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נוסף)   י פומב  מכרזמסמכי  רשימת   דגניה לביצוע    14/2021  מס'  1(עם הליך תחרותי  חוף  והסדרת    שיקום 

  ) הינם כדלקמן:"המכרז"(להלן: 

  מסמך שאינו מצורף   המסמך המצורף  המסמך

ומסמך   הצעת הקבלן  מסמך א' 

ההזמנה לקבלת הצעות על  

  נספחיה. 

  

החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה      מסמך ב' 

    3210ע"י קבלן מדף  

  התשס"ה)  2005(אפריל 

רט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית  פמה   מסמך ג' 

(האוגדן הכחול) על כל פרקיו הרלוונטיים, ומפרטים  

מוקדמות בהוצאתם   -  00כלליים אחרים והן פרק 

העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים  

  המצורפים לפרקם אלו. 

כלליים  מוקדמות ותנאים   מסמך ג' 

  ומפרט טכני מיוחד  מיוחדים

  

    כתב כמויות   ' דמסמך 

    ורשימת תוכניות  תכניות  מסמך ה' 

    החוזה על נספחיו   מסמך ו' 

    בטיחות   מסמך ז' 

  

  הערה: 

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

ועדות בהוצאת  או  והשיכון  הבינוי  ומשרד  הביטחון  משרד  בהשתתפות  משרדית  למשרד    הבין  משותפות 

המצוינים   הכלליים  המפרטים  צבא.  במבני  סטנדרטים  לקביעת  חילית  הבין  הועדה  וכן  ולצה"ל  הביטחון 

רח'  לעיל, שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 

נאים   ב.   93החשמו   תל אבי

  

  הצהרת הקבלן:

ברשותו כי  בזה  מצהיר  המכרז,  נמצאים    הקבלן  מסמכי  צורפו  לרבות כל  שלא  את  כי  ,  אלו  והבין  קראם 

ו/או    ההסברים המידע ו/או החומרים ו/או  את כל  איגוד ערים כנרת    –מאת מזמין העבודות    תכנם, קיבל

  בקשר עם המכרז לרבות ביצוע העבודות נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז.  ההנחיות

  

  . ממסמכי המכרז חלק בלתי נפרדהצהרה זו מהווה 

  

  קבלן:_______________ ה וחותמת  חתימת               תאריך:___________            

  

  

  

 
  . 7.8ם כמפורט בסעיף לפי שיקול דעת ועדת המכרזי 1
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 14/2021 מס'מכרז להזמנה להציע הצעות  -מסמך א'

 מבוא .1

 הזמנה להציע הצעות  .1.1

כנרת   ערים  "  "המזמין"  (להלן:איגוד  להזמינכם)  "המזמינהאו  בזאת    להציע הצעתכם   מתכבד 

(להלן: "אתר הפרויקט") כמפורט   שיקום והסדרה של חוף דגניה  : עבודותועצילב  למכרז פומבי

  (להלן: "הפרויקט" ו/או "העבודות").במסמכי המכרז להלן 

כוללת ושבילי פירוקים,  :  העבודה  בטון  משטחי  קירות,  ושיפוץ  שיקום  מצעים,  עפר,  עבודות 

  כמפורט במסמכי המכרז.  , הכלריהוט רחוב, גינון והשקיה, מעקות בטיחות , ועוד, בטון

ביצוע העבודות    בזאת   מובהר והשגת  כי  וכן בהשלמת אישורים  מותנית בשיקול דעת המזמין, 

  מימון. 

ו/או הוצאת צו התחלת עבודה בקשר עם העבודות כולן או חלקן מותנית   בשיקול  חתימת חוזה 

  .דעת המזמין, וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון

  ינו חודשיים ימים מהמועד הנקוב בצו התחלת עבודה. ה ותביצוע העבודמשך תקופת 

מפורטים המכרז  על    במסמכי  ההצעה.  הגשת  ואופן  המכרז  במסגרת  הצעה  להגשת  התנאים 

זו לרבות החוזה על כל   לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה  המציע 

ול ידי מורשי החתימה מטעם המציע  על  בנקאית בתוקף    ות רבצרופותיו כשהם חתומים  ערבות 

  להבטחת הצעתו. 

) מתחייב לספק את השירותים והעבודות כמפורט במסמכי  "הזוכה"הזוכה עפ"י מכרז זה (להלן:  

  המכרז.

תהא    תחייבהיה  ת  לאהמזמינה    והיא  שהיא,  הצעה  כל  או  ביותר,  הזולה  ההצעה  את  לבחור 

הפרויי את  לפצל  ו/או  במכרז  המציעים  עם  מו"מ  לנהל  בהתאם ב  קטרשאית  מציעים,  ין מספר 

  להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין. 

  

 ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות  ביטול ההליך .1.1.1

. במקרה  מכרזי זה  רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך  המזמינה

רשאית   ב  המזמינה זה  או  בעצמה  הפרויקט  את  סטטוטורי/  ות  צע אמלבצע  תאגיד 

, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר או לפרסם מכרז חדש  ממשלתי/ עירוני 

  . , מכל מין וסוג שהואלכך

במכרז  העבודות  חלקו,זה  ביצוע  או  כולו  השלמת    ,  וכן  תקציבי,  אישור  בקבלת  מותנה 

נדרשים  אישורים היתרים  אפ  ו/או  קיימת  לפיכך,  המוסמכות.  לביטול    ותשרמהרשויות 

המכרז ו/או חלקו ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות, כתוצאה מאי קבלת האישור 

. בעצם הגשת ההצעות למכרז, ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים  התקציבי האמור

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

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

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או דחיית מועד  המזמינהו/או תביעה כנגד  

 תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.

מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי, ומטעם זה בלבד, 

רוכשי זכאים  יהיו  סממ  יהיו  לא  אולם  שרכשו,  המכרז  מסמכי  מחיר  להחזר  המכרז  כי 

כלשהו  נוסף  לפיצוי  המכרז  זכאים  מסמכי  קבלת  עבור  שבוצע  התשלום  להחזר  , מעבר 

 הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. בגין  לרבות 
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במק כי  מציע,  כל  מתחייב  למכרז,  הצעה  הגשת  בעצם  לעיל,  לאמור  תיבחר  ש  רהבנוסף 

לפי המכרז,  העבודות  ביצוע  במועד תחילת  ותיגרם דחייה  במכרז,  הזוכה  כהצעה  הצעתו 

הזוכה  יאריך   הצעתוהמציע  במסגרת  שהגיש  הבנקאית  הערבות  תוקף  חשבונו  ,  את  על 

, ובלבד שהארכת הערבות כאמור, לא תארך המזמינהללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת  ו

תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע    עתקי) חודשים ממועד פ6על ששה (

טענה כל  להעלות  שלא  ומתחייב  תביעה  ו/או  דרישה  טענה,  כל  על  דרישה  מוותר מראש   ,

, בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של  המזמינהו/או תביעה כלפי  

   ביטול המכרז, לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

לגר  והחוזה,  מ  ועמבלי  המכרז  במסמכי  אחר  מקום  ובכל  לעיל  האמור    המזמינה כלליות 

למכרז,  הצעתו  במסגרת  הזוכה  המציע  שהגיש  ההצעה  ערבות  את  לחלט  רשאית  תהיה 

של  תוקפה  את  להאריך  התחייבותו  את  המציע  שיפר  במקרה  היתר  בין  חלקה,  או  כולה 

  ערבות ההצעה כאמור בסעיף זה.

זה במכרז  יידרהמציע  את  חולב  ש,  בעצמו  והשטח  ן  המבוקשים האתר  השירותים  ואת 

את   זאת  ובכלל  המכרז  העבודהבמסגרת  תנאיהם,  תכולת  הפעלתם,  אופן  תקצובם,   ,

הסף   בתנאי  ובמיוחד  המכרז  בתנאי  עמידתו  להעניקם,  והכלכליות  המקצועיות  יכולותיו 

 שבו להלן, וכיו"ב.  

 
  כללי  .1.1.2

הזכייה  הזכי   -  פיצול  את  לפצל  רשאי  מהשירותים  ב   יההמזמין  חלק  להזמין  הזוכים,  ין 

ה מסוו/או  סעיפים  ו/או  המבוקשות  ההצעה  עבודות  את  לממש  הכמויות,  בכתב  ימים 

או    במתחם מסויםבחלקים ו/או בשלבים, בין אם מדובר בביצוע השירותים ו/או העבודות  

 ,פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם  מסוים, או חלק ממנו,   אזורחלק ממנו,  

המזמין של  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  במכרז .  הכל  זוכה  כל  ספק,  הסר  למען 

  מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה /או תביעה בקשר לכך. 

המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי זוכה  

השירותים   כל  את  יעניק  אחר,  או  מהם,    אוו/ זה  חלק  או  מסויםהעבודות,  או    במתחם 

פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם, או בחלק ממנו,    באזור מסויםבחלק ממנו,  

וכל זוכה ו/או מציע במכרז מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהיה לו   בכל עת, ובכל פרק זמן,

  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

צימצום   ו/או  רשאי  -העבודות    קףהיביטול  יהיה  מתן    המזמין  את  לבטל  ואף  לצמצם 

ו/או סעיפים בכתב הכמויות, כולם או חלקם,  בכל  השירותים העבודות ו/או השירותים

טענה   כל  לא תהיה  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  במכרז  זוכה  וכל  זמן,  פרק  ובכל  ו/או  עת 

  דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

  
שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה,    מיכ  המזמין רואה את המציעים 

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

    עבודות שונות באתר ע"י קבלנים אחרים., בקשר עם ביצוען של  המזמינהתביעה כנגד המזמין/

  
 הגדרות .2

  עלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו. ב יומונחים ומושגים בהזמנה זו יה

החוזה המצורף להזמנה זו על נספחיו, לרבות הנספחים כמפורט    -  "חוזה ההתקשרות"או    "החוזה"

  בסעיף מסמכי ההסכם בחוזה. 
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  המציע שמגיש הצעה זו.  -  "המציע"

, בין בעצמו  מין כהצעה הזוכהמזה  מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של    -  "הקבלן הזוכה"

  ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין.  ובין ביחד עם אחר/ים

  לפי העניין ועל פי כל דין.  ואיגוד ערים כנרת או ועדת המכרזים מטעמ   - " או "המזמין"המזמינה"

  מזמין לנהל את הפרויקט ולפקח על ביצוע העבודות.המי שיגדיר   -מנהל הפרויקט

 ם אחרים   ניבלק .3

כי   .3.1 ומודגש  פועלים בשטח  יתכן  יפעלו  האתר  ו  ו/או  אחרים  המכרז  קבלנים  נשוא  העבודות 

  ידי קבלנים אחרים באתר. - תתבצענה במקביל ובתיאום עם עבודות אשר יבוצעו על

באתר   .3.2 יעבדו  כאמור  אלה  קבלנים  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  זה  במכרז  תזכה  הצעתו  אשר  המציע 

וכי ישתף הוא פעולה עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין בכל נושא    ,לול  ביהפרויקט בצמוד ובמק

בפרויקט זה ואשר תחומי  טעם הקבלן  אשר יוצב מ  כמוגדר בחוק  מנהל העבודהוזאת באמצעות  

 מוגדרים במסמכי המכרז ובחוק.  ותפקידיואחריותו 

  גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.  -כל האמור בזכר  

  
 םניזמולוחות  תכולת הפרויקט .4

המכרז   .4.1.1 במסמכי  באמור  לגרוע  כוללמבלי  זה    :הפרויקט  ובכלל  הפרויקט,  עבודות  ביצוע 

הציוד,   הכלים,  האדם,  כוח  אספקת  הדרושים,  הזמניים  וההסדרים  הדרושות  ההכנות 

המכונות וכל משאב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט וכן השיקומים  

   .ועיצוהשחזורים הנדרשים בתום הב

  ביצוע בהתאם למסמכי המכרז .4.1.2

הכללי לעבודות בניין של הועדה    מפרטלהזמנה להציע הצעות זו, ההפרויקט יבוצע בהתאם  

ושאר  - הבין מצורפים)  אינם  (אשר  הרלוונטיים  פרקיו  כל  על  כחול)  (אוגדן  משרדית 

נפרד ממ  6.1.1המסמכים המפורטים בסעיף   זו ואשר מהווים חלק בלתי     נהלהלן בהזמנה 

  ). (להלן: "מסמכי המכרז"

  

  לוח זמנים לבצוע הפרויקט .4.1.3

  . , החל מיום מתן צו התחלת העבודהםיחודשי הינו  במלואן ביצוע העבודות  משך תקופת 

  אמור.ככל הנדרש, יפעיל הקבלן  צוותי עבודה במקביל  על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כ 

  ") תקופת הביצוע(להלן: "

העבוד  בזאת  מובהר ביצוע  מכי  אישורים ותניות  בהשלמת  וכן  המזמין,  דעת  בשיקול  ת 

  והשגת מימון. 

בשיקול דעת המזמין, הוצאת צו התחלת עבודה בקשר עם העבודות כולן או חלקן מותנית  

  וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון.

המציע ו/או    לבדוק   על  רישיון  כל  השירותים,  למתן  בקשר  צפויים  זמנים  ולוחות  מועדים 

ומתן השירותים, וכן כל נתון משפטי,    ביצוע העבודותי כל דין לצורך  על פ שים  היתר הנדר

או   תפעולי  ביצועי  פיזי,  הנדסי,  המקרקעין,  על  החלה  עיר  בניין  תוכנית  כל  לרבות  תכנוני 

לצורך   רלוונטי  אשר  מאלה,  אחד  לכל  ביחס  לביצוע  עסקי,  הזמנים  בלוחות  עמידתו 

 העבודות. 

 המציע .4.1.4

  . 8ציעים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן בסעיף תף מלהשתבהזמנה זו מוזמנים  
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 לחתימת חוזה   בתנאים הצהרה על עמידה  .4.1.5

ואישורים המעידים על עמידתו בתנאים    ם המציע על תצהיריםבמועד הגשת ההצעה יחתו

בנוסח   לעיל,  המפורטים  החוזה  את  המצ"ב  11-1טפסים  לחתימת  להצעתו  יצרף  וכן   ,

והאסמכתאות ובתנאים  רשנדה  האישורים  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת  לצורך  ות 

זההאחרים   בתאגיד,    . במכרז  שמדובר  החתימה  ככל  מורשה  ידי  על  או  מסמכים  ייחתמו 

    מטעם התאגיד.

 להתקיימות התנאים  מזמיןהאישור  .4.1.6

הא  י  -הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתנאים המנויים לעיל תוך התקופה הנקובה  לא  

לכל    ר אתלמסורשאי    מזמיןה ולא תהיה    מציעביצוע העבודה  לקבלן  לאותו המציע/אחר, 

  הזוכה כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

  

  שלבי ההזמנה להציע הצעות .5

   לוחות זמנים .5.1

  לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

אגףאת מסמכי   .5.1.1 במשרדי  לרכוש  ניתן  שב  המכרז  הכינרת  כינרתמינהלת  ערים  , איגוד 

החל שלא יוחזרו,  ₪    250) תמורת עלותם בסך  8591910-04אש (   מכבייין  צומת צמח בנ

   .16:00-08:00ה' בין השעות  -בימים א' , 11.202124. רביעימיום 

ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז, החל מהמועד הנזכר לעיל, גם   באתר בנוסף 

של   כינרתהאינטרנט  ערים  לשונית    www.kineret.org.ilבכתובת    איגוד  תחת 

 ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל. "מכרזים". 

איגוד   משרדיב   10:00בשעה    11.202124.  רביעיביום  יתקיים  מציעים  וסיור  מפגש   .5.1.2

כינרת האש)ערים  מכבי  (בנין  צמח  צומת  המציעים"(להלן:    ,  השתתפות .  )"מפגש 

המציעים  אך    במפגש  ו  ה אינחיונית  למכרזאינה  חובה  הצעה  להגשת  תנאי  . מהווה 

מובהר כי אין במה שנאמר על ידי נציגי האיגוד בסיור כדי לחייב את האיגוד ובאחריות 

המציעים לבצע את הבדיקות המקדמיות שלהם באופן עצמאי, וככל שיש סתירה בין  

  הוראות המכרז תגברנה.   –הנאמר בסיור לבין האמור במסמכי המכרז 

ג עניינים יעל פי שיקול דעתה הבלעדי, להצ  ,תהא רשאית  המזמינהמציעים,  ה  במפגש .5.1.3

 למסמכי המכרז  המזמינהלא יהיה תוקף לכל התייחסות של  .  שונים הקשורים בהליך

 . או הסיור, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתבהמפגש במהלך 

עם מסמכי המכרז   רבבקשה לקבלת הבהרות בקשהמזמין  המציעים רשאים לפנות אל   .5.1.4

לשאלות הבהרה יש לפנות לשלום רנד, מהנדס אגף מינהלת הכינרת או חלק מהם.  

  : מס':  או    info@lakekinneret.co.ilבמייל  פקס  (יש    6752220-04באמצעות 

מס'   בטלפון  הפקס  קבלת  להגש)  8591910-04לוודא  אחרון  מועד  בכתב   ת.  שאלות 

  ו הא רשאי, על פי שיקול דעתי   מזמיןה  .012:0עד השעה    202122.1.  שיחמייום  הינו  

להתייחס שלא  או  להתייחס  תשובתההבהרה  לבקשות  הבלעדי,  לבקשות   המזמינה  . 

למען הסר ספק מובהר, כי לא   ). שינוי תנאי המכרז(להלן    6.2  ףתופץ כהודעה לפי סעי 

  .בהודעה בכתב כאמוראלא אם ניתנה  מזמיןהיהיה תוקף לכל התייחסות של 

יאוחר   .5.1.5 לא  בלבד,  ידנית  במסירה  תוגשנה,  למכרז  עד   202113.12.  שנימיום  ההצעות 

במשרדי    בצהריים,  12:00השעה   ושתימצא  לכך  שתיועד  המכרזים    המזמין לתיבת 
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" ההצעות(להלן:  הגשת  תיבדקנה   ").מועד  לא  זה  מועד  לאחר  שתתקבלנה  הצעות 

  . יע כמות שהןמצל  ותוחזרנה

הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך,   ודעת  רשאי, בכל עת ועל פי שיקול  מזמיןה .5.1.6

 להלן.      6.2 בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף

 
   הוראות כלליות .6

 להלן הוראות כלליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות .6.1

  תכולת ההזמנה  .6.1.1

  ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים: 

  חוברת הזמנה להציע הצעות על נספחיה  - 'א מךמס

  .אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה - 1טופס מס' 

  . אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה - 2טופס מס' 

  נוסח ערבות בנקאית.   - 3טופס מס' 

  . חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר עפ"י   - 4טופס מס' 

  מבוטל  - 5טופס מס' 

  מבוטל  - 6מס'  פסטו

  הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.   - 7טופס מס' 

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

  אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה  - 9טופס מס' 

  הצהרה בדבר ניגוד עניינים  -  10טופס מס' 

  10.8 רשימת ממליצים לעניין סעיף  -  11טופס מס' 

  
ב' מדף    -   מסמך  קבלן  ע"י  מבנה  לביצוע  ישראל  ממשלת  של  הסטנדרטי    3210החוזה 

  . אינו מצורף –) 2005(התשס"ה אפריל  

ג' כל    -  מסמך  על  כחול)  (אוגדן  משרדית  הבין  הועדה  של  בניין  לעבודות  הכללי  המפרט 

ת  נידכמוקדמות בהוצאתם הע  00פרקיו הרלוונטיים 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'         

  והצעת מחיר   כתב הכמויות  -  מסמך ד'         

  ורשימת התוכניות. , הפרטים  התוכניות  -  מסמך ה'         

  החוזה            - ו'מסמך          

  נספח ביטוח    - 1נספח 

  ערבות הביצוע.  -  2נספח                   

  ערבות הבדק. - 3נספח                   

  העסקת קבלני משנה.  – 4נספח     

  בטיחות    -מסמך ז'

 בוטל. .6.1.2

  בוטל.  .6.1.3

 במסמכים  המזמינהקניין  .6.1.4
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של    המכרזמסמכי   רכושה  למ  המזמינההם  נמסרים  בלבדע  ציוהם  השתתפותו  אין    .לשם 

  כל שימוש אלא למטרה זו.  במסמכי המכרז לעשות 

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

כל שימוש, על  ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים    תוכל לעשות בהם  המזמינההמציע, וכי  

ציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי  המם  פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין א

   .שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך
  

 ם אישור הבנת תנאי .6.1.5

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

  .ועל ביצוע הפרויקט

וא מקבל על עצמו את  ה  כיהמציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, ו

' 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  

סיבה   מכל  מהצעתו  המציע  חזר  זה.  מסמך  פי  על  כתקפה  מוגדרת  זו  עוד  כל  מהצעתו  בו 

לפגוע    רשותליעמדו    -א  היש ומבלי  לרבות  המכרז  מסמכי  פי  ועל  דין  פי  על  הסעדים  כל 

  בכלליות האמור חילוט הערבות הבנקאית. 

 המכרז שינוי תנאי  .6.2

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות,   המזמינהכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים,   .6.2.1

מציעים במידה מהר  לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, בהתייחס לאחד או יות

 . המזמינה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי

תפורסם באתר האינטרנט של איגוד ערים שייעשה בהודעה בכתב    מכרזשינוי תנאי ה .6.2.2

בכתובתיכ "מכרזים"  www.kineret.org.il  נרת  לשונית  המ  .תחת  ם עי צי באחריות 

עם  בקשר  המזמין  שיפרסם  הודעות  אחר  האינטרנט  באתר  שוטף  באופן  להתעדכן 

למען הסר ספק מובהר, מכרז.  הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי ה   המכרז.

יהיה   לא  ניתנה  לשינוי  תוקף  כל  כי  אם  כך  אלא  בכתבעל  . המזמינה   מטעם  הודעה 

דעה כאמור ויצרף אותה כחלק וה   כלמורשי החתימה שלו על    אמצעותהמציע יחתום ב

 ממסמכי המכרז. 

תיבת  .6.2.3 נפתחה  בטרם  כאמור,  המכרזים  ועדת  ידי  על  שייערך  שינוי  כל  כי  מובהר 

 המכרזים, יחוייבו כל המציעים לעמוד במלוא תנאי המכרז המעודכן. 

  כללי הגשת ההצעות  .7

 התאמה לתנאי המכרז  .7.1

לכל להתייחס בהצעתו  ע  ציעל המההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.   .7.1.1

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

כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו. אין  

 להותיר סעיפים ללא מילוי. 

 ה,תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התני   המזמינה

הה לתנאי  ביחס  השמטה  או  תוספת  שינוי,  מקרה .  מכרזסתייגות,  בכל  ההחלטה 

    .  המזמינהמהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 
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הבהרה,  .7.1.2 לצורך  נוספים,  רלוונטיים  ומסמכים  פרטים  להצעתו  לצרף  רשאי  המציע 

מ  על  נדרשים  המציע  שלדעת  אחר  צורך  לכל  ו/או  דווח  עליהם  הנתונים   נתאימות 

  הבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.   ל

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור  .7.1.3

תהיה רשאית, על פי שיקול    המזמינהיהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח.  

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

 פתיחת הצעתו.  חרלא שהגיש, גם 

  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.  .7.1.4

לכךהמציע   .7.1.5 שמודע  במידה  כי  המכרזים  ,  ועדת  של  טעויות לדעתה  בהצעתו  נפלו 

סופר, תהא   טעויות  ו/או  תהא ההשלכה   המזמינה חשבוניות  הטעויות,  לתקן  רשאית 

  ות לאחר שבוצעו על ידיוי טעהכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון ה 

את .  המזמינה לעדכן  של המזמין  ועדת המכרזים  של  ו/או  של המזמין  חובתה  זו  אין 

 המציע בדבר תיקון הצעתו. 
 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .7.2

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

  בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות   זהז  ולמשתתפים אחרים במכר

 7כטופס  . המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת  ו/או תיאום מחירים כלשהו

  להזמנה זו ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.   

 הצעה חתומה  .7.3

    .המציעההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של 

ימצ בדבר  א  יאהמציע  עו"ד  שישור  בתאגיד,  שמדובר  ככל  לחילופין,  ו/או  בפניו  זכויות  חתימה 

נחתמו בפניו על ידי מורשה חתימה מטעם התאגיד וההחלטות  החתימה של החותמים על ההצעה  

  . שהובילו לחתימתו אלו נתקבלו בדירקטוריון החברה כדין

  .2כטופס מס'  להזמנה זו  נוסח האישור מצורף

  
   ההצעה  כיסמאופן הגשת מ .7.4

כל המסמכים המפורטים בסעיף   .7.4.1 כל   6.1.1על המציע לצרף להצעתו את  וכן את  לעיל 

  המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

) 1( עותק אחד  :  בשני עותקים, יוגש  הצעתו הכספית של המציעכל מסמך המכיל את   .7.4.2

 , ועותק נוסף שיסומן כהעתק. אשר יסומן כמקור

הצעתוי   יעהמצ .7.4.3 עמודי  כל  על  חתימה  מורשה  ובחתימת  חברה  בחותמת  כל חתום   .

 העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי. 

וכל חומר המכרזאת    גישיהמציע   .7.4.4 בכתב  כן  ,  פורסמה  שהועברהכל הבהרה  כשהן    או 

 בחותמת החברה ובחתימת מורשה חתימה בכל עמודיה.  חתומות

י, תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא יצורפו אליה עדבל, בהתאם לשיקול דעתה ההמזמינה

  המסמכים כמפורט לעיל. 

 תוקף ההצעה .7.5

חזרה, למשך זכות  ללא  בתוקפה,  ( ההצעה תעמוד  להגשת  90תשעים  מן המועד האחרון  ימים   (

  . ההצעות
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לתקופה    המזמינה הצעתם  תוקף  את  להאריך  מהם)  מי  (או  מהמציעים  לבקש  רשאית  תהא 

יותר או  אחת  של  התב  נוספת,  דעתה  לשיקול  להיעתר    .המזמינהאם  מתחייבים  והמציעים 

לבקשה. במקרה זה המציעים מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת זמן מקבילה  

כי כל מסמך או הצהרה אחרים שיידרשו הארכתם, הן על פי    הרמוב  להארכת תוקף הצעותיהם.

  להוראות המזמינה. ם תאדין והן על פי הוראות מסמכי המכרז, יוארכו בה

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

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

  כרז.נאי אשר הוא מחויב על פי תנאי המ דרישה או ת

  
  בדיקת ההצעות  .7.6

  .  , אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןהמזמינה דיההצעה תיבדק על י

  
 להצעות שהוגשו  בקשת הבהרות .7.7

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

   .בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

מ לגרוע  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ליכל מבלי  לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות,  ות האמור 

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

אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת,  

עמ  בחינת  לצורך  היתר,  המפורטים    תוידבין  סף  בתנאי  מטעמו,  הצוות  חברי  ו/או  המציע  של 

  בהזמנה זו. 

  המזמינה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה    לרשותהמציעים יעבירו  

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

  . הימנה

ציע לשאלת ועדת  בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מבמקרה של סתירה בין האמור בהצעה  

    המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.

לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו,    מכל מציע רשאית לדרוש  מכרזים  הועדת  

    ן בגילויו.י ועדה יש עניו המבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת 

, גם לגבי בעל  הנדרש למתן החלטותיה, גילוי כל מידע  מכל מציעמכרזים רשאית לדרוש  הועדת  

לרבות באמצעות אדם או תאגיד    ,ר שיש לו במישרין או בעקיפין, ולגבי כל גורם אחבמציעין  י ענ

שליטה   אמצעי  יותר,  או  אחד  ואחר,  עניין"  "בעל  זה:  (בסעיף  שליטה" "  -במציע    - אמצעי 

  . ובחוק ניירות ערך)  כהגדרתם בחוק החברות

כמפורט   הנדרשים  המסמכים  כל  להצעתו את  לצרף  מחובת המציע  לגרוע  כדי  לעיל  אין באמור 

  רת המכרז.בחוב

  
 והליך תחרותי נוסף משא ומתן .7.8

עם המזמינה .7.8.1 ומתן  משא  לנהל  זכותה  על  שומרת  שלה,  המכרזים  ועדת  באמצעות   ,

במכרז,  מספר   המתמודדים  בין  הפרויקט  פיצול  לרבות  מתאימות,  נמצאו  שהצעותיהם 

 ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.  מציעים בכפוף לכל דין 

המכרזים שלה, תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע    , באמצעות ועדת המזמינהכמו כן,   .7.8.2

(להלן:   ) על  "המציעים הכשרים"למציעים אשר עמדו בתנאי הסף והצעתם לא נפסלה 

 י נוסף, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: הליך תחרות קיום 
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ועדת    .א מאומדן  חורגות  המכרז  במסגרת  שהוגשו  המחיר  הצעות  כל  שבו  במקרה 

 המכרזים. 

שבו  .ב בין    במקרה  וההפרש  יותר מהצעה אחת,  הנמוכהה הוגשה    /  הצעה הכספית 

  10%הזולה ביותר לבין ההצעה הכספית הנמוכה/הזולה שלאחריה, אינו עולה על  

 (עשרה אחוזים).    

מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא, נתונה לשיקול דעתה המוחלט   .7.8.3

 קיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.  והבלעדי של ועדת המכרזים, וזאת גם אם הת

אחד  .7.8.4 בהתקיים  נוסף  תחרותי  הליך  לקיים  המכרזים  ועדת  יותר  החליטה  מהתנאים    או 

יע להם כי הם רשאים להגיש,  רזים בכתב למציעים הכשרים ותודשלעיל, תפנה ועדת המכ

ביחס למחיר הצעתם המקורית, בתנאים המיטיבים עם   סופיתבמועד שיקבע, הצעת מחיר  

המקורית  המזמין הצעתם  הכשרים   לעומת  למציעים  שיישלח  מיוחד  טופס  גבי  על  וזאת 

. הצעת המחיר  )"סףנוה  "ההליך התחרותי(להלן:    יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור

  : הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים, כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב

 .הליך תחרותי נוסף" - 14/2021"מכרז מס'   

תחליט .7.8.5 שבו  יפורסמו    במקרה  לא  כי  מובהר  נוסף,  תחרותי  הליך  לקיים  המכרזים  ועדת 

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

הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,  .7.8.6

מהמציעים כאמור    ע מצי  נענה לא  ותחליף את הצעת המחיר המקורית שהגיש. במקרה בו  

הנוסף   התחרותי  ההליך  במסגרת  משופרת  מחיר  הצעת  להגיש  המכרזים  ועדת  להצעת 

ובמועד שוועדת המכרזים קב  עה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת, בהתאם לדרך 

מטעם אותו    והקובעת במכרז  הצעה הסופיתכ  -יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש

 מציע. 

להגשת   .7.8.7 המועד  חלוף  תדרג לאחר  המכרזים  ועדת  המזמין,  לטובת  משופרת  מחיר  הצעת 

 את הצעות המחיר הסופיות אשר הוגשו ע"י המציעים כאמור לעיל. 

לגר  .7.8.8 ומבלי  מכרזבכפוף  מהוראות  הכספית    וע  ההצעה  תהיה  במכרז  הזוכה  ההצעה  זה, 

ועדת   בסמכויות  לפגוע  ו/או  לגרוע  כדי  באמור  אין  כי  מובהר  ביותר.  הנמוכה/הזולה 

ודות בין מספר מציעים  העב  פיצול  , לרבותועל פי כל דין  המפורטות במכרז זה  יםהמכרז

 חלק מהעבודות וכיוצ"ב.   ו/או הזמנת

שסבר .7.8.9 כי ועדהוה   הככל  ו/או    ,  לב  בתום  שלא  התחרותי,  ההליך  במסגרת  הצעה  ניתנה 

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   תהמזמין, רשאי  עם

תו/ם בוטלה בגין סעיף זה, לא  במסגרת ההליך התחרותי. למציע או המציעים, אשר הצע

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

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

 הסופית, היחידה והמוחלטת. 

רשאיתעדה  והו .7.8.10 כתהא  לקבוע  התחרותי,  ההליך  של  התקיימותו  משך  בכל  ההליך  ,  י 

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

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

זה,  בסעיף  כמפורט  התחרותי  ההליך  ובוטל  ככל  זה.  בסעיף  כמפורט  התחרותי,  ההליך 
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מציעים, אשר השתתפו בהליך התחרותי, תהא ההצעה  הצעתם המקורית הראשונית של ה

 הסופית היחידה והמוחלטת. 

רז לרבות  זכיית המציע, כמפורט בסעיף זה, כפופה לעמידתו בתנאי המכלמען הסר ספק,   .7.8.11

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

 יבה. כזוכה, את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בט

  
  סף תנאי  .8

  תנאי הסף להשתתפות במכרז .8.1

  : במצטבר התנאים הבאיםרשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל 

  . לפחות  )1ג' ( 200ני של קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג קבל  .8.1.1

  :1976  -כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   מציע בעל .8.1.2

לנהל על פי דין    סי החשבונות והרשומות שעליואת פנקאישור לפיו המציע מנהל   )1(

כי הוא    ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או לחילופין אישור

רואה חשבון/    פטור מניהולם של הנ"ל (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ 

 ;יועץ מס)

והמ )2( המכס  ולמנהל  השומה  לפקיד  שוטף  באופן  מדווח  המציע  כי  עלאישור    ע"מ 

 ; (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה/ רואה חשבון/ יועץ מס) הכנסותיו

פיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו  תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ל )3(

חוק   לפי  עבירות  משתי  ביותר  העסקאות)  בחוק  (כמשמעותו  אליו  זיקה  בעל 

בירות כאמור אז  משתי עעובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר  

האחרונה  העבירה  ממועד  שנה  לפחות  המצורף    -חלפה  התצהיר  את  למלא  יש 

 לחוברת המכרז; 4 מס' כטופס

יר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין, לפיו מתקיים אחד מאלה (יש למלא  תצה )4(

 לחוברת המכרז):  4 מס' כטופס את התצהיר המצורף 

סעיף    .א ל  9הוראות  זכויות  שוויון  התשנ"ח אנשים  לחוק  מוגבלות,    1998-עם 

 ון זכויות) לא חלות עליו; חוק שווי  –(להלן 

סעיף    (א)    .ב חלו   9הוראות  זכויות  שוויון  מקיים  לחוק  והוא  עליו  ת 

 אותן;     

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

הרווחה         העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  התחייבותו 

סעיף  החברת  והשירותים       לפי  חובותיו  יישום  לשם בחינת    9יים 

לשם קבלת הנחיות בקשר   –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך        

להטיל  ליישו        כדי  בה  שיש  כאמור  הנחיה  תינתן  לא  ואולם  מן; 

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

הכללי  (ג)      למנהל  לפנות  בעבר  המציע  מש  התחייב  העבודה  של  רד 

הורא   הרווחה         לפי  החברתיים  (ב)  והשירותים  משנה  פסקת  ות 

כאמור       שלגביה התחייב  פסקת    ונעשתה אתו התקשרות  באותה 

הנחיות    –משנה         קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  הצהיר  הוא 

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

  ליישומן;       
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על  יהמצ   (ד)     הצהיר  שמסר  ע  להעביר העתק מהתצהיר  התחייבותו 

  לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה        

  ימים ממועד ההתקשרות. 30ים החברתיים, בתוך והשירות      

להבטחת ההצעה .8.1.3 בנקאית  ערבות  בסעיף    צירוף  ובנוסח המפורט    9כמפורט  בטופס להלן 
 .3מס' 

כולל פרטי קשר, עבורם    ונים/גופים שונים,עבודה ש  מינימזמ  לפחות  ממליצים  5רשימת   .8.1.4

נשוא מכרז זה בין השנים   בטופס מס'   2021-2019ביצע המציע עבודות דומות לעבודה 

11. 

 .של המציע במיזמים דומים ובדבר יכולותי ממזמיני עבודה שוניםמכתבי המלצה  3צירוף  .8.1.5

 מבוטל .8.1.6

  אינם כוללים מע"מ.שם הרי כספיי  תנאי הסף מתייחסים לסכומיםו למובהר, כי ככל

  ערבות הצעה .9

במצורף להצעתו מציע  כל  יגיש  בתנאי המכרז,  עמידתו  בנקאית  להבטחת  בלתי    אוטונומית  ערבות 

להבטחת התחייבותו לעמידה  ₪)    שים אלףחמי (  ₪    50,000מאת בנק ישראלי, על סכום של   מותנית

   המכרז.בתנאי  

 . 3טופס מס'  הערבות תהא ערוכה בנוסח

החל  ת  ותבהער בתוקפה  לתאריך    202113.12.מתאריך  עמוד  מעת    202212.3.ועד  שיעודכן  כפי  או 

לתנאי בהתאם  להאריך   .ההזמנה  לעת  המציעים  על  הצעות,  להגשת  האחרון  המועד  שיידחה  ככל 

את    , או לתקופה הנזכרת בהודעה על הארכת המועד להגשת הצעות,מקבילה (בימים)בתקופת זמן  

  תוקף הערבות.  לפקיעתהמועד האחרון 

כי   המציעים,  לב  לבין תשומת  לעיל  המובאים  הנתונים  בין  מלאה  התאמה  על  ביתר  להקפיד  יש 

תיפסל    עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי המכרז  הצעה שתוגשנוסח הערבות שכן  

  ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

שים וכן הלאה, עד  ) חוד6ששה ( בזוכה  של ה  המכרז  מיד לאחר הכרזת הזוכה במכרז, תוארך ערבות 

להחלפתה בערבויות לפי הוראות הסכם ההתקשרות (ביצוע ו/או בדק וכיו"ב). לאחר שהזוכה במכרז  

, תוחזר  המזמיןחתם בינו לבין  הגיש את הערבויות הנדרשות ממנו בהתאם להסכם ההתקשרות שנ 

המכרז. ערבות  המחוי  לו  בשינויים  יחולו,  זה  קטן  סעיף  ככשיר  יבים,  הוראות  שייבחר  מציע  ,  2על 

 איגוד יפנה אליו בהתאם. וכן הלאה, ככל שה 3כשיר 

  

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

  . את הפרויקט המציא ערבות ביצוע, בהתאם לתנאי החוזה שהמציע שנבחר לבצע

הסכום הנקוב בה לחלט את  פרעון ומכרז ללהציג את ערבות התהא רשאית    המזמינה .9.1.1

(או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו  

למלא אחר סירב  ו/או  ובשלמות  בדייקנות  המכרז  תנאי  לא קיים את  הדרישות   ו/או 

עמד  שלא  ו/או  החוזה  חתימת  בדבר  ההוראות  לרבות  במכרז,  זכייתו  בעקבות  ממנו 

בויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך התחיי  במלוא

 אחרת מהוראות המכרז. 
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מובהר, כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר  .9.1.2

 תה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.אשר עומד לרשו

או לבסס דרישתה בקשתה  רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק    המזמינה .9.1.3

  .את על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנקאו לפנות קודם לכן אל המציע, וז

כל העלויות הכרוכות בהוצאת ערבות ההצעה ו/או בהארכתה יחולו על המציע בלבד,  .9.1.4

הא זכאי לשיפוי מאת המזמין, גם במקרה שבו הצעתו לא תוכרז כהצעה והמציע לא י

  זוכה במכרז. 

