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  ברחוב ירושלים   , שילוט והצללותפיתוח( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  "העירייה"  –עיריית צפת )להלן  

  .שבצפת
 וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

 שלא יוחזרו בכל מקרה.     ₪ 2,000תמורת את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש  
 במשרדי העירייה ובאתר העירייה.  20/6/2022החל מיום    ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם

ורק בהתאם להנחיות הקבועות בעניין זה   12:00בשעה   4/7/2022 שאלות הבהרה למכרז יוגשו לכל המאוחר עד ליום
 תאם להוראות לא יענו(.  בהוראות המכרז להלן )שאלות שיוגשו לאחר מועד זה ו/או שלא בה 

על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט )לרבות שאלות הבהרה ותשובות להן וכן  
 תיקונים ושינויים ככל שיהיו(.

לשלוח  במסירה אישית בלבד )אין )בלבד!(   ״ 17/22  טפה סגורה נושאת ציון ״מכרז מספראת ההצעות יש להגיש, במע 
 בתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת במשרדי המחלקה המשפטית  12:00עד לשעה    2022/7/11( עד ליום  בדואר

 צפת.  50בעירייה ברחוב ירושלים  

 .התיבה תנעל במועד המצוין ,הצעה שתגיע לאחר המועד הנקוב לא תתקבל

 הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז.  

 מסמכי המכרז גוברים. –מור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז בכל מקרה של סתירה בין הא

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי. 

שטרות וכיוצא בזה   ,מגיש ההצעה לצרף למכרז ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה )המחאות פרטיותעל  
. 31/10/2022שתעמוד בתוקפה עד ליום ₪ ( אלף מאה: )במילים 100,000לא יתקבל( בשיעור מדויק של 

 .לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים ,מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז

 יובהר, כי הביצוע בכפוף לקיום אישור תקציבי. 

 יודגש, כי משך ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום חתימת החוזה ועד לסיום מלא וסופי של כל השירותים
 הנדרשים לפרויקט.

 . asherz@zefat.muni.ilבמייל: אשר זוהר  אל לפרטים נוספים יש לפנות

 
 

 שוקי )יהושוע( אוחנה    

ראש עיריית צפת        

https://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?rashut=594000&category=1
mailto:asherz@zefat.muni.il
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 לוח זמנים של המכרז
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תוכן חוברת המכרז
 כפיפות המכרז -  מסמך א'

 , רשימת מתכננים   מידע, הבהרות והצהרות הקבלן -  1מסמך א'/

 תנאי המכרז -  2מסמך א'/

   טופס הצעת המציע על נספחיו -מסמך ב' 

 
 לביצוע עבודות פיתוח ברחוב ירושלים בצפת  07/22מכרז פומבי  

   הפעולה   המועד   הערות
  

 ₪   2,000עלות 
  

   2022/6/20החל מיום 
מסמכי   מכירת 

 המכרז  

  
  למבנה   ראשית  בכניסה

 צפת  תעיריי

  
      11:00  בשעה 27/06/2022ביום 

מציעים   מפגש 
 )חובה(

  
קובץ   גבי    WORDעל 
 בלבד 

  
   12: 00בשעה  2022/7/4עד ליום 

אחרון   מועד 
 לשאלות הבהרה  

 במעטפה אטומה 
מס'   עליה  וחתומה 

 המכרז בלבד  

  
  00:12בשעה  2022/7/11עד ליום 

אחרון  מועד 
 להגשת הצעות  

  1נספח ב'/ נוסח כתב ערבות הגשה למכרז. 

  2נספח ב'/ תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף. 

  3נספח ב'/ תצהיר פרוט ניסיונו של המציע )יחיד(. 

 1/3נספח ב'/ פרוט ניסיונו של המציע )תאגיד(. תצהיר 

  4נספח ב'/ אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית. 

  5נספח ב'/ אישור פרטים )במקרה של תאגיד(. 

    6נספח ב'/ תצהיר תשלום שכר מינימום. 

 7נספח ב'/ נוסח תצהיר תביעות משפטיות. 

 8נספח ב'/ נוסח תצהיר הרשעות פליליות. 
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או  העירייה  לעובד  משפחתית  קרבה  בדבר  הצהרה 
 לחבר העירייה. 

 9נספח ב'/

 10נספח ב'/ טופס התחייבות לשמירת סודיות.

 11נספח ב'/ תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות.

 12נספח ב/ כניות למכרז ו ת

 13נספח ב/ כתב כמויות  

   14נספח ב /  סקר רדאר לשטח 

  

 תנאים כלליים מיוחדים  -  1-מסמך ג'

 

 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין בהתאם לחוק התכנון והבניה  – 2נספח א'

 מינוי אחראי על ביצוע השלד " Aטופס "

 אישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע השלד –" Bטופס "

 אישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע השלד –" Cטופס "

 השלד   לתוכניותאישור ע"י  אחראי על ביצוע השלד שכל המבנה בוצע בהתאם " Dטופס "

 טופס א' 

 נספח בטיחות 

 מסמך תיאום בין הקבלן הראשי לקבלנים אחרים באתר  ספח א' לבטיחות:נ

 טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנות נספח ב' לבטיחות: 

 קבלן ה שבועית מטעם ממונה הבטיחות שלרשימת תיוג לביקורת בטיחות נספח ג' לבטיחות: 

 היתר יומי לביצוע עבודה מסוכנת  נספח ד' לבטיחות:

 : טבלת פיצוי מוסכם מינימאלי נספח ה' לבטיחות

 הבטיחות מטעם הקבלן : פירוט הדרישות והתפקיד של ממונה נספח ו' לבטיחות

 מפרט טכני מיוחד  –  2-מסמך ג'

 רשימת התוכניות  -' דמסמך 

 דו"ח קרקע -' המסמך 

 נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו. - 'ומסמך 
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 ך א' מסמ

 כפיפות 

הביצוע של הפרויקט יהיה בכפוף גם לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,   .1

 הסטנדרטיים, במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה ובתוך כך:והמפרטים 

 .ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: אגף    .1.3

הבריאות, חברת   ההנדסה והבינוי, פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד  

 להגנת הסביבה וכו'.  

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.4

אקוסטיקה,   קרקע, יועץלרבות יועץ   הפרויקטדוחות והנחיות של כל  יועצי     .1.5

יועץ    סביבה, יועץ   יועץ בנייה ירוקה,  תרמי, נגישות, יועץ בטיחות, יועץ  יועץ 

 ,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין.  מיגון

 חוק התכנון והבניה.   .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.7

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.   .1.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  .1.9

 תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ. הפנים.  .1.10

כל   -משהב"ט/ההוצאה לאור  - המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(   .1.11

 הפרקים. 

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר   -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם    .1.12

תקנים של ארה"ב, בריטניה,   -  רלבנטייםמכון  מפרטיתקנים ישראליים ו/או 

 צרפת או גרמניה, באישור המזמין. 

 המוסד לבטיחות וגהות.  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 תקנות הבטיחות בעבודה.   .1.15

בקטלוגים/בהנחיות  ובכל מסמך אחר של כל  /במפרטיםכל האמור בפרטים/ .1.16

כל העבודות/החומרים/המוצרים, בהם יעשה שימוש   ספקים, שלהיצרנים/

חוזה זה ולפי הדרישה המחמירה ביותר של היצרנים/ספקים על פי  /במכרז

 החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין.  

הסטנדרטיים וההנחיות יהיו   המפרטיםכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,  .2

 ות ביותר ליום ביצוע העבודה. במהדורותיהן השלמות והמעודכנ 
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כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם   .3

 מצורפים. 

 הערות:
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואינם ברשותו של הקבלן,  א.

 להורדה ברשת באופן חופשי בכתובת:ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או 

 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם   ב.

 מצורפים. 

 

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 : הבהרות והצהרות הקבלן,  מידע 1מסמך א'/
קראם והבין  ,  חוזה זה/ הנזכרים במכרזהקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והמסמכים  

תכנם לדרישות  ,  את  בכפיפות  עבודתו  את  לבצע  ומתחייב  לדעת  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל 

 .  הכלולות בהם

'  פ המוגדר במסמך ב"ע"  צו התחלת העבודה"הקבלן מצהיר כי היה והעבודה לא תצא לפועל לפני מתן  

או דרישות בשל כך כנגד המזמין או  /היו לקבלן כל טענות וי   אין ולא,  או לפני חתימת חוזה/ו  39סעיף  

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן נשא הקבלן לשם  ,  כנגד מי מהפועלים בשמו או מטעמו

 .  הכנת מסמכי המכרז או כל הוצאות נלוות אחרות

צו  "ו לאחר קבלת  עוד מצהיר הקבלן כי הובא לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו לאחר חתימת החוזה א

 '. במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף "  התחלת העבודה

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

בעלי מלאכה, ספקי ציוד, שירותים,   -הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי וכי כל המועסקים על ידו -

 בלבד והוא אחראי עליהם. קבלני משנה יהיו עובדיו והם פועלים בשמו  

למען הסר ספק למזמין העבודה או לכל אחד מטעמו לא תהיה אחריות מכל מין וסוג שהיא כלפי  

הקבלן וכלפי עובדיו והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים ו/או הטבות אחרות בהקשר עם  

 מפרט זה/חוזה.  

פקודת    –ל התקנות בנושאי בטיחות הקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל הנחיות הבטיחות ואת כ-

במיפרט הכללי. הקבלן מצהיר   97וכן את כל האמור בפרק    1970תש"ל  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש 

 כי יש ברשותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קרא אותן והוא מבין את דרישותיהן. 

- לא יעמיד בסכנה בניהקבלן מתחייב, כי כל הקשור לביצוע העבודה הכלולה במפרט, ינהל באופן ש

אדם ובכלל זה העובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בטיחות בעבודה, והדרכת בטיחות  

 לעבודה בגובה, טרם תחילת העבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת הסמכה בתוקף. 

  ידיעת כללי הבטיחות הנדרשים, לא תשמש כעילה להסרת-מוצהר בזאת, כי טענה מכל סוג שהוא לאי

 האחריות הכוללת מעליו כמבצע העבודה הנדונה. 

הקבלן מצהיר שהוא ביקר בשטח בדק את תנאי המקום ואת דרישות הפרויקט והוא יכול לעמוד בכל  

 התנאים הקיימים. 

ברובה בשעות הלילה ונדרשים   בחלקה בשעות היום אך כי הוא הבין שהעבודה תבוצעהקבלן מצהיר 

 . ממנו תיאומים מול גורמים שונים לביצוע העבודה

הקבלן מצהיר שהוא מבין שהעבודה מבוצעת לפי מקטעים בהתאם לתנאי המקום ובתיאום עם 

 . עריית צפת או מי שמונה מטעמה לנהל הפרויקט

שלישי ללא אישור בכתב  הקבלן מצהיר שלא יסב חוזה זה ולא יעביר את הזכויות בעבודה לכל גורם 

 של עיריית צפת. 

 _________________          ________________ 
 חתימת הקבלן                                                                               שם הקבלן       
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 רשימת מתכננים 
 

 מייל -אי טל' שם המתכנן מקצוע

דרור גרשון אדריכלים   עירית סולסי אדריכלות 
 אורבנים

03-6041378 dror@iritdror.co.il  
 

 eng.com-eli@peer 04-8664248 פאר משה, שמעון מויאל ושות'  קונסטרוקציה
shimon@peer-eng.com 

אינג' סעיד א' מרג'ה שירותים  אינסטלציה 
 הנדסיים 

04-6011228 samarji99@bezeqint.net 

הנדסת חשמל ואזרחית )שמעון  –זיו  חשמל ותקשורת 
 אלבז( 

04-6944903 Elbazs1@bezeqint.net 

קראקרה פאדיה  -יסאר מהנדסים פיתוח
 תכנון ויעוץ 

04-6012782 fadia.qz.fsh@gmail.com 

עריכת מסמכי  
 מכרז | כמאי 

דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין 
 בע"מ

, עזריאלי ראשונים )מגדל  2שד' נים 
 עסקים(, ראשל"צ 

03-6394018 office@yekutiel.co.il 

אינג' סעיד א' מרג'יה שירותים  תנועה
 הנדסיים 

04-6011228 fadia.qz.fsh@gmail.com 

 zvika@tikshuv.com 054-4969646 מרכז תקשוב מערכות מידע  בטיחות

 nurit@biznagish.co.il 03-6529292 נגישות לעסקים  נגישות

רותים יקלר ישראל יעוץ לביסוס וש  קרקע
 הנדסיים 

04-8401397 office@klar.co.il 

 

 
  

mailto:dror@iritdror.co.il
mailto:eli@peer-eng.com
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 תנאי המכרז – 2/מסמך א'
  

  ברח' ירושלים בצפת  , שילוט והצללותפיתוחעיריית צפת מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות 
   (. "המכרז"  –לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן    ( הכל"העבודות"או    "הפרויקט"  –)להלן  

  

   הוראות כלליות .1
  

מההוראות   .1.1 סטייה  וכל  המכרז  בחוברת  לקבוע  בהתאם  הצעתו  את  להגיש  המציע  על 
הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 העירייה.  
  

כל  .1.2 בהם  לעשות  רשאי  יהיה  לא  והמציע  לעירייה  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
 שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.  

 סמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. מ .1.3
  

או  .1.4 סעיף  חלקי  או  המכרז,  במסמכי  סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  אם 
סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא  

 המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.    בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי

על העירייה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל   .1.5
מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או  

ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש    בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר
 למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.  

מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים לפני הגשת ההצעה למכרז זה  .1.6
הליכים  תלויים  אם  או  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעת  או  קלון  עמה  שיש  בעבירה 

ציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום  למעט חקירות פליליות נגד המ) פליליים  
, לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז, אלא אם כן פנה לעירייה  (עיסוקו של המציע

וועדת המכרזים של העירייה אישרה הגשת הצעתו   מראש, תוך פירוט נסיבות המקרה, 
 במכרז. 

   נושא המכרז .2
  

,  : עבודות פיתוחלבצע את העבודות הבאות(, מבקשת  "המזמינה"  –עיריית צפת )להלן   .2.1
  הכללפי הפירוט במסמכי התנאים ומסמכי המפרט הטכני שילוט והצללות ברח' ירושלים  

 כפי שיפורט להלן.  
  

  והן לציבור  לעירייההן  עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או בהשלמתן עלול לגרום נזק כבד   .2.2
מייחסת העירייה חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות הזמנים, שהינם קשיחים. ומשכך,  

כל חלק מהן ביחס ללוח  ו/או להשלמת  אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות 
 .  'ומסמך  –הזמנים החוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים על הקבלן כמפורט בהסכם 

דות אשר יימסרו לביצוע, הביצוע  בכל אחד משלבי ביצוע הפרויקט ובכל אחד מסוגי העבו .2.3
 יכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתן המוחלטת. 
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מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת כל האישורים  .2.4
הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יהא אחראי לגידור אתר ביצוע  

ואחזק הבניה  העבודות  תקופת  כל  במהלך  השוטפת  הצורך) תו  וביצוע  (במידת  לתכנון   ,
בנוחיות   פגיעה  מזעור  תוך  העבודות  לביצוע  ברשויות,  ואישורם  זמניים  תנועה  הסדרי 
משתמשי הדרך, הולכי רגל, הציבור הרחב ובזכויותיהם של אנשים, מניעת מטרדי רעש, 

ההוצ כל  תשלום  וכן  לתנועה  הפרעה  ומניעת  וכו'  האישורים ריח  בקבלת  הכרוכות  אות 
 הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(.  

הקבלן יהא אחראי לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יהא   .2.5
רשות   וכל  העירייה  דרישות  הבניה,  היתרי  התוכניות, המפרטים,  לכל  מוחלטת  תואם בצורה 
מסירה   לרבות  הפרויקט,  על  החלות  השונות  הדין  ודרישות  לעת  מעת  שתהיינה  כפי  אחרת, 

, וכן השלמת כל  turn key projectם סופי ומלא בשיטת "עד מפתח",  ותעודות גמר באופן מושל
 .העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתוכניות ולמפרטים ומסירתן לעירייה

כן יהא הקבלן אחראי לביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול   .2.6
" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין  רשויות שונות כגון: העירייה, חתימה כ"אחראי לביצוע 

לרבות חוק התכנון והבניה וכל התקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י  
כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין, הצבת אחראי על ביצוע עבודות בנייה ו/או מנהל עבודה  

נה באופן גמור ומושלם  הרשום במשרד העבודה ע"פ הנדרש בחוק, טיפול ואחריות למסירת המב
 על פי דרישות כל רשות מוסמכת.

   תנאי הסף .3
  

 :  מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטברזכאי להגיש הצעה למכרז זה 
  

 המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  .3.1
  

קבלנים   .3.2 לרישום  החוק  פי  על  הקבלנים  בפנקס  ההצעה  הגשת  ביום  רשום  המציע 
  2-ג  בסיווג  100  בענף ראשי והתקנות על פיו(    1969–לעבודות הנדסה בנאיות, )התשכ"ט

 .2-ג בסיווג 200 ראשי בענף אולפחות 

בינוי , בעבודת  (השנים האחרונות  10-שנים רצופות לפחות )ב  5של  ניסיון מוכח    בעל   המציע 3.3
חפירה,  ופיתוח פלדה,  לרבות,  מבנה  בניית  בטון,  מבני  חשמל,    בניית  עבודות עבודות 

עבודות אינסטלציה, עבודות הנגשה, עבודות בטיחות לאש, עבודות פיתוח וכל  מסגרות,  
והתקנים   הכחול"(  )"האוגדן  משרדי  הבין  המפרט  המפרטים,  התוכניות,  ע"פ  הנדרש 

דין   כל  ע"פ  ציבוריים  המחייבים  גופים  מקומיות)עבור  רשויות  תאגידים   ,כדוגמת 
 . (וריים וכועירוניים, משרדי ממשלה, מפעל הפיס, גופים סטטוט

להוכחת ניסיון כאמור, על המציע לצרף להצעתו פרטים בדבר ניסיון עבר בהתאם  3.3.1
בכתב,   המלצות  ו/או  אישורים  לתצהיר  ולצרף  המכרז  למסמכי  המצורף  לנוסח 

פי  -רשאית, על    העירייההמצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל. מובהר כי  
ידי המציע כאמור )בין באופן -שהוצגו על  שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים  
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על שבוצעו  פרויקטים  ביצוע  מיוזמתה  לבחון  וכן,  מדגמי(,  באופן  ובין  ידי -מלא 

 .ידו-המציע, ואשר לא פורטו על  

לכל שאר העבודות בפרויקט זה יעסיק הקבלן קבלני משנה בסיווג המתאים: עבור   3.3.2
בניית    חפירה,  עבודות בטון,  מבני  בניית  פלדה,קידוחים,  חשמל,   עבודות  מבני 

וכל בעל מקצוע אשר יידרש לביצוע עבודות בפרויקט   אינסטלציה, עבודות פיתוח 
עם  יעסיק בעלי מקצוע מורשים בעלי סיווג מתאים. אין צורך להגיש את ההסכמים  

במועד הגשת המכרז, הקבלן הזוכה יציג את ההסכמים עם קבלני  קבלני המשנה  
ואישו . תחילת  יהיימים מיום ההודעה על הזכ  14רים, תוך  המשנה, כולל תעודות 

 .העירייהעבודתם של קבלני המשנה מותנית באישור 

בהיקף של 3.4 פעילות  בעל מחזור  עשרים  20  המציע  )במילים:  ₪  מיליון  מיליון  השנים    3-ב( 
 . , לא כולל מע"מ, לפחותהאחרונות

המאשר עמידתו בתנאי סעיף    4על המשתתף לצרף אישור רו"ח לפי הנוסח הרצ"ב נספח ב'/ 3.5
 זה.

של עבודות הבנייה    ( 3נספח ב'/כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב ) 3.6
 . אשר בוצעו על ידו

את    המציע 3.7 לפרט  המציע  על  מקומיות.  רשויות  לרבות  ציבוריים  מגופים  המלצות  יצרף 
פרטי  את  כאמור,  מקומיות  רשויות  לרבות  ציבוריים  גופים  עבור  ידו  על  שבוצעו  העבודות 

 המזמין ואת היקפן הכספי. 
משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית, של בנק ישראלי, מבוילת כדין ככל שנדרש, שהוצאה    3.8

בסך  לבקשת    )במילים:    100,000המשתתף  הבנייה  ₪  (מאה אלף ₪  צמודה למדד תשומות   ,
  1כנספח ב'ומסומן  הערבות המצ"ב    לפי נוסח   31.10.2022יום  , בתוקף עד ל"("המדד   –)להלן  

 למכרז, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 

בהתחייבויותיו על  העיריה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון ככל שהמשתתף לא יעמוד  
 פי תנאי המכרז.

 על המשתתף לחתום על הצהרת משתתף.   3.9
 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז 3.10

 . הבנקאית והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד  כולל הערבות
 . בתנאי הסףעל המציע לצרף אישורים/ אסמכתאות המאשרים עמידתו 

 בסעיף זה:  
  

 המציע צרף להצעתו ערבות הגשה.   3.11

 המציע השתתף במפגש המציעים.  3.12

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 3.13
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   לוח זמנים לביצוע .4
  

במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת    הקבלן יחל בביצוע העבודות  4.1
לעירייה בתוך    במסירה סופיתוימסור אותן    במלואןעבודה. הקבלן יסיים את ביצוע העבודות  

בצו  כאמור  העבודות  תחילת  ממועד  ימנה  אשר  העבודה,  התחלת  בצו  הקבוע  הזמן  פרק 
אם העירייה תודיע לו אחרת בצו    התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא

 "תקופת הביצוע"(.   – או בהודעה אחרת בכתב )להלן

על:  בכל מקרה מובהר, כי תקופת הביצוע כאמור בהוראות מכרז זה לא תעלה, בשום מקרה,  4.2
 . חודשים, הכוללים תקופת התארגנות קבלן באתר הביצוע( ארבעה)במילים:  4

אי עמידה בתקופת הביצוע תזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכומים   4.3
המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך  
מאיחור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים  

של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה  המוסכמים על הקבלן במקרה  
 כלפי העירייה לעניין זה.  

שעות העבודה יהיו לקבלן שלצורך עמידה בלוחות הזמנים ובהתאם לתנאי השטח הבנוי    ידוע 4.4
יום ברחוב   ברובן בשעות הלילה יום  יפריע לחיי  ביצוען לא  יום אשר  בנוסף לעבודות  זאת 

בתיאום והכל  במקום,  ירושלים  העסקים  ובעלי  המפקח  מול    מול  יתואמו  העבודה  שעות 
המפקח והמזמין, והוא יעמיד צוותים מתאימים לעבודה ולא תהיה לו כל טענה לתוספת מחיר  

 עבור שעות העבודה. 

  ולהמשיך   4  בסעיף  הקבוע   במועד  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייב  הקבלן 4.5
לוח    /א1  בנספח  כמפורט"(  ודההעב  תקופת )להלן: "  הזמנים  לוח   לפי   בביצוען

חודשים ממועד מתן צו תחילת    4זמנים חוזי ולבצע את השלמת העבודות תוך  
 העבודה.

העבודות 4.6 ביצוע  תחילת  ממועד  כי  מתחייב  בעבודות   ,הקבלן  ויתקדם  ימשיך 
 הבניה בצורה תקינה, שיטתית, מסודרת ורצופה, עד לגמר השלמת העבודות. 

לבצע כל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וכתנאי יסודי בהסכם זה, הקבלן מתחייב   4.7
לעמוד  שלב מן העבודות בהתאם למועד שנקבע עבור אותו שלב בלוח הזמנים,  

ביצוע העבודות של כל  את    ולהשליםיו,  כנקוב בהסכם ו/או בנספח   בלוח הזמנים
 אחד מהשלבים וכל השלבים כאחד, במועדים הנקובים בלוח הזמנים.

העבודות למזמין כשהן מושלמות  סיום העבודות לעניין סעיף זה משמעו מסירת   4.8
 לפי חוזה זה והנספחים לו ולאחר קבלת אישור המפקח להשלמת העבודות.

בתוך   4.9 מ  10בנוסף לאמור לעיל,  זה,  ימים  הקבלן    מתחייבמועד חתימת הסכם 
לאישור   מפורט  הפרויקט  מנהל להמציא  זמנים  פיר  ,לוח  לרמת  כפיעד   וט 

מנהל הפרויקט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודות ומועדי ידי  -על  ששיידר
בלוח הזמנים כאמור יכלול הקבלן גם את המועדים הנדרשים לביצוע    .ביצוען

ו/א האחרים  הקבלנים  ע"י  האחריםעבודות  הגורמים  עימם.  ו  היה    בתאום 
והקבלן לא ימציא למנהל הפרויקט את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל  
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ידי המפקח וחייבו את הקבלן ו/או מי  -ייקבעו עיתויי ביצוע שלבי העבודה על  –
 מטעמו.

ידי -לוח הזמנים המפורט, על כל שלבי הביניים שבו, לאחר אישורו על 4.10
 .הווה חלק בלתי נפרד מההסכם, ימנהל הפרויקט

פי -לוח הזמנים המפורט, על כל סעיפיו, יתוקן ויעודכן מדי חודש, או על  4.11
 .מנהל הפרויקטבתאום ובאישור  -לו, והכמנהל הפרויקטדרישת 

העבודות  4.12 לסדר  ורק  אך  הינם  בו  שיחולו  והשינויים  הזמנים  לוח  עדכון 
ובשום לביצוען,  המוקצב  הזמן  ומשך  שביניהם  ייגרמו    והקשרים  לא  פנים 

אבני הדרך המפורטות אלה לקביעת תאריכים חדשים עבור    ועדכוניםשינויים  
תאריך הגמר, למעט במקרה של ארכה להשלמת העבודות בלוח הזמנים החוזי ו

 . מנהל הפרויקט ובכפוף לאישור בכתב של המזמיןידי -שתינתן בכתב על 

לקבלן, תהווה הוכחה ידי המפקח  -מועד תעודת ההשלמה אשר תינתן על 4.13
 מכרעת בדבר מועד השלמת העבודות, או חלקיהן. 

על 4.14 העבודה  בביצוע  עיכוב  כח-נגרם  בו   ידי  הכירה  המדינה  אשר  עליון 
 כ"כח עליון", יחליט המפקח באם לאשר לקבלן דחיה במועד השלמת העבודה.

נגרם עיכוב בביצוע העבודה מסיבות שלדעת הקבלן והמפקח לא הייתה  4.15
העיכוב   את  למנוע  אפשרות  כל  לו  הייתה  ולא  עליהן,  שליטה  רשאי    – לקבלן 

דה והמפקח יאשר דחייה כזו  מתאימה במועד השלמת העבו  דחיההקבלן לבקש  
 : כלדקמן  בתנאים

הקבלן יודיע למפקח בכתב על האירוע או האירועים המצדיקים בקשתו   4.16
ימים מזמן שהאירוע או האירועים הגיעו  7לדחיית מועד השלמת העבודה, תוך 

 לידיעתו, ויוכיח למפקח כי עשה כל הניתן לעשות על מנת לצמצם את השפעתם. 

יומן עבודה, כי  הקבלן הביא לשביעות ר 4.17 צונו של המפקח ראיות, לרבות 
האירועים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב הביצוע של העבודה. החלטת המפקח  

 בכל הקשור בדחיה כזו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא ערעור.

המפקח העביר למזמין את נימוקיו מדוע לאשר את הדחיה והמזמין אישר  4.18
 ודות.בכתב את דחיית מועד השלמת העב

מתנאי  4.19 תנאי  אף  במאומה  תשנה  לא  זה  לסעיף  בהתאם  שניתנה  דחיה 
 ההסכם ולא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר או התייקרות כלשהיא. 

  4למען הסר ספק מובהר בזאת כי דחיה בהשלמת העבודה לפי סעיפים   4.20
לתמורה   מעבר  לתמורה  תוספת  או  תמורה  בכל  הקבלן  את  תזכה  לא  לעיל 

 זה.פי הסכם -המוסכמת על 
שנקבע   הפר 4.21 במועד  העבודה  את  להשלים  התחייבותו  את  הקבלן 

להשלמתה בכפוף לכל ארכה שניתנה על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לשלם  
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לגרוע מכל סעד המוקנה עפ"י חוזה  וזאת מבלי  למזמין פיצוי קבוע ומוערך מראש  
 "(.הפיצויים המוסכמים)להלן: " זה ועפ"י כל דין

פיצויים מוסכמים בגין איחורים יחולו ההוראות מוסכם ומוצהר כי לגבי   4.22
 : הבאות

יהיה סכום    החודש הראשון, במשך    עבודות,הבגין כל יום איחור מעבר למועד השלמת   4.22.1
 ש"ח. 1,500הפיצוי בגין כל יום איחור 

, יהיה סכום הפיצוי בגין כל יום  אחד  בגין כל יום איחור כאמור לעיל, העולה על חודש 4.22.2
 . "חש 3,000 -איחור  

 הפיצויים" או "הפיצוי המוסכם"  -)כל הסכומים האמורים לעיל יקראו יחד להלן   4.22.3
 ."(מוסכמים

שהפיצויים המוסכמים כאמור לא יכסו לדעת המזמין את כל הנזק שיגרם    במידה 4.22.4
יהיה   ממנה,  חלק  כל  או  כולה  העבודה,  בביצוע  האיחור  עקב  להיגרם  עלול  ו/או 
המזמין רשאי לתבוע ולגבות מאת הקבלן במקום הפיצויים האמורים, פיצויים על  

חייב לשלם פיצויים    הנזקים הממשיים שנגרמו לו בפועל עקב האיחור, והקבלן יהיה
 על הנזקים הממשיים שנגרמו כאמור. 

המוסכמים  למען   4.22.5 הפיצויים  בתשלום  יהא,  ולא  אין,  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר 
על פי חוזה זה ו/או על    ומהתחייבויותי  הקבלןהקבועים בחוזה זה, כדי לשחרר את  

יהא, בתשל ולא  אין,  וכי  כלשהו,  באופן  לגרוע מהן  כדי  ו/או  דין  כל  ום האמור,  פי 
על    למזמין כשלעצמו, כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים  

 פי חוזה זה ו/או על פי הדין 

   חוברת המכרז .5
  

( אותה ניתן יהיה לרכוש  "חוברת המכרז"  – כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו )להלן   .5.1
ב' קומה    מ.ג.ע.רבמשרדי   צליל, רח' העלייה  בימים אצפ   1מרכז  בין    ה בשעות העבודה- ת, 

מיום    9:00-15:00  השעות החל  של    20/6/2022וזאת  לתשלום  )במילים:    2,000בתמורה 
 אשר לא יוחזרו. ₪  (אלפיים

תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע   .5.2
 שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף.  

 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות, באתר האינטרנט של העירייה.  .5.3

 הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע. בשעות הפעילות הנוסח המחייב של המכרז  .5.4
בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון,   .5.5

הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז 
 זה. 
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   סיור קבלנים 
  

 . 11:00בשעה   2022/60/27סיור קבלנים יתקיים ביום 
  

)בשל מצוקת חנייה מומלץ    צפת  50בכניסה למבנה העירייה ברחוב ירושלים  מקום המפגש:  
 באזור העירייה מאוד להגיע לפני מומלץ להגיע לפני(. 

  
 ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז.  הינה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים 

  

 שאלות והבהרות למסמכי המכרז   .6
  

קשר עם המכרז ניתן לפנות לעירייה בכתב, על גבי קובץ  לקבלת הבהרות ובכל שאלה ב .6.1
WORD  12:00 בשעה 4/7/2022עד ולא יאוחר מיום בלבד   

 asherz@zefat.muni.il  בדוא"ל

 תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.   .6.2
 התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד. רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף 

 להגשת לת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד איחור בקב מחייב.
 . ההצעה

  

 בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה   .7
  

לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את אתר ביצוע העבודות וסביבתו, את כל מסמכי המכרז,  .7.1
כניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים  ולרבות הת

הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון  
משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות  

את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות    המציע על פי המכרז, ויראו
הנוגעים לפרויקט על פי מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, 

 תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות. 
ומאוכלס בתושבים ובבתי   באזור בנוי  הקבלן ראה והבין שמדובר בעבודות בלב העיר צפת .7.2

אשר קיימים בו מגבלות של תנועה, כניסת ציוד כבד ופריקת חומרים ולכן הוא    עסק רבים
לקח בחשבון את תנאי זה לצורך שימוש בכלים והובלת חומרים לשטח העבודה ולא יהיו לו  

תהיה בחזיתות   הקבלן הבין שהתקנת השילוט והצללות  .טענות לתוספת תשלום עבור מגבלה זו
של עסקים פעילים והעבודה תכלול תיאום של העבודות מול בעלי העסקים, פירוק שילוט והצללות 

 קיימים, התאמת תשתיות קיימות בחזיתות המבנים והתקנת שילוט והצללות חדשות.
  

בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או   .7.3
 או אי התאמה.  טעות ו/

  
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות   .7.4

ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכן כל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע,  
חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  

 כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.   זה
  

mailto:asherz@zefat.muni.il
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על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את האתר המיועד לביצוע העבודות, את סביבתו, את  .7.5
התשתיות  והת את  השונות,  והתת) כניות  ובסביבתו,    ( קרקעיות- העיליות  בו  הקיימות 

טח התארגנות וכו'. המציע מוותר  הימצאות אתרים ארכיאולוגיים ואפשרויות דרכי הגישה, ש
בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לאתר הפרויקט ו/או מסמכי המכרז  

 וביחס לכל הנובע מהם.  
  

בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם  .7.6
מקצועי   ייעוץ  שקיבל  וכמי  הצעתו  מימוני,  )הגשת  הנדסי,  תכנוני,  משפטי,  יעוץ  זה  ובכלל 

וכו'-תפעולי או    ( לוגיסטי  במישרין  בו,  הכרוך  ו/או  בפרויקט  הקשור  ועניין  דבר  כל  לגבי 
 המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.    בעקיפין, וכל ייעוץ אחר

 הצעת המציע   .8
  

 הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:  
  

 .חוזה למדידההמכרז בנוי לפי שיטת  .8.1

ולפיכך על הקבלן לבדוק היטב את התוכניות,   .8.2 ויהיו סטיות בכתבי הכמויות  יכול  יודגש כי 
וכל הקיים בהם.   והמפרטים  יבוא בכל טענה אל העירייה באם הפרטים  לא  הקבלן הזוכה 

 עבודה הופיעה בתוכניות ו/או בפרטי ו/או במפרטי המכרז ואותה לא תמחר. 

מבלי לפגוע בזכויות, המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין ולספק חלק מן המוצרים וחומרי   .8.3
להורא בהתאם  המפקח  הנחיית  ע"פ  התקנתם  את  יבצע  והקבלן  בהתאם  ו  ית והגמר  ו/או 

והקבלן    משרדי )"האוגדן הכחול"(  ו/או בהתאם להוראות המפרט הבין   לתקנים המחייבים 
לא יבוא בכל טענה של תוספת מחיר מלבד על עבודת ההתקנה, הכל בהתאם לאישור המפקח  

 ומזמין העבודה. 

עיף  את מחירי היחידה כפי שמצוין בכתבי הכמויות. היה והמציע לא תמחר סהמציע לציין    על .8.4
ו/או השמיט ו/או לא צירף דף כלשהו מכתבי הכמויות ייחשב כאילו יבוצע על חשבונו ללא כל  

 תמורה נוספת. 

 כפי שצוין לעיל כתבי הכמויות הינן למדידה וישולמו לפי ביצוע בפועל.  .8.5

יצוין כי היה ונדרש לבצע עבודות לפי סעיפים שאינם מופיעים בכתבי הכמויות יתומחרו סעיפים   .8.6
ובמידה    )מאגר מחירים לעבודות בניה ותשתיות(  מספריית סעיפי דקל  15%פי הנחה של  אלו ל

המפקח   לאישור  שיוגש  מחיר  ניתוח  לפי  הסעיף  יחושב  דקל  בספריית  מופיע  אינו  והסעיף 
 והמזמין. 

סונית   .8.7 מעבדה  בדיקת  לרבות:  הנדרשות  המעבדה  בדיקות  כל  את  תכלול  המחיר  הצעת 
  בטון, בדיקות רנטגן לריתוכי הפלדה, בדיקת בודק חשמל מוסמך,לכלונסאות, בדיקות מעבדה ל
הסכם התקשרות עם קבלן פינוי פסולת    ם אשר יסופקו בפרויקט,תעודות טיב עבור כל החומרי

וכל בדיקה ע"פ כל דין ו/או בדיקה שתוזמן ע"י המזמין ו/או מי מטעמה כאשר כל הבדיקות  
היה    ק את הבדיקות ללא כל דרישת עלות נוספת.יהיו מגולמות בתוך הצעת המחיר והקבלן יספ

והקבל לא הגיש את הבדיקות או את התעודות הנדרשות המזמין יכול לבצע את כל הבדיקות  
 הנדרשות ולקזז אותן משכר הקבלן המבצע. 
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 .והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו בדיוהרישום ייעשה  .8.8

ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט  הצעת המחיר כוללת את כל המיסים,   .8.9
 .למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים

ידי הקבלן   .8.10 על  יוגש  יצורף לכל חשבון אשר  ערך מוסף  כוללת מע"מ. מס  הצעת המחיר אינה 
 וישולם על ידי העירייה. 

על ידי המציע ובנוסף טופס הצעת    וחתוםמלא    אי צרוף תדפיס כתב הכמויות כשהוא  –שימו לב   .8.11
 עלול להביא לפסילת ההצעה.  – על ידי המציע  מלא וחתוםהמציע כשהוא 

המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע   .8.12
ם,  סים, אגרות, היתרייעלות כח אדם, מ   – על פי המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה  

היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומרים וכל  
למעט שוטרים  )עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות הסדרי תנועה  

הצורך במידת  שילוט ,  (בשכר  כבישים,  וצביעת  סימון  האתר,  גידור  זמניים,  תאורה  הסדרי 
 . וכיו"ב

במחירי החומרים ו/או התייקרויות ו/או עליות בשיעורי המיסים ו/או ההיטלים ו/או   עליות .8.13
אחרים חובה  תשלומי  כל  ו/או  מינימום  שכר  ו/או  את  האגרות  לשנות  כדי  בהם  יהיה  לא   ,

לרבות   הקבלן  של  והעקיפות  הישירות  ההוצאות  כל  זאת,  ובכלל  המציע  שבהצעת  המחירים 
יועצים, עלויות ביסוס,   פינוי, פיתוח, חיבור האתר לתשתיות עירוניות,  עלויות  בניה, הריסה, 

ומסירת   העירייה,  דרישות  ע"פ  העבודות  השלמת  כולל  והתקנות,  הבניה  היתר  פי  על  בנייה 
כן מובהר בזה מפורשות, כי העירייה לא תשלם תמורה   העבודות והמבנה לעירייה ולעירייה.

 נוספת בגין האצת קצב ביצוע.

ק מובהר, כי מחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע יהיו מחירים קבועים ולא  למען הסר כל ספ .8.14
 ישתנו בשל הגדלת היקף הביצוע או הקטנת היקף הביצוע בפועל. 

או   .8.15 העבודות  את  להבהיר  המיועדים  תכנון  פרטי  של  עתידית  השלמה  לבצע  רשאית  העירייה 
תהווה   לא  כאמור  השלמה  ערך.  שווי  בפריט/ים  פריט/ים  חדשה  להחליף  עבודה  או  תוספת 

 . שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה
מצב מתוכנן ויגיש   ויסמןהקבלן יעסיק מודד מוסמך לאורך כל הפרויקט אשר יבדוק מצב קיים   .8.16

 ת או חלקים ממנה.וכניות מצב סופי לאחר השלמת העבודואת חישובי הכמויות ואת ת
  

   להצעתואישורים ומסמכים שעל המציע לצרף   .10
  

עמוד  מסמך א':  בכל  המציע  ע"י  חתומים  כשהם  המציע  ידי  על  יצורפו  המכרז  תנאי 

  ועמוד. לתנאי המכרז יצרף המציע את פרוטוקול סיור הקבלנים וכן כל מסמך שאלות ו/או
 כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו.   –אם ישלח   – תשובות הבהרות שישלח 
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 טופס הצעת המציע, על נספחיו, כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.   מסמך ב':

  

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק    -נוסח כתב ערבות הגשה למכרז   1/נספח ב' 
של   בסך  העירייה,  ולטובת  שמו  על  המציע,  לבקשת  שהוצאה     100,000ישראלי, 

אלף)במילים:   מחירי    (מאה  למדד  צמודים  הבניה₪  ע"י  תשומות  המתפרסם   ,
  אימ 15כפי שפורסם ביום   2022 אפריל חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין 

ב'/או    2022 כנספח  המצורף  בנוסח  תהיה  הערבות  לכך.  המכרז    1בסמוך  לחוברת 
ותשמש    )"ערבות הגשה"  –להלן  (  2022  שנת   אוקטובר   חודש ל  13  ובתוקף עד ליום

להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי ההצעה והעירייה תהיה רשאית  
 ור.  לחלט את ערבות ההגשה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמ

כאמור   ובתנאים  בנוסח  הגשה  ערבות  להצעתו  יצרף  לא  אשר  מציע 
 למכרז, הצעתו תיפסל על הסף.  1בנספח 

תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת   2/נספח ב' 
  כדין.

 תצהיר פרוט ניסיונו של המציע)יחיד(.  3/נספח ב' 

 )תאגיד(.  ניסיונו של המציעתצהיר פרוט  1/3/נספח ב' 

 אישור רו"ח מטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. 4/נספח ב' 

 אישור פרטים )במקרה של תאגיד(.  5/נספח ב' 

 תצהיר תשלום שכר מינימום. 6/נספח ב' 
 

 נוסח תצהיר תביעות משפטיות. 7/נספח ב' 

 נוסח תצהיר הרשעות פליליות.  8/נספח ב' 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר העירייה.  9/נספח ב' 

 טופס התחייבות לשמירה על סודיות. 10/נספח ב' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות. 11/נספח ב' 

 

נוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים  :ו'מסמך 

 לכך. 
  

 :  בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים
  

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  - אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .א
 (.  1976 – ניהול חשבונות וכו' תשל"ו 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה.   .ב
 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.   .ג
 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.   .ד
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עובדים זרים, כהגדרתם בחוק    –במתן השירותים    –אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק   .ה
"חוק   –)להלן    1991-עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א

(, עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק  עובדים זרים"
 עובדים זרים.

 רכישת מסמכי המכרז.  עותק קבלה על  .ו

   המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .11
  

 ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.  .11.1
  

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה   .11.2
 להביא לפסילת ההצעה.  

 אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.   .11.3
  

פומבי  "מכרז  יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע. על המעטפה ירשם:   .11.4
 .המכרז  המציע יגיש את דף הצעת המחיר בניילונית נפרדת בתוך מעטפת ".17/22מס' 

  

יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של העירייה, במשרדי העירייה. אין לשלוח הצעה   .11.5
בדואר. העירייה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות  

 במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.  

הצעות    בדיוק. לא תתקבלנה  00:12בשעה    11/7/2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום   .11.6
 (. "המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע" –לאחר מועד זה )להלן 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על   .11.7
 ידו. - המציע בלבד וישולמו על

   תוקף ההצעה  .12
  

( יום מהמועד  תשעים)במילים:    90כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של   .12.1
האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת העירייה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש 

 ע"י העירייה לשם בחירת הזוכים במכרז. 
 וראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.  ה .12.2

   בחינת ההצעות .13
  

המסמכים   .13.1 ו/או  האישורים  מן  איזה  לה  צורפו  שלא  הצעה  לפסול  רשאית  תהא  העירייה 
רשאית   תהיה  העירייה  כאמור,  מזכותה  לגרוע  מבלי  המכרז.  מהוראות    –המתחייבים 

רוש מן המציע השלמת איזה מן  לד  –לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה  
 האישורים ו/או המסמכים האמורים. 

העירייה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים   .13.2
הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה  

מן המציעים לאחר הגשת ההצעות    את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד
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למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו  
 ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.  

 העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא.   .13.3
  

בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה,    העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב .13.4
והוצעו( או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא  )ככל  לוחות הזמנים המוצעים בה 
צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן  

 הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.  
  

שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר העירייה תהא ר .13.5
להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את  
ניסיונו   המשפטי,  מצבו  הפיננסית,  איתנותו  הכלכלי,  חוסנו  הפרויקט,  נשוא  העבודות 

את   לבצע  כישוריו  ו/או  יכולתו  המוכח,  שלו המקצועי  המקצועי  הצוות  חברי  העבודות, 
הניסיון,   של  וטיבו  היקפו  לרבות  העבודות,  מן  איזה  לביצוע  ידו  על  המוצעים  והקבלנים 

 ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 
במסגרת זו תהא העירייה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך  .13.6

של  לממליצים  לפנות  בפניה,  להתייצב  אותו  לזמן  אלו,  עניינים  לצורך  ידה  על  שיתבקש 
אחד  בכל  מומחים  של  בשירותים  להיעזר  וכן  בהצעתו,  כמפורט  ללקוחותיו  ו/או  המציע 

לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע    מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או
את דרישות העירייה בהתאם לסעיף זה. המציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת  

 דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת העירייה יישמרו ככל האפשר בסוד. 
כאמור, העירייה רשאית  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לעירייה וכאמצעי לבדיקה,  .13.7

זמנים   לוחות  לרבות  העבודות  לביצוע  מפורטת  עבודה  תכנית  להצגת  המציע  את  לזמן 
ציוד, רכש, הכל כמפורט ניהולי, קבלני משנה,  וצוות  כוח אדם  בזימון שיישלח    מוצעים, 

למציע מראש. העירייה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות  
 עות רצון העירייה, תהווה תנאי לזכייתו במכרז. המצגת לשבי 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי תוספת   .13.8
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת יחשבו כאילו אינם קיימים או עלולים  
 לפסול ההצעה. ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  

כל המרכיבים העירייה תהיה רשאית לה .13.9 הזוכה את  בבחירת ההצעה  שיקוליה  בכלל  ביא 
המציע   ידי  על  וצורפו  שנדרשו  והנספחים  המסמכים  המכרז,  ממסמכי  העולים  והנתונים 
להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה העירייה ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות,  

, המלצות אודות המציע ומידת  אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו
הן של אחרים והן של העירייה ו/או  שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו,  

 לניסיון קודם של העירייה ו/או ה עירייה עם המציע יינתן משקל מכריע. של העירייה. 

 ערבות הגשה   .14

ת, בנוסח מקובל בבנק מוכר  המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה, מקורית, אוטונומי
 בישראל לטובת העירייה. על הערבות לעמוד במדויק בתנאים הבאים: 

 .₪( מאה אלף )במילים:  ₪ 100,000הערבות תהא בשיעור מדויק של  .14.1
   .31/10/2022ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד   .14.2
בחודש   אשר יפורסם  2022  פרילא של חודש    הבניה  תשומותהערבות תהא צמודה למדד   .14.3

 שלאחריו. 
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המכרז  .14.4 למסמכי  המצורף  הערבות  נוסח  לפי  בנקאית  ערבות  להגיש  המציעים  על  חובה 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז והבטחה כי המציע במידה ויוכרז   1'/בבנספח  

סעיף   ההתקשרות,  הסכם  על  יחתום  במכרז  למשתתפים.   8כזוכה  ההוראות   למסמך 
הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק ותנוסח לטובת עיריית צפת כשהיא  

צדדית    -ימים לאחר פנייה חד    10-אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה לא יאוחר מ
 של ראש העירייה או נציג מטעמו.  

 הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. .14.5
  

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על הדרישות המפורטות, לא תידון כלל.  .14.6
 ערבות להבטחת ביצוע תנאי ההסכם.  .14.7

  
ההסכם, ימסור הזוכה לעירייה ערבות בנקאית כמפורט בהסכם, להבטחת  במועד חתימת   .14.8

)להלן   ההסכם  נשוא  ההתחייבויות  להסכם"  –ביצוע  הערבות  הערבות  מסירת  עם   .)"
 לעיל. 10להסכם, תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה לעירייה על פי הוראות סעיף 

 ביטוחים   .15

 בנספחכתנאי לחתימת החוזה, הזוכה יתחייב להמציא אישור ביטוח, לפי הנוסח המצ"ב   .15.1
 וערבות בנקאית לביצוע.  5/ז'

למען הסר ספק, על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים ללא עריכת שינוי כלשהו   .15.2
על גביו. בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע אולם על 
ביכולתו   כי  ולאשר  אותו  המבטח  לגורם  הבטיחותיות  הדרישות  את  להעביר  המציע 

סתייגות מסוג כלשהו תובא לידיעת העירייה להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל ה
על פי הנוהל המפורט בסעיף במסגרת שאלות הבהרה טרם הגשת ההצעות למכרז והכל  

   להלן. 10

 ביטול ושינויים בפרויקט  .16

  

העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה   .16.1
וקדם שלה ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת  מתאימה לרבות ביחס למסגרת האומדן המ

ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  
לעיל   כאמור  המכרז  בוטל  דין.  פי  על  כל    - הכל  עם  מו"מ  לנהל  רשאית  תהיה  העירייה 

 המציעים ו/או חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.
מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, העירייה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את  .16.2

בפועל   ביצועו  תחילת  לפני  עת  בכל  לחלוטין,  לבטלו  ו/או  לעכבו  ו/או  הפרויקט 
ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך, הכל על פי תנאי  

 '.  ומסמך   –ההסכם 
העירייה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או   .16.3

הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  
קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא המכרז ו/או  - עקב אי

 ביטול המכרז.  
משלתיים ומיסים לרבות מיסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו  כל היטלים מ .16.4

 במחיר ההצעה.  
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 ודעה בדבר תוצאות המכרז  ה .17

  

העירייה תודיע למציע הזוכה, במכתב רשום או באמצעות פקס או דוא"ל, על פי שיקול דעתה   .17.1
 "(.  הודעת הזכייה"  –הבלעדי, על הזכייה בהליך )להלן 

כאמור, או תוך פרק זמן אחר שהעירייה הודיעה   ימים ממועד הודעת הזכייה(  10תוך עשרה ) .17.2
( ( עותקים של הסכם  3עליו למציע הזוכה בכתב, ימציא המציע הזוכה לחברה את שלושה 

' למסמכי המכרז( בחתימת מקור וכן כל מסמך אחר שתדרוש העירייה  וההתקשרות )מסמך  
 . מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו

יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, להמציא ערבות    14משתתף שזכה במכרז מתחייב, תוך   .17.3
ג'/ )נספח  ובלתי מותנית(  )אוטונומית  ביצוע המטלות    5ביצוע  והעבודות  להסכם( להבטחת 

  ₪ (  מאתיים אלףבמילים:  )  200,000מושא הסכם ההתקשרות ומסמכי המכרז בשיעור של  
על   אישור  להמציא  בחוזהוכן  הקבוע  פי  על  הכול  ביטוחים,  שבמסמכי    קיום  ההתקשרות 

המכרז. לא המציא הזוכה במכרז את הערבות, כאמור, תהיה העירייה זכאית לחלט את סכום  
הערבות שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה העירייה זכאית על פי מסמכי  

 המכרז ועל פי כל דין.  
י שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לאחר  העירייה תהיה רשאית, על פ .17.4

 זכייתו בהליך וטרם חתימת ההסכם.  
לא חתם המציע הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן   .17.5

 רשאית העירייה לבטל את זכייתו בהליך.  -שנדרש 
זוכה, תודיע המזמינה, במכתב רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע ה 

 זכייתם במכרז. -רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי 
לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים לעיל, כולם או מקצתם, תהא  .17.6

הערבות   את  לחלט  במכרז,  זכייתו  את  לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  רשאית  העירייה 
את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה, והזוכה יפצה את  המצורפת להצעת המציע, וכן למסור

 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.  
יעמוד בהתחייבויות   .17.7 לא  והמציע  במידה  ומוסכם מראש,  קבוע  פיצוי  ישמש  סכום הערבות 

שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה  
 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.  

קופת ההסכם לאחר מימוש כל תקופות  למרות האמור לעיל רשאית העירייה להאריך את ת .17.8
המצטברת  השעות  מכסת  האחרונה  ההתקשרות  בתקופת  מומשה  שלא  ככל  ההארכה, 

 השנתית המקסימלית )בחישוב שנתי ללא חלוקה לחודשים(, על פי תנאי המכרז.  

יום לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם נחתם   45בתוך התקופה של עד   .17.9
ית העירייה עפ״י שיקול דעתה הבלעדי להשהות את המכרז או ההתקשרות  החוזה, רשא

לכל פרק זמן שיקבע על ידה, או לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש בשינויים כפוף להוראות  
  סעיף זה.

 ניגוד עניינים/סודיות/בעלות   .18

 קרבה.הזוכה יידרש לחתום על התחייבות להעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות והעדר  .18.1
כל מסמך שיכין הזוכה ו/או מי מטעמו, במסגרת העמדת השירותים יהיה קניינה הבלעדי   .18.2

 של העירייה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך.  
הזוכה ו/או מי מטעמו לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות,   .18.3

 שוא מכרז זה. למעט לצורך תפקידו ולביצוע השירותים נ
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הזוכה מתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט נציגי העירייה הרלוונטיים, את תוצאות עבודות   .18.4
מתן   במסגרת  הזוכה  שיכין  מסמך  כל  זה,  ובכלל  ולאחריה,  ההתקשרות  בתקופת  הייעוץ 

 שירותי הייעוץ, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה.  
 חתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.  בין העירייה לבין הזוכה יי .18.5
המכרזים  .18.6 ועדת  בפרוטוקול  לעיין  במכרז,  זכו  שלא  למציעים  תאפשר  המכרזים  ועדת 

 ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין תקנות העיריות)מכרזים(.  
  

  מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .18.7
עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר    ("החלקים הסודיים"  – שלדעתו אין לאפשר בהם 

 הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:  
  

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד   .18.7.1
 משמעי.  

  

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי   .18.7.2
שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה  

ועדת המכרזים  במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים   סודיים, תראהו 
כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון  

 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  
  

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם   .18.7.3
ח מהווים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו  אשר  גם  חלקים  סודיים  לקים 

בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שוויתר  
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

  

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית   .18.7.4
 לוועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.  

  
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך   .18.7.5

תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע  
 על ידה ובהתאם להנחיותיה. 

  

בחלקים   .18.7.6 עיון  בדבר  במכרז  הזוכה  השגת  את  לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה 
כך על  תודיע  שבהצעתו,  של    הסודיים  לעיונו  הצעתו  העמת  טרם  במכרז  לזוכה 

 המבקש. 

 שונות  .19
העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב והמציעים לא יהיו   .19.1

הבנקאית   הערבות  בגין  שהוציא  ההוצאות  למעט  שהוא  וסוג  מין  מכל  פיצוי  לכל  זכאים 
 שתוחזרנה.  

  

העירייה רשאית להחליט למסור לביצוע השירות נשוא מכרז זה לזוכה אחד וחלק או חלקים   .19.2
 לזוכה או זוכים אחרים, או לבצעם בעצמה. אחרים מן השירות 



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

24 
 

החליטה העירייה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את השירות   .19.3
שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתיאומים ובשינויים המחויבים על  

 פי העניין.  
את הזכות להזמין ולספק חלק מן המוצרים וחומרי הגמר והקבלן    הלעצמ  שומרת  העירייה .19.4

לתקנים   בהתאם  ו/או  להוראותיו  בהתאם  המפקח  הנחיית  ע"פ  התקנתם  את  יבצע 
משרדי )"האוגדן הכחול"( והקבלן לא יבוא  ין המחייבים ו/או בהתאם להוראות המפרט הב 

אישור המפקח ומזמין  בכל טענה של תוספת מחיר מלבד על עבודת ההתקנה, הכל בהתאם ל 
 העבודה. 

  
ימים ממועד קבלתה,    15ההודעה בדבר הזכייה במכרז תחשב כצו התחלת ההתקשרות, תוך   .19.5

 אם לא נאמר בה כי צו התחלת התקשרות יימסר בנפרד.  
  

לעירייה   .19.6 שימציא  לפני  בהתקשרות  להתחיל  רשאי  המציע  יהיה  לא  לעיל  האמור  למרות 
אישור ביטוח. אי התחלת ההתקשרות עקב המצאת אישור ביטוח כאמור לא תשחרר את 

 המציע מהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה.  
  

ה  העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או איזו הצעה שהיא, הוראות אל .19.7
 הן חלק בלתי נפרד מההסכם. 

  

 הודעות  .20

הודעות תשלחנה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  
הגיעה ליעדה בתוך שני ימי עסקים מהיום שנשלחה. הודעה שנשלחה בפקס תחשב כאילו  

רוני  הגיעה ליעדה ביום העסקים הראשון שלאחר המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקט
תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלוש שעות לאחר משלוחה בתנאי שנשלחה ביום עסקים ואם 

 ביום העסקים הראשון שלאחר המשלוח.   -לא כך 
 

 בכבוד רב,  

                                        
 עיריית צפת 
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 התחייבויות והצהרות המציע –טופס הצעת המחיר  -מסמך ב' 

 לכבוד
 עיריית צפת 

 צפת 

  א.ג.נ.,

 17/22מכרז מס' טופס ההצעה בעניין מכרז מס' 
 

ומאשרים   מתחייבים  מצהיר/ים,   __________ ח.צ./ת.ז.  ח.פ./   _______________ הח"מ  אני/ו 
בזאת, לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים  

ז  ו/או הבהרות שנוספו לחוברת המכרז ולאחר שביקרתי/נו באתר שנועד לביצוע העבודות נשוא המכר
לי/נו,   שנודעו  ולאחר  בסביבתם  שונות  תשתית  מערכות  של  הימצאותן  את  לרבות  אותו,  ובדקתיו/נו 
והאפשרויות   המכרז  נשוא  העבודות  של  לביצוען  הנוגעים  הפרטים  כל  שערכתי/נו,  בירורים  בעקבות 

 לביצוען, כדלקמן:  

נו זו על סמך בדיקתי/נו את  קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/ .1
מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה  

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על    -על אי
עצמי/ על  מקבל/ים  אני/ו  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  כאלה;  והתנאים  טענות  ההתחייבויות  כל  את  נו 

 הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור לעיל ועל כן   .2
- איאהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או  
 הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה. 

לרבות   .3 הציוד  האדם,  כוח  האישורים,  הרישיונות,  הידע,  המומחיות,  ברשותי/נו  כי  מצהיר/ים  אני/ו 
הזמנים   לוחות  במסגרת  המכרז  נשוא  השירותים  של  ביצועם  לשם  הדרושים  והניסיון  החומרים 

בועים בהסכם ולשביעות רצונכם המלאה וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  הק
 שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע. 

מסמכי   .4 פי  על  שלי/נו  והמטרות  הכוחות  הסמכויות,  בגדר  הינה  זו  הצעתי/נו  כי  מצהיר/ים  אני/ו 
 ו ועל פי אישור הנהלתי/נו. ההתאגדות שלי/נ

הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי הסף הנדרשים   .5
 במסמכי המכרז ובשאר התנאים באשר למציעי הצעה למכרז.

 אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה או תכסיסנות.  .6

תתקבל .7 זאת  הצעה  קבלת  אם  מיום  ימים  שבעה  בתוך  ההסכם  על  לחתום  בזאת  מתחייב/ים  אני/ו   ,
 דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. 

)במילים: שישים(    60הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של   .8
העירייה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה והערבות    יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת

הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז. הוראות סעיף זה יחולו  
 גם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור.
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שתראה לנכון,  הנני/ו מסכים/מים לכך שהעירייה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה   .9
בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, אמינותי/נו ומהימנותי/נו ו/או בדבר היכולת הכספית  
שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים  

פ  על  ולמכרז,  להצעתי/נו  רלוונטי  שהוא  עלי/נו  אחר  מידע  ולכל  לרבות  לעיל  הבלעדי  דעתה  שיקול  י 
ליכולתי/נו המקצועית, לניסיונם עמי/נו, לטיב השירותים והשירותים המסופקים על ידי/נו, למצבי/נו  

 הכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע לעירייה בכך לפי דרישתה.

  – על חשבוני/נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיי/נו כלפי העירייה    –הנני/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל   .10
שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל דין, על פי דרישות  

 תנאי המכרז.  הרשות המוסמכות וכנדרש להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב ערבות בנקאית כנדרש ב
אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי תנאי המכרז,   .11

א/נאבד את זכותנו לקבלת הזכות נשוא המכרז ותהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן  
ל פי כל דין, לחלט  הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או ע 

את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים  
העלולים להיגרם לכם עקב כך. כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם כל ספק אחר לביצוע השירותים נשוא  

 המכרז.

 הערות כלליות להצעת המציע:

 י: ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כ

אהיה/נהיה אחראים להשיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע   .12
מאת   לרבות  השירותים  ומתן  והמפרטים  והפרטים  התוכניות  ע"פ  והפיתוח  הבינוי  העבודות, 
הגורמים המוסמכים העירוניים ואשא/נשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישוי, כל  

ו השוטפת  /היטלים  וצריכתו  חשמל  חיבורי  עבור  תשלומים  עירוניים,  ו/או  ממשלתיים  אגרות  או 
 בקשר עם מתן השירותים, על חשבוני/ננו הבלעדי.  

אני/נו אדאג/נדאג לקבל אישורים מראש לביצוע כל עבודה מן הרשויות המוסמכות לרבות, רשות   .13
, מח' חשמל, גנים, תאגיד המים  העתיקות, חברת החשמל, בזק, הוט, משטרת ישראל, אגף הנדסה

והביוב וכל גורם אחר המתחייב עפ"י כל דין. אני/נו מתחייב/ים לבצע את העבודות בהתאם להוראות  
 הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן.

מיומנים   .14 כדין,  ומורשים  מוסמכים  מקצוע  אנשי  באמצעות  העבודות  כל  את  אבצע/נבצע  אני/נו 
 שר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.  ומהימנים, בעלי ניסיון, יכולת וכו

התמורה, כהגדרתה בחוברת מכרז זו, כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג   .15
הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז. לא אהיה/נהיה זכאים לכל תמורה נוספת בקשר עם ביצוע  

 העבודות. 

 ים המפורטים לעיל לתנאי המכרז. להצעתי המקצועית מצורפים כל המסמכ  .16
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 נפרדת בניילונית זה דף ובנוסף המכרז מסמכי כל עם המחיר הצעת דף את לצרף יש

 

 פרטי המציע 

  איש הקשר למכרז 

  תפקיד 

  כתובת המציע 

  טלפון + נייד 

  כתובת דוא"ל 

  פקס' 

  חתימה + חותמת 

 

 

הצעתי/נו היא לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לתנאי המכרז •
 .וההסכם

 .____________ ₪ )לא כולל מע"מ(סה"כ סכום כל כתבי הכמויות: •

 ₪ ____________מע"מ: •

 ₪ ____________סה"כ כולל מע"מ:•

 .המצ"ב למכרז המלא והחתוםלכלל המחירים כמפורט בכתב הכמויות •
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 למכרז נוסח כתב ערבות הגשה    –  1נספח ב/
  
  

 לכבוד  
ירושלים   רחוב  צפת  , 50עיריית 

  צפת
  

 א.ג.נ, .  
 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון: 

  
)להלן  -על ח.פ./ח.צ./ת.ז___________.  בקשת_________________  אנו  "המציע"  –פי  ערבים  ( 

בתוספת הפרשי    ₪ )מאה אלף שקלים חדשים(,  100, 000בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  
, לביצוע עבודות פיתוח 17/22מס'  הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי 

( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז  "המכרז"  –)להלן      ברח' ירושליםשילוט והצללות  
 על ידי המציע.  

  
עם דרישתכם    מידאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה  

 הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.  
  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק  
מנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם  מ

 לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.  
  

 בכתב ערבות זה: 
  

 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   תשומות הבניהמדד  –" מדד"
  )או בסמוך לכך(. 2022 מאיב 15שפורסם ביום  2022  אפרילמדד חודש   –" מדד הבסיס"
 המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.  –" המדד החדש "
  

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת  
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.  

  
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.  

  
 העברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת ל 

  
   ועד בכלל. 2022שנת  אוקטוברלחודש  13ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

  
 ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת עיריית צפת, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.  

  
  
  
  

  
 בכבוד רב                                                                                 

_________________          
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  תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף –  2נספח ב/

  
 תצהיר

  
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 
  

)להלן   ח.פ./ח.צ   _________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת    – הנני 
 . ")"המציע

  
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:   בכל המציע עומד  .1

  
 המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  .1.1

  

המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים )על פי החוק לרישום קבלנים לעבודות   .1.2
 בענף   אולפחות    2-בסיווג ג  100  בענף ראשיוהתקנות על פיו(    1969– הנדסה בנאיות, התשכ"ט

 . 2-ג בסיווג 200 ראשי
  2011השנים האחרונות( שנת    10- שנים רצופות לפחות )ב  5בעל ניסיון מוכח של    המציע .1.3

אלמנטים  בניית  מבטון,  אלמנטים  בניית  חפירה,  קידוחים,  לרבות  בינוי  בעבודת  ואילך 
חשמל,   עבודות  קלה,  מבנייה  אלמנטים  בניית  מסגרות,  מפלדה,  עבודות עבודת 

לאש, בטיחות  עבודות  הנגשה,  עבודות  ע"פ   אינסטלציה,  הנדרש  וכל  פיתוח  עבודות 
התוכניות, המפרטים, המפרט הבין משרדי )"האוגדן הכחול"( והתקנים המחייבים ע"פ  

עבור גופים ציבוריים )כדוגמת רשויות מקומיות ,תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה,  כל דין,  
 מפעל הפיס, גופים סטטוטוריים וכו(. 

  

 סופו.  המציע נכח בסיור הקבלנים מתחילתו ועד .1.4

מציע אשר עומד בכל דרישות החוק ובין השאר בדרישות החוק בנוגע להעסקת עובדים, בנוגע   .1.5
 להעסקת עובדים זרים ובנוגע לאי העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.  

  ₪ בנוסח ובתנאים (  מאה אלףבמילים:  )  100,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בסך   .1.6
  לחוברת המכרז. 1כאמור בנספח ב/ 

 אישורים ומסמכים אותם צירף המציע להצעתו:   .2
 מלאים וחתומים , על נספחיהם, כשהם וכל מסמך הבהרות שיתווסף להם כל מסמכי המכרז 2.1

 ע"י המציע בשולי כל דף. 
בלתי מותנית שהוצאה לבקשת המציע ולטובת העירייה, להבטחת    ערבות בנקאית אוטונומית 2.2

"(. הערבות  הגשה ערבות  "  –המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו למכרז )להלן    עמידת 
 ₪, בנוסח המצורף.( מאה אלףבמילים: ₪ ) 100,000תהיה בסך 

  1אי המצאתה של הערבות יגרור פסילה של ההצעה. כל סטייה מנוסח הערבות שבנספח ב/       
 . עלולה להביא לפסילת ההצעהלהזמנה זו  

 

הסף  2.3 בתנאי  עמידתו  בדבר  המציע  מינימום    תצהיר  שכר  זרים,  עובדים  בדבר  המכרז,  של 
 והיעדר הרשעה פלילית. 

וחתום על ידי המציע בחתימתו    על פי ההנחיות בגופו, מלא,  תצהיר פירוט ניסיונו של המציע  2.4
 המחייבת, בפני עו"ד. 

 בדבר פרטי המציע, במקרה של תאגיד. אישור בר תוקף ומעודכן   2.5
 פרופיל המציע + המלצות.   2.6
 בנוסף, המציע צירף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:  2.7
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פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  2.7.1
 .  1976  –)אכיפת ניהול חשבונות וכו'( תשל"ו 

 אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל מע"מ.  2.7.2
 מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור של המציע.  אישור תקף של רשויות 2.7.3
 ככל שהמציע הינו תאגיד, עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.  2.7.4

ו/או לפי חוק    1991- המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים תשנ"א 2.8
 ההצעה למכרז.בשנה שקדמה למועד הגשת   והתקנות מכוחם, 1987-שכר מינימום תשמ"ז 

אזי   2.9 זרים,  עובדים  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  בפסק  הורשע  המציע  באם 
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 

אזי  2.10 מינימום,  שכר  חוק  לפי  יותר  או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  בפסק  הורשע  המציע  באם 
 הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. ההרשעה האחרונה לא 

המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער   2.11
אחת  "החוק"  –)להלן    1953- התשי"ג כל  של  הפרה  כי  למציע  ידוע  מכוחו.  תקנות  וכל   )

 מכרז. מהוראות אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות המציע מכוח ה
המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת   2.12

( השנים שקדמו למועד  10מרמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בעשר )
האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,  

 וכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. הצעתו לא תיבחר כז
כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית   2.13

או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או  
ו/א נגד המציע  אישום  כתב  הוגש  או  פלילית  פלילית  חקירה  עבירה  בגין  מי ממנהליו  נגד  ו 

 כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן: 
  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה  
 ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .3
 

 חתימת המצהיר   

      

   _______________ 

 

 אישור 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עו"ד __________________, במשרדי  
שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________, זיהה/תה עצמו/ה  

ת.ז. שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם על ידי 
לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה  

 עליה בפני. 

          ___________________ 

 עו"ד ,   
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 המציע)יחיד( תצהיר פרוט ניסיונו של  –  3נספח ב/
 הנחיות כלליות:

 התצהיר יכלול פרוט ניסיונו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף שבמכרז.   •

על אף האמור לעיל, רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי   •
 הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה. 

 ופרופיל המציע. לתצהיר יצורפו המלצות מזמיני עבודה  •
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

ע.מ/ח.פ./ח.צ   .1  ________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  המציע*/  הנני 
)להלן    ירושלים'  ברח  פיתוח  עבודות  לביצוע  17/22מס'    מכרז__________, המציע במכרז מס’  ___ 

 ( )*מחק את המיותר(."המציע" –

 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב נכונים ומדויקים.  .2

 מצ"ב המלצות מזמיני עבודה ופרופיל מציע.  .3

התשל"ו   .4 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  הינו  , 1976  -המציע 
 כמפורט בתצהיר והאישור המצורפים למסמכי המכרז.  

 הנני מצהיר כי צירפתי לתצהירי רשימת ממליצים כולל אנשי קשר וטלפונים.  .5

 תאגיד אחר. בין בעצמי ובין באמצעות  - הנני מצהיר, כי הגשתי הצעה אחת בלבד  .6

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .7
 
             _________________ 

 חתימת המצהיר              

 א י ש ו ר 

שברחוב   במשרדי   ,__________ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
שמספרה ____________  ___________, מר/גב' ________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  

לעונשים   צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר 
בפני. עליה  וחתם/מה  זו  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,   הקבועים 

 
          ___________________ 

  , עו"ד                                        
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 צורפה 
 מלצה  ה

   –בכתב 
 סמן  

✓  

  + הקשר  איש  שם 
 טלפון 

הביצוע   תקופת 
)תאריכים  

 מלאים( 

ופרטים  העבודות  תיאור 
 טכניים  

 

 מס' המזמין 

 שם:   
 התחלה: 

 סיום: 
 

  1 . 
 

 טל: 
 

 שם:   
 התחלה:

 סיום: 
 

  2 . 
 

 טל: 

 שם:   
 התחלה:

 סיום: 
 

  3 . 
 

 טל: 

 שם:   
 התחלה:

 סיום: 
 

  4 . 
 

 טל: 
 

 תאריך:.   חתימה:
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 תצהיר פרוט ניסיונו של המציע)תאגיד(  1/3נספח ב/
 הנחיות כלליות: 

 התצהיר יכלול פרוט ניסיונו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף שבמכרז.   •

המינימלי הנדרש על אף האמור לעיל, רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר  •
 ו/או ממספר השורות בטבלה.

 לתצהיר יצורפו המלצות מזמיני עבודה ופרופיל המציע. •
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

ע.מ/ח.פ./ח.צ  הננ .8  ________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  המציע*/  י 
מס’ במכרז  המציע    – )להלן    ירושלים'  ברח  פיתוח  עבודות  לביצוע  17/22מס'    מכרז  _____________, 

 ( )*מחק את המיותר(. "המציע"

 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב נכונים ומדויקים. .9

 מצ"ב המלצות מזמיני עבודה ופרופיל מציע.  .10

התשל"ו   .11 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  הינו  כמפורט  1976  -המציע   ,
 בתצהיר והאישור המצורפים למסמכי המכרז.  

 י לתצהירי רשימת ממליצים כולל אנשי קשר וטלפונים. הנני מצהיר כי צירפת .12

 בין בעצמי ובין באמצעות תאגיד אחר. -הנני מצהיר, כי הגשתי הצעה אחת בלבד  .13

()ג( לפקודת 1)ט()  3הנני מצהיר כי המציע, בעל שליטה בתאגיד המציע )כהגדרת המונח "בעל שליטה" בסעיף   .14
בין   -רשה חתימה בתאגיד המציע הגישו הצעה אחת בלבד  מס הכנסה( ו/או מנהל בתאגיד המציע ו/או מו

 בעצמם ובין באמצעות תאגיד אחר.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .15
         _________________ 

 חתימת המצהיר           

 א י ש ו ר 
שברחוב ___________,  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי  

מר/גב' ________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה  
כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את  
בפני.  עליה  וחתם/מה  זו  הצהרתו/ה   נכונות 

 
         ___________________ 

  , עו"ד            
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 סיום: 
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 אישור רו"ח –  4נספח ב'/
 לכבוד:

 עיריית צפת  
 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית  הנדון:

( וכרואה  המציע –לבקשת ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ )להלן  
ביקרנו פרטים מסוימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס  החשבון של המציע,  

)נספח   הסף  בתנאי  לעמידתו  ביחס  בתצהירו  המציע  ע"י  שאושרו  המכרז(,    2לפרטים  בחוברת 
 כדלקמן: 

 .המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל .1
ע עבודות  , הנובע מפעילותו בתחום ביצו ותהאחרונ   שנים האחר  3- ב  צטברהמחזור הכספי המ .2

על   עומד  ופיתוח(,  )תשתיות  )במילים: עשרים    20הנדסיות  כולל מע"מ,    (מיליוןמיליון  ₪ לא 
 .לפחות

 הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי. 

 ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. 

ב נאות  באופן  משקף  האישור  למסמכים  לדעתי,  ובהתאם  המציע  של  החשבונות  לספרי  התאם 
 אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו. 

  

     ________     ____________________________ 
 )שם רו"ח, חתימה, חותמת(                                     תאריך    
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 תאגיד( אישור פרטים )במקרה של   –  5נספח ב/
 לכבוד 

 עיריית צפת 

 צפת
 א.ג.נ., 

 
       

 אישור פרטים הנדון: 
 

  ___________ ח.פ./ח.צ./ת.ז.   __________________________ של  הדין  עורך  הנני 
לביצוע עבודות פיתוח ברח'    17/22מכרז מס'  ( במכרז מס’  "המציע" –______________ )להלן  

 (. "המכרז" –שבצפת )להלן  ירושלים

 במקרה של תאגיד: 

 כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן: 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:  .1
 גב' / מר _________________ ת.ז. ____________________ 

 
 גב' / מר _________________ ת.ז. ____________________ 

 
 ____________________ ת.ז.   _________________ מר   /  גב' 

 
הת  .2 לצורך  ולרבות,  ועניין  דבר  לכל  המציע  של  המחייבת  ומצגיו  חתימתו  הצהרותיו  חייבויותיו 

במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז  
שלו   החתימה  מורשי  באמצעות  נחתמה  והיא  למכרז  המציע  להצעת  המצורפים  המסמכים  ועל 

 כאמור לעיל. להלן דוגמת החתימה: 

 
 ________________________________________ ________________________ 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.  .3
 
 

  _________       _______________ 
 שם עוה"ד, מס' רישיון,         תאריך  

 חתימה וחותמת                           

 ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע 
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 תצהיר תשלום שכר מינימום -6נספח ב/

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו  

תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום, עובדים זרים ואי הרשעה בהתאם להוראות חוק האכיפה תצהיר 
 ים זרים בעניין תשלום שכר מינימום ועובד

אני הח"מ,......................., בעל/ת ת.ז מס'....................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: 

  עבודות   לביצוע  17/22  פומבי מס' הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי ההזמנה להציע הצעות מכרז   .1
 "(. המזמין )" ירושלים' ברח פיתוח

 בתצהיר זה:  .2
גם בעל השליטה    -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם    -"  בעל זיקה"

 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו. 

 . 1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"  שליטה"

 את המשבצת המתאימה( - Xנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן בה .3
לפי חוק    (2002בינואר    1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת תשס"ב )דין חלוט  -לא הורשענו בפסק 

 "( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה. חוק שכר מינימום" –)להלן  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

לפי חוק שכר    (2002בינואר    1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשענו בשתי עבירות או יותר   
ההרשעה   ממועד  לפחות  שנים  שלוש  חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  חלוטים,  דין  בפסקי  מינימום, 

 האחרונה. 

 את המשבצת המתאימה( - Xאנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן בהנני מצהיר/ה בזאת כי  .4
לפי חוק    (2002בינואר    1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת תשס"ב )דין חלוט  -לא הורשענו בפסק 

חוק עובדים "  –)להלן    1991- טחת תנאים הוגנים(, תשנ"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והב
 "( בשנה שקדמה למועד תצהיר זה. זרים 

לפי חוק עובדים   (2002בינואר    1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשענו בשתי עבירות או יותר    
 ם, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.זרי

 את המשבצת המתאימה( - Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן ב .5
כי    -תקשרות, ביותר משתי עבירות, ואם הורשענו ביותר משתי עבירות  לא הורשענו, עד מועד הה 

חוק  להוראות  בהתאם  האחרונה  ההרשעה  ממועד  לפחות  שנים  שלוש  חלפו  ההתקשרות  במועד 
 (."חוק האכיפה" –)להלן  2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

משש   יותר  בשל  כספיים  עיצומים  עלינו  הוטלו  לא  ההתקשרות  למועד  שקדמו  השנים  בשלוש  כי 
 הפרות המהוות עבירה. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6
 חתימה: __________________      

 אישור 

 הריני לאשר בזאת כי ביום................הופיע בפני................, עו"ד, 
מר/גב'................, ת.ז................, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  

 ו בפני. לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עלי 
 

 _____________________ 

 עו"ד                                                                                          

 

 



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

38 
 

 נוסח תצהיר תביעות משפטיות   7נספח ב/
 בתצהיר זה:  
  ": כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש."תושב ישראל

"חוק החברות."( כמשמעותו בחוק    –)להלן  1999 –לחוק החברות תשנ"ט    268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":   
 החברות. "נושא משרה": כמשמעו בחוק החברות.  

 .  1968: כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה"  
  

 ___  ___________ נושא במשרת  ת.ז._____________,_______________ נושא ___הח"מ  ,אני
(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא  "החברה" –__________________ )להלן  -ב 

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 
  

 . ירושלים 'ברח פיתוחאני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה לביצוע עבודות 

הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו/ או מי מבעלי שליטה בחברה ו/או מי ממנהלי  
ו/או  לפירוק  הנוגעים  משפטיים  הליכים  /או  ו  משפטיות  תביעות  בחברה  משרה  נושאי  ו/או  החברה 

 שך תפקוד המציע. פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המ

 

 
 הנני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .1

  
  

     _________________     _______________   

 תאריך         המצהיר
 

  
 אני הח"מ, ______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני 

  

 _______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת מר_____________ נושא ת.ז. 

 וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.   
  

 _________________ 
 עו"ד 
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 נוסח תצהיר הרשעות פליליות  8נספח ב'/

  
 בתצהיר זה:  

  
 .)נוסח חדש(": כמשמעותו בפקודות מס הכנסה תושב ישראל"
כמשמעותו בחוק   "חוק החברות"(  –)להלן    1999  -לחוק החברות תשנ"ט    268": כמשמעו בסעיף  בעל שליטה"

 החברות. 
 ": כמשמעו בחוק החברות. נושא משרה"
 .  1968": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח שליטה"

  
 _____________ נושא ת.ז._____________, נושא במשרת ___________במציעאני הח"מ 

  
)להלן   ח"פ__________________  עלי "החברה"  –________________  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,)

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 
  

'  ברח  פיתוח  עבודות  לביצוע  17/22מס'    אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז מכרז פומבי   .1
   .ירושלים

הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי   .2
ואו כנגד מי ממנהליו ממנהלי המציע ו/או ממורשי של המציע. לא קיים כנגד המציע ואו בעלי המציע  

ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו, בחמש השנים האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי 
 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  438עד  414-ו  393עד  383, 297-290סעיפים 

 הנני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .3
     ________________         _______________ 

 תאריך                    המצהיר 

  
 
  

 אישור 
  

 אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני מר_____________ נושא  
לעונשים   צפוי  יהיה  כן  יעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  לאחר   ___________ ת.ז. 

 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 
  

  
  

 _________________ 

 עורך דין       
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 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר העירייה  9ב/ נספח

 העירייה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: 122סעיף  .א

תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו "חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או  
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לעניין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות "  -"קרוב" 

 המקומיות קובע כדלקמן:  של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות  12כלל   .ב

חבר עירייה    -ה עירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר עירייה"   חבר
()ב(  1)1"קרוב" בסעיף  - או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו

 ()ב( (. 5) 1-ו

 -כךלפקודת העיריות קובע  174סעיף א  .ג

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום  -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה" 

ההגדרות לעיל,  בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי  
 עם חבר עירייה כלשהו או עם עובד עירייה, והצהרתך זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 12( לפקודת העיריות ומסעיף 3א'  122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין לרבות מהוראות סעיף 
יות לפיהן מועצת העירייה ברוב של  ( לכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומ3)ב( )
 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 2/3

 תצהיר

לאחר    _________________ בתאגיד  העובד   __________ ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ,  אני 
יה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אה

 כדלקמן:
 קראתי את ההוראות הנ"ל. .1
 בין חברי מועצת עיריית צפת אין/יש לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. .2
בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין/יש לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב"  .3

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או   10כאמור לעיל חלק העולה על 
 עובד אחראי.

 אין/יש לי בן זוג שותף או סוכן העובד בעירייה.  .4
לי קרבה משפחתית  .5 יש  לפסול את הצעתי אם  ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית  כי  לי  ידוע 

 מסרתי הצהרה שאינה נכונה. כאמור לעיל או אם 
אמת. .6 הינו  זו  בהצהרה  והאמור  ומלאים  נכונים  הינם  לעיל  שמסרתי  הפרטים  כי  בזאת  מצהיר   אני 

 
  ________________            _______________ 

 המצהיר         תאריך       
 

   ________ גב' /אני הח"מ, עו"ד ____________, מ.ר. _________ מרח' ___________, מאשר כי מר  

 ת.ז. ___________ הצהיר וחתם בנוכחותי היום, ____ לחודש _____ שנת______ על התצהיר הנ"ל 
 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[  15לאחר שהוזהר על ידי כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 
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 . 1971-תשל"א
  

 
 ______________________ 
 עו"ד 

 התחייבות לשמירת סודיות טופס   10נספח ב/ 
 

אני הח"מ _______________________________, ת"ז _______________, מצהיר ומתחייב 
 כדלקמן:

לא לגלות, לא להראות ולא למסור בזמן העסקתי כנותן שירותים לעיריית צפת או לאחר מכן לשום אדם או   .1
ו הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות שאבצע גוף סודות מסחריים כלשהם או מידע כלשהו הנוגע לעירייה א

עבורה לפי הסכם למתן שירותי פרסום בעיתונות הכתובה וכל הקשור לכך. התחייבותי זו חלה על כל הנוגע  
לעניינה, ללקוחותיה, לספקיה ולאנשים או הגופים הקשורים בה או הבאים  ,לרכושה של העירייה, לעסקיה

ה של העירייה, שיטות העבודה שלה, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי עמה במגע, ובכלל זה נושאי הבדיק
 וכל זה בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.   -התקשרות עם ספקים, שרטוטים, תוכניות, מסמכים וסודות 

אני מתחייב לקיים את האמור לעיל בין שהסודות או המידע האמורים נודעו לי בשל עיסוקי כיועץ ובין בדרך   .2
א לעשות שימוש במידע האמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לי, ובכלל זה ביצוע  אחרת. ל

 שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות ביצועה של העבודה 
כי על פי סעיף   .3 לי  לפי סמכות שבדין היא עברה  1977- לחוק העונשין, התשל"ז  118ידוע  גילוי מידע שלא   ,

  .גם על כל מי מטעמי.פלילית והאיסור בסעיף זה חל  
  

      ________________        _______________ 
 המצהיר         תאריך                     

 
 

 

 
_______ אני הח"מ, עו"ד __________, מ.ר. _________ מרח' ___________, מאשר כי מר / גב'   

_____ שנת________ על התצהיר הנ"ל  ת.ז. ___________ הצהיר וחתם בנוכחותי היום, ____ לחודש  
- לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א  15לאחר שהוזהר על ידי כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף  

1971 . 

 ______________________ 

 עו"ד                                                                                                                          
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות  - 11נספח ב/ 

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

"( המבקש להתקשר  המציע"  –הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן  
לאספקת    ___________________ מספר  התקשרות  עורך  ____________________________  עם 

 עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 במשבצת המתאימה:  Xסמן 

  על המציע. לא חלות 8199-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל 9הוראות סעיף 
   על המציע והוא מקיים   חלות  1998- ת, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלול  9הוראות סעיף

 אותן. 
מוגבלות, התשנ"חחל  9במקרה שהוראות סעיף   עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שוויון    –  )להלן  1998- וק  ''חוק 

 : במשבצת המתאימה  xנדרש לסמן  חלות על המציע,  (זכויות'' 

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

 :במשבצת המתאימה Xעובדים או יותר נדרש לסמן 100במקרה שהמציע מעסיק 

   והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע 
קבלת  הצורך, לשם זכויות, ובמקרה שוויוןלחוק   9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר הנחיות

  לשם החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 
שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת ליישום  לחוק  הנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  זכויות, 

שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה    )במקרה   פעל ליישומן חובותיו,  
 נתן התחייבות זו(.

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

 

 

   ____________________    ____________________  ____________________ 

 חתימה      תאריך        שם     
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 מוקדמות   - 00פרק 
 

 אור העבודהית 00.01

ברחוב ירושלים צפת   , שילוט והצללותעבודות פיתוח לביצועמכרז/חוזה זה מתייחס  - 
 כמפורט בכל מסמכי המכרז השונים. 

 על הקבלן לנקוב במחירים זהים לסעיפים   .תחמיםכתב הכמויות מחולק למ  - 
 זהים בכל כתבי הכמויות. במידה והקבלן ינקוב במחירים שונים יקבע לתשלום    
 המחיר הזול ביותר.   
 כמויות  הכמויות עבור עבודות שילוט והצללות נמצא כחלק נפרד מכתב  הכתב   

 . לעבודות פיתוח וחל עליו כל תנאי המכרז  
ומאוכלס   קייםבגרעין העיר צפת ובאזור בנוי מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת  -

ופעיל שימשיך בפעילותו השוטפת לאורך כל תקופת    בתושבים ובבתי עסק רבים
הביצוע ובחיבור ובסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית  

על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה לפני ביצועה ולקבל את   .והשוטפת
צורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הנחיותיו באשר ל

 .ובמבניםהרגילה של המשתמשים במתחם 

ידוע לקבלן שבמקום קיימת מגבלה של חניה ושל הכנסת כלים כבדים ואחסון   
חומרי גלם בשטח העבודה והוא יתחשב בכך ויתאם כל אספקה של ציוד וחומרים  

 לשטח מול המפקח ובאישורו מראש.

שלבים על פי הגדרת המפקח. בכל שלב הקבלן   לפי   מודגש בנוסף שהעבודה תבוצע  -
יידרש להתארגנות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב זה לקיים,  
ניתוק והפרדות של בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת אותו השלב. לא  

ויהיה עליו לקחת הנ"ל בחשבון  תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים  
 בתקורותיו ובלוח הזמנים שיכין. 

ממערכות   יםבאופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מבנ  -
ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'. כל הניתוקים יבוצעו בתאום  

לאותו אזור של השיפוץ כך  עם כל הגורמים. ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק 
 שהמערכות לשאר חלקי המתחם והמבנים ימשיכו לתפקד.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על   -
למבנים הקיימים, תכולתם   מנת למנוע נזקי נפש ורכוש במתחמי העבודה,

 זו. ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כי והמשתמשים בהם. הקבלן 

  מחיצות פח איסכוריתמתחמי עבודה כולל שלטי אזהרה מ הקבלן יבצע על חשבונו -
זמניות ודלתות עם נעילה להפרדה בין אזורי העבודה לשאר חלקי המתחם לפי  

הוראות המפקח לרבות העתקת המחיצות והדלתות בכל פעם שיידרש. במידת הצורך  
 המחיצה תכלול הפרדה אקוסטית, הגנה באמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק  וכו'. 

 רישום למשרד התמ"ת. הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך באתר ויעביר הודעת  -

מערכות  הקבלן ימנה יועץ איטום אשר ילווה את הפרויקט וייתן הנחיות לביצוע  -
 איטום בין הרחוב לבתים הסמוכים בכל מקום ע"פ הנדרש ו/או ע"פ הנחיית המפקח.

עבודות רועשות ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען בשעות   -
 בשעות אלו. ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המפקח ובאישורו. חריגות יבוצעו 

על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות בשעות לילה.  -
 לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות אלו.
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  בשטחים הציבוריים  על הקבלן לדאוג על חשבונו לניקיון מידי יום במתחם העבודה, -
והן בכל דרכי הגישה למתחם העבודה. עבור מילוי תנאי זה לא ישולם לקבלן ועליו  

 להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו. 

הקבלן לא ירכז פסולת בניין בשטח העבודה והוא ידאג לרכז את פסולת הבניין   -
 במכולות רם סע ויפנה אותה לאתר פסולת מורשה בהתאם להנחית המפקח בשטח. 

בשטחים הציבוריים   הפרויקט על הקבלן לדאוג לניקיון בכל מתחם העבודה,בגמר  -
ובכל דרכי הגישה למתחם העבודה. מובהר בזאת במפורש כי על הקבלן להתחשב  

בתנאי שינוע החומרים והציוד למקום העבודה. בכל מקום בכתב הכמויות בו  
תב ע"י  מצויינת המילה ש"ע הכוונה למוצר שווה ערך אשר יאושר מראש ובכ
 . האדריכל ו/או המפקח. לא יותר שימוש בחומר אשר לא קיבל אישור

מחירי היחידה כוללים גם ביצוע כל ההגנות הנדרשות על אלמנטים קיימים בכל     -
מתחם העבודה, בשטחים הציבוריים ובכל דרכי הגישה למתחם העבודה, לרבות  

ימים תתוקן על ידי  פרוק וסילוק ההגנות בגמר העבודה. כל פגיעה באלמנטים קי
 . הקבלן ועל חשבונו

הקבלן יודע ומבין שהוא עובד בשטח אשר קיימות בו תשתיות מים, ביוב, חשמל,   -
תקשורת ועוד והוא יהיה חייב בכל שלב לבצע עבודות גישוש לגילוי תשתיות אלו  

 ולמניעת הפגיעה בהן. 
               

 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  00.02
מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/חוזה זה   -  00כל הסעיפים מתוך הפרק  

   )מדידת פאושל(.  00.09למעט סעיף  

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים   
 של מסמך ג'.  00או המשלימים את האמור בפרק 

 תקופת ביצוע 00.03

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי המזמין   4לן יסיים את העבודה לאחר הקב 
 אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן. 

 אחריות  00.04
הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי המקום   א.

והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו', קרא ולמד  
כניות הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל  ואת מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות הת

ומהאילוצים    , שעות העבודהוםתביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המק 
 שהוזכרו לעיל.  

  
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון   ב.

כניות, המפרטים, סוגי  ובביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את הת
ובתנאי העבודה חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם  

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים   
כניות, טעות והמבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בת

בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא  
יום ממועד החתימה על החוזה   14כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו  יפעלו

עם המזמין. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות  
 הכספית והאחרת. 

רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו הוצאות כתוצאה מהפרעות בלתי נראות   ג.
רים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו  מראש, משבירת צינורות או מתקנים אח
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כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או  
 מכל סיבה אחרת. הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו. 

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי   ד.
, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,  דרישת המפקח

שימוש בחומר בלתי מתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה,  
כניות ולמפרט, או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי  ולת

דעתו של  שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. 
המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע תיקונים אלה  

תוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי  
דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר, על  

 חשבון הקבלן. 

ל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או  המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכ 
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה  

 שניתנה לו ע"י הקבלן. 

 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה. ה.

 אתר ההתארגנות וארגון האתר 00.05

ידוע לקבלן שמדובר    ן לפני תחילת העבודה.תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבל  א.
בשטח בנוי במרכז העיר אשר קיימת בו מגבלה של מסירת שטחים להתארגנות  

 ואחסון כלים, חומרים וציוד.

תכנון האתר, אישור התכנון ברשויות והקמת האתר יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   ב.
 הקבלן. עבודה זו כלולה במחירי היחידה של הצעת 

ימים  מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון    14תוך  ג. 
האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ותוואי הגדר.  

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על  
 מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים. הקבלן לקבל אישור מראש בכתב 

 גידור 00.06
 סעיף זה יש לקרוא יחד עם סעיף "נספח שיווק " במסמך זה.  .א

בתיאום עם הפיקוח ועם  ימים מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה" יקים הקבלן   7תוך  .ב
באתר גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם  נציג העירייה 

ולהגנת הרכוש, כולל שלטי אזהרה "כאן בונים", הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי 
תקנות משרד העבודה. תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות  

 המפקח. 

ות, נסמכת על  מ' לפח 2בגובה  חדשהגדר תהיה אטומה, עשויה מפח חלק  ב.
קונסטרוקצית פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. יש  

להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות הבטיחות  
על הגדר יותקנו נצנצים מוארים   המחמירות ביותר ולהנחיות הראשות המקומית.

 כאמצעי זהירות בשעות היום והלילה. 

הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם  על  ג.
להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש על  

 מערכותיהם. 

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה והולכי רגל,   ד.
 ערים יהיו מפלדה צבועה. אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. הש
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עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת מבנים   ה.
וגדרות וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול  

 את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה. 

 שלטים 00.07

מטר, באתר הבנייה או בסמוך  2X4שלטי פח בגודל  2הקבלן יכין ויתקין, על חשבונו,  א.
לו. השלט יכיל את שם העבודה, שמות המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן  

השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה, וכל עניין אחר הקשור בשילוט 
 יקבעו בלעדית ע"י המפקח.  -

. ממוחשבת צבעונית ברמה גבוהה )"פרוצס"(כחלק מהשלט תוכנס בו הדמיה  ב.
ההדמיה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז,  

שיסופקו לקבלן. קובץ ממוחשב של תכנון השלט עם ההדמיה, יימסר למפקח בסוף  
 תכנונו, ועל הקבלן לקבל את אישור המזמין טרם ייצורו. 

ן יגיש למפקח אישור ממהנדס לקונסטרוקצית השלטים ואופן התקנתם באתר. הקבל ג.
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ  

 חוקי הבטיחות. 

על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של   ד.
ים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של השלט, ללא תמורה, כתוצאה מאילוצ

 המפקח או מכל סיבה אחרת.

עבור תכנון השלט לרבות ההדמיה, ייצורו, התקנתו, שינויים במיקומו, אחזקתו   ה.
וסילוקו בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה  

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ  פרט לשלט  ו.
 חוקי הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט. 

 שמירה  00.08

, אבידה או גניבה למבנים,  נזק הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה  
ו בידיעתו בשטח המבנה, ישא לחומרים, לציוד, לכלים ולמכשירים שהונחו ע"י הקבלן א

 הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין. 

 מבנה למפקח  00.09
מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה", יקים הקבלן, על חשבונו, במקום   ימים  7תוך  א.

 שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח. 
 מ'.  2.5ובגובה מינימלי של מ"ר לפחות    40שטח המבנה  

וריהוט מתאים אשר ישמשו את המזמין   4מקרר, מכשיר תמי  , המבנה יכלול מטבחון 
 ובאי כוחו ויחובר בחיבור זמני לחשמל, לטלפון, מים וביוב. 

ס"מ   80X80חלונות מזוגגים במידות  8המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,   ב.
סורגים למניעת פריצה, ריצוף או חיפוי רצפה, מזגן  לפחות כולל רשת נגד יתושים ו

- עמדות עבודה כולל שולחן ו 3כסאות,   10כ"ס וירוהט בשולחן ישיבות,   4מפוצל של  
כניות ושתי ארונות פח עם שתי דלתות  ולוח קיר משעם לתליית ת  כסאות משרדיים, 2

 ניתן לנעילה.

יו המפקח מבנה שירותים ברמה  בנוסף יתקין הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה על ה.
סניטרית לשביעות רצון המפקח אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי הקבלן  
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לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט ומגבות נייר  
 באופן סדיר. 

ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  יהקבלן   ו.
עבודתם כולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט,  

טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת  
אספקה שוטפת   אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה,

 של ציוד משרדי מתכלא וכו'. 

הקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל,  כל ההוצאות הכרוכות ב ז.
  -כולל אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות 

 יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו. 

מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם כתוצאה   ח.
ה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אחרת, יעשה  משלביות הביצוע ואם עקב דריש

זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות המחוברות למבנים  
 וחיבורן מחדש.

 משרד לקבלן  00.10
הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד   

כוח הקבלן,  -הוראות המפקח במקום. במשרד בא במצב נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם ל
כניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות, יומני  והמתואר לעיל, יש לשמור על כל הת

העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח  
 לקדמותו. 

 מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח.  
  וחשמל  מים 00.11

הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג'. מועדי ניתוק מערכות מים   
וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום הפרעה  

 . ו/או לתושבי הסביבה ובעלי העסקיםלמזמין  

הצדדים לא יהיה המזמין  בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין   
 אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא. 

  תנועה בשטח המזמין 00.12
 נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.  

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה   
בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין  

חייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל  בעניין זה. הקבלן מת
נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר  

 וכיו"ב. 
 דרכי גישה ארעיות 00.13

ידי  הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   
הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים 

אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. הקבלן ישמור על  
עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש 

 וש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה. הקבלן והקבלן יאפשר שימ 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר  00.14

מודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות   
 ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.

 איכות הסביבה שמירה על   00.15
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הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י   
המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרט הכללי,  

לשביעות רצון המפקח. פעולות שיידרש הקבלן לבצע למניעת מטרדים כאמור: אבק, מניעת  
 זיהום יכללו במחירי היחידה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעת המחיר.   רעש,

 שבתוןעבודה בשעות היום בימי  00.16

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשבת, במועדי ישראל, או בימי   
ו  שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת א

הכרחית בהחלט. במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם.  
כמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה  

 ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 תיאום עם המפקח  00.17

ח במקום, אין להתחיל בביצוע  כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפק 
 עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

 כוח אדם 00.18

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את   א.
ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך  

שגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו  בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו וה
המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים  
מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים  

 של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים. 

ים לא תתקבל כעילה לעיכובים  שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונ  ב.
 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'. 

שעות לפני תחילת   48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  ג.
עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה.  

ספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן  הכניסה והיציאה של מכוניות הקבלן, לצורך א
 שיסוכם מראש עם המפקח. 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן קבוע   א.

 ובמשך כל תקופת הביצוע: 

שנים   10בעל ניסיון מוכח של  רשום על האתר עבודה מנהל עבודה ראשי .1
 לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. 

מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון   .2
שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום   10מוכח של  

 ברשות כאחראי על הביצוע, אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות. 
לעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידות, על הקבלן להעסיק   .3

תאודוליט, מד  )במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר 
מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי  

שיקבע מהמפקח. כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא  
 כלשהו.  תשלום

המפקח רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם   ב.
מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה ותידרש החלפה, תתבצע  

 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט.   5ההחלפה תוך 
 קופתבקביעות יום יום לכל אורך תצוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה  ג.

 ויעבוד בכפיפות להוראות המפקח.  הביצוע
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העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י   
 המפקח. 

 שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. מודגש בזאת ד.

סיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  י שמות אנשי הצוות ופרטי נ ה.
ין זה היא י רו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בענלאחר אישו

 בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן. 

אם לדעת ב"כ המזמין נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או   ו.
אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי  

העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן   מתאימים לביצוע
ין  י להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בענ

 זה תהיה סופית. 
 המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. ז.

דת כל סוג מדידה שירצה לבצע  המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדי 
בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת ללא   ביוזמתו

 כל תשלום נוסף. 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא   ח.
 ישולם לקבלן עבורן בנפרד. 

 מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה".   שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.

 קבלני משנה וספקים 00.20

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח.   א.
גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי  

 הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם. בלעדי עבור טיב 

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או כל פועל של   ב.
קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר.  

  ימים ולא תשמש עילה  5ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 
 להארכת זמן ביצוע. 

תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח   ג.
 כדלקמן: 

קבלני משנה לכל עבודה אותה   3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1
 הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה. 

 להלן:  בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2
הנדרש לביצוע   בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 2.1

עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן  
 משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום. 

שנים בעבודות זהות או דומות  לעבודות   10סיון של לפחות יבעל נ  2.2
 ם. אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,   .3
 לגבי כל קבלן משנה בנפרד: 

 פרופיל חברה. 3.1
שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר  3.2

 זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.
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המתכנן, שנת התכנון  לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם   
והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס  
 לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(.

לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני   .4
סיון  יהמשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנ

 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים. 

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים   .5
שמורה למזמין הזכות למסור את  העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 

ולא יינתן לקבלן הראשי כל   ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,
 פיצוי על כך!! 

בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים   יצוין כי ההחלטה .6
לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת  

 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב   .7
, שייבחר לפי  מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה

 ההליך המצוין לעיל. 

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן   ד.
 דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל. 

יום    120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך   ה.
שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם  לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, 

ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י  
 המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן. 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 00.21
ן: חברת בזק, חברת החשמל,  הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגו 

קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של  
 המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.  

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.
 המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.מתן אינפורמציה על  ב.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי   ג.

 הליכה וכו'.
 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.  ד.
 פיגומים וכו'  אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע, ה.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי   ו.

 הקבלן. 
 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.   ז.
 גבס וכו'  צבע, ריצוף, תיקוני טיח, ח.
 שילוב בלוח הזמנים של הקבלן.  ט.

 ביטוח.  י.

 קשר עם קבלנים אחרים  00.22
 כללי  א.

במסגרת העבודות לביצוע, נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות במסגרת/ חוזה   
זה ע"פ קביעת המזמין. עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים ויבוצעו על ידי קבלנים  

 אחרים, שיקראו "הקבלנים האחרים", וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות. 
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במפרט  00.06.03.02לן האחר בהתאם לסעיף  המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקב  ב.
הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודות  

במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים הכללי של הקבלן   00.06בהתאם לסעיף 
 . 00.21ראה גם סעיף -ביטוח וכו'  שירותי אתר, הראשי,

כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי הקבלנים  בנוסף לאמור בסעיף ב', תי ג.
האחרים, דרך מחיצות וקירות )בטון, בנויות ו/או גבס(, וזאת בכל שלבי העבודה, לפני  

או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו במשותף,  
 יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו. 

ום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנים כתמורה לתיא ד.
 , עלות הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן.לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהואהאחרים  

 בקורת העבודה 00.23

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים   א.
קח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או  הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפ

למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה עבור  
 הפרוייקט. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   ב.
כניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  ובהתאם לת

 התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים   ג.
נוסף    -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה  
 בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע   ד.
כניות, המפרט הטכני או  ומסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לת 

הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד  
 מסירת העבודה. 

רון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  המפקח יהיה הקובע היחידי והאח ה.
 לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא  ו.
בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה  

קח להורות להסיר את הכיסוי הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפ
 מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן   ז.
 לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם. 

 יומן עבודה 00.24
 הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י   

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.  א.
 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  ב.
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. ג.
 מזג האוויר.  ד.
ועדות למזמין או  במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המי ה.

 למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום   ו.

 שליחת מכתב מיוחד. 
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פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות   ז.
 מן.יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביו

 יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין.  
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.   3  -יומן העבודה ינוהל ב 

אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל    היום  העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרת
 בסוף כל השבוע.  - מכילים רשום, ואם לא 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך   
 למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה. 

הקבלן  רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של   
ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים 

 הרשומים בו. 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים  00.25

 נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה.  
חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל  

 אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן.  
כניות. כל ערעור על  וכמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בת 

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.    10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
כן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי  טענות שיובאו לאחר מ

 הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי. 
למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמך, ויספק, על חשבונו, את כל המכשירים   

 עד סיומה ומסירתה.והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למו

 על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון.  
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 00.26

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת   
אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק,  המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות

 שמש וכו'.  
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח  

העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. אמצעי  
וללות, חפירת תעלות  ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת ס

לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר  
הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו  

 על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח,   

 יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא   
 ייחשבו ככוח עליון. 

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.27
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה   

ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם 
ו על אופן הטיפול  גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותי

 בו. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 שא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. יבמתקנים ובתכולתם וי 

 קרקעית -חפירה תת 00.28
בתוואי החפירה  לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות  

 כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.
לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  

 קרקעית.  -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת 



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

54 
 

קיבל ובין אם לא    הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם 
 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. 

יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת  
כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב  

ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו    לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח
 כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

 ביצוע בשלבים  00.29

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה   
רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה  

 בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. את הקבלן 

 לוח זמנים  00.30

  00.04.08המציע יגיש בהצעתו עם הגשת מעטפת המכרז לוח זמנים, בהתאם לסעיף  א.
במפרט הכללי, מפורט לביצוע, קריא וברור, המפרט את לוח הזמנים בשלביות לפי  

 . תחמי העבודהמ
הלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח גנט, לפי שלבים כאמור, ויכלול את כל   ב.

 הפעילויות הנדרשות לרבות: 
 תיאור המלאכה.  -
 תאריך תחילת המלאכה.  -
 תאריך סיום המלאכה.  -

 מספר כולל של ימי עבודה של המלאכה.  -

על גבי לוח הזמנים מספר ימי עבודה כולל של מקטע ומקטע ומספר ימי   יצויןבנוסף  
עבודה כולל לסיום הפרויקט. בחישוב הכולל של לוח הזמנים המציע יכלול בחשבון  

 לוח הזמנים ימי שבתון וחגים.

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים   .ג
ון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום  להיווצר מסיבה כלשהי, עדכ 

 אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה. 

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות   ד.
העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל  

 להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח. האמצעים 

 עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד.  ה.
 תגבור קצב העבודה 00.31

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה   
 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י: 

 לפי קביעת המפקח.  הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.  -
לעיל, ולעשות כל  00.15עבודה נוספת בלילות וימי מנוחה כולל משמרות, כפוף לסעיף  -

 דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.
וח  רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בל  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור  
 הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה, עבודה במשמרות וכיו"ב. 

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לפעול כאמור בסעיף   
 לעיל.  00.15

 מוצר "שווה ערך"  00.32
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המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע   
כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי  

  במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח והאדריכל, בין אם
 המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח. 

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר  
וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו  

 רך כמשמעו בסעיף זה.  נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ע
 בדיקות מעבדה  00.33

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום וביצוע של כל בדיקות המעבדה,  מכל סוג, ככל   - 
לפני ביצוע ולאחר ביצוע, על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח ועל ידי   ידרש,יש

פרוגרמת בדיקות כללית  גורמים חיצוניים )יועצים, מכון התקנים וכדומה( על פי  
מסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי  ישת

 המפרטים הטכניים. 
הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין, ותוצאות הבדיקות הנ"ל   - 

למפקח  יועברו  הבדיקות  תוצאות   של  תעודות  העתקי  הצדדים.  שני  את  תחייבנה 
 מקביל להעברתם לקבלן.  ב

                                       
תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן. כל עיכוב שיגרם  למהלך העבודה   - 

בגין בצוע הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמנים ועל  הקבלן לקחת זאת בחשבון 
 בתכנון בצוע מערך הבדיקות.    

                                 
מוצריהם    -  כל  על  המשנה  קבלני  כל  את  גם  יכלול  הבדיקות  מערך  כי  בזאת  מודגש 

 בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו גם את הבדיקות כדלקמן:  

 . אותבדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונס •

 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע. בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גלוון  •

 בדיקת התקנה של מערכות מים, ביוב ותיעול.  •
 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה.  •

 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. •
 בדיקות התקנה של מעקים.  •
 כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח.  •

עצמאי על חשבון הקבלן   כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן •
 ככל שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדית 

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה,    - 
 ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.  

 כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת מטעם הקבלן ועל חשבונו.    

יום   14שור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך  הקבלן יגיש לבדיקה ואי  
 מקבלת צו התחלת העבודה. 

עבור כל הבדיקות הנ"ל, תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל האישורים הדרושים  
 ועד אישור סופי של המפקח לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. 

  

 טיב החומרים והמוצרים 00.34

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה   א.
בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות  

 מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים. 
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כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן   ב.
 כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח. מוכר. 

  921מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י   ג.
 וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות. 

יום מתחילת הביצוע, יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח    45תוך  ד.
החומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, מוצרים וכו'(, ללא יוצא מהכלל   לכשל 

 לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות. 

 בדיקת דגימות ואישורן  00.35
חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו בדיקות במעבדה שתקבע ע"י   א.

בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר  המזמין. לא יוחל 
בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח  

 והמתכננים. 

החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות   
 שאושרו. 

קו המיידי של החומר הפסול  כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילו ב.
מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב  

 מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. 

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן   ג.
 ימוש בהם. מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך ש

 חומרים וציוד 00.36

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע   א.
 העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק   ב.
יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים  במצב תקין וסדיר,  

הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  
 המחייבות רציפות של ביצוע.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,   ג.
אחרים, או לפני מסירתם לביצוע   טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל

 בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש.  

  -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 
 כניות, הסברים ותיאורים טכניים. ות

ספקים אשר יכולים היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או  ד.
להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש  

 במתקן הנ"ל. 

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון  -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על -כמו 
שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן   5המשתמשים בו במשך 

ות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים  עדיפ
תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות  

המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקים בארץ ארגון 
רן שלא נתן שירות טוב בעבר  שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצ

גבי העתק הזמנת  -ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על
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הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי  
 האחריות. 

  3התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  ה.
כניות והפרוספקטים  ום של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התסטי

של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל  
הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, 

הוא משום הסרת אחריותו והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל ש
של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת  

האