מ 5 מ' -3כ

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות  .2
 ועמודים )בחזיתות(

 מ"מ 2 מ' -10כ

קית בתכנית מהניצב בקווים של סטייה אופ .3
 קירות וכיו"ב

 מ"מ 10 מ' -5כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן בתוכניות  .4
 לרצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 מ' -5כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות,  .5
 תקרות וקירות

 מ"מ 5 -

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות חתכי קורות  .6
 ועמודים

 פלוס 

 ינוסמ

 מ"מ 10

 מ"מ 5
 ממידות היסוד 5% סטייה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד .7

 
 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות 
 בתיקון, כולל הריסת המבנים ו/או האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש.

  
  

 טפסים רגילים לבטונים   02.05
  

 הערה: בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי הבין משרדי.
  

. כל התבניות, לרבות צידם החיצוני של 904א. הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 
יים ו/או קרקעיים, למעט קירות הכלונסאות, יהיו עשויים מלבידים חלקים ונק-קירות המבנים התת

תבניות פלדה במצב טוב, לפי אישור המפקח. יש לקטום את הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט 
 במפרט הכללי. 02.064ברגי פלדה כמפורט בסעיף  על ידי במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע

  
ובמימדים הנתונים הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה  ב.

בתוכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן 
 מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסים לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ובפני מאמצים שונים.

  
וכן את הוצאותיו בגין שלבי  מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים ג.

 הפירוק של הטפסים.
  

תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תהיינה מעובדות לשיפועים הנ"ל בהתאם לתוכניות, כל זאת  ד.
 יהיה כלול במחיר הבטונים המתוארים בכתב הכמויות.

  
יית כל החורים למיניהם בכל עבודות הבטון בהם יהיה מחיר התבניות כלול הרי כלולים בהם גם עש ה.

עבור הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטלציה, חורים למתקן מעליות, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים 
ותעלות למיניהן. באלמנטים בהם צויין שהתבניות נמדדות בנפרד הרי התבניות לסוגיהן יכללו במחירן את 

שים למערכות השונות, משקופים וכו' שיהיו כל הנ"ל. כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרו
 מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון.

  
על  המתכנן, תעשינה אך ורק במקומות המאושרים בכתב על ידי הפסקות יציקה, באם תורשנה  ו.

 המתכנן בכתב. ידי
  

נם כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, הזמן המיוחד, וכל הקשור להפסקת היציקה, אי
שבועות מראש הדרישה להפסקות  6נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש 

 יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס.
  

מחירי הבטונים הרגילים יכללו בכל המקומות גם את כל הנדרש לגמר חלקי של הבטון להדבקה ישירה   ז.
 חוץ( ו/או קרמיקה ו/או צביעה ב"טמגלס". הכל כנדרש על ידי היצרנים.של פסיפס )בקירות 
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 הכללי . במפרט  הבטון בכל המבנה יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר  02.06

  
 מבוטל      02.07

  
 יציקת בטון    02.10 
  

קבלן לארגן את רציפות האספקה ואת את הבטון יש לצקת ברציפות ללא הפסקות. על ה      02.10.01
 הציוד וצוות הפועלים הנדרש . 

  
לא תהיה יציקה ביום בו חזוי חמסין או גשם אלא אם יוכיח הקבלן שנקט בכל אמצעי       02.10.02

 הזהירות למניעת נזקים .
  

מרטטים  יש להשתמש במרטטי מחט או שטח בכל שלבי היציקה . על הקבלן להחזיק באתר      02.10.03
 כשירים לפעולה במספר מספיק שיבטיח רציפות , כולל מרטט רזרבי למקרה תקלה . 

  
 עם סיום כל יציקה ישטוף הקבלן את כל מוטות הזיון שצופו או לוכלכו בבטון .       02.10.04

  
 אשפרה    02.11

  
 צופים. ר ימים 7שעות מגמר היציקה ותמשך  24אשפרת הבטונים תחל          02.11.01
פוליאתילן  עטיפה ביריעותת, כגון על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשו         02.11.02

 והרטבה מתמדת למשך כל זמן האשפרה.
  

 מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות
 ולא תשולם לקבלן שום תוספת שהיא.

  
 פירוק תבניות   02.12

  
יות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח נגד כל נזק העלול להגרם למבנה הבטון או לצורתו מפירוק התבנ

מוקדם מדי, לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורט על כך מהמהנדס, יחד עם זה יהיה הקבלן האחראי 
שר יעורער היחידי בעד פירוק התבניות בטרם זמן, והוא יידרש להקים מחדש ועל חשבונו כל חלק מבנה א

 מסיבה זאת.
הפירוק ייעשה ללא תנודות וזעזועים. תקופת הזמן המינימלית בין גמר היציקה לבין התחלת הפירוק לפי 

, אולם המהנדס יוכל להורות על השארה נוספת של התבניות ותמיכתיהן בכל מקרה 466דרישות ת"י 
 ומקרה .

  
 פסילת מבנה בחלקו או בשלמותו   02.13

ועל הקבלן לבנותומחדש  בנה אשר יבנה שלא בהתאם לתכניות או המפרטים , יפסל ויהרס כל חלק של המ
ללא כל תוספת תשלום. הקבלן רשאי להציע דרכיםלתיקון המבנה וכל הצעה המשנה את התוכניות ו/או 

 המפרטים תדרוש את אישורו של המהנדס ו/או המפקח. 
לום נוסף , וללא שינוי בלוח הזמנים . שיקול דעתו הקבלן ללא תש על ידי עבודת התיקון המוצעת תיעשה

של המהנדס או האדריכל או המפקח בקשר להצעות הקבלן לתיקון הינו מוחלט ואין לערער על החלטת 
 המהנדס או האדריכל בדבר קבילות או אי קבילות הפתרון המוצע .

  
 כללי    .02.14

  
 פתחים ים בכל המקרים הכנסת שרוולים וסידורמחירי הבטונים באלמנטים שונים כולל     02.14.01

במידות, לפי תכניות ובכל כמות שתידרש כולל קיטום פינות, יצירת אף מים וכל שאר הפרטים לפי תכנית 
  גם אם לא צויין בכתב הכמויות.

 על הקבלן להיות רשום ולהמציא אישורים בהתאם.    02.14.02
 מוסמך ולהמציא אישורים בהתאם.על הקבלן למנות מנהל עבודה     02.14.03
 לפני תחילת העבודות על הקבלן לגדר את אתר הבניה.    02.14.04
 על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר מורשה ולהמציא אישורים בהתאם.    02.14.05
 הקבלן. על ידי החשמל לצורך ביצוע העבודות יסופק    02.14.06
 למקרה. 150,000$ -לאחריות מקצועית שלא תפתח מהקבלן יבטח את עצמו בפוליסה     02.14.07
הקבלן יבטח את עצמו את עובדיו וכל צד שלישי כנגד כל אחריות מקצועית כנגד כל הסיכונים     02.14.08

 למקרה.  250,000$ -מ חתבפוליסה שלא תפ
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 תבניות      02.15
שים לקיטום הפינות, בהתאם מחיר הבטונים באלמנטים בכל מקרים את מחיר התבניות לרבות משול 

שבלונה בכל מקום  על ידי הדבר במפורש בכתב הכמויות , כולל ביצוע אף מים למפרט גם אם לא צויין
  שידרש. כולל ביצוע פתחים וחתכים שונים בהתאם לתכניות.

  
 עבודות מדה        02.18

ודות השונות, לרבות תוספת מחיר החלקת פני הבטונים השונים, כמתואר במפרט ובתכניות, נכלל בעב 
 צמנט והחלקה בכף פלדה וזאת גם אם הדבר לא צוין במפורש בסעיף המתקיים.

 
  

יתבצעו ע"י קבלן השלד ותהיה תנאי לקבלת  השלמת יציקת בטון מעל קורות השלד של גג הרעפים    02.19
 התשלום האחרון.

  
 דופן פנימית לכיסי חלונות     02.20

  
ותהיה תנאי לקבלת  קבלן השלד על ידי הפנימית של החלונות )במידה וקיימים( יתבצעו השלמת דופן הכיס

 התשלום האחרון בבית על סך חמישה אחוזים מערך החוזה.
   

 בטונים אשר ישארו גלויים  02.21
  

. התבניות יהיו מטפסות כפולות עשויות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'     א.
צדדים )פרט לצד הבא במגע עם הבטון(,  3 -שכבות. שכבת לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב שתי

נתונה על גבי שכבת דיקטים, הכל מושלם, כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל, המפקח 
ם ואשר והקונסטרוקטר, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי הבטון לגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים כלשה

 ישארו גלויים.
  

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, האנכיים או האופקיים הגלויים ועיצוב     ב.
 החריצים לפי דרישות המהנדס, בהתאם לתוכניות החזיתות ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות.

ת, כל הפינות והפתחים בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויו
מ"מ, ו/או  20/20מ"מ ו/או  15/15סרגל משולש  על ידי בבטונים הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות יעובדו

 סרגלי חלוקה טרפזיים וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.
  
המהנדס בכתב הפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל אופקי שקוע ורק לאחר קבלת אשור  

 על מיקום ההפסקה.
  

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס, האדריכל והמפקח,     ג.
 יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לי דרישתם וללא כל תשלום נוסף.

  
 מנת לשמור בפני קורוזיה של הזיון.-ת במיוחד עלמנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזא    ד.

  
 הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד.    ה.

  
 יש להקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים.     ו.
  

ים ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום ובאמצעים מאושר    ז.
 אחרים.

  
אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם. למניעת     ח.

השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים 
ם בתוך המבנה הנגרמים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים. החורים הזעירי

 ידי המפקח.-כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על
  

 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים.    ט.
-על טפסים אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר 

מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע 
הטפסים לשטחיה בטונים שכבר ניצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים 

פני הבטונים ינוקו  לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן
אחרי פירוק הטפסים שלביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחיה בטונים הגלויים במשך כל זמן 

 ביצוע עבודות הבנין.
 

 מנת למנוע התרחבות בתבניות.-אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היצקיה, על
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-יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים מאושרים עליש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר    יא.

 ידי המפקח.
  

 טפסים לבטון גלוי לקירות ותקרה בצד הפנימי של חלל המרחב מוגן   יב.
סעיף זה מתייחס למחיצות ותחתית תקרת המרחב מוגן. האמור לעיל בטונים גלויים, תופס גם לגבי סעיף 

 זה.
  

 צבע. הכל כפוף לתקן הג"א. פני הבטון יהיו נקיים חלקים וישרים לקבלת
 כל האמור לעיל כלול במחירי יציקת הבטונים ולא תשולם תוספת על כך בנפרד.

  
 לא תורשה חציבה בבטון    02.22 
  

לצורך הבירורים באחריות הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני משנה 
רשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות את כל ההכנות הנד -למערכות הנמצאים באתר 

 הבניין לתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג אויר וכו'.
  

מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או       02.23
 תכננים והקבלנים.האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המ

  
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' כדי שיוכל       02.24

לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 
 הנדרש.

  
 צפיפות הבטון      02.25

ע עם מים )קירות מרתף וגגות( יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו לגבי כל האלמנטים הבאים במג
כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות או יצירת בריכה על גגות במים 

 שעות, לפני ביצוע עבודות הבידוד. 24במשך 
ן תיקון ו/או לטייח את בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן לתקן על חשבונו את המקום הטעו

המקום בטיט צמנט להבטחת אטימותו. הקבלן רשאי להוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת 
אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית 

  לאטימות המבנה.
  

 עיבוד פני הבטון   02.26
  

יעובדו בטפסים מלבידים לגמר חלק ונקי וללא חורים כך שניתן יהיה  משטחים החיצוניים של הקירות
 להניח עליהם באורך מקצועי נכון את שכבות האיטום כנגד חדירת מים. )כלול במחיר הבטונים(.

  
 . גגות ומעקה1
  

במידה ותהיה דרישה כזאת, יעובדו פני הגגות והמעקות בשיפועים בהתאם לתוכניות ויוחלקו עם כף פלדה 
 בתוספת צמנט, ללא תשלום נוסף.

  
 . בטון לקבלת שטיחים או קרמיקה2

     
פני תקרות )רצפות( בטון ללא מידה המיועדים לקבלת שטיחים, קרמיקה ע"י הדבקה יעובדו לגמר חלק 

מ"מ ע"י "הליקופטר". פני בטון רגילים  2±ונקי ובדייקנות מירבית בהתאם לגבהים ולמפלסים בדיוק של 
 מ"מ. 5±יוק של יעובדו בד

עבודה זאת כלולה במחירי הבטונים כמפורט בכתב הכמויות. )עבור הקומות התחתונות וגם עבור הקומות 
 העליונות(.

   
 . בטון רזה3
  

בכל האזורים המפורטים בתוכניות ובמקומות שיורה עליהם המפקח, יש לצקת רובד בטון הפלטה בעובי ל 
 ס"מ.  10עד  5
 

 ס"מ מקו היסודות ו/או הרצפה. 10ניות יש להבליט את רובד בטון ההפלסה במקרה של יציקה בתב
 ס"מ בהיקף. 50ביציקת בטון רזה לאיטו מתחת רצפות, יש לצאת לפחות 

  
יציקת רובד בטון הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וניקויה. פני רובד הבטון יעוצבו ישר ונקי 

 למפלסים ובשיפועים הדרושים.
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 בתוכניות תבוצע העבודה רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מאת המפקח. למרות המסומן
  

 פלדת הזיון   02.27
             

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעים, כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות   א.
סוג שהוא יהיו ישרים  התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל

 בהחלט.
  

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון בפירים, בחדרי המדרגות והמוטות המשתמשים   ב.
 "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.

  
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך    ג.

ת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של ההתחשבנות. על הקבלן לקח
 הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

  
במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה    ד.

 חיבורים לסירוגין. המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד
  

לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי שחוזק הריתוך למתיחה לא יהיה קטן 
 מחוזק המוט והריתוך יעמוד גם בבדיקות כפיפה קרה.

  
 כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחירי הזיון.

  
יפוף וטיפול בקוצים של הכלונסאות שנוצקו על ידי אחרים. עבודות הזיון כוללות גם ניקוי, יישור, כ ה.

 הנ"ל כלול במחיר ההצעה של הקבלן ולא יימדד בנפרד.
 

 זיון ברשתות פלדה       02.28
     

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל 
 גביהם יחולו הדרישות דלהלן:מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה של

  
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה     
 מינימום. -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות     
  

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת 
אלא אם פורט אחרת בתכניות. לפי  -תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות, תקרות ובקירות של המבנים 

ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס. התוכנית יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר 
שבועות ממועד ההגשה הוספית של כל התוכניות. על הנ"ל לא תשולם  3לעצמו הזכות לאשר התוכניות עד 

 תוספת והוא כלול במחירי היחידה.
 
 
  

 פלטות פלדה, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה המעוגנים לבטונים       02.29
  

כקונסטרוקציות פלדה ייחשבו כל האלמנטים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים וצינורות ברזל 
)מרובעים ועגולים( בין אם הם חופשיים ו/או יצוקים בתוך הבטון, בכל מידה וגודל שהוא ובכל צורת חיבור 

ר בריתוך, ברגים וכו'. מחירם ייחשב בכל מקרה ככולל את הרכבתם )לרבות עיגון, שהיא, לרבות חיבו
  הפלסה וכל ההכנות הדרושות בעיבודי התבניות(.

 
 בדיקת בטונים טריים   02.30

  
 תערובות הבטון לפריטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים. א.

  
 .118אי בקרה טובים לפי ת"י מס' ב. ביצוע הבטונים ייעשה בתנ

   
ג. הקבלן יחזיק באתר לצורך בדיקת שקיעת הבטון את כל האביזרים הנדרשים בהתאם לתקן אמריקאי 

143 CASTM .והמפקח יהיה רשאי בכל עת להשתמש באביזרים האלה לבדיקת השקיעה             
  

 מ"ק. 100לכל  3ד. האגרגטים יבדקו בהתאם לדרישות ת"י 
     

 בדיקת החוזק תעשה בהתאם ל: ה.
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 לגבי הכנת הדוגמאות.      26ת"י מס'     
 לגבי חוזק הבטון.    118ת"י מס'     
  

מכל כמות בטון מאותו סוג הנוצרת תוך תהליך יציקה אחד יש ליטול מספר מנות מייצגות כל אחד מערבול 
 אחר או משאית מערבלת אחרת לפי כמויות הבאות:

  
 מספר המנות המייצגות בטון )מ"ק(כמות ה

    
 מינ' 3 40עד 

 מינ'  4 60עד  40מעל 
 מינ' 5 80עד  60מעל 
 מינ' 6 100עד  80מעל 
 מינ' 7 120עד  100מעל 
 מינ' 8 140עד  120מעל 
 מינ' 9 140מעל 

  
ימים  7של  מהמנות המייצגות ייעשו מדגמים לצורך בדיקה במועדים שונים; הבדיקות תעשינה במועד

 יום עבור כל האלמנטים. 28ובמועד של 
  

מדגמים שכל אחד מהם הוכן ממנה מייצגת אחרת כאשר המדגם עשוי משתי  3בכל מועד יבדקו לפחות 
 דוגמאות )קוביות(.

 קוביות(. 6יום לפחות  28ימים או  7מ"ק יהיה צורך לבדוק במועד של  40)אי לכך לדוגמה, עד 
  
 הדוגמאות מאותו מדגם. 2ממוצע חוזק הלחיצה של . חוזק המדגם הוא 1
  

 חוזקו של אף מדגם מבין המדגמים של בטון טרי לא יהיה קטן מ:
  

 מדגמים. 6ק"ג/סמ"ר עבור עד  270    
 .300 -מדגמים עבור בטון ב 6 -ק"ג/סמ"ר עבור יותר מ 260    
  
 ה קטן מהערכים הבאים:. חוזק הבטון הוא ממוצע חוזק הלחיצה של כל המדגמים ולא יהי2
  

 מדגמים. 6ק"ג/סמ"ר עבור עד  360            
 . 300 -מדגמים עבור בטון ב 6 -ק"ג/סמ"ר עבור יותר מ 345            

  
 עבור סוגים אחרים, ראה את תקן הישראלי המתאים.

   
 כלונסאות:

  
כדי לבדוק את החומרים, הציוד על הקבלן לאפשר למפקח גישה חופשית לאתר ולמקומות החומרים,     .1

 והעבודה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזרה לצורך נטילת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי התקן.
  
על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון, ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק. מספר     .2

תקנית אחת לכל כלונס. כל ההוצאות המדגמים והבדיקות ייקבע ע"י המפקח במקום, ולא יפחת מבדיקה 
 הכרוכות בבדיקות הבטון חלות על הקבלן.

 
 איכות הקדיחה והיציקה ייבדקו עפ"י שיקול דעתו של המפקח ובהתאם להוראותיו, בשיטה הסונית.    .3
  
במידה והביקורת בשיטה הסונית תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון או ניקויה קרקעית, יידרשו     .4

בתחתית ו/או בדיקות נוספות, כולל בדיקות אולטרסוניות בין הקידוחים  T.P.Sוחי גלעין ובדיקת .קיד
שבוצעו )קידוחי הגלעין( ואפילו ניסיון העמסה. כל הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן, ועפ"י הוראות 

 מהנדס הביסוס, בהתאם להיקף הבעיה.
  
בלן בבצוע כל התיקונים הדרושים, כפי שייקבעו ע"י במקרה של תוצאות בלתי מספקות יחויב הק    .5

המפקח ו/או המהנדס. בכל מקרה, מודגש שהוצאות הבדיקות עצמן, גם אם התבררו כתקינות, תחולנה על 
 הקבלן.
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 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול:    .6
  

 שעת התחלת הקידוח.    א.
 שעת גמר הקידוח.    ב.
 ר גמר הקידוח.עומק הקידוח לאח    ג.
 עומק הקידוח לפני היציקה.    ד.
 סוגי שכבות הקרקע ועומק מפלס פני המים, אם יש כאלה.    ה.
 שעת התחלת היציקה.     ו.
 שעת גמר היציקה.    ז.
  כמות הבטון הנכנסת לקדוח.    ח.
 כלוב הזיון וכו'.אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או הקידוח, שקיעת או התרוממות     ט.

  
 

 
 מוצרי מסגרות  – 30פרק 

 
 כללי 03.01

עבודות מסגרות נגרות יבוצעו תוך שימוש בחומרים מעולים ביותר, בעשיה של בעלי מקצוע מומחים 
 ובהתאמה לתקן ישראלי העדכני .

 
 

 מידות
ודא כי לפני תחילת הביצוע, יבדוק המבצע במקום את מידות הבטון, המפלסים השונים וכו', ויו

 מצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדוייק ומושלם של העבודה .
 כל המידות בתכנית מחייבות, במיוחד מידות פרופילים, מוטות, עמודים וכו' .

 לא תורשה סטיה מהמתוכנן, אלא באישור של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח .
 

 חומרי עזר
עיגונים לבטון וכו' יהיו ממין משובח ביותר. במקומות  כל חומרי העזר כגון: ברגים, ווי חיזוק,

שנדרש לעגן ברזל )עמוד וכד'( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לדאוג לבצוע כולל של כל ההכנות בשעת 
 היציקה .

 
 עבודות מסגרות 03.02

גדרות, מעקות, חיזוקים וכו' ייוצרו מברזל בעל חתך  -חומרים: כל חלקי המתכת  02.01.1
 לפי מידות נדרשות בתכניות ובפרטים .אחיד לכל האורך, הכל 

 

ביצוע: צינורות פרופילים ומוטות יהיו ישרים ומחתיכה אחת. כיפוף צינורות,  02.01.2
פרופילים ומוטות, יעשה בדיוק לפי הנדרש ויבוצע בבית מלאכה באמצעות כלים 

 מתאימים.
לא יתקבל כיפוף שבו דופן הצינור נלחצה פנימה ריתוכים יהיו היקפיים, מלאים, 

 רצופים ומלוטשים היטב .
 לאחר הליטוש ינוקו חלקי הברזל מחלודה ביסודיות .

 
 כל הברזל יעבור גלוון תעשייתי בחום. 02.01.3
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 צנרת ואביזרים הידראוליים - 04רק  פ

  ל ל י כ 04.01.1

 במפרט הכללי.  57ל עבודות הנחת הצנרת וקיבוען לקרקע יבוצעו עפ"י מפרט זה ודרישות פרק כ

 קן ולחץ המערכות ת    04.01.02

ל הצנרת, האבזרים, המגופים, השסתומים וכו' שיותקנו על הצנרת בפרויקט זה, יתאימו ללחץ כ
אטמוספירות. כל האוגנים של המגופים,  16אטמוספירות וללחץ בדיקה של  12.5ינימלי של מעבודה 

 הנדרשים. קטעי הצינורות המתחברים אליהם יתאימו לתקניםוהשסתומים 

   נרת ויעודי הצנרתצ    .0304.01

 של המפרט הכללי ויהיו כמפורט להלן:  57.04.01יתאימו לדרישות סעיף  תצינורו

 כללי  -ינורות פלדה צ 04.01.04

עם ציפוי פנימי של קלקוט )צמנט אלומינה(, המיוצרים  3/16הצנרת הגלויה תהיה מפלדה בעובי דופן "
של המפרט  הכללי, ועם עטיפה  570401ים לדרישות סעיף מתאימהרגה א', ד 530לפי תקן ישראלי ת"י 

של "טמבור" ואישור המתכנן.  בכתבחיצונית של "טריו" וצביעה חיצונית מאסיבית עפ"י הנחיות 
 צינורות.  הת אהציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יבוצעו בבית החרושת המייצר 

 בזרים חרושתיים א 04.01.05

היו ישתות, מיצרים וכד', יהיו חרושתיים בלבד. האבזרים ק, (עברי....ל האבזרים: הסתעפויות )מכ
ריתוך. כל לעל פי הנחיות היצרן לצינור פלדה מגולבן הברגה קצרה ולצינור פוליאטילן מחברים 

צרן ממנו יירכשו יהאבזרים ייוצרו מצינורות זהים לצינורות עליהם יותקנו ויירכשו ע"י הקבלן מאותו 
העטיפה החיצונית )או ואבזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי הצינורות. כל ה

העטיפה החיצונית יעשו ע"י יצרן והצביעה(, לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורות. הציפוי הפנימי 
 הצינורות בבית החרושת. 

 יתוך צנרת ר 04.01.06

חרושת. ההנחיות בית ו 57.04.2עיף ס 57רדי מס' מש-בודת ריתוך הצנרת תעשה על פי המפרט הביןע
 בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים: 

 .תבלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של ביח"ר לצינורוק .1

ק במילוי רX-PANDO חלקים )ללא ראש פעמון( יעשה שימוש במשחת  תריתוך צינורוב .2
 לומינה. אבהצמדתם, ולא לתיקוני ציפוי הצמנט  רב  תן של הצינורומרווחים בין שפת הבטוה

 ובדיקות לחץ  תדיקות רדיוגרפיוב 04.01.07

 שבעבודה זאת.  כל תפרי הריתוךלדיקות רדיוגרפיות יבוצעו ב

בדיקות הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. מחיר ה
 1-מפורט בפרק גכוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות שדה ומעבדה הרדיוגרפיות וכל הה

 לא ישולם עבורם בנפרד. ו 06עיף ס

  דיקת הלחץ תתבצע בכל קטע של הקו המוכן. יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי של ב
בית בחץ טמ'. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לא 16

בוצע אך תהחרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. בדיקת הלחץ 
 ורק בנוכחות המפקח. 

אביזרים הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חבור למקור לחץ מתאים. כל הציוד, ה
 והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח. 

יעמדו שקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם בצורה ת הא
ת פרטי העיגון אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למהנדס א 16בלחץ הבדיקה של 

 לאישור. 
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דה עוד עבוהמים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר ה
 בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

הבדיקה ול הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים ע
יצירת הלחץ לההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות ומשאבות ומנומטרים 

 ומדידתו. 

 ת ציפויים וצביעה בודוע   04.02.00

 ביעת מסגרות פלדה, צנרת פלדה וספחים בתחנת השאיבה צ .א

 ל האלמנטים של מסגרות פלדה, צנרת פלדה וספחים בתחנת השאיבה יצבעו כלהלן: כ

תוצרת מלמנטים מגובלנים יצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל מגובלן כגון "ווש פריימר" א -
 טמבור. 

 ול חו היטב בבית המלאכה במברשת פלדה ובהתזת למנטים לא מגולבנים ינוקא -
 פ"י התקן. עS.E. 2.5 לדרגה 

 EA9ל האלמנטים יצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד אפוקסי כ -
 כבות שו עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש א 6030ינטטי או צבע יסוד אפוקסי ס

 כבה, סה"כ שקרון כל ימ 150וצרת טמבור בעובי ת 308" צביעה בצבע "אפוקסי
אתר אלמנטים בלתי צבועים למיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק  450

 בצבע יסוד. 

 

 פלדה  תיקוני עטיפה חיצונית בצינורות   04.02.01

אזורי )ל הקבלן לדאוג לכך שעובדיו שיועסקו בעבודות התקנת העטיפה החיצונית בראשי הריתוך ע
"י עבמקום שתפגע, יהיו מיומנים ויודרכו  תיקון העטיפה החיצונית של הצינורוהחיבור( ו/או ת

קבלן הלאופן ביצוע העבודה לפי המלצותיהם, הנחיותיהם והדרכתם.  תביהח"ר המייצר את הצינורו
 להעסיק בעבודה זו אך ורק עובדים שיציגו תעודה שאכן עברו הדרכה כנדרש.  שיידר

, לאחר השלמת עבודת הקבלן ולפני המילוי החוזר של התעלות, תעטיפה החיצונית של הצינורוה
 , על חשבון הקבלן. תע"י נציג ביהח"ר המייצר את הצינורו קתיבד

 ביעה חיצונית בצינורות פלדה צ   04.02.02

מפרט ב 57.04.9ואביזרים גלויים, לאחר גמר ההרכבה תעשה לפי סעיף  תביעה חיצונית של צינורוצ
 של "טמבור" לסוג הצבע ועובי שכבות יסוד ועליון ואישור המתכנן.בכתב חיות הכללי, ולפי  הנ

 בדיקות ריתוך ובידוד    04.02.03

לאחר השלמת ביצוע הריתוכים, התיקונים וההשלמות בעטיפה החיצונית, ולפני המילוי החוזר, תעשה 
 בדיקה חוזרת של שלמות העטיפה. 

באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ, יורה לקבלן לפני התקנת העטיפה החיצונית, לבצע צילומי 
רנטגן של הריתוכים, כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו בהיקף 

ם. ממספר הריתוכי 30%הצינור. שעור צילומי הרנטגן שהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע יהיה עד 
כמו כן, רשאי המפקח להורות לקבלן להוציא דגימות של "ראשים" לבדיקה ולחצות אותם לשניים כך 
שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, מרווח ההכנסה וכמות המילוי ו/או להסיר הדרגתית שכבות של 

שדה הריתוך באמצעות מכשיר "ארקייר", עד לשורש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בתיאום עם שרות 
 של היצרן ועל חשבון הקבלן. 

 שרות שדה    04.02.04

כאמור עבודות הנחת הצנרת תבוצענה על ידי אנשי שירות שדה של יצרן הצינורות או קבלן מורשה על 
 ידם. 

בסיום העבודה יינתן אישור בכתב ע"י מח' אישור שדה של יצרן הצנרת לכך, שהעבודה בוצעה כהלכה.  
 ת הבדיקות יהווה אישור לבצוע טיב העבודה. אישור זה בתוספת תוצאו
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 הזמנת שרות השדה כולל כל עבודות הביצוע והפקוח יהיו על חשבון הקבלן. 

בנוסף, המזמין רשאי להזמין את שרות השדה פעמים נוספות במהלך העבודה, על פי שיקוליו הוא, ע"ח  
 הקבלן. 

 
   ביזרים הידראולייםא    04.03.00

 לצינורות  מיכהת   04.03.01

ל המגופים והאביזרים המותקנים אופקית ייתמכו בעמודים או בברכיים מרותכות לפי תוכניות כ
 וייצבעו כמפורט לעיל. 

 ו ג נ י ם  א    04.03.02

 ".DINל האוגנים והברגים יהיו מתאימים לתקן "כ

 גופי  טריז מ   04.03.03

המתאימים לתקן ישראלי ת"י  (GATE VALVE)מגופים יהיו מגופים מיצקת ברזל מטיפוס טריז ה
גופרת, מוליבה  316מגוף קצר( מצופה אמייל עם ציר נירוסטה ) TRSוגמת תוצרת "רפאל" דגם ד, 61

 או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר ע"י המפקח. להלן תיאור המפרט למגופי טריז:   

 ".DINי "אחיד לכל האוגנים לפתקן קידוח אוגנים , אטמ'  16חץ עבודה ל א.

 חומרי מבנה ודרישות טכניות: ב.

 מגופר באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא יהיה מגע ישיר של הגרעין עם  -ריז ט .  1
 הזורם בשום נקודה על פניו.

 .DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית  - גוף המגוף .2

 .DUCTILE CAST IRON GGG-50יציקה ספירואידלית  -מכסה המגוף  .3

 .St.St 316   ציר המגוף  נירוסטה .4

למניעת כוחות  "חיבור הציר אל הטריז באמצעות אום המחובר בשיטה "צפה - אום ציר צף .5
 .לשחיקתו סגירה שאינם אנכיים הפוגעים בגומי הטריז וגורמים

 ציפוי המגופים ג.

 מיקרון. 150  בתנור בעובימיקרון וציפוי חיצוני אפוקסי קלוי  300בעובי  אמאייל ציפוי פנים .1

  מיקרון. 300בעובי   Rilsan (nylon 11)חוץ    ציפוי .2

באמצעות מילוי השקע  ברגי אלן  מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים  -ברגי מכסה הגוף  ד.
 . Wax -ב

 .TRS -לדגם צר  DIN 3202  F4 : מידות בין אוגנים ה.

 ( וכו'.Pedestal,מאריך לציר המגוף, מעמד ) מפעיל חשמליו הפעלה: גלגל הפעלה ו.

 מגוף חייב להיות יצרן או סוכן קבוע בארץ שיבטיח אספקה שוטפת, חלקי חילוף, שירות שדהל ז.
   ותמיכה הנדסית מלאה.

 חוזרים -סתומים אלש   04.03.04

היה בנוי י או שווה ערך. השסתום NR-040חוזרים יהיו דוגמת אלו מתוצרת א.ר.י. דגם -סתומים אלש
 ממדף אוטם, ציר מדף בולט, בית המדף ומכסה הפתח לבקרת. 
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ושבת תוף השסתום והמדף האוטם יהיה עשוי יצקת ברזל עם ציפוי אמאייל. בתחתית הגוף תהיה ג
ותקן על ציר בולט ילהשענת השסתום. התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשויים ברונזה. המדף 

 עשוי מנירוסטה. 

רוע עם זבולט יותקן, תותב אוטם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה. הציר יתאים להרכבת ציר הב
בשני הצדדים , צדדיםהשני ל"מ ס 15משקולת, מפסיק מגביל, קפיץ וכו'. מידת הבליטה תהיה לפחות 

 תהיה אפשרות להתקנת משקולת או מפסיק מגביל. 

פרעה הנסת המדף בצורה שלא תיווצר כל ית המדף יהיה עשוי יצקת ברזל ובתוכו שקע מתאים להכב
 לזרימה. 

פתח השסתום.  התח ביקורת יותקן מעל השקע, גודל הפתח יתאים להוצאת המדף בשלמותו מתוך פ
 יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל המחובר בברגים לגוף השסתום. 

 סתום אוויר ש       04.03.05

שולב" מיהיו טיפוס "סער" "שסתומי אוויר סתומי אויר יותקנו כמסומן בתכניות. השסתומים ש
 תאושר ע"י המהנדס. שלביוב או מתוצרת אחרת  D-020אינץ מתוצרת א.ר.י. דגם  2בקוטר 

 מהנדס. השסתום יורכב על זקף בקוטר השסתום עם ברז כדורי בקוטר השסתום,  שתאושר ע"י ה

  טמ'.א 24 טמ' ולחץ בדיקה א 16 ל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה כ

 רז שרפה  ב   04.03.06

 449-ו 448שראלי יולתקן  570814רז השריפה שיותקן על קו מים כמצוין בתכניות אתר יתאים לסעיף ב
או תוצרת אחרת שווה ערך העומדת בתקן ישראלי.  כמפורט להלן. ברז השריפה יהיה מתוצרת "פומס"

 . תקן הכבאותלעם מחבר שטורץ המתאים  3ברז השריפה יהיה בקוטר "

 חצר תחנת השאיבה יותקן ארון כיבוי אש סגור עם אמצעי נעילה. ב

יסוס קוטר רעם סילון  2מ' ושני זרנוקים בקוטר " 25באורך  3/4ארון יהיה מצוייד בגלגלון בקוטר "ה
 כבאות. הק"ג נטו, הכל בהתאם לתקן  6מטפה אבקה יבשה , 2ברז כדורי קוטר ", 2"

 טי על קו סניקה מגנ-ד ספיקה אלקטרומ   04.03.07

ספקת והרכבת מד ספיקה מגנטי כולל התקנות בלוח עפ"י תקן ישראל ותקן ו/או תקן זר, כפי א
 שיפורט להלן: 

 לפחות. 9001ISOהיצרן והספק המקומי חייבים להיות בעלי הסמכת איכות 

מד יהיה עם הד זרימה מגנטי עם אגנים להרכבה בקוטר מתאים לספיקה המקסימלית הנמדדת. מ
שליפה וניקוי פשוט ללא פירוק לניתנות ה 316ציפוי פנימי מגומי קשה עם אלקטרודות עשויות פלב"מ 

 המכשיר. 

יליאמפר, ויחידת צוגה מ 4-20מכשיר יסופק יחד עם מתמר יחידה אלקטרונית המספק זרם ביציאה ה
 וכבלים באורך מתאים עד לבנין החשמל, ותקשורת למחשב.

ונית של המכשיר יהיו נפרדים מהמכשיר ויותקנו בתיבה מיוחדת המתמר וכל היחידה האלקטר
רגעית במ"ק לשעה ומסכם אלקטרוני הואטומה מתוצרת בית החרושת יחד עם צג שיורה את הספיקה 

 שיורה את הספיקה המצטברת במ"ק. 

 נמדדת. ההספיקה מ 0.25%ק"ש בדרגת דיוק מ 100 - 0מכשיר ימדוד זרימת שפכים בתחום ה

כולל הארקה ללוח חשמל כדי למנוע  KHRONE .68IP ,16PNשל  AQUAFLUXהיה דוגמת המכשיר י
 "רעשים" חשמליים, או שווה ערך מאושר. 

לקטרונית, יחידת תצוגה אספקה והתקנה של יחידת מד זרימה מגנטי בשלמות כולל: מתמר, יחידה ה
 חשמל. הויחידת סיכום כבלים באורך מתאים וחיבור ללוח 

 מכשיר ההספקה והרכבת כל מערכת המדידה וכולל הפעלה ראשונית עד לאיפוס מחיר כולל ה
 נים. ש 3-ואחריות היצרן ל
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 נחל יבניאל

 הנחת שקתות וקווי מים להשקיית צאן ובקר
 

12/2018 מכרז  
 
 

 
 מפרט טכני וכתב כמויות

 
 אופני מדידה ומחירים - 2מסמך ג'   

 
 
 . תנאים כלליים1
 
 וזההתחשבות בתנאי הח  1.1
על הקבלן להתחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במכרז על כל מסמכיו.   

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 
המוזכרים במסמכים הנ"ל,  על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא או אי התחשבות בו 

או עילה לתשלום נוסף \הנקוב בכתב הכמויות ו מצד הקבלן לא תשמש סיבה לשינוי מחיר
 כלשהוא.

 
 

 מחירי היחידה  1.2
המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע   

העבודות אספקת החומרים והכלים והוצאות העבודה, ומבלי לגרוע בכל דרך שהיא 
 מכלליות הנאמר לעיל יחשבו ככוללים את ערך:

 
כל סוגי החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה    1.2.1

 ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם;
 

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי המפרט;   1.2.2
 

השימוש בכלי עבודה; מכשירים וכלים החסנתם ושמירתם; דרכים זמניות    1.2.3
 וכדומה;

 
כל החומר: כלים וכדומה המפורטים לעיל אל מקום העבודה וממנו הובלת    1.2.4

 ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו;
 

 עבודות המדידה והסימון )לרבות פירוקן וחידושן( וכל חומרי העזר שיידרשו;   1.2.5
 

, וביטולן במידה סידור דרכים זמניות, אחזקתן במשך תקופת ביצוע העבודה   1.2.6
 ויידרש עם גמר העבודה;

 
ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( המסים, היטלים,    1.2.7

 מכס, יבוא, הוצאות ביטוח וכדומה ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות;
 

ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבים אותן, וכל    1.2.8
 בודה אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד;ע

 
 הגנה בפני פגעי טבע ואמצעי בטיחות.   1.2.9

 
 רווחי הקבלן.  1.2.10

 
כל עבודות התיקון של הגידור יכללו חישוף השטח מצמחיה, פירוק גדר קיימת   1.2.11

 ופינוי לאתר פסולת מאושר.
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 תיאורי העבודות   1.3
ורים והגדרות של העבודה במפרט הטכני וברשימת הכמויות נתנו בקיצור לצרכי זיהוי תיא  

בלבד ונוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הנדרשות 
 ויש לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות הנדרשות וההתחייבויות של הקבלן לפי המכרז.

מוצרים זהים יקבעו ויוגדרו על פי מהות העבודה ו/או המוצר מוסכם בזאת שעבודות ו/או  
 עצמו, אפילו אם במקרה זה או אחר הניסוח בכתבי הכמויות אינו זהה לחלוטין. 

 
 כמויות   1.4

 כל הכמויות בכתב הכמויות הן באומדנה.  
רשימת הכמויות המצוינות בתכנית הן למידע כללי בלבד ואינן מהוות מסמך המחייב את  

 מזמין.ה
 

 מדידה   1.5
מדד נטו בהתאם לפרטי התכניות כשהיא מושלמת, גמורה במקומה )פרט יהעבודה כולה ת  

אם צוין אחרת בסעיף המתאים(, ללא כל תוספת עבור פחת וכדומה; המחיר כולל את כל 
חומרי העזר, ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה ואין אותם 

 עבודות נמדדים בסעיפים נפרדים. או\החומרים ו
 

מחירי עבודות העפר המוצגים להלן ייחשבו כמתייחסים לכל סוגי קרקע, חפירה בכלים    1.6
מכניים, או האמצעים אחרים כלשהם, לפי בחירתו החופשית של הקבלן, אך בכפיפות 

כפי  להגבלות המפורטות לגבי הציוד, ובתנאי שתקוימנה הדרישות הטכניות של העבודה,
שייקבע המפקח. שימוש בשיטות עבודה שונות לגבי חפירה ומילוי הכלולים במסגרת סעיף 

 אחד, לא ישפיע בחשבון הסופי על המחיר המוצג באותו סעיף.
 

נותן העבודה שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה ביחס למצוין בכתב    1.7
שנכללו בכתב הכמויות. כל שינוי בכמויות אינו  הכמויות וכן לבצע בעצמו חלק מהעבודות

 משנה את תנאי העבודה והמחירים המוסכמים בין הקבלן ונותן העבודה כמצוין בחוזה.
 

הקבלן יסייר באתר העבודה ויבדוק את תנאי הקרקע וייברר היטב את כל הבעיות    1.8
 הקשורות בביצוע העבודה.

 
ושים או מסקנות כל שהן שהקבלן יסיק מתוך הכמויות המזמין לא יהיה אחראי עבור הפיר   1.9

 הרשומות בכתב הכמויות.
 

על הקבלן לקרוא את תוכן המפרט הכולל את דרישת המזמין, ההתחייבויות ההדדיות, אופן    1.10
 מדידת הכמויות ופירוט מחירי היחידה.

   
ממצים את כל  להלן יפורטו רק ראשי סעיפים של העבודות שיש לבצען והם אינם   1.11

 ההתחייבויות של הקבלן אשר יתוארו במפרט בסעיפים המתאימים.
 
 
 קביעת מחירים חריגים .2
 

 סעיף זה בא להשלים את הוראות ההסכם/חוזה.   2.1
 בכל מקרה של סתירה, עדיף הכתוב במסמכי ההסכם/חוזה על הנאמר להלן.  

 
קוב בכתב הצעת הקבלן עבור עבודה ו/או "מחיר חריג" מוגדר להלן כמחיר יחידה שאינו נ    2.2

מוצר שעל הקבלן לבצע ו/או לספק תוך מהלך העבודות והשונה והנבדל בצורה ברורה 
 במהותו ובאופן ניכר מעבודה ו/או מוצר אחרים הכלולים במחירי הצעת הקבלן.

 
יהיו עבודות ו/או מוצרים הנבדלים אחד מהשני אך במעט, ו/או רק במידות אלה או אחרות,   

 בעלי מחיר יחידה שווה ) או שונים רק בהפרש קטן המשקף בבירור את ההבדל ביניהם(.
 
 

 "מחיר חריג" ייקבע כדלקמן   2.3
 

היו בכתב הכמויות פריטים זהים, או באין כאלה, הדומים לדעת המפקח ו/או   2.3.1
 יקבע ערך החריג על בסיס -נציג המזמין לאלה שיש לקבוע בגינם מחיר חריג 

 מחירי הפריטים הזהים או הדומים כאמור.
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לעיל,  2.3.1 לא  היו  בכתב  הכמויות  פריטים זהים  או דומים  כאמור בס"ק  2.3.2

ניתוח המחיר  ייקבע ערך החריג על בסיס ניתוח מחירים מאושר ע"י המפקח.
 יעשה ע"פ הוראות ה"מחירון המשולב".

 
ב בזאת לבצע את העבודה החריגה ו/או עם קבלת אישור המפקח, הקבלן מתחיי  2.3.3

 לספק את המוצר החריג ללא דיחוי.
 
 
 אופני מדידה ותשלום .3
 

 מצעים 3.1
מצע מהודק לאחר עיבוד, הרטבה והידוק. כל המצעים  מ"ק 1המדידה לתשלום תהיה עבור יחידת 

וי במצעים ס"מ בקרקע או במצעים ישנים, סילוק החומר הקיים ומיל 20יהיו על בסיס חפירה של 
 חדשים סוג א' ממקור מחצבה מאושרת.

 
 צנרת   3.2

 
צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל האביזרים המחברים וההסתעפויות  .א

 הדרושים להתקנה מושלמת של המערכת .
 

 התחברות למקור מים תימדד קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים במפרט. .ב

 

הכולל את כל הנדרש בפרט. ארגז מבטון, או ימדד כיחידה קומפלט  –ראש המערכת  .ג
 חומר אחר, רצפה מנוקזת ודלתות כסוי צבועות כנדרש כולל סדורי נעילה ומנעול .

 

אביזרים המופיעים בכתב הכמויות ימדדו כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת  .ד
דדו האביזר. האביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימ

 בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת .

 

בצנור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש מסלעה או בתוך קיר תומך המדידה  .ה
כוללת פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הצינור והחזרת השטח 

 לקדמותו. כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, אבנים, גרנוליט או אספלט .

 

קרקעית )אלא אם צוין אחרת( ובמחירי -מ"מ ומעלה הינה תת 20טר כל הצנרת בקו .ו
 הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה, הנחה וכסוי .

 
 

 ופני מדידה לתשלום לאביזרים א 3.3
 

חירי האביזרים יכללו תמיד אספקת אביזרים מושלמת, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים מ  .א
צפוי  יביעה, תיקונצסטנדרטיים וכן והתקנה מושלמת בהתאם לתכניות, למפרטים ולפרטים ה

 פנימי וחיצוני, גילבון וכו'. המחיר כולל אחריות היצרן למשך שנה, 
 

מתאים האביזרים האלקטרוניים יסופקו כולל כבלים תקניים לפי דרישות היצרן ובאורך ה .ב
אביזר וקוטרו. התשלום תהא עפ"י יחידה, בציון סוג  ילהתקנה מושלמת. המדידה לצורכ

מרכיבים, הציוד והעבודה הם אלקטרוניים ימדדו לתשלום כקומפלט ויכללו את כל אביזרי
 הדרושים להתקנה מושלמת. 

 
 

לא ש, אוגנים, הצרויות, מעברים, הסתעפויות תל האביזרים, קטעי הצנרת, מחברים, זוויוכ .ג
בורם עיפורט במפורט לתשלום יראו אותם ככלולים במחירי היחידות השונות ולא ישולם 

 רד. בנפ
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 נחל יבניאל
 הנחת שקתות וקווי מים להשקיית צאן ובקר
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כ"סהמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף

הערה
הובלה והתקנה וכל הנדרש לצורך ביצוע , הסעיפים כוללים אספקה

בהתאם לתכניות ולפרטים, מושלם של העבודות בסעיף

1

1.01
כולל כל אביזרי החיבור הדרושים לצורך חיבור - חיבור לקו מקורות  

.(3- ו 1שקתות )מקורות ' פ דרישות חב"מושלם ע
3'קומפ

1.02
כולל כל - פ פרט  "עמק הירדן ע/ חיבור לקו אגודת מים יבניאל 

אביזרי החיבור הדרושים לצורך חיבור מושלם
3'קומפ

1.03
הובלה והתקנה של ברז כיבוי אש , אספקה - 2''ברז כיבוי אש קוטר 

.כולל כל האביזירם הדרושים לצורך התקנת הברז, 3בשוקת 
1'קומפ

6'קומפהתקנת קופסת בקרה לצורך התחברות למערכת התראה מרחוק1.04

1.05
כולל ,  גוף פליז עמיד לקורוזיה או שווה ערך1"מ ארד "מד מים קר

.הספקה והתקנה ולרבות סט רקורד פליז תואם
6'יח

6'יח גוף פליז מתוצרת דורות או שווה ערך1"ברז אלכסון 1.06

2

2.01
מונחים , מ" מ40 בקוטר 16 דרג PE-100צינורות פוליאתילן 

, עם ריפוד ועטיפת חול, מ" ס80בקרקע עם כיסוי מינימלי של 
(1,3,4,6שקתות ). לרבות ספחים

500א"מ

2.02
.  מגולוון חדשה40 סקדוויל 1"הנחה גלויה של צנרת פלדה בקוטר 

כולל הספקת צנרת ואביזרי ,  מטר עם הברגה חיצונית6מוטות 
(4,5שקתות )והרכבה  (אביזרי מעבר, זוויות, מופות)חיבור נדרשים 

760א"מ

2.03

.  מגולוון חדשה40 סקדוויל 3"הנחה גלויה של צנרת פלדה בקוטר 
כולל הספקת צנרת ואביזרי ,  מטר עם הברגה חיצונית6מוטות 

' א5שקתות )והרכבה  (אביזרי מעבר, זוויות, מופות)חיבור נדרשים 
('ב5- ו 

630א"מ

2.04
שקתות ). ' מ10כל , קיבוע צינור לקרקע עם יציקת בטון לפי פרט

4,5)
139'יח

2.05
כיסוי בחומר - כיסוי צינורות המונחים באופן גלוי על פני השטח 

(2,5צנרת הולכה שקתות )פיזור והידוק , לרבות הובלה, מקומי 
545ק"מ

2.06
,  באר מתוצרת בראוקמן25 לחץ כניסה 1"מגוף מקטין לחץ בקוטר 

כולל הספקה והתקנה ולרבות סט רקורד פליז , ברמד  או שווה ערך
(2,4שקתות ). תואם

2'יח

15א"מ. ליצירת שרוול בחציית דרכים3"צינור פלדה 2.07

15א"מ ליצירת שרוול בחציית דרכים6''צינור פלדה 2.08

12/2018חוזה /סעיפי העבודות והצעת המחיר המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז- ' מסמך ד

כתב כמויות-  שקתות בנחל יבניאל  
 רשות ניקוז כינרת

חיבור למקורות מים

צנרת הולכה ממקורות המים לשקתות
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3

3.01
 3בנויה מפח ',  מ0.5עומק '  מ3X1.5שוקת בקר מגולבנת במידות 

מ"מ
7'יח

3.02

ישור , הנחת השוקת וחיבורה לקו מים מתוכנן  לרבות הובלה
, התקנת צינור ריקון, ביסוס ביסודות בטון, מילוי מצעים, הקרקע

צנרת לצורך הגבהת השוקת וכל אביזר נדרש לצורך הנחת השוקת 
פ פרט"ע

7'קומפ

7'יח גוף פליז מתוצרת דורות או שווה ערך1"ברז אלכסון 3.03

7'יחמ" ס30X38X52ארגז מלבני לראש מערכת לרבות מכסה מידות 3.04

3.05
הצבת בולדרים מסביב לברז המילוי לצורך הגנה על הברז ובקצה  

צינורות הריקון
15ק"מ

3.06
כולל , או שווה ערך" טופז"מצוף לשמירת מפלס בשוקת מדגם 

הספקה והרכבה
7'יח

7'יח גוף פליז מתוצרת דורות או שווה ערך2"ברז אלכסון 3.07

3.08
מ בקרקע " מ63 בקוטר 10 דרג PE 100הנחת צינור - צנרת ריקון 

מנקודת הריקון בשוקת עד לנקודה נמוכה שתאותר בשטח במרחק 
.כולל כל האביזרים הנדרשים, מהשוקת'  מ20מינימלי של 

210א"מ

4

4.01
- הכשרת דרכי גישה לצורך עבודות הנחת הצנרת והשקתות 

עבודת מחפרון
8ע"י

1ע"יעבודות גישוש לצורך גילוי תשתיות קיימות בקרקע4.02

4.03
השלמת , העתקת מנע בקר כולל תשתית אבן מתאימה מתחת

מעבר אדם וסוסים וגידור במידת הצורך
1'קומפ

4.04
תיל תחתון חלק ,  תיילים4גדר - התקנת גדר בקר מסביב למעיין 

"מעבר אדם"כולל התקנת , מ מעל פני קרקע" ס40בגובה 
200א"מ

7'יח"מים אסורים לשתייה"שלט - שילוט 4.05

1'קומפג"פ הנחיות רט"ע, פירוק ופינוי פסולת במתחם עין רן4.06

5

חיבור למקורות מים1

צנרת הולכה ממקורות המים לשקתות2

מתחמי השקתות3

עבודות נוספות4

כ"סה5

כ"סה

17%מ " מע

מ"כ כולל מע"סה

סיכום

מתחמי השקתות

עבודות נוספות
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 12/2018מכרז  – חוזה –' המסמך 

 ________ שנת           לחודש__  אשר נערך ונחתם ביום 

 

  בין :

 רשות ניקוז כנרת 

 בית מכבי אש, צמח, עמק הירדן 

 04-6752820: פקס 04-8591917: טלפון 

 (או "הרשות" "המזמין")להלן:   

 מצד אחד       

 

  ________________________  :ן לבי

            ________________________ 

 רח' _____________________            

 טל: __________________     

 פקס: _________________     

 דוא"ל: ________________     

 ("הקבלן")להלן:  

 מצד שני                   

 

)להלן:  להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל 12/2018ת מכרז פרסם אוהמזמין  הואיל

 (;"המכרז"

אספקה והתקנה של שקתות לבקר, קווי מים ומפרטי חיבור כוללות  והעבודות נשוא המכרז והואיל

  ; ("הפרויקט"או  "העבודה")להלן:  כמפורט במסמכי המכרז

 ;ביצוע העבודה והקבלן זכה במכרז, וקיבל על עצמו את והואיל

נשוא המכרז  נדרש על פי כל דין לביצוע העבודהוהקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום כ והואיל

וברשותו כוח  וחוזה זה, ובעל הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי,

ו על פי החוזה , וכל התחייבויותיהעבודהכשור הדרושים לצורך ביצוע האדם, האמצעים, והמ

 העבודה;ברמה הגבוהה ועל פי לוחות הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את 

 ברמת בצוע גבוהה ביותר; שהעבודה תבוצעוברצון המזמין  והואיל

 הדדי;הוהצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם  והואיל

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:

 

 כללי -פרק א'

 הגדרות .1

תוכן הדברים והקשרם יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצידם, אלא אם כן  , כהגדרתו להלן,בהסכם

 מחייב אחרת: 
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או  "המזמין"

 "הרשות"

רשות ניקוז כנרת ו/או כל גוף ו/או גופים אחרים אליהם תעביר את זכויותיה 

וחובותיה על פי ההסכם, ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ידה לפעול בשמה 

 לצורך ההסכםובמקומה 

הגורם הקבלני אשר שמו מפורט בכותרת של ההסכם, לרבות נציגיו של הקבלן  "הקבלן"

ומורשיו המוסמכים וכל הפועל מטעמו, ולרבות כל קבלן משנה מטעמו הפועל 

בשמו או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או כל חלק מהן, אם המזמין התיר 

 מור.בכתב לקבלן להעסיק קבלני משנה כא

מסמך זה אשר מסומן מסמך ה', וכן כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו וכן כל מסמך  "ההסכם"

ביצוע אחר שמצורף ו/או יצורף אליהם, לרבות אלו שהמזמין ימסור לקבלן במהלך 

)כגון: תשריטים, כתבי כמויות, מפרטי ביצוע(, כל אלה מהווים חלק בלתי  העבודה

 נפרד מההסכם.