  

  

וכל לערער ו/או להשיג על זכיית מציע אחר במכרז, אלא אם כן  הוחזרה לו לא י  ערבותומציע אשר  

המציא לרשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעור ערבות בנקאית בגובה ובתנאי ערבות ההצעה  

חודשים מיום הגשת ההליך המשפטי שעניינו ביטול/ערעור/השגה על    6ה הינו  הנ"ל שתום תוקפ

כאהמזמינההחלטת   ה,  נערשר  תהיה  ההליך  בות  הסתיים  לא  עוד  כל  לעת  מעת  להארכה  יתנת 

  המשפטי. 
  

 צירוף מסמכים להצעה  . 10

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

  רים והמסמכים הבאים:האישו

 לעיל.  8סף כאמור בסעיף הצירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תנאי  .10.1

 ים להזמנה זו, כשהם מלאים וחתומים.ם המצורפטפסיה את .10.2

 בוטל.  .10.3

  

  תנאים נוספים:

כשהוא חתום    1את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בנספח    על המציע לצרף להצעתו .10.4

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

 המכרז, במידה וזכה המציע במכרז. מסמכי המציע להוציא אישור כזה, כמופיע ב

חברת   ע"י  חתימה  המורשה  הביטוח  סוכן   / הביטוח  חברת  ע"י  חתום  להיות  צריך  המסמך 

 הביטוח.  

  מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא, בשלב זה.   

המ .10.5 לצרף  רישום  יש  דין.  פי  על  המתנהל  מרשם  בכל  שהוא,  וסוג  מן  מכל  תאגיד  היה  אם  ציע, 

 שותפות/עוסק מורשה, על פי העניין.  רישום/תעודת התאגדות 

המציע הינו אזרח ישראלי ואם היה תאגיד אז כזה שהתאגד במדינת ישראל ועל פי דיני מדינת   .10.6

 ישראל;

טופס נרת (יש למלא את ימציע כלפי איגוד ערים כ היעדר ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא מצד ה  .10.7

 ).10מס' 

  
ו הבלעדי, לדרוש  ן שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתהמזמי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  לאחר  מהמציעים  מכל אחד 

ולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכ

  .מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעילהצוות עמידתו של המציע ו/או חברי 
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בטרם ייבחנו על ידי  להכשרת ההצעות    ם, כולם יחד ובמצטבר, הינם תנאי8בסעיף  התנאים המפורטים  

עם זאת,   באיזה מהם, הצעתו תהא פסולה ולא תידון בכלל., ומציע שלא יעמוד  ועדת המכרזים של המזמין

ועדת המ בסמכות  דיני המכרזים,  פי  על  כי  הסף של  כרזים  מובהר  תנאי מתנאי  על  להבליג  או  להכשיר 

    ו ניתן להכשרה.נבר בפגם מהותי בהצעה שאינהמכרז, ובלבד שלא מדו

  

   ופירוט/תיאור הצעת המציע   כמויותהכתב  -הצעת מחיר . 11

 כתב הכמויות  .11.1

  שני העתקים של מסמך זה. צרף, ויכתב הכמויות  במסמך ד'המציע ימלא את הצעתו 

הנ  המציע ימלא בהצעתו  כל הנתונים  . הסכומים שימלא המציע הם  דרשים בכתב הכמויותאת 

  ל אשר יזכה במכרז.  אלו שיחייבו את המציע אם וככ

להותיר  כל   אין  בשלמותו.  אותו  למלא  עליו  המחיר  בהצעת  סעיף  למלא  המציע  שנדרש  אימת 

  סעיפים ללא מילוי. 

הקבלן   זכאי  יהיה  לה  העבודה  הזוכה  התמורה  ביצוע  לפי  למחירים  תחושב  בהתאם  בפועל, 

  תב הכמויות. בכ

יצוע אותן  " ("אפס"), ייחשב הדבר כי ב0לא כלל המציע מחיר בעד יחידה או עבודה, או רשם "

יחידות או עבודות נכלל במחיר יתר היחידות והמציע לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין  

קרה ואי  ה הבלעדי, לפסול הצעה במרשאית, על פי שיקול דעת  המזמינה אותן עבודות או יחידות.  

ו/או    ההצעה אינה סבירה" עלולה לדעתה ליצור מצב בו  0ת מחיר כאמור ו/או מילוי מחיר "הכלל

מיתכס מונעת  שהיא  או  או    המזמינהסנית  חומרים  ליחידות  מחירים  להשוות  האפשרות  את 

  עבודות כלשהן. 

המציע למלא מחיר זהה בכל אחת  במידה וסעיף זהה מופיע בכתב הכמויות יותר מפעם אחת על  

הקובע  מהפעמים שהמחיר  כך  המציע  של  הצעתו  את  יתקן  המזמין  כך,  נהג  לא  והמציע  היה   .

  ף הזהה יהיה בעל המחיר הנמוך מבין השנים. לסעי

"ב את מחירי היחידה המתייחס לכל פריט ופריט, להפיק  צ מהעל המציע למלא בכתב הכמויות  

    ליו.תדפיס של הצעת המחיר ולחתום ע

הכמויות   בכתב  שיצוינו  ייווסלסכומים  המציע,  כדין   ףע"י  בכתב    מע"מ  לכך  המתאים  במקום 

      .הכמויות

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

  .לאורך כל תקופת ההסכם התייקרויות כלשהן

   
  

  -מוצר שווה ערך .11.2
בו מוגדר דגם וכד')    ןמתק  של    בכל מקום  מוצהקבלן רשאי    (מק"ט/ שם מתקן  שווה    רלהציע 

למתקן המוגדרערך, כאשר   ו/או למתקן שווה ערך  לדוגמת הדגם המצוין  מבחינת    הכוונה היא 

  . יבו, איכותו ומפרטו הטכני המהווהט

',  בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכובמסמכי המכרז,  בכל מקום 

ת  לצורך תיאור הטיב הנדרשהדבר  נעשה   יש לראות את שם המוצר כאילו  צריאור המווצורך   .

    שמעו בסעיף זה.רשאי להציע מוצר שווה ערך כמ מציעאו שווה ערך" וה"נכתב לידו 

מוצר   11.3 כי החלפתו של  דגם  מובהר  ערך,    קמדוי  שתוארו  או  דגם שווה  או  במוצר  בכתב הכמויות 

ומראש, יהא רשאי המציע    האיגוד ורק לאחר שיתקבל אישורם בכתב  תעבור לאישורם של נציגי
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כאמור.  הערך  שווה  בדגם  או  במוצר  שימוש  את   לעשות  להחליף  אישור  יתקבל  שלא    במקרה 

  המוצר או הדגם שתואר על המציע להשתמש במוצר כפי שהוגדר במסמכי המכרז ללא כל שינוי. 

  
 מטבע ההצעה  11.4

 .חדשים בלבדשקלים  יהיה  זו הצעהצורך המטבע שישמש ל

 הצמדה ומע"מ 11.5

  .הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ כומיםכל הס

כלשהוא למדד  צמודה  תהיה  לא  הקבלן  יהיה  הצעת  לא  והקבלן  ו/או  ,  תוספת  כל  לתשלום  זכאי 

  .התייקרות

 תנאי תשלום 11.6

  תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  

  
   הבחירה בין ההצעות . 12

  עות  ההצ קילתש .12.1

 עבודות עבור איגוד ערים כינרת.  ביצועניסיון עבר של המציע ב .12.1.1

, בין  להביא בחשבון  בבחירת הזוכה במכרז, רשאית ועדת המכרזיםבמסגרת שיקוליה   .12.1.2

רצונה   לשביעות  ראיות  מהמציע  ולדרוש  להלן,  שיפורטו  השיקולים  את  היתר, 

  להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות: 

 יין.  המבוקש, לפי הענ המחיר המוצע או  .12.1.3

ותחומי  יע בביצוע עבודניסיונו של המצ  .12.1.4 ות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו 

  לי מתאים; מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהו 

החברה  ניסיו .12.1.5 עם ן  בתאגיד,  שמדובר  במידה  או,  המציע,  עם  בעבר  עבודות  בביצוע 

מטעמו והפועלים  בו  השולטים  והגופים  בתאגידים   בותלר  היחידים  שליטה  בעלי 

  שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;  ת מידת , לרבואחרים

הטובין,  .12.1.6 השירות   המקרקעין,   איכות  או  מיוחדים המוצעי  יםהעבודה  נתונים  או  ם, 

  ;לחברהשלהם, והתאמתם 

  ; כפי שצורפו להצעה  המלצות אודות המציע .12.1.7

  דרישות מיוחדות שנדרשו במכרז, אם נדרשו כאלה.  .12.1.8

שיקיא מכלליות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  בא  המזמינה  של  הולין  לא  והפירוט  אלא    ,למעט, 

  . אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר המזמינהו  להרחיב

המכרז תהא רשאית ועדת המכרזים    ותנאירך בדיקת ההצעות ובדיקת התאמתן לדרישות  לצו

מטעמה. במומחים  באמ  להסתייע  לרבות  תקבע,  המכרזים  של  צעות  ועדת  מומחים  סיוע 

ל ובהתאם  האםמטעמה,  הבלעדי,  דעתה  ה  שיקול  ע"י  הוצעו  אשר  בהצעתו    מציעהמתקנים 

  מים לדרישות המזמין בכתב הכמויות. פירוט ותיאור הצעת המציע, תוא  -1במסמך ד'

 תיקון טעויות .12.2

ות  בהתאם לסמכוי ו  אופי הפגםהעניין ו  , לפימוסמכים  או יו"ר ועדת המכרזים  ועדת המכרזים

לקבל אחת מבין שלוש החלטות    , 1993- "גהמכרזים, תשנ לתקנות חובת    20ם בתקנה  שהוקנו לה

או    תיקון הפגם  ם שנפל בהצעתו,אפשריות: פסילת ההצעה, מתן אפשרות למציע לתקן את הפג

פגם בהצעה שאין בו כדי להשפיע על התחרות,    . הכשרת ההצעה תוך הבלגה על הפגם שנפל בה
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אם הוא ראוי    ליישק ל פני השניה,  עליו אינה מקנה כל יתרון להצעה אחת עבמובן זה שהבלגה  

צד אחר, הדבר    מקנה לאחד הצדדים יתרון כלשהו כלפיאינו  . ככל שהפגם  לתיקון או להבלגה

  . כדי פגם המצדיק פסילהל לא יעלה

ר  שמדובר בפגמים שמקורם בתום לב (טעות סופ  ה או תיקון הואיתרה מכך, שיקול נוסף בפסיל

סנות וניסיון להשפיע באופן בלתי הוגן על החלטתה של  או טעות חשבונאית), ולא מטעמי תכסי

די להשפיע על שיקול דעתה של ועדת  ה במכרז, ומשכך אין בהם כועדת המכרזים בבחירת הזוכ

  . המכרזים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הקביעה בדבר היותו של פגם טכני או כזה הראוי לתיקון  

המכרז  ועדת  של  בסמכותה  מצוי  הבלגה  בלבד  או  העניין,  לפי  המכרזים,  ועדת  יו"ר  ו/או  ים 

יוכלו לבוא בטענות כלפי המזמין בעניין    וההחלטה כאמור תעשה על ידם בלבד והמציעים לא 

   זה.

ו/או תביעות   טרוניות  ו/או  יוכל לבוא בטענות  לא  בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, המציע 

  . ימציע הרלוונטוהודעה על כך תימסר ל  שהדבר יירשם בפרוטוקולמכרזים, ובלבד  כלפי ועדת ה 

   פסילת הצעות .12.3

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

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

  לו בהצעה בתום לב. למחול על פגמים טכניים שיפ  המזמינה ל לגרוע מזכותה ש 

  

על פי  על פי כל דין ו  של המזמין  ת לרשות ועדת המכרזיםומבלי לגרוע מכל זכות וסמכות העומד

הוגשו   אשר  הצעות  לפסול  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  ועדת  זה,  מכרז  הוראות 

 להלן:  מהסיבות המפורטותלמכרז זה, 

ו/או מסויגת ו/או מוטעית ו/או  ית ו/או חסרה ו/או מותנית  בהצעה חלק   ככל ומדובר )1(

הנחות   על  מסמכי  מבוססת  ו/או  המכרז  של  מוטעית  הבנה  על  ו/או  נכונות  בלתי 

ביחס  וטעמיה  הוועדה  החלטת  אחרת.  המכרזים  ועדת  החליטה  אם  זולת  המכרז, 

 להצעה או למספר הצעות יירשמו בפרוטוקול.  

הלי )2( נקיטת  או  פירופתיחה  רגל,  פשיטת  פכי  נכסים,  כינוס  כנגד  ק,  והסדר,  שרה 

בהחלטה שניתנה על ידי בית המשפט    המציע, ובלבד שההליכים כאמור לא התבטלו

ון במעמד הצדדים, או בהחלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת שלא ניתן  לאחר קיום די 

ועדת לערער עליה או שחלף המועד האפשרי לכך, או תוך פרק זמן סביר שקבעה לכך  

 המכרזים. 

 אות מסמכי המכרז. על מניות במציע של הור הפרה מצד המציע ו/או ב )3(

של המציע אשר    שינוי בשיעורי האחזקות של בעלי המניות במציע ו/או בהון המניות )4(

 ארע לפני הזכייה במכרז, אלא אם כן נתנה ועדת המכרזים אישורה לשינוי זה. 
עניין במציע   בעל  ו/או  בעל מניות  ו/או  כל שינמציע  על  לוועדת המכרזים  וי במציע  יודיע מייד 

בתנ עמידתו  על  להשפיע  עלול  אשר  במציע  עניין  בבעל  ו/או  מניות  בבעל  לצורך  ו/או  הסף  אי 

במכרז כאמור לעיל (תנאי סף להשתתפות במכרז). אי מתן הודעה על שינוי כאמור  השתתפות  

 כרזים.  עלול לגרום לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתה של  ועדת המ
ו/א גוף המציע או בעל מניות במציע  כל  וכן  עניין בו  ידם או בעל שליטה בהם  ו בעל  נשלט על 

ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בקשר    יודיע מיידית לוועדת המכרזים על כל מקרה של
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ועדת   פי שיקול דעתה של  על  לגרום לפסילת ההצעה,  עלול  כאמור  הודעה  זה. אי מתן  למכרז 

 מכרזים. ה
ם, יחליף מידע עם מציע אחר או  אף לא אחד מה  -ל עניין במציעמציע ו/או בעל מניות ו/או בע

  ו בעקיפין קשר למכרז.  עם גורם אחר אשר עשוי להיות לו במישרין ו/א

  

 הזוכה במכרז  .12.4

ו/או   לה  הוגשו  אשר  ההצעות  את  תשקול  המכרזים  שועדת  עם  ללאחר  מו"מ  שניהלה  אחר 

קיי  המציעים  תו/או  הליך  נוסףמה  ו/חרותי  לעיל  כמפורט  מה,  קיבלה  הבהרות,  מציעיאו  ם 

ותודיע  בחרה,    ןבה  ו/או ההצעות  תחליט הועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצעה

מובהר כי חוזה ההתקשרות לא יחייב   על זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע החוזה. 

למציע    המזמינהאת   נמסרה  לא  עוד  עוד החוזכל  וכל  זכיה  עלהודעת  נחתם  לא  מורשי    ה  ידי 

 זוכה צו התחלת עבודה. קבלן הונמסר ל המזמינההחתימה של 
על בחירת לא לבחור כל הצעה    ועדת המכרזים רשאית להחליט  ההצעה המתאימה ביותר או להחליט 

  . למזמיןלהבטיח את מירב היתרונות  שהיא, והכל במטרה 

ל או  מהצעתו  בו  חזר  אשר  מזוכה  בהוראות  לאמור  בהתאם  פעל  זה,  א  ועדת  כרז  רשאית 

ובתוך כך להודי ע פורמאלית על בטלותה, תוך  המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, 

למציע, כאשר מיום משלוח ההודעה כאמור יהיה האיגוד רשאי לנקוט בכל פעולה    מתן הודעה

ו/א לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה  בכל  שימצא  ולנקוט  כנגדו  ו תביעה 

על פי דין מן  צעד אחר הנ פיצוי  ו/או חילוט ערבות ו/או  לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד  ראה 

 ל מי מטעמו. המציע שחזר בו מהצעתו וכ
  

  
 וניהול מו"מ פיצול המכרז ובחירת היקף העבודה .12.5

תאימות תוך  לבחור מספר הצעות מ  ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשאיועדת המכרזים תהא  

ה  ו פיצול  ביניהן,  בהתאם  /התקשרות  שונות  הצעות  לבחור  ו/או  מהצעה  חלק  בחירת  על  או 

  . בכתב הכמויות השוניםפריטים ל

שומ המכרזים  העבודה  ועדת  היקף  את  לקבוע  וכן  הזכייה  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  רת 

  שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות ניהול מו"מ.  

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

 לדיני המכרזים.
למציע שהצעתו להציע  הזכות  הינה ההצעה השנייה    וועדת המכרזים אף שומרת לעצמה את 

במדרג או לכל המציעים גם יחד להשוות את הצעתם למחירי ההצעה הראשונה על מנת לזכות  

  פרויקט.  בביצוע  חלק מהיקף העבודות ב

ומו של הליך תחרותי נוסף, יחולו  שינויים המחויבים, לרבות קימובהר כי יתר תנאי המכרז, ב

  את ביצוע העבודות המכרז כאמור.   על כל המציעים גם במקרה והאיגוד יבחר לפצל

 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות .12.6

ות אל המציע  את הזכות לפנשומרת לעצמה    ועדת המכרזים מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין,  

במדרג   וזאתהשני  הצעתו  עפ"י  הפרוייקט  את  שיבצע  מנת  על  על    ההצעות  שהוכרז  לאחר  גם 

ו/או אינו  הראשון אינוזוכה אחר במכרז, כל מקום שהזוכה   עומד בהתחייבויותיו עפ"י     כשיר 

  תנאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר. 
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א עשה  על קבלת הצעתה. ל  ועדת המכרזיםל יע  וד להם  מיי  7למציע שידורג שני תהא שהות של  

ה המציע  רשאית  כן  תהא  בשלילה,  שהשיב  או  שני,  המכרזיםמדורג  את    ועדת  ולהציע  לחזור 

  שידורג שלישי וכך הלאה. הצעתה זו למציע 

מובהר כי עד להכרזת הזוכה במכרז, לאחר שנסתיימו מלוא הליכי המכרז, כל הצעות המציעים  

  ה שלהם ככל שיעלה הצורך. ם יידרשו להאריך את תוקף הערבות ההצע יעמדו בתוקף והמציעי

 סייגים   .12.7

האמור   אף  דין,    לעיל,על  כל  פי  על  מסמכויותיה  לגרוע  המכרז ומבלי  שלא  ועדת  רשאית  ים 

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

  המכרזים.   ו/או מאת ועדת המזמינהשיפוי מאת 

 ההסכם .12.8

מובהר, ספק  הסר  החו  למען  לחתימת  עובר  ידי  כי  על  בפועל  התחלת    המזמינהזה  צו  וקבלת 

  ים.תוקף בין הצדד -עבודה לא יהא קיים חוזה בר

  זכות עיון בהצעה הזוכה .12.9

התשנ"בה המכרזים,  חובת  חוק  עפ"י  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  חובת  (להלן:    1992- מציע  "חוק 

הצעתו במידה וזכה. משכך,  מציעים אחרים לראות את    ינה פניות של ), יתכן שתהי המכרזים"

תו, בכפוף  התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעמצהיר המציע, כי אין לו  

 לחוק חובת המכרזים.  

מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז, ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים לכך  

יעים אחרים, ככל שיתבקש מוועדת  מלואה, על כל פרטיה ומסמכיה, בפני מצשהצעתו תיחשף ב

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

הצעתו המלאה של המציעה הזוכה, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין  

ב אין  כי  מובהר  המכרזים.  ועדת  לקבל  ו/או  המכרזים  מוועדת  לגרוע  כדי  ההחלטה  אמור  את 

הסופית בעניין, אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות  

  . כל דין

מובהר כי זכות העיון תחול על כל המציעים במכרז באופן מלא וגם הזוכה במכרז יהא רשאי  

מהח  לגרוע  מבלי  האחרים,  המציעים  בהצעת  סודות  לעיין  ו/או  פרטיותם  על  לשמור  ובה 

הסמכות להחליט על מתן זכות העיון במסמכי המכרז,  ריים או מקצועיים של המציעים.  מסח

שלא זכו, נותנה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. הדברים נכונים  לרבות הצעות של מגישים  

של סוד מקצועי    גם לגבי קביעתה של ועדת המכרזים בדבר אי גילוי מסמך כלשהו מחמת קיומו 

, מציע שיבקש שלא לכלול חלק מהצעתו במסגרת זכות העיון  וע מהאמורמבלי לגר   ו/או מסחרי.

מקצועי,   ו/ו  מסחרי  סוד  של  קיומו  תדון  מחמת  המכרזים  וועדת  להצעתו  זו  בקשה  יצרף 

בבקשתו במידת הצורך ואין בכך כדי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים להחליט בעצמה על  

  ל סוד מסחרי ו/או מקצועי. קיומו ש

לא יאפשרו ליתר המציעים לעיין בחלקים מהצעתו, לא יאושר לו עיון  יע שביקש שכמו כן, מצ 

 באותם המסמכים של המציעים.  

  
  

  תנאים כלליים  . 13

  דין חל .13.1
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תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל   ההצעות.  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת

ייחשבו והמציעים  לצורך  דין,  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  והגשת    כמי  בהליך  השתתפות 

  . ההצעות

 ייחודית  תניית שיפוט .13.2

  אביב. -בעיר תל מוסמכיםיידון אך ורק בבתי המשפט ה  לפרויקטכל עניין הנוגע  

  הוצאות ההשתתפות בהליך .13.3

מאת   שיפוי  לכל  זכאי  יהא  ולא  בהליך,  השתתפותו  בהוצאות  לבדו  ישא  בגין    המזמינההמציע 

   .ת אלההוצאו

 העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות יבי לביצוע ואישור תקצ ביטול ההליך .13.4

א  המזמינה .13.4.1 לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  הליךרשאית,  זה  ת  .  מכרזי 

רשאית   זה  באמצעות    המזמינהבמקרה  או  בעצמה  הפרויקט  את  תאגיד  לבצע 

, מכל ר לכךכל טענה או תביעה בקש, מבלי שתהא למציעים  תי/ עירוני ממשלסטטוטורי/  

   .וסוג שהואמין 

חלקו,     .13.4.2 או  כולו  במכרז,  העבודות  תקציביביצוע  אישור  בקבלת  בקבלת    מותנה  וכן 

. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או  היתרים מהרשויות השונותאישורים ו/או  

ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות ור התקציבי  , כתוצאה מאי קבלת האישחלקו 

למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את הגשת ההצעות    האמור. בעצם

לעיל כהאמור  תביעה  ו/או  דרישה  טענה,  כל  על  מוותרים  זה    המזמינהנגד  ,  בעניין 

, בקשר עם ביטול  המזמינהומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד  

 י המכרז. ו דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפהמכרז ו/או כל חלק הימנו ו/א

זה  .13.4.3 ומטעם  תקציבי,  אישור  קבלת  מאי  כתוצאה  המכרז  ביטול  של  במקרה  כי  מובהר, 

ר זכאים  יהיו  מחיר  בלבד,  להחזר  המכרז  מסמכי  שרכשו, עלות  וכשי  המכרז  מסמכי 

הוצאה   וכל  ההצעה  הכנת  הוצאות  לרבות  כלשהו,  נוסף  לפיצוי  זכאים  יהיו  לא  אולם 

   אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. 

מור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה שתיבחר ף לאבנוס  .13.4.4

רם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז, הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיג

גרת הצעתו, ללא כל תמורה נוספת, לפי  הבנקאית שהגיש במסיאריך את תוקף הערבות  

כאמורהמזמינה  דרישת הערבות  שהארכת  ובלבד   ,) ששה  על  תארך  לא  חודשים6,   ( 

על  ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש  

שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי    כל טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב

ולרבהמזמינה כאמור  תוקף הערבות  עם הארכת  בקשר  המכרז, ,  ביטול  של  במקרה  ות 

   תקופת הארכת הערבות כאמור. לאחר חלוף 

  ינה המזמ מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה,    .13.4.5

למכרז,  במסגרת הצעתו  הזוכה  שהגיש המציע  ערבות ההצעה  לחלט את  רשאית  תהיה 

ו להאריך את תוקפה של  כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבות

 מור בסעיף זה.ערבות ההצעה כא
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   הצעה בודדת .13.5

  .רשאי להגיש הצעה אחת בלבד מציעכל 

ששולט   מי  על  גם  חל  לעיל  שלישי  ,  במציעהאמור  גורם  ידי  על  הנשלט  או  ידו,  על  הנשלט  או 

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

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

  קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .13.6

, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות  ]"הזוכה המקורי"  -להלן  [ם זוכה  היה וייקבע על ידי ועדת המכרזי

ב  המקורי  הזוכה  של  זכייתו  כי  מוסמך  משפט  בית  ידי  על  ייקבע  משפטי  תחתיו  הליך  וכי  טלה 

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

פעולות שכבר בוצעו על  דו"ח עדכני באשר לבצירוף    את כל המידע המצוי אצלו  רשותלולהעביר  

הוראו  את  לקיים  זה  ובכלל  ומסודר,  בטוח  באופן  לעבודה  האחר  הזוכה  כניסת  ולאפשר  ת  ידו, 

  יות על אתר העבודה. בדבר מועד העברת האחר הפרויקט  מנהל

 סתירה בין מסמכים  .13.7

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

כמסמך   אליו  המצורף  המזמין  וההתקשרות  עם  המטיבה  ההוראה  תועדף  נספחיו,  על   ,'

  ).המזמינה(

 אחריות המציע למידע  .13.8

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

ידי  ליד על  המכרז המזמינהיו  במהלך  מטעמם  מי  או  המכרזים  ועדת  הינה    ,  ואחריו)  (לפניו 

לכל  המזמינהבאחריות המציע בלבד, כך ש , ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות 

ו/או הפס נזק  צד שלישי כלשהו עקב    ד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם אוסוג שהוא של 

  הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור. 

 המזמינה סמכות  .13.9

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

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

  הצדדים ואופן משלוח הודעות בותכתו .13.10

של  כתובת לעיל  היא  המזמינהה  ככתובת  כמפורט  תיראה  המשתתפים  של  כתובתם  שנקבעה  . 

  במסמכיהם. 

בדואר רשום,    המשתתפיםו/או ועדת המכרזים לכתובת    המזמינהעל ידי    כל הודעה אשר תישלח

אצל   התקבלה  כאילו  המשלו  המשתתפיםתיראה  מיום  עסקים  ימי  שלושה  נשלחה  תוך  אם  ח; 

ביום העסקים שלאחר היום  המשתתפים  כאילו התקבלה אצל    ראהתי   או בדוא"ל   בפקסימיליה

  בעת מסירתה.  –בו נשלחה; ואם נמסרה ביד  
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  1מס' טופס 

  14/2021מכרז  – טופס הצעהאישור הבנת תנאי ההזמנה ו

 תאריך __________ 
  לכבוד 

  איגוד ערים כינרת  
  עמק הירדן  ד.נ.

  
    ,א.ג.נ

  לשיקום והסדרת חוף דגניה  14/2021 ס'עם הליך תחרותי נוסף מ פומביכרז מ ן:הנדו

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

נוסף   דגניה  14/2021מס'  תחרותי  חוף  והסדרת  ובדקנו  ,  לשיקום  בהם,  האמור  את  והבנו  למדנו 

העשויים להשפיע על הצעתנו או  תנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים,  בקפידה את כל הדרישות, ה 

הבנה של  - עה או איידי-איעל ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה ב

ביצוע   על  או  הצעתנו  על  להשפיע  העשויים  ומשפטיים,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  תנאים  דרישות, 

 הפרויקט. 
ככל הנדרש, נפעיל  צוותי עבודה במקביל על  .  הינו חודשייםביצוע העבודות  ך תקופת  שמידוע לנו כי   .2

  מנת לעמוד בלוחות הזמנים כאמור. 

 . המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל נספחיה אנו הח"מ, מסכימים לתנאים .3

מחייב   עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה .4

 מבחינתנו. 

נו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  מצהירים, כי ידוע ללמען הסר ספק, אנו   .5

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

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

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

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

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

ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם  דרישתכם  פי  על  אנו מתחייבים לבוא למשרדכם   .6

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

 פקיעת ערבות (כולל הארכה).הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך   .7

למנועאנו מתחיי .8 ג  בים  ו/או י את  הצעתנו  פרטי  בכ  לוי  לאחרים  לגלותם  אחרים  לא  ולמשתתפים  לל, 

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני    ו/או בכל חלק ממנההצעתנו זו  כי אין ב   אנו מצהירים .9

ב  מזמיןלשפות את ה   יםמתחייב  אנושל צד שלישי.   ו/או הוצאומיד עם קבלת הדרישה  נזק  ת  גין כל 

ל למ  ין מזמ שייגרמו  מטעמוו/או  כאמור.  י  רוחני  קניין  ו/או  יוצרים  זכויות  של  הפרה  כבטחון    עקב 

פר כל  על  הצעתנו,  לפקודתכם  לקיום  ערוכה  בנקאית,  ערבות  בזאת  מצורפת  ונספחיה,  בהתאם  טיה 

 להזמנה להציע הצעות.  9בסעיף  לתנאים המפורטים

הביטוח,  יד בידיכם את פוליסות  וחזר לידינו לאחר שנפק ת קיום ההצעה תהערבות הבנקאית להבטח . 10

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו. 

נ . 11 ולא  הנזכרים  במידה  האחרים  המסמכים  את  ו/או  הביטוח  פוליסות  את  ו/או  הערבויות  את  פקיד 

ים (תרופות  דית, כמוגדר בחוק החוז, יראה הדבר כהפרה יסוימים קלנדאריים  7תוך    בהסכם הנכלל

, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות  1970- הפרת חוזה) תשל"א  בשל
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כפיצוי   במהלך  הבנקאית  ו/או  ההסכם  הפרת  בשל  לכם  שנגרמו  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע 

 ., וכן להתקשר עם מציע אחר בהתאם לשיקול דעתכםהמו"מ

ל כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החוזה על  עו כי מועד תחילת ההתקשרות,  ים כי הבנ אנו מצהיר   . 12

 וקבלת צו התחלת עבודה.   איגוד ערים כינרתידי 

בש"ח    אחד (  סכום  בו  שלנו ע"ג כתב הכמויות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  הצעת המחירב  רצ" . 13

 כדלקמן:  )לא כולל מע"מ 

  ."מש"ח לא כולל מע______________________________________________________

  
  
  
  כבוד רב, ב
  
  

      
  ריך תא  חתימה וחותמת   שם המציע 
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  2טופס מס' 
  

  

  

  14/2021מכרז  – אישור זכויות חתימה 

  _ תאריך: _________

  

  לכבוד 

  איגוד ערים כינרת  

  

  א.ג.נ.

  אישור זכויות חתימה הנדון: 

  

מאשר  ניהנ  ____________________ עו"ד  החתום/,   ,____________________ כי  על  בזאת,  ים 

על   שהוגשה  הצעותההצעה  להציע  ההזמנה  במסגרת  "המציע")  (להלן:   ____________________   ידי 

נוס  מכרזל תחרותי  הליך  עם  דגניה  14/2021מס'  ף  פומבי  חוף  והסדרת  את    לשיקום  לחייב  מוסמך/ים 

  ימתו/ם. המציע בחת

  

  במקרה של תאגיד 

  

הח"מ,   כי _________ עו"ד  אני  מאשר  קי   _____ ח"פ    ____________   ,  חברה  נכון  י הינה  ופעילה,  מת 
זה  אישור  את    לתקנון בהתאם  ;  לתאריך  לבצע  ההחלטה  את  לקבל  החברה  רשאית  התקשרות  החברה, 

זה;   במכרז  ה"ה  התאגיד  הינו  _____________   "ז ת  ______________ כי  מטעם  רש מו ,  החתימה  ה 
כ   התאגיד  מוסמך  בשמה והוא  חתום  בנוגע    יום  מסמך  כל  ל על  ההחלטות  זה;  במכרז  צורך  להתקשרות 

זה  במכרז  התאגיד  מטעמו    התקשרות  החתימה  מורשה  למסמכי  והסמכת  ובהתאם  כדין  נתקבלו 
של   נשוא  ו   יד התאג ההתאגדות  ההתקשרות  לצורך  נדרשים,  אם  הנדרשים,  והאישורים  ההחלטות  כל 

  התקבלו כדין. ההחלטה הנ"ל  

  

  

  

  ב, בכבוד ר

  

 _________ _________  
  עו"ד (חתימה + חותמת)                      
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  3טופס מס' 

  14/2021מכרז  -  ערבות בנקאית 

  תאריך: __________ 

  לכבוד 

  איגוד ערים כינרת  

  א.ג.נ.

  _______           ערבות בנקאית מס' ן:הנדו

  

ת כלפיכם לשלם לכם כל  ____ (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזא________________על פי בקשת  

(להלן: "סכום הערבות"),    ₪)אלף    חמישיםבמילים:  (  ₪  50,000של  סכום לפי דרישתכם, עד לסכום  

הכל למדד,    צמוד בהתחייבויותיו  המבקש  של  לעמידתו  הליך  בקשר  במסגרת  שהגיש  בהצעה  ולות 

    .חוף דגניהלשיקום והסדרת  14/2021מס' מכרז לההזמנה להציע הצעות 

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

  סטיקה ולמחקר כלכלי;לסטטי

הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן    רישתכםאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי ד .1

ובכל   (מיידי  שבעה  יאוחר מתום  לא  ימים 7מקרה  לפי   )  במשרדנו,  דרישתכם  תנו  וב כת  ממועד קבלת 

  הבאה: ________________________________________. 

שתהיה לשיעורין, וכי  פק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול  הסר סלמען   .2

ה  התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעל 

  . על סכום הערבות

לנמק, לפרט,    תי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר,ב ערבות זה היא בלהתחייבותנו לפי כת .3

  ום מאת המבקש.לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשל

  כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4

 . 12.3.2022יך ועד לתאר 13.12.2021מתאריך החל  ובתוקפ  יעמודכתב ערבות זה  .5

  כמפורט לעיל. דד המחירים הערבות תהיה צמודה למ  .6

  

  

  

  בכבוד רב, 

  

 _______________  
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  4טופס מס'                 

  

    – לשיקום והסדרת חוף דגניה   14/2021' מסמכרז 

  נוסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

  

  תשלום שכר מינימום כדיןתצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ו .1

 ___ ת.ז.אני הח"מ  ה  _______  את  לומר  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  אהיה  _______________  וכי  אמת 

  ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועי

" (להלן:   ___________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  עם  הגוףהנני  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   ("

  הגוף.   וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם. אני מצהיר/ה כי הנני מים כינרתד עראיגו
  

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

  מבין/ה אותו.  

ם זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  י חוק עובדי עבירה לפ  –  "עבירה"משמעותו של המונח  
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1987-נימום התשמ"זאו לפי חוק שכר מי   1991-), התשנ"א הוגנים

התשע"ב  2בסעיף   העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  ה 2011-לחוק  הוראות  על  עבירה  גם  חיקוקים  , 
  ו חוק. המנויות בתוספת השלישית לאות

  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

  )במשבצת המתאימה  Xסמן (

   אליו זיקה  ובעל  הורשעוהמציע  ההצעות    לא  להגשת  האחרון  למועד  עד  עבירות  משתי  ביותר 

והסדרה ש  עבודותלביצוע    2021/14  ") מטעם המציע בהתקשרות מספרמועד להגשה(להלן: " ל שיקום 

 .חוף דגניה

 עד  לפחות ממו  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעו  המציע או בעל זיקה אליו

 ה.  האחרונה ועד למועד ההגשההרשעה  

   זיקה אליו עבירות    הורשעוהמציע או בעל  לפחות    ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי 

  ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.   

  

  אמת.  להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל מי, זה ש

  שם: ___________________ 

  חתימה: ________________ 

 ______________ : ___תאריך
  

  

  עו"ד  אישור

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

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

  

 ____________________   ____________________  _______ _____________  
  חתימת עוה"ד   שיון עורך דין חותמת ומספר רי  תאריך 
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  14/2021מכרז  – גבלותתצהיר בדבר העסקת עובדים עם מו .2

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

  

  איגוד ערים כינרת התקשר עם  ____________ שהוא הגוף המבקש להנני נותן תצהיר זה בשם _______ 
  מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.   "הגוף"). אני מצהיר/ה כי הננילן: (לה

  

  במשבצת המתאימה): X(סמן 

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

   חלות על המציע והוא  1998  -ות, התשנ"חן זכויות לאנשים עם מוגבללחוק שוויו   9הוראות סעיף  

 מקיים אותן.   
  

חלות על המציע נדרש    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9עיף (במקרה שהוראות ס

  במשבצת המתאימה):  xלסמן 

 עובדים.   100-המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 
  

  מתאימה):במשבצת ה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק (

  זכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  המציע מתחייב כי ככל שי

לשם שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים  לאנשים   לחוק  מוגבלות,  זכויות  עם 

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –ךורהצ  ובמקרה  ,1998-ח שנ"הת

   לפנות בעבר  התחייב  העבוהמציע  משרד  של  הכללי  והרוולמנהל  החברתיים  דה  והשירותים  חה 

,  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום   לשם בחינת

(במקרה שהמציע התחייב בעבר    ליישומן  ל הנחיות ליישום חובותיו פעל הוא פנה כאמור ואם קיב 

  שלגביה נתן התחייבות זו).  לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות

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

  

  ר עורך הדין שואי

שרדי  ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במ_________, עו"ד מאשר/אני הח"מ ____________ 
ב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה  אשר ברחוב ____________ בישו

וכי  /על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו ה להצהיר אמת 
  יר דלעיל.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיהיה/תהיה צפוי/ה 

       

_______________ _____         ____________________           ____________________  
  מה חתי               חותמת ומספר רישיון                                  תאריך 
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  7טופס מס'              

  

  14/2021מכרז  –י תשלום "דמי תיווך" בדבר אהצהרה 

  

והאי .1 לחובות  עלינו בנוסף  החלים  לרב  סורים  הדין,  העונשין, התשל"זמכוח  חוק  אנו הח"מ  1977-ות   ,

 ______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: 

ת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  קיפין, כל טובלקבל, במישרין ו/או בע  לא להציע ו/או לתת ו/או .1.1

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

ו/או    המזמינהו/או עובד  באיגוד  או של נושא משרה    המזמינה")  המזמינה"  –(להלן    ערים כינרת

 הנובעים ממנו.  השר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנ מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בק

  המזמינה ו/או עובד   ברשות ן, עם נושא משרה לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפי .1.2

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

 ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

  המזמינה ו/או עובד  ברשות , עם נושא משרה  ולה, במישרין ו/או בעקיפיןאו לשתף פע לא לשדל ו/ .1.3

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

 תחרותית.

ו/או כל    המזמינהלעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של    1.3  -  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   .1.4

 מהם.  חוזה/הזמנה שנובעים

מה  שומרת לעצ  המזמינהידוע לנו כי    לעיל,  1נו בניגוד לאמור בסעיף  במידה והתעורר חשד סביר כי פעל  .2

הזכ הבלאת  דעתה  שיקול  עפ"י  נעשתה  ות,  כי  חשד  קיים  לגביו  ההתקשרות  בהליך  לשתפנו  לא  עדי, 

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

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

 תקשרות. את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההשהוא 

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

 ו. ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנ  המזמינהדרך שהיא בהליך התקשרות של 
  

  על החתום: ולראיה

  

  שם: _____________________                   

  _ חתימה: __________________                  

  ותמת (חברה): ______________ ח
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  8טופס מס' 

  

  

  14/2021מכרז   –תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה 

  

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

  ב כלהלן:ים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתנשלא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעו

ומוסמך   .1 "המציע")  (להלן:  אני מנהלה/ת של _________________ בע"מ ח.פ. ______________ 

מהצעתה   כחלק  מטעמה  זה  תצהיר  החב  2021/14למכרז  ליתן  והחלטות  החברה  תקנון  פי  רה  על 

 שהתקבלו בעניין. 

הע .2 בביצוע  יזכה  המציע  אם  כי  להצהיר,  להריני  מתחייב  הוא  זה  מכרז  פי  על  תנאי  בודות  בכל  עמוד 

 המכרז, המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו. 

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

ל יעמדו  זה,  עראיגותצהיר  כינרתד  המכרז    ים  מסמכי  פי  על  ו/או  דין  כל  פי  על  הסעדים  לרבות  כל 

 חילוט ערבות ההצעה. 

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

  

  ולראיה באתי על החתום, 

  

  

                   _____________  
  חתימת המצהיר/ה                   

  

  אישור

ה בפניי  /___, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצבעו"ד _____________ מ.ר. ______ח"מ,  אני ה

 ___ עצמו/המר/גב'  זיהה/תה  אשר   _____________    /  ____________ __________שמספרה  בת.ז. 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן   המוכר/ת לי באופן אישי, 

  ישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, א /יהא

       

  

    ___________________  
  עו"ד (חתימה +חותמת)                                   
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  9טופס מס' 

 14/2021מכרז  – קבלנים –מדיניות איכות והגנת הסביבה 
  

  __ ___תאריך _____                  לכבוד 

  איגוד ערים כינרת 

  א.ג.נ.,

  לשיקום והסדרת חוף דגניה  14/2021מס' מכרז הנדון: 

   ות איכות הסביבהודות בהתאם למדיניאישור על ביצוע עב 

  

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

  ").המדיניותקיבלה על עצמה (להלן: "  המזמינה(הרצ"ב), אשר 

ב .2 במהלך  כי  להצהיר,  במסגרת  הנני  העבודות  מס'  יצוע  ביד    ,14/2021מכרז  לסייע    ה המזמינאפעל 

  מה, ובכלל זה אפקח ואוודא כי:  ליישם את המדיניות שקיבלה על עצ

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

  רד להגנת הסביבה). משרד התחבורה והמש

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

 חומרים מזהמים אחרים. 

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

 המטפל בפסולת מסוג זה. 

זכוכית וכדומה) יופנו    טיק,בניין, נייר, מתכות למיניהן, פלסכל פסולת הניתנת למיחזור (פסולת   .2.4

 לאתרי מיחזור ייעודיים. 

 טמנה מאושר.יחזור תפונה לאתר השאינה ניתנת למכל פסולת אחרת  .2.5

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

 פי הוראות כל דין. 

ייחשבו כפסולת בניין שתופנה    בהם שימוש באתר,  וחלקי צנרת שלא נעשהשאריות בטון ואספלט   .2.7

 לאתר ייעודי. 

ניידים לרווחת    יום,  20  - דול ממתנהל לאורך זמן הגבכל אתר בנייה אשר   .2.8 יש להתקין שירותים 

 הפועלים. 

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

ם שינוי תכנית העבודה ו/או  לת ביצוע העבודה, בקשר עמטעם המזמין, קודם לתחי  המנהלועץ עם  להיו 

 ה. אופן ביצוע 

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

 על חוקי הסביבה. 
     

  בכבוד רב,  

  

                    _________________  
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  10טופס מס' 

  

  דגניה סדרת חוף לשיקום וה  - 14/2021מס' מכרז הנדון: 

  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים 

  

  

הרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן  __________, לאחר שהוז על/ת ת.ז. _אני הח"מ, ב

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

  

ניגוד עניינים בין פעי .1 מס' מכרז  ים המבוקשים במסגרת  בין השירותלויותיי העסקיות והאחרות לאין 

  או חשש לניגוד עניינים כזה. יה לשיקום והסדרת חוף דגנ – 14/2021

  . איגוד ערים כינרתל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לבכ .2

ניגוד עניינים בפועל,  אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניי  .3 נים או מצב של 

  . וואפעל פי הנחיותי  למזמיןאודיע על כך מייד  

 ז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת. ינו תנאי סף למכרניגוד עניינים ה ידוע לי כי היעדר .4

  

  

  ולראיה באתי על החתום, 

  

                   _____________  

  חתימת המצהיר/ה                   

  

  ל החוף המוצע למתן השירותים)התאגיד לחתום על ההתחייבות וכן מנהל ע –(כאשר מדובר בתאגיד 

  אישור

י ביום _________ התייצב/ה בפניי  ת בזה כ___ מ.ר. _________, מאשר/אני הח"מ, עו"ד __________

  /  ____________ __________שמספרה  בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________________ מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לההמוכר/ת לי באופן   צהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן  אישי, 

  צהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תיהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

  

         

    ___________________  

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

  

   חוף דגניהלשיקום והסדרת   -  14/2021מכרז מס'  הנדון:

    2021-2019א מכרז זה בין השנים עבורם ביצע המציע עבודות דומות לעבודה נשוממליצים 
    8.1.4לפי סעיף מס'  שימת ממליציםר

  
  

הגורם/מוסד  /המזמינה  שם הממליץ    מס'
  אותו הוא מייצג 

מס' טלפון של  
  הממליץ 

  כתובת דוא"ל של הממליץ 

1    
  

      

2    
  

      

3    
  

      

4    
  

      

5    
  

      

6    
  

      

7    
  

      

8    
  

      

9    
  

      

10    
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  2ג' - ו 1'גמסמך 
  מוקדמות,  

  תנאים כלליים, 

  תנאים מיוחדים

   ומפרט מיוחד
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  14/2021מכרז  –' ך גמסמ

  ים  כלליים מוקדמות ותנא

  ומפרט טכני מיוחד
  

  : רשימת המתכננים 

  

  04-9580113:   טלפקס    מירב רוזן, אדריכלות נוף        אדריכלות:

  21626, כרמיאל 15970ת.ד 

  

  

  קף המפרטיה .1

ן  יות ולכתב הכמויות ועל כן, אין זה מכהשלמה למפרט הכללי, לתוכנ יש לראות את המפרט המיוחד  

  יות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה. ההכרח שכל העבודה המתוארת בתוכנ 

  "מוקדמות" במפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה.    00כל הסעיפים מתוך פרק 

  

  תיאור העבודה  .2

עבודות   לביצוע  מתייחס  זה  קו  והסד  שיקוםמכרז  את  לבצע  סיימו  שמקורות  לאחר  דגניה  חוף  רת 

ושיפוץ  ת:  חוף זה. העבודות כוללושעובר דרך    ההולכה החדש פירוקים, עבודות עפר, מצעים, שיקום 

ועוד, הכל כמפו   , גינון והשקיה, מעקות בטיחות  ושבילי בטון, ריהוט רחוב,  רט  קירות, משטחי בטון 

  יות. בכתב הכמויות ובתוכנ במסמכי המכרז 

  

  להלן תאור תמציתי של העבודות

 פירוקים  -

 וביצוע עבודות עפר יישור שטח, פילוס   -

 ים שיקום קירות קי -

 הסדרת מסלעות, מצעים, אדמה לגבהים סופיים -

 ביצוע מבנה לשבילים ושבילים -

 ן עבודות בטו -

 עבודות אספלט  -

 ריהוט רחוב וספסלי ישיבה  -

 ות והשקיה גינון, נטיע  -

  מעקות בטיחות, שערים, ומסגרות  -

  

  תנאי  האתר

מחוץ לעונת  שאינו מוכרז  /ציבורי שאסור לרחצה  שאזור לרחצהף רחצה  וצע בחוהעבודה תב  .א

 הרחצה. 

 חצה. יבוצעו במהלך עונת הר ייתכן וחלק מהעבודות  .ב
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וב .ג קיימים מתקנים תתבאתר  ביו-קרבתו  מים,  ניקוז,  קווי  כגון:  ועל קרקעיים  ב,  קרקעיים 

וטל"כ. תאורה  חשמל,  תע  תקשורת,  אלו  מתקנים  בקרבת  העבודות  באישור  כל  שינה 

 טיים. נובתיאום עם הגורמים הרלוו 

באזור   .ד יבוצעו  בקו המים  העבודות  הגובל  כינרת  של   -208.80קו    –חוף  כניסה  כל  אסורה   .

רבת קבו/או רכבים מסוגים שונים אל מעבר לקו זה. כל עבודה ש או אחרים  ו/כילים מכנים  

כינרתהמים או בתוכה תתוא לכיוון המים  העבודות  ברשות המים. אזור    ם עם פקח תחום 

 ניעת הרחפה של חלקיקים ומזהמים אל תוך אגם הכינרת. יגודר ביריעה למ 

י .ה הקבלן  הכינרת  אגם  אל  חומר  של  הרחפה  וית למניעת  יתקין  משךספק,  לכל  יומית    חזק 

הרחפה  תתקופ למניעת  ימי  וילון  לקרקעית  הוי.  העבודות  מעוגנים  זווית  ברזלי  יכלול  לון 

בכוחות המים.  בקוטר הנדרש לעמוד בגלים ויחה שזורים ומגולוונים  האגם ושלושה כבלי מת

לא ארוג עשוי פוליאסטר, היריעה  כדוגמאת בד גיאוטכני  מתח יריעה אטומה  ית  על הכבלים

בהת  180במשקל   הכל  מינימום.  וג"ר/מ"ר  להוראות  המזמיןאם  יעואישור  הוילון  גן  . 

מד נקי  גרנולרי  חול/חומר  שקי  ו/או  האגם בעזרת משקולות  בין    קים. המרחקיםלקרקעית 

לשטח  ף  והמשקולות יקבעו בתיאום עם המזמין. היריעה תחפו   , כבלי המתיחהי הזוויתלזבר

מ' מכל צד. על הקבלן לפנות את    3  וות של הוילון לפחותקצב  –  208.8קו  ל   בראל מעהיבשה  

 להוצאתו מהמים.וכל מרכיביו בגמר הביצוע ואישור המזמין הוילון  

מס  חלק  יהיה  והוא  בנפרד  ישולם  לא  זה  סעיף  היחידעבור  העיפי  השונים.  שתתפות ה 

רט בסעיף זה  כל מרכיביו כמפווילון הימי על  הופירוק    ,וקתתחז,  , התקנתהמזמין באספקת

 .  ₪ 15,000נה הי

עד   .ו במשך  תבוצע  באתר  בי  14העבודה  חגשעות  ימי  למעט  החל    ושבתון,  ממה,  שישי  ימי 

 ת השבת וימי שבת שבהם תיאסר עבודה כל שהיא. משעת כניס

וכל הנת .ז שתנאי השטח  ויוודא  יסייר בשטח האתר  הצעתו  הקבלן  להשגת  לו  ונים הדרושים 

דר לרבות  לו,  התארגנוברורים  שטחי  מטרדים,  הגישה,  תנאי  כי  והתאמת  ביצוע  גבולות  ת, 

 ה ברורים לו. ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל טח. חתימת החוזה העבודה לתנאי הש

  יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה ע"י המזמין ימציא הקבלן למנהל הפרויקט את   14תוך   .ח

נקודות   האיחסון,  מקומות  הגידור,  סימון  את  תכלול  התכנית  באתר.  ההתארגנות  תכנית 

תכנית כ פעילות.  שטחי  גידור  מהאתר,  ויציאה  הנ"ל    ניסה  הקבלן  ההתארגנות  ע"י  תוצג 

  - תשלום בגין העלויות הכרוכות בהתארגנות לרבות הגדור השמירה וכד'למנהל הפרויקט. ה

 יחולו על הקבלן בלבד. 

 

  תב כמויות ת / כתכניו .3

 התכניות יהיו מסומנות ב"למכרז בלבד" לצורך קבלת הצעת הקבלן. .א

"תכביצ   לפני  .ב לקבלן  יועברו  הבצוע  ובמהלך  העבודה  הכו וע  לביצוע"  עדכונים  ניות  ללות 

 למכרז בלבד". ותוספות לתוכניות "

ל  .ג נוספות לצרכי הבהרה והשלמה,  ו/או תכניות  א  עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" 

 יהוו עילה  לשינויים במחירי היחידה. 

תוכניות   .ד לבד  -בדיקת  החובה  מוטלת  הקבלן  והחתומות  על  לו  הנמסרות  התוכניות  את  וק 

 קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים. ודות, מיד עם  העב ע" "לבצו

התוכניות,  על בין  התאמה  שגיאה/החסרה/סתירה/אי  לכל  המפקח  לב  תשומת  להפנות  יו 

  ת,  ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.המפרטים, כתב הכמויו

תחי לעיל,  כאמור  במועד  המפקח  לב  תשומת  הפניית  את  אי  חשבונו  על  לבצע  הקבלן  את  יב 

קובעת ומחייבת. לא    . החלטת המפקח בנדון תהיה סופית,ונים המתבקשיםתיק השינויים או ה

(הור התאמות  ובאי  בסטיות  הבחין  שלא  טענה  סמך  על  הקבלן  מצד  תביעה  כל  אות  תתקבל 

 המפקח יתקבלו בכתב בלבד).
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ת .ה הכמויותיכל  כתב  מסעיפי  אחד  בכל  לעבודה  הניתן  העבודה    -אור  את  מתאר  בהכרח  אינו 

התאור   כל  בשלמותה.  את  כולל  בתכניותהמלא  ובמ הרשום  החוזה  במסמכי  הוראות  ,  ילוי 

המזמין, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך  

 אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

  הכמויות שבכתב הכמויות זה נקבעו באומדן.   .ו

בפוע .ז על  התשלום  ייעשה  ובל  בפועל   שבוצע  הכמויות  מדידת  שבמספי  לתנאים  מכי  התאם 

גודל שהוא בין הכמות שבכתב הכמויות ובין הכמות שבוצעה    החוזה. כל מקרה של סטייה בכל

ידה הנקוב בהצעת הקבלן ו/או הארכת משך תקופת  בפועל, לא יהווה עילה לשינוי מחיר היח 

 הביצוע. 

ת המזמין  ייעשה בכפוף להסכמ ך לזה המצוין בכתב הכמויות  שימוש במוצר או דגם שווה ער .ח

ומ המזמ  ראש.בכתב  הסכמת  יתקבל  ולא  המציע  במידה  על  ערך  שווה  במוצר  לשימוש  ין 

 להשתמש במוצר שהוגדר במסמכי המכרז. 

 

  לוח זמנים ומשך ביצוע  .4

    מיום קבלת צו התחלת עבודה. חודשייםבתוך על הקבלן להשלים את ביצוע העבודה 

  

  קבלני  משנה .5

  כתב של המזמין. שמות קבלני המשנה סכמה מפורשת בהקבלן יוכל להעסיק קבלני משנה רק בה

האחרים אשר ברצון הקבלן להעסיק באתרי הפרויקט יובאו לאישור הפיקוח בכתב, ובמידה ולא  

  לא תהיה לקבלן זכות ערעור על כך וקביעתו של המפקח תהיה סופית. יאושרו  

המזמין   הסכמת  פוטרתאין  המשנה  והתחייבויו  לקבלן  מאחריותו  הקבלן  החוזה את  לפי    תיו 

  שה או מחדל בעבודה.והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מע

  

  סילוק עודפים ופסולת  .6

ח .א עודפי  בניין,  פסולת  כפסולת:  יוגדרו  זה  סעיף  עקב  לצורך  בשטח  הנוצרת  פסולת  פירה, 

 בפרויקט.   עבודות הפירוק הנדרשות

ת  תר פינוי פסולשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאלק ע"י הקבלן ועל חכל הפסולת הנ"ל תסו .ב

לאיכות הסביבה ע"י המשרד  למפקח    מאושר  לספק  על הקבלן  אישור המפקח.  קבלת  לאחר 

שינקוב  תר זה. למען הסר ספק, המחיר  תעודות משלוח המוכיחות כי אכן הפסולת הועברה לא

 ם לאתר פינוי הפסולת. התשלו עלות את כולל בסעיף שכולל פינוי פסולת הקבלן 

בחשבו  .ג להביא  הקבלן  העלויות  על  את  אגן  (לרבות  הנ"ל  בגין  לו  תגרמנה  בחישוב  אשר  רה) 

גש  מוד  -במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויותהוצאותיו ולכלול הוצאות אלו  

 בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך. 

 תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר. אופן הפיזור באתר הפסולת יבוצע בכפוף ל .ד

מתאי .ה שימצא  חוזרחומר  לשימוש  יוע  ם  כינרת,  ניקוז  רשות  ניקוז  לצרכי  רשות  למחסני  בר 

לפ אחר,  למקום  או  של  כינרת  ברדיוס  מרחק  עד  המפקח,  הנחיות  ויאוחסן   20י  לפי    ק"מ, 

 וכלול במחירי היחידה.  דרישותיו  באופן מסודר כל הנ"ל על חשבון הקבלן

 

  וחשמל מים  אספקת .7

על   מראש,  לעשות  הקבלן  סי-על  מתאימיםחשבונו,  כגון:דורים  להספקה    ,  גנרטור  מים,  מיכלי 

  דתו לא תפסק.מקרה של תקלות, כדי שעבועצמית של חשמל ל
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הקבלן,  המים והחשמל הקיימות בחוף יחולו על  כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות לתשתיות   

  בתיאום עם מנהל החוף והמפקח. 

  

  חריגות בשעות עבודה  .8

תשלו   כל  לתבוע  רשאי  יהיה  לא  כדהקבלן  אם  נוסף,  מועדי  ם  לוח  קיום  הוראות  את  למלא  י 

ז לחוזה  ע"יהביצוע  לכך  ויידרש  במידה  או  או    ה  המוניציפאלית  הרשות  המזמין,  המפקח, 

מרת אחת של פועלים  ר בתחומה הוא פועל, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשהממשלתית אש

  יה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. ליום או יה

  . בשעות חריגות שלום בגין ביצוע עבודותיות  יה זכאי לכלהקבלן לא יה

  בלן לעבוד בשעות ובמועדים המותרים על פי כל דין. של הק מחובתואין באמור כדי לגרוע 

  

  ום עם גורמים אחרים את .9

עם   פעולה  ושיתוף  תיאום  תוך  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הרלוונטיים  ה  כלהקבלן  גורמיים 

    כמחויב על פי כל דין.

  

  

  בודהבטיחות באתר העצעי זהירות ומא .10

אמצעי  כל  ולנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  למניעת    הקבלן  הדרושים  הזהירות 

תאונו לרבות  עבודה,  מערכתאונות  מתקנים,  בקרבת  עבודה  חומרים,  בהובלת  הקשורות  ות  ת 

ותת קרקעיות, הפעלת הזהירות    עיליות  בכל אמצעי  ינקוט  וכו'. הקבלן  כבד  חיי  ציוד  להבטחת 

על קיום כל התקנות וההוראות שלאד ויקפיד  משרד    ם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה 

  העבודה בעניינים אלו.  

מ פגומים,  יתקין  ש הקבלן  זמניות,  גדרות  הציבור  עקות,  את  להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  לטי 

להי העלולות  פגומים,  מתאונות  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  חומרים  גרם  ערמות 

  ומכשולים אחרים באתר.  

  . 24/7אתר בכל שיות היום והלילה  הקבלן לוודא נעילת שער הבאחריות 

בוצעו בסמיכות ע"מ לא להשאיר  הפעולות של פירוק המעקה הקיים והתקנת המעקה החדש, י

  מעקה. קטעי קירות קיימים ללא 

מ"מ מגולוון    0.6עובי  ת פח טרפזי בהעשוי מלוחו  מ'  2גובה  ב  איסכורית  אתר העבודה יגודר בגדר  

פילים אופקיים  פרו   3. הגדר בנויה מ  וצבוע, לוחות הפח יונחו בניצב לגדר, לרבות אביזרי חיבור

ל  60/40/2 מחוברים  פרופיל  דעמומ"מ  "  100/50/2  י  קוטר  צינור  כולל  מ'  3כל    מגולוון    3או   ,

  .'מ  51הגדר תכלול שלטי סכנה כאן בונים כל  יסודות בטון. 

שתתפות המזמין  ה השונים. העיפי היחידעבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק מס

התקנתבאספקת העבודהופירוק    ,וקתתחז,  ,  בגמר  כמפועל    הגדר  מרכיביו  זה  כל  בסעיף  רט 

  .  ₪ 00001,נה הי

מגולח מהאתר  אחרתכזברמה  כיום  דר  ק  או  כל   .את  במשך  הגדר  תקינות  את  יוודא  הקבלן 

א קיים  בהם ל  זוריםלים גדרות באבנוסף הקבלן יש וע, עד למסירת העבודה למזמין.  ביצתקופת ה

הביצוע כלולה בסעיפי    תגדר לכל אורך תקופותחזוקת תקינות ה   ידור האתרהמחיר עבור ג גדר.  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן גדר פגומה  דור.  ום כל תוספת עבור הגיהיחידה ולא תשל 

  כרוכות בכך. עליות ה הקבלן בולחייב את  
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לח הקבלן  למעל  הכניסה  את  זמנית  העבודסום  בשטח  שונים  ע"פ  תחמים  הלילה,  לתקופות  ה 

  הנחיות המפקח.  

לים שנשארו באתר  מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן לסלק את כל המכשו

  כתוצאה מהעבודה. 

הספ לפני  האביזרים  לסוג  המפקח  אישור  את  לקבל  לאתיש  הקבלקתם  להובלתם,  ר.  אחראי  ן 

טפת ותקינותם, פירוקם והובלתם  בי העבודה, תחזוקתם השובאתר, שינועם במהלך של  התקנתם

בעלי חיים עקב  אל מחוץ לאתר. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגרם לרכב או לחיי אדם ו

 ליו.  פנינה אאשר תו אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה

יקבעו ע"י המזמין ומנהל החוף. כלי רכבו  וממנו  החוף, אל מקום העבודה    נתיבי התנועה בשטח

  של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. 

  

  מדידות וסימון .11

ונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן  ות, הסימ כל המדיד  .א

באתר  חשבונו  ועל  בקבי.  הקבלן  יעסיק  העבוהעבודה  שעות  כל  ובמשך  מוסמך  עות  מודד  דה 

את מאזנת   שיבצע  (דיסטומט),  אלקטרואופטי  ציוד  כגון:  מתאים,  ציוד  באמצעות  העבודה 

  וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח.

דים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או  ודהמ .ב

  קט זה.  תדרש על ידו במסגרת פרויאחרת ש ל עבודהכ

חוזרות, .ג ו  מדידות  סימון  לא  לצרכי  הביצוע,  במהלך  תכנון  ושינוי  עדכון  עקב  ביצוע  שרותי 

 ידה השונים.ישולמו. כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היח 

י  ה במחירות כלול כל העבודות המפורטות לעייל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות העבוד .ד

 . היח' בחוזה

  

  שילוט .12

ש הק ויציב  יספק  ייצר,  במידות  בלן  פרויקט  (לפי    X  2  2לט  והיזם  הפרויקט  שם  יצויין  בהם  מ' 

ידי  על  יקבע  הצבת השלטים  מיקום  המזמין).  ידי  על  לו  שתסופק  יהיה    תכנית  המפקח. הקבלן 

" בקוטר  יהיו  העמודים  השלטים.  ויציבות  לביסוס  בעובי  6אחראי  מצינורת    ס"מ  0.476דופן  , 

מגולוונים של  פלדה  בעומק  מבוססים  שקוטר   1.2,  ביסוד  לפחות,  ב  40ו  מ'  מבטון    20-ס"מ 

לולה  לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מצנורות ויסודות כנ"ל. הקמת שלטי הפרויקט תהיה כ

  במחירי היחידה ולא ישלום עבורה בנפרד. 

 

  

  ת בחוף הוראות בדבר אי פגיעה בתשתיות קיימו .13

וידרש    ף שנגרמו במהלך העבודותק או פגיעה בתשתיות החוהקבלן יישא באחריות מלאה לכל נז 

  לתקנם בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו.  

  

  הוראות בדבר אי פגיעה בנוף . 14

  ות ופגיעה בנוף. פדה יתרה למניעת חריג הקבלן ידרש להקפיד הק  א.   

וף  מלאה לכל נזק או פגיעה בנ  אחריותישא ב  תיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע: הקבלן  ב.  

ו. אופן תיקון הנזק או החריגה יקבע  הוראות המפקח ועל חשבונ וידרש לתקנם בהתאם ל
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ה  ממועד  יום  שלושים  מתום  יאוחר  לא  יושלם  התיקון  ביצוע  האדריכל.  על  ע"י  הודעה 

  הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בע"פ באמצעות המפקח. 

נזק וכן לעכב את המשך וש תיקון מיידי של ה קח לדר ל והמפ האדריכעם זאת יהיו רשאים  

קונם. במקרה זה לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש פיצוי כלשהו  עבודה עד אשר ייעשה לתי ה

  עקב ביצוע עבודות תיקון הנזק או העיכוב בעבודתו. 

  

 ניקיון השטח בגמר העבודה  . 15

  :מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה

אחהקבל .א אתרן  של  השוטף  הניקיון  על  המדרכות  ראי  לרבות  והכבישים     העבודה, 

  בכל משך זמן ביצוע העבודה. הסמוכים לו,

באישור    .ב הוקמו  אשר  העבודה  באתר  ארעיים/מחסנים  מבנים  יהרוס  או  יפרק   הקבלן 

בזמ וכל קפלי הקרקע שנעשו  הבורות  ויסתום את כל  הפרויקט  ביצוע  ן  המפקח לצורך 

 דה. העבו

ו  יקוי לאחר התראה שנתן ללן כמפורט, ולא תיקן הלבמקרה והניקיון לא בוצע ע"י הקב    .ג

הניקיון   את  לבצע  המזמין  רשאי  אחרת,  בדרך  או  הפרויקט  מנהל  באמצעות  המזמין 

אחרים,   באמצעות  לעיל  בהתאם כנדרש  הקבלן  מחשבונות  תקוזזנה  בנידון  וההוצאות 

  לחוזה. 

 

  מעבדה .16

  התקשרות עם מעבדה  .א
  סמכי המכרז.ה מאושרת, ע"פ דרישות מבדיקות יתקשר הקבלן עם מעבדיצוע ורך בצל

  כפיפות המעבדה  .ב

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן  

  לקבלן. 

את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה, עקב בדיקות המעבדה  ביא בחשבון  על הקבלן לה

  תיהן. לתוצאוועקב המתנה  

ובים כאמור,  ביצוע העבודה בגלל עיכ   ל שהוא ו/או להארכת זמן לא תוכרנה תביעות לפיצוי כ

  אם יהיו כאלה.
  

  שכר המעבדה  .ג
  עלות הבדיקות והדגימות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

להביא בחשבון את כל עלויות המעבדה, את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה  בלן  ל הקע

ב  רימתה,ובג כל   לתוצאותיהן. לא תוכרנה תדיקות המעבדה ועקב המתנה  עקב  לפיצוי  ביעות 

    או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה.  /שהוא ו 

 

 ישיבות תאום העבודה צוות הביצוע מטעם הקבלן ו .ד

מטע הקבלן  ימנה  הפרויקט  ביצוע  לצורך  הפרויקט,  ממנהל  אחרת  הוראה  ועל בהעדר    מו 

  ו את בעלי המקצוע הבאים:חשבונ 

הקבלן  .א מטעם  הביצוע  הקבלן  -מנהל  מטעם  הביצוע  בביצוע    מנהל  מוסמך  מהנדס  יהיה 

של   מוכח  נסיון  בעל  זה,  חוזה  מסוג  עבודות  כדוגמת  פרוי  5עבודות  בניהול  קטים  שנים 

דומים. על מנהל הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות  

 ל הפרויקט. תוך קשר הדוק ומלא עם מנה לעבוד ועליו 
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ת הביצוע המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג  במשך כל תקופ  -מודד מוסמך .ב

 מדידה שתידרש לצורך הפרויקט, ללא תשלום נוסף. 

רא .ג עבודה  עבוד  -שימנהל  ונ מנהל  תעודה  ובעל  מוסמך  להיות  חייב  ראשי  מספיק  יה  סיון 

מהס עבודות  הנבביצוע  בוג  למשרדרש  להודיע  הקבלן  על  של  חוזה.  מינויו  על  העבודה  ד 

מנהל העבודה הראשי  נהל העבודה הראשי. העתק  מ הפרויקט.  למנהל  יועבר  זו  מהודעה 

הע במקום  בטיחות  כאחראי  היתר,  בין  ישמש,  הקבלן  ביצוע  של  תקופת  כל  במשך  בודה 

עולות המבוצעות  ת והפ עבודוהעבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות ה

מ יוחלף מנהל העבוע"י קבלני  ורק באישור  דה במשך תקופת הביצוע, אשנה. לא  לא אך 

הקבלן   והמסחר.  התעשיה  משרד  מוסמך  להיות  חייב  העבודה  מנהל  הפרויקט.  מנהל 

 ה למשרד המסחר והתעשיה על פרטיו של מנהל העבודה. ימסור הודע 

כל מינוי    לפסול של המפקח, והוא רשאי    מראש   אישור מינוי המהנדס ומנהל העבודה טעון   .ד

מתן הסברי ללאללא  העדרם  נימוקים.  או  עילה    ם  ישמש  המפקח,   מצד  מראש  הסכמה 

  להפסקת העבודה. 

 

 שלבי הביצוע .ה

  וע העבודה. עם המפקח, ובהתאם ללוח הזמנים לביצ שלבי ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום

ב היחיד  הפוסק  המפקח  יהיה  מקרה  ל בכל  שהקב  ביצוע קשר  מבלי  העבודה,  יוכל  לן  שלבי 

  יחסות הנ"ל.א עקב הוראות המפקח המתילדרוש כל תוספת שהי

כמו כן, רשאי המפקח להורות לקבלן לשנות את שלבי העבודה בהתאם למצב בשטח ולשיקול  

  הקבלן חייב לבצע עבודה על פי הוראות אלו, בלי לדרוש תוספת כל שהיא עקב כך.דעתו, ו 

  תן צו התחלת עבודה. ימים ממ 10גש לאישור המפקח תוך  ונים ילוח זמ 
 

 סירת העבודה למזמיןל מנוה . ו

 סיור מקדים ע"י המפקח מנהל העבודה והקבלן.  .א

 as-madeהעברת  .ב

 אישור מנהל הפרויקט.  .ג

 ום הערות המזמין, או מי מטעמו. גורמי המזמין והפצת סיכסיור מסירת הפרויקט עם  .ד

 ע"י הקבלן. ויים הליק סיור מסירה סופי לאחר השלמת .ה
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  14/2021מכרז   - 2 –מסמך ג' 

  מפרט טכני מיוחד
 

  
  עבודות בטון וקירות תומכים – 02פרק 

  ט הכללי. במפר 40 ,02ים המהווה השלמה לנאמר בפרק

דוגמא לספק  הקבלן  על  טבעית,  אבן  בהם  שיש  ועמודים  קירות  בניית  עבודות  שבכוונתו    ומרלח   בכל 

 להתחיל בעבודה.  אפשרותו  המתכננת בלהשתמש ורק לאחר שאושרה הדוגמא ע"י 

בזלת.   באבן  תבוצע  העבודה  נקייה  כל  תמימה,  להיות  לדוגמא,  להתאים  צריכה  תסופק  אשר  אבן  כל 

גיד וסדמחורים,  עפר  אינן  י  לדוגמא  שנקלעו  פסולות  אבנים  הדוגמא.  של  כזה  וגוון  צליל  ובעלת  קים, 

תשררומשח ולא  כנדרש,  אבנים  ורק  אך  לספק  מהתחייבותו  הקבלן  את  שאפשר  ת  לקבלן  הוכחה  משנה  

  לספק אבנים בניגוד לנדרש.  

  

מכל קיר  בניית  של  העבודה  במחיר  כלולות  תהיינה  הכמויות  בכתב  צוין  אם  שצוי  אלא  העבודות  סוג  ן 

 הבאות, ללא מדידה ותשלום נפרד:  

 וח בגב הקיר.  רת מרחב עבודה תקין ובטחפיש ו א. חפירת מסד הקיר לעומק הנדר

 פורט.  ב. יציקת היסוד כמ

  ג. כל ברזל הזיון כמפורט.  

 על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית.   -ד. בגב הקיר  

ני  חורי  מ  קוז מקטעיה. התקנת  ובצפיפות שלא תפחת  כמפורט  בתבניות  מעוגנים  חור    2.00-צינור  בין  מ' 

  20גס בשיעור  ש להניח צרורות חצץ  . בגב חורי הניקוז י4" -ר הצינורות כמפורט, אך לא פחות מקוטר,  לחו

  ליטר לכל חור ניקוז תוך כדי מילוי גב הקיר  

(כולל הפרדת   2ו. התקנת תפרים אנכיים ברוחב   ון) והכנסת פרופיל פי.וי.סי. שחור לתפרי  ברזל הזי  ס"מ 

 ושרת ע"י המפקח.  מא  גמאס"מ, על פי דו 20התפשטות ברוחב  

 מ"א.   7רווחים מירבים של התפרים יבוצעו במקומות שסומנו ו/או במ

  מ"מ, אלא אם צוין אחרת, כולל כיסוי הצינור בחצץ   90ז. הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימאלי של  

 גס. 

אש ע"י המפקח  מר  ושרמילוי בגב הקיר של חומר גראנולרי או מילוי מקומי, ובתנאי שחומר המילוי אח.  

ס"מ מראש הקיר אלא אם צוין אחרת. כולל מילוי    50הקיר עד  לשימוש כמילוי בגב הקיר, גובה המילוי בגב 

 חרסית.  -בתחתית החפירה בגב הקיר של חומר בלתי מנקז 

  מקום שהקיר הוא מעל גובה הקרקע.פני בכל   ט. חיפוי אבן דו

  וד ובמידות בהתאם לפרטי הביצוע. יבבע בזלתי. חיפוי הקיר בצידיו הגלויים באבן 

  

קיר  קטעי  לבצע  הקבלן  הקירעל  פרט  לפי  לדוגמא  של  ות  מינימאלי  באורך  אישור    3.00,  ולקבל  כ"א  מ' 

וראות המכרז/חוזה על הקבלן לפרקו על  המפקח לפני המשך העבודה. במידה והקיר אינו תואם את כל ה

  ח. מפק חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור ה

  

  קירות תמך  – 02.01תת פרק 

  מ"ק  –ה:   קירות תמך מדיד
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  קירות ישיבה – 02-02פרק  תת

  מ"א –מדידה:   קירות ישיבה 

    

  פיתוח האתר  - 40פרק 

  במפרט הכללי.  40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  ריצופים, מדרגות ואבני שפה  - 40.01רק תת פ

ו/או ו/או יציקה של משטחים  ם לצורך  ת מכל חומר שצוין כוללות הנחת שרוולירכו מד  כל עבודות ריצוף 

לפי הוראות  השקיה, אך   בדופן המשטח/המדרכה בצבע,  על הקבלן לסמן  לא את מחיר חומר השרוולים. 

 . המפקח, את מיקום השרוולים

ך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך העבודה. על  ור מפני פגיעה או לכלוזה על הקבלן לשמ  בכל העבודות בפרק

אופן שלפי שיקול דעת המפקח לא  טים/קטעים שנפגעו באות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנהורפי  

  ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.  

  

 ריצוף בטון יצוק באתר

של  וף  ריצ בעובי  באתר  יצוק  ברוחב    10בטון  השביל  שולי  למעט  סרוק  בגמר  אשר    10ס"מ,    לקו יוח ס"מ 

 .  6.5קוטר  15/15המחיר כולל רשת ברזל באמצעות מאלז' ייעודי. כולל כל הנדרש בתכנית ובפרטים. 

בשטח   דוגמא  לפחות   4יש להכין  /  מ"ר  ביצוע השבילים  לפני  והמתכננת  באתר    / בותרח  לאישור המפקח 

 . רמפות

  מ"ר   - מרצף בטון   מדידה :   

  

  לקט מאבן אבן שפה 

  אחרים.   ללא סדקים או פגמים  בהתאמה לפרטים ולתכניות הפיתוח,  ,לתיתזבט  לקמאבן  תהיה  אבן השפה  

וכן על דוגמא באורך     20  - בהאבן תונח על יסוד בטון  מ' לפחות.    2יש לקבל את אישור המפקח על האבן 

ובעובי   של    מינ'  ס"מ  10ברוחב המתאים  מינימאלי  בעובי  שכבת מצעים  מעל  יותר  ס"מ  15שתבוצע  לא   .

  ט.  המישקים בין האבנים יהיו מינימאליים ויכוחלו בטיט צמנ  .ורהשב שימוש באבן 

    התאמות כנדרש.ובעקומות  כולל כולל יסוד בטון, הנחה האבן ר מחי

 מ"א  -אבן שפה    :  מדידה

  

    מסלעות - 40.02תת פרק   

  

  וסלעי ישיבה   שורות סלעים ,תומסלע

  כל העבודה תבוצע בסלעי בזלת. 

ם  בה וכסלעישמרו לשימוש כסלעי מסלעה, שורות סלעים, סלעי ישייר יהאת הקיימים בשטח   סלעים 

  בהתאמה לגודל ולמצב האבן.  בקירות ובאלמנטי פיתוח שונים בהתאם לפרטי ולתכניות הפיתוח, לשילוב 

  פונה מהאתר. התאמה לפרטי הפיתוח הנופי, תכל אבן שאינה ראויה לשימוש ב

טבעיים סלע  מגושי  ייבנו  של    ,ייההבנ  אופן.  מסלעות  מוקדם  אישור  טעונים  וצפיפותה  צורתה  סוג האבן, 

מ"ר    10בסמוך לו על    האישור יינתן לדוגמת סלע לפני בנייה ולדוגמת מסלעה שתיבנה באתר או המפקח.  

 לפחות.  

  מ'.  0.5 -בשורות שגובהן כ נת תושבת למסלעה, הנחת הסלעיםהעבודה כוללת: חפירה לצורך הכ
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תכלול   הראשונה  בסלעיהשורה  כך    1פח  נם  תבוצע  המסלעה  הפרט.  לפי  יהמ"ק  הסלעים  שורות  ו  י שבין 

  ס"מ.  10-100שתילה ברוחב שבין  י מרווח 

  . האבןהמרווחים בין שורות הסלעים והשטח שמעל המסלעה אדמת גן עד לגובה 

  מ"ר  -ת  מסלעו  מדידה:  

  מ"א  -שורות סלעים לתימוך     

  יח'  - וסלעים צורניים  סלעי ישיבה    

  

  ת גינון והשקיהובודע – 41פרק 

  י. במפרט הכלל 41המהווה השלמה לנאמר בפרק 

  כללי 

ולפי בוראות המפקח    לפי המפרט המיוחד,    2009במפרט הכללי משנת    41כל העבודות תבוצענה על פי פרק  

  .באתר

  על ב   .על פי הגדרת משרד העבודה  -  3גנן סוג    -ל ידי קבלן בעל סווג מקצועי  גינון יבוצעו עעבודות השקיה ו 

וף ובעל נסיון מוכח בפרויקטים בהיקף דומה  אישור תקף לרישום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונ

  לפרויקט הנדון. 

  

  אחריות לנטיעה שתילה והשקיה 

משנה   בפרק  למפורט  ה  41.05בהתאם  הקבמפרט  ולמערכת  כללי,  הנטיעות  כל  לקליטת  אחראי  בלן 

מר ביצוע העבודה, אשר יקבע על ידי המפקח, למעט עצים  גם מיו  180השתילים ולמערכת ההשקיה למשך  

  ורות השתילה שהאחריות עליהם תמשך גם שנה ממסירת הגן הראשונה.בכל צ

בודות השתילה וההשקיה,  שהוא לע  מכל סוג  עד למסירה האחריות כוללת גם מקרים של גניבה, גרימת נזק

במערכת ההשקיה על חשבון הקבלן לכל  ים  קונ ותכלול במידת הצורך אספקה ושתילת צמחים חדשים, ותי

  אורך תקופת האחריות. 

  

  מסירת הגן 

של   ותחזוקה  לאחר תקופת אחריות  תבוצע  הגן  סעיף    180מסירת  לפי  ביצוע  מגמר  במפרט    41.05.03יום 

 הכללי. 

  

  הכשרת הקרקע -  41.01רק תת פ

  כללי 

ולשתילה לנטיעה  המיועדים  השטחים  בכל  תבוצע  הקרקע  הכשרת  הפיתוח,    -  עבודת  עבודות  גמר  לאחר 

  העבודה כוללת:

  ה המיועדת לשימור ומסומנת בתוכניות). צמחיה (למעט הצמחיי ניקוי פסולת והסרת 

  פיזור האדמה הגננית 

  עדים לנטיעה ולשתילה. כל השטחים המיו העיבוד יבוצע בס"מ.   40לעומק  וחריש עיבוד הקרקע  

והצנעת   וכמס ודישון  זיבול  חומרי  פיזור  הכבכ   ווג כמפורט  הזיבול  תב  חומרי  טעונים  מקרה  בכל  מויות, 

  גבעת עדה או ש"ע מאושר.  שחם קומפוסט יהיה תוצרתה  המפקח.של אישור מוקדם 

  ועד הפיזור. שעות ממ 48ס"מ, תוך  25  -הצנעת חומרי הזיבול והדישון באופן אחיד לעומק של כ

  ארגז מיישר או מגרפות. רת בעזיישור עדין יבוצע לאחר פריסת ההשקיה ולפני הנטיעה והשתילה  

  . 41.02) פרק 1993(משנת   מפרט בכללי לעבודות גינון והשקיהכל העבודות יבוצעו בהתאם לנדרש ב
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  ר מ" -הכשרת קרקע, דישון      : מדידה

  מה הגננית חיר האדנכלל במ  -מ"ק לדונם  20 - זיבול     

  

  אדמה גננית 

, עומק  ת על המזמין והמפקח באתרקובלהמ  בדהעל ידי מע  על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר

  .  ס"מ 30לפחות  יהיהון בשטחי הגינאדמת הגן 

מ', האדמה תהיה    1.0על  האדמה שתסופק תהיה משכבות עליונות ופוריות של הקרקע ומעומק שלא יעלה  

טרה חרסית  אדמת  ולא  בינונית  עד  קלה  מחלות  רוסה  שנתיים,  רב  מעשבים  זר,  חומר  מכל  נקייה  ית, 

 . קיםמזיו

  רכים נדרשים בקרקע חקלאית (אדמת גן):ע

  

  רמות נדרשות   דידה יחידת מ  היסוד 

  ס"מ  0-40לעומק   

  כמות דשן מוספת 

  להשגת רמה נדרשת 

  

 ק"ג חנקן צרוף   1  10  לדונם ק"ג    (N) חנקן 

  חסר לכל ק"ג חנקן 

  - ק"ג/דונם סופר 10  15    חלקי מליון   (P) זרחן 

  פוספט, לכל חלק 

  מליון זרחן חסר. 

  ק"ג/ד' אשלגן  80  12    חלקי מליון   (K) ןלגאש

ה  נמוכ כלורי,כשהרמה

  רבה מהנדרשת. בה

  F"דלתא"   

  ("דלתא"=האות 

  היוונית דלתא)   

-3,100    

  

 - - - --- -- ----- ---- ----- ------- -- ----- ---- ----- ------- - - -- ------- -- ----- ---- ----- - 

ן הבדיקה   נושא הבדיקה     שים נדר ערכים    יחידות   פרוש הסימן   סימו

  

מוליכות    EC  מליחות 

  חשמלית 

מילימוס 

  ס"מ   / 

  

מ     2  - קטן 

( ו נתר  ו ן   יחס ספיחת   SAR  ) ת אלקאלי

ן    הנתרו

חסר  

  מימדים   

מ   10  - קטן 

  

 

בדיקה יועברו לאישור המתכננת  ות התוצא הבדיקה תיעשה ע"י מעבדות שירות שדה של משרד החקלאות.  

  ורשות ניקוז כנרת 

 

  מ"ק     : מדידה
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  נית פיזור האדמה הגנ

לשיפועים ולגבהים הנדרשים בתוכניות.    יהיה   הקרקע  פילוס  הפיזור יבוצע בכלי מכאני או בעבודת ידיים,

/+ של  ה  5-בדיוק  עבודת  על    פילוסס"מ.  עולה  שקוטרן  אבנים  סיקול  גם  והמפקח  במידה    ס"מ.  5תכלול 

  ס"מ.   40ק עומסבור כי הקרקע מהודקת יתר על המידה לאחר הנחתה, יהיה על הקבלן לבצע חריש ל 

מערכ באמצעות  להשקות  הקבלן  על  האדמה  פיזור  להנבטת  ת  לאחר  הגינון  שטחי  כל  את  זמנית  השקיה 

ז כנרת  עשביה והשמדתה במידת הצורך בחומרי הדברה, כל זאת ללא תמורה נוספת ובאישור רשות ניקו

  בכל הנוגע לשימוש בחומרי הדברה. 

  

  חריש 

הקבלן   על  והיישור  האדמה  פיזור  חלבצלאחר  לעומק  ע  תחילת    40ריש  לפני  החריש  ס"מ  הקרקע  טיוב 

  עים מכאניים ובערוגות קטנות באופן ידני.  מצייעשה בא

  

  מגביל שורשים 

כדוגמת   פוליפרופילן  מיריעות  יהיה  בע  REBLOCKמגביל השורשים  ש"ע  .    1ובעומק  מ"מ    2ובי  או  מ' 

ות ובסמיכות לשבילים ומדרכות.  רחבם בס"מ מתחת מפלס הריצוף בבורות הנטיעה לעצי  20המגביל יונח  

יצוע היקף פתח הנטיעה ועם מילוי בור הנטיעה באדמת גן. מרחק המגביל  ב  הנחת המגבילים תיעשה לפני

  ס"מ.  50ממרכז גזע העץ יהיה לפחות  

  יח'     מדידה: 

  

 עבודות מערכת השקיה   -  41.02תת פרק 

  כללי 

העוסק בנושא גינון והשקיה. הוראות    41רק  י פשרדמפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין מ

ט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, העבודה  ספת למפרמהוות תוהמפרט  

  תבוצע לפי המפרט הכללי. 

וע וכן אספקת כל החומרים, האביזרים, עבודות  מים וההכנות הנדרשות לביצהעבודה כוללת את כל התיאו

  ומפרטים י פרטים וכו . לפך, שרברבות, הברגה, בטון, בניה, מסגרות, צביעה יתו, ר הקרקע, הלחמה

יות אך יש  ובתוכנית ההשקיה. במפרט זה ישנה אפשרות לבחור בציוד שווה ערך לציוד המופיע בכתב הכמ

כמו כן האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד, לכן  חובה  אישור המפקח והמתכנן,     לקבל בכתב את  

 העבודה ם ביומן יש לקבל את האישור לשינוי בכתב ולרשו ם המתכנן.ץ עייעלהת

  

על הקבלן לבצע תיאומים מקדימים עם כל הגורמים שלהם יש קווים או מיתקנים העלולים להיות נחצים  

העבודה   או  בזק,  בזמן החפירה  וביוב,  מים  כמו מהנדס הרשות, מחלקת  פריסת מערכת ההשקיה.   לשם 

. הח אישור  ות העתיקות  ואחרים ע"פ הצורך. לקבל מהם ומהמפק רש  ים,חברת חשמל, כבל עלות  בכתב 

 לכל האישורים והעסקת מפקחים של הגופים שידרשו זאת ,כלולה במחיר העבודה. 
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מיק לוודא  הקבלן  על  העבודות  תחילת  לרבות  לפני  תת"ק  וכבלים  מערכות  של  מדויק  הזהיר  ום  גלויים 

  .הקובעבודות ידיים ובתאום עם בעל 

  ת הרלוונטית בכתב.ת אישור מהרשוכלשהן ללא קבלאין לפרק או להעביר מערכות תת"ק או עיליות 

  

  לחץ וספיקה 

בכניסה לראש    םדינאמי וסטאטי מס' פעמים במהלך היו  נתוני לחץ על הקבלן לבדוק  לפני תחילת העבודה  

  כת ההשקיה. מער נה מהנתונים על פיהם תוכנ ולדווח למתכנן על חריגה וספיקה ההשקיה  מערכת 

  בודה.  לולה במחיר הענפרד, והינה כבדיקת הלחץ והספיקה לא תימדד ב

  

  חיבור למקור מים 

ים לחץ  עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים. יש לבצע בדיקת מים דינמית על מנת לוודא כי קי

מים, ומד לחץ  מד  ף,  ליים הדרושים להשקיה. הבדיקה תבוצע באופן הבא: הרכבת מגואמים וספיקה מינימ 

ה  בלחץ  המים  פתיחת  ל[זמניים],  להשקיה  ומנדרש  התוכנית  בזמני  פי  תעשה  המדידה  הספיקה.  דידת 

  ההשקיה המקובלים בסביבה.

כולל חפירה,    .חיבור למקור מיםהם לפי פרט  לאחר הבדיקה יפורק הציוד הזמני ויורכב חיבור למקור מי

  דרוש להתחברות לקו קיים. הריתוך וכל 

  יהיה קומפלט עבור אספקת ציוד, עבודה ובדיקה. לוםהתש

  

  מערכת השקיה  ור מים וראשהזנה בין מק 

ס"מ תרופד התעלה    5-ס"מ.  בקרקע שבה יש אבנים הגדולות בקוטרן מ   50יש להקפיד על עומק חפירה של  

  ס"מ מעל הצינור.   10מקומית או מובאת ללא אבנים עד  בקרקע

  שעות,   12הנדרש במשך  יותר מהלחץ    50%ינות הצנרת בלחץ של  תק   יקתכיסוי התעלות יהיה רק לאחר בד

  באישור המפקח . 

  התשלום לפי מטר אורך צינור מונח בקרקע וכולל את כל אביזרי החיבור והמרכיבים המצוינים בסעיף זה. 

  

  וף ות טפטושלוח צנרת

  בהתאם להנחיותת וכניפטוף ומחברים ע"פ תווהתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טהעבודה כוללת אספקה  

  כדלהלן: 

  . יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקןחומרי העזר אשר יותקנו במערכת כל החומרים, צינורות, אביזרים, ו

בתוך  במעבר  לא יהיו מחברים    החפירה.  ס"מ. ההנחה תתבצע ביום  30צינורות פ.א יונחו בקרקע בעומק של  

 שרוולים. 

, להניח את הצינורות זה לצד זה  הקבלן להרחיב את התעלה  על דד, במקומות שבתעלה מונח יותר מצינור בו

 . השונים לסמן את קווי ההשקיהו

או   בחול  יכוסו  יהי התעלות  לא  האבנים  גודל  שבה  מקרה    5מעל  ה  באדמה  בכל  את ס"מ.  לכסות    אין 

 במצעים.  ות הצינור 

 . והמפקח באתרנן  מתכ פטוף והקשר ביניהם יהיו מהסוג המאושר על ידי המחברים לצנרת ולקווי הט 

 לות יהיה רק באישור המפקח.  כיסוי התע 

השלוח מווסת,ות  אינטגראלי,  מסוג  יהיו  בקוטר    טפטוף  עונתי,  של    16רב  ספיקה  לשעה    2.2מ"מ,  ליטר 

לפחות   הדופן  במ"מ  4.5ועובי  המרחק  הטפטפו.  ברזל  ין  יתדות  נטיעות,  או  צמחייה  תוכנית  לפי  יקבע  ת 

. יש להקפיד  מטר  3ס"מ יעגנו את השלוחות כל    40לפחות ובאורך כולל של  "מ  מ   6מכופפים בצורת ח בעובי  
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השלוחה   לשנוק את  כוללת את אספקת  לא  העיגון. העבודה  ביתד  שימוש  נפרד  תוך  כחלק בלתי  היתדות 

 פטוף.משלוחת הט

למרווחים    הטפטוףשלוחת   ובהתאם  תוכנית,  ע"פ  במרווחים  אותם  לפרוש  יש  סכמתית,  מסומנות 

חק המתוכנן בתוכנית הנטיעות  הצמחייה. שלוחות קיצוניות  בחלקה יפרשו בחצי המר לנטיעת  ים  כננהמתו

  מגבול חלקה. 

  המפקח לסוג המחברים והטפטוף מהמתכנן ועל הקבלן לקבל אישור 

  

  חים מעוצבים או גדולים.לשי  \טבעות טפטוף לעצים 

לפחות    ועובי דופן יטר שעה  ל   2.2מ"מ,    16עצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף אינטגראלי, מווסת,  

המרווח בין הטפטפות יהיה  ,  טפטפות לעץ  4  לפחות  העץ ומחובר לצינור מחלק.ת  א  בטבעתהמקיף  "מ  מ  4.5

  די העץ. ימטר כך שהטפטפות יהיו מכל צ  1.0לפחות 

  בתוכנית.  Dכוללת אספקת והתקנת כל החומרים ואביזרים ע"פ הפרט  ודה העב

ס"מ    40ובאורך    מ"מ מכופפים בצורת ח  6יתדות ברזל בקוטר  ,  הקרקע  יונחו ע"ג  ציםטבעות ההשקיה לע

 . יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה. יעגנו את הטבעות כל  מטר

 יה. העבודה כוללת את היתדות כחלק בלתי נפרד מטבעות ההשק

    וף.על הקבלן לקבל אישור מראש לסוג המחברים/אביזרי החיבור מצינור מחלק לטבעת הטפט

  להשתמש במחברי שן.  אין

  

  ארגז הגנה לראש מערכת 

גן או ש"ע. מידות הארגז יהיו  גנה יהיה עא. ארגז הה ילי מפוליאסטר משוריין מדגם ענבר, אורליט, פלס 

  ערכת ההשקיה.  בגודל שיהיה קל ונוח לטפל ולתפעל את מ

מנעול  כולל:  הארגז  ופסי  -ב.  סוקל  בטון,  ליציקת  מסגרת  צילינדר,  אביזרי  פנ כת  מת  חצי  לייצוב  ימיים 

  ההשקיה. 

  ות ייקבע בתאום עם המפקח ו/או המתכנן. מערכת וכיוון פתיחת הדלתג. מיקום מדויק של ראש ה

  ז במידת הצורך.ד. ארגז ההגנה יחובר למסגרת הברזל בברגים לאפשרות פירוק  הארג

 ארגז יהיה יציב ומפולס. השך כ -  ה. מסגרת הברזל תעוגן לקרקע בבטון לפי הוראות יצרן ארגז ההגנה

  

  ראש מערכת 

  פורטו ולא נמדדו בנפרד. במחיר כלולים אביזרים אלו.  מופות, שלות וכו'] לא  אביזרי חיבור [ניפלים,

  אטמ'  10ינימאלי של כל הציוד ההידראולי בראש ההשקיה יהיה מותאם ללחץ מ

  פ המפרט יהיו קומפלט. "ע  מחיר הקבלן לראש ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות

  

  השקיית דשא בהמטרה 

  טירי גיחה. ים להשקיה ע"י ממשטחי הדשא מתוכננ

 העבודה כוללת אספקה והתקנת ממטיר הגיחה/מתז, כולל אביזרי החיבור  מהממטיר/מתז לצנרת. 

  ך ורעפ"י התוכנית בא  25/6שירות על גב הצינור המחלק, נדרש להתקין צינור פ.א  מטיר/מתז יאין לחבר מ 

 ס"מ.   50של  ימינימאל

 עבודה באותו פרויקט.  המתכנן ו/או מחלקת הגנים של מזמין ה  אביזרי החיבור יהיו בהתאם לדרישות של

ל ההשקיה  בתוכניות  שנקבע  כפי  יהיו  שלו  הפיה  וגודל  מתז  הממטיר/  רק  סוג  יהיה  שינוי  כל  פרויקט, 

 באישור בכתב מהמתכנן או מנהל העבודה. 
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ים/מתזים   מראש  מהנ"ל לסוג המחברים/אביזרי החיבור המחברים את הממטירור  איש על הקבלן לקבל  

  לצינור המוביל. 

 . בשום מקרה אין להשתמש במחברי שן להמטרה

  

  תוכנית לאחר ביצוע 

תוכנית הכנת  חובת  חלה  הגינון  הקבלן  [שר  על  העבודות  כל  בה  שיפורט  ביצוע  ראשי  לאחר  צנרת,  וולים, 

 . הקבלן ומסירת התוכניות בשני עותקים למזמין העבודהצע שבי השקיה, ממטירים וכו'] 

  

  עבודות נטיעה ושתילה   - 41.03ק תת פר

  כללי 

כל    עם קבלת התכנית לביצוע יבצע הקבלן הזמנה של השתילים והדשא על מנת להבטיח אספקה סדירה של

  מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח. כמויות השתילים. 

  הצמח. לים יסופקו לאתר כשעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של תיהש

של   בקריטריונים  יעמדו  "הגדרת סטנדרטים  השתילים  פרסום משרד החקלאות:  עפ"י  וגודל  איכות, טיב 

  המחלקה להגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע.   -  (תקנים) לשתילי גננות ונוי"

נ  י מערכת השורשים, עיצוב נוף  יל לגודל המיכל, דרישות לגבהשתוף  גודל המיכלים והשתילים, היחס של 

  נ"ל. יוגדרו בהתאם לאמור בפרסום ה  -השתיל 

  אחסון ה.  כל השתילים המיועדים לשתילה/נטיעה יאוחסנו במקום מוצל ובהשקיה עד מועד השתילה/נטיע

  השתילים בשטח לא יעלה על שבוע ימים מיום הבאתם.  

  רד.  עה ולא תשולם בנפנטי ת התמיכת עצים כלולה בעבוד

לום בנפרד עד מועד המסירה  קצועי מלא ע"י הקבלן ייערך ללא תש הטיפול בשטח השתילה/נטיעה באופן מ

  הסופית של העבודה למזמין ומאותו מועד מתחילה תקופת האחריות.  

  תבוצע בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים.    ילההשת

  

  ת. מעלו  40השיא עולה על  מפ'ם טלא תבוצע שתילה בימים בה 

  

 איכות השתילים ומידותיהם 

הקבלן יתחיל בעבודות השתילה רק לאחר סיום כל עבודות הכשרת הקרקע והטמנת הקווים המוליכים  .  1

  של מערכת ההשקיה 

 שבמסגרת מכרז/ עבודה זו יהיה לפי התקן הישראלי המעודכן לצמחי נוי.   ה הצמחייי כל השתילים לכל סוג 

בים במיכל הצמח. המפקח רשאי  צמח אשר שורשיו מפותלים ו/או מסובולא ישתול כל    ע ייטלא  הקבלן  .  2

בגוש    לפסול  מפותלים  שורשים  בהם  ונמצאו  במידה  לאחריה  ובין  שתילתם/נטיעתם  לפני  בין  שתילים, 

   המיכל.

ם מכל סוג שהוא  שנתיי-בר או צמחי תרבות ובמיוחד כל צמחים רב-. מיכלי השתילים לא יכילו כל צמחי3

  .  שצייןן למעט המין/הז

  מ' מעל פני הקרקע.   1.00הקוטר בגובה   דיימדץ ר העקוט שמצוין. בכל מקום 5

  

  עבודות נטיעה 

עם   הקרקע.  סוגי  בכל  יחפרו  לנטיעה  החפירהשיידרהבורות  בגמר  א  ,  הקבלן  החפור  יסלק  החומר  ת 

  יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור.  למקומות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה 

  מימדי הבור:  
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  מ'  1.0*   1.0* 1.0   ומעלה    7לעץ בגודל 

  מ'  0.3*   0.3* 0.3          אחר  

  

  ע"י המפקח.הכללי ומאושר בורות הנטיעה יזובלו בקומפוסט העומד בדרישות המפרט 

  כמויות הזיבול:  

  ליטר לעץ  80    עצים מכל הגדלים  

  ליטר לשיח  5         4שיחים מגודל  

  ליטר לשיח  3        3שיחים מגודל  

 מנפח הבור.  1/3לפחות ובכל מקרה בשיעור של 

  

  העצים יסופקו כשהם נושאים תווי זיהוי, יש להשאיר את תווי הזיהוי על העצים לאחר הנטיעה. 

ת העצים  המפתמיכת  עפ"י  סעיף  בוצע  הבינמשרדי  הכללי  גינון    41.04.09רט  לעבודות  הכללי  במפרט 

  ). 41( והשקיה

לנטיעה   בורות  חפירת  הקרקע,  עיבוד  כוללים  הנטיעה  הנטיעה  מחירי  כנדרש,  זיבול  מתאימים,  בגדלים 

ל במשך  לקליטה וטיפו  , אחריותמ' לפחות  3סמוכות באורך כולל    2-3ב    סמיכת עצים  וההשקיה שלאחריה,

  יום.  180

  

  סדרי ביצוע השתילה/נטיעה  

  רד. ת המפורטות להלן ללא מדידה ותשלום בנפ כל העבודות בסעיף זה כוללות את העבודו

 

יהיה זה  שלבים  המפקח.    סדר  עם  המפקח,  מתואם  ע"י  השלב  ואישור  למפקח  שלב  כל  סיום  על  דיווח 

 יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא.  

  

וסיל  גירוף  ע"י  והנטיעה  בגובה מירבי של  א. הכנת שטחי השתילה  בכלים    -ס"מ    10וק תלוליות ושקעים 

  בד.  ידניים בל

עבודות    פקח לפני חפירת הבורות ותחילתושטחי השתילה וקבלת אישור המ  בורות העציםמיקום  ב. סימון  

 .  השתילה

  הבורות כפי שיפורט להלן. ג. חפירת כל הבורות לשתילה/נטיעה והכנת אדמת גן למילוי 

לעומק    עד  הקרקע  היט  40את  תעורבב  והיא  הבור  בצד  להניח  יש  הבור,  מן  שתוצא  בקומפוסט  ס"מ,  ב 

טרי)   בזבל  (לא  של  מעובד  ל  1בשיעור  קומפוסט  בקרקע    2-חלק  להשתמש  אין  נפח).  (לפי  אדמה  חלקים 

  ח. ס"מ ומטה, אלא להשלים אדמת גן ממקום שיאושר ע"י המפק 40מעומק 

המיו  השתילים  פיזור  המפקח  ד.  אישור  וקבלת  התכנית  פי  על  המיועד,  בשטח  לשתילה/נטיעה  עדים 

 ו/או המפקח.    השתילים לתכניות ולהוראות המתכנןלהתאמת פיזור  

  ת אדמה ודשנים לבור השתילה לפי המפרט. ה. הכנסת תערוב

אחת.  ן שאפשר להשלימו תוך שעה  ו. השתילה/נטיעה תבוצע בשלבים, באופן שבכל שלב יישתל חלק מן הג

  יתרת השתילים יהיו במקום האחסנה.  

ו בצינור באופן ידני,  רכת השקיה שתוכננה ונבדקה מראש אעל הקבלן להשקות מיד כל שלב בשתילה במע

זו תבוצע לכל שלב בשתילה/נטיעה לא יאוחר    השקיהכל בור השתילה יתמלא מים לפחות פעמיים.  באופן ש

  שלמת אותו שלב.  משעה אחת לאחר ה

  

 אחריות 
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 חודשים.  6  –אחריות לקליטה לשיחים 

  חודשים.   12  -אחריות עצים 

  ות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו, על חשבון הקבלן.  תוך תקופת האחרי

  

  

  ריהוט רחוב - 42פרק 

  כללי  –מסגרות 

ת לכל פרט אשר נכללים בו רכיבי מתכת כולל פרטי הצללה, גידור, מעקות  הוראות המסגרות מתייחסו 

 ושילוט 

לת יתאימו  המסגרות  מוצרי  לפרטים  כניותכל  פרטים  .ולמפרטים,  החומרים,  בהעדר  יהיו  החיבורים  , 

  והגימור נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות ולתקנים ויוגשו לפני הביצוע לאישור המפקח. 

ולבדוק התאמתו של  עליהם יוצבו מוצרי המסגרות השונים  דא התאמת מיקום האלמנטים  וו על הקבלן ל

  . ולמיקומםכל רכיב בשטח לאלמנטים  

חסר תהיה  חוהמתכת  פגמים,  וחלות  מקליפה  הגשת  דה.פשיה  על    לפני  אישור  לקבל  יש  מוגמרת  דוגמא 

 שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתכנית.  

שינוי במחיר  המתכננים שומרים לעצמם את ה על כל מרכיביהם, ללא  פרטים לא עקרוניים,  זכות לשנות 

  הפריט.  

כל עבודות    .המסגרות, לאישור המפקחמוצרי  ה בו הוא מתכוון לבצע את  הקבלן יציג את פרטי בית המלאכ

טעונות אישורים   ואישור    –המסגרות  ואישור  המתכננת  לפני ההרכבה  המלאכה  בבית  המתכננת  המפקח 

באתו הנדרשות  המפקח  המידות  את  המבצע  יבדוק  הביצוע  תחילת  לפני  דוגמא.  הרכבת  לאחר  הבנייה,  ר 

  יק של העבודה. וע מדו כל הנתונים הדרושים לביצ ויוודא כי מצויים בידיו

 . והמתכננת  ות בתכנית מחייבות. סטייה או שינוי ייעשו רק באישור המפקחכל המיד 

  

  עבודות מסגרות  

הח אביזרי  המתכת,  חלקי  מפלדהכל  יהיו  ומחברים  כבלים  שייבות,  אומים,  ברגים,  הפלדה תהיה  יבור,   .

לגילוון ומסוג מתאים  לראחידה  ריתוכים. אין  הגילוון.  לאחר  ורק    תך  אך  ייעשו  בשטח  באישור  שיבוצעו 

מלאים   ריתוכים  יהיו  הריתוכים  באתר,  הריתוכים  בממפקח  המקובלים.  הבינלאומיים  לתקנים  התאם 

  וייצבעו בצבע עשיר באבץ. כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל ושקועים. ישויפו לאחר מכן 

 

  גילוון 

י המתכת  אלמנטי  מגולכל  רק  וונים,  היו  יבוצע  תקן  הגילוון  תו  הנושא  יהיה  ה   ISO 9002במפעל  גילוון 

חם   לת"י  בטבילה  גילוון  באיכות    918בהתאם  יהיה  לציפוי  לפחות    .G.O.Bהאבץ  אבץ.    98.5%ויכיל 

בטמפ'  הרכיבי באבץ  וטבילה  בפלקס  טבילה  בחומצה  ניקוי  שומנים,  הסרת  יעברו  לגילוון    עובי.  450°ם 

  .  ללא פגיעה בגילוון יטותף בליי. לפני הצביעה יש לש2005תיקון  918מהנדרש בת"י לא יפחת הציפוי 

  צביעה

בי מינימאלי  בתנור לעופוליאסטר טהור   על בסיס  בצביעה אלקטרוסטאטית באבקהכל האלמנטים ייצבעו  

ץ אוויר  ושומנים וכן בלחבהתזת חול להסרת חמצון   הצביעה ינוקו רכיבי המתכת לפני  מיקרון.    80-100של  

לעובי   י. לאחר הצביעה תבוצע בבית המלאכה בדיקה  מהניקו תיעשה בתוך שעתיים   הלהסרת אבק. הצביע
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בגוון ייעשה רק באישור המפקח   שינוי ,יהיה בהתאם למצוין בפרטי הביצועגוון הצבע . 785הצבע על פי ת"י 

  והאדריכלית.  

  ננת. והמתכ   המפקח רדוגמא צבועה תובא לאישו

  ריתוך 

. שטחי הריתוך  127סמכה לפי דרישות ת"י  ורק ע"י רתכים בעלי תעודת ה   תוך יהיה חשמלי ויבוצע אךהרי

  ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך.  

הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך בעת הגשת הצעתו. באם לא יודיע על    אם לא ישיג הקבלן את

  כניות.  יצוע העבודה על פי המסומן בתידו את כל החומר הדרוש לב הדבר כאילו יש ב כך, יתפרש 

  חיבורים 

את כל  החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים.  מקומות השיוף  והפיצור יכוסו לאחר   

גיאומטרית   צורה  בעלי  יהיו  והעיגולים  הפינות  הכיפופים,  כל  אפוקסי.  במיניום   חזרה   מדויקת  מכן  

  מעלות ("גרונג"). 45- יצבים של הפרופילים יהיו בעם המשכם. כל החיבורים הנ ורציפים  

  

  

  גידור  – 44פרק 

  מעקות

ההולכה,  המעקות היד מעקות  מאחזי  הפיתווהגדרות    ,  לתכנית  בהתאם  ולפרטיםיבוצעו  המעקות  .  ח  כל 

לת"י   בהתאם  יהיו    .2142ולת"י    1142יבוצעו  המתכת  וצבועים.כל חלקי  כל  המחי   מגולוונים  את  כולל  ר 

ון לראש קיר בהתאם לנדרש בשטח ולהנחיות המפקח, אספקת  ה הנדרשות, יסוד בטון או עיג עבודות ההכנ

  שר יידרשו על ידי המפקח. המוצרים וכל חומרי העזר, הובלה והתקנה באתר וכל התיקונים א

  מ"א  - מאחזי יד,, כבליםמעקות מעקות בטיחות,     : מדידה

      

  ים ורחבותסלילית כביש - 51פרק 

  עבודות הכנה ופירוק -  51.01תת פרק 

  כריתת עצים העתקת ו 

ב באתר  עציםהטיפול  בתיאום    הבוגרים  מטעם  ייעשה  אגרונום  עריםעם  פקיד    איגוד  ובאישור  כנרת 

יאום עמו  כנרת ובת  איגוד עריםת עצים תיעשה בהתאם לסקר העצים שנערך על ידי אגרונום  היערות. כרית

הפי לתכניות  כובהתאמה  שתידרש  בוגר  עץ  כל  למרות  תוח,  בסקר,  נכלל  ולא  יש  ריתתו  הכריתה,  היתר 

 לפנות אל המפקח באתר לקבלת אישור לכריתה. 

  41ם. ההעתקה תיעשה בהתאם לאמור בפרק  ונובליווי אגרהליך כריתת והעתקת עצים, באם יידרש, ייעשה 

פקיד להוראות  ובהתאם  הכללי  ב  במפרט  תיעשה  העצים  העתקת  להנחיות  היערות.  בהתאם  החוף  שטח 

ים מחדש, הקבלן יהיה אחראי לטיפול בעץ לאחר העתקתו עד לקליטה  אגרונום והמתכננת למיקום העצה

  אגרונום. מלאה. ההעתקה תיעשה בעונה המתאימה ועל פי הוראות ה

  יח'   : מדידה 

  הגנת עצים 

במרחק   בעבודה  יחל  לא  מהמפק  2הקבלן  אישור  קבלת  לאחר  אלא  מגזע  ופחות  אשר  מ'  עצים  באתר.  ח 

מ' מגזע    1דים, יש להקים סביבם גידור בפח איסכורית במרחק  ביבם עבודה מאסיבית בכלים כבתבוצע ס

  .ם להוראות המפקח באתרזוויתני מתכת בהתא 4- מ' לפחות מחוזקת ב 1.8בה גוהעץ וב 
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    חישוף

עד  י וניקוי השטח.    20בוצע לעומק של  רס"מ לרבות הסרת צמחיה  יבוצע  ק בשטחים המיועדים  החישוף 

תפונה  אדמת החישוף  מ' מגזעי עצים לשימור.    1יבוצע עד מרחק    ת עפר ולא בכלל השטח. החישוףלעבודו 

ס"מ (אדמת עומק) יש להפריד    40- ה יותר מפירה של אדמה שעומקבמידה ותבוצע ח  . תתר פסולת מורשלא

  אדמה זו ולאחסנה בנפרד מאדמת החישוף. 

  פינוי צמחיה פולשת 

פי שבעת  כדוגמת  פולשת  צמחיה  ופר נוי  משוכות  שיטת  מכחילה,  תבוצע  יטה  העבודה  שיכנית,  קינסוניה 

עם  יחד  לפנות  יש  מקרה,  בכל  רט"ג.  עם  בתיאום  או  להוראותיו,  ובהתאם  אגרונום  את    בליווי  הצמחיה 

 מ' מגבול גוש הצמחיה ולהעבירם לאתר פינוי פסולת מורשה.   2הקרקע בהיקף עד למרחק  

  

    "ר  מ    : דהמדי

  

  ריסוס עשבי בר

בר בחומרי הדברה סיסטהדבר עשבי  תבוצע  ת  עבודות    4-6מיים  עונת השנה.  ולפי  לפני השתילה  שבועות 

לפי הנדרש רק לאחר תאום יבוצעו  רב שנתית  וקבלת אישור מהמפקח. תכשירי ההדברה    הדברת עשביה 

,  תוך התחשבות מלאה בסביבה  יבוצעויעמדו בדרישות של משרד החקלאות. כל העבודות בחומרים כימיים  

ובעלי בצמחייה  הקרקע,  ע"י    בסוג  יבוצעו  העבודות  כל  עם המפקח.  יתואם  הריסוס  מועד  באזור.  החיים 

  תם מבוצעת ההדברה. עובדים מורשים לעבוד בחומרים המסוימים באמצעו

על   הכל  נקי מעשבים,  שטח  לקבלת  עד  ריסוסים חוזרים  ייערכו  הצורך  ובבמידת  אחריותו  חשבון הקבלן 

  המלאה. 

הצו אבמידת  היצרן  הוראות  עפ"י  ו/או  בהמטרה  רך  השקיה  הקבלן  יבצע  החקלאות  משרד  המלצות  ו 

  להצנעת חומר ההדברה ו/או להפעלתו. 

תבוצע שנתית  רב  עשבייה  היצרן:  בהדברת  בהוראות  או  ע"י המפקח  נאמר אחרת  למעט אם  הפעולות  נה 

לע זמנית  השקיה  במערכת  העהשקיה  צמחיית  והתפתחידוד  הנביטה  לאחר  ריסוס  שבים,  העשבייה  ות 

וטל עשבים מאושר, עפ"י ההנחיות בתווית ובחוברת ההמלצות של משרד החקלאות לכל עשב.  העשבייה בק 

ות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה. עבודה זו תבוצע  שבועות, עפ"י ההמלצ  4-6- לאחר כ

  ומר ההדברה."י סוג העשב וח רק בחודשים המתאימים עפ 

  בפועל עפ"י הוראת המפקח.  יבוצע רק עבור שטחים שטופלו הערה: התשלום

    מ"ר      : מדידה

  

  בכל עובי שהוא פירוק שכבת אספלט 

ידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של שכבת אספלט קיים  במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שי

  בכל עובי שהוא. 

  כוללת:העבודה 

  ק מהמפקח סימונו ומדידתו. קבלת הקטע לפירו  -  

  ק שכבת האספלט. ניסור שולי הקטע לכל עומ  -  

  הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים. -  
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  הידוק השכבה התחתונה. -  

  הפסולת.  העמסה וסילוק  -  

  שכבות המבנה. מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פירוק האספלט בלבד ללא פירוק 

  ר האספלטה לכל האמור לעיל לרבות ניסוותהווה תמור ותשולם במ"ר מדדיהעבודה ת

  והידוק השכבה התחתונה. 

  סעיף זה ישולם בנפרד אך ורק אם פירוק האספלט יתבצע שלא במסגרת חפירת הכביש.

  

  רוק גדרות פי

ר,  הבורות והשקעים בעפר מקומי מאושהעבודה כוללת פירוק הגדרות הקיימות לרבות יסודותיהן, מילוי  

  . מיסודות הבטון וכו')  לת (לרבות ניקוי חלקי המעקות הידוק מלא וסילוק הפסו

הובלה   ו/או  אחסון  ניקוי,  פירוק,  כולל  המחיר  באתר.  המדוד  לפי  במ"א  תהיה  שיור המדידה  ה  למקום 

  וסילוק הפסולת.   המפקח

  

    א מ"    : מדידה

  

  שרוולים למערכת השקיה 

  להלן: תוכנית ובהתאם להנחיות כדהעבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ 

  וולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות. חפירת התעלה והנחת השר

  . מדרכות/שבילים יונחו שרוולים בקוטר עפ"י התכנית/ במעבר מתחת כביש אספלט

כנ"ל, יונחו    מדרכות/ריצופיםמתחת    במעבר פוליאתילן  חפ  צינורות  ס"מ מפני השכבה    70ה של  יר בעומק 

    נת.העליונה המתוכנ

  בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך השרוול.  בל משיכה מניילון שיקשר היטב בכל שרוול יותקן ח -

 יהיו רציפים וללא מחברים. ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת  ו 50השרוולים יבלטו בקצוות  -

 ה. לי המדרכה/שביל למיקום שרוול למערכת השקיבמדרכות ובשבילים יבוצע סימון בשו -

השרוול את  המבצע  ביצוהקבלן  "לאחר  תוכניות  יכין  ולקבלן  ים,  למתכנן  ויעבירה  מוסמך  מודד  ע"י  ע" 

  הגינון. 

  מ"א    מדידה:  

  

  עבודות עפר   -  51.02תת פרק 

  כללי 

העפר   אופן  עבודות  המפקח.  ע"י  יאושר  אשר  מסוג  מכניים  כלים  באמצעות  ודרישות  תבוצענה  הביצוע 

  ). 51ילת כבישים ורחבות (במפרט הכללי לסל 5102פרק אחרות יהיו בהתאם למפרט ב

  

  פירה ומילוי  ח

לתכני תיעשה בהתאם  עפר  החפירה בשטח  עבודות  באתר.  ת  ע"י המפקח  שיידרש  כפי  תבוצע  או  העבודה 

מ' מעצים המיועדים    2- מ  קטןעל המצב הקיים בשטחים סמוכים. לא תבוצע חפירה במרחק    תוך שמירה

  לשימור. 
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  שה פונה כולו לאתר פסולת מורי חומר החפירה 

  ידי יועץ הקרקע והמפקח ישמש כחומר מילוי. רק חומר שאושר לשימוש על 

  המפקח.  הוראותבהתאם לפינוי רשוי   לאתרחומר החפירה אשר לא יעשה בו שימוש באתר, יפונה מהשטח 

  מ"ק.  -מדידה 

  

  מילוי מקומי 

מחומר המילוי    הקבלן יסלק   .שר ע"י המפקחמילוי מקומי ייעשה מחומר שנחפר באתר העבודה, מטיב מאו

החומרים כל  יורשו    את  לא  המילוי  בחומר  מתכתי.  או  אורגני  חומר  וכל  צמחיה  שורשים,  כגון:  הזרים, 

ס"מ    20עובי השכבות המהודקות עד    #25% עד    200, אחוז עובר נפה  5אבנים או רגבים בגודל העולה על "

  .דומקסימום. הכל לפי תקני מלפחות מה  98%לית של  אקסימ(נטו לאחר הידוק) ונדרשת קבלת צפיפות מ

  OPT,OPT+ 4%-הרטיבות תהיה  .וטהשאא

וי ברצועות, לא יהיו  יה בעת פיזור. במקומות בהם ייעשה המילגצהחומר יהיה בטיב אחיד, ולא תורשה סגר 

ד  חומר מטיב אחירצועות יהיה ה 2שכבות צמודות. לאורך המפגש בין  2המפגשים בין הרצועות חופפים בין 

ש הוהרגבים  בניית  יסולקו.  המפגש  יפוזר  לאורך  החומר  השתית.  לפני  יקבילו  שהן  כך  תבוצע  שכבות 

רה שתאפשר את הכבישה המלאה של  לית או קטנה ממנה. הקבלן יבצע את המילוי בצואברטיבות אופטימ

דוק  בטחת קבלת ההיקצות תחום המילוי המסומנים בתוכניות והמפקח רשאי לדרוש הרחבת הסוללות לה 

  גם בקצוות.המפורט  

, יסלק הקבלן את עודפי המילוי שיתהוו. הרחבת הסוללות וסילוק העודפים לא יהוו  לאחר סיום הכבישה

  וסף. נעילה לתשלום  

  דוק) מ"ק (הי  מדידה:  

  

 צפיפויות 

ואת המילויים בשטחים המיועדים   ולמבנים  את תחתית החפירה  עד לצפיפות של  לחניות    96%יש להדק 

  .   MOD. A.A.S.H.T.O  פיל  מהמקס'

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות.   51027וק יש לבצע בהתאם למפורט בסעיף את הכבישה וההיד

 

 הידוק מבוקר  

מדד לשטחי מילוי  י ל שטח אחר לפי הוראות המפקח. ההידוק המבוקר יוכ  רךיבוצע מתחת לכל שטחי מד 

 בלבד. 

 .  40.2ראה פרק  -ות אלו י סעיפי עבודת כלול במחיר הידוק מבוקר של מצעים/תשתיו

וכל תהליך ההידוק יבוצע בשכבות שעוביין המירבי    MOD. A.A.S.H.T.Oלפי    98%פות ההידוק היא  צפי

 .  OPT,OPT+ 4% ס"מ וברטיבות 20

  

  צורת דרך

  מצעים.  על הקבלן להכין צורת דרך לפני תחילת פיזור השבילים ורחבות במקומות המיועדים לסלילת 

 את העבודות הבאות:  צורת הדרך כוללת 

השטח לגבהים המתוכננים ע"י חפירה או מילוי בעובי כפי שיידרש, והתחברות מושלמת למצב א. הבאת  

 הקיים בהתאם לתכנית.  
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 וק השתית בהתאם להנחיות המפרט הכללי.  ב. היד

  ג. סילוק העודפים והפסולת. 

  מ"ר  –מדידה 

  

 ותשתיותמצעים  -  50.03תת פרק 

 מילוי מובא  

ויידרש,  המילוי  חומר מעפר דומה במבנהו והרכבו לקרקע הקיימת או קל יותר. המילוי לא    יהיה, במידה 

. על  20%על  ן. שיעור נפח האבנים במילוי לא יעלה  ס"מ במידה הגדולה של האב   10יכיל אבנים בגודל מעל  

  15יין המירבי  צע תוך פיזור השכבות שעובהקבלן לקבל אישור המפקח מראש לחומר המילוי. המילוי יבו

  . 01.02.03חיות בסעיף ס"מ בהתאם להנ 
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  ד'מסמך 
 כתב כמויות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פרק 022

פרק 02.0012.1

קירות תומכים - כובד מבטון ב-20, בגובה עד02.001.0030
2.0 מ', מורכבים מאבן לקט בזלת כולל עבודות
החפירה/חציבה, יסוד, יציקת הקיר כנגד מדרון
החפירה, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר באבן
כדוגמת חזית הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר,
נקז מבנייה יבשה/יריעת ניקוז, צינור שרשורי

מחורר בקוטר "6, כיחול וכל יתר העבודות
לצורך ביצוע הקיר בשלמות. הכל לפי תכניות

הפיתוח, פרט 01 והוראות המפקח באתר.

________20.00מ"ר

סה"כ לפרק 2.1

פרק 02.0042.4

חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן לקט בזלת02.004.0050
כדוגמת חזית הקיר עיבוד האבן טבעי. הכל לפי

תכניות הפיתוח, פרט 01 והוראות המפקח
באתר.

________10.00מ"ר

קיר ישיבה בעובי ראש קיר כולל עד 50 ס"מ.02.004.0130
מאבן לקט בזלת כולל כיחול. בטון ב-30.

המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת
היסוד, מילוי חוזר, חיפוי אבן דופני, עיבוד

ראש הקיר באבן ותפרים. גובה הקיר עד 50
ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל

לפי תכניות הפיתוח, פרט 16 והוראות המפקח
באתר.

________20.00מ'

סה"כ לפרק 2.4

סה"כ לפרק 2

פרק 4040

פרק 40.00140.1

עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה
המחירון בפרק 52.

משטח בטון ב-30 לשבילים ולרמפות, יצוק40.001.0050
באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת
בקוטר 6.5 כל 15/15 ס"מ, סריקת פני הבטון,
תפר התפשטות כל 4-5 מ', תפר הפסקתיציקה

בכל שינוי כיוון של השביל, החלקת שולי הבטון
ומישקים, הכל כמפורט בתכניות, בפרטים 04

05 ובמפרט.

________440.00מ"ר

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20211

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 189אתר דקל
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון
(חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.

אבן שפה מאבן לקט בזלתית כולל יסוד בטון40.001.0900
ב-20 וכל העבודות הנדרשות, הכל כמפורט

בתכניות, בפרט 03 ובמפרט.

________70.00מ'

סה"כ לפרק 40.1

פרק 40.00240.2

שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ40.002.0030
כולל כל החומרים והעבודה, הכל כמפורט
בתכניות, בפרטים 02-2 02-1 ובמפרט.

________350.00מ'

סלעי ישיבה וסלעים צורניים בגודל 1.5 מ"ק עד40.002.0930
3 מ"ק, כולל הובלה, הצבה וביסוס, הכל

כמפורט בתכניות, בפרטים 07 06 ובמפרט.

________30.00יח'

סה"כ לפרק 40.2

סה"כ לפרק 40

פרק 4141

פרק 41.00141.1

קומפוסט לשטחים מעל 250 מ"ר בכמות של41.001.0011
כ-20 מ"ק לדונם

________25.00מ"ק

אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר41.001.0013
בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות

מעל 15 מ"ק)

________350.00מ"ק

רסק גזם של קק"ל או מקור אחר כולל פיזור41.001.0100
ויישור בשכבה של 10 ס"מ

________300.00מ"ר

סה"כ לפרק 41.1

פרק 41.00241.2

צנרת השקייה

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה
וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים

והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה,
מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרתהתת
קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי

שן.

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20212

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מערכת השקיה לשטחי גינון אינטנסיביים41.002.0115
בתחום שטחים ציבוריים, כולל ראשי המערכת
ומיחשוב המערכת, כל רכיבי הצנרת, הטפטוף

וההמטרה והתקנת המערכת.

________1,200.00מ"ר

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת
השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

________20.00מ'שרוול פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 41.002.0200.10

שרוול P.V.C. בקוטר "4 או 110 מ"מ בדרג41.002.0235
.12.5

________20.00מ'

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "41.002.04201
מצינור מים קיים, כולל מד מים, חפירה, גילוי
הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

________1.00קומפ

סה"כ לפרק 41.2

פרק 41.00341.3

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת
"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של

יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות
ההדרכה והמקצוע (שה"מ) המחלקה להנדסת

הצומחגננות ונוף.

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים
לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו
באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.

הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש41.003.0040
לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל

הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים
מכניים וכו'.

________1,200.00מ"ר

דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת41.003.0050
שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון

בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור
על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו

למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר
כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש

בכלים מכניים וחומרי דישון.

________1,200.00מ"ר

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20213

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

דישון יסוד בכמות של 80 גרם סופר פוספט41.003.0055
לדונם ו 100 ק"ג אשלגן כלורי לדונם. המחיר
כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש

בכלים מכניים והצנעה .

________1,200.00מ"ר

41.003.0060P:K :N תוספת דשן כימי איטי תמס בעל הרכב
ידוע ומאושר מראש לסוג הצמחייה הנדרש

מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות
של 50 גרם למ"ר / 50 ק"ג לדונם.

________1,200.00מ"ר

אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4, מיכל בנפח41.003.0110
3 ליטר או שקית.

________1,100.00יח'

נטיעת עצים - על פי "הגדרת סטנדרטים
לשתילי עצים לגננות ולנוי, משרד החקלאות

ופיתוח הכפר, 2016"

אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - קוטר גזע 41.003.016040
מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע,

גובה מינימלי 3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2
ענפי שלד. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות,או

מהקרקע באותו מחיר. הכל לפי תכנית
הנטיעות, פרט 14 והוראות המפקח באתר.

________15.00יח'

ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה41.003.0280
תעדה לפי הנדרש במפרט הכללי (הספר

הכחול).

________2,000.00מ"ר

סה"כ לפרק 41.3

סה"כ לפרק 41

פרק 4242

פרק 42.00142.1

מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל
המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון

לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם
נגד טרמיטים, המתכת מגולוונת וצבועה

בתנור.

אספקה והתקנת שלט איסור רחצה אבטיפוס 42.001.00203
של משרד הפנים, עשוי מפרופילי מתכת ולוח

מתכת. השלט יכלול את כל הנדרש בתכנון
ביצוע של הביסוס ואישור קונסטרוקטור מטעם
הקבלן פרט השלט הינו כמופיע בנספח לנוהל
שילוט של משרד הפנים - מרץ 2007 - שילוט

לחופי רחצה.

________3.00מ"ר

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20214
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אספקה והתקנת שלט אבטיפוס 1 של משרד42.001.0030
הפנים, עשוי פרופילי מתכת ולוח מתכת.

השלט יכלול את כל הנדרש בתכנון ביצוע של
הביסוס ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן

פרט השלט הינו כמופיע בנספח לנוהל שילוט
של משרד הפנים - מרץ 2007 - שילוט לחופי

רחצה.

________1.00יח'

שלט מבואה לחוף בשילוב קיר בחיפוי אבן לקט42.001.0910
בזלתית, כולל עבודות עפר, יציקת יסוד בטון

בעומק 100 ס"מ וברוחב 80 ס"מ, עומק
הטמנה 40 ס"מ, מבנה השלט, עיצוב וגרפיקה,

הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט 12 והוראות
המפקח באתר.

________1.00יח'

שלט הסבר בשטח החוף בשילוב קיר בחיפוי42.001.0915
אבן לקט בזלתית, כולל עבודות עפר, יסוד

בטון, מבנה השלט, עיצוב וגרפיקה, הכל לפי
תכניות הפיתוח, פרט 13 והוראות

המפקחבאתר.

________3.00יח'

סה"כ לפרק 42.1

פרק 42.00242.2

ספסל ממתכת מנוקבת באורך 2 מ', מגולוון42.002.0060
וצבוע בתנור. הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט

10 והוראות המפקח באתר.

________10.00יח'

סה"כ לפרק 42.2

פרק 42.00442.4

אשפתון מפח מגולוון ומנוקב צבוע בתנור ללא42.004.0030
מכסה, מידות מיכל ללא בסיס בקוטר 40 ס"מ
גובה 60 ס"מ. הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט

11 והוראות המפקח באתר.

________8.00יח'

סה"כ לפרק 42.4

סה"כ לפרק 42

פרק 4444

פרק 44.00144.1

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20215
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה44.001.0015
בתנור גובה 105 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון

וביטון לקירות בקדח או לקרקע ביסודות
בודדים במידות 60/50/50 ס"מ כולל פרטי זיון,

כדוגמת הקיים לאורך כביש 90, הכל לפי
תכניות הפיתוח, פרט 08 והוראות המפקח

באתר.

________150.00מ'

שער פישפש ברוחב 1.20 מ' ובגובה 1.10 מ'44.001.0020
מגולוון וצבוע בתנור מפרופילי מתכת בעיצוב
תואם למעקה הבטיחות, כולל צירים חרוטיים

נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה.מעוגן ומבוטן
בקרקע. הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט 18

והוראות המפקח באתר.

________1.00יח'

שער רכב תפעולי לדרך שירות כולל מעבר44.001.0065
להולכי רגל כולל גילוון וצביעת כל חלקי

המתכת, הובלה התקנה וביסוס והתקנת מנעול
תלייה. השער יעוגן ביסודות בטון בקרקע.הכל
לפי תכניות הפיתוח, פרט 17 והוראות המפקח

באתר.

________1.00יח'

מעקה בטיחות בנוי מעמודים מפרופילי מתכת44.001.0070
מגולוונים וצבועים וממערכת כבלי פלב"ם
שזורים. כולל התקנה על יסודות בודדים

בקרקע או על גבי משטח בטון קיים או ראשקיר
קיים וכל פרטי הפרזול הנדרשים. הכל לפי
תכניות הפיתוח, פרט 15 והוראות המפקח

באתר.

________50.00מ'

מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ,44.001.0080
מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל

1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או
חיבור לקירות. הכל לפי תכניות הפיתוח, פרט

09 והוראות המפקח באתר.

________35.00מ'

סה"כ לפרק 44.1

סה"כ לפרק 44

פרק 5151

פרק 51.00151.1

מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח
לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20216

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק
כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם
באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום

אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי
והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים

ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום
הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר

וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
והתשלום במ"ק.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול
הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז.

פיזור שכבות מצע ייעשה לעובי שכבות 15
ס"מ לאחר הידוק, ההידוק יהיה ל 100% לפי

מודיפייד אאהשטו

חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל שטחי51.001.0025
מסלעות וקירות קיימים, כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי

וסילוק.

________1,900.00מ"ר

כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים51.001.0030
כולל פינוי וסילוק.

________1.00יח'

פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ואחסנתם51.001.0070
למקום שיורה המפקח.

________100.00מ"ר

פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל51.001.0090
סילוק הפסולת מהשטח.

________20.00מ"ר

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי51.001.0110
שיידרש לרבות ניסור פינוי וסילוק.

________70.00מ"ר

ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך51.001.0330
התחברות, בכל עובי שיידרש.

________20.00מ'

פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי51.001.0440
וסילוק.

________120.00מ'

תיקון גדר רשת פלדה מרותכת בהיקף מבנה51.001.0442
חדר חשמל ועחמ"ג קיימים, כולל הסדרת קרן

הגדר ופינוי גדר תלתלית מהאתר

________15.00מ'

פירוק של גדר איסכורית קיימת לאורך המסלעה51.001.0445
של הכינרת בגובה עד 2.0 מ' לרבות כל

הרכיבים והעמודים, לרבות פינוי החומר
מהאתר לאתר פסולת מאושר.

________50.00מ'

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20217
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שיקום שטח חשוף בתחום ים כנרת, מתחת51.001.0465
מפלס 208.80-, כהכנה להתחדשות צמחיה
טבעית. כולל ניקוי השטח מפסולת, חישוף
שכבת המילוי עד השתית הטבעית בעומק

כלשהו ועדעומק 180 ס"מ ופינוי החומר לכל
מרחק שיידרש, כולל כל העלויות, האגרות

וההיטלים הקשורים לפינוי ולהטמנת החומר
המפונה. הכל בהתאם להוראות המזמין

והמפקח באתר.

________1,300.00מ"ר

________3.00י"עיום עבודה של באגר עם זרוע ארוכה51.001.0475

סה"כ לפרק 51.1

פרק 51.00251.2

חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים51.002.0005
לאתר שפיכה מאושר.

________10.00מ"ק

חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק. הכל51.002.0020
בהתאם לתכנית עבודות העפר ולהוראות

המפקח באתר

________170.00מ"ק

יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד51.002.0180
40 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר

המילוי כלול במחיר היח'). הכל בהתאם
לתכניות עבודות העפר והפיתוח

ולהוראותהמפקח באתר

________650.00מ"ר

ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן ממקור51.002.0240
בזלתי או גיר קשה או דולומיט ("בקאלש"

מאבנים זויתיות), גודל אבן 10-15 ס"מ כ"א
וללא דקים, בפיזור שכבה אחת, לפי

הנדרשבמפרט הכללי סעיף 51.04.12.
ההחדרה תיעשה לאחר הרטבת השתית

________155.00מ"ק

טיפול בחומר חפור לצורך שימוש חוזר כמילוי51.002.0250
באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם

ישנה), והתאמה למילוי נברר או לדרישת
המפרט המיוחד. לרבות אחסון, העמסהוהובלת
החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי

המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ.
ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

________150.00מ"ק

סה"כ לפרק 51.2

פרק 51.00351.3

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד51.003.0010
20 ס"מ, לאחר הידוק מבוקר של 98% לפי

מודיפייד א.א.ש.ה.ט.ו.

________260.00מ"ק

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20218
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סה"כ לפרק 51.3

סה"כ לפרק 51

פרק 5252

פרק 52.00152.1

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ לאחר הידוק, עם אגרגט52.001.0250
.PG68-10 גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן

כולל פיזור והידוק באמצעות פינישר. הכל לפי
תכניות הפיתוח, פרט 03 והוראות המפקח

באתר.

________200.00מ"ר

סה"כ לפרק 52.1

פרק 52.00252.2

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של52.002.0010
0.8-1.2 ליטר/מ''ר. הכל לפי תכניות הפיתוח,

פרט 03 והוראות המפקח באתר.

________200.00מ"ר

סה"כ לפרק 52.2

סה"כ לפרק 52

סה"כ לשיקום והסדרת חוף דגניה

סה"כ לשיקום והסדרת חוף דגניה

__________פרק 022

__________פרק 4040

__________פרק 4141

__________פרק 4242

__________פרק 4444

__________פרק 5151

__________פרק 5252

__________סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

__________סה"כ כולל מע"מ

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/20219

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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סה"כ לשיקום והסדרת חוף דגניה

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

איגוד ערים כינרת
חוף דגניה - שיקום והסדרת החוף
שיקום והסדרת חוף דגניה

עמוד 23/11/202110

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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  ה'מסמך 
 תוכניות ורשימת תוכניות 
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מס' 
תכנית

מהדורהקנ"משם התכנית
תאריך 
עדכון

לביצועלמכרזלעיון

1:100331.10.21Cתכנית פיתוח מפורטת01

1:100331.10.21Cגליון חתכים - חלופת פיתוח 022

1:250331.10.21Cתכנית פירוקים03

1:100331.10.21Cתכנית עבודות עפר04

1:100231.10.21Cתכנית נטיעות 05

Cנוב-121שוניםחוברת פרטים

סטאטוס

רשימת תכניות

חוף דגניהשם הפרויקט:
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  ו'מסמך 
 חיו החוזה על נספ
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  ה ס כ ם 
  __ שנת ________ _ ביום ____ לחודש _____אשר נערך ונחתם ב____

  

  איגוד ערים כינרת   בין :

  בית מכבי אש, צמח, עמק הירדן  

  6752220-04:  פקס   8591910-04: טלפון  

  )"המזמין"(להלן:   

  מצד אחד                 

  

  _______________ ____________   לבין:
  

    _____________________ כתובת:   
  

  טלפון: _____________________   
  

  ___________ פקס: ___________  
    
  )"הקבלן"(להלן:                                 

  מצד שני                 

  

  

  

  וכל הקשור והכרוך בכך כמפורט   שיקום והסדרת חוף דגניה  :עבודות שללבצע  ין מעונין  והמזמ         הואיל

  14/2021מס'  פומבי (עם הליך תחרותי נוסף)    להלן על נספחיו ובכל יתר מסמכי מכרזבחוזה זה  

, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה  )קט""הפרוי  :(להלןהרצ"ב    שיקום והסדרת חוף דגניה

  ;)מכי המכרז""מסהימנו (להלן: 

  ן המזמין שהפרויקט יבוצע ברמת בצוע גבוהה ביותר;ווברצ  והואיל

בוהקבלן    והואיל נוסף)  זכה  (עם הליך תחרותי  דגניה   14/2021מס'  מכרז פומבי  חוף  והסדרת    שיקום 

(להלן    מסמכי המכרזלבצע את כל העבודות הכרוכות בפרויקט והכל בהתאם למפורט ב  נווברצו

  ); "העבודות" -

ובעל הכישורים, המיומנות  והקבלן מצהיר כי הינו  אילוהו ולפי הסיווג הנדרש  ,  קבלן רשום על פי דין 

לצורך ביצוע  הידע המקצועי, הטכני הארגוני והפיננסי וברשותו כח האדם והאמצעים הדרושים  

  התחייבויותיו, על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר; 

המזמיןו  והואיל של  המכרזים  כהצע  ועדת  הקבלן  הצעת  את  במכרז   הבחרה  העבודות    הזוכה  לביצוע 

  כמפורט להלן בהסכם זה; 

ובתו  שניתנה לטאשר בו יבוצעו העבודות, וההרשאה    דגניה  חוףבלן הינו בר רשות בלבד  והקב  לוהואי

    צורך ביצוע העבודות בלבד ולפי הנחיותיו של המזמין;במסגרת זכייתו במכרז הינה ל

אי מתלה/מפסיק שהוא קיומם של תקציבים קיימים  נצועו של הסכם זה מותנה בתותוקפו ובי  והואיל

ו/או מטעמה עבור הפרוייקט והעבודות כולן ו/או כל חלק  או קבלת מימון ותקצוב מהמדינה  ו/

במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממנו, לא יועברו למזמין, אזי  לא תהיה    מהן  וכי

  זמין, בגין כך.מו טענה ו/או דרישה כלפי הלקבלן כל תביעה ו/א

  ;כמפורט להלן בהסכם זהוהצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם   והואיל
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  לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן: 

  כללי 

1.  

זה   .א להסכם  והנספחים  במבוא  המבוא  כמפורט  המתלה/מפסיק  התנאי  חלק  וכן  נפרד  בהינם  לתי 

 הימנו ובחזקת תנאיו. 

  אם כן משתמעת בברור כוונה אחרת.  ים הפרושים שלצידם, אלאאבהסכם זה יהיו למונחים הב  .ב

  איגוד ערים כנרת, לרבות נציגו/ מי מטעמו.  - "המזמין"  

וד ערים כינרת ו/או השטחים הסמוכים להם ו/או על שטח אחר  חופי הכינרת של איג  –  "האתר"

  עפ"י דרישת המזמין. 

המ  -"  הפרויקט  "מנהל במקוזמין  מהנדס  שימונה  מי  לעמו/או  המזמין מעת  ידי  על  לו    . מנהלת, 

כוחו המקצועי של המזמין בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את  -הינו בא  הפרויקט  מנהל

  בקשר עם ביצוע העבודות.  כל ההוראות והתכניות

או עבורו  הפועל בשמו    של הקבלן ו/או גורם אחר  לרבות כל קבלן משנה מטעמו  -  "קבלני משנה"

,  קבלן להעסיק קבלני משנה כאמורה  או חייב את  תירו חלק מהן, אם המזמין הא בביצוע העבודות  

  או שהעסקת קבלני משנה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז. 

  

מוסר   .2 במלואן  המזמין  העבודות  את  לבצע  עצמו  על  מקבל  והקבלן  העבודות  ביצוע  את  לקבלן  בזה 

  ה ונספחיו. ובמועדן בהתאם להוראות הסכם ז

  
  מכרז מסמכי ה

, חתומים ע"י הצדדים, מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד  פו ובין שלא צורפו, בין שצור מסמכים דלהלןה .3

  מן ההסכם: 

  ם הבאים: ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכי

  הצעתו של הקבלן, לרבות מסמך ההזמנה להציע הצעות על כל נספחיו:    מסמך א'

  עה צבנת תנאי ההזמנה וטופס ההאישור ה - 1טופס מס' 

  ו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה. אישור ע - 2מס' טופס

  נוסח ערבות בנקאית.  - 3טופס מס' 

  גופים ציבוריים. תצהיר עפ"י חוק עסקאות  - 4טופס מס' 

  מבוטל  – 5טופס מס' 

  מבוטל   -6טופס מס' 

  הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך. -  7טופס מס' 

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

  .אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה – 9טופס מס' 

  . יםהצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינ -10טופס מס' 

  . לחוברת המכרז 8.1.4לעניין סעיף   רשימת ממליצים -11טופס מס' 
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ממשלת     מסמך ב' של  הסטנדרטי  קב החוזה  ע"י  מבנה  לביצוע  מדף  לישראל    3210ן 

  . אינו מצורף –) 2005יל  (התשס"ה אפר

המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית (אוגדן כחול) על כל פרקיו     מסמך ג'

פרק  הרלוונט לרבות  אחרים,  כללים  ומפרטים  בהוצאתם    00יים  מוקדמות 

המצור מחירים  ותכולת  מדידה  אופני  כולל  אלה  העדכנית  לפרקים  אינו    –פים 

  .רףומצ

  ותנאים כלליים.   מוקדמות    1-מסמך ג'

  מפרט טכני מיוחד            2-מסמך ג'

  כתב הכמויות   מסמך ד'

  חוזה               מסמך ו'

  ביטוח.    נספח  -  1נספח 

  ערבות הביצוע.  -  2נספח               

  ערבות הבדק.  -  3נספח                

  לני משנה.העסקת קב  - 4נספח   

  בטיחות   מסמך ז'

  

  בלןהצהרות והתחייבויות הק

  הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .4

ת לשביעות  כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרו )א(

ומביצוען מהן  והמשתמע  לעבודות  לתנאי ההסכם,  בכל הקשור  כל הבדיקות    רצונו  ביצע את  וכן 

ו למכרז ובטרם חתם על הסכם  ת בטרם הגיש את מועמדות ו, משפטיות, תכנוניות ואחרהנדרשות

  זה ובהתאם הוא מאשר כי אין כל מניעה מטעמו לביצוע העבודות. 

התחי )ב( במכלול  לעמוד  ביכולתו  בפרוייקט  כי  העבודות  ביצוע  לרבות  זה,  הסכם  עפ"י  יבויותיו 

  .תנים שנקבעה להשלמת העבודו ובמסגרת הזמ  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות

בצע את כל הבדיקות המקדמיות  יפרוייקט ובסביבתו וה  יבקר באתרהוא  בטרם תחילת העבודהכי  )ג(

  '.הדרושות לשם ביצוע העבודות, לרבות ביצוע מדידות וכד

צאים  מכי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תפריע לעבודת העובדים ו/או הפועלים האחרים הנ )ד(

בפרוי פעו   יקטוהעובדים  בשיתוף  יעבוד  ו/או  לוכן  הקבלנים  יתר  עם  באתר,  ה  המצויים  הפועלים 

שמבצע   אחר  גוף  כל  או  העבודה  מנהלי  עם  מועדים  לתאם  יידרש  אם  בין  הצורך,  שיעלה  ככל 

  . עבודות באתר

ו/או   )ה( למבנים  ו/או  לפרוייקט  נזק  ו/או  פגיעה  שום  תגרום  שלא  בדרך  העבודות  את  יבצע  הוא  כי 

אמצעי הבטיחות הנדרשים,  ויעשה שימוש בכל    שלישי  ו/או לתחולתם ו/או לכל צדן אחרים  ילבני 

לרבות ציות להנחיות הבטיחות של יתר הגופים העובדים באתר, להבטחת שמירה על עצמו עובדיו  

  כל אדם אחר ו/או מבנה המצוים באתר ובדרכי הגישה אליו.ו/או 

  הפרויקט  הלנשל מוללוחות הזמנים  ותיו  כי הוא יבצע את העבודות תחת פיקוחו ובהתאם להנחי )ו(

  ., ובתיאום עם כל גורם חיוני אחר באתר בו מבוצעות העבודותמוו/או מי מטע 

ו/או מי מטעמו בין    הפרויקט  מנהלכי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי   )ז(

  שהן כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.  

  סיון. י נים ובעלי נמ ביצוע העבודות פועלים מיוכי הוא יעסיק על חשבונו ב )ח(
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ה )ט( את  כי  גם  כוללות  העבודות  עבודות  הכל  החפירה,  החציביטון,  והקמת  סיתות,  בה 

  הנדרשות לבצוע העבודות.  הקונסטרוקציות

מובהר בזאת כי העבודות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על כל נספחיו, וכן  כמו כן  )י(

לביצוע העבודות על  רה באופן ישיר או עקיף  ולא פורטה במפורש ואשר קש  כל עבודה אחרת גם אם

לעיל,   לגרוע מכלליות האמור  ומבלי  לרבות,  מעולות,  ואיכות  וברמה  במועדן  במלואן,  ידי הקבלן 

ה הנדרשים    והתקנה  אספקה  ,ובלהרכישה,  וכו'  הציוד  האדם  כח  החומרים,  המוצרים,  כל  של 

ובכלל   כאמור,  העבודות  ו/לביצוע  עלות  ו/או  הוצאה  כל  חשא זה  על  מס,  ו/או  תשלום  בונו  ו 

  ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצענה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.  )יא(
סמכוי מאחריותו  כל  הקבלן  את  ישחררו  לא  זה,  בחוזה  הנזכרות  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  ות 

, ובאם יפסול  ביצוע העבודות. כמו כן  בלרבות אחריותו לאופן ולטיומהתחייבויותיו על פי החוזה,  

לתכניות  הפרויקט    מנהל התאמה  אי  בשל  הקבלן  ידי  על  שנעשתה  עבודה  מתחייב    ',הנספח  כל 

העבוד  תקן להקבלן   בתוך  את  האמורה  על    48ה  לבצע  ו/או  כך  על  הוראה  קבלת  ממועד  שעות 

יעשה כן רשאי    חשבונו את העבודות הנדרשות לשם תיקון, וכי לבצע את   הפרויקט  מנהלאם לא 

  ת במקומו וכל ההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן.  העבודו

הא רשאי  י   י מטעמוו/או מהמזמין    כי אחת לשבוע ישתתף בישיבה אשר תיערך באתר הפרוייקט. )יב(

לן  , בין אם הביקורת תערך במשרדי הקבכאמור לעיל ביצוע העבודותלפקח באופן שוטף אחר קיום 

 . עולה באופן מלאקבלן מתחייב לשתף עמו פהובין אם תיערך באתר, ו 

המזמין )יג( אישור  את  לקבל  מתחייב  ובכתב   הקבלן  להעסיק    מראש  בכוונתו  אשר  משנה  קבלן  לכל 

  4בנספח  ק את קבלן המשנה עפ"י תנאי חוזה זה לרבות ובמיוחד עפ"י המפורט  וכי יעסי  בפרוייקט

לפגוע  אושרו ע"י המזמין, כדי  יבהעסקת קבלני משנה, ככל ואין    .העסקת קבלני משנה  –לחוזה  

 ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין. 

לאמור בהסכם זה משום הפרה של זכויות    בהתאם  עבודה שתבוצע על ידומצהיר כי אין ב   קבלן ה )יד(

מיד עם קבלת הדרישה    מיןמז מתחייב לשפות את ה  קבלןהיוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי.  

ו/אוגב נזק  כל  להוצאות    ין  למ  מזמיןשייגרמו  מטעמוו/או  ו/או    י  יוצרים  זכויות  של  הפרה  עקב 

 קניין רוחני כאמור בסעיף זה.

, פרט לפעילות  האתרשאסורה עליו כל פעילות או עיסוק אחרים בשטחי    מצהיר כי ידוע לו  הקבלן )טו(

 .  , כהגדרתה להלןה, בהתאם למטרת ההרשא המכרזועל פי תנאי  זה  הסכםהמותרת לו על פי 

מתחייב, כי הוא וכל הבאים מטעמו ימלאו ויבצעו את הוראותיהם של כל חוק, תקנה, צו    הקבלן )טז(

מתחייב שהוא וכל    הקבלן נתינתם ו/או תוקפם, מעת לעת.    , כפי לעבודות באתראו חוק עזר בקשר  

בקש או  ממנו  בכל חלק  או  בחוף  יעשו  לא  מטעמו  להווהבאים  העלול  דבר  כל  אליו  או    תר  מפגע 

  . ו/או ליישובים או בעלי העסקים הסמוכים לחוף  נזק או אי נוחות לציבור מטרד או לגרום

להתקשר איתו יהא חייב לעמוד    הקבלןשיבחר    ו/או מי מטעמו ו/או כל ספק או קבלן משנה  הקבלן  )יז(

  יש צורך בכך., במידה ו1953- בכל התקנים הישראלים בהתאם לחוק התקנים, תשי"ג

הינ  לעיל  4סעיף   ) יח( ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  על סעיפי המשנה שבו  והפרתו  ו מעיקרי ההסכם 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  

  טיב, איכות ועמידה בדרישות החוק

  צוע העבודות מתחייב הקבלן:בבי .5
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הורא .א לפי  ובשקידה,  בחריצות  במיומנות,  בזהירות,  מעולה,  ברמה  העבודות  ות המזמין  לבצע את 

ו היועצים  מנהל/ו/או  מנהלולשבי  הפרויקט  או  ו/או  המזמין  של  המלאה  רצונו  ,  הפרויקט  עות 

 כאמור.  ולדאוג כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע אף הוא את העבודות

מיד עם פתיחתן של תעלות או חפירות הדרושות על פי החוזה, או    מנהל הפרויקטללהודיע בכתב   .ב

קבלת הוראות מיידית. לאחר    הטעונה תשומת לב ו/או  אע בהמשך החוזה סיבה כלשהיאם תופי

ימים מתאריך קבלת    7תוך    המנהל, עליו לחכות להוראות  מנהל הפרויקטשהודיע הקבלן על כך ל

 עה.  ההוד

להשתמש בחומרים ובמוצרים מעולים אשר יתאימו להסכם ולדרישות התקן הישראלי ויהיו בעלי   .ג

סי או  תקן  ישרתו  תקן  ובהעדר  השגחה,  המת אמן  ומוצרים  חומרים  האירופאי  לי  לתקן  אימים 

 בדרגה הטובה ביותר. 

ו/או חיקוק ו/א .ד ו תקן, לרבות  להשיג על חשבונו כל אישור ו/או כל היתר ולעמוד בדרישת כל דין 

תש"ל חדש)  (נוסח  בעבודה  הבטיחות  השירותים  -1970פקודת  סוג  ועל  העבודות  על  החלים   ,

  זה. םעל ידו בהתאם להוראות הסכהניתנים 

עיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  לעיל על ס   5סעיף  

  תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

על קיום כל הוראות הבטיחות החלות בקשר    העבודותד במהלך כל תקופת  מתחייב להקפי  הקבלן .ה

בעם   דין  ביצוען  כל  להוראות  בהתאם  ואתר  זה  הסכם  להוראות  לגרוע  נובהתאם  מבלי  ספחיו. 

מתחייב להישמע ולקיים את הוראות הבטיחות כפי שימסרו לו מעת לעת על ידי    הקבלןמור,  מהא

האי של  הפיקוח  ויחידת  האיגוד  את  נציגי  לשחרר  ו/או  לגרוע  כדי  בכך  אין  ואולם    הקבלןגוד, 

והוראות    הגנה הנדרשים על פי ההסכםמאחריותו והתחייבויותיו לנקוט בכל אמצעי הזהירות וה

  ת.ת כל רשות מוסכמכל דין והנחיו

  

  סמכויות נוספות של המזמין 

עלי  .6 להוסיף  במטרה  אלא  חוק,  לפי  לו  הנתונות  המזמין  מסמכויות  לגרוע  כי  מבלי  בזאת  מובהר  הן 

עבודו ביצוע  לצורך  בחוזה  כהגדרתם  אחרים,  קבלנים  לבחור  דעתו,  שיקול  עפ"י  רשאי,  ת  המזמין 

  .  פרויקטאחרות באתר ה

"פ  אי להתקשר עם כל אחד מהקבלנים האחרים לביצוע העבודות האחרות, עזמין בלבד יהיה אחר מה

 רישה ו/או תביעה בקשר לכך. היה לקבלן כל טענה ו/או דשיקול דעתו הבלעדי ואין ולא ת

  (בוטל).   .7

  
  הזמנת שינויים ע"י המזמין  .8

המזמי .א יהא  העבודות  ביצוע  במהלך  עת  בתכנבכל  שינויים  לבצע  רשאי  העבודוו ן  של  המקורי  ת  ן 

 ) ובלבד שהודיע על כך לקבלן בכתב. "השינויים" -(להלן  

 . הפרויקט  ת מנהלהקבלן מתחייב לבצע את השינויים, ובלבד שקיבל על כך הוראה בכתב מא .ב

הנובעים   .ג שינויים  או  העבודות  בביצוע  פגם  מחמת  נחוצים  שינויים  או  מהותיים  בלתי  שינויים 

תנאים שהתגלו לקבלן בפרוייקט או מדרישות  מוצרים לקויים או מומעבודה לקויה או מחומרים  

י לשמר  או מי מטעמו כד  הפרויקט  נוספות של כל רשות מוסמכת או שינויים הדרושים לדעת מנהל

נוספים,   חומרים  או  עבודה  של  השקעה  דורשים  שלא  שינויים  או  העבודות  ביצוע  את  ליעל  או 

 . הקבלן ללא כל תמורה נוספתיבוצעו ע"י 
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מובה .ד ספק  הסר  ואשר  למען  לעיל  (ג)  ס"ק  בהוראות  נכללים  אינם  אשר  שינויים  בגין  רק  כי  ר, 

ים נוספים יהיה הקבלן זכאי לקבל  , השקעה של עבודה ו/או חומר הפרויקט  מצריכים לדעת מנהל 

מנהל ידי  על  תקבע  אשר  נוספת,  תמורה  אלה  כמוי   הפרויקט   עבור  מכפלת  פי  ומחירים  על  ות 

 . להלן 14ובסעיף   'דבמסמך כמפורט 

הביצוע   .ה תקופת  תוך  עבודתו  את  יסיים  לא  כאמור  שינויים  מביצוע  כתוצאה  כי  הקבלן  ראה 

למנהל לפנות  רשאי  הוא  יהא  להלן,  של    כהגדרתה  בקשה  כל  הביצוע.  לתקופת  אורכה  ולבקש 

ות   שבועלמי מטעמו תוך  או  הפרויקט  מסר למנהל  י הקבלן להארכת תקופת הביצוע תהא בכתב 

יכריע בכל בקשה כאמור ובמקרה ויקבע כי    הפרויקט  שינויים. מנהלבו נדרש לבצע את ה  ד מהמוע

 רכה לה יהיה זכאי הקבלן. קופת ההאתהקבלן יהיה זכאי להארכת תקופת הביצוע יקבע גם את  

היק .ו את  להגדיל  או  לצמצם  רשאי  המזמין  יהיה  שלב  בכל  כי  בזאת  מוסכם  ספק  הסר  ף  למען 

לקבלן   ולהודיע  הוא  בהעבודות  כי  בכתב  מהעבודותהודעה  חלק  של  ביצוען  את  או    מבטל  (כולן 

, בגין כל  אשר הקבלן התחייב לבצע על פי הוראות ההסכם על נספחיו או מוסיף עליהם.    חלקן) 

יותר   או  פחות  להשקיע  חייב  הקבלן  יהיה  הימנו  כתוצאה  אשר  העבודות  בהיקף  כאמור  שינוי 

ו/או עליו    חומרים  שהיה  על אלה  פי ההיקף  לעבודה  על  או  השקיע  יופחת  העבודות  של  המקורי 

, על פי מכפלת כמויות ומחירים  הפרויקט  יוגדל חלק יחסי מהתמורה בשיעור שיקבע על ידי מנהל

 . להלן 14ובסעיף    ד'  מסמך -רט בכתב הכמויות  כמפו

כל חלק    בודות ו/או השינויים ו/אוהקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב ו/או לחדול מביצוע הע .ז

אי הסכמתו לערך   קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת מהם מחמת אי 

מנהל ידי  על  שנקבעו  כפי  מנהל  ו/או  הפרויקט  השינויים  לקביעת  הסכמתו  אי    הפרויקט  מחמת 

ו/או מחמת חילוקי דעות בינו לבי ן המזמין לגבי שיעור  בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע 

ינויים כאמור לעיל. הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את  י בתמורה כתוצאה משו השינ

ובהתמ ברציפות  נספחיו  על  ההסכם  הוראות  פי  על  התנגדויותיו  התחייבויותיו  את  ולהעלות  דה 

או בפני הבורר  קט  הפרויו/או חילוקי הדעות מכל מין וסוג שהתעוררו בינו לבין המזמין בפני מנהל  

 למת ביצוע העבודות.לן וזאת רק לאחר השההנזכר ל 

במקרה של ביצוע שינויים ומסירת הודעה על כך על ידי המזמין בהתאם לאמור לעיל, לקבלן לא   .ח

טענות כל  לבצע    יהיו  שיידרש  העבודות  או  השינויים  לאופי  בקשר  טרוניות  ו/או  תביעות  ו/ו/או 

  ב הכמויות.מחירים הקבועים בכתהבכל תחום אחר, ולא לגבי  בעקבות השינויים בתכנון ו/או

  לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו  9סעיף  

  הסכם.תהווה הפרה יסודית של ה

  

   הסכםתקופת ה . 9

ורצוף  להתקדם בהן באופן שוטף  ו עפ"י צו התחלת עבודה  מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  הקבלן  

  צו התחלת עבודה.   מתן מיום חודשייםשל מן זבתוך פרק ולהשלימן 

  . )"תקופת ההסכם" ו/או "תקופת הביצוע"(לעיל ולהלן יחדיו:  

  ת ימי גשם בעונה.מובהר בזאת שתקופת הביצוע מתחשבת וכולל

חייב   יהא  והקבלן  העבודות  לביצוע  "גרייס"  תקופת  תינתן  לא  כי  מובהר  להלן,  האמור  למעט 

  . עהשלימם בסיום תקופת הביצול

  אחריות ונזיקין  . 10

לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות כל נזק גוף או רכוש אשר  די  קבלן יהא האחראי הבלעה .א

למזמין ו/או לפרויקט ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם של    יגרמו, לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות
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הע מביצוע  כתוצאה  מטעמם,  מי  ו/או  מאלה  אחד  עוכל  ע"י  ו/או  ידו  על  קבלני  בבודות  ו/או  דיו 

, לרבות נזק שיגרם ע"י קבלן ביצוע העבודות הנוספות  נה ו/או מי מטעמו המועסקים על ידוהמש

ל רשלנות או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני  או כתוצאה מכ   כהגדרתן במסמכי המכרז,

 המשנה שלו ו/או מי מטעמו. 

ובטחו .ב לשלומם  אחראי  המוהקבלן  ו/או  עובדיו  כל  של  הענם  ו/או  ידו  על  בשרותו  סקים  נמצאים 

ומתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר  

בשירותו ביצוע    הנמצא  במהלך  כלשהם  חבלה  ו/או  תאונה  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  מכל  כתוצאה 

 ם בתקופת הבדק. העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקוני

ול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש, דרך, שביל, רשת י לכל נזק ו/או קלקא הקבלן אחר .ג

להעבר וצינורות  טלפון  טלגרף,  חשמל,  תיעול,  ביוב,  ערוץ,  על  מים,  אחרים  מובילים  או  דלק  ת 

הקלק ו/או  שהנזק  בין  העבודות,  בצוע  כדי  תוך  וכיו"ב  קרקעיים  תת  ו/או  נגרמו  קרקעיים  ול 

מראש לביצוע העבודות, ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל  מעשה הכרחי ורצוי    ו באקראי ובין שהי

מנהל  של  רצונו  ולשביעות  המוסמכי  הפרויקט   ביותר  רשות  או  אדם  כל  הטפול  ושל  על  לפקח  ם 

ברכוש שנזוק כאמור לעיל. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות  

 דות.    העוברים באתר העבו םקרקעיי  -על כל הקווים התת 

 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל.  .ד

ת באופן מלא את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה  הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצו .ה

ב לחובתו  ייפסק  אשר  סכום  בכל  ו/או  המזמין  לרבות  כנגד  דלעיל,  לנזקים  משפט  ה קשר  וצאות 

 ו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה מהנזקים דלעיל.  ושכ"ט ע 
זה לעיל, שילם המזמין תשלום   כלשהו על פי פסק דין סופי של בית  בכפוף לאמור בסעיף משנה 

ין ו/או על פי הסכם  משפט בין בעילת נזיקין ובין בעילה אחרת שהאחריות עליה מוטלת על פי הד

 יום מתאריך קבלת דרישתו של המזמין.    45ן להחזירו למזמין תוך הקבלן, מתחייב הקבל  זה על

ל הקבלן על פי כל דין ו/או על פי  ) לעיל כדי לגרוע מאחריותו שה(  -אין באמור בהוראות ס"ק (א) .ו

כל   ו/או  העבודות  לבצוע  הקבלן  ידי  על  יועסקו  אשר  המשנה  קבלני  של  לנזק  הסכם  מהן  חלק 

 את המזמין על כל נזק כזה.ו/או מחובתם לשפות  האמור דלעיל 

  ישירה   פעילות  לכל   בקשר  שיגרם  שהוא   וסוג  מין  מכל  נזק  לכל  אחראי  יהיה  לא  המזמין   כי,  מובהר .ז

או  /ו  לשיפוי  זכאי   יהיה  המזמין.  זה  הסכםפי  - על  השירותים  מתן  במסגרת  המתבצעת  עקיפהאו  /ו

  . בפועל תשלומה עם, זה בהקשר שיידרש םלתשלו דרישהאו /ו תביעה ןבגי  המפעיל מאת  פיצוי

  לעיל כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו,  10סעיף  

  דית של ההסכם.תהווה הפרה יסו

   ביטוח . 11
ח כמפורט  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או הסכם זה, הקבלן ימלא אחר הוראות הביטו

זה, וכן יציג בפני המזמין את אישורי קיום הביטוחים    לק בלתי נפרד מהסכםחהמהווה    1בנספח  

    ג'.- 1ב', -1א' ,  -1כנספחים הנדרשים והמצורפים 

  יומן עבודה .12

י .א כל  הקבלן  ביומו את  יום  מדי  ירשום הקבלן  בו  עבודה אשר  יומן  לפחות,  העתקים  בשלושה  כין 

בי  למהלך  הנוגעים  מתחייהפרטים  הקבלן  העבודות.  שיירשמ  בצוע  הפרטים  עלשכל  ביומן  -ו  ידו 

   העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.
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פרטי הע לרישום  בנוסף  הצורך,  לפי  ישמש,  היומן  היומן  לקבלן.  בכתב  למתן הוראות  גם  בודות, 

  ן גישה אליו בשעות העבודה, במקום בו תהיה לקבלהפרויקט מנהל יוחזק באתר העבודות, במשרד 

, בין בנוכחות הקבלן ובין  הפרויקט  מנהלאו    קבלןהידי  -שתכתב ביומן על  המקובלות וכל הוראה

ידי הקבלן או מיופה כוחו או  - ביומו על  שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן. היומן ייחתם מדי יום

 .  מנהל הפרויקטלתימה מנהל העבודות מטעמו, ומקור היומן והעתק אחד ממנו יימסרו בשעת הח

  ור לעיל ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו פרטים כדלקמן:לגרוע מכלליות האמ ימבל .ב

  דות. ידי הקבלן בביצוע העבו-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על   )1

בביצוע    )2 שהושקעו  והכמויות  העבודות  לאתר  המובאים  למיניהם  החומרים  כמויות 

  ו. העבודות או המוצאים ממנ 

  בודות.עהציוד הנמצא באתר ה  )3

  ציוד בביצוע העבודות.השימוש ב  )4

  תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות.   )5

  תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום.   )6

  בביצוע העבודות במשך היום.ההתקדמות   )7

על  )8 לקבלן  שניתנו  המ המזמיןידי  - הוראות  או  ה,  המזמין  המנהלנדס  לרבות    מטעם 

  ביצוע העבודות. ו לביצוע שינויים בא הוראות לעבודות נוספות ו/

  בדבר מהלך ביצוע העבודות. מטעם המזמין המנהל, המהנדס או המזמיןהערות והנחיות   )9

יש בו כדי לשקף את  מטעם המזמין  המנהל, המהנדס או  זמיןת המכל דבר אחר אשר לדע  ) 10

  המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. 

התכניורישו  ) 11 כל  של  ושוטף  מלא  תוך  תם  לקבלן,  הסידוריים    שנמסרו  מספריהם  ציון 

  ומספר או סימון השינוי. 

בין במועד    יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה   הפרויקט   או מנהל   מזמיןהש כל פרט אחר    ) 12

  מסויים ובין באורח שוטף. 

  לוח זמנים  . 13

  להתקדם בהן באופן שוטףדה  עפ"י צו התחלת עבומתחייב להתחיל בביצוע העבודות    הקבלן   .א

  צו התחלת עבודה.   מיום מתן  חודשייםך פרק זמן של בתוורצוף ולהשלימן 

  ל הפרויקטלמנהלגבי הזמנות עבודה במשך המשך תקופת ההתקשרות, יגיש  כי  מתחייב  קבלן   .ב

, לוח  הודעה על כוונת המזמין לבצע עבודות כלשהן בחופיםהמועד שתימסר לו  מ   מיםי  7בתוך  

מ העבו  וממוחשב  פורטזמנים  יאוותד לביצוע  הזמנים  לוח  ע"י  .  ובהמשך  הפרויקט    מנהלשר 

עבודה התחלת  צו  יינתן  במשך    לאישורו  מהקבלן  תוזמן  אשר  ועבודה  עבודה  כל  לגבי  נפרד 

 רות. תקופת ההתקש

 (בוטל).   .ג

היתה   .ד לא  לקבלן  אשר  עליון  כח  של  נסיבות  עקב  ביצוען  בגמר  ו/או  העבודות  בביצוע  עיכוב 

מוסכם    ת הסכם זה ע"י הקבלן. אולםו להפר מנען לא יחשב לעליהן והוא לא יכול היה    שליטה 

בזאת כי במקרה והעיכוב המצטבר כתוצאה מכח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת ביצוע  

בהעבוד  יהיה    30  -ות  יותר,  או  תעמוד  יום  לא  צד  ולשום  ההסכם  את  לבטל  רשאי  המזמין 

   ר זה.תביעה כלשהי כלפי משנהו בהקש

מ  .ה כל ספק  כיולמען הסר  ומוסכם בזאת  יהודה, שומרון    צהר  והשינויים באזור  ההתפתחויות 

ו/או הסכ בין אם הם תולדה של הסכם  וכל הקשור לגורמים אלה,  ובסמוך אליהם  מה  ועזה 
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הפלשתינית ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ו/או כל    המזמינהכלשהי בין מדינת ישראל לבין  

בתוך אחר  להם  גורם  מחוץ  או  אזורים  תולדה    ,אותם  הם  אם  אחרים  ובין  אירועים  של 

הקשורים לאותם אזורים ולגורמים הפועלים בהם, לרבות התפרעויות, התקוממויות, הפגנות,  

ושיב בחירות  כל  סגרים,  "אינתיפדה",  המכונה  ההתקוממות  ובכללם  אחרים,  כלשהם  ושים 

ו יחריפו בעתיד  א ובין אם יתרחשו בעתיד ו/  אלה כולם ו/או חלקם בין אם הם מתרחשים כיום 

ין בהם ולא יהיה בהם כדי לשמש כח עליון ו/או כל עילה אחרת להארכת תקופת הביצוע.  א  -

אלה ולאפשרות התמדתם ו/או אף החמרתם והוא  הקבלן מצהיר כי הינו מודע היטב לגורמים  

הדרוש   כל  בידיו  שיהיו  כך  העבודות  ביצוע  תחילת  בטרם  עוד  לגרוע  נערך  ומבלי  לרבות  לו 

האמ למכל לעיל  האמור  לצורך  יות  לו  הדרושים  האדם  וכח  החומרים  הכלים,  הציוד,  צעים, 

   עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם ובמועדם. 

ו/או  כמו כן מוצ .ו הר ומוסכם בזאת כי שינויים כלשהם באפשרות העסקתם של עובדים זרים 

ובדים  להבאת ו/או העסקת ע התליה או ביטול של מכסות  בהבאתם לארץ לרבות שינוי, קיצוץ,

אין בהם    -זרים בארץ, בין אם הם מתייחסים לקבלן עצמו ובין אם הם ביטוי למדיניות כללית  

ע כח  לשמש  כדי  בהם  יהיה  הקבלן  ולא  הביצוע.  תקופת  להארכת  אחרת  עילה  כל  ו/או  ליון 

שינו  של  התרחשותם  לאפשרות  היטב  מודע  הינו  כי  בטמצהיר  עוד  נערך  והוא  אלו  ם  ריים 

דות כך שיהיו בידיו כל הדרוש לו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  תחילת ביצוע העבו

דה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ההיתרים, האישורים וכח האדם הדרושים לו לצורך עמי

 במלואם ובמועדם. 

עבור .ז שהוא  כל  לתשלום  זכאי  יהא  לא  הקבלן  כי  בזאת  הפרשי    מוסכם  לרבות  התייקרויות 

ו/ה פיגור  בגין  וזאת  צמדה  הביצוע,  לתקופת  מעבר  העבודות  בביצוע  איחור  ו/או  עיכוב  או 

 בכפוף לאמור לעיל. 

ורש כי המזמין יהא רשאי, בכל עת ומכל סיבה  למרות כל האמור בהסכם זה מוסכם בזה במפ  .ח

להביא זה,  הסכם  להפרת  יחשב  שהדבר  ומבלי  לנמק  צורך  מבלי  או    שהיא  כולו  זה  הסכם 

יום, ובמקרה זה יהא הקבלן זכאי אך ורק לתמורה    21של    די גמר בהודעה מראשימקצתו ל 

הכמ  לכתב  בהתאם  מועד,  לאותו  עד  בפועל  שביצע  העבודות  בגין  לו  כמפורט  המגיעה  ויות, 

 (ו) להלן והכל בלא שיהא זכאי לפיצוי נוסף. 14בסעיף 
  

  התמורה . 14

  כי :  ורט במבוא לחוזה זה מוסכםבכפוף לתנאי המתלה/המפסיק כמפ 

הע .א ביצוע  ולשביעות  עבור  במועדן  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  וקיום  בודות 

את התמורה בגין עבודתו בהתאם    רצונו המוחלטת של המזמין מתחייב המזמין לשלם לקבלן

והמהווה    להצעת הקבלן בכתב הכמויות (מסמך ד') אשר הוגש על ידו במסגרת הליכי המכרז 

נפרד   בלתי  למעןהמחלק  זה. מובהר  בגין    סכם  זכאי הקבלן  יהיה  לה  כי התמורה  הסר ספק 

המזמין    , בהתאם למחירים בכתב הכמויות.ביצוע העבודה בפועלביצוע העבודות תחושב לפי  

אינו מתחייב לממש את כתב הכמויות, כולו או חלקו, וכי הזמנות העבודה, ככל שיהיו במהלך  

   ו הבלעדי ובהתאם לצרכיו. ן בהתאם לשיקול דעתיקשרות, יקבעו על ידי המזמתקופת ההת

מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה הינה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  

לת מעבר  להלןשהוא  זה  בהסכם  שנקבע  כפי  אלא  כל  ,  מורה,  לדרוש  שלא  מתחייב  והקבלן 

  ספות, שאינן כלולות וובכתב על ביצוע עבודות נ  תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש

  .  בהסכם זה ו/או בנספחיו
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למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור לעיל התמורה הסופית אשר    )1(

להסכם זה, כך שאם בפועל    - '  ד   מסמךבוססת על כתב הכמויות  תגיע לקבלן תהיה מ

  ל ידות המחירים הנקובים, מכ התבצעה עבודה חלקית ו/או סופק מספר שונה של יח 

ר היחידות ו/או העבודות המנויות ו/או היחידות שסופקו בפועל  סיבה, השונים ממספ

יהי  -'  ד  מסמךב והוא  בהתאם,  לקבלן  שתשולם  התמורה  תשתנה  אז  זכאי  כי  ה 

לתשלום רק עבור העבודות שבוצעו בפועל ו/או היחידות שסופקו בפועל בלבד וזאת  

  יר. חהכמויות, לאחר הפחתות המ כתב - ' ד מסמךעל פי 

ים בזאת כי ביחד ובנפרד, יעשו כל מאמץ ויפעלו בכל דרך, להוזלת הצדדים מתחייב   

ש ומבלי  וטיבן,  איכותן  שתפגענה  מבלי  וזאת  והעבודות  המועד  המערכת  ידחה 

  להשלמת העבודות. 

לספק  )2( דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  יהיה  המזמין  כי  מפורשות  בזאת  ומובהר   מוסכם 

מ או  חומרים  כלים,  הקשוריםובעצמו  אחרים  זה:   צרים  בסעיף  (להלן  בעבודות 

ידי "המוצרים" על  שסופקו  המוצרים  מחיר  התמורה  מן  יופחת  כזה  ובמקרה   (

אותם יתקין  והקבלן  הצדדים   המזמין,  בין  יוסכם  אשר  התקנה  במחיר  בפרוייקט 

אשר דומה  מוצר  או  יחידה  של  התקנה  מחיר  פי  על  הסכמה  בכתב    ובהעדר  נכלל 

  . 'ד ח נספ  -הכמויות 

ה  יאוחר  ולאמדי חודש     ובו    ,חודשכל  ב  5-מהיום  ביניים  יגיש הקבלן למנהל חשבון 

שביצע העבודות  מהן  באתר  יפרט  בסמוך    בפועל  שהסתיים  הגשת בחודש  לפני 

הינה פריט בכתב הכמויות    -מובהר כי עבודה שבוצעה בפועל לעניין סעיף זה   החשבון.

יין בדיקת העבודה  פוף לאמור להלן לענ כבאופן מלא ע"י הקבלן, וב  הושלם  ושביצוע

יבדוק את החשבון ויאשר אותו   הפרויקט   מנהל  ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

כי אכן פירט הקבלן    לאחר שהוכח להנחת דעתו  כל העבודות אשר  ביצע הקבלן את 

החשבון למזמין,   , יעביר המנהל את הפרויקט  בחשבון הביניים ולשביעות רצון מנהל 

עד   הל וזאת  בו  25  -יום    הפרויקט,  הוגש חשבון הביניים. באישורו של מנהל  בחודש 

התמורה חשבון  על  ביניים  תשלום  לקבלן  ישלם  של  המזמין  בשיעור  מהיקף   90%, 

  90  -לא יאוחר מ  על פי חישוב ערך העבודות שבוצעו כאמור, וזאת    חשבון המאושר,ה

עם  יבוצע    בון הבינייםשתשלום יתרת ח  .נית המסשבוח  ה יום מתום החודש בו הוגש

מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף להלן.    15סילוק החשבון הסופי, כמפורט בסעיף  

כמ המזמין,  של  הכללי  המנהל  באישור  הינו  בסעיף  זה  מוסר 1(ה)(3פורט  לחוק   (

 .)"החוק"(בסעיף זה להלן:  2017- תשלומים לספקים, תשע"ז
  

  (ז) לחוק.3יף ע להלן כדי לגרוע מהוראות סאין באמור לעיל ו

  60לצורך הסכם זה תהיה    "תקופת הבדיקה"מובהר כי  ) לחוק,  2(ח)(3ף האמור בסעיף  על א

   .ע"י הקבלן למזמין ימים ממועד המצאת החשבון
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יעלה שיעור חשבונות הביניים, המאושרים ע"י המזמין, על  

  ות שביצע הקבלן.מהיקף העבוד  80%

לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות, לרבות הפרשי הצמדה,  ת במפורש כי הקבלן  אמוסכם בז .ב

לומם על פי הסכם  לגבי התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים ועד ליום הקבוע לתש

כל חלק  בגין  הצמדה  לרבות הפרשי  התייקרויות  לתשלום  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  כן  כמו  זה. 

 או בתקופת הביצוע. גור בלוח הזמנים ו/יודות שבוצעו על ידו תוך פמהעב
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המלאכה   .ג לטיב  המזמין  של  אישור  או  הסכמה  משום  בו  אין  הביניים  תשלומי  של  ביצוע 

 לאיכותם של חומרים. שנעשתה בביצוע העבודות או

בסעיף   .ד כמפורט  העבודות  ביצוע  הפסקת  על  לקבלן  המזמין  כתוצאה  13הודיע  שלא  לעיל  (ה) 

אך ורק את אותו חלק מהתמורה המגיעה  ישלם המזמין לקבלן  ,הפרת ההסכם על ידי הקבלןמ

כפי   גמר,  לידי  ההסכם  להבאת  עד  בפועל  ידו  על  שבוצעו  מהעבודות  חלק  אותו  בגין  לקבלן 

ו/או מי שיקבע על ידו בכפיפות להוראות הסכם זה   הפרויקט  תו חלק יקבע על ידי מנהלשאו

יצוי נוספים מכל  אחר כל תמורה או פ  םקבל מהמזמין ו/או מכל גורוהקבלן לא יהיה זכאי ל

 מין ו/או סוג שהוא. 

ן: להסכם זה (להל   (מסמך ד')ביצוע עבודות על ידי הקבלן אשר אינן מפורטות בכתבי הכמויות   .ה

או באישור בכתב ביומני    פרויקט ) יעשה אך ורק באישור בכתב של מנהל ה"עבודות חריגות"

חריגות, בכפוף לאישורן    בגין ביצוע עבודות  הלעיל. תשלום התמור  12עיף  העבודה כמפורט בס 

ד'   מסמךבכתב של מנהל המזמין כאמור, יעשה על בסיס המחירים המפורטים בכתב הכמויות  

במקר זה.  הכמויות  להסכם  בכתב  נקובות  אינן  שסופקו  היחידות  ו/או  העבודה  שמחירי  ה 

על בסיס קטלוג מח  מסמך בענף  ד' תחושב התמורה  בנייה, בהפחתה  הירים "דקל", המקובל 

 מהמחירים הנקובים בקטלוג, לא ישולם רווח קבלני.  20%של 
הנקו המחירים  על  ראשי  קבלן  אחוזי  בגין  תוספת  תינתן  לא  חריגות  במחירון  בעבודות  בים 

  דקל. 

במחירון  ראשי  קבלן  אחוזי  לקביעת  כלליות  הנחיות  בסעיף  האמור  את  מבטל  לעיל  האמור 

  דקל.

ומוס מוצהר  ספק  הסר  שיכלמען  הזמנת  כי  בזאת  אינם  ם  לעיל  כהגדרתם  המזמין  ע"י  נויים 

  מהווים עבודות חריגות על פי סעיף זה. 

מעיק  14סעיף   הינו  שבו  המשנה  סעיפי  כל  על  הוראה  לעיל  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  רי 

  מהוראותיו, תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
  

מ . 15 יאוחר  מהתאריך    -45לא  למנהליום  הקבלן  ימסור  שימונ   יקטו הפר  בו  למי  המנהל  ו/או  ידי  על  ה 

הודעה על סיום העבודות, יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן בצירוף כל המסמכים הקשורים בו,  

ו  יתרת”AS MADE“נתוני  לרבות מפות  ידי    .  על  תיקבע  בגין החשבון הסופי  לקבלן  התמורה המגיעה 

יום מתום החודש בו    120  -מ  יאוחרלא  בלן  קנה על ידי המנהל ותסולק ל ו/או מי שימו  הפרויקט  מנהל

 בכפוף להוראות הסכם זה.  ,נית המסחשבו  ההוגש
הכ  המנהל  באישור  הינו  זה  בסעיף  כאמור  התמורה  תשלום  בסעיף  מועד  כמפורט  המזמין,  של  ללי 

  .)"החוק"(בסעיף זה להלן:  2017-) לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז1(ה)(3

  (ז) לחוק.3 לגרוע מהוראות סעיף אין באמור לעיל ולהלן כדי

בסעיף   האמור  אף  כי  2(ח)( 3על  מובהר  לחוק,  הבדיקה")  תהיה    "תקופת  זה  הסכם  ימים    60לצורך 

 "י הקבלן למזמין.  ממועד המצאת החשבון ע 
ופחתו כל  ו/או מי שמונה על ידו כאמור, י הפרויקט  מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי מנהל  

הביניים   עד  14לסעיף  שולמו לקבלן בהתאם  שתשלומי  כל סכום אחר אשר שולם לקבלן  יופחת  וכן   ,

מין מהקבלן לפי הסכם זה  אותה עת על חשבון התמורה, אם שולם, והיתרה בניכוי כל סכום המגיע למז

  יל.ו/או על פי כל דין, תשולם לקבלן ע"י המזמין כאמור לעיל, בתוספת דמי הניכוי דלע

אחר שהקבלן ישלים את כל התחייבויותיו נשוא הסכם  י כאמור, יעשה רק לפסילוקו של החשבון הסו

  זה וימציא למזמין: 
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 ה.(ב) להסכם ז17ערבות בנקאית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף   )1(

שיקבע על    כנגד המזמין בקשר לעבודות, בנוסחהצהרה בדבר חיסול כל תביעותיו של הקבלן   )2(

  ידי המזמין. 

ו/או הפ   םלעיל הינו מעיקרי הסכ  15  סעיף והפרתו  רת הוראה מהוראותיו, תהווה הפרה יסודית  זה 

  של ההסכם.

  גמר ביצוע העבודות . 16

למועד .א על    בסמוך  זה  להסכם  בהתאם  העבודות  ביצוע  למנהל  סיום  הקבלן  כך  על  יודיע  נספחיו 

 ו/או למי שיקבע על ידו. הפרויקט 

העבודות,   .ב לבדוק אהצדדים מתחייבים  לאחר השלמת  מנת  על  מועד  טיב    תלתאם  ואת  העבודות 

 )."מועד הבדיקה" -יצוען (להלן ב

ו/או מי שימונה על ידו בנוכחות הקבלן פרוטוקול בו יפרט    הפרויקט  במועד הבדיקה יערוך מנהל  .ג

את התיקונים, השינויים וההשלמות הדרושים בעבודות, והקבלן מתחייב לבצע תיקונים, שינויים  

ביצוע התיקוניוהשלמות אלה מי   ת כאמור להנחת דעת מנהל, השינויים וההשלמוםד. רק לאחר 

 או מי מטעמו, יחשבו העבודות כמושלמות לצרכי הסכם זה.  הפרויקט

יתגלו .ד אשר  וקלקולים  ליקויים  של    פגמים,  תקופה  במשך  בגינן  או  ממועד    14בעבודות  חודשים 

העבודות הבדהשלמת  תקופת  במהלך  הקבלן  ידי  על  יתוקנו  היות,  לכל  ימים  עשרה  תוך  ,  רק 

דחופים יבוצעו התיקונים על ידי הקבלן  ועל חשבונו של הקבלן. במקרים  יקט  הפרומדרישת מנהל  

והאחר  הבדק  מתקופות  פחות  לא  אך  לאלתר.  חשבונו  ואי  ועל  ליקויים  לענין  הקבועות  יות 

 .)ת הבדק""תקופ(להלן:  1973 -בחוק המכר (דירות) תשל"ג , בשינויים המחויביםהתאמות

מהא לגרוע  ימ מבלי  לא  ובאם  לעיל,  להעסיק  ור  המזמין  רשאי  כזאת  דרישה  אחר  הקבלן  מלא 

וכן כל נזק,  אנשים אחרים בתיקונה והשלמתה של כל מגרעת, התכווצות, שקיעה, או ליקוי אחר  

את   לנכות  המזמין  רשאי  כך  ולשם  בה,  כרוכים  או  כזאת  מפעולה  הנובעים  והוצאות  הפסד 

ין במקום לעשות את התיקונים  בלן, וכן רשאי המזמ קתאימים מסכומים המגיעים להסכומים המ

ידי   על  כל סכום שייקבע  לנכות מהקבלן  על דעת עצמו, השווה לערך    הפרויקט   מנהלוההחלפות, 

 ים האמורים.   התיקונ

ל  למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל האמור בסעיף זה אין בו כדי לגרוע דבר מכל התחייבויותיו ש .ה

 הקבלן בהסכם זה. 

 ם מעיקרי הסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.(ד) לעיל הינ-(ג) ו סעיפים .ו
  

 בטחונות . 17

  ערבות לתקופת הביצוע .א

ל  )1( הקבלן  התחייבויות  כל  מילוי  ימציא  להבטחת  ובמועדן,  במלואן  זה  הסכם  הוראות  פי 

ת בנקאית, אוטונומית  המזמין, במעמד חתימת ההסכם על ידי המזמין, ערבוהקבלן לפקודת  

נפרד הימנו והמסומן  מותנית בנוסח המצ"   י ובלת (להלן:    2נספח  ב להסכם זה כחלק בלתי 

 ). "הערבות"

הערבות   )2( עסכום  אלף  50,000"ס  יהא  חמישים  (במילים:  הערבות")  )₪   ₪  "סכום  .  (להלן: 

ותאו כתב כמויות  פי  על  הסכם  הינו  זה  כי הסכם  בזאת  ומוסכם  מוצהר  ר  למען הסר ספק 

וכי שיעור  טכני הינו  הערבות,  לעיל  גרידאלצ  הנקוב  נוחיות  וכי המזמיןרכי  רשאי להוסיף    , 

   ו/או לוותר על סעיפים בכתב הכמויות, הכל כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.
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למדדהערבו )3( צמודה  תהא  לצרכן  ת  חתימת    המחירים  במועד  הידוע  הבסיסי  המדד  לפי 

עד השלמת העבודות,  ו , עד למקופת בצוע העבודותהערבות תהא בתוקף למשך כל ת   ההסכם.

 ובכפוף לכך שעד לאותו מועד, ימציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק כהגדרתה להלן.

י פעם, כתבי הארכה של הערבות כך שזו במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מד )4(

 תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות.

במתן   )5( הקשורות  ההוצאות  בהארכל  ו/או  בביולה  בגביי כהערבות,  ו/או  תוקפה  לפי  ת  תה 

 הענין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

כדי לגרוע מחיוביו של ה )6( על ידי המזמין  ו/או במימושה  קבלן כלפי  אין במתן הערבות הנ"ל 

המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל  

 כל דין.  הסכם זה ו/או על פי  מגיע ו/או שיגיע לו על פיסעד ה

במקרה של מימוש הערבות הנ"ל, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות   )7(

 רבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לע

לו מהקבלן, על ידי  המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו   )8(

 ערבות. ה מימוש 

 

  

  (אחריות)הבדק ופת ערבות לתק .ב

שמניינן יתחיל במועד קבלתה של כל העבודה  שנים    5הינה    הרכיבים  לכלתקופת האחריות   )1(

 . שבוצעה

ליקוי )2( ים וקלקולים כלשהם שיתגלו בתוך תקופת האחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב  פגמים, 

-הזמן שנקבע לכך על  ךל עפ"י דרישת המזמין ובתוהכ  ,לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם

המזמין   של  המלאה  רצונו  ולשביעות  כלשהי  תמורה  קבלת  ללא  הקבלן  של  חשבונו  על  ידו, 

 . כו')(לרבות הוצאות בגין ציוד, ש"ע, נסיעות ו

לבצע את העבודות ע"י קבלן אחר או    המזמינה לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל, רשאית   )3(

ולח  הנגבכל דרך אחרת  ל ר ייב את הקבלן בהוצאות  כך, מבלי  ו/או  מות עקב  גרוע מכל סעד 

 . בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות המזמינהזכות אחרים העומדים לרשות 

ובמועדן, במשך תקופת הבדק, ימציא  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו   )4( של הקבלן במלואן 

ובלתי אוטונומית  בנקאית  ערבות  ולפקודתו  למזמין     ₪  50,000של    סךבמותנית,    הקבלן 

הבדק"   "ערבות(להלן:    3ם זה כחלק בלתי נפרד הימנו והמסומן נספח  בנוסח המצורף להסכ

  )."ערבות טיב ביצוע"או 
  .  שניםחמש  של ערבות הבדק תהיה לתקופה 

לביטול   )5( הסכמתו  את  מהמזמין  לדרוש  רשאי  הקבלן  יהא  הבדק,  ערבות  המצאת  במעמד 

בסעיף   כהגדרתה  לאחר    17הערבות  רק  זאת  אך  יד הלעיל,  על  העבודות  הקבלן  שלמת  י 

בהתאם להוראות הסכם זה, ולאחר שהקבלן המציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו  

 ש ובכתב. ולאחר קבלת אישור המזמין לכך מרא

לפני   )6( יפקע  לא  ותוקפה  לעיל  כהגדרתה  הבדק  תקופת  כל  למשך  בתוקף  תהא  הבדק  ערבות 

 ת הבדק. פכל התחייבויותיו בגין תקושישלים הקבלן את 

  ) לעיל יחולו גם לענין ערבות הבדק בשינויים המחוייבים.8( -)  3(א) ( 17הוראות  )7(
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ו/או הפרת כל הוראה מהוראותיו  לעיל, הינו מעיקרי ההסכם והפר  17מוסכם בזאת כי סעיף   .ג תו 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  

  תפות בין הצדדיםשלוח או שו-מעביד, שליח-העדר יחסי עובד

שלוח ו/או שותפות וכי  -מעביד, שליח -לא ישררו בין הצדדים יחסי עובדעל ידי הצדדים כי    המוצהר בז  . 18

 אי לכל דבר וענין. הקבלן יבצע את כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה כקבלן עצמ
  

קים  הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין וכי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של המועס  .א

מטעמו   והבאים  ידו  באחריות  ועל  הנושא  ו/או  הוא  דין  כל  פי  על  מעביד  על  המוטלים  ובחובות 

 חיקוק בכל הקשור לעבודות. 

בלעדית לתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא הקבלן אחראי   .ב

 סקת עובדיו או מי מטעמו. קרנות עובדים, תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להע

הוא  ה .ג כי  מצהיר  הקשורות  קבלן  התקנות  כל  לרבות  בעבודה  הבטיחות  חוקי  את  ויודע  מכיר 

וכי הוא מקבל על עצמו    -1970בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל

 לנהוג על פיהם.

  ק מובהר ומוסכם, כי הקבלןמבלי לגרוע מכלליות אחריות הקבלן על פי הסכם זה ולמען הסר ספ .ד

תביעות שתוגשנה נגדו ו/או המזמין בגין האמור בסעיף זה לעיל, וכל הקשור   עצמו יהא אחראי לכל 

 בו.

והמועסקים לצולמען הסרת כל ספק,   .ה והן באופן  ביצוע העבודותרך  כל העובדים  , הן באופן זמני 

ות  ילא תהא כלפיהם אחר   למזמיןובלבד    הקבלן   או מועסקי  יחשבו לכל דבר ועניין כעובדי  שוטף,

ל  כלשהי עובדובמיוחד  של  החומרים,  מעביד-א  ספקי  המלאכה,  בעלי  כי  בזאת,  מוסכם  כן   .

הש יהש ונותני  והמתקנים  הציוד  יפעלירותים,  למיניהם  ובשם  רותים  עבור  כי    הקבלןו  בלבד, 

קשרות עמם וכי  או כשולחם או כצד להת   םחשב, בין במישרין ובין בעקיפין, כמעביד יי לא    המזמין

או חיוב ממין או סוג כלשהו ביחס אליהם או כלפיהם או ביחס  כל אחריות    המזמין  ללא יוטלו ע

 . לפעולותיהם או מחדליהם
ו/או קבלני משנה של הקבלן,  צד עובדי ככל שיקומו דרישות כלשהן כלפי המזמין מ ו/או ספקיו  ו 

ן עקב  יה ו/או הפסד שייגרמו למזמתוטל במלואה על הקבלן והוא יישא בכל הוצא  אזי האחריות

   לרבות שיפוי בגין הליכים משפטיים שייאלץ המזמין לנהל.פעולות אלו, 

  יחסי הקבלן וקבלנים אחרים . 20

 יבחרו על ידי המזמין.   קבלנים אחרים, ככל שיעבדו באתר העבודות .א

יבצעו   .ב אשר  האחרים  והגורמים  האחרים  הקבלנים  לעבודת  להפריע  לא  בזאת  מתחייב  הקבלן 

ו/או העבודות  באתר  לפגוע  עבודות  לא  לו,  בח  מחוצה  של הקבלנים  ובציוד,  הגישה  ובדרכי  מרים 

 האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. 

יבצע    הקבלן מתחייב לשתף .ג צד שלישי אשר  כל  ועם  פעולותיו עם הקבלנים האחרים  ולתאם את 

ביחס  גם הפרויקט  ת מנהל  ורוייקט, ולהישמע לכל הורא לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו עבודות בפ

 לתאום הפעולות והעבודות כאמור. 

יאום  הינו הגורם האחראי על ת  הפרויקט  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל  .ד

גורם שלישי, והקבלן מתחייב   פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלנים האחרים או כל  בין 

מור ואף לפנות למנהל מיוזמתו  ר לתאום הפעולות כאשבא  הפרויקט  ל הוראות מנהלשמע לכ ילה
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קודם לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום עם הקבלנים האחרים או עם גורם שלישי כלשהו,  

 נת לקבל ממנו את הוראותיו. על מ

ממל   הפרויקט   מנהל  .ה אינו  אם  לקבלן  ערבויות  שחרור  ו/או  תשלומים  לעכב  רשאי  את  יהיה  א 

   ו קצב התקדמות העבודות.איכות ו/או טיב ו/א  התחייבויותיו לעניין
מנהל יאפשר  לעיל  כאמור  עיכוב התשלומים  בענין  להשמיע    הפרויקט  לפני קבלת החלטה  לקבלן 

 תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.   הפרויקט  הכרעתו של מנהל את טענותיו.

נאי מתנאיו תהווה  תהחוזה והפרתו ו/או הפרת    סעיף זה לעיל על סעיפי המשנה שבו הוא מעיקרי  .ו

  פרה יסודית של החוזה. ה

  
  העברה והסבה . 21

ו/או   .א לאחר  זה  הסכם  פי  על  חובותיו  ו/או  זכויותיו  להסב  ו/או  להעביר  רשאי  יהא  לא  הקבלן 

 לאחרים, אלא לאחר קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב. 

דיל  .ב זאת  ובכלל  במפעיל,  בעלות  שינוי  ספק,  הסר  הענ למען  לבעלי  המקנה  מניות  הנוכחיים  י ול  ין 

 במפעיל, ייחשב כהעברת זכויות אסורה מצד המפעיל   51%  -ביחד, פחות מ ,בקבלן

ככל   .ג כי  בזאת,  מובהר  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  תפקיד   והקבלןמבלי  בעל  של  שינוי  לבצע    יבקש 

יהא  אות הסכם זה,  בתאגיד או שינוי של בעל תפקיד כזה הדורש את אישורו של המזמין על פי הור

בעניין זה בכתב ולקבל את אישור האיגוד לשינוי בעל התפקיד    זמין המלפנות תחילה אל    ן הקבלעל  

 הנ"ל. 
  הקבלן. ימוקים שיימסרו על ידו לידי יהא רשאי לסרב לשינוי בעל התפקיד, כאמור, מנ  המזמין 

ע"י   .ד יינתנו  ו/או  ימכרו  ו/או  שיסופקו  והמוצרים  השירותים  ככל  במסגרת  הקבלן,  שהתחייב  פי 

 בד.ל ידו בליבוצעו ע  ,ההזכם ז

על פי הסכם זה לאחר  , כולן או חלקן,  המזמין יהא רשאי בכל עת להעביר את זכויותיו וחובותיו .ה

ות והחובות כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי  ובלבד שמי שהועברו לו הזכוי

  הסכם זה. 

  
  תרופות  . 22

ם זה, אלא אם הוסכם  יחול על הוראות הסכ  -1973של הפרת חוזה) תשל"גחוק החוזים (תרופות ב .א

 אחרת על פי הוראות הסכם זה.

כהגדרתה לעיל,  אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או חלק מהן ו/או לא ישלימן בתקופת הבצוע   .ב

  שקלים חדשים כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל  15,000 ישלם הקבלן למזמין סכום של

העבוד וע  שב בהשלמת  איחור  מה ת  ושל  בגין חלק  יחסי,ו/או  באופן  זכות    שבוע  לכל  בנוסף  וזאת 

   ו/או סעד אחר של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 החל מיום החיוב ועד למועד תשלום הפיצוי בפועל. ספו הפרשי הצמדה לסכום הנקוב לעיל יתוו

לן  מכל סכום שיגיע לקב  ים המוסכמים הנזכרים לעילהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי  .ג

 . , לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאיתוכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

להלן, .ד המפורטים  מהמקרים  אחד  כל  של    בקרות  ובכתב  מראש  הודעה  מתן  או    7לאחר  ימים 

לעיל    ה'  13מפורט בסעיף  במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הקבלן או בכל מקרה ה

תר, לסלק את ידו של הקבלן מהפרויקט ומאזור הפרויקט ולהשלים את  יה המזמין רשאי לאלהי

ם, הציוד, הכלים והמתקנים  העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרי

  של הקבלן המצויים במקום העבודות, ואלה המקרים: 
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 ום הנתנו.יום מי 30בוטל תוך   סים או צו פירוק, והצו לאכשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכ )1(

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. )2(

בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך תקופה של  )3(

  ימים מהמועד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין.  שבעה

    

ומאז  מהפרויקט  הקבלן  של  ידו  סילוק  לצורך  רשאי  יהא  להשתמש המזמין  כאמור,  הפרויקט    ור 

לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו לקבלן, למי מטעמו או לרכושם    בכוח סביר, והמזמין

  כתוצאה מסילוק היד האמור.

ההוצאות בגין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות סילוק כל    כמו כן מובהר בזאת כי כל

,  הנזקים שייגרמו להם  ם, אכסונם, הטיפול בהם אוטלטלין של הקבלן שיחליט המזמין לסלקיהמ

  אם ייגרמו, יחולו במלואן על הקבלן. 

סכום   .ה לקבלן  לשלם  חייב  המזמין  יהיה  לא  לעיל  כמפורט  מהנכס  הקבלן  של  ידו  סילוק  משעת 

לשהו בקשר להסכם זה למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל עד לפינויו  כ

ות על פי הוראות הסכם זה ו/או על  רשאי לקזז ו/או לנכ  או ניכוי כל סכום שהמזמיןולאחר קיזוז ו/

 יום לאחר סילוק ידו של הקבלן מהפרויקט. 30פי כל דין. היתרה תועבר לקבלן תוך 

מקרה   .ו העבודות  בכל  ביצוע  המשך  את  למסור  רשאי  המזמין  יהא  גמר  לידי  זה  הסכם  הובא  בו 

 והשלמתם לכל אדם ו/או גוף אחר.

חי .ז או  סכסוך  של  מקרה  בילבכל  שיתגלו  דעות  ממנו  וקי  הנובע  או  זה  להסכם  בקשר  הצדדים  ן 

בהתא ביצוען  יפסיק את  ולא  העבודות  ביצוע  קצב  יאט את  לא  כי הקבלן  בין הצדדים  ם  מוסכם 

ימשיכו   והעבודות  ביצוען,  בהמשך  אחרת  צורה  בכל  יפגע  ולא  זה  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו 

ובמועלהיות מבוצעות ע על אף חילוקי הדע ד ל ידי הקבלן במלואן  והמזמין ישלם לקבלן את  ן  ות 

 אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

  שונות . 23

נמסר זה  הסכם  נשוא  העבודות  כי  בין  מוסכם  כמפורט  כמויות  כתב  של  בסיס  על  לביצוע  לקבלן  ות 

האמור בהם    לזה ועל הקבלן לבצען לפי כהשאר בכתב הכמויות, במפרט ובתכניות המצורפים להסכם  

חסר פרט כלשהו בכתב הכמויות, במפרט או בתכניות שעל הקבלן היה לקחתו בחשבון כחלק    אולם אם

  העבודות כאילו נכלל בכתב הכמויות, במפרט ובתכניות.  אינטגרלי של העבודה יחשב פרט זה בהגדרת

דו משמעות ו/או  התאמה  אי  הבדל,  של סתירה,  והסכ  בכל מקרה  הנספחים  הוראות  יהיה    םבין  זה, 

שונה, סדר העדי עדיפות  סדר  לענין מסוים  נקבע  עצמו  בהסכם  בין המסמכים השונים, אלא אם    פות 

  דעתו הבלעדי.סדר העדיפויות שיקבע המזמין עפ"י שיקול 

מהוראות   אחת  הוראה  בין  כאמור  משמעות  דו  ו/או  התאמה  אי  הבדל  סתירה,  הקבלן  וגילה  היה 

ו ספק בפירוש הנכון של מסמך מהמסמכים  ת בהם או שהתעורר בראו נספחיו לבין הוראה אח  ההסכם

יו ופירוש  והמנהל יתן לקבלן הוראות בדבר הפירוש שיש לנהוג לפ  הפרויקט  יפנה הקבלן למנהל  ,הנ"ל

ו/או דו משמעות   גילה סתירה, הבדל, אי התאמה  והקבלן לא  זה יחייב את הקבלן לכל ענין. במקרה 

לגלותם  כא עליו  היה  אשר  מכך  כמור  וכתוצאה  על  אמור,  יהיה  טעות,  פי  על  כלשהי  עבודה  בוצעה 

  הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות. 

הוא שיכריע בכל פירוש הנוגע לסתירה, אי התאמה,    הפרויקט   למען הסר ספק מובהר בזאת כי מנהל 

  חיו.הבדל ו/או דו משמעות של הוראות ההסכם על כל נספ
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ל העבודות הוראות החוזה לביצוע עבודות קבלניות של  ות הסכם זה יחולו עאמוסכם כי בכפוף להור . 24

להורא  זה  הוראות הסכם  בין  של סתירה  בכל מקרה  נוסח תשמ"ז.  ישראל,  לביצוע  מדינת  ות החוזה 

 עבודות קבלניות של מדינת ישראל, נוסח תשמ"ז, יגבר האמור בהסכם זה. 

 שבון לצרכי פרשנותו. בלבד ולא יובאו בח תאות בהסכם זה לצרכי נוחיוכותרות השוליים מוב . 25

מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרוייקט ובכלל זה כל המסמכים,   . 26

יהיו  התוכני לפרוייקט  ידי הקבלן או שהקבלן ישתמש בהם בקשר  על  וכדומה שיוכנו  ות, השרטוטים 

 ד לאחר שידרש לעשות כן. ירם לידי המזמין מיב המזמין והקבלן מתחייב להעבבעלותו הבלעדית של 
כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת ובכלל זה לאחר גמר העבודות ו/או  

מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין רשאי להכניס ו/או לבצע כל שינוי שהוא בעבודות ובפרוייקט    הפסקתן 

זכאי לסעד כלשהו בגין שינויים    ומבלי שהקבלן יהיה  ן קול דעתו הבלעדי של המזמיבכלל והכל לפי שי

תגיע,   אם  לו,  תגיע  אשר  התמורה  למעט  וכיו"ב,  הריסה  צו  עשה,  צו  מניעה,  צו  זה  ובכלל  כאמור, 

 בהתאם לאמור בהסכם זה 

 . (בוטל) . 27

בלן בפרוייקט לשם  המזמין רשאי להשתמש בשמו של הקבלן או מי מעובדיו או מי מטעמו כק  -פרסום   . 28

  רוייקט. פ פרסום ה

 מבוטל  . 29
  

 יותסוד

30 .  

להודיע,   .א להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מטעמו  הפועלים  וכל  עובדיו  ובשם  בשמו  מתחייב  הקבלן 

לאפשר   ו/או  לידיעת  להביא  אליו  למסור,  ידיעה שתגיע  כל  גוף אחר,  או  אדם  כל  לידיעת  להביא 

ייקט או הפיקוח  ו הקשור בתכנון או הקמת הפרבקשר לעבודות או לפרוייקט, וכל נתון או כל חומר  

 תכנונו או הקמתו, והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר. על 

לרשויות   .ב ומסמכים  מידע  להעביר  הצורך  על  תחול  לא  דלעיל  או  הסודיות  לשלטונות  התכנון, 

 לאנשים הקשורים בפרוייקט או בביצועו והכל למען ביצוע העבודות או הפרוייקט. 
  

 ויתור . 31
ה   שום הנחה,  מ  ת מנעויויתור,  או  במועד  של  מפעולה  במקרה  שתיקתם  או  הצדדים  מצד  אורכה  תן 

יו או  אחת  של  מהצדדים  מי  מימוש  אי  או  זה  הסכם  מתנאי  כלשהו  תנאי  קיום  אי  או  תר  הפרה 

ויתור על זכות כלשהי, ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן אישר  ו מזכויותיו, לא יחשבו כ

 צד השני בכתב. זאת ל

  הודעות . 32

  ם לצרכי הסכם זה הן: כתובות הצדדי       )(א  

  15132בית מכבי האש, צמח עמה"י מיקוד    המזמין:

     ________________: ___________ הקבלן                                

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובות דלעיל תחשב שנתקבלה מיד עם    (ב)

  הדואר בדואר רשום. סירתה למשלוח בבית משעות מעת  72ישית או תוך מסירתה הא

  

  ,ולראיה באו הצדדים על החתום
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   __________________________   __________________________  
  בלן הק  המזמין 

  

  

  נבדק ואושר ע"י דני גבאי, גזבר איגוד ערים כנרת      _________________ 
  חתימה   
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    1נספח 

  וראות ביטוח  נספח ה

  

פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים    בלן על ות הק מאחרי  ועמבלי לגר .1

בנספח   קיום    :א'-1המפורטים  קבלניותאישור  עבודות  "(להלן  ביטוח  עבודותאישור  :  ") ביטוח 

 .  על פי דין קיימת לו אחריות עוד קצועית כל מ  ביטוח אחריות, ולעניין העבודותלמשך כל תקופת 

את המזמין והבאים מטעמו וכן את כל הקבלנים וקבלני המשנה    יכלול  לניותת הקבובוד ביטוח הע

 כמבוטחים נוספים בביטוח העבודות הקבלניות.  

 

ת המוצר  ועובר למסירתם לידי המזמין, הקבלן מתחייב לערוך ביטוח חבובתום תקופת העבודות   .2

") כל  וצרבות המטוח חור בישאי"ח חבות המוצר ("להלן:  אישור קיום ביטו  ' :ב-1בנספח    רט כמפו

 עוד קיימת לו חבות על פי דין. 

 

ם כדין  , כשהוא חתוביטוח עבודותאישור  את    למזמין  , ימסור הקבלןהעבודותעובר למועד תחילת   .3

המבטחת.   ידי  יעל  למזמין  העבודות  מסירת  למועד  מעובר  הקבלן  את  זמ מסור  ביאישוין  טוח ר 

לפני תום תקופת הביטוחים הקבלן    ימים  7עד    .מבטחתהדי  כשהוא חתום כדין על י   ,המוצרחבות  

יפוג מכל    יםיחזור וימסור למזמין אישורי קיום ביטוחים חדש במקום אישור ביטוחים שתוקפם 

 שהיא.  סיבה

 
ביטוח    (א)  חים הבאים:טואת הבי  הקבלןבנוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוחים, יערוך   .4

כנד פגחובה  בגין  הדין  פי  על  עקבגופני  יעהרש  של  השימו  ת  בשימושו  או  שבבעלות  רכב  בכלי  ש 

(ב)הקבלן רכב    ;  וביטוח  ג'  במסגרת  צד  הקבלן  של  בשימושו  או  שבבעלות  הרכב  כלי  לכל  מקיף 

ל  האחריות ש  ותשלישי בגבול   ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד; (ג)  רותיםהשי

600,000   .₪ 

וכן    שלא לערוך ביטוח לנזק עצמי (בלבד)   ן רשאיהקבל  את כיזם ב, מוסכבסעיף זההאמור    על אף 

שלישי) צד  פי  כל  אחריות  כיסוי  (למעט  צמ"ה  האמביטוח  שיחול  ובלבד  בחלקו,  או  במלואו  ור  , 

  ג'-1פח  המצורף כנסר  ת כתב הוויתו, ובכפוף להמצאלהלן כאילו נערך הביטוח במלואו  13בסעיף  

  מזמין.חתום לידי ה 

  

אחר ללמ  מתחייב  הקבלן .5 ת  א  הב כל  הביטוח  נאי  דמי  את  לשלם  היתר,  בין  מתחייב,  הוא  יטוח 

ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת, לפי הצ  ורך, ותהיינה  במלואם 

ולא לעשות כל  ,  לעיל  2-ו  1  פיםעי פת כמפורט בס ולכל תקופה נוס   העבודותבתוקף במשך כל תקופת 

 הביטוחים.  ת תוקףקיע או להפאם ו/ מעשה שיש בו כדי לצמצ

 

   הוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי הקבלן: .6

אשר נערך    דומהביטוח    לכלוהינו קודם    Primary)בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני (  הכיסוי 6.1

הפרויקט  המזמין  ידי על   מנהל  לטובתם  ו/או  מוותרי  .ו/או  על אנו  ות  להשתתפ  זכות  כל  ם 

הכ בנט    המזמיןמבטחי   כוהחי  יחביטו ה  סויי ל  מכוח    כלוב,  לנו  מוקנית  הייתה  כזו  שזכות 

 , או אחרת.1981של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  59 סעיף
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ו/או מנהל הפרויקט  ו  מי מטעמ המזמין ו/או  ל תחלוף כלפי  הפוליסות כוללות סעיף ויתור ע 6.2

 בכתב  ב תחייאדם או גוף שהמבוטח ה   ו/או כל  הדדיותוף להאחרים בכפ  םכלפי הקבלני  וכן

 . שגרם לנזק בזדון אדםלא יחול לטובת    הוויתור ות.הקשור לעבוד תו, אולשפו

ו לבדו    הקבלן  6.3 העצמיות,  וההשתתפויות  הפרמיה  לתשלום  אחראי  החובות  יהיה  למילוי 

 המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.  

רח 6.4 רשלנות  בזבריג  מבוטל  שקיים.את,  תי  החר יובה   ככל  בביטול  אין  כי  כר,  לגרדיג  וע  י 

 קבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין. ובות המח

, כאשר המבטחאת אחריות    כלשהיוקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך    היה 6.5

לרקיי סיבה אחרת  כל  בשל  ו/או  אחר  ביטוח  מו  בותם  אל  קדמיםתנאים  ו/או  צעי  מכיסוי 

ו/או    חביטו או  /מיגון ו ו/אחסר  זה  י שסע ה, הרעו מט מידע חיתומי שגוי  יופעל כלפי  יף  לא 

הפרויקט    מטעמן  הבאיםאו  /ו  המזמין  מנהל  ו/או    יהםוזכויותו/או  תצומצמנה  לא  דלעיל 

 תבוטלנה בשל כך. 

על  הקבל   ביטוחי 6.6 המוטלות  החובות  של  לב  בתום  קיום  אי  לפיו  סעיף  יכללו  ו/או  ן  הקבלן 

יפוי  קבלת שמין לל המזש ותיה  סות, לא יפגעו בזכוינאי מתנאי הפולישל ת פרה בתום לב  ה

 על פי הפוליסות.  

נחותים   6.7 יהיו  לא  מקצועית,  אחריות  וביטוח  הרכב  ביטוחי  למעט  הקבלן,  פוליסות  נוסחי 

 ".  "ביט-מהנוסח הידוע כ 

  

הינה  טוח  ור עריכת הביה, לרבות אישמוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח ז .7

ת הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם  וטרת אינה פ ן, שא לל הקבשת מינימום המוטלת ע דריבבחינת  

זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור  

צא  הביטוחי שהו  היקף הכיסוי  בולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/אולג

 ל ידי הקבלן. ע

  

כי  מ .8 במפורש  בזה  בוסכם  הקבל ביטוח ריכת  עאין  אישור  י  להוות  כדי  בשינויים  או  בהמצאתם  ן, 

  בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כשלהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן 

קי  בהעתי הביטוח או  האמור באישורעל פי הסכם זה  או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין  

הקבלן ז  ביטוחי  בהסכם  האמור  עללבין  לשינלגרו  הקבלן  ה,  מנת  ם  על  האמורים  הביטוחים  וי 

 להתאימם להוראות הסכם זה.

 
ב .9 לערוך  או  ביטוחי הקבלן  היקף  להרחיב את  צורך  קיים  שלדעת הקבלן  או  ככל  נוספים  יטוחים 

וסף  לן. בכל ביטוח נהקב ור, על חשבון ו המשלים כאממשלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף א

 ות בסעיף זה. המפורט ראות  ו ההול, יחואו משלים שייערך

 
כי   . 10 הקבלן,  מתחייב  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  ו/או  מאחריותו  לגרוע  מבלי 

ו/א קבלנים  עם  ספקים  בהתקשרותו  ו/או  משנה  קבלני  אחראי  ו  יהא  הוא  זה,  הסכם  עם  בקשר 

רוך  בו לעיתחיי  הספקיםקבלני המשנה ו/או    פיו הקבלים ו/אויף לההתקשרות סע  לכלול בהסכמי

קיים ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף התקשרותו עמם ובשים לב לביטוחי הקבלן, וזאת  ול

על  קופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה.  למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לת

זה,    הות חוזהן את הוראות ודרישי המשנה יקיימו  קבלנית לדאוג כי  אחריות הבלעדהקבלן תחול ה

לחלופין, רשאי הקבלן לכלול את הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או    ות עפ"י כל דין,הדריש   לרבות

 ם התחייב לערוך כמפורט בהסכם זה. הספקים  בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הקבלן אות

94



  

ב   הקבלןאת, כי  הסר ספק מובהר בז  למען . 11 בגין העבודות נשוא  המזמין  ות כלפי  אחריהוא הנושא 

לשפות ו/או לפצות    חראימשנה, והוא יהיה א   קבלני  ישר יבוצעו על ידודות אות עב, לרב החוזה ז 

לה   ותוא שייגרם  הפסד  ו/או  נזק  ו/או  אובדן  כל  במישרן בגין  העבודות  ,  עקב  בעקיפין,  ו/או  ין 

המ מקבלני  מי  ידי  על  אם  שבוצעו  בין  נשנה,  ו/או  ואובדן  כאמור  /זק  הפסד  באיזו  או  מכוסה 

 לאו. ין אםיל ובע יסות דלמהפול 

 
את   . 12 לשפות  מי מטעמו  הקבלן מתחייב  ו/או  תנאי  המזמין  עקב הפרת  עליו  שיושת  כל סכום  בגין 

 מו. ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטע ות הפוליס

 
זק שייגרם  כל נהמזמין בגין  תביעה כנגד    הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  . 13

באח  לרכוש ו/או  ו בבעלותו  שה /ריותו  עאו  ידו  ובא  ו/או  ל  המזמין  לאתרי  ידי מי מטעמו  על  ו/או 

ו ו/או לבאים מטעמו במסגרת  ייגרם לו  או  /סביבתם ו/או בכל הקשור לנזק אובדן תוצאתי אשר 

ובין אם  בקשר השירותים, בין אם ערך ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצ ר את  פוט  לאו, וכי הואאתי 

 גרם לנזק בכוונת זדון.  י מי שט כלפ , למערזק כאמועיל מכל אחריות לנהמפורטים ל

 
נספח זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו על ידי   . 14

 . וה הפרה יסודית של ההסכםהקבלן תהו 
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  תבודו וח לתקופת העאישור ביט – א'-1נספח 

יך הנפקת  תאר  מה בהק / ניות לודות קב ביטוח עב   -  יטוחיםאישור קיום ב 
    האישור 

ט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורבתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
וח יגבר האמור בפוליסת  ת הביטפוליסעים בואים הקבאישור זה לבין התנ נאים שמפורטים בן התשל סתירה בי במקרה ם זאת, הפוליסה וחריגיה. יחד ע

  הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

/ כתובת ביצוע   מען הנכס המבוטח  המבוטח  מבקש האישור*
  העבודות*

מעמד מבקש  
  האישור*

  שם

  ם כנרת  איגוד ערי

  ") המזמיןן: "(להל

  

וצעות על ידי הקבלן  כל העבודות המב  שם

יקום והסדרת חוף ש קטים פרועבקשר 

פירוקים,  דגניה, לרבות, אך לא רק: 

יפוץ שיקום ושמצעים, עבודות עפר, 

,  קירות, משטחי בטון ושבילי בטון

, גינון והשקיה, מעקות ריהוט רחוב

וכל העבודות הקשורות  טיחותב

  . והנגזרות

  

  

  מזמין  ☐

  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 

   מען

  ן מק הירדע  15132ד.נ צמח 

  מען

  סויים כי

  פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
  או סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

  ומהדורת נוסח
  פוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום

/   ריותהאח גבול
 שווי/  ביטוח סכום

  העבודה 

 פיםנוס כיסויים
  יטולוב בתוקף

  חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 
  ד' לנספח   בהתאם

  ע מטב   סכום 

ודות ים עבסיכונהכל 
  קבלניות

  לפרט  ניתן( לדוגמה הרחבות
  ): הפוליסה לפרקי בהתאם

"ביט"/   
"פסגה"/"מגדל 

ביט"/"הראל 
  ביט"/"מנוביט" 

    1,000,000    ₪  309 ,313  ,314 ,
316 ,318  ,324 ,
328 .  

  
שווי  מ 20%          ופריצה  גניבה

  ת  בודוהע
  ₪  

משווי   20%          עובדים  עליו רכוש 
    תהעבודו

  ₪  

משווי   20%          סמוך  ש וכר
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          בהעברה  רכוש 
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          הריסות פינוי
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          ל מבני עזר וציוד ק 
  העבודות  

  ₪  

משווי   20%          דריכלים הוצ' שכט א 
  ת  בודוהע

  ₪  

וי  שומ 20%          הוצ' רשויות  
  העבודות  

₪    

משווי   20%          ספיות הכרחיות  ונצ' הו
  העבודות  

  ₪  

השבת סכום הביטוח  
  לקדמותו

            ₪  
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יך הנפקת  תאר  מה בהק / ניות לודות קב ביטוח עב   -  יטוחיםאישור קיום ב 
    האישור 

,  304,  302, 301  ₪   20,000,000          צד ג'
307  ,309 ,312  ,
315 ,318  ,321 ,
322 ,328  ,329 .  

  ף לפריטים תתנזק עקי
  קרקעיים  

        4,000,000    ₪  

  ₪    4,000,000          רעד והחלשן משען 

ש הנובע משימוש  וכלר  נזק
  בכלי רכב 

        2,500,000    ₪  

, 319,  318, 309  ₪   20,000,000          אחריות מעבידים
328 .  

, 309,  303, 301  ₪   10,000,000          אחריות מקצועית  
321 ,325  ,326 ,
327 ,328  ,332  )12  

  ם). חודשי

  *: )ג'שור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח יאש ה למבק  חסכם בין המבוטבה(בכפוף, לשירותים המפורטים  תים שירופירוט ה

069 ,062  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 

דבר  ב ורהאיש למבקשה  הודע משלוח  רלאח יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  יסתפול שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי
  השינוי או הביטול. 

  

  ישורהאחתימת 

  המבטח:
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  אישור ביטוח חבות המוצר  –ב' -1נספח 

  הנפקת האישור תאריך   אישור קיום ביטוחים 

ל את כל תנאי  כול ישור זה אינו דע המפורט בא, בהתאם למידע המפורט בה. המיבתוקף ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת   ה רסתיה של ר במקד עם זאת, יח הפוליסה וחריגיה. 

  בקש האישור. הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מ

  * האישור קשמב מעמד  * סקההע אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם

  יגוד ערים כנרת  א

  ") המזמין(להלן: "

  

    שם

  נדל"ן ☐

  ים שירות☐

  אספקת מוצרים ☐

  אחר: ______ ☐

  

  

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☐

  מזמין מוצרים☐

  אחר: ______ ☐

  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 

   מען

  עמק הירדן   15132צמח ד.נ 

  מען

  כיסויים 

  סוג הביטוח 

  

אחריות   לותגבו לפי  לוקהח
  ביטוח   ומיסכו א

מספר  
  הפוליסה 

ורת  הדנוסח ומ
  הפוליסה 

ריך  את
  ה חילת

 כיסויים  גבול האחריות/ סכום ביטוח   תאריך סיום 
 נוספים
  בתוקף
 וביטול
    חריגים

  קוד לציין יש
  בהתאם כיסוי

  ' ד  לנספח

  מטבע   סכום 

"ביט"/     מוצראחריות ה
"פסגה"/"מגדל 

ביט"/"הראל 
  "/"מנוביט" ביט

    10,000,000   ₪  302  ,
304  ,
309  ,
321  ,
328 ,332  

)12  
  חודשים). 

  )*: ג' (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  םירותט השיו פיר

069 ,062 

  *  נוי הפוליסהביטול/שי

  רבבד אישורה למבקשהודעה   חומשל  לאחר יום 60יכנס לתוקף אלא י לאביטוח,  ליסתפו שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
  השינוי או הביטול. 

  חתימת האישור

  המבטח:
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  ג'  – 1נספח 

  

  לכבוד:

  "המזמין")  :(להלןאיגוד ערים כינרת  

  כתובת____________ 

  

  .ג.נ,א

  

  תב ויתור כ: הנדון

ים  ל מכם ו/או כל הפוע  דרישהעה ו/או  תבי  מראש על כל  םמוותרי  אנו  יכ  יכםמצהירים ומתחייבים כלפ  הננו

וכל ציוד    באו נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכ/ו  בדןאוכל  מטעמכם בגין 

  : מיום............... וכמפורט להלן חוזהח ב ") כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוהציודמכני הנדסי (להלן: "

עמו ו/או עבורו  טמאו ו/  לןבהקר שהובאו ע"י ציוד ורכוש אח ל ונות, מתקנים וכ, מכ ד, כלי עבודה, ציולכלים

ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות    )מהפרויקט  לקלאתר (למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כח

הרמה מתקני  עגורנים,  מערבליםמנופים,  טרקטורים,  מעמיסים,  משא,  מעליות  הנ  ,  ציוד  אחר  וכל  דסי 

  הפרויקט.  תו מהווה כחלק מעבודואינ ואשר

זה,    חוזה נשוא    תרלרבות כל ציוד אחר המובא לאו/או על פי דין,    חוזהל פי  ע  נות אחריובו/או    שבבעלותנו

 על ידנו ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו. 

צעות ספקים ו/או קבלני  באמ  לאתר (לרבות  מנועי כלשהואונביא כלי רכב  כי ככל    כםמתחייבים כלפי  והננ 

"  לישי"צד ש  קיהרכב, בין היתר, ביטוחי חובה כחוק, ביטוח בגין נז  כליימים לי ודא תחילה כי קנו   משנה)

עי ו/או ציוד הנדסי יחול  , וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנו חוזהגוף ורכוש כמתחייב בנספח "הביטוח" ל

ועל   בלבד  הבלעלינו  מואחריותנו  ואנו  דרי ותריעדית  ו/או  תביעה  כל  על  מראש  מם  שיתוף  /וכם  שה  או 

  ם. יטוחיכב

  

  

 ______________________________                                                   ______________________  

  חותמת   כולל תימה ח – הקבלן תחתימ                                                        הקבלן של מנהל  ישיתא  חתימה
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  2 נספח

  

  ערבות בנקאית 

    – ההסכם יצועבלהבטחת 

  שיקום והסדרת חוף דגניה   – 14/2021מכרז 

  תאריך: __________ 

  לכבוד 
  איגוד ערים כינרת  

  

  א.ג.נ.

  

             _______ערבות בנקאית מס' הנדון:

על פי בקשת ____________________ (להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל   .1

בקשר   ,(להלן: "סכום הערבות") ₪ (במילים: חמישים אלף ₪)  00005,עד לסכום לפי דרישתכם,  סכום

הכלולות    עמידתו של המבקש בהתחייבויותיו ול   לשיקום והסדרת חוף דגניה   –  14/2021מס'  הסכם  ל

 הסכם זה. ב

דרישה, .2 באותה  יצוין  כל סכום אשר  בכתב,  דרישתכם הראשונה  לפי  לכם,  לשלם    אנו מתחייבים 

) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7חר מתום שבעה (יאו   א באופן מיידי ובכל מקרה ל

  כתובתנו הבאה: ________________________________________. 

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

ח כתב ערבות זה  מכו  ם ור, ובלבד שסך כל התשלומיוכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמ

  . לא יעלה על סכום הערבות

לנמק,   .4 להסביר,  חייבים  תהיו  לא  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  כתב  לפי  התחייבותנו 

  בסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. לפרט, ל

  כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5

 .  ___________ , ויעמוד בתוקפו עד ליום_____ ____ ביוםבות זה ייכנס לתוקפו כתב ער .6

  ____________. שפורסם ביום  עבודות עפרהערבות תהיה צמודה למדד   .7

  

  בכבוד רב, 

______________ _  
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  3נספח 
  - ערבות בנקאית

   – להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק

  גניה שיקום והסדרת חוף ד  – 14/2021מכרז 

   

  תאריך: __________ 

  ד לכבו
  איגוד ערים כינרת  

  

  א.ג.נ.

  _______  ערבות בנקאית מס' הנדון:

            

בזאת כלפיכם לשלם לכם כל  על פי בקשת ____________________ (להלן: "המבקש"), אנו ערבים   .1

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  (במילים:    50,000סכום  אלף  ₪  וחמישה  "ס  ₪)עשרים  כום  (להלן: 

לשיקום    –  14/2021מס'    יותו של הקבלן בתקופת הבדק ע"פ הסכם אחר  ת להבטחהערבות"), בקשר  

דגניה חוף  סכום  והסדרת  כל  בכתב,  דרישתכם הראשונה  לפי  לכם,  לשלם  יצוין    אנו מתחייבים  אשר 

) שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  מיידי  באופן  דרישה,  דרישתכם  7באותה  קבלת  ממועד  ימים   (

  _________________________________. _____ כתובתנו הבאה: __נו, לפי במשרד

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי   .2

תבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה  התשלום י

  . על סכום הערבות

מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,    בלתי  תנו לפי כתב ערבות זה היאהתחייבו .3

  לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

  ינו ניתן להסבה. כתב ערבות זה א .4

 .  _______ , ויעמוד בתוקפו עד ליום_______ ביום כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .5

 : _________. צרכן שפורסם ביוםים לר בות תהיה צמודה למדד המחיהער .6

 

  בכבוד רב, 

 ______________  
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  4נספח 

  
    –  העסקת קבלני משנה

  שיקום והסדרת חוף דגניה  –  14/2021מכרז  

עבודות   לביצוע  והחוזה  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  דגניה נספח  חוף  והסדרת   לשיקום 

מס'  "החוזה"(להלן:      רתהכינ  בחופי  )"הפרויקט"או    דות""העבו(להלן:   איגוד    14/2021). מכרז  מטעם 

  נרת. י ערים כ

  

  כהגדרתו בחוזה.  – "הקבלן"

  כהגדרתם בחוזה.  –"קבלני המשנה" 

  

  מהוראות מסמכי המכרז יחולו בנוסף ההוראות והתנאים להלן:  מבלי לגרוע

מבלי  יקט.  פרויבמשנה אשר בכוונתו להעסיק  הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן   .1

לא תחייב    במסמך זהשתבוצע שלא על פי האמור    העסקת קבלן משנהכל    לגרוע מהאמור בחוזה,

 את המזמין. 

המל  מתחייב   הקבלן  .2 קבלן  את  מתחייב  קבל  והוא  העבודות  לביצוע  מטעמו  משנה  כקבלן  שנה 

וענין דבר  לכל  שלו,  משנה  כקבלן  המשנה  קבלן  את  כל    להעסיק  וזאת  העבודות  לעבביצוע  א  וד 

  . בחוזה על נספחיוכפוף לתנאים המפורטים בהורה לו המזמין אחרת ו

ב .3 גם  המזמין,  כלפי  הפרויקט  ביצוע  על  הבלעדי  האחראי  הנו  הקבלן  כי  חלקים  יודגש  אותם  גין 

מטעם    נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנהידי קבלני המשנה.  - בעבודה המבוצעים על

שהו של העבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  ק כללן ו/או גורם אחר בביצוע חהקבל

ל  מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל ש

 קבלן המשנה ו/או הגורם האחר האמורים. 

שכזה (לרבות אצל רשם   קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום .4

עליהם    נים)להקב להטיל  שבכוונת הקבלן  העבודות  לכלל  או  לעבודה  ובהיקף המתאימים  בסיווג 

 בביצוע הפרויקט. 

כי בחוז   הקבלן .5 שיערוךמתחייב  ה   ים  לידי ביטוי הוראות  עם קבלני  יבואו  החוזה בשינויים  משנה 

ה  בקנ  תעו בהם הוראות שאינן עולווכי לא ייקב   והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו   המחויבים

קבלני המשנה ייחשבו לכל דבר וענין כעובדים של  אחד עם החוזה או עם ביצועו. למען הסר ספק,  

 הקבלן. 

וה .6 הקבלן  כי  בזאת  מוצהר  ספק  הסר  בגין  למען  שלו  המשנה  קבלני  כלפי  אחראי  יהיה  בלבד  וא 

חס  יר, הסכם לטובת צד שלישי בתמורת עבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משנה כאמו

 המשנה. -קבלניל

כך שלוח    מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלני המשנה שלו את כל הנתונים הרלבנטיים, .7

-על  ייקבעהזמנים של קבלני המשנה. לוח הזמנים המפורט  יכלול גם את לוח    של הפרויקטהזמנים  

מנהל על  המזמין    ידי  לעבוד  המשנה  וקבלני  הקבלן  למועועל  עד  אם  כי  מובהר  לוח  הכנ  דפיו.  ת 

מנהל יקבעו  בפרוייקט,  שיועסקו  המשנה  קבלני  כל  ייבחרו  לא  לוח    המזמין  הזמנים  והקבלן את 
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טר עבורם  במקצועות  המשנה  קבלני  עבור  הזמנים  הזמנים  ולוח  כאמור  משנה  קבלני  נבחרו  ם 

 דבר וענין.  קבלני המשנה לכל  הקבלן ואת  שייקבע כאמור יחייב את

על פי שיקול    הוא   , יהיה המזמין רשאי, בכל עת בו סבורפחיול נסעבלי לגרוע מהוראות החוזה  מ .8

ני המשנה  שבע רצון מאיכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות עבודת קבל  אין הואדעתו המוחלט כי  

ל דבר אחר הקשור בעבודתם,  קבלן המשנה  ו/או מכל  עם  להפסיק את התקשרותו  לקבלן  הורות 

, והקבלן מתחייב להפסיק את  בכתב לקבלן  המזמין ע"י    שתינתן  על ידי מתן הודעה  באופן מיידי 

זה מחויב הקבלן להעסיק.  ההתקשרות עם קבלן המשנה לאלתר קבלן משנה אחר אשר    במקרה 

שנה  , ויחולו על קבלן מכאמור  הופסקה ההתקשרות עימוומו של קבלן המשנה אשר  ימלא את מק 

 זה כל הוראות נספח זה וההסכם

  תו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה. והפר זה הוא מעיקרי החוזה נספח

  

  
  

  

                                                  ______________________   ______________________________  

  חותמת   כולל תימה ח – ןהקבל תחתימ                                                        הקבלן של מנהל  ישיתא  חתימה
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  ז'מסמך 
 בטיחות
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  נספח בטיחות  -מסמך ז'

  שיקום והסדרת חוף דגניה  –  14/2021מכרז 

  כללי  . 1

(לרבות המתחמים והחצרים המוחזקים על ידה) מועסקים קבלנים ונותני    כינרת  איגוד ערים  1.1

חו שפעילותם  חיצוניים,  עובשירותים  המזמין,  את  אותם,  ודשפת  לסיכונים  יה  סביבתה, 

 הנובעים מעצם ביצוע הפעילות.
נועד  1.2 זה  אחרים,להנחות    נספח  חיצוניים  שירותים  ונותני  הבטיחות    קבלנים  דרישות  לגבי 

 חצרי המזמין ו/או מטעם המזמין. עובד במקבלן ה  איגוד ערים כינרת   סביבה של ואיכות
, לרבות נהלים  פי החוזה  לן עלהקב  לכדי לגרוע מאחריותו שזה,  בנספח  באמור  יודגש, כי אין   1.3

ספציפיים הרלוונטיים לעבודתו ו/או מאחריותו על פי דין, לבטיחות בעבודות הנעשות על ידו 

 מו.  ו/או על ידי מי מטע
הקבלן  את  ישחרר  לא  המזמין  של  הוראותיו  ביצוע  כי  מפורשות,  בזאת  מובהר 

  ס ע"פ דין. יכה"אם את כל דרישות הבטיחות ומהתחייבויותיו ואחריותו לקיי

ורק, יבואו, אך  כדי    הוראות המזמין  בדיני הבטיחות,  על דרישות הבטיחות  בניסיון להוסיף 

העבודות ביצוע  באתר  בטיחות  יתר  מאחריות    להבטיח  יגרע  שהדבר  מבלי  אך  הקבלן,  ע"י 

ומבלי שעצם   ידו,  על  האפשרות כי תינתנה  כלשהי של הקבלן לבטיחות בעבודות המבוצעות 

  על ידי המזמין תטיל על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.  כנ"ל הוראות 

נה וכדומה, בין הוראות  בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שו 

לטובת   מבניהן  ו/או הדין, תכריע ההוראה המחמירה    איגוד ערים הנוהל להסכם עם הקבלן 

  . כינרת 

קבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה  הלחוזה התקשרות עם    ת בטיחותנחיוה יצורף כ  נספח זה 1.4

 . ההתקשרות
עב 1.5 המבצעים  עובדיו  על  גם  הנדרשים,  בשינויים  יחולו  הנספח  מהסוגים  הוראות  ודות 

 המפורטים בנוהל זה. 
 מסמכים ישימים  1.6

 ; 1970 –פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש, תש"ל  1.6.1
 ; 1954 –"ד יון הפיקוח על העבודה, התשחוק ארג  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  –הבטיחות בעבודה   תקנות 1.6.5
  ;2007  -תקנות הבטיחות עבודה (עבודה בגובה), התשמ"ז 1.6.6

  ;1998 -שמ"ח תבעבודה (עבודות בניה), ה תקנות הבטיחות 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(עזרה ראשונה במקומות העבודה), התשמ"ח   נות הבטיחות בעבודהתק 1.6.10
  

  המטרה  . 2

קב לעבודות  בטיחות  הנחיות  המזלפרט  במתקני  המתבצעות  והמתחמים  ין,  מ לנים  חצרותיה 

  מופעלים על ידה.  / המוחזקים

  הגדרות  . 3

 איגוד ערים כנרת לפי העניין ועל פי כל דין.  - "המזמין" 3.1
לביצו  -הקבלן"" 3.2 כהצעה  מי שהצעתו  של המזמין  ועדת המכרזים  ידי  על  תיבחר  הפרויקט  ע 

ם עובדי  שאינ  מין, ושהינו יחיד או חברההזוכה ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המז

 המזמין, הבאים לבצע עבודה (על עובדיהם וציודם) ברשות או בחצריה. 
גורם    -  "קבלני משנה" 3.3 ו/או  אחר הפועל בשמו או  לרבות כל קבלן משנה מטעמו של הקבלן 

קבלני   להעסיק  לקבלן  חייב את  המזמין התיר או  חלק מהן, אם  העבודות או  בביצוע  עבורו 

 ה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז. משנ  ינה כאמור, או שהעסקת קבלנמש
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  חובות הקבלן  . 4

ואיכה"ס 4.1 הבטיחות  מדיניות  לפי  ולפעול  התקנים  דרישות  את  לקיים  מחויב  של    הקבלן 

 המזמין.  
ע"י  מ 4.2 המועסק  קבלן,  כינרתחובת  ערים  ו/או  איגוד  המזמין  בתחומי  מתבצעת  ושעבודתו   ,

וע מכלליות הנ"ל, על הקבלן לפעול  לגר  יהדרישות ועל פי דין. מבל  מתקניה, לפעול על פי כלל

(נוסח חדש), תש"ל פיה חוק    1970-בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה  על  ובתקנות 

העבוד  על  הפיקוח  תשי"ד  ארגון  לגרוע    1954  –ה  ומבלי  היתר,  ובין  לרבות  פיו,  על  והתקנות 

והתקנו ההוראות  בכל  לעיל,  האמור  הישיממכלליות  במסמכים  המוזכרות  המית  פורטים  ם 

 (מסמכים ישימים) לעיל.   1.5בסעיף 
,  ןעל הקבלן לקיים, בנוסף להוראות הדין ונספח זה, את כל הנחיית בטיחות ואיכה"ס שתינת 4.3

ה בטיחות של המזמין, ו/או כל נציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא  ע"י ממונ

 מחייבת. 
  לביצוע העבודות מטעם המזמין,  מומטע   הקבלני משנ ו/או יתקשר עם    עסיקבמידה והקבלן י  4.4

 קבלני המשנה ועובדיהם.  של על עבודתם האחראי הבלעדי הקבלן   יהא
בעבודותיתחייב  הקבלן   4.5 נדר  ,להעסיק  בעבודות  שבגינן  או  ניהולית,  או  טכנית  מיומנות  שת 

נדרשים  אשר בעלי  בהן  הת  עובדים  או  החוק  עפ"י  מיוחדים  עבודות  (קנות  כישורים  כגון: 

וכו'  דותעבו  ,חפירה הרמה  ציוד  הפעלת  חשמל,  עבודות  ורק),  הריסה,  מורשים  ,  אך  אנשים 

ות והסמכות עובדיו  העומדים בכל דרישות הדין. הקבלן נדרש לדווח מראש על שמ   ומוסמכים

 ו/או שמות קבלני משנה ועובדיהם.  
  ן ורישי  ו/או  ישור גמר מאת המזמיןנשלמה מלאכתו ולא נתקבל א  לאתחייב שכל עוד  יהקבלן   4.6

על הבטיחות  ת הרשויות המוסמכותאמ  גמר ו/או הממונה  (הכל לפי המאוחר    ו/או המהנדס 

ימשיךמביניהם) המב  ,  ו/או  המתקן  לבטיחות  אחראי  ביצעלהיות  אותה  העבודה  ו/או  ,  נה 

כל אדם   בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או ,  הנמצאים בו  לבטיחות העובדים

    ר, שבו בוצעה העבודה.באזו להימצא אחר העשוי
 
  תדרוך    . 5

הקבלן   5.1 על  העבודה,  ביצוע  תחילת  מלפני  עם  ראשוני  מפגש  הבטיחותלקיים  מטעם    מונה 

בנושהמזמין   תדרוך  בטיחות  לקבלת  ביצוע    תתול ואיכה"ס  א  בדבר  בכתב  אישורו  את 

 .  התדרוך
 הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר.  5.2
תקממ 5.3 את  יבדוק  הבטיחות,  א פונה  מבלי  ות  וזאת  ועובדיו,  הקבלן   של  וכשרות  ציוד  ישורי 

 לפגוע במחויבותם ואחריותם עפ"י דין.  
מיג 5.4 המתקן,  והכרת  הסיכונים  על  ידריכם  לכך,  לאופי  בנוגע  ובהתאם  בטיחות  אישי,  ון 

ומניעתם.   בסיכונים  יתמקד  יישהעבודה,  עם  בקשר  המתעוררת  בעיה  או  שאלה  ום  בכל 

  . מטעם המזמיןיש לפנות אל הממונה על הבטיחות  ,זמיןמ מטעם ה  הוראות הבטיחות
  

  הדרכות עובדים  . 6

באמצעותו,   המועסקים  העובדים  לכל  מידע  ולמסור  הדרכה  לבצע  הקבלן  על  הסיכונים  חובה  על 

בתקנות   כנדרש  המזמין,  של  הבטיחות  ונהלי  להוראות  ציות  על  ולפקח  ואיכה"ס  הבטיחות  ודגשי 

  . 1999  -והדרכת עובדים, התשנ"ט מידע ן פיקוח על העבודה, מסירתארגו

  

  חובת דיווח   –תאונות  . 7

י  הקבלן יתחייב, במקרה של תאונה או "כמעט תאונה" בשטחי המזמין, להעביר דיווח ראשונ  7.1

 בטלפון ולאחר מכן בכתב, לממונה הבטיחות/מזמין העבודה. 
  . זמיןמהמעורבים, בהתאם לנוהלי ההדיווח יכלול בין היתר, את פרטי האירוע ופרטי 

כאמור, אין בהודעה זו, מלשחרר את הקבלן או בא כוחו מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכוח   7.2

 . החוק ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאונה זו
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 . מזמין העבודהיש לדווח על כך ל,  גרם נזק לציוד של המזמיןייבכל מקרה בו  7.3
הצו 7.4 שבמקרה  להתחייב  הקבלן  קבלן  על  עובד  לפנות  כשיש  הדבר  ייפג שרך  יעשה  בתאונה,  ע 

 באמצעות אמבולנס או ברכב הקבלן.  
 

 עזרה ראשונה וציוד כיבוי   . 8
עזרה   אמצעי  של  מתאים  מלאי  אחזקת  להבטיח  יתחייב  מתאים  הקבלן  אש  כיבוי  וציוד  ראשונה 

  ותקין באתר העבודות במהלך כל עבודתו ובהתאם לדרישות החוקיות. 

  

  הפעלה  . 9

להפיק  9.1 העתיד  קבלן  עבודת  על  עבוח  המזמיןבודות  צע  בחצר  אצל  בשלבי  ותיואו  יחל   ,

 ההתקשרות, כמפורט להלן.  
 בחירת הקבלן וההתקשרות  9.2
ע"י   9.3 ייבדק  עמו,  וההתקשרות  הקבלן  בחירת  זה  בשלב  נספח  של  צירופו  היתר,  בין  המזמין 

 . להצעת הקבלן/המציע, כשהוא חתום על ידי הקבלן
 

 חתימת החוזה  9.4
 לחוזה.  נספחכמין לוודא צירוף נוהל זה על המז 9.4.1
 הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג' ומעבידים תקפה.  9.4.2
 נספח א'). במעמד חתימת החוזה, יחתום הקבלן על נספח הבטיחות לעבודה ( 9.4.3

 
  שעות לפחות)  72התארגנות לפני תחילת העבודה ( 9.5

למ  9.5.1 ו/או  למזמין  הקבלן  יעביר  העבודה  תחילת  רשימת לפני  את   הפרויקט  נהל 

 מטעמו. הרשימה תכלול: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות וכתובת.   בדיםוהע
 . במידת הצורך, יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה 9.5.2

 
  התחלת עבודה   9.6

  קבלת תדרוך  9.6.1

ומועדי   .א עובדי הקבלן  רשימת  את  הבטיחות  לממונה  יעביר  העבודה  מזמין 

  וי. הגעתם הצפ 

נצ .ב או  המזמין  מטיבאחריות  הגעת  ג  על  הבטיחות  לממונה  להודיע  עמו, 

בנושא   ידריכם  כי ממונה הבטיחות  ולדאוג  המזמין  לשטח  ועובדיו  הקבלן 

 בטיחות, על פי נספח  א' הרצ"ב.
 תום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה. ב .ג
המ .ד של  הבטיחות  לממונה  יועבר  מהטופס  מזמין  העתק  ע"י  וישמר  זמין 

 דה. והעב
 

  בדיקת ציוד וכלים  9.6.2

הקבלן יספק למזמין, לפני תחילת העבודה, תסקיר בודק מוסמך לאביזרי   .א

ות הבטיחות  לפקודת  בהתאם  לחץ,  ולמתקני  הרמה  קנותיה  ומתקני 

  ). 1970 - (פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש התש"ל

ביצוע העבודה, כגון:  הקבלן יתחייב על תקינות ציוד נוסף המשמש אותו ל .ב

  יוד חשמלי וכד'. ת, צ וסולמ

מידי   .ג ייבדקו  המזמין  של  הבטיחות  ממונה  ו/או  מטעמו,  נציג  או  המזמין 

 הקבלן.   פעם, במהלך העבודה ובאופן אקראי, את תקינות הציוד של
עד   .ד העבודה  את  להפסיק  מהקבלן  לדרוש  יש  בציוד,  תקלה  של  במקרה 

 לתיקון הליקויים שנתגלו. 
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  עבודה היתר  9.6.3

נה הבטיחות ימלא טופס הרשאת עבודה, על פי  ממו  /המזמין/נציג המזמין .א

לתקופת   יינתן  ההיתר  הקבלן.  עם  בשטח  סיור  ביצוע  לאחר  ב',  נספח 

  העבודה מוגדרת מראש ע"י המזמין. 

העבודה,   .ב סוג  פי  על  הבטיחות  המזמין/ממונה  ע"י  יינתנו  הבטיחות  היתרי 

 כמפורט להלן:  
  , נספח ג'.                           -ה) ש חיאחיתוך בדיסק, וכל עבודה בעבודה חמה (ריתוך  

 נספח ד'.                                                                      - עבודה בגובה               
  

  מהלך העבודה  . 10

  פיקוח שוטף 10.1

דת  מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבו 10.1.1

על הפרות הוראות הבטיחות למנהל הפרויקט    דווחיו   קבלני המשנה,ו  הקבלן 

  מטעם המזמין.  

או   10.1.2 בנפש  לפגיעה  סיכון  קיים  שבהן  חמורות  בטיחות  חריגות  של  במקרה 

ל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן  ברכוש, יורה מנה

 מזמין.במקום, ולדווח על פרטי האירוע לממונה הבטיחות מטעם ה
  סיום יום עבודה 10.2

סיכוני    סיום  עם 10.2.1 ו/או  ציוד  נותרו  שלא  לוודא  סריקה  הקבלן  יערוך  העבודה, 

  בטיחות באתר. 

 הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח נקי. 10.2.2
ל 10.2.3 שהסתיימו  חמות  סיור  בעבודות  לבצע  הקבלן  באחריות  היום,  סוף  קראת 

 לגילוי התפתחות אש, שיערך לאחר תום העבודה. 
מזמין במקרה של עבודה  טח השמן יציאת הקבלן ועובדיו מהמזמין יגדיר את ז 10.2.4

 מעבר לשעות הרגילות.
  

  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. 
  

  בתנאי המפרט מידהע(תסקרי בטיחות), מסירה ו תסקירים . 12

הדורשים  12.1 ציוד  או  כלים  מבנים,  של  הנדסי  התקנה/בנייה/שינוי  שחייבה  עבודה  בגמר 

 תסקירים, ימסור הקבלן תסקיר מקור למזמין.  
  סקיר שיימסר יתבצע עפ"י: הת

  של משרד העבודה.  1970 -פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל 12.1.1

  . תאיגוד ערים כינרהמזמין  ל הנחיות העבודה ש 12.1.2

  ו כן, יימסרו כל המסמכים הבטיחותיים שנדרשו במפרט הטכני.כמ 12.2

הקבלן   12.3 עמידה  המזמין  נציג  יוודא  לעיל,  בסעיפים  כמתואר  העבודה/הפרויקט  גמר  עם 

 תנאי המפרט ויאשר קבלת המתקן/המבנה והשטח.  ב
 

 שמירת איכות הסביבה  . 13
ו לעסוק  סמכת הות הסביבה המאשר רישומו ועל הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכ  13.1

 בתחומי עבודתו (עפ"י העניין).
 על הקבלן לשמור על איכות הסביבה. לעניין זה:  13.2

 כל מקום אחר.חל איסור על שריפת פסולת באתר העבודה, בסביבתו או ב 13.2.1
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שמנים,   13.2.2 כימיקלים,  של  ביוב  או  מים  למקורות  לקרקע  חדירה  למנוע  יש 

 ר אחר. ממיסים, מדללים או כל חומ 
אסבסט תסולק לאתרים מורשים לטיפול בחומרים  ים ונפסולת חומרים מסוכ  13.2.3

ההוראות   ועפ"י  פיזורה  שימנע  באופן  ומשונעת  ארוזה  כשהיא  בלבד,  אלה 

 וק. הנוגעות לעניין זה עפ"י הח 
חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי בניין במקומות שלא יועדו לכך. יש   13.2.4

 ולת מורשה בלבד. להעביר את הפסולת לאתר פס
  ג לחברה העתק מאישור קבלת הפסולת ע"י המורשה. להצי על הקבלן 13.3

  

  אחריות  . 14

 .  המזמיןהאחריות ליישום הנוהל ועדכונו חלה על   14.1
נוהל   14.2 סעיפי  כל  לקיים  אחראי  הבלעדית  הקבלן  וחובתו  לאחריותו  בנוסף  זה,  בטיחות 

 לעמידה בכל ההוראות עפ"י כל דין. 
  נספחים . 15

  . וד ערים כינרתאיג  ןת לקבלן הנכנס לשטח המזמי דף הנחיו -נספח א'  15.1
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  נספח א'

  

     איגוד ערים כינרתי העבודה בהנחיות לקבלן הנכנס לאתר 

  

       כניסה לשטח המזמין . 1

  /  תחיל עבודה כלשהיא, ללא אישור מאת מזמין העבודהאין להיכנס לשטח המזמין או לה 1.1

 ות לקבלן ועובדיו. ממונה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיח /  מפקח העבודה
ה 1.2 לרמת    ניסהכלפני  עד  הנכנס  ציוד  רשימת  העבודה  למזמין  להעביר  לדאוג  יש  לאתר, 

 הפריט הבודד. 
המזמין  1.3 החלטת  ולפי  הצורך  האת  -במידת  משטח  והיציאה  בהתאם הכניסה  תיעשה  ר 

להנחיות השומרים המאבטחים מטעם המזמין, כולל בדיקה של כלי רכב ותיקים אישיים  

 עובדיו. של הקבלן ו
תן תשומת  ך מוהפעילות תחייב אישור מיוחד ממזמין העבודה, ת עות  שעבודת קבלן לאחר   1.4

 לב לנושא תאורה ובטיחות. 
 

  התנהגות בשטח המזמין  . 2

 יש לדווח לגורם האחראי על ביצוע העבודה.    במקרה של התנהגות לא בטיחותית, 2.1
ה 2.2 המשך  לפני  בטיחותיים)  (הבלתי  ההתנהגות  או  המצב  את  לתקן  אין  יש  אם  עבודה. 

 העבודה בבטחה, אין לבצעה כלל. את  ע אפשרות לבצ
 אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים לפני העבודה או במהלכה.  2.3
נתקבל אישור בכתב מטעם ממונה    אנשים לפחות (אלא אם  2כל עבודה תבוצע בצוות של   2.4

 הבטיחות, לעבוד לבד). 
העבודה) 2.5 (ביום  שהיא  כל  עבודה  להתחיל  אישור   אין  ובידיעת  השל    ללא  מזמין 

 רלוונטי, המתייחסת לאותו יום.  חראיא מנהל/
קירבה   2.6 ובורות,  למכלים  כניסה  בגובה,  עבודה  כגון:  מיוחד  בסיכון  עבודות  לבצע  אין 

רעלים, ממיסים, ניקוזים וצנרת כיבוי אש, ללא    /   ים קורוזיביו   /   חדירה לקווים של גזים 

 תיאום ואישור.  
אש 2.7 המייצרות  עבודות  לבצע  ללא    אין  המזמין  בשטח  חום  ג')    ישורא או  (נספח  בכתב 

 מהמזמין. 
בכל עבודות המייצרות אש או חום, חובה להציב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאחר   2.8

 סיום העבודה. 
 ין תהיה באזורים שהוגדרו לצורך העבודה בלבד. השהייה בשטח המזמ 2.9

 אין להיכנס לחדרי חשמל ללא אישור מראש.  2.10
 ות. ח שאינה מופיעה בהיתר הבטי אין לבצע כל עבודה 2.11
אצטילן   2.12 גלילי  תקין.  להיות  חייב  ובאחסון,  בעבודה  הקבלן  ברשות  הנמצא  הריתוך  ציוד 

וי  להבה  בבלמי  יצוידו  בשימוש)  ויהיו  (במידה  חמצן  בסמוך  וגלילי  לציוד.  קשורים  היו 

 לגלילים יהיה מטף כיבוי תקין. 
  

  הודעה על תאונות  . 3

טח המזמין ובמתקנים  ה בשעתאונה או כמעט תאונה שאירעל קבלן ועובדיו לדווח על כל   3.1

 בהם מעורבים הקבלן או עובדיו, לממונה על העבודה מטעם המזמין ולממונה הבטיחות.
 ובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק. ההודעה כנ"ל אינה משחררת את הקבלן מח 

 על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פינוי עובדיו במקרה הצורך.  3.2
עבמידה   3.3 בתאונת  נפגע  קבלן  ב.ל.   ודה,בועובד  בטופס  ולציידו  לדאוג  הקבלן  של    250על 

 הבטוח הלאומי וזאת כדי לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו. 
 

  שימוש בציוד  . 4

 בוי אש לעבודה שוטפת, אלא לצורכי כיבוי אש בלבד.אין להשתמש בציוד כי 4.1
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בודק 4.2 בידי  בבדיקה  החייב  אחר  ציוד  או  הרמה/לחץ  ציוד  פקודות    כל  פי  על  מוסמך 

עבודה ותקנותיה או כל חוק אחר, יישא תעודה שכזאת בתוקף. סימון הציוד  ות בח הבטי

 הנ"ל ייעשה כנדרש על פי חוק.
 וגדר לעבודה. אין להניף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שה 4.3
 אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של המזמין.  4.4

  כשירות הקבלן ועובדיו  . 5

ל, תתבצע אך ורק, ע"י  ישרא ביון או היתר מרשות חוקית  כל עבודה הדורשת הסמכה, ריש 5.1

 איש מקצוע מנוסה שהוסמך לכך והנושא תעודה או היתר תקף לעבודה זו. 
לעבוד 5.2 כשירים  עובדיו  וכל  הוא  כי  לוודא  הקבלן  את  על  עברו  וכי  רפואית  מבחינה  ה 

 הבדיקות הרפואיות הנדרשות כקבוע בתקנות ועל פי הדין.
 

  התנהגות בחירום  . 6

(אם אין סיכון לחיים). במידה ולא, יש לפנות את  ותה  ברה של שריפה, יש לנסות לכבמק 6.1

 האזור ולהודיע מידית למנהל במקום ולזמן כוחות הצלה וכיבוי. 
דקות    15יש לשטוף במים את אזור הפגיעה במשך לפחות  במקרה של פגיעה מחומר כימי,   6.2

 ולפנות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך. 
 

  עבודות חשמל  . 7

חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו ודרישות של  יך,  ר כל ציוד חשמלי או כבל מא 7.1

 המזמין/המזמין. בין היתר יש לבדוק ש: 
רבעוני, חתום ע"י חשמלאי    הציוד עבר בדיקת חשמלאי מוסמך ונושא תג שמישות 7.1.1

 מוסמך בלבד. 
 בעל בידוד כפול.  7.1.2
 ת תקינותו החשמלית. ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך, ייבדק לבחינ 7.1.3
 עם ציוד פגום. בוד  עאין ל  7.1.4

מטר. חל איסור מוחלט לחבר מספר כבלים    50כבל מאריך יהיה בעל אורך מקסימלי של   7.2

 מאריכים על מנת ליצור קו חשמל ארוך יותר. 
זמן העבודה יש לפרוש את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה. במידה ואין אפשרות,  ב 7.3

הכבל יאובטח על פי כללי כבל  ות.  י כיסוי למניעת פגיעות מכנ  ייפרש הכבל על הרצפה עם

 . מאריך
 מטר לפחות.    2תאורה זמנית תוצב בגובה  7.4
 אין להתחבר לנקודות חשמל ללא אישור מפורש מחשמלאי המזמין.  7.5
 ודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. עב 7.6

 
  גומים ובמות הידראוליות סולמות, פי -עבודה בגובה   . 8

שמעל  ודה  בע 8.1 בגובה  מוסמך,    2המתבצעת  מדריך  ע"י  מינוי  וכתב  הסמכה  מחייבת  מטר 

 שימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור (נספח ד'). 
 ושרת לעבודה הנה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם נפילה תיקני. רתמת הבטיחות המא 8.2
ם  בסול  יים בלבד. חשמלאים ישתמשו מאושר השימוש בסולמות תקינים ותקנ  -   סולמות  8.3

 מבודד.  
לתקנות    -  פיגומים 8.4 בהתאם  מגודר  ולהיות  הבטיחות  דרישות  בכל  לעמוד  חייב  פיגום  כל 

 ל בודק מוסמך.  הבטיחות בעבודה. במקרים מסוימים חייב באישור ש
מותר   שהפיגום  המזמין  של  ממונה  עם  לוודא  יש  בפיגום,  להשתמש  כוונה  של  במקרה 

 תחילת העבודה.לשימוש לפני 
יקים 8.5 התקרבות  גדר    הקבלן  או  עליה  כל  שתימנע  כך  לידו,  או  לפיגום  מתחת  מתאימה 

 לפיגום ע"י זרים. 
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ממונעת 8.6 הרמה  הרמ   -  במת  במת  עם  לעבוד  צורך  יש  שבו  מקרה  להשתמש בכל  או  ה 

במלגזות ומנופים, יש לוודא לפני תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הנדרשים (בודק  

 מלגזה וכד').  יגת ה ישיון למנופאי, רישיון לנמוסמך, ר
 אין להרים אנשים במלגזה על גבי משטח, אלא בסל הרמה תקני בלבד.  8.7
היות מצוידים בציוד  לזו ו ה עובדים על הבמות וסלי הרמה, חייבים להיות מוסמכים לעבוד 8.8

 מגן אישי. 
 

  ציוד מגן אישי  . 9

 עבודה.   יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הנדרש ובגדי 9.1
נעלי בטיחות, משקפי מגן ואטמי    קניםתעל הציוד לעמוד ב 9.2 כובע מגן,  בין היתר:  ולכלול 

 אוזניים. 
 ות. בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים, יש להצטייד בכפפות מתאימ  9.3
שימוש בציוד מגן נוסף (כפפות, מסכה לריתוך, רתמה לעבודה בגובה וכד'), יידרש בהתאם  9.4

 לסוג העבודה.
 בבות, אסור לעבוד עם כפפה (דוגמא: אבן משחזת).מסתו בעבודה עם מכונת -לזכור   יש 9.5

  

  סימון וגידור בטיחות  . 10

. אזורי עבודה  מטר  2שטחי העבודה בהם פועל הקבלן יגודרו בגידור של גדר רשת בגובה   10.1

 מ' לפחות.  2בעלי רגישות וסיכון גבוהים יגודרו בפח איסכורית, בגובה 
 ייכנס לתחום העבודה.  ם לאדראה ממרחק סביר, כך שאף איש לוודא שהגידור יי

 יש להציב שילוט הזהרתי באזור העבודה, כך שייראה מכל צדדיו.  10.2
ן הקבלן גידור מתאים מלוחות  כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מפיגומים, יתקי 10.3

 מטר לפחות מהפיגום.  3עץ מלאים או מפחי איסכורית במרחק 
 

  רות עבודות קידוח וחפי . 11

 יש לקבל אישור ממנהל בינוי של המזמין. וח,  דלפני ביצוע עבודות קי 11.1
יש לבצע הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה (אפשרות   11.2

 י חשמל, מים וכד') פינוי עודפים וגידור אזורי עבודה. שחוצים אותו קוו
 עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מנהל עבודה מוסמך. 11.3
 ע"י סרט סימון אדום וע"י שילוט מתאים. ומן סאזור החפירה חייב להיות מ  11.4
 יש לגדר את אזור החפירה ע"י גידור מחוזק היטב.   11.5
 ן מתאים. יש להבטיח את החפירה מפני התמוטטות באמצעות דיפו  11.6

 
  עבודות הריסה  . 12

ניסיון של שנה אחת   12.1 ישירה של מנהל עבודה עם  כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה 

 יסות. בהר
המב  12.2 את  יאבטח  אנהקבלן  בזמן  ים  לפני,  התמוטטות  נגד  להריסה  העומדים  חלקיהם  ו 

 ואחרי ביצוע ההריסה. 
 הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים.  12.3

 
  תעבורה וציוד מכני הנדסי  . 13

ת 13.1 בני  רישיונות  יציגו  וכד')  מנופים,  טרקטורים,  (משאיות,  הכבדים  הרכב  כלי  וקף  כל 

 לאתר על פי דרישה. יסה נ ואישור בודק מוסמך בכ
 נסיעה לאחור בכלי הרכב הכבדים מחייבת אמצעי התרעה קולי בנסיעה לאחור ומכוון. 13.2
 . יש לציית לשלטים ותמרורים המצויים בשטח 13.3
אדם  13.4 ע"י  הפעלתם  שתימנע  כך  ההרמה,  וכלי  הכבדים  הכלים  נעילת  את  יבטיח  הקבלן 

 שאינו מוסמך לכך. 
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  הקבלןהצהרת 

  
  

  : _________________          עד תאריך: _____________ אריךתתאריכי עבודה:  מ 

  

 דין או חוק    אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל

 בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין. 

 מין) מצהיר בזאת כי הובאו  המז  :(להלן  איגוד ערים כינרת,  אני החתום מטה המועסק בשטח המזמין

לי הסיכונים האפשריים בשטחי   נהירים  כן,  בחברה. כמו  ונהלי הבטיחות הנהוגים  לידיעתי הוראות 

 יו. ותהמזמין וחצר 

 הנהוגים  ה והמשמעת  העבודה  סדרי  והגהות,  הבטיחות  דרישות  כל  את  לקיים  בזאת  מתחייב  נני 

 לכל הוראות מטעמה. בחברה ולנהוג בהתאם 

 ל עבודה  כי    יידוע  הפסקת  כגון:  שונים  צעדים  נגדי  יינקטו  הבטיחות,  בדרישות  אעמוד  ולא  במידה 

 לכל תשלום או פיצוי.  זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה. במקרה כזה לא אהיה זכאי

 צאה ישירה  יש לראות בי אחראי לכל תאונת עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו/ או לעובדי המזמין, כתו

 טח המזמין. י בשת או עקיפה מעבוד
  

  פרטי הקבלן
  

  ______________________   שם:

  ______________________   ת.ז:מס' 

  ______________________   מקצוע:

  ________________ ______   כתובת:

  ______________________   חתימה: 

  ______________________   תאריך:

    

  
  

  מזמין העבודה:
  

  __ _טלפון: _______________
  
  
  

 ______________________   ______________________   ______________________  
  חותמת המזמין   חתימה   שם
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