או  "המנהל"

 מפקח""ה

עבודות ו/או מי שימונה במקומו על ידי המזמין מעת לעת, למנהל המהנדס המזמין 

כוחו המקצועי של המזמין -הינו בא הפרויקט מנהל .ולפיקוח עליהן מטעם המזמין

בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את כל ההוראות והתכניות בקשר עם 

 ביצוע העבודות.

 "אתר העבודות"

 "האתר"או 

 .אתר המפורט בתוכניות הביצועה

על  ע התחייבויותיו בגין העבודההסכום שיגיע לקבלן מאת המזמין בתמורה לביצו "התמורה"

 פי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל.

או  "התוכניות"

"תוכניות 

 הביצוע"

דה הכוללות עבוהאשר ימסרו לקבלן בסמוך לפני תחילת עדכניות תוכניות 

תשריטים, כתבי כמויות, מפרטים מיוחדים וכל מסמך אחר שיש בו הוראות 

 והנחיות לבצוע העבודה.

"מפרט טכני 

 מיוחד"

לחוברת המכרז והשלמות למפרט  2-המפרט הטכני המיוחד המצורף כמסמך ג

 המיוחדות לעבודה.

"מוקדמות 

 ותנאים כללים"

 רז.לחוברת המכ 1-התנאים המפורטים במסמך ג

"תקופת 

 הביצוע"

הקבלן  ואשר במהלכו עלבצו התחלת העבודה משך הזמן אשר יקבע ע"י המזמין 

ו המלאה של המזמין והמנהל. התקופה להשלים את ביצוע העבודה, לשביעות רצונ

תחל במועד מתן צו תחילת עבודה לקבלן, ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את 

 להלן.  30.1תעודת ההשלמה הנזכרת בסעיף 

 ימים קלנדריים "ימים"

 
 ואי ההתאמות ביניהם  ההסכם מסמכי .2

שלהלן על כל נספחיהם וצרופותיהם, חתומים על ידי הצדדים, מהווים חלקי עיקרי  המסמכים .2.1

 ובלתי נפרד מההסכם:

 מסמכי המכרז על כל נספחיהם )אינו מצורף(  מסמך א' 

המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו    סמך ב'מ

מוקדמות בהוצאתם העדכנית  00הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים, לרבות פרק 

 אינו מצורף –כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה 

 מוקדמות ותנאים כלליים 1- מסמך ג'

 מפרט טכני מיוחד 2-מסמך ג'

77 סעיפי העבודות והצעת המחיר )כתב כמויות( מסמך ד' 



 

 ההסכם  ה'מסמך 

 נספח ביטוח - 1נספח 

 ערבות הביצוע -2נספח 

 ערבות הבדק - 3נספח 

 היעדר תביעות /כתב ויתור -4נספח 

 העסקת קבלני משנה -5נספח 

למפרטים כמויות, השלמות  תוכנית עבודה מפורטת, תשריטים, כתבי -6נספח 

 מיוחדים

 נספח בטיחותמסמך ו'       

 

בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הנספחים ו/או  .2.2

המסמכים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, תובא הסוגיה להכרעת המנהל 

 שהכרעתו בעניין תהא סופית.

בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם .2.3

ו/או דו משמעות ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה, נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם 

לעיל, כי אז יחולו תמיד אותם הוראות  2.2אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות סעיף קטן 

סו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה וייוח

לטובת המזמין בנסיבות העניין. הוראות הסכם זה יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות 

המזמין ולא כבאות לגרוע מהן. בהקשר זה אף יובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות 

אי התאמה כאמור, יהא המנהל רשאי לקבוע את הפרשנות הנכונה ו/או  ו/או דו משמעות ו/או

לתקן את אי הבהירות, הסתירה או אי ההתאמה, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן לא יהא 

 רשאי להעלות כל טענה בעניין קביעת המנהל כאמור.

לן גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או שהיה הקב .2.4

יפנה הקבלן בכתב למנהל  –מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו 

והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות אשר יצורפו לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג 

ה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה רלפיו ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. במק

 לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל.אשר הוא מסופק 

לעיל,  2.4במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי התאמה אשר היה עליו לגלות לפי סעיף קטן  .2.5

ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בעלות העבודה ובכל 

לתיקון הטעות. המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי התאמה או סתירה  ההוצאות שיידרשו

 כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 בדיקת הוראות ההסכם .3

הקבלן מצהיר כי כל תנאי ההסכם נהירים לו, כי הוא בחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .3.1

. הקבלן וסביבתו ודרכי הגישה אליועבודה בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות אתר ה

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוחות הזמנים ותקופת 

הביצוע כהגדרתם לעיל ולהלן, עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם, או בגין אי ידיעה 

ע ממנו, ולרבות בהתאם לאמור או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצועו של הסכם זה ו/או נוב

 להלן. 10בסעיף 

בנוסף לאמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע  .3.2

התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בנוגע לאספקת החומרים, 

78, כוח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם הציוד



 

ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אחה או בחלק 

מהם. הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז 

 יש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.שוההסכם במלואם ובמועדם או 

 
 ביצוע העבודהתקופת  .4

הקבלן יחל בעבודה במועד שיקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה ויסיימה במועד אשר  .4.1

)להלן:  יקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה, ועל פי שיקול דעתו המוחלט של המזמין

 (. "תקופת הביצוע"

המזמין כוללת את תקופת ההתארגנות ואת תקופת מובהר כי התקופה שתיקבע על ידי  .4.2

"לוח הביצוע בפועל, עד להשלמת העבודה המזדמנת לשביעות רצון המזמין והמנהל )להלן: 

 (.הזמנים"

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא המזמין רשאי להורות על פיצול מועדי העבודה, 

ביצוע עבודות נוספות שיידרשו , שיקולי וצרכי המזמין, לרבות ת בשל אופי העבודהוזא

באתר העבודה על ידי קבלנים אחרים. מובהר ומוסכם כי פיצול מועדי העבודה כאמור לא 

, ולא יזכה את הקבלן בכל פיצוי ו/או תמורה קבלת אורכה בביצוע העבודהיהווה עילה ל

הקצאת  נוספת מאת המזמין, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או

 כוח אדם בשל פיצול העבודות. 

להלן, המהווים תנאי  12.2על הקבלן יהא לעמוד בתנאים והדרישות המפורטים בסעיף  .4.3

ימים ממועד קבלת  7וזאת תוך מוקדם ומתלה לתחילת ביצוע עבודה על פי צו התחלת עבודה, 

להלן בתוך  12.2ד הקבלן בתנאים ובדרישות המפורטים בסעיף לא עמ צו התחלת עבודה.

המועד הנ"ל, והמזמין לא האריך בכתב את המועד, יהא רשאי המזמין לבחור קבלן אחר 

לביצוע העבודה, ובמקרה כאמור לקבלן לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד 

 ן.המזמי

 תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .5

וכל לבדוק את  , רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועההמנהל ו/או מי שימונה על ידו .5.1

ידי הקבלן בביצוע  טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב המלאכה הנעשית על

ו, . כן רשאי המנהל לבדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראותיהעבודה

 ועל הקבלן לספק למנהל את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.

ביצוע העבודה יהיה נתון לפיקוח המנהל, והעבודה תבוצע לשביעות רצונו המלאה. מבלי  .5.2

לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל על פי הסכם זה, המנהל 

עם אופן ביצוע העבודה, טיבה ומועדיה יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 

ובקשר עם איכות וסוג החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודה. שום דבר האמור 

בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המנהל, לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי 

 הסכם זה ולביצוע העבודה בהתאם להוראותיו.

והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם

 ההסכם.

כל סמכויות המזמין ו/או המנהל המפורטות בהסכם זה לא ישחררו את הקבלן מאחריותו  .5.3

והתחייבויותיו על פי ההסכם ולרבות לאופן וטיב ביצוע העבודה. מוסכם בזאת במפורש כי 

גין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע הקבלן לא יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי ב

רצון מצד המזמין, והוא בלבד יהיה האחראי בכל מקרה לביצוע העבודה והתחייבויותיו 

 כמפורט בהסכם במלואם ובמועדם ולשביעות רצון המזמין.
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המנהל רשאי לקבוע לקבלן בכל עת ובכל שלב את הקדימות של כל עבודה או חלק ממנה,  .5.4

ב לבצע את העבודה בהתאם לסדר הקדימויות שייקבע על ידי המנהל, ומבלי והקבלן יהיה חיי

 שהדבר יזכה את הקבלן בדחייה כלשהי בלוחות הזמנים.

 ניהול יומן עבודה .6

אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל  הקבלן ינהל יומן עבודה במשך כל תקופת הביצוע .6.1

ידו -חייב שכל הפרטים שיירשמו עלהפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות. הקבלן מת

היומן ישמש, לפי  ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.

 לן. הצורך, בנוסף לרישום פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקב

ידי המנהל, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את -כל הוראה שתכתב ביומן על .6.2

. ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל העבודות מטעמו-ן. היומן ייחתם מדי יום ביומו עלהקבל

מסר למנהל פעם בשבוע לפחות או מעת לעת על פי דרישתו וכן במועד יהעתק מהיומן י

 השלמת העבודה.

הקבלן יצרף ליומן העבודה תעודות שונות הקשורות לבצוע העבודה, כגון: תעודות משלוח של  .6.3

תעודות בדיקת מעבדה לאיכות החומרים והעבודה, תעודות שקילה, תעודות חומרים, 

 ,ואישורי הטמנת פסולת באתר הטמנה מורשה, חשבוניות תשלום מספקים שונים של הקבלן

וכן כל תעודה/ מסמך אחר שנדרש ע"י המנהל. עותק מכל תעודה/מסמך כנ"ל יועבר לידי 

ליה או לכל היותר פעם בשבוע עם מסירת המנהל מייד עם בצוע המטלה שהתעודה מעידה ע

 העתק יומן העבודה ע"פ דרישת המנהל וכן במועד השלמת העבודה.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו פרטים כדלקמן: .6.4

 ידי הקבלן בביצוע העבודות.-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על .6.4.1

מובאים לאתר העבודות והכמויות שהושקעו בביצוע כמויות החומרים למיניהם ה .6.4.2

 .בצרוף תעודות משלוח ושקילה העבודות או המוצאים ממנו

 הציוד הנמצא באתר העבודות. .6.4.3

 השימוש בציוד בביצוע העבודות. .6.4.4

 תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות. .6.4.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום. .6.4.6

 יום.ההתקדמות בביצוע העבודות במשך ה .6.4.7

ידי המנהל לרבות הוראות לעבודות נוספות ו/או לביצוע -הוראות שניתנו לקבלן על .6.4.8

 שינויים בביצוע העבודות.

 הערות והנחיות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות. .6.4.9

כל דבר אחר אשר לדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  .6.4.10

 העבודות.

נמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים רישום מלא ושוטף של כל התכניות ש .6.4.11

 ומספר או סימון השינוי.

לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסויים ובין  הכל פרט אחר שהמנהל יור .6.4.12

 באורח שוטף.
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 הסבת ההסכם או המחאתו .7

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי  .7.1

, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם, לרבות זכותו לקבלת להעביר

התמורה בגין ביצוע העבודה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי 

 ההסכמה.

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר, לרבות לקבלן משנה מטעמו, את ביצוע העבודות, כולן או  .7.2

ובכתב. המזמין יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו  מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש

כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. כל 

הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמין. ניתנה הסכמת 

 5נספח לו הוראות יחו –המזמין למסור עבודה ו/או חלק ממנה לקבלן משנה מטעם הקבלן 

 להסכם זה לעניין העסקת קבלני משנה.

סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או כל גורם אחר בביצוע חלק  .7.3

את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על  אין ההסכמה האמורה פוטרת –כלשהו של העבודה 

פי ההסכם והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או הגורם 

 האחר האמורים.

המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם  .7.4

הסכם זה לאחר, ובלבד שמי שהועברו טחונות המוסדרים תחת  יזה לאחר, לרבות הסבת הב

שא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי הסכם זה. ילו הזכויות והחובות כאמור, י

הוסבו זכויות המזמין כאמור, תימסר על כך הודעה לקבלן, ומאותו מועד יידרש הקבלן למלא 

 אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מול המוסב.

 

 אספקת תוכניות .8

ע על ידי הקבלן. שתימסר לביצו העבודהין ימסור לקבלן תוכניות ביצוע מפורטות בגין המזמ .8.1

 יחזיר הקבלן למזמין את כל התוכניות שברשותו. עם השלמת העבודה

מוצהר בזה כי התוכניות יהוו רכושו הבלעדי של המזמין והוא יהא בעל כל הזכויות לרבות  .8.2

ר על תוכנן בסוד, לא להכין מהן העתקים ולא זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמו

להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי 

הוא יקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו 

תוכנן ו/או איזה חלק מהן להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את 

לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על 

 כל זכות עכבון בקשר לתוכניות ו/או חלק מהן.

כל הוראה שתינתן על ידי המנהל במהלך ביצוע העבודה תיחשב כאילו פורטה בהסכם זה  .8.3

מקצועי מקובל בתיאור העבודה, בתוכנית  בתנאי שפרטים אלה כרוכים באופן –מראש 

ובמפרטים. במקרה כאמור הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוספים או לארכה 

 בלוחות הזמנים.
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 ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין .9

על פי המכרז והסכם זה באופן מעולה, לשביעות רצונם של המזמין  הקבלן יבצע את העבודה .9.1

ימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המזמין והמנהל, בין שפורטו בהסכם ובין והמנהל, ו

 שאינן מפורטות בו.

סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

ברמה, באיכות  את העבודהעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מתחייב הקבלן לבצע  .9.2

יב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות להשתמש לשם כך בכוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, ובט

מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך ביצוען על פי הוראות כל דין. 

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות, הינם עיקרו, 

זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו בסיסו ויסודו של הסכם 

 האמור לעיל.

 

 הכנה לביצוע ולוחות זמנים -פרק ב'

 בדיקות מוקדמות .10

לעיל, רואים את הקבלן כמודע לכך כי ייתכן ועבודות מסוימות  3.1בנוסף להוראות סעיף  .10.1

בחודשי החורף, על כל המשמעות הקיימת לכך מבחינת זרימת הנחלים  בצעתעשויות לה

ומקורות המים בהן תתבצענה העבודות, וכי הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים 

ו/או הקשורים בכך וכן את האחריות לביצוע העבודות ולטיב ועמידות ציוד העבודות בתנאי 

הבדק ועל פי לוחות הזמנים כמפורט להלן  מזג האויר, וזאת בתקופת הביצוע ובתקופת

 בהסכם זה, וללא כל סטייה מהם.

 

 לוח הזמנים לתקופת הביצוע .11

יקבע על פי שיקול דעתו לעיל, לוח הזמנים לביצוע העבודה  4מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.1

 בלן במעמד מסירת צו התחלת עבודה.תימסר לקהמוחלט של המזמין. הודעה על לוח הזמנים 

למזמין שמורה הזכות לעדכן, בכל עת שימצא לנכון, את לוח הזמנים, לשנות את סדר ביצוע  .11.2

שלבי העבודה ו/או להם לקבוע להם מועדים ו/או לעדכן את סדרי העדיפויות, והכל לפי 

 שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

, הקבלן יציג בפני המזמין לוח צו התחלת העבודה ימסר לקבלןישימים מהמועד  7 בתוך .11.3

 לוח את יתקןאו /ו יאשר המנהל(. "מפורט זמנים"לוח זמנים מפורט לביצוע )לוח גנט( )להלן: 

 הוא, המנהל"י ע המפורט הזמנים לוח ומשאושר, דעתו לשיקול בהתאם המפורט הזמנים

את כל שלבי ול, בין היתר, . לוח הזמנים המפורט יכלהקבלן את ויחייב מההסכם חלק יהיה

בצוע העבודה עד להשלמתה ומסירתה למזמין, תאריכים ותקופות  של הפסקות בעבודה בגלל 

 ימי חג וכיו"ב.

לוח הזמנים המפורט על ידי המנהל ויחייב  יקבעזמנים מפורט,  לוח במועדהמציא הקבלן  לא .11.4

ל ההוצאות הכרוכות את הקבלן. במקרה כאמור, המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בכ

 ו/או נובעות בתכנון לוח הזמנים המפורט, לרבות זמן עבודה של המנהל ו/או מי מטעמו. 

בזאת למען הסר ספק כי המנהל יהיה רשאי על פי שיקול דעתו ועל פי צרכי המזמין  מובהר .11.5

, לרבות סדר המפורט הזמנים לוח את לעת מעת לשנותאו /ו לעדכןאו /ו לתקןמהקבלן  לדרוש
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ביצוע שלבי העבודה השונים, או לתקן ו/או לעדכן ו/או לשנות בעצמו את לוח הזמנים 

 .המעודכן המפורטהמפורט, והקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים 

הקבלן ידווח למזמין בכתב אחת לחודש או בתדירות אחרת כפי שיורה המנהל, על התקדמות  .11.6

 ביצוע העבודה ועל עמידתו בלוח הזמנים המפורט.

ען הסר ספק מובהר כי כל הפעולות המפורטות בפרק זה, כלולות בתמורה בכתב הכמויות למ .11.7

על פי מחירי היחידות בהן נקב הקבלן בכתב הכמויות, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום 

 נוסף בגינן.

: עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען ו/או צורך עיכוב וכוח עליון במהלך תקופת הביצוע .11.8

אשר לקבלן לא  תן במהלך תקופת הביצוע כהגדרתה לעיל, עקב נסיבות של כוח עליוןבהארכ

היתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה לצפותן ו/או למונען לא יחשבו להפרת הסכם זה על 

ידי הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום נוסף כלשהו בגינן. מוסכם בזאת כי 

כוח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת הביצוע בתקופה העולה במקרה והעיכוב כתוצאה מ

ימים, יהיה המזמין רשאי לבטל את העבודה המזדמנת שנמסרה לקבלן, ולשום צד לא  90על 

תעמוד תביעה כלשהיא כלפי משנהו, ובלבד שהמזמין ישלם לקבלן את התמורה המגיעה לו 

שלב, על פי כתב הכמויות שיקבע לצורך  על פי הסכם זה בגין העבודות שביצע בפועל על אותו

 אותה עבודה.

פירושו: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על ידי כוחות  "כוח עליון"לצרכי הסכם זה 

סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או קרבות המשפיעים ישירות 

ישירות על יכולת הקבלן על יכולת הקבלן לבצע את העבודה, וכל נסיבה אחרת המשפיעה 

לבצע את העבודה ואשר לדעת המנהל לקבלן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה 

לצפותה או למנעה, ובלבד שתנאי מזג האויר, לרבות ימי גשם, שלג, רוח, חום, קור, שטפונות, 

ות ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבת

וכיוצ"ב ו/או המצב הנוכחי במשק של היעדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בנייה 

מיהודה, שומרון וחבל עזה ו/או השגת עובדים זרים לשם העסקתם בבנייה בישראל, ולרבות 

החרפת המצב כאמור, לא יהווה ולא ייחשב כוח עליון ולא יזכה את הקבלן בארכה כלשהי של 

 תקופת הביצוע.

טותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כוח עליון תהיינה סופיות ובלתי ניתנות החל

 לערעור.

 מהלך ביצוע העבודות -פרק ג'

 התחלת ביצוע העבודה .12

 ."צו התחלת עבודה"לפי הוראת המזמין בכתב שתקרא ל בביצוע העבודה הקבלן יח .12.1

ל התנאים והדרישות יהיה כפוף לעמידת הקבלן בכ העבודהצו התחלת  כניסתו לתוקף של .12.2

 (:"המוקדמים"התנאים שלהלן במצטבר )להלן ביחד: 

המצאת תוכניות העבודה, המפרטים והתשריטים שימסרו לקבלן לצורך ביצוע  .12.2.1

 העבודה כשהם חתומים בשולי כל דף על ידי מורשי החתימה של הקבלן.

 להסכם(.  2ובנספח להלן ) 45המצאת ערבות ביצוע כאמור בסעיף  .12.2.2

 להסכם(. 1ובנספח להלן ) 52המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור בסעיף  .12.2.3

 11.3הצגת לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים לאישור המנהל, כאמור בסעיף  .12.2.4

 לעיל.
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 בהתאם רלבנטיים רשותאו /ו גוף מכל הנדרשים וההיתרים האישורים מלוא הצגת .12.2.5

, בזק כגון תשתית גורמי של אישורים לרבות, הביצוע ולמפרטי העבודה לתוכניות

, ישראל מקרקעי מרשות אישורים', וכו מים תאגידי, מקורות, הוט, חשמל חברת

ות, הסכמים עם אתרים מורשים "ג, קק"ל, רשויות מקומירט, העתיקות רשות

להטמנת פסולת, הסכמים עם מעבדה לבדיקת חומרים ועבודה )מצעים, אספלט 

 וכו'(, והכל בהתאם לסוג העבודה ולהנחת דעתו של המנהל. 

 הצוות אנשי את הכולל המזמין לאישור הקבלן של הביצוע צוותפרטי  הצגת .12.2.6

וכן את  מנהל העבודה וכו' ,מוסמך מודד, הפרויקט מהנדס, הפרויקט מנהל: הבאים

כלים הנושאים מספר  רשימת הציוד והכלים שישמשו את הקבלן בביצוע העבודה.

  רישוי כדוגמת כלי רכב, ימסור הקבלן למזמין את מספרי הרישוי.

הקבלן יציג את  –ככל וניתנה הסכמה בכתב ע"י המזמין להעסקת קבלני משנה  .12.2.7

 ת והסמכות על פי דרישת הרשויות.פרטי קבלני המשנה מטעמו, כולל רישיונו

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהיה רשאי להוסיף בצו התחלת העבודה תנאים 

מוקדמים נוספים כתנאי לכניסתו לתוקף של צו התחלת העבודה, וזאת בהתאם לשיקול 

דעתו הבלעדי של המזמין/המנהל, ואלה יתווספו לתנאים המוקדמים שלעיל. במקרה כאמור 

יהיה חייב למלא גם אחר התנאים המוקדמים הנוספים שיקבעו בצו התחלת העבודה,  הקבלן

 וזאת בנוסף לביצוע כל התנאים המוקדמים שלעיל.  

מפורטים הקבלן ינקוט בכל פעולה על מנת לגרום לכך שיתמלאו כל התנאים המוקדמים ה

שנקבעה לכך על  צו התחלת עבודה שימסר לו, וזאת בתוך התקופה לצורך כניסתו לתוקף של

ידי המזמין בצו התחלת העבודה. המנהל יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך 

את התקופה להתקיימות התנאים המוקדמים בהודעה שתימסר בכתב לקבלן, וזאת במקרה 

שבו הוכח למנהל כי הקבלן עשה את כל הדרוש על מנת לקיים את התנאים המוקדמים, וכי 

 ים טרם מולאו בשל נסיבות שאינן תלויות בקבלן ו/או במי מטעמו.התנאים המוקדמ

 

הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע  .12.3

קצאת כוח ההעבודה כאמור, לרבות בגין כל היערכות ו/או התארגנות ו/או הזמנת ציוד ו/או 

 ם ממנו עד לאותו מועד.אדם ו/או המצאת מסמכים ואישורים הנדרשי

לאחר קבלת צו התחלת עבודה והמצאת כל המסמכים והאישורים הנזכרים לעיל, תחל  .12.4

תקופת התארגנות, במהלכה ישלים הקבלן את תיאום העבודות מול הגורמים הרלבנטיים, 

 וכן יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:

)כגון: רשויות תאום העבודה מול גורמים שונים בהתאם לסוג העבודה ומיקומה  .12.4.1

מקומיות, רשות העתיקות, חברת החשמל, חברות כבלים, בזק, מקורות, תאגידי 

 מים וביוב, רמ"י, רט"ג, קק"ל וכיו"ב .

 הקמת אתר התארגנות כולל כל אמצעי הבטיחות הנדרשים. .12.4.2

התקשרות עם מעבדה לבדיקות חומרים, התקשרות עם אתרי הטמנת פסולת ככל  .12.4.3

 שיידרש 

עיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של סעיף זה הינו מ 

 ההסכם.
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 מועד השלמת העבודות .13

עבודה, ובלבד ההקבלן מתחייב להשלים את העבודות בתוך התקופה הנקובה בצו התחלת  .13.1

להלן, יוארך המועד להשלמת  14שאם ניתנה לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לסעיף 

 העבודות כקבוע בסעיף האמור.

זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של קטן סעיף 

 ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של  .13.2

 כל חלק מסוים מהעבודות.

 
 דההשלמת ביצוע העבוארכה ל .14

במידה ותינתן לקבלן פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודות נוספות על אלו המפורטות  .14.1

בתוכניות שנמסרו לו בתחילת העבודה, ומאידך לא צומצמו עבודות אחרות שהיה על הקבלן 

לבצע, רשאי המנהל, לקבוע כי כתוצאה מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד השלמת 

 קביעת המנהל תעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. העבודות.

ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה ו/או צמצום היקף העבודה שעל  .14.2

הקבלן לבצע על פי הזמנת העבודה, רשאי המנהל לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת 

 ת לערעור.הביצוע. קביעת מנהל תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ניתנ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונים שיתחרשו  .14.3

באתר העבודות או בסמוך לו במקביל לביצוע העבודות. האירועים והפעילויות כאמור ייעשו 

בתיאום עם הקבלן ככל שניתן, לא יהוו עילה לבקשה לקבלת אורכה כאמור בסעיף זה לעיל, 

 על לוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידי המזמין ו/או המנהל. ולא ישפיעו

 
 קצב ביצוע העבודות .15

אם בכל זמן שהוא המזמין ו/או המנהל יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי  .15.1

להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע, או תוך הארכה, באם ניתנה, 

המנהל לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים  להשלמתן, יודיע המזמין ו/או

הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה 

 ויודיע עליהם למזמין ולמנהל בכתב. 

זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של קטן סעיף 

 ההסכם.

דעת המזמין ו/או המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות אם יהיה צורך ל .15.2

מכפי שיקבע בלוחות הזמנים לרבות כל ארכה, ככל שתינתן לקבלן, יפנו המזמין ו/או המנהל 

בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות 

אות המנהל לצורך זה, בנוגע לשעות עבודה, המבוקשות. כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הור

 ימי עבודה ושיטות עבודה.

 

 הפסקת ביצוע העבודות .16

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ומכל סיבה שהיא, לזמן מסוים או  .16.1

לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המזמין ו/או המנהל ובהתאם לתנאיה ולתקופה שיצוינו 

ם ניתנה לו על ידי המזמין ו/או המנהל הוראה בכתב על כך. בגין בהוראה ולא יחדשם אלא א
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לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים  16.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .16.2

 חת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ועל פי הוראות המנהל ולשביעות רצונו.להבט

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור בהסכם, מוסכם ומובהר בזאת כי המזמין  .16.3

ו/או המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן זמנית 

בה שהיא ועל פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, מבלי ו/או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סי

 שהדבר יחשב להפרת ההסכם.

הופסק ביצוע העבודות, כולן ו/או מקצתן לצמיתות אחרי מסירת צו התחלת עבודה אך לא  .16.4

לפני שקבלן החל בפועל בביצוע העבודה, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו מהמזמין ו/או 

 המנהל ו/או כל גורם אחר.

יהא הקבלן זכאי  –מה הפסקת ביצוע העבודה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן נגר .16.5

לתשלום מאת המזמין בגין העבודות שבוצעו עד הפסקתן, בניכוי כל סכום שהמזמין זכאי 

לנכותו על פי הוראות הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או 

תבוע פיצויים ו/או כל סעד אחר מאת הקבלן על פי ההסכם ו/או לגרוע מזכותו של המזמין ל

 כל דין.

נגרמה הפסקת ביצוע העבודות שלא כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן או כתוצאה  .16.6

יהא הקבלן זכאי לתשלום מהמזמין בגין  –מנסיבות שהקבלן לא יכול היה לשלוט בהן 

 וי אחר מעבר לכך.העבודות שבוצעו עד הפסקתן, ולא יהא זכאי לכל פיצ

ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות על ידי הקבלן מוצהר למען הסר ספק  .16.7

כאמור בסעיף זה לעיל, ולרבות במקרה שביצוע העבודות הופסק לצמיתות שלא כתוצאה 

מהפרת ההסכם על ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו/או 

ו ו/או באמצעות כל קבלן אחר ו/או גורם אחר אשר יבחר על ידו ועל פי שיקול חלקן בעצמ

דעתו המוחלט, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגרוע 

 משיך בביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם.המכלליות האמור לעיל תביעה ל

 בלנים אחרים, יחולו ההוראות הבאות:ככל ובאתר העבודה יעבדו במקביל לקבלן גם ק .16.8

 הקבלנים האחרים יבחרו על ידי המזמין. .16.8.1

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת הקבלנים האחרים והגורמים האחרים  .16.8.2

מרים ואשר יבצעו עבודות באתר העבודות ו/או מחוצה לו, לא לפגוע בציוד, בח

רים ולפצותם על כל ובדרכי הגישה של הקבלנים האחרים והגורמים האחרים האמו

 פגיעה כאמור.

הקבלן מתחייב לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלנים האחרים ועם כל צד שלישי  .16.8.3

, ולהישמע לכל הוראות המנהל האשר יבצע לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו עבוד

 ור.גם ביחס לתאום הפעולות והעבודות כאמ

ל הינו הגורם האחראי על מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המנה .16.8.4

תיאום בין פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלנים האחרים או כל גורם 

שמע לכל הוראות המנהל באשר לתאום הפעולות ישלישי, והקבלן מתחייב לה

כאמור ואף לפנות למנהל מיוזמתו קודם לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום 

שלישי כלשהו, על מנת לקבל ממנו את עם הקבלנים האחרים או עם גורם 

 הוראותיו.
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 השגחה -פרק ד'

 השגחה מטעם הקבלן .17

הקבלן או מנהלי העבודה מטעמו, המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

, יהיו מצויים 1988-, וכן מוסמך עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח1969-תשכ"ט

 ודה בכל זמן שבו מבוצעת העבודה וישגיח על ביצועה ברציפות. באתר העב

 
 הרחקת עובדים מאתר העבודה .18

הקבלן ימלא כל דרישה מאת המנהל בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו באתר 

העבודה, אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא 

 7ימים מועד קבלתה. תוך  7בביצוע תפקידיו. הקבלן ימלא כל דרישה כאמור תוך  תשה רשלנונוהג מע

ימים מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל ימציא הקבלן עובד מחליף, לכל הפחות ברמה זהה לעובד 

 המוחלף.

 ארגון אתר העבודות, ציוד וניקיון .19

לת מאתר העבודות )בין שהפסולת הקבלן יהיה האחראי לביצוע עבודות ניקיון וסילוק פסו .19.1

נגרמה על ידו ובין על ידי אחרים( לאתר סילוק פסולת מורשה. ניקוי הפסולת יעשה על ידי 

הקבלן באמצעות עובדיו מידי יום ביומו באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של 

היו על חשבון פסולת ולכלוך בכל שטחי העבודות ללא יוצא מן הכלל. כל הוצאות הניקוי י

 הקבלן, והן כלולות בכתב הכמויות לביצוע העבודה. 

כל העבודה הנ"ל תיעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל. לא ניקה ו/או  .19.2

פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המנהל ותוך תקופה 

ות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את שנקבעה לו על ידי המנהל, רשאי יהיה המנהל לעש

יב הקבלן זאת מבלי לגרוע מכל פיצוי בו יחוההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה למנהל, ו

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 

 גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה .20

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר העבודה כנדרש על פי כל  .20.1

 , נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה.דין

הקבלן מצהיר כי הוא ועובדיו מכירים ויודעים את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות  .20.2

וכי הם מקבלים  1970-הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[, תש"ל

 על עצמם לנהוג על פיהם במלואם.

בהתאם להוראות הבטיחות של המזמין, לרבות אלו המפורטים בנספח הקבלן מתחייב לנהוג  .20.3

לחוברת המכרז ולהסכם זה. ככל שיידרש, יתייצבו הקבלן  כמסמך ו'הבטיחות המצורף 

ועובדיו אצל ממונה הבטיחות של המזמין, לתדרוך העובדים. למען הסר ספק אין באמור 

ותו והתחייבויותיו לנקוט בכל בסעיף קטן זה כדי לגרוע ו/או לשחרר את הקבלן מאחרי

 אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים על פי ההסכם והוראות כל דין והנחיות כל רשות מוסכמת.

הקבלן יהיה אחראי כל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד כל גורם אחר בגין  .20.4

ן יהיה לכל דבר ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם ומוצבר כי לצורך ביצוע העבודות הקבל

ועניין גם "מבצע העבודה" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין 

 תפקידיו אלו. 

87 הקבלן יהיה אחראי על בטיחות באתר העבודה גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץ. .20.5



 

 עובדים -פרק ה'

 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן .21

וח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כ .21.1

עליהם, את אמצעי התחבורה, וכן כל צורך אחר של עובדיו. למזמין לא תהא כל מחויבות כל 

שהיא כלפי עובדי הקבלן. למען הסר ספק, כוח האדם שעל הקבלן לספק על חשבונו כולל גם 

הם בעלי רישיונות את כל המפעילים לכלי העבודה הנחוצים לצורך ביצוע העבודה, כש

מתאימים להפעלת הכלים )משאיות, שופלים, באגרים, מחפרונים, מיכליות מים, ביוביות, 

 מכבשים רוטטים ממונעים וכו'(. 

הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים, אשר להם הסמכה  .21.2

ד כל עובד אשר מתאימה לביצוע העבודה באיכות הגבוהה ביותר. על הקבלן להחליף מי

 המנהל ימצאו כבלתי מתאים או בלתי מוכשר לעבודה מקצועית מסוימת.

 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה .22

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ומנוסים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות  .22.1

ה תוך המועד הקבוע לכך בצו התחלת עבודה אשר ימסר לו ע"י המזמין בגין כל עבודה ועבוד

בנפרד. בנוסף הקבלן מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יהיו נוכחים במקום ביצוע העבודה בכל 

 יום ובכל שעות העבודה על מנת לפקח ולבקר אחר העבודה.

דים תאם לכל דין, ישלם שכר עבודה לעובלביצוע העבודה הקבלן יעסיק עובדים רק בה .22.2

 נאי עבודה כנדרש על פי כל דין.שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויעסיקם תוך קיום ת

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל  .22.3

 דין ועל ידי כל רשות מוסכמת, ולקבל אישורים מתאימים לכך ככל שנדרש.

הקבלן מתחייב לשמור על זכויות עובדיו אשר יועסקו בביצוע העבודות, לשלם להם את מלוא  .22.4

ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאות המגיעות להם, על פי כל דין וצו  שכרם

 הרחבה.

 

 ציוד, חומרים ומלאכה -פרק ו'

 אספקת ציוד וחומרים .23

פירושם כל החומרים שעל הקבלן יהיה לספק למטרת ביצוע  "חומרים"לעניין פרק זה  .23.1

רים, וכן מתקנים וציוד העבודה לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמ

 העתידים להיות חלק מהעבודות.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, את כל הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים, האביזרים,  .23.2

ן היעיל של העבודות כך שאלו ועהמים, החשמל, הדלק וכל הדברים האחרים הדרושים לביצ

ת ההסכם יראו את הקבלן כמי יבוצעו בקצב הדרוש ולשביעות רצון המנהל. במהלך כל תקופ

שכל הדברים הללו מצויים ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לצורך ביצוע 

 העבודה, יהיה הקבלן לבדו אחראי להסדרת חיבורים כאמור על חשבונו לפי כל דין.

חומרים שסופקו לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, יעברו לבעלות המזמין  .23.3

 שקעתם בעבודה.במועד ה
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להלן, מחויב הקבלן להוציא ממקום  30.1ניתנה תעודת השלמה לעבודות על פי סעיף  .23.4

 העבודה את הציוד ועודפי החומרים השייכים לו, אלא אם וככל אשר הורה המנהל אחרת.

כאמור לעיל מאתר העבודה. נקבע המנהל רשאי ליתן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים  .23.5

בהוראה מועד להוצאת הציוד והחומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר 

מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם מאתר העבודה 

ן שייגרמו לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לנזק או אובד

 להם, זולת נזק במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המזמין או מי מטעמו.

 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים באתר העבודה. .23.6

להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו  55בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  .23.7

ל פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי ע

 כאמור. 55סעיף 

המנהל רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא הקבלן לאתר  .23.8

פתם, אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו העבודה, כולם או חלקם, ולדרוש את החל

 משום אישור מפורש או משתמע לחומרים שהביא הקבלן.

ען היעיל של והקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצ .23.9

העבודות בקצב הדרוש. במקרה ולפי שיקול דעתו של המנהל, הציוד ו/או הכלים ו/או 

לק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן המתקנים ו/או ח

להחליפם על חשבונו, לשביעות רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל. 

 החלטות המנהל כאמור תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

מתנאיו תהווה הפרה  סעיף קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי

 יסודית של ההסכם.

מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, בדיקות,  .23.10

ציוד ומלאכה, ככל שיפורטו במפרטים אשר יצורפו לתוכניות הביצוע, אלא כדי להוסיף 

 עליהם.

ו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרת

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

 טיב החומרים והמלאכה    .24

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים וציוד מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות, והוא  .24.1

 ת תהיה ברמה מעולה.ומתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבוד

אמור במפרטים, בתוכניות, הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם ל .24.2

בכתב הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים 

יתאימו  –והמפרטים וכפי שנקבע בהסכם. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 ן לגביהם תו תקן:חומרים שאי .24.3

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מתאימים מטעם מכון  .24.3.1

יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בהסכם או  –התקנים הישראלי 

 לפי קביעת המנהל. –לדרישות שפורטו בהסכם, ואם לא פורטו בהסכם 

ים ישראליים אשר חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנ .24.3.2

89 נקבעו בהסכם או לדרישות שפורטו בהסכם.



 

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות שלעיל, חלה על הקבלן. .24.3.3

 

 חומרים שיש לגביהם תו תקן: .24.4

 חומרים אשר קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן או סימן השגחה. .24.4.1

ומר אחד אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק ח .24.4.2

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם  –בלבד הנושא תו תקן או סימן השגחה 

נושאים תו תקן, ואולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 

 החלטה בעניין זה תתקבל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות שעליל, חלה על הקבלן. .24.4.3

 

על הקבלן למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת  .24.5

הקבלן, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים ואביזרים המסופקים לאתר 

העבודה, עבור כל אותם החומרים והאביזרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין על מסירת 

יתה דרישה כזו בהוראות מפרטי הביצוע שנמסרו לקבלן, תעודת אחריות לצרכן או אם הי

 למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין.

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  –סופקו חומרים על ידי המזמין  .24.6

 העבודות. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המזמין את החובה לספק חומרים.

 :מעבדה בדיקות .24.7

 מהחומרים דגימותחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המנהל, מת הקבלן .24.7.1

 או מטעמו משנה קבלניאו /ו ידו על העבודה באתר שייעשו או שנעשו והעבודות

, לרבות ובמיוחד בכל הנוגע לאספקה מעבדה לבדיקות החומרים של להעברתם

 וביצוע של מילוי, מצעים, אספלט ובטונים, הכל כפי שיורה המנהל.

 והמנהל, הבדיקות את שתבצע המעבדה זהותיביא לאישורו של המנהל את  הקבלן .24.7.2

 כאמור במקרה. החלטתו את לנמק צורך מבלי הסכמתו את ליתן לסרב רשאי יהא

 .אחרת מעבדה יציע הקבלן

 .המעבדה בדיקות של בעלותן יישא הקבלן .24.7.3

 המצורף כלליים ותנאים מוקדמות 1-'ג מסמך מהוראות לגרוע כדי באמור אין .24.7.4

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה המכרז חוברתל

 :ומדידות סימון .24.8

 ותק בעל מוסמך מודדיעסיק, על חשבונו, בכל עת בה יבוצעו עבודות מדידה  הקבלן .24.8.1

 זה הסכם נשוא לעבודות דומים והיקפים מסוגים בעבודות לפחות שנים 5 של

 יהא אשר, להמנה של המוקדם לאישורו תובא המודד של זהותו)להלן: "המודד"(. 

 .בנימוק צורך ללא המודד זהות את לאשר לסרב או לאשר רשאי

 של לבדיקה יועמד המדידה ציוד. ומכויל תקין מדידה בציוד ורק אך ישתמש המודד .24.8.2

 .המנהל עליו יורהש מי

 המדידה שירותי את לספק, שהיא סיבה מכל, מסוגל יהיה לא שהמודד וככל אם .24.8.3

 חיצוניים מדידה שירותי להזמין המנהל ירשא, ובמועדה רציפה, תקינה בצורה

 .הקבלן חשבון על, אחרים
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 לרבות, המדידות לעבודותיספק על חשבונו את כל חומרי הסימון הדרושים  הקבלן .24.8.4

 מברשות, צבע, צבעוניים פלסטיק סרטי, זווית ברזלי, עגולים ברזלים, עץ יתדות

 .באלה וכיוצא

 לחזור מחוייב יהא והקבלן עהשבוצ מדידה תוצאת לקבל שלא רשאי יהא המנהל .24.8.5

 מזכות לגרוע מבלי וזאת, המנהל להוראות בהתאם הנדרשות המדידות את ולבצע

 .בעצמו מדידות לבצע המנהל

 יהא זכאי לדרוש מהקבלן פירוט ביחס למדידות. המנהל .24.8.6

 .שבוצעה מדידה מכל העתק ולקבל לעיין זכאי יהא המנהל .24.8.7

 

כני המיוחד ו/או בסעיף זה כדי למעט מחובתו אין באמור במפרטי הביצוע ו/או במפרט הט .24.9

של הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי כל דין או לפי הסכם זה, לרבות בנושאי 

 בטיחות וגהות.

 חומרים באתר העבודה .25

על הקבלן האחריות לכך כי באתר העבודה יימצאו החומרים והמוצרים הנדרשים לביצוע  .25.1

חייב להמציא בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכן  העבודה, לרבות כל המסמכים אותם הוא

 מסמכים שנמסרו לו על ידי המזמין אשר הורה לו על שמירתם.

החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רק כאשר הושקעו בעבודה  .25.2

 והפכו למחוברים בה. 

 
 סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה .26

די מהלך ביצוע מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כהמנהל רשאי להורות לקבלן,  .26.1

קמן והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידי לדהעבודות, הוראות כ

 המנהל. ההוראות יהיו בדבר:

סילוק חומרים מאתר העבודה בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה  .26.1.1

 קידם.שלדעת המנהל אין החומרים מתאימים לתפ

הבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים  .26.1.2

 לעיל.

סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מעבודה שהוקמה על ידי  .26.1.3

שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי 

 ההסכם ו/או הוראות כל דין.

הפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף קטן זה לעיל הוא מעיקרי ההסכם, ו

 יסודית של ההסכם.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה  .26.2

מההוראות המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות נבדקו כבר על ידו ו/או גם 

 י ביניים כלשהם.במקרה שהקבלן קיבל בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומ

לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל המפורטות לעיל, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי  .26.3

שא בכל יההסכם ו/או כל דין, יהיה רשאי המזמין לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן י

ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו 

גיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן י הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שילכיסו 14%בתוספת 

 רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.יהא 
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על אף האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו  .26.4

שלא בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר 

 הסכם שיגיע לקבלן.ה

קביעות והוראות המנהל כאמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, תהיינה סופיות ובלתי ניתנות  .26.5

 לערעור.

 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .27

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה  .27.1

 או מוסתר ללא הסכמה בכתב של המנהל.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר )כגון ברזל לפני יציקה, צנרת או כל  .27.2

מרכיב ותשתית בחפירה לפני כיסויה, וכדומה( יודיע הקבלן בכתב למנהל, שהחלק האמור 

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר למנהל לבדוק ולבחון את טיב החלק האמור לפני כיסויו את 

 הסתרתו.

מוסתר יכוסה על ידי הקבלן טרם היה סיפק בידי המנהל לבדוק ולבחון את במקרה והחלק ה .27.3

החלק הנדון, יהיה הקבלן חייב על חשבונו לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חומרים ולבצע 

חציבות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המנהל, לצורך בדיקתו ובחינתו של החלק 

 מותו לשביעות רצונו של המנהל.המוסתר, ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקד

 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן זה לעיל תחולנה על הקבלן.   

 

 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ז'

 שינויים .28

המזמין ו/או המנהל רשאים להורות בכל עת לקבלן על כל שינוי בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע  .28.1

ג, גודל, רכיב של כל חלק וחלק מרכיבי העבודות, מכלליות האמור לעיל, בצורה, איכות, סו

( והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצע "השינויים"הכל כפי שימצאו לנכון )להלן: 

 בדייקנות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו/או המנהל.

, כהגדרתם לעיל כוללים, בין היתר, הגדלת היקף העבודות, הקטנת היקף "שינויים"

צוע עבודות שונות ו/או נוספות על אלה שפורטו בהסכם ו/או בתוכניות הביצוע העבודות, בי

וכל שינוי אחר מכל מין ו/או סוג שהוא שעליו יורו המזמין ו/או המנהל, והכל ללא הגבלה 

ובהתאם לשיקול דעתם המלא, ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או לטענה כלשהי עקב 

 בודות.השינוי, ביטול או תוספת בהיקף הע

, ותינתן "פקודת שינויים"הוראות המזמין ו/או המנהל בדבר שינויים כאמור לעיל תיקרא  .28.2

 בכתב ביומן העבודה ו/או במכתב נפרד.

מובהר לקבלן כי פקודת השינויים המגדילה את התמורה, תיחתם על ידי המזמין בכתב בלבד,  .28.3

בלן לא יבצע כל שינוי אלא ופרט לה לא יהא תוקף לכל פקודת שינויים אחרת. מובהר כי הק

 בדרך זו בלבד.

כללה פקודת השינויים הקטנה או הגדלה של היקף  העבודות, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש  .28.4

ו/או לתבוע מהמזמין ו/או מהמנהל ו/או מכל גורם אחר פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום 

י בעד הפסד רווח, פרט אחר בגין הקטנה או הגדלה של היקף העבודות כאמור ולרבות פיצו
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להלן, ולא יערער על מחירי פריטי הביצוע של העבודות בסעיפי  29בהתאם לאמור בסעיף 

 כתב הכמויות.

מובהר לקבלן כי אין המזמין מחויב לביצוע עבודה כלשהי באמצעות הקבלן דווקא, בין אם  .28.5

מקורית ובין אם מדובר בשינויים ו/או תוספות, והמזמין רשאי מדובר בחלק מהעבודה ה

לפעול לביצוע השינויים בעצמו, ו/או באמצעות קבלן אחר מטעמו שאינו הקבלן, ולקבלן לא 

 תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

מובהר לקבלן כי במסגרת הוראות השינויים יהיו רשאים המזמין ו/או המנהל להורות לקבלן  .28.6

פקו לו מוצרים ו/או חומרים ו/או פריטים שנרכשו על ידי המזמין, אף אם פריטים כי הם יס

אלו הינם פריטים המופיעים בכתב הכמויות, והוא יהא מחויב להתקינם בהתאם להוראות 

המנהל. במקרה כאמור לא יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין מחיר המוצרים ו/או החומרים 

 תקנה, על פי קביעת המנהל.ו/או הפריטים, למעט בגין עבודת הה

 

 קביעת ערך השינויים .29

המזמין יהא רשאי, כל עוד לא הושלמה העבודה, להכניס שינויים בתוכניות ובמפרט הטכני  .29.1

המיוחד לפי שיקול דעתו. במקרה ששינויים כאמור יאריכו לדעת המנהל את תקופת הביצוע, 

ם אלה לפי דעת המנהל, מועדי השלמת העבודה ידחו לתקופה המתחייבת מביצוע שינויי

לעיל. ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יקבע  14ובהתאם להוראות סעיף 

לפי האמור בכתב הכמויות. מובהר כי ערך שינוי כאמור יכול להיגזר מכתב הכמויות תוך 

הנדרש אינו בעל זהות מלאה לסוג העבודה או החומר  התאמתו לשינוי שנדרש, אף אם השינוי

המופיע בכתב הכמויות )שוני בהיקף, מידה וכיוצ"ב(. התאמה זו תיעשה על ידי המנהל ותחת 

 שיקול דעתו.

ככל ובעת ביצוע העבודה יתעורר צורך לבצע עבודות נלוות/נוספות לרשות עומדת האפשרות  .29.2

ספת/הנלווית אשר לא נכללת בכתב הכמויות לדרוש מהקבלן לבצע עבורה את העבודה הנו

זה. עבודות אלו תתומחרנה בהתאם למחירון מאגר בנייה ותשתיות של  חוזההמצורף ל

אחוזים לכל אחד מסעיפי  15%"דקל" העדכני ביותר בניכוי שעור ההנחה הכללית בגובה 

אפשרות  יןואהעבודה המופיעים במחירון "דקל".  שיעור הנחה זה נקבע מראש ע"י המזמין 

, החוזהחירון מאגר בנייה ותשתיות של "דקל" העדכני ביותר אינו מצורף למסמכי מ לשנותו.

מעבר למחירים הנקובים מוסכם כי  כמי שקרא ומכיר את המחירון. הקבלןאולם רואים את 

במחירון מאגר בנייה ותשתיות של דקל )העדכני ביותר(, לא ישולמו מקדמים ו/או תוספות 

ועים במאגר דקל )לרבות תוספת קבלן ראשי, תוספת לעבודות קטנות, תוספת כלשהן הקב

כי ההנחה הנקובה לעיל תעמוד בתוקפה ותחייב את ומוסכם עבודות לילה וכיו"ב(. מובהר 

 הקבלן גם לגבי כל עדכון של מחירון "דקל", ככל שיעודכן, במהלך תקופת ההתקשרות.

בעניין הגדרת סעיפים או מי מטעמה הרשות במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן לבין  .29.3

כעבודות נוספות אשר אינן נכללות בכתב הכמויות של מכרז זה, תוכרע המחלוקת באופן 

מוחלט ובלעדי ע"י מהנדס הרשות או מנהל הפרוייקט מטעם הרשות או המפקח מטעם 

 הרשות.

בעל זהות מלאה במידה ולא ימצא מחיר יחידה זהה )או דומה, אף אם השינוי הנדרש אינו  .29.4

 או במחירון דקללסוג העבודה או החומר, כאמור לעיל( בכתב הכמויות הספציפי לעבודה 

, יקבע ערכו על ידי המנהל, בשים לב למחירי יחידות (כנ"ל )בהנחה הקבועה ממחירון זה

דומות בהתאם למחירי החומרים הנהוגים בתאריך שבו היה על הקבלן לספק את החומרים 

93יקול דעתו המוחלט לקביעת ערך השינויים. לפני קביעת המנהל בדבר ערך הנ"ל, ולפי ש



 

השינויים תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע את טענותיו ולהציג בפני המנהל את ההוצאות 

שנגרמו לו כתוצאה מהשינויים. קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ניתנת 

 לערעור.

ן לבצע שינויים בלתי מהותיים או שינויים נחוצים מחמת למרות האמור לעיל, נדרש הקבל .29.5

פגם בביצוע העבודות ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או 

מתנאים שנתגלו לקבלן באתר העבודות ו/או הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו/או לייעל את 

א תמורה נוספת כלשהי. המנהל יקבע ביצוע העבודות, יבוצעו שינויים אלה על ידי הקבלן לל

אן השינויים שהקבלן נדרש לבצע הם מסוג השינויים אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה 

 נוספת כאמור בסעיף זה, וקביעת המנהל תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות, ולרבות השינויים, ו/או לחדול  .29.6

ועם ו/או כל חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע מביצ

ו/או מחמת אי הסכמתו לערך השינויים כפי שנקבעו על ידי המנהל ו/או מחמת אי הסכמתו 

יב בכל מקרה ילקביעת המנהל בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע. הקבלן יהיה ח

 הוראות הסכם זה ברציפות ובהתמדה. להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי

 

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק ח'

 תעודת השלמה לעבודות .30

ין ולמנהל. הושלמה ביצועה של עבודה שנמסרה לקבלן, יודיע על כך הקבלן בכתב למזמ .30.1

יום ממועד קבלת ההודעה. מצא המנהל  15המנהל יבדוק בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 

את העבודות מתאימות לתנאי ההסכם ותוכניות הביצוע על כל מסמכיהם, נספחיהם 

תינתן לקבלן על ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה  –והוראותיהם ומשביעות רצון 

(. מצא המנהל שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצע כאמור ""תעודת ההשלמה)להלן: 

בהתאם להסכם, תימסר לקבלן בכתב על ידי המנהל רשימת תיקונים, שינויים והשלמות 

(, הדרושים לדעת המנהל לשם התאמת העבודות להוראות ההסכם "הפרוטוקול")להלן: 

מנהל ובדרך שיקבע והקבלן חייב לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי ה

 המנהל.

לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים, ההשלמות והשינויים שפורטו בפרוטוקול יערך 

(. לעריכת "הפרוטוקול המשלים"פרוטוקול נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים )להלן: 

 הפרוטוקול המשלים יופיעו הצדדים, כאמור לעיל, לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן.

הר כי תהליך מסירת העבודות למזמין עד למתן תעודת ההשלמה הינו למען הסר ספק מוב

 חלק מתקופת הביצוע.

 לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים שלהלן:

המנהל מצא כי העבודה, כולה על כל חלקיה, מתקניה והציוד המצוי בה נבדקה  .א

 ונמצאה מתאימה להתחייבויות הקבלן לפי ההסכם.

יצע לשביעות רצון המנהל את כל הטעון תיקון ו/או השלמה כפי שפורט הקבלן ב .ב

 בפרוטוקול.

 הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם. .ג
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 הקבלן החזיר את מצב השטח לקדמותו. .ד

 1-בהתאם להגדרות ולפרוט שבמסמך ג'  (AS MADEהקבלן הגיש תוכניות עדות ) .ה

 )מוקדמות ותנאים כלליים( במסמכי המכרז.

"תעודת ו/או  "השלמת עבודות"ובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה בו מדובר על מ

 תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל בסעיף זה. השלמה"

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת 

ישירה ו/או עקיפה, הפרוטוקול, כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחראיות שהיא, 

לליקוי שנשכח, לא נחשף או שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודה ובדיקת העבודה 

 על ידי המנהל.

סעיף קטן זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה 

 הפרה יסודית של ההסכם. 

לגבי חלק מהעבודה, בשינויים לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה  30.1הוראות סעיף   .30.2

יבים. מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל המחו

תנאי מתנאי ההסכם, לרבות ביצוע עבודה נוספת באותו חלק מהעבודה שבגינה קיבל הקבלן 

הל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, תעודת השלמה חלקית, הנובע ו/או קשור, לדעת המנ

 מתיקונים והשלמות הדרושים בחלק אחר של העבודה.

קבע המנהל כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה  .30.3

ה או את אותו חלק מסוים להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבוד

יין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירה העבודה או לם כאמור, הכל פי הענממנה שהוש

החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי 

 המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי כל גורם אחר.

סעיף קטן זה הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית 

 של ההסכם.

ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך התקופה שנקבעה על  לא .30.4

ידי המנהל, או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו 

של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או 

המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או כל בטיב משביעי רצון, יהיה 

דין, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או על ידי כל גורם 

אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה 

יות מהתמורה המגיעה לקבלן מהם כתמורה להוצאותיו הכלל 14%הוצאות אלה בתוספת 

בגין העבודה אשר טרם שולמה לו ו/או לגבות אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות על ידי 

 מימוש הערבות.

 בדק ותיקונים .31

פירושה תקופה שמניינה יחל מתאריך מתן תעודת השלמה  "תקופת הבדק"לצורך הסכם זה,  .31.1

זמין את ערבות הבדק, ואשר לגבי העבודה, ובלבד שעד לאותו תאריך המציא הקבלן למ

)שנים עשר( חודשים, והכל אלא אם ביחס לפרט מסוים נאמר במפורש אחרת  12תעמוד על 

בהסכם ו/או במפרטים להסכם ו/או בהוראת כל דין ]במקרה של מתן תעודת השלמה לחלק 

 יחל מניין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית[. –מהעבודה 

ובהר בזאת כי במקרה ונקבעו במפורש בהסכם ו/או במסמכים אשר יצורפו למען הסר ספק, מ

להזמנת העבודה תקופות בדק ואחריות שונות מהאמור לעיל, לא תחול תקופת הבדק 
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הרלבנטית הנזכרת לעיל, אלא תחול ותחייב את הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד 

 מהמסמכים האחרים הנזכרים לעיל. 

ו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק מגרעות ו/או קלקולים ו/או ליקויים ו/או נתהוו ו/או נתגל .31.2

נזקים ו/או כל פגם אחר מכל מין וסוג הנובעים, לדעת המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או 

בלתי מדויקת ו/או שלא שלא בהתאם למפרט הטכני המיוחד ו/או להוראות המנהל כתוצאה 

ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה  משימוש בחומרים פגומים ו/או לקויים

בלתי מיומנת או שלא בהתאם להסכם ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין )להלן, 

(, חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו לפי הוראות המנהל "הפגמים"ביחד ו/או לחוד: 

דחופים יבוצעו במקרים  ולשביעות רצונו, ועל פי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המנהל.

 התיקונים על ידי הקבלן ועל חשבונו לאלתר.

כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו/או של המנהל, ותימסר לקבלן בכתב 

 במהלך תקופת הבדק. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובאם לא ימלא הקבלן אחר דרישה כזאת רשאי המזמין להעסיק 

למתה של כל מגרעת, התכווצות, שקיעה, או ליקוי אחר וכן כל אנשים אחרים בתיקונה והש

נזק, הפסד והוצאות הנובעים מפעולה כזאת או כרוכים בה, ולשם כך רשאי המזמין לנכות 

את הסכומים המתאימים מסכומים המגיעים לקבלן, וכן רשאי המזמין במקום לעשות את 

על דעת עצמו, השווה  מנהלידי ה קבלן כל סכום שייקבע עלהתיקונים וההחלפות, לנכות מה

 לערך התיקונים האמורים.  

 להלן. 32לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף  31.2אין באמור בסעיף קטן  .31.3

 .תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המנהל .31.4

 

 אחריות לאחר תקופת הבדק .32

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם לעיל ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבדק, יהיה הקבלן אחראי, בין 

)שבע( שנים לאחר תום תקופת הבדק, לכל פגם יסודי  7לפני תום תקופת הבדק ובין במשך תקופה של 

הוראות כל דין ו/או הוראות שיתגלה בעבודות וזאת במקרה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן על פי 

 ההסכם וכן בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:

 אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הוסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה. .א

 אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין. .ב

 אם הפגם ניתן היה לגילוי, רק בקרות ארוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק ופגם .ג

 זה נובע הפרת הוראות מהוראות ההסכם ו/או הדין.

 

 התחייבויות כלליות -פרק ט'

 קבלן רשום .33

ושל  והקבלן מתחייב לשמור במהלך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופות הבדק, על רישומו וסיווגו, של

קבלני המשנה שלו, ככל שיהיו, בפנקס הקבלנים, בהתאם לתנאי הסף במסמכי המכרז ובהתאם 

 יו במסגרת הצעתו.להצהרות

 סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 ציות להוראות החוק .34

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסכמת ותוך  .34.1

 שמירה קפדנית על דיני הבטיחות בעבודה.

קבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או היתר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב ה .34.2

ולעמוד בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על 

 פי ההסכם.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי כל רשות ו/או גורם אחר בגין ביצוע  .34.3

החובות המוטלות ו/או אשר יוטלו על  העבודות, אופן ביצוען והשלמתן, וכן לרבות מילוי כל

 ידי רשויות על פי כל דין בקשר לביצוע העבודות ויתר פעולות הקבלן על פי ההסכם.

יהיה אחראי לבצע את כל התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, לרבות תיאומי  הקבלן .34.4

תנועה  הסדריתשתיות מול חברות התשתיות הרלבנטיות )חברת חשמל, הוט, בזק וכו'(, 

תיאום אחר שיידרש מול רשות ו/או צד ג' אחר,  וכן כלוחניה מול המשטרה ונתיבי ישראל, 

 ולהמציא למזמין את האישורים הנדרשים. 

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 פגיעה בציבור .35

 ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:תוך כדי   

לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בנוחיות הציבור ואת ההפרעה לצדדים שלישיים אשר ימצאו  .א

 באתר העבודה ו/או בסמוך אליו.

לצמצם את ההפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי וכן באתר ביצוע העבודה,  .ב

ימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו בכביש, דרך, שביל וכיוצ"ב או בזכות הש

 המצוי בתחומי אתר העבודה ו/או בסמוך אליו.

 ימנע מביצוע עבודה הגורמת לרעש בשעות שמנהל יורה עליהן מעת לעת. .ג

יתקין מחיצות, גדרות, שלטי אזהרה וכיוצא באלה כפי שידרש מעת לעת על ידי המנהל לשם  .ד

 המצויים באתר העבודה ובסמוך אליו.הגנה על הציבור, לרבות על העבודים 

כי הדרכים המובילות לאתר העבודה לא תהיינה נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים  .ה

 האמורות.

ינקוט בכל האמצעים, באישור המפקח, למניעת אבק יתר העלול לגרום לנזקים למטעים,  .ו

 העובדים בסביבה.  לשטחים מעובדים, לעובדי הקבלן, לעובדי המזמין ולאנשים הגרים או

סעיף זה לעיל, על כל סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי  

 מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 מציאת עתיקות .36

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .36.1

לי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או בעל ערכי מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בע

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט  –מורשת, אשר יתגלו במקום אתר העבודה 

 באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למנהל על  .36.2

ילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר העתיקות ובדבר ממצאים הג

 דומים.

 ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מציאת החפצים האמורים לעיל יחולו על הקבלן. .36.3
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 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ושמירה על בטיחות .37

דות, בנוחיות הציבור ו/או הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבו

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש והחזקה 

 ברכוש ציבורי כלשהו.

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיוצ"ב .38

הקבלן יהא אחראי על פי דין לכל אבדן, פגיעה, הפסד או נזק, מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או 

לרכושו של כל אדם לרבות צד שלישי כלשהו ולרבות כל נזק שיגרם באקראי לכביש, לדרך, למדרכה, 

לשביל, למסילה, לרשות מים, לתיעול, לחשמל, למתקני ולקווי בזק, לכבלים אופטיים, למינורות 

להעברת נוזלים, או למובילים אחרים או למתקנים, תשתיות לרבות המערכות התת קרקעיות והעל 

קעיות, במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות ו/או השימוש בתשתיות ו/או תיקונן, על קר

ידו או על ידי מי מטעמו, וזאת בין אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות התוכניות והמפרטים 

יצוע והסכם זה ובין אם לאו, ובין אם הנזק יקרה בתחומי אתר העבודות או מחוצה לו ואשר נובע מב

רשלני מצידו של הקבלן או מי מטעמו. נזק כאמור יתוקן, על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר 

ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. 

מערכת ו/או תשתית אשר תיקונם והטיפול בהם אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על ידי מי 

מופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית ש

 על ידי הגורם המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות הנובעות מכך.

 

 תשלומים -פרק י'

 התמורה .39

עבור ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במלואן ובמועדן  .39.1

בגין העבודה אשר בוצעה מין והמנהל, ישלם המזמין לקבלן את התמורה ולשביעות רצון המז

 בפועל ובהתאם לכתב הכמויות.

רואים את התמורה ככוללת את כל ההוצאות, לרבות אלה הנובעות מאחריות הקבלן וכל  .39.2

הסיכונים אשר עלולים להיגרם לקבלן. התמורה כוללת ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות 

 מסיבה כלשהי )לרבות מקרים של כוח עליון(.העלולים לקרות 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, התמורה כוללת את  .39.3

כל העבודות, החומרים, השימוש בציוד, ההובלות, הפיגומים, כלי העבודה, הוצאות אש"ל 

, רווח יפול למזמיןמכל סוג שהוא, הוצאות הסעת פועלים, שכ"ע ותנאים סוציאליים, דמי ט

וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע העבודות לפי הוראות  קבלני, ערבויות וביטוחים

 הסכם זה.

יב בתשלום דמי טיפול למזמין בגין שירותי עזר משרדיים כי הקבלן יחו מוסכם בין הצדדים .39.4

ם זה ]עשרה אחוזים[ מהיקף התמורה שלפי הסכ 10%הכרוכים בביצוע השירותים, בסך של 

"(. בעת הגשת כל חשבון מאושר לתשלום ע"י הקבלן דמי טיפולכשהוא כולל מע"מ )להלן: "

)לרבות חשבונות ביניים(, יקבל הקבלן תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול הנ"ל, מתוך החשבון 

 המאושר הכולל מע"מ. התשלום יקוזז מהתשלומים לקבלן.

י להגדיל ו/או להקטין את הכמויות למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשא .39.5

הנקובות בכתב הכמויות, לפי שיקול דעתו, ובכל מקרה תשולם לקבלן תמורה על פי מכפלת 

חירי היחידה שנקבעו בכתב הכמויות, במ שבוצעו בפועל ואושרו על ידי המזמיןהכמויות 

ה בגין ובכפוף ליתר הוראות ההסכם. מובהר במפורש כי לא תשולם כל תוספת ו/או הגדל
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 תשלומי ביניים .40

 שבו ימציא הקבלן למנהל חשבון ביניים מצטבר שיפורטו בו: 5 -כל חודש עד ה .40.1

מדן ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודות עד סוף החודש וא

שבועי בדבר -שקדם לחודש בו הוגש החשבון, שיהיה מבוסס על דו"ח התקדמות חודשי או דו

ביצוע העבודות )בהתאם לדרישת המזמין(, כתב הכמויות וכן סכומים שיש להוסיף ו/או 

להפחית מהאומדן הנ"ל כתוצאה מפקודות שינויים שבוצעו עד סוף החודש האמור )להלן: 

 (."חשבונות הביניים"

 20 -מ ולא יאוחרהמנהל יבדוק כל חשבון ביניים, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו,  .40.2

ימים מיום ההגשה, יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בחשבון הביניים. קביעת 

חשבונות הביניים ו/או אישורם החלקי ו/או דחייתם תהיה סופית  המנהל בדבר אישור

 ובלתי ניתנת לערעור.

)עשרה אחוזים( מהסכום שנתקבל לפי קביעת המנהל כאמור לעיל יעוכב על ידי המזמין  10% .40.3

(, ומהחלק "דמי העכבון"וה דמי עיכבון בידי המזמין עד סידור החשבון הסופי )להלן: ויהו

 הנותר יופחתו הסכומים הבאים:

 כל תשלומי הביניים שבוצעו; וכן .40.3.1

 כל סכום אחר ששולם לקבלן על פי ההסכם; וכן .40.3.2

 כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ההסכם עד סוף החודש האמור; וכן .40.3.3

 ל ידי המנהל; וכן כל סכום שלא אושר ע .40.3.4

 לעיל. 39.4דמי הטיפול של המזמין כאמור בסעיף  .40.3.5

 

היתרה, לאחר עיכוב דמי העכבון וביצוע ההפחתות כדלעיל, תשולם לקבלן על ידי המזמין 

 ימים 75"שוטף"+ כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון התמורה הכוללת, וזאת בתנאי 

מתאריך הגשת חשבון הביניים על ידי הקבלן, ובלבד שחשבון הביניים הוגש במועד וצורפו 

אליו כל המסמכים הקשורים בחשבונות הביניים והנחוצים לשם אישורו. מועד התשלום 

( לחוק 1)ה()3שלעיל נקבע באישור המנהל הכללי של המזמין בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 , ובהתחשב באופי העבודה הנדרשת.2017-, תשע"זמוסר תשלומים לספקים

למען הסר ספק מובהר כי אי אספקתם על ידי הקבלן של כל המסמכים הקשורים בחשבונות  .40.4

הביניים והנחוצים לשם אישורו, במעמד הגשת חשבונות הביניים, תמנע את אישור החשבונות 

וצים להנחת דעתו של האמורים ותשלומם, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנח

המנהל לשם אישור חשבונות הביניים, לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל לשם 

 אישורם ותשלומם.

אישור חשבונות הביניים, וכן ביצוע תשלומים על פיהם, אין בהם משום הסכמה או אישור של  .40.5

לאיכותם של  המזמין ו/או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה על ידי הקבלן בביצוע העבודות או

חומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות בכתבי הכמויות שעליהם 

 מבוססים תשלומי הביניים.

מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או הנדרש לדעת  .40.6

 המזמין לצורך בדיקת החשבונות יעניק למזמין את הזכות לדחות את התשלום לקבלן.

 התמורה תשולם בשקלים חדשים. .40.7

מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה,  .40.8

לגבי התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים ועד ליום הקבוע לתשלומם על פי 
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כל  הסכם זה. כמו כן לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום התייקרויות לרבות הפרשי הצמדה בגין

 חלק מהעבודות שבוצעו על ידו תוך פיגור בלוח הזמנים ו/או בתקופת הביצוע.

 

 חשבון סופי וסילוק התמורה .41

ימים מהמועד שבו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה לעבודה שנמסרה לו,  45-לא יאוחר מ .41.1

או לחלקה במקרה שבו ניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודה על פי ההוראות 

ל בהסכם זה, יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן המפורטות לעי

 1-במסמך ג'שלגביו קיבל תעודת השלמה, בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כמפורט 

 )מוקדמות ותנאים כלליים( במסמכי המכרז.

יום מיום הגשת  30-התשלום בגין החשבון הסופי ייקבע סופית על ידי המנהל לא יאוחר מ .41.2

בון הסופי. אותו חלק מהחשבון הסופי אשר יאושר על ידי המנהל יסולק במלואו לקבלן החש

 ממועד אישורו כאמור, ובכפוף לאמור להלן. ימים 75בתנאי "שוטף" + על ידי המזמין 

מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המנהל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו 

ופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד אותה עת על לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן י

חשבון החשבון הסופי והתמורה הכוללת בגין העבודה, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום 

המגיע למזמין מהקבלן לפי ההסכם ו/או לפי כל דין תשולם על ידי המזמין לקבלן כאמור 

 לעיל.

הסופי יעשה רק לאחר שהקבלן בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון 

 ימציא למזמין את המסמכים הבאים:

 ערבות בדק. .א

ובקשר  כנגד המזמין בקשר לעבודה כתב ויתור/ הצהרה בדבר היעדר תביעות של הקבלן .ב

 להסכם המצ"ב כחלק בלתי נפרד הימנו. 4בנספח להסכם וזאת בנוסח הקבוע 

לן של כל המסמכים הקשורים כמו כן מובהר למען הסר ספק כי אי אספקתם על ידי הקב

בחשבון הסופי והנחוצים לשם אישורו, להנחת דעת המנהל, במעמד הגשת החשבון הסופי, 

תמנע את אישור החשבון הסופי ותשלומו, ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור 

הנחוצים להנחת דעת המנהל לשם אישור החשבון הסופי, לא יחל מנין המועדים דלעיל לשם 

 רו ותשלומו.אישו

התמורה הסופית אשר תשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה תיקבע סופית על יסוד המכפלות של  .41.3

נמדדו במהלך ביצוע העבודה, ובתוספת הסכומים , והכמויות שהמחירים בכתב הכמויות

המגיעים לקבלן כפי שיקבעו על ידי המנהל על פי ההסכם. למען הסר ספק מובהר כי מכפלות 

ל יהוו תמורה מלאה לכל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם וזאת אלא אם המחירים הנ"

 נקבע במפורש על פי הסכם זה תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע התחייבות כלשהי.

הקבלן מצהיר כי לא יהיו לו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או 

 זה. כלפי המנהל בגין חשבון זה שיוכן כאמור בסעיף

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודות .42

מובהר בזאת כי שום תנודות ו/או הפרשי הצמדה בשכר עבודה, ו/או במחירי חומרים ו/או שינויים 

בהיקפי הכמויות ו/או במיסים ו/או באגרות ו/או בהיטלים המוטלים על חומרים ו/או הציוד אשר 

או ישפיעו על התמורה שתשולם לקבלן על פי /הקבלן חייב לספק לפי הוראות הסכם זה לא ישנו ו

ההסכם, ומובהר כי התמורה לא תהא צמודה לכל מדד שהוא או שער חליפין כלשהו, והינה סופית 

ומוחלטת, ללא תלות במשך הזמן לביצוע העבודות בפועל, וזאת אף בגין אי הגשת חשבונות במועד על 

ועד לתשלומם בפועל. למען הסר ספק מוצהר  ידי הקבלן או בגין התקופה שממועד הגשת החשבונות
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ומוסכם בזאת כי יראו את התמורה ככוללת את כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה 

האחרים החלים על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים והציוד אשר הקבלן חייב לספק במסגרת 

ים, האגרות ותשלומי החובה ו/או הטלת ו/או לצורך ביצוע העבודה. כל שינוי בשיעור המיסים, ההיטל

מיסים, אגרות או תשלומי חובה נוספים לא ישפיעו על התמורה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל 

 תשלום נוסף בגינם.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל התייקרות שהיא, בין 

ו/או בשינויי מדדים, אשר יחולו, אם יחולו, בין מועד הגשת בשכר עבודה ו/או במחירי חומרים 

 העבודה.ההצעה במכרז וכתב הכמויות לבין מועד ביצוע 

 
 תשלום מס ערך מוסף .43

לכל תשלום שישולם לקבלן בהתאם להוראות ההסכם יוסיף המזמין וישלם מס ערך מוסף בשיעורו 

 כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום בפועל.

 

 תבטחונו -פרק י"א

 בוטל. .44

 ערבות ביצוע .45

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, לרבות  

התחייבויותיו במהלך תקופת הביצוע, וכתנאי לכניסתו לתוקף של צו התחלת עבודה, ימציא הקבלן 

 ערבות ביצוע לפי הכללים שלהלן:ולפקודתו למזמין 

 .ם חתימת ההסכםעערבות הביצוע תומצא למזמין  .א

ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי או  .ב

חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, 

יעור של והיא תעמוד על שלהסכם זה,  2כנספח , לטובת המזמין, בנוסח המצורף 1981-תשמ"א

שהגיש הקבלן )עשרה אחוזים( מההיקף הכספי של העבודה )כולל מע"מ( לפי כתב הכמויות  10%

לפי המדד הידוע ביום הוצאתה  בניהה ותצמודה למדד מחירי תשומ. ערבות הביצוע תהיה במכרז

  (."ערבות הביצוע")להלן: 

יצוע העבודה, עד בתוקף למשך כל תקופת ב מסר למזמין תעמוד בתוקףביצוע שתיהערבות  .ג

ערבות בדק, כהגדרתה  תוקפה לא יפוג לפני שהקבלן המציא למזמיןלקבלת תעודת השלמה, ו

 להלן.

במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע  .ד

סכום  כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת הביצוע של העבודה, וכן מתחייב הקבלן להגדיל את

ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף העבודה יגדל מעבר 

לסכום אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע, כך שבכל עת ערבות הביצוע תהיה 

 בשיעור שיהיה שווה לאחוז קבוע מהתמורה העדכנית על פי כתב הכמויות.

הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות  .ה

 היקפה, לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי  .ו

זמין לתבוע כל סעד המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המ

 המגיע לו ו/או שיגיע לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
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המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי  .ז

ההסכם ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע. בכל מקרה בו תמומש הערבות, מתחייב 

 יום ערבות חדשה באותם תנאים שהיו בערבות שמומשה. 21ין תוך מציא למזמההקבלן ל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שבו יפר הקבלן תנאי מתנאי ההסכם, יהיה המזמין  .ח

ההסכם ו/או כל דין, לחלט את ערבות  רשאי, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות

תו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור, , לפי שיקול דעהביצוע, כולה או חלקה

)שבעה( ימים במהלכה לא תיקן את  7וזאת לאחר שניתנה לקבלן התראה מראש ובכתב בת 

 ההפרה.

סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו תהווה הפרה 

  יסודית של ההסכם.

 

 ערבות בדק .46

במשך תקופת וי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות ההסכם במלואן ובמועדן, להבטחת מיל 

 לפי הכללים שלהלן: ערבות בדק בגין ולפקודתוימציא הקבלן למזמין הבדק כהגדרתה לעיל, 

ערבות הבדק תהיה ערבות בנקאית בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי או  .א

יון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, חברת ביטוח שברשותה ריש

להסכם זה, והיא תעמוד על שיעור של  4כנספח , לטובת המזמין, בנוסח המצורף 1981-תשמ"א

)חמישה אחוזים( מההיקף הכספי של העבודה בהתאם לחשבון הסופי המאושר ע"י המזמין  5%

  (."ערבות הבדק")כולל מע"מ( )להלן: 

לפי המדד הידוע במועד הוצאתה ויחולו  בניהה ותצמודה למדד מחירי תשומערבות הבדק תהיה  .ב

 יבים.לעיל בשינויים המחו )ט(45)ה( עד 45לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים 

( 31או תקופה אחרת כאמור לעיל )סעיף  חודשים 12לתום ערבות הבדק תעמוד בתוקפה עד  .ג

ותוקפה לא יפקע לפני שישלים הקבלן את כל צוע העבודה ממועד קבלת תעודת השלמת בי

. תוקף הערבות יוארך, לפי הצורך, עד לקבלת אישור המנהל על התחייבויותיו בגין תקופת הבדק

 גמר הביצוע בפועל של כל תיקוני הבדק הנדרשים.

 

הווה הפרה סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרת הוראה מהוראותיו ת 

 יסודית של ההסכם.

 

 נזיקין וביטוח -פרק י"ב

 אחריות הקבלן לנזק .47

מיום מתן צו התחלת עבודה כהגדרתו לעיל ועד למועד סיום תקופת הביצוע, יהא הקבלן  .47.1

אחראי לשמירת אתר העבודה. בכל מקרה של נזק לעבודה ו/או לאתר העבודה מסיבה 

כתוצאה משטפונות, רוחות, סערות, שלגים כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

וכיוצ"ב, פרט לסיכון מוסכם, כהגדרתו להלן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא 

בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש 

 ולשביעות רצון המזמין, ומתאימות בכל פרטיהן להוראות ההסכם.

שלא יכול היה למנעו  הקבלן לא יחוב בהוצאות תיקון נזק ת האמור לעיל מוסכם כילמרו

לפי קביעת המנהל. במצב זה יחוב  –בזהירות ראויה שעל קבלן מצוין לנקוט בנסיבות דומות 

 הקבלן בתיקון הנזק בתמורה לתשלום מאת המזמין בהתאם להוראות סעיפי התמורה.
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 בע ויכריע מי יחוב בהוצאות תיקון נזק כאמור.למען הסר ספק, מובהר כי המנהל יק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתקן כל נזק בהקדם האפשרי כאמור וזאת בין 

אם הקבלן חב בהוצאות התיקון ובין אם לאו, ובלבד שבמקרה בו יתקן הקבלן נזקים שאין 

 ם לו המזמין הוצאות אלו.הוא חב בהוצאות לתיקונם בהתאם לקביעת המנהל בענין זה ישל

רם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע גם על כל נזק שיגלעיל תחולנה  47.1הוראות סעיף קטן  .47.2

 עבודות תיקון הבדק על ידו בתקופת הבדק כהגדרתה לעיל.

בלן חייב לתקן את הנזק בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם על ידי סיכון מוסכם יהיה הק .47.3

 בהקדם האפשרי לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

פירושו לצרכי סעיף זה: מלחמה, פעולות איבה המבוצעות על ידי כוחות  – מוסכם" "סיכון .47.4

 סדירים או בלתי סדירים, פלישות אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות.

יה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת בכל מקרה שהקבלן יה .47.5

הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע 

המנהל ו/או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם 

על ידי המנהל וקביעותיו תהיינה סופיות ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו 

 ובלתי ניתנות לערעור.

מוסכם בזאת כי סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת  .47.6

 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 נזיקין ואחריות לגוף או לרכוש .48

בלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או ח .48.1

לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות למזמין ו/או לכל מבנה 

המצוי באתר העבודה ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר 

או קבלני המשנה /ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו

שלו, בין בתקופת הביצוע ובין בתקופת הבדק. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה 

שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המתאים על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או לפי 

כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות 

 ת בתקופת  הבדק.ולרבו

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד המזמין על ידי גורמים  .48.2

שלישיים ו/או קבלני משנה ו/או מי מהם, בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מרשלנות הקבלן 

או הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על 

פי הסכם זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמין ישלם כדמי נזק כאמור 

במקום הקבלן, באם ישלם, יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת 

 הוצאותיו בקשר לכך, וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו סעיף זה לעיל, על סעיפי המשנה שבו, 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לך ביצוע העבודות לפי הסכם זה, יהא הנטל המהעבודות באירע מקרה נזק או אובדן באתר  .48.3

 על הקבלן להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו.

 נזיקין לעובדים .49

י המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצו .49.1

הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע העבודות או 
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אים צהקבלן אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמ .49.2

י המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצו

כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל  הנמצא בשירותוו/או לכל אדם אחר 

 שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.

פרה יסודית של סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה ה

 ההסכם.

 

 נזיקין לרכוש ציבורי .50

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש, דרך, מדרכה,  שביל,  

רשת מים, ביוב, תיעול וכיוצ"ב עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין 

ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של שהיו מעשה הכרחי עקב ביצוע העבודות, 

 המנהל ושל כל אדם אחר או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל. 

סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של  

 ההסכם.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .51

מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, הקבלן  .51.1

 החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ויתבעו  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה .51.2

 חראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן א

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או  .51.3

עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק 

כצד שלישי בכל תביעה כאמור,  כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או

 והכל לפי קביעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט.

הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד המזמין ו/או  .51.4

מי מטעמו כאמור לעיל, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על 

קשה על ידי המנהל ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב ידי המזמין ובין שנתב

הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה 

 אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.

המנהל ו/או עובדיהם ו/או הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין ו/או  .51.5

שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן 

אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לאלה הנזכרים בהסכם, ולרבות 

 ט עו"ד.”הוצאות משפט ושכ

מעבודה כלשהי של  כתוצאה מפעולה או האמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אםמבלי לגרוע מ .51.6

הקבלן שנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של הקבלן על פי הסכם זה יוצא כנגד המזמין ו/או 

המנהל ו/או הקבלן צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המזמין ו/או המנהל 

על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש 

נקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי ול

 לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן ובנוסף לאמור לעיל, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את המזמין ו/או המנהל 

ל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי על כל נזק וכנגד כ
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כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם 

 ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בהסכם ו/או קבוע בכל דין לכל אדם.

קבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה או דרישה עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע ל

כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה כאמור בכפוף לכך 

שהמזמין יהא רשאי, לאחר שיאפשר לקבלן להביע בפניו את דעתו בעניין זה, להתפשר או 

תם מקרים שאי ענות לתביעה או דרישה כאמור באופן סביר בנסיבות העניין ובאוילה

התפשרות או אי הענות לתביעה או דרישה כאמור עלולים יהיו, ברמה גבוהה של ודאות, 

 להביא לעיכוב בביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם זה, המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו/או  .51.7

ה על חשבון הקבלן, באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק ז

הוצאות  14%שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת יוהקבלן י

 כלליות של המזמין.

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין רשאי, מבלי  .51.8

כל סכום המגיע לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מ

ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת 

 ולרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות בפרק י"א לעיל.

סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית   

 של ההסכם.

 

  ביטוח .52

מהתחייבויות ואחראיות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר  מבלי לגרוע

 1,נספח  א' 1 כנספח להסכם זה  פיםהביטוח המצור ייחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםומהוו ג' 1ב' ונספח 

 

 הפרות ותרופות –פרק י"ג 

 הפרות יסודיות .53

 , יחול על הוראות הסכם זה.1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אחוק החוזים  .53.1

מוסכם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן  .53.2

מהווה הפרה יסודית של ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם 

 תיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.ללא התראה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויו

הופר ההסכם על ידי הקבלן הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כפיצויים  .53.3

מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה הסכום שיהיה שווה לגובה סכומי הערבויות אשר 

ר לעיל, הקבלן התחייב להמציא למזמין על פי הוראות ההסכם, לרבות ומבלי לגרוע מהאמו

סכום שיהיה שווה לסכום ערבות הביצוע ביחד עם סכום ערבות הבדק, כפי שיש לחשב את 

גובה סכומים אלה על פי הוראות ההסכם. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי 

 הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

 על איחוריםפיצויים מוסכמים  .54

אם הקבלן לא יעמוד במועדים הקבועים להשלמת שלבי הביצוע בהתאם לשלבים בלוח  .54.1

הזמנים להשלמת העבודות כפי שנמסרו לו על ידי המזמין ו/או בשלבי הביצוע השונים בלוח 

105הזמנים המפורט שהקבלן יאשר בתחילת ביצוע כל עבודה אצל המנהל או תוך האורכה 



 

על ידי המנהל, באם ניתנה על פי הוראות הסכם זה, ישלם הקבלן להשלמת העבודות שניתנה 

למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו סכום 

(. חובת הקבלן "הפיצויים המוסכמים")להלן: ₪ )אלפיים וחמש מאות(  2,500 -השווה ל

כל זכות ו/או סעד אחרים של המזמין לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף ל

 על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 :במקרים אחרים מוסכמים פיצויים .54.2

לעיל ו/או מכל זכות אחרת העומדת למזמין  54.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .54.2.1

שאי המזמין יהא רבהתאם להוראות הסכם זה, במקרים המפורטים להלן 

להלן, אשר  54.2.3לדרוש מהקבלן, פיצוי מוסכם וקבוע מראש, כמפורט בסעיף 

 ייושמו ויבוצעו עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ו/או נציגו.

המזמין יהא רשאי לקזז את הסכומים בגין הפיצויים המוסכמים הנ"ל, מכל  .54.2.2

ו/או הבדק,  מגיע לקבלן ממנו ו/או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצועסכום ה

אחרת והכל עפ"י שיקול דעתו  חוקית ו/או לגבות אותו בכל דרך על פי העניין,

 המוחלט.

עפ"י  או תרופה אחרים המוקנים למזמיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד  .54.2.3

 הסכם זה על נספחיו ו/או עפ"י כל דין.

דדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן יהא המזמין זכאי מוסכם על הצ .54.2.4

לתשלום פיצויים מוסכמים מאת הקבלן. בגין כל הפרה רשאי המזמין לחייב את 

  (."הפיצויים המוסכמים"הקבלן בפיצוי כספי מוסכם המפורט בצידה )להלן: 

 

 פיצוי מוסכם  נושא ההפרה מס"ד
 )עבור כל מקרה(

 ₪ 5,000 לא מורשהשפיכת פסולת לאתר  .1

 ₪ 8,000 אי הקפדה על אמצעי בטיחות .2

 ₪ 2,000 הימנעות מניקיון אתר העבודה .3

 ₪ 8,000 היעדר אמצעי בטיחות באתר העבודה .4

חריגה מנהלים והוראות המפורטים במסמך  .5
( או במסמך 1-המוקדמות ותנאים כללים )מסמך ג'

 ( 2-מפרט טכני מיוחד )מסמך ג'

2,000 ₪ 

 

תשלום הפיצויים המוסכמים המגיעים למזמין מאת הקבלן לא ישחררו את  .54.2.5

התחייבויותיו על פי חוזה זה, ולא יהיה בהם בכדי לגרוע ו/או קיום הקבלן מ

 לפגוע ו/או בכדי להוות ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין עפ"י חוזה זה.

מלבד חילוט  מובהר בזאת כי במקרה של הפרה יסודית יהא זכאי המזמין .54.2.6

הפיצויים המוסכמים גם לבטל את החוזה וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל 

 עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. וסעד המוקנה ל

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הקבלן  .54.3

לרבות מהחשבון הסופי, יהיה חייב למזמין, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ו

106וכן יהא המזמין רשאי לגבותו  מהקבלן בכל דרך אחרת, ולרבות על ידי מימוש ערבויות. למען 



 

הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כשלעצמם או בניכויים 

ות אחרת ו לסיים את העבודות או מכל התחייבמהקבלן, משום שחרור הקבלן מהתחייבות

 על הקבלן על פי ההסכם.המוטלת 

 סילוק יד הקבלן .55

בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יהיה רשאי המזמין, לאחר מתן הודעה מראש  .55.1

לאלתר, לתפוס  –)שבעה( ימים, או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם  7ובכתב לקבלן בת 

בעצמו ו/או את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו, ולהשלים את ביצוע העבודות 

בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר העבודה, ואלה 

 המקרים:

כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהקבלן עושה סידור עם או  .55.1.1

 לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק.

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. .55.1.2

ו המזמין רשאי, על פי הוראות ההסכם, לבצע את העבודות בעצמו בכל מקרה שב .55.1.3

 לעיל. 30.4ו/או על ידי קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת, ולרבות לפי סעיף 

כשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו  .55.1.4

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי של הקבלן, נתן או 

 בקשר להסכם או לכל דבר אחר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או העבודות.

כשיש בידי המזמין ו/או המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן )לרבות מנהלו ו/או  .55.1.5

 בעל השליטה בו( ביצע עבירה שיש עימה קלון.

ות ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהורא .55.1.6

 התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה.

 14כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק בביצוע העבודה ולא ציית תוך  .55.1.7

יום להוראות בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק 

 מביצוע העבודה בכל דרך אחרת.

אישור שלפי שיקול דעתו של המזמין הינו מהותי לצורך  בוטל או פקע תוקפו של .55.1.8

 .ימים לאחר פקיעתו 7לא חודש בתוך ניהול עסקי הקבלן, והאישור 

הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או  .55.1.9

בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר 

 להשפיע על ההתקשרות עימו.היה בה כדי 

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בהסכם ולא לגרוע  .55.2

 מהן.

מובהר בזאת כי כל ההוצאות בגין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות סילוק כל  .55.3

שייגרמו טלטלין של הקבלן שיחליט המזמין לסלקם, אכסונם, הטיפול בהם או הנזקים יהמ

 להם, אם ייגרמו, יחולו במלואן על הקבלן.

כמפורט לעיל לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן  האתר העבודמשעת סילוק ידו של הקבלן מ .55.4

למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן  גין ביצוע העבודה,סכום כלשהו ב

מין רשאי לקזז ו/או לנכות על פי בפועל עד לפינויו ולאחר קיזוז ו/או ניכוי כל סכום שהמז

 הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.

בכל מקרה שבו הובא ההסכם לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודה  .55.5

107והשלמתה לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר, לפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן ישתף 



 

ידי המזמין בהעברת ביצוע העבודה למי שיקבע לשם פעולה ויסייע ככל שיידרש לעשות כן על 

 כך על ידי המזמין.

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הרי מובהר בזאת כי במקרה של  .55.6

סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודה כאמור לעיל ומסירתה לאחר מתחייב הקבלן שלא 

 לדרוש הוצאת "צו הפסקת עבודה".

 

 ונותש -פרק י"ד 

 חילוקי דעות בין הצדדים .56

בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעת ו/או אי הסכמה שיתגלו בין המזמין ו/או כל הבא בשמו ו/או 

מכוחו לרבות ו/או המנהל לבין הקבלן בקשר להסכם או הנובע ממנו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי 

תאם להתחייבויותיו על פי ההסכם הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודה ולא יפסיק את ביצועה בה

ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצועה ו/או בהשלמתה ו/או במסירתה למזמין, והעבודה תמשיך 

להיות מבוצעת על ידי הקבלן במלואה ובמועדה על אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם לקבלן את 

 אותם הסכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

ה במפורש כי הקבלן, לא יוכל בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע העבודה, ויוכל מוסכם בז 

לתבוע את המזמין או מאן דהוא אחר בקשר לעבודה רק לסעד כספי. הקבלן מתחייב כי בכל מקרה 

 שלא ינקוט בפעולה כלשהיא שיש בה כדי לעכב באורח כלשהוא את ביצוע העבודה והשלמתה.

נו מעיקרי ההסכם, והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של סעיף זה לעיל הי 

 ההסכם.

 

 זכויות בעבודה ובמסמכים .57

מובהר בזאת כי כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, בעבודה, ובכלל זה במסמכים, התכוניות,  

ת הבלעדית של השרטוטים וכדומה, שיוכנו על ידי הקבלן או שיגיעו לידיו בקשר לעבודה, יהיו בבעלו

 המזמין.

כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת, ובכלל זה לאחר גמר העבודה ו/או  

הפסקתה מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין רשאי להכניס ו/או לבצע שינויים כלשהם בעבודה, והכל 

ו בגין השינויים כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשה

 ובכלל זה צו מניעה, צו הריסה וכיוצ"ב.

 
 הדין החל .58

הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי המשפט במחוז תל אביב  

 בלבד.

 מעביד -מעמדו המשפטי של הקבלן והיעדר תחולת יחסי עובד .59

הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא בשמו מובהר בזאת  כי בין המזמין ו/או המנהל לבין 

מעביד, שליח/שלוח ו/או שותפות וכי הקבלן יבצע את כל  -ו/או מכוחו לא ישררו יחסי עובד

הקבלן ו/או העובדים וכל הבאים מכוחו ומטעמו לא יהיו התחייבויותיו נשוא ההסכם כקבלן עצמאי. 

ו/או הטבה ו/או תמורה ו/או זכות כלשהי על פי דין זכאים לקבל מן המזמין כל תשלום ו/או פיצוי 

נשוא הסכם זה ו/או  עבודותו/או נוהג ו/או מנהג המגיעים לעובד מאת מעבידו בקשר עם ביצוע ה

 מכל סיבה שהיא. עבודותהוראה אשר ניתנה לפיו ו/או ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת ה

עובדי הקבלן בתביעה כלשהי בקשר לאמור לעיל היה והמזמין ו/או מי מטעמו ייתבעו על ידי מי מ

ו/או אם יחויבו בתשלום פיצויים או כל תשלום אחר למי מעובדיו של הקבלן ו/או לרשויות עקב 

108לפי הסכם זה או סיומו, יהא הקבלן חייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או מי מטעמו  ביצוע העבודה



 

וכן לשלם כל סכום, שיוטל על מי מהם כתוצאה מכך, בגין כל נזק, ישיר ועקיף, שייגרם לו בגין כך, 

בין במסגרת הסכם פשרה ו/או פסק דין )לרבות הוצאות בית המשפט, מומחים ושכר טרחת עו"ד(. 

נתן לקבלן הזדמנות להתגונן בפני הדרישה יהתחייבות הקבלן לפי סעיף זה תהא מותנית בכך, שת

 י לפגוע בזכויות המזמין מכח הדין ו/או ההסכם.ו/או התביעה על חשבונו, ובלבד שלא יהא בכך כד

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אם על אף האמור לעיל, יתבע ו/או ידרוש עובד מטעמו, בכל אופן ומסגרת 

מעביד, מכל  –שהם, מהמזמין כי מעמדו יוכר כעובד המזמין, ו/או כל טענה אחרת לקיום יחסי עובד 

מזמין, אזי ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום שיזקף מין וסוג שהוא, בין עובד הקבלן לבין ה

ו/או יפסק לחובתו של המזמין בעניין זה, לרבות עפ"י קביעת ערכאה שיפוטית מוסמכת, אך לא רק, 

מוסכם על הקבלן כי סעיף . והמזמין יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל סכום שעליו לשלם לקבלן

ויבים, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתשלום כלשהיא, שיפוי זה יורחב ויחול, בשינויים המח

ו/או מי מטעמו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, לרבות בגין הודעות צד ג'  קבלןאשר תופנה מצד עובד ה

 קבלן.כלשהן, בקשר עם טענה כלשהיא הנוגעת להפרת חוקי העבודה החלים על ה

 
 קיזוז .60

ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת הקבלן המזמין יהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל הסכם שנערך בין הצדדים, מכל סכום שיגיע מהקבלן למזמין על פי 

 הסכם זה.

יהא רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו מאת  לאהקבלן 

או על פי כל הסכם אחר שנערך בין הצדדים, מכל סכום שיגיע מהמזמין המזמין, על פי הסכם זה ו/

 לקבלן על פי הסכם זה. 

 עכבון .61

מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן על פי הסכם זה הינו מעמד של בר רשות בלבד, וכי 

יין  בכל מקרה לרבות מחלוקת ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהיא כנגד המזמין בכל ענ

הקשור ו/או הכרוך בביצוע הסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מחלוקת ו/או  דרישה 

ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לזכויות במטלטלין ו/או בנכסים אחרים, לא יהא הקבלן זכאי לעכב 

תחת ידו או בצורה כלשהיא מטלטלין ו/או מסמכים ו/או נכסים אחרים מכל סוג ומין שהוא 

 קשורים בביצוע העבודה.ה

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .62

הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או הקבלן  לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה 

תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהנ"ל בזכויות שניתנו לו על פי 

ותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ההסכם במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על א

 ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

 

 כותרות ושוליים .63

כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים בהסכם, מובאים לצרכי נוחיות בלבד ולא יובאו בחשבון 

 לצרכי פרשנות.
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 כתובות הצדדים .64

 קמן:לכדכתובות הצדדים לצרכי הסכם זה יהיה  

 כמפורט במבוא להסכם – המזמין 

 אצל המזמין – המנהל 

 כמפורט במבוא להסכם – הקבלן 

 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובות דלעיל תחשב שנתקבלה מיד עם מסירתה האישית או 

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום. 72תוך 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 הקבלן  המזמין

 

 

 

110



 

 

 א' 1 נספח

 אישור עריכת ביטוח "עבודות קבלניות"
 

 לכבוד 
 מנהלת הכנרת  –רשות ניקוז כנרת 

 "המזמין"()להלן 
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומייםו/או 

 ("רט"ג")להלן 
 
 

: )להלןעל שם______________   אישור על קיום ביטוח "עבודות קבלניות" הנדון: 
  –"( העבודות": )להלן בקשר לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות ניקוז  "(ןהקבל"

 .______________ מיום______________  חוזה מס'
 

 .ביצוע עבודות                                                         : הפרויקט המבוטח

"( ביטוח "עבודות קבלניות" לפרויקט הקבלן" :)להלן __________________הרינו לאשר כי ערכנו  עבור _
 בתנאי "ביט" התקפים ביום תחילת הביטוח. שבנדון

, לרבות קבלנים המתקשרים ישירות עם , הקבלן, קבלנים וקבלני משנה, רט"גמזמיןהאת כולל שם המבוטח 
ה את המבוטחים נשפ מנהל הפרויקט. על פי הביטוח המפקחהמזמין לצורך ביצוע עבודות בפרויקט המבוטח, 

במשך  לרבות נזקים כאמור אשר יתגלובגין אבדן או נזק פיזי לעבודות המבוטחות במשך תקופת ביצוען 
 חודש. 24בת  תקופת תחזוקה

יהיה "כיסוי מורחב". הביטוח כולל גם פרקים נפרדים לכיסוי אחריות או בדק הכיסוי בתקופת התחזוקה 
 ריותם כמעביד.המבוטחים או מי מהם כלפי צד שלישי ואח

 אתר העבודות מוגדר במפורש כ:

וסביבתו, אתרי התארגנות, דרכי גישה ייעודיות אל האתר  המבנה )כהגדרתו בחוזה שבין המזמין לקבלן(
 או בשטחים המוחזקים, בו מתבצעות פעולות הקשורות לפרויקט.\כאמור, ובכל מקום אחר בישראל ו

 
 

 _____.__________________ערך העבודות המבוטחות _______

 ______.________ ועד _______תקופת הביטוח: _____

 ביטוח הרכוש .1

המבוטחים בגין חילוף, תיקון או הקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו, בשל אבדן או  אנו נשפה את
חלק ממנו.  הביטוח כולל במפורש גם את לכל פרויקט או לנזק פתאומיים ובלתי צפויים מראש 

 ההרחבות כמפורט להלן:הכיסויים ו

 כיסוי לגניבה ופריצה. •

, על בסיס נזק ראשון, כיסוי למתקנים, ציוד קל לבניה, מבנים ארעיים, משרדים באתר ותכולתם •
 ₪.  500,000בכפוף לגבול שיפוי )אשר ייקבע על ידי הקבלן לבדו ועל פי שיקול דעתו( בסך  

 .מהפרויקט והמהווים חלק כיסוי לציוד וחומרים השייכים למזמין •

 כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע. •

 ₪. 1,000,000 כיסוי לנזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה עד לסך של •

 כיסוי לנזק עקיף מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה במלוא ערך העבודות. •

באתר העבודות עקב אירוע כיסוי הוצאות  פינוי הריסות, לרבות סחף וחומרים זרים אשר יתאספו  •
 ₪. 1,000,000מכוסה, עד לסך של 

משפטיות, ניהול שיקום הנזק והוצאות כיסוי לשכר אדריכלים, יועצים, שמאים לרבות הוצאות  •
 ₪. 1,000,000בעקבות מקרה ביטוח עד לסך של  

 ₪. 1,000,000כיסוי לרכוש מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של  •
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 ₪. 2,000,000וך השייך לאחד מיחידי המבוטח עד לסך של  כיסוי לרכוש סמ •

 ₪. 2,000,000כיסוי לרכוש עליו מתבצעת העבודה השייך לאחד מיחידי המבוטח, עד לסך של  •

כולל הוצאות  ,כיסוי להוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים •
 ₪. 1,000,000 הבאה ואירוח של מומחים זרים, עד לסך של

 

מקרה אחד ובסה"כ לתקופת ל₪  10,000,000בגבול אחריות בסך   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 הביטוח. 

הביטוח כולל הרחבה לכיסוי נזק תוצאתי עקב  פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול 
 ₪. 1,000,000שיפוי בסך של 

, בגין ואת מנהל הפרויקט ואת המפקח ו את רט"גו/א הביטוח מורחב במפורש לשפות את המזמין
 אחריותם למעשי ו/או למחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה.

הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות 
 בסה"כ לתקופת הביטוח. ש"ח 800,000אחד ובסך  למקרה₪  400,000  בסך של

 לל סעיף "אחריות צולבת".הביטוח כו

למקרה אחד ₪  1,000,000הביטוח כולל כיסוי לנזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך 
 וסה"כ לתקופת הביטוח.

או עקב \או מי מהם בגין נזקים אשר אירעו תוך כדי ו\מכסה במפורש את חבות המבוטחים והביטוח 
 :-ו מאו נבע\ביצוע העבודות ואשר נגרמו על ידי ו

, אשר אינם מהווים חלק מהעבודות המבוטחות על פי פרק נזק ליסודות לבניינים לדרכים ולגשרים •
 לעיל. 1

הנובע או הנגרם על ידי מנופים, מעליות, מכשירי  לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי כלשהו נזק •
  הרמה וכל ציוד אחר המשמש בעבודות הבניה.

 נזק עקב פריקה או טעינה. •

 ן נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה.חבות בגי •

חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגים בפוליסת  •
 רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח.

 נזק שנגרם על ידי זיהום מכל סוג שהוא למעט זיהום שאינו תאונתי. •

 קב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי.נזק שנגרם ע •

לרבות בגין עובדי קבלני משנה, ולרבות בגין עובדים  תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי •
 המועסקים ע"י חברות כוח אדם.

 

  ביטוח אחריות מעבידים .3

 
 הביטוח.  למקרה אחד ובסה"כ לתקופת₪  20,000,000 בגבול אחריות בסך        

, אם יימצא מי או את מנהל הפרויקט\ו ו/או המפקחו/או את רט"ג ביטוח מורחב לכסות את המזמין  ה
 או למועסקים על ידם.\ולמי מהמבוטחים לנזק שנגרם מהם אחראי כמעביד בכל אופן שהוא, 

הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות 
 בסה"כ לתקופת הביטוח.₪  800,000למקרה אחד ובסך ₪  400,000 סך שלב

  :-או המתייחסת ל\ו  -או מי מהם הנובעת מ\מכסה במפורש את אחריותם של המבוטחים והביטוח 

 כלפי ובגין קבלני משנה ועובדיהם. •

 .עבודות בגובה או בעומק •

 .עבודות הריסה •

 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים(.שימוש ברכב מנועי )למעט אחריות על פי חוק ה •

 .כחוק העסקת נוער •

 עקב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי. מושנגר יםנזק •

112 עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדים המועסקים על ידי חברות כוח אדם.כלפי ובגין  •



 

 
 תנאים כלליים:

לים את תחומי מדינת ישראל בהם יחול הכיסוי על פי פוליסה זו, כול הטריטוריאלייםהגבולות  .1
 והשטחים המוחזקים.

הביטוח כולל סעיף וויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או רט"ג ו/או מי מטעמם של הנ"ל, אולם וויתור  .2
 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בזדון. 

ורק ישולמו אך  סמוך ורכוש עליו עובדים תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש  .3
כל שינוי בשם המבוטח ו/או הוספת מוטב לפוליסה  ו/או על פי הוראותיו המפורשות בכתב. למזמין

 ו/או גריעתו, תיעשה אך ורק על פי בקשת המזמין ו/או באישורו בכתב. 

 הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב. .4

לל ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או רט"ג, מנהל הפרויקט והמפקח, עובדיהם הביטוח על כל פרקיו כו .5
 וכל הפועלים מטעמם.

ואנו  ו/או מנהל הפרויקט המפקחרט"ג ו/או הביטוח על כל פרקיו קודם וראשוני לביטוחי המזמין ו/או  .6
על כל זכות  ואנו מוותרים בזאת מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהם בנזק המכוסה על פי הביטוח

 .1981-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 59המוקנית לנו על פי סעיף 

לרבות תקופת  במשך כל תקופת העבודות שנות את תנאיו לרעהאנו לא נהיה רשאים לבטל הביטוח או ל .7
יום לפני  כניסתו  60אלא אם כן נמסרה על ידינו למזמין הודעה על כך בדואר רשום, הבדק  / התחזוקה

 כאמור.שינוי תנאיו לרעה או הביטוח יטול לתוקף של ב

 ם.הלרבות מנהליהם ועובדיו"מנהל הפרויקט", "המפקח"  , רט"ג","המזמין"לצורך אישור זה יוגדרו  .8

הקבלן לבדו יהא אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית על פי הביטוחים המפורטים  .9
 באישור זה לעיל.

ותו של הקבלן לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית, אנו מבלי לגרוע מן האמור לעניין אחרי .10
מתחייבים כי הפוליסה לא תבוטל מכל סיבה שהיא, לרבות אי תשלום פרמיה ו/או הפרת תנאי 
הפוליסה ו/או כניסתו של הקבלן להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הכרזתו כחדל פירעון ו/או פושט 

מכל סיבה שהיא, מבלי לגרוע מחובתנו לפעול לגבייתה, אנו  רגל. במקרה של אי תשלום פרמיה
 יום ממועד התשלום שלא כובד. 15מתחייבים להודיע לכם על כך בכתב בתוך 

אנו מתחייבים כי אם יחליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת  .11
יכי פירוק ו/או כינוס נכסים, תישאר פוליסה הביטוח, או אם יוכרז הקבלן כחדל פירעון ו/או ייכנס להל

זו, על כל תנאיה, בתוקף מלא ורציף, תעבור מידית לבעלות המזמין, ואנו נפעל על פי הוראות המזמין 
 בכתב, לעניין שינויים בשם המבוטח ו/או המוטבים על פי הפוליסה.

 
 

 
 

 בכבוד רב
 
 
 

_________________________________ 
 
 חברת הביטוחחתימה וחותמת 
 
 
 

 תאריך: __________     ___________________________________ על ידי
 ם החותם ותפקידו()ש            
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 ב'  1נספח 

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן
 

 לכבוד 
 מנהלת הכנרת  –רשות ניקוז כנרת 

 "המזמין"()להלן 
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומייםו/או 

 ("רט"ג")להלן 
 

בקשר  "(הקבלן": )להלןעל שם______________   אישור על קיום ביטוח "עבודות קבלניות" : הנדון
 "(  העבודות": )להלןלביצוע עבודות פיתוח תשתיות בחופי הכינרת ובישובים באגן היקוות הכינרת 

 .______________ מיום______________  חוזה מס'
 

,                                           לן כי התקשר בהסכם עם המזמין לביצוע עבודות הואיל והודע לנו על ידי הקב
והואיל והקבלן הודיע לנו כי במסגרת ההסכם הנו נדרש לערוך ביטוחים כמפורט להלן, הננו מאשרים 

 כדלקמן:
 

טוח,  וזאת לתקופה אנו ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים שלהלן, בתנאי "ביט" התקפים ביום תחילת הבי
 "(:תקופת הביטוח)להלן: "מיום _________ ועד ליום _________

 
 יטוחים בגין שימוש בציוד מכני הנדסי )צ.מ.ה(ב      •

צ.מ.ה המובא על ידי הקבלן לאתר העבודות, מפני אבדן או נזק פיסי בלתי צפוי הנובע  - יטוח הב −
כיסוי כולל נזקים לציוד המבוטח אשר נגרמו למען הסר ספק מובהר כי המסיבה חיצונית כלשהי. 

עכב התמוטטות, קריסה, גלישת קרקע, רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, נזק בזדון, 
או התפרעויות של אדם או אנשים כלשהם המתנגדים \הפרעת הסדר הציבורי לרבות מהומות ו

 העבודות. או המחבלים או המזיקים לציוד המשמש לביצוע \לביצוע העבודות ו

 - ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות המזמין כתוצאה משימוש ב −
 למקרה. ₪  2,000,000צ.מ.ה, בגבול אחריות בסך 

חובה  ביטוח חבות בגין נזק גוף, הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי, שאין  −
 .חוקית לבטחו

 
המבטח מפני אבדן או נזק, רכוש כלשהו, המובא על ידי הקבלן או עבורו בכל שלבי  ,"אש מורחב"ביטוח  .2

העבודות )כאשר רכוש כזה אינו מיועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. הביטוח יכלול סעיף מפורש 
, ובלבד וו/או במקומ ווכלפי כל הבא מטעמ המזמיןבדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי 

 ר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.שהאמור בדב
 

 ביטוחי הקבלן המנויים לעיל, חלים תנאים נוספים כדלקמן: כל על  .3
כלפי )שיבוב( תחלוף ל נועל זכות ים סעיף על פיו אנו מוותריםכוללים המפורטים לעיל הביטוח .3.1

כלפי מנהל הפרויקט, , כלפי המפקח םמו/או במקו םוכלפי כל הבא מטעמו/או רט"ג  המזמין
 וכן כלפי כל הקבלנים, קבלני המשנה והיועצים הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, 

 ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ראשוניים  נםיש על פיו ההביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף מפורהננו מאשרים כי כל  .3.2
 ו/או עבורם ו/או מנהל הפרויקט וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ו/או המפקח

 . 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף ואנו מוותרים על 

 תנאיהן לרעהאת  שנות ו/או ל ןלבטל איננו רשאיםתנאי מפורש על פיו  הפוליסות הנ"ל כוללות .3.3
יום לפני כניסתו  30לפחות למזמין הודעה על כך בדואר רשום,  ידנואלא אם כן נמסרה על 

 לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור.

וסכומי ידוע לנו כי על פי ההסכם בין הקבלן למזמין, הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה  .3.4
 בגין הביטוחים לעיל.ההשתתפות העצמית 

לרבות מנהליהם ו"מנהל הפרויקט" "המפקח" , "רט"ג", "המזמין"זה יוגדרו  לצורך אישור .3.5
 ם.הועובדי

 
 ,בכבוד רב

 
 

_______________              _________________   __________ 
 תאריך          שם החותם ותפקידו                 חברה לביטוח בע"מ
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 ג' 1נספח 

 אישור עריכת ביטוח חבות המוצר
 כבוד ל

 מנהלת הכנרת  –רשות ניקוז כנרת 
 "המזמין"()להלן 

  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומייםו/או 
 ("רט"ג")להלן 

 
 

בקשר  "(הקבלן": )להלןעל שם______________   אישור על קיום ביטוח "עבודות קבלניות" : הנדון
  –"( העבודות": )להלןהכינרת   לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בחופי הכינרת ובישובים באגן היקוות

 .______________ מיום______________  חוזה מס'
 

והואיל                                            הואיל והודע לנו על ידי הקבלן כי התקשר בהסכם עם המזמין לביצוע עבודות 
 הלן, הננו מאשרים כדלקמן:והקבלן הודיע לנו כי במסגרת ההסכם הנו נדרש לערוך ביטוח כמפורט ל

 
אנו ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים שלהלן, בתנאי "ביט" התקפים ביום תחילת הביטוח,  וזאת לתקופה 

 "(:תקופת הביטוח)להלן: "מיום _________ ועד ליום _________
 

 ביטוח חבות המוצר  .1

או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם 
 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח. ₪  4,000,000או עקב מוצרי הקבלן, בגבול אחריות בסך 

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות, ללא זיקה למועד תחילת 
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

רט"ג ו/או הבאים מטעמם בגין אחריותם למעשי ו/או למחדלי הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או 
 הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים 
טל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בו 12ותביעות למשך 

שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה 
 הודעה במהלך תקופת הביטוח.

 
 : על הביטוח המנוי לעיל, חלים תנאים נוספים כדלקמן

או המפקח \י המזמין ו/או רט"ג ובפוליסה הנ"ל נכלל סעיף על פיו אנו מותרים על זכותנו לתחלוף כלפ .1
או כל הפועלים מטעמם, ובלבד שהויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק \או מנהל הפרויקט ו\ו

 בזדון.

הננו מאשרים כי הביטוח המפורט לעיל כולל סעיף מפורש על פיו הנו ראשוני וקודם לכל ביטוח  .2
או מנהל הפרויקט ו/או עבורו ואנו מוותרים על אחר שנערך על ידי המזמין ו/או רט"ג ו/או המפקח ו/

 . 1981-לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 59כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף 

הפוליסה הנ"ל כוללת תנאי מפורש על פיו איננו רשאים לבטלה ו/או לשנות את תנאיה לרעה אלא אם  .3
לפני כניסתו לתוקף של ביטול יום  60כן נמסרה על ידנו למזמין הודעה על כך בדואר רשום, לפחות 

 הפוליסה או שינוי תנאיה לרעה כאמור.

ידוע לנו כי על פי ההסכם בין הקבלן למזמין, הקבלן בלבד אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי  .4
 ההשתתפות העצמית בגין הביטוח המפורט לעיל.

ליהם לצורך אישור זה יוגדרו "המזמין", "רט"ג", "המפקח" ו"מנהל הפרויקט" לרבות מנה .5
 ועובדיהם.

 
 בכבוד רב,

 
 

_______________  _________________   _____________ 
 תאריך          שם החותם ותפקידו    חברה לביטוח בע"מ
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 2נספח 

 ערבות ביצוע
 תאריך: __________

 לכבוד

 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
_________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל על פי בקשת ___ .1

(, "סכום הקרן")להלן: ₪(  ____________)במילים: ₪  __________סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת 

"( בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בקשר סכום הערבותמדה יחד: "הפרשי ההצ

ולעמידתו של המבקש  להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל 2018/12מס' להסכם 

 בהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה.

 קה ולמחקר כלכלי;המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטי הבניה ותמחירי תשוממדד  - "המדד"

המדד בגין חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  "מדד הבסיס"

 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  "המדד החדש"

 נקודות; הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו 

" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן הפרשי ההצמדה למדד"

 המחולק למדד הבסיס. 

כום אשר יצויין באותה דרישה, באופן אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל ס .2

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום 

 הבאה: ________________________________.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3

יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה התשלום 

 על סכום הערבות.

התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם  .4

לדרוש תחילה  חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או

 את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

, אלא אם הוארך _______, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6

 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.

 

 בכבוד רב,

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם 
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 3נספח 

 בדקערבות  

 תאריך: __________

 לכבוד

 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 _______          ערבות בנקאית מס' הנדון:

ת כלפיכם לשלם לכם כל על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזא .2

(, "סכום הקרן")להלן: ₪(  ____________)במילים: ₪  __________סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי התחשיב כמפורט בכתב ערבות זה )להלן ייקראו סכום הקרן בתוספת 

תחייבויותיו הכלולות בקשר "( בקשר לעמידתו של המבקש בהסכום הערבותהפרשי ההצמדה יחד: "

ולעמידתו של המבקש  להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל 2018/12מס' להסכם 

 בתקופת הבדק. הסכם זהבהתחייבויותיו הכלולות ב

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי; הבניה ותמחירי תשוממדד  "המדד"

חודש ________ לשנת _________, האחרון הידוע בתאריך הנקוב בראש  המדד בגין "מדד הבסיס"

 כתב ערבות זה, דהיינו: _____ נקודות;

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  "המדד החדש"

 הבסיס, דהיינו לא פחות מאשר _____ נקודות;

ל פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו אם יתברר במועד התשלום בפועל ע

" סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן הפרשי ההצמדה למדד"

 המחולק למדד הבסיס. 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה, בכתב, כל סכום אשר יצויין באותה דרישה, באופן  .2
)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7י ובכל מקרה לא יאוחר מתום מייד

 הבאה: ________________________________.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי  .3
כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה, לא יעלה התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך 

 על סכום הערבות.

התחייבותנו כלפיכם לפי כתב ערבות זה, הינה בלתי מותנית/ אוטונומית, ובכלל זה לא תחול עליכם  .4
חובה כלשהי להבהיר/ לנמק/ לפרט/ לבסס או להוכיח באופן כלשהו את דרישתכם, או לדרוש תחילה 

 את התשלום מאת המבקש.

 תב ערבות זה אינו ניתן להסבה.כ .5

, אלא אם הוארך _______, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  .6
 תוקפו הנ"ל בהודעה בכתב שתמסרו לנו בטרם פג התוקף כאמור.

 בכבוד רב,
 

     __________________________________ 
 (חתימה מורשי וחתימת הבנק כתובת, הבנק)שם     
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  4ספח נ

 היעדר תביעות /כתב ויתור

 הצהרת "העדר תביעות"

           

 תאריך: ___________ 

 לכבוד

 רשות ניקוז כינרת 

 א.ג.נ.,

 להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל -2018/12מכרז הנדון: 

 העדר תביעות

הוטלה  12/2018מסגרת ההסכם שנחתם ביום ________ בעקבות זכייתי כקבלן מסגרת במכרז מס' הואיל וב

 (.""העבודה)להלן:  הקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל יבניאל  -עלי ביצועה של העבודה

ולל כ₪ והואיל והחשבון הסופי שהגשתי לרשות ניקוז כנרת בגין ביצוע העבודה הינו בסך של _________ 

 (."החשבון הסופי"מע"מ )להלן: 

 אושר ע"י המזמין ומוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר וענין.והואיל והחשבון הסופי הנ"ל 

הנני מצהיר, כי בכפוף לתשלום החשבון הסופי, אין לי, ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות ו/או 

הנ"ל וכי כל חשבונות הביניים שהוגשו על ידי בקשר  ר לעבודהכל סוג שהוא, בקשדרישות ו/או טענות, מ

 להסכם זה, עד לחשבון הסופי, שולמו במלואם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך כל תקופות האחריות והבדק 

 המפורטות בחוזה.                                        

 

 

 

 בכבוד רב,                                                         

                                                           _________________ 
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 5נספח 

 העסקת קבלני משנה

להקמת קווי מים ושקתות להשקיית בקר בנחל נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה 
 מטעם רשות ניקוז כנרת. 2018/12מכרז מס' - ("החוזה" (  )להלן:"הפרויקט"או  "העבודות")להלן:  אליבני

 
 כהגדרתו בחוזה. – "הקבלן"

 כהגדרתם בחוזה. –"קבלני המשנה" 
 

 מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז יחולו בנוסף ההוראות והתנאים להלן:
מבלי לגרוע משנה אשר בכוונתו להעסיק בפרוייקט.  הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן .1

 לא תחייב את המזמין. במסמך זהשתבוצע שלא על פי האמור  העסקת קבלן משנהכל  מהאמור בחוזה,

קבל את קבלן המשנה כקבלן משנה מטעמו לביצוע העבודות והוא מתחייב להעסיק את ל מתחייב הקבלן .2

ן בביצוע העבודות וזאת כל עוד לא הורה לו המזמין אחרת קבלן המשנה כקבלן משנה שלו, לכל דבר ועני
 .בחוזה על נספחיוכפוף לתנאים המפורטים בו

יודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין, גם בגין אותם חלקים בעבודה  .3
לן ו/או גורם מטעם הקב נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנהידי קבלני המשנה. -המבוצעים על

אחר בביצוע חלק כלשהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו 
ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או 

 הגורם האחר האמורים.

ם שכזה )לרבות אצל רשם קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישו .4
הקבלנים( בסיווג ובהיקף המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עליהם בביצוע 

 הפרויקט.

החוזה בשינויים עם קבלני המשנה יבואו לידי ביטוי הוראות  ים שיערוךמתחייב כי בחוז הקבלן .5
בעו בהם הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם וכי לא ייק והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו המחויבים

 קבלני המשנה ייחשבו לכל דבר וענין כעובדים של הקבלן.החוזה או עם ביצועו. למען הסר ספק, 

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה שלו בגין תמורת  .6
-ור, הסכם לטובת צד שלישי ביחס לקבלניעבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משנה כאמ

 המשנה.

כך שלוח הזמנים  מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלני המשנה שלו את כל הנתונים הרלבנטיים, .7
 ידי מנהל-על ייקבעיכלול גם את לוח הזמנים של קבלני המשנה. לוח הזמנים המפורט  של הפרויקט

פיו. מובהר כי אם עד למועד הכנת לוח הזמנים לא ייבחרו  ועל הקבלן וקבלני המשנה לעבוד עלהמזמין 
כל קבלני המשנה שיועסקו בפרוייקט, יקבעו המנהל והקבלן את לוח הזמנים עבור קבלני המשנה 

 הקבלן ואת במקצועות עבורם טרם נבחרו קבלני משנה כאמור ולוח הזמנים שייקבע כאמור יחייב את
 דבר וענין. קבלני המשנה לכל 

על פי שיקול דעתו  הוא , יהיה המזמין רשאי, בכל עת בו סבורגרוע מהוראות החוזה על נספחיומבלי ל .8
שבע רצון מאיכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות עבודת קבלני המשנה ו/או מכל דבר  אין הואהמוחלט כי 

די מתן על י הורות לקבלן להפסיק את התקשרותו עם קבלן המשנה באופן מיידיאחר הקשור בעבודתם, ל

, והקבלן מתחייב להפסיק את ההתקשרות עם קבלן המשנה בכתב לקבלן שתינתן ע"י המזמין הודעה
קבלן משנה אחר אשר ימלא את מקומו של קבלן המשנה אשר  במקרה זה מחויב הקבלן להעסיק. לאלתר

 , ויחולו על קבלן משנה זה כל הוראות נספח זה וההסכם.כאמור הופסקה ההתקשרות עימו
 

 זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. חנספ
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 תכניות עבודה מפורטות, תשריטים, השלמות למפרטים מיוחדים – 6נספח 

 

 

 

 

 

 

 

120



121

AutoCAD SHX Text
hmhcu, vxukkv

AutoCAD SHX Text
ahpug vncyhj

AutoCAD SHX Text
hmhcu, vxukkv

AutoCAD SHX Text
ahpug vncyhj

AutoCAD SHX Text
כיסוי צינור בחומר

AutoCAD SHX Text
מובא חרסיתי

AutoCAD SHX Text
צינור מתוכנן

AutoCAD SHX Text
PE100 160

AutoCAD SHX Text
מ"מ

AutoCAD SHX Text
פרט כיסוי צינור

AutoCAD SHX Text
   

AutoCAD SHX Text
vbj, euuh nho uae,u,

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
נחל יבניאל

AutoCAD SHX Text
רשות הטבע והגנים

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
קנ"מ:

AutoCAD SHX Text
קובץ:

AutoCAD SHX Text
העבודה:

AutoCAD SHX Text
תאריך:

AutoCAD SHX Text
תכנן

AutoCAD SHX Text
שרטט

AutoCAD SHX Text
בדק

AutoCAD SHX Text
גליון:

AutoCAD SHX Text
מתוך:

AutoCAD SHX Text
מס' תכנית

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
על המבצע לבקר את

AutoCAD SHX Text
המידות, להתאימן לביצוע,

AutoCAD SHX Text
ולהודיע למתכנן על כל

AutoCAD SHX Text
טעות, סטיה או אי התאמה

AutoCAD SHX Text
בטרם המשיך בעבודתו!

AutoCAD SHX Text
לעיון

AutoCAD SHX Text
לאישור

AutoCAD SHX Text
למכרז

AutoCAD SHX Text
לביצוע

AutoCAD SHX Text
המקום:

AutoCAD SHX Text
הוכן עבור:

AutoCAD SHX Text
פרוייקט

AutoCAD SHX Text
מס

AutoCAD SHX Text
תאור השינוי

AutoCAD SHX Text
תאריך

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
מנהל

AutoCAD SHX Text
229.1-T.dwg

AutoCAD SHX Text
29\08\2018

AutoCAD SHX Text
12:32:43 PM

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות ע"פ הערות רט"ג

AutoCAD SHX Text
19.06.2018

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות למכרז

AutoCAD SHX Text
28.08.2018

AutoCAD SHX Text
02



20.0מ'  

122

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
neur nho

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
mhbur pksv "1 vcrdv jhmubh,  ndkuuinxupe cnuyu, 6 nyr

AutoCAD SHX Text
bhpk ndukuui "1-02x"n 

AutoCAD SHX Text
ns nho "1 du; pkhz trs tu auuv grl

AutoCAD SHX Text
zuuh, 09  vcrdv pbho ndkuub,

AutoCAD SHX Text
ghdui vmhbur kckue cyui

AutoCAD SHX Text
crz tkfxui "1 du; pkhz n,umr, suru, tu auuv grl

AutoCAD SHX Text
חיבור למקור מים

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
aue,

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
mhbur pksv "5/1 vcrdv jhmubh,  ndkuuinxupe cnuyu, 6 nyr

AutoCAD SHX Text
zuuh, 09  vcrdv pbho ndkuub,

AutoCAD SHX Text
crz tkfxui "5/1 du; pkhz n,umr, suru, tu auuv grl

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
nmu; uuhxu, xphev

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
חיבור מים לשוקת עם מצוף 

AutoCAD SHX Text
vgrv:

AutoCAD SHX Text
nabh mhsh vnpry hubju

AutoCAD SHX Text
cuksrho ceuyr dsuk n-7/0 nyr

AutoCAD SHX Text
kvdbv npdhgu,

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
   

AutoCAD SHX Text
vbj, euuh nho uae,u,

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
נחל יבניאל

AutoCAD SHX Text
רשות הטבע והגנים

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
קנ"מ:

AutoCAD SHX Text
קובץ:

AutoCAD SHX Text
העבודה:

AutoCAD SHX Text
תאריך:

AutoCAD SHX Text
תכנן

AutoCAD SHX Text
שרטט

AutoCAD SHX Text
בדק

AutoCAD SHX Text
גליון:

AutoCAD SHX Text
מתוך:

AutoCAD SHX Text
מס' תכנית

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
על המבצע לבקר את

AutoCAD SHX Text
המידות, להתאימן לביצוע,

AutoCAD SHX Text
ולהודיע למתכנן על כל

AutoCAD SHX Text
טעות, סטיה או אי התאמה

AutoCAD SHX Text
בטרם המשיך בעבודתו!

AutoCAD SHX Text
לעיון

AutoCAD SHX Text
לאישור

AutoCAD SHX Text
למכרז

AutoCAD SHX Text
לביצוע

AutoCAD SHX Text
המקום:

AutoCAD SHX Text
הוכן עבור:

AutoCAD SHX Text
פרוייקט

AutoCAD SHX Text
מס

AutoCAD SHX Text
תאור השינוי

AutoCAD SHX Text
תאריך

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
מנהל

AutoCAD SHX Text
229.1-T.dwg

AutoCAD SHX Text
12:32:42 PM

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות ע"פ הערות רט"ג

AutoCAD SHX Text
19.06.2018

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות למכרז

AutoCAD SHX Text
28.08.2018

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
29\08\2018



0.5

3.0

1.5

3.0

0.9

0.9

0.9

0.9

123

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
תלולית להגבהת שוקת

AutoCAD SHX Text
צינורות "6 להרחקת שוקת מהקרקע

AutoCAD SHX Text
צינור מילוי מים

AutoCAD SHX Text
הגנה על מצוף

AutoCAD SHX Text
צינור ריקון

AutoCAD SHX Text
שוקר צאן

AutoCAD SHX Text
מצוף

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
תלולית להגבהת שוקת

AutoCAD SHX Text
צינורות "6 להרחקת שוקת מהקרקע

AutoCAD SHX Text
הגנה על מצוף

AutoCAD SHX Text
צינור ריקון

AutoCAD SHX Text
 שוקת בקר

AutoCAD SHX Text
מצוף

AutoCAD SHX Text
צינור ריקון

AutoCAD SHX Text
צינור מילוי מים

AutoCAD SHX Text
 שוקת צאן/בקר

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
5%

AutoCAD SHX Text
תלולית להגבהת שוקת

AutoCAD SHX Text
צינורות "6 להרחקת שוקת מהקרקע

AutoCAD SHX Text
עמודים מרותכים לצינורות הרחקה, מבוססים ביסוד בטון

AutoCAD SHX Text
פרטי שקתות (צאן/בקר)

AutoCAD SHX Text
צינור מילוי מים

AutoCAD SHX Text
ברז במרחק 02 מ'

AutoCAD SHX Text
ברז במרחק 02 מ'

AutoCAD SHX Text
איזומטריה

AutoCAD SHX Text
ברז במרחק 02 מ'

AutoCAD SHX Text
vbj, euuh nho uae,u,

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
נחל יבניאל

AutoCAD SHX Text
רשות הטבע והגנים

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
   

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
קנ"מ:

AutoCAD SHX Text
קובץ:

AutoCAD SHX Text
העבודה:

AutoCAD SHX Text
תאריך:

AutoCAD SHX Text
תכנן

AutoCAD SHX Text
שרטט

AutoCAD SHX Text
בדק

AutoCAD SHX Text
גליון:

AutoCAD SHX Text
מתוך:

AutoCAD SHX Text
מס' תכנית

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
על המבצע לבקר את

AutoCAD SHX Text
המידות, להתאימן לביצוע,

AutoCAD SHX Text
ולהודיע למתכנן על כל

AutoCAD SHX Text
טעות, סטיה או אי התאמה

AutoCAD SHX Text
בטרם המשיך בעבודתו!

AutoCAD SHX Text
לעיון

AutoCAD SHX Text
לאישור

AutoCAD SHX Text
למכרז

AutoCAD SHX Text
לביצוע

AutoCAD SHX Text
המקום:

AutoCAD SHX Text
הוכן עבור:

AutoCAD SHX Text
פרוייקט

AutoCAD SHX Text
מס

AutoCAD SHX Text
תאור השינוי

AutoCAD SHX Text
תאריך

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
מנהל

AutoCAD SHX Text
229.1-T.dwg

AutoCAD SHX Text
12:32:41 PM

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות ע"פ הערות רט"ג

AutoCAD SHX Text
19.06.2018

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות למכרז

AutoCAD SHX Text
28.08.2018

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
29\08\2018



124

AutoCAD SHX Text
hmhcu, vxukkv

AutoCAD SHX Text
ahpug vncyhj

AutoCAD SHX Text
hmhcu, vxukkv

AutoCAD SHX Text
ahpug vncyhj

AutoCAD SHX Text
כיסוי צינור בחומר

AutoCAD SHX Text
מובא חרסיתי

AutoCAD SHX Text
צינור מתוכנן

AutoCAD SHX Text
PE100 160

AutoCAD SHX Text
מ"מ

AutoCAD SHX Text
nuy pksv nfup;

AutoCAD SHX Text
hmhe, cyui n,j, kpbh vereg

AutoCAD SHX Text
mhbur"1

AutoCAD SHX Text
פרט קיבוע הצינור

AutoCAD SHX Text
   

AutoCAD SHX Text
vbj, euuh nho uae,u,

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
נחל יבניאל

AutoCAD SHX Text
רשות הטבע והגנים

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
קנ"מ:

AutoCAD SHX Text
קובץ:

AutoCAD SHX Text
העבודה:

AutoCAD SHX Text
תאריך:

AutoCAD SHX Text
תכנן

AutoCAD SHX Text
שרטט

AutoCAD SHX Text
בדק

AutoCAD SHX Text
גליון:

AutoCAD SHX Text
מתוך:

AutoCAD SHX Text
מס' תכנית

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
על המבצע לבקר את

AutoCAD SHX Text
המידות, להתאימן לביצוע,

AutoCAD SHX Text
ולהודיע למתכנן על כל

AutoCAD SHX Text
טעות, סטיה או אי התאמה

AutoCAD SHX Text
בטרם המשיך בעבודתו!

AutoCAD SHX Text
לעיון

AutoCAD SHX Text
לאישור

AutoCAD SHX Text
למכרז

AutoCAD SHX Text
לביצוע

AutoCAD SHX Text
המקום:

AutoCAD SHX Text
הוכן עבור:

AutoCAD SHX Text
פרוייקט

AutoCAD SHX Text
מס

AutoCAD SHX Text
תאור השינוי

AutoCAD SHX Text
תאריך

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
מנהל

AutoCAD SHX Text
229.1-T.dwg

AutoCAD SHX Text
29\08\2018

AutoCAD SHX Text
16:15:14

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות ע"פ הערות רט"ג

AutoCAD SHX Text
19.06.2018

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות למכרז

AutoCAD SHX Text
28.08.2018

AutoCAD SHX Text
02



125



>
>>

>

>

>

>>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>>

>

> > >

>>

>

>>

>

>> >

>>

>

>
>

>

>
>

>

>>

>

>>>

PE100

APC3

PE100

APC3

>

>

>

>

>

>

126

AutoCAD SHX Text
ngcr nmhbur-

AutoCAD SHX Text
kmhbur pksv -

AutoCAD SHX Text
ngcr nmhbur pksv-

AutoCAD SHX Text
kmhbur-

AutoCAD SHX Text
שוקת 1

AutoCAD SHX Text
בריכת

AutoCAD SHX Text
שוקת 6

AutoCAD SHX Text
נקודת מים

AutoCAD SHX Text
מקור מים

AutoCAD SHX Text
שוקת 5ב

AutoCAD SHX Text
שוקת 2

AutoCAD SHX Text
שוקת 3

AutoCAD SHX Text
מקור מים

AutoCAD SHX Text
שוקת 4

AutoCAD SHX Text
מקור מים

AutoCAD SHX Text
מקור מים

AutoCAD SHX Text
אלומות

AutoCAD SHX Text
בני

AutoCAD SHX Text
שוקת 5א

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
PE 100 40 mm

AutoCAD SHX Text
L=100m

AutoCAD SHX Text
טמון

AutoCAD SHX Text
קו מקורות קיים

AutoCAD SHX Text
קו ביוב מתוכנן

AutoCAD SHX Text
במסגרת פרויקט

AutoCAD SHX Text
אחר

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
PE 100 40 mm

AutoCAD SHX Text
L=80m

AutoCAD SHX Text
טמון

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
L=630m

AutoCAD SHX Text
צינור פלדה מגולוון ''3

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
PE 100 40 mm

AutoCAD SHX Text
L=310m

AutoCAD SHX Text
טמון

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
L=300m

AutoCAD SHX Text
צינור פלדה מגולוון ''1

AutoCAD SHX Text
מונח על פני הקרקע

AutoCAD SHX Text
מונח על פני הקרקע

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''3

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''3

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''3

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''3

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''6

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
קוטר ''6

AutoCAD SHX Text
שובר לחץ

AutoCAD SHX Text
L=460m

AutoCAD SHX Text
צינור פלדה מגולוון ''1

AutoCAD SHX Text
מונח על פני הקרקע

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
732

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
732

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
734

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
734

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
732

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
732

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
734

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
734

AutoCAD SHX Text
000

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Scale 1:5000

AutoCAD SHX Text
Meter

AutoCAD SHX Text
Meter

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
vbj, euuh nho uae,u, - 

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
נחל יבניאל

AutoCAD SHX Text
רשות הטבע והגנים

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1:

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
hutc aekr

AutoCAD SHX Text
רן מולכו

AutoCAD SHX Text
קנ"מ:

AutoCAD SHX Text
קובץ:

AutoCAD SHX Text
העבודה:

AutoCAD SHX Text
תאריך:

AutoCAD SHX Text
תכנן

AutoCAD SHX Text
שרטט

AutoCAD SHX Text
בדק

AutoCAD SHX Text
גליון:

AutoCAD SHX Text
מתוך:

AutoCAD SHX Text
מס' תכנית

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
על המבצע לבקר את

AutoCAD SHX Text
המידות, להתאימן לביצוע,

AutoCAD SHX Text
ולהודיע למתכנן על כל

AutoCAD SHX Text
טעות, סטיה או אי התאמה

AutoCAD SHX Text
בטרם המשיך בעבודתו!

AutoCAD SHX Text
לעיון

AutoCAD SHX Text
לאישור

AutoCAD SHX Text
למכרז

AutoCAD SHX Text
לביצוע

AutoCAD SHX Text
המקום:

AutoCAD SHX Text
הוכן עבור:

AutoCAD SHX Text
פרוייקט

AutoCAD SHX Text
מס

AutoCAD SHX Text
תאור השינוי

AutoCAD SHX Text
תאריך

AutoCAD SHX Text
מהדורה

AutoCAD SHX Text
מנהל

AutoCAD SHX Text
229.1-T-General.dwg

AutoCAD SHX Text
02.01.2018

AutoCAD SHX Text
5:27:15 PM

AutoCAD SHX Text
מקרא

AutoCAD SHX Text
קו מים מתוכנן

AutoCAD SHX Text
שוקת מתוכננת

AutoCAD SHX Text
נקודת חיבור

AutoCAD SHX Text
תחום רעיה

AutoCAD SHX Text
מימון

AutoCAD SHX Text
תחום רעיה

AutoCAD SHX Text
מרמור

AutoCAD SHX Text
תחום רעיה

AutoCAD SHX Text
זילברמן

AutoCAD SHX Text
למקור מים

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות ע"פ הערות רט"ג

AutoCAD SHX Text
19.06.2018

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
קו ביוב מתוכנן

AutoCAD SHX Text
במסגרת פרויקט אחר

AutoCAD SHX Text
קו מקורות קיים

AutoCAD SHX Text
עדכון תכניות למכרז

AutoCAD SHX Text
28.08.2018

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
חציית דרך

AutoCAD SHX Text
שרוול פלדה

AutoCAD SHX Text
תחום אתר עתיקות

AutoCAD SHX Text
,bujv



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 ו'מסמך 

 בטיחות

127



 

 נספח בטיחות  -ו'מסמך 

 כללי .1
( מועסקים קבלנים ונותני רשות ניקוז כנרת )לרבות המתחמים והחצרים המוחזקים על ידהב 1.1

שירותים חיצוניים, שפעילותם חושפת אותם, את המזמין, עובדיה וסביבתה, לסיכונים הנובעים 
 מעצם ביצוע הפעילות.

ואיכות לגבי דרישות הבטיחות  קבלנים ונותני שירותים חיצוניים אחרים,להנחות  נספח זה נועד 1.2
 המזמין ו/או מטעם המזמין. חצריעובד במקבלן הרשות ניקוז כנרת    סביבה של

, לרבות נהלים פי החוזה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן עלבנספח זה, באמור יודגש, כי אין  1.3
ספציפיים הרלוונטיים לעבודתו ו/או מאחריותו על פי דין, לבטיחות בעבודות הנעשות על ידו 

 ו/או על ידי מי מטעמו. 
המזמין לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו מובהר בזאת מפורשות, כי ביצוע הוראותיו של 

 ואחריותו לקיים את כל דרישות הבטיחות ואיכה"ס ע"פ דין. 
הוראות המזמין יבואו, אך ורק, בניסיון להוסיף על דרישות הבטיחות בדיני הבטיחות, כדי 
להבטיח יתר בטיחות באתר ביצוע העבודות ע"י הקבלן, אך מבלי שהדבר יגרע מאחריות כלשהי 

ל הקבלן לבטיחות בעבודות המבוצעות על ידו, ומבלי שעצם האפשרות כי תינתנה הוראות ש
 כנ"ל על ידי המזמין תטיל על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכדומה, בין הוראות 
ו הדין, תכריע ההוראה המחמירה מבניהן לטובת רשות ניקוז הנוהל להסכם עם הקבלן ו/א

 כינרת.

קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הלחוזה התקשרות עם  יצורף כהנחיות בטיחות נספח זה 1.4
 .ההתקשרות

הוראות הנספח יחולו בשינויים הנדרשים, גם על עובדיו המבצעים עבודות מהסוגים המפורטים  1.5
 בנוהל זה.

 מסמכים ישימים 1.6
 ;1970 –קודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש, תש"ל פ 1.6.1
 ;1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  1.6.2
 ;1999תקנות ארגון פיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, התשנ"ט  1.6.3
 ;1961 -עבודות בניה הנדסית –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.4
 ;1990 -חשמל התש"ן –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.5
 ;2007 -ות עבודה )עבודה בגובה(, התשמ"זתקנות הבטיח 1.6.6
 ;1998 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 1.6.7
 ;1986 -עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו –תקנות הבטיחות בעבודה  1.6.8
 ;1997 -)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז תקנות בטיחות בעבודה 1.6.9

 .1988, התשמ"ח )עזרה ראשונה במקומות העבודה( תקנות הבטיחות בעבודה 1.6.10
 

 המטרה .2
לפרט הנחיות בטיחות לעבודות קבלנים המתבצעות במתקני המזמין, חצרותיה והמתחמים 

 המוחזקים / מופעלים על ידה. 

 הגדרות .3
עבור איגוד ערים כנרת או או רשות ניקוז כינרת רשות ניקוז כינרת  - "הרשות" או "המזמין" 3.1

 דין.וועדת המכרזים מטעמם לפי העניין ועל פי כל 
מי שהצעתו לביצוע הפרויקט תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה -הקבלן"" 3.2

ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין, ושהינו יחיד או חברה שאינם עובדי המזמין, 
 הבאים לבצע עבודה )על עובדיהם וציודם( ברשות או בחצריה.

נה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או עבורו לרבות כל קבלן מש - "קבלני משנה" 3.3
בביצוע העבודות או חלק מהן, אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלני משנה 

 כאמור, או שהעסקת קבלני משנה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז.
 חובות הקבלן .4

 טיחות ואיכה"ס של המזמין. הקבלן מחויב לקיים את דרישות התקנים ולפעול לפי מדיניות הב 4.1
מחובת קבלן, המועסק ע"י רשות ניקוז כנרת, ושעבודתו מתבצעת בתחומי המזמין ו/או  4.2

מתקניה, לפעול על פי כלל הדרישות ועל פי דין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, על הקבלן לפעול 
חוק  ובתקנות על פיה 1970-בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

והתקנות על פיו, לרבות ובין היתר, ומבלי לגרוע  1954 –ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 
מכלליות האמור לעיל, בכל ההוראות והתקנות המוזכרות במסמכים הישימים המפורטים 

 )מסמכים ישימים( לעיל.  1.5בסעיף 
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, ע"י ןת ואיכה"ס שתינתעל הקבלן לקיים, בנוסף להוראות הדין ונספח זה, את כל הנחיית בטיחו 4.3
ממונה בטיחות של המזמין, ו/או כל נציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא 

 מחייבת.
 לביצוע העבודות מטעם המזמין, קבלני משנה מטעמוו/או יתקשר עם  עסיקבמידה והקבלן י 4.4

 קבלני המשנה ועובדיהם. של על עבודתם האחראי הבלעדיהקבלן  יהא
 ראי על עבודתם של הקבלנים האחרים וקבלני הבניין.הקבלן יהא האח 4.5
 שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או בעבודות אשר ,להעסיק בעבודותיתחייב הקבלן  4.6

כגון: עבודות חפירה, )כישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקנות  עובדים בעלי בהן נדרשים
 אנשים מורשים ומוסמכים, אך ורק(, 'הריסה, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו עבודות

העומדים בכל דרישות הדין. הקבלן נדרש לדווח מראש על שמות והסמכות עובדיו ו/או שמות 
 קבלני משנה ועובדיהם. 

 ןרישיו ו/או נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין לאתחייב שכל עוד יהקבלן  4.7
)הכל לפי המאוחר  ו הממונה על הבטיחותו/או המהנדס ו/א ת הרשויות המוסמכותאמ גמר

, להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע , ימשיךמביניהם(
כל אדם  בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או, הנמצאים בו לבטיחות העובדים

   להימצא באזור, שבו בוצעה העבודה. אחר העשוי
 

 תדרוך   .5
מטעם המזמין  מונה הבטיחותלקיים מפגש ראשוני עם מביצוע העבודה, על הקבלן לפני תחילת  5.1

 . את אישורו בכתב בדבר ביצוע התדרוך תתולואיכה"ס לקבלת תדרוך בנושא בטיחות 
 הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר. 5.2
בלי לפגוע ממונה הבטיחות, יבדוק את תקפות אישורי ציוד וכשרות של הקבלן  ועובדיו, וזאת מ 5.3

 במחויבותם ואחריותם עפ"י דין. 
בנוגע לכך, ידריכם על הסיכונים והכרת המתקן, מיגון אישי, בטיחות ובהתאם לאופי העבודה,  5.4

 בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום הוראות הבטיחותיתמקד בסיכונים ומניעתם. 
  יש לפנות אל הממונה על הבטיחות בחברה. מטעם המזמין,

 
 רכות עובדיםהד .6

חובה על הקבלן לבצע הדרכה ולמסור מידע לכל העובדים המועסקים באמצעותו, על הסיכונים ודגשי 
הבטיחות ואיכה"ס ולפקח על ציות להוראות ונהלי הבטיחות של המזמין, כנדרש בתקנות ארגון פיקוח 

 .1999 -על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, התשנ"ט
 

 ח חובת דיוו –תאונות  .7
הקבלן יתחייב, במקרה של תאונה או "כמעט תאונה" בשטחי המזמין, להעביר דיווח ראשוני  7.1

 בטלפון ולאחר מכן בכתב, לממונה הבטיחות/מזמין העבודה.
 הדיווח יכלול בין היתר, את פרטי האירוע ופרטי המעורבים, בהתאם לנוהלי המזמין.

ו מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכוח כאמור, אין בהודעה זו, מלשחרר את הקבלן או בא כוח 7.2
 החוק ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאונה זו.

 .מזמין העבודהיש לדווח על כך ל, גרם נזק לציוד של המזמיןייבכל מקרה בו  7.3
על הקבלן להתחייב שבמקרה הצורך כשיש לפנות עובד קבלן שייפגע בתאונה, יעשה הדבר  7.4

 . באמצעות אמבולנס או ברכב הקבלן
 

 עזרה ראשונה וציוד כיבוי  .8
הקבלן יתחייב להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש מתאים 

 ותקין באתר העבודות במהלך כל עבודתו ובהתאם לדרישות החוקיות.
 
 

 הפעלה .9
הפיקוח על עבודת קבלן העתיד לבצע עבודות בחברה או בחצריה, יחל בשלבי ההתקשרות,  9.1

 ט להלן. כמפור
 בחירת הקבלן וההתקשרות  9.2

בשלב בחירת הקבלן וההתקשרות עמו, ייבדק ע"י המזמין בין היתר, צירופו של נספח זה להצעת 
 הקבלן/המציע, כשהוא חתום על ידי הקבלן

 חתימת החוזה 9.3
 על המזמין לוודא צירוף נוהל זה כנספח לחוזה. 9.3.1
 ' ומעבידים תקפה.הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג 9.3.2
129 במעמד חתימת החוזה, יחתום הקבלן על נספח הבטיחות לעבודה )נספח א'(. 9.3.3



 

 
 שעות לפחות( 72התארגנות לפני תחילת העבודה ) 9.4

לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למזמין ו/או למנהל הפרויקט את  רשימת  9.4.1
 כתובת. העובדים מטעמו. הרשימה תכלול: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות ו

 במידת הצורך, יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה. 9.4.2
 

 התחלת עבודה  9.5
 קבלת תדרוך 9.5.1

מזמין העבודה יעביר לממונה הבטיחות את רשימת עובדי הקבלן ומועדי  .א
 הגעתם הצפוי.

באחריות המזמין או נציג מטעמו, להודיע לממונה הבטיחות על הגעת הקבלן  .ב
מין ולדאוג כי ממונה הבטיחות ידריכם בנושא בטיחות, על ועובדיו לשטח המז

 פי נספח  א' הרצ"ב.
 בתום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה. .ג
העתק מהטופס יועבר לממונה הבטיחות של המזמין וישמר ע"י מזמין  .ד

 העבודה.
 

 בדיקת ציוד וכלים 9.5.2
סקיר בודק מוסמך לאביזרי הקבלן יספק למזמין, לפני תחילת העבודה, ת .א

ומתקני הרמה ולמתקני לחץ, בהתאם לפקודת הבטיחות ותקנותיה )פקודות 
 (.1970הבטיחות בעבודה נוסח חדש התש"ל 

הקבלן יתחייב על תקינות ציוד נוסף המשמש אותו לביצוע העבודה, כגון:  .ב
 סולמות, ציוד חשמלי וכד'.

ל המזמין ייבדקו מידי פעם, המזמין או נציג מטעמו, ו/או ממונה הבטיחות ש .ג
 במהלך העבודה ובאופן אקראי, את תקינות הציוד של הקבלן. 

במקרה של תקלה בציוד, יש לדרוש מהקבלן להפסיק את  העבודה עד לתיקון  .ד
 הליקויים שנתגלו.

 
 היתר עבודה 9.5.3

המזמין/נציג המזמין/ ממונה הבטיחות ימלא טופס הרשאת עבודה, על פי  .א
סיור בשטח עם הקבלן. ההיתר יינתן לתקופת העבודה  נספח ב', לאחר ביצוע

 מוגדרת מראש ע"י המזמין.
היתרי הבטיחות יינתנו ע"י המזמין/ממונה הבטיחות על פי סוג העבודה,  .ב

 כמפורט להלן: 
 נספח ג'.                          -עבודה חמה )ריתוך , חיתוך בדיסק, וכל עבודה באש חיה(  •

 '.                                                                                 נספח ד  -עבודה בגובה •
 

 מהלך העבודה .10
 פיקוח שוטף 10.1

מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבודת  10.1.1
וידווח על הפרות  , קבלני המשנה, הקבלנים האחרים וקבלני הבניין,הקבלן

 ל הפרויקט מטעם המזמין. הוראות הבטיחות למנה
במקרה של חריגות בטיחות חמורות שבהן קיים סיכון לפגיעה בנפש או ברכוש, יורה  10.1.2

מנהל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן במקום, ולדווח 
 על פרטי האירוע לממונה הבטיחות מטעם המזמין.

 סיום יום עבודה 10.2
ודא שלא נותרו ציוד ו/או סיכוני בטיחות עם סיום העבודה, יערוך הקבלן סריקה לו 10.2.1

 באתר.
 הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח נקי. 10.2.2
בעבודות חמות שהסתיימו לקראת סוף היום, באחריות הקבלן לבצע סיור לגילוי  10.2.3

 התפתחות אש, שיערך לאחר תום העבודה.
המזמין יגדיר את זמן יציאת הקבלן ועובדיו משטח המזמין במקרה של עבודה מעבר  10.2.4

 ות הרגילות.לשע
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 גמר עבודה / פרויקט  .11
 ניקוי השטח 11.1

 על הקבלן לאסוף את כל כלי העבודה ופרטי הציוד השייכים לו. 11.1.1
הקבלן יוודא סילוק כל עודפי החומרים, ויוודא ניקוי שטח העבודה  תוך סילוק  11.1.2

 הפסולת למקום מאושר.
 

 תסקירים )תסקרי בטיחות(, מסירה ועמידה בתנאי המפרט .12
יבה התקנה/בנייה/שינוי הנדסי של מבנים, כלים או ציוד הדורשים בגמר עבודה שחי 12.1

 תסקירים, ימסור הקבלן תסקיר מקור למזמין. 
 התסקיר שיימסר יתבצע עפ"י: 

 של משרד העבודה. 1970פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  12.1.1
 .המזמין רשות ניקוז כנרת הנחיות העבודה של  12.1.2

 חותיים שנדרשו במפרט הטכני.כמו כן, יימסרו כל המסמכים הבטי 12.2
עם גמר העבודה/הפרויקט כמתואר בסעיפים לעיל, יוודא נציג המזמין עמידה הקבלן בתנאי  12.3

 המפרט ויאשר קבלת המתקן/המבנה והשטח. 
 

 שמירת איכות הסביבה .13

על הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה המאשר רישומו והסמכתו לעסוק  13.1
 העניין(.בתחומי עבודתו )עפ"י 

 על הקבלן לשמור על איכות הסביבה. לעניין זה: 13.2
 חל איסור על שריפת פסולת באתר העבודה, בסביבתו או בכל מקום אחר. 13.2.1
יש למנוע חדירה לקרקע למקורות מים או ביוב של כימיקלים, שמנים, ממיסים,  13.2.2

 מדללים או כל חומר אחר.
יפול בחומרים אלה פסולת חומרים מסוכנים ואסבסט תסולק לאתרים מורשים לט 13.2.3

בלבד, כשהיא ארוזה ומשונעת באופן שימנע פיזורה ועפ"י ההוראות הנוגעות 
 לעניין זה עפ"י החוק. 

חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי בניין במקומות של א יועדו לכך. יש  13.2.4
 להעביר את הפסולת לאתר פסולת מורשה בלבד.

 סולת ע"י המורשה.על הקבלן להציג לחברה העתק מאישור קבלת הפ 13.3
 

 אחריות .14
 האחריות ליישום הנוהל ועדכונו חלה על המזמין.  14.1
הקבלן אחראי לקיים כל סעיפי נוהל בטיחות זה, בנוסף לאחריותו וחובתו הבלעדית לעמידה  14.2

 בכל ההוראות עפ"י כל דין.
 נספחים .15

 דף הנחיות לקבלן הנכנס לשטח המזמין רשות ניקוז כנרת . -נספח א'  15.1
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 נספח א'
 

 חיות לקבלן הנכנס לאתר רשות ניקוז כינרת   הנ
 

     כניסה לשטח המזמין .1
אין להיכנס לשטח המזמין  או להתחיל עבודה כלשהיא, ללא אישור מאת מזמין  1.1

 העבודה/מפקח העבודה/ממונה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיחות לקבלן ועובדיו.
ימת ציוד הנכנס עד לרמת הפריט לפני הכניסה לאתר, יש לדאוג להעביר למזמין העבודה רש 1.2

 הבודד.
הכניסה והיציאה משטח האתר  תיעשה בהתאם  -במידת הצורך ולפי החלטת המזמין 1.3

להנחיות השומרים המאבטחים מטעם המזמין, כולל בדיקה של כלי רכב ותיקים אישיים של 
 הקבלן ועובדיו.

ה, תך מתן תשומת לב עבודת קבלן לאחר שעות הפעילות תחייב אישור מיוחד ממזמין העבוד 1.4
 לנושא תאורה ובטיחות.

 
 התנהגות בשטח המזמין .2

 במקרה של התנהגות לא בטיחותית, יש לדווח לגורם האחראי על ביצוע העבודה.  2.1
יש לתקן את המצב או ההתנהגות )הבלתי בטיחותיים( לפני המשך העבודה. אם אין אפשרות  2.2

 לבצע את העבודה בבטחה, אין לבצעה כלל.
 אלכוהול או לצרוך סמים לפני העבודה או במהלכה.אין לשתות  2.3
אנשים לפחות )אלא אם נתקבל אישור בכתב מטעם ממונה  2כל עבודה תבוצע בצוות של  2.4

 הבטיחות, לעבוד לבד(.
אין להתחיל עבודה כל שהיא )ביום העבודה(ללא אישור של מזמין ובידיעת מנהל/אחראי  2.5

 רלוונטי, המתייחסת לאותו יום.
ודות בסיכון מיוחד כגון: עבודה בגובה, כניסה למכלים ובורות, קירבה חדירה אין לבצע עב 2.6

רעלים, ממיסים, ניקוזים וצנרת כיבוי אש, ללא תיאום /יםלקווים של גזים/וקורוזיבי
 ואישור. 

אין לבצע עבודות המייצרות אש או חום בשטח המזמין  ללא אישור בכתב  )נספח ג'(  2.7
 מהמזמין .

ות אש או חום, חובה להציב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאחר בכל עבודות המייצר 2.8
 סיום העבודה.

 השהייה בשטח המזמין תהיה באזורים שהוגדרו לצורך העבודה בלבד. 2.9
 אין להיכנס לחדרי חשמל ללא אישור מראש. 2.10
 אין לבצע כל עבודה שאינה מופיעה בהיתר הבטיחות. 2.11
ון, חייב להיות תקין. גלילי אצטילן ציוד הריתוך הנמצא ברשות הקבלן בעבודה ובאחס 2.12

וגלילי חמצן )במידה ויהיו בשימוש( יצוידו בבלמי להבה ויהיו קשורים לציוד. בסמוך 
 לגלילים יהיה מטף כיבוי תקין.

 

 הודעה על תאונות .3
על קבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או כמעט תאונה שאירעה בשטח המזמין ובמתקנים  3.1

 בדיו, לממונה על העבודה מטעם המזמין ולממונה הבטיחות.בהם מעורבים הקבלן או עו
 ההודעה כנ"ל אינה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק.

 על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פינוי עובדיו במקרה הצורך. 3.2
בטוח של ה 250במידה ועובד קבלן נפגע בתאונת עבודה, על הקבלן לדאוג ולציידו בטופס ב.ל. 3.3

 הלאומי וזאת כדי לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו.
 

 שימוש בציוד .4
 אין להשתמש בציוד כיבוי אש לעבודה שוטפת, אלא לצורכי כיבוי אש בלבד. 4.1
כל ציוד הרמה/לחץ או ציוד אחר החייב בבדיקה בידי בודק מוסמך על פי פקודות הבטיחות  4.2

כזאת בתוקף. סימון הציוד הנ"ל ייעשה בעבודה ותקנותיה או כל חוק אחר, יישא תעודה ש
 כנדרש על פי חוק.

 אין להניף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה. 4.3
 אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של המזמין. 4.4
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 כשירות הקבלן ועובדיו .5
כל עבודה הדורשת הסמכה, רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל, תתבצע אך ורק, ע"י  5.1

 מך לכך והנושא תעודה או היתר תקף לעבודה זו.איש מקצוע מנוסה שהוס
על הקבלן לוודא כי הוא וכל עובדיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית וכי עברו את הבדיקות  5.2

 הרפואיות הנדרשות כקבוע בתקנות ועל פי הדין.
 

 התנהגות בחירום .6
את  במקרה של שריפה, יש לנסות לכבותה )אם אין סיכון לחיים(. במידה ולא, יש לפנות 6.1

 האזור ולהודיע מידית למנהל במקום ולזמן כוחות הצלה וכיבוי.
דקות  15במקרה של פגיעה מחומר כימי, יש לשטוף במים את אזור הפגיעה במשך לפחות  6.2

 ולפנות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך.
 

 עבודות חשמל .7
ישות של כל ציוד חשמלי או כבל מאריך, חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו ודר 7.1

 המזמין/המזמין. בין היתר יש לבדוק ש:
הציוד עבר בדיקת חשמלאי מוסמך ונושא תג שמישות רבעוני, חתום ע"י חשמלאי  7.1.1

 מוסמך בלבד.
 בעל בידוד כפול. 7.1.2
 ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך, ייבדק לבחינת תקינותו החשמלית. 7.1.3
 אין לעבוד עם ציוד פגום. 7.1.4

מטר. חל איסור מוחלט לחבר מספר כבלים  50ימלי של כבל מאריך יהיה בעל אורך מקס 7.2
 מאריכים על מנת ליצור קו חשמל ארוך יותר.

בזמן העבודה יש לפרוש את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה. במידה ואין אפשרות,  7.3
ייפרש הכבל על הרצפה עם כיסוי למניעת פגיעות מכניות. הכבל יאובטח על פי כללי כבל 

 מאריך
 מטר לפחות.  2נית תוצב בגובה תאורה זמ 7.4
 אין להתחבר לנקודות חשמל ללא אישור מפורש מחשמלאי המזמין. 7.5
 עבודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. 7.6

 
 סולמות, פיגומים ובמות הידראוליות -עבודה בגובה  .8

מינוי ע"י מדריך מוסמך,  מטר מחייבת הסמכה וכתב 2עבודה המתבצעת בגובה שמעל  8.1
 שימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור )נספח ד'(.

 רתמת הבטיחות המאושרת לעבודה הנה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם נפילה תיקני. 8.2
מאושר השימוש בסולמות תקינים ותקניים בלבד. חשמלאים ישתמשו בסולם  - סולמות 8.3

 מבודד. 
ל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקנות כל פיגום חייב לעמוד בכ - פיגומים 8.4

 הבטיחות בעבודה. במקרים מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך. 
במקרה של כוונה להשתמש בפיגום, יש לוודא עם ממונה של המזמין שהפיגום מותר לשימוש 

 לפני תחילת העבודה.

ליה או התקרבות לפיגום הקבלן יקים גדר מתאימה מתחת לפיגום או לידו, כך שתימנע כל ע 8.5
 ע"י זרים.

בכל מקרה שבו יש צורך לעבוד עם במת הרמה או להשתמש במלגזות  - במת הרמה ממונעת 8.6
ומנופים, יש לוודא לפני תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הנדרשים )בודק מוסמך, 

 רישיון למנופאי, רישיון לנהיגת מלגזה וכד'(. 
 י משטח, אלא בסל הרמה תקני בלבד.אין להרים אנשים במלגזה על גב 8.7
עובדים על הבמות וסלי הרמה, חייבים להיות מוסמכים לעבוד זו והיות מצוידים בציוד מגן  8.8

 אישי.
 

 ציוד מגן אישי .9
 יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הנדרש ובגדי עבודה. 9.1
פי מגן ואטמי על הציוד לעמוד בתקנים ולכלול בין היתר: כובע מגן, נעלי בטיחות, משק 9.2

 אוזניים.
 בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים, יש להצטייד בכפפות מתאימות. 9.3
שימוש בציוד מגן נוסף )כפפות, מסכה לריתוך, רתמה לעבודה בגובה וכד'(, יידרש בהתאם  9.4
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 בעבודה עם מכונת מסתובבות, אסור לעבוד עם כפפה )דוגמא: אבן משחזת(. -יש לזכור  9.5
 

 סימון וגידור בטיחות .10
מטר. אזורי עבודה בעלי  2שטחי העבודה בהם פועל הקבלן יגודרו בגידור של גדר רשת בגובה  10.1

 מ' לפחות. 2רגישות וסיכון גבוהים יגודרו בפח איסכורית, בגובה 
 יש לוודא שהגידור ייראה ממרחק סביר, כך שאף אדם לא ייכנס לתחום העבודה.

 אזור העבודה, כך שייראה מכל צדדיו.יש להציב שילוט הזהרתי ב 10.2
כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מפיגומים, יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות  10.3

 מטר לפחות מהפיגום. 3עץ מלאים או מפחי איסכורית במרחק 
 

 עבודות קידוח וחפירות .11
 לפני ביצוע עבודות קידוח, יש לקבל אישור ממנהל בינוי של המזמין. 11.1
הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה )אפשרות  יש לבצע 11.2

 שחוצים אותו קווי חשמל, מים וכד'( פינוי עודפים וגידור אזורי עבודה.
 עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מנהל עבודה מוסמך. 11.3
 אזור החפירה חייב להיות מסומן ע"י סרט סימון אדום וע"י שילוט מתאים. 11.4
 את אזור החפירה ע"י גידור מחוזק היטב.  יש לגדר 11.5
 יש להבטיח את החפירה מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים. 11.6

 
 עבודות הריסה .12

כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה ישירה של מנהל עבודה עם ניסיון של שנה אחת  12.1
 בהריסות.

זמן ואחרי הקבלן יאבטח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני, ב 12.2
 ביצוע ההריסה.

 הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים. 12.3
 

 תעבורה וציוד מכני הנדסי .13
כל כלי הרכב הכבדים )משאיות, טרקטורים, מנופים, וכד'( יציגו רישיונות בני תוקף ואישור  13.1

 בודק מוסמך בכניסה לאתר על פי דרישה.
 ים מחייבת אמצעי התרעה קולי בנסיעה לאחור ומכוון.נסיעה לאחור בכלי הרכב הכבד 13.2
 יש לציית לשלטים ותמרורים המצויים בשטח. 13.3
הקבלן יבטיח את נעילת הכלים הכבדים וכלי ההרמה, כך שתימנע הפעלתם ע"י אדם שאינו  13.4

 מוסמך לכך.
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 הצהרת הקבלן

 
 

 ________תאריכי עבודה:  מתאריך: _________________          עד תאריך: _____

 

אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל דין או חוק  •
 בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.

אני החתום מטה המועסק בשטח המזמין, רשות ניקוז כנרת )להלן: המזמין( מצהיר בזאת כי הובאו  •
הבטיחות הנהוגים בחברה. כמו כן, נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי  לידיעתי הוראות ונהלי

 המזמין וחצריו.

הנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בחברה  •
 ולנהוג בהתאם לכל הוראות מטעמה.

דים שונים כגון: הפסקת עבודה זמנית ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות, יינקטו נגדי צע •
 ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי.

יש לראות בי אחראי לכל תאונת עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו/ או לעובדי המזמין, כתוצאה ישירה או  •
 עקיפה מעבודתי בשטח המזמין.

 
 
 

 פרטי הקבלן
 

 ______________________ שם:

 ______________________ מס' ת.ז:

 ______________________ מקצוע:

 ______________________ כתובת:

 ______________________ חתימה:

 ______________________ תאריך:

  

 
 

 מזמין העבודה:
 

 טלפון: __________________
 
 
 
 

______________________ ______________________ ______________________ 
 חותמת המזמין חתימה שם
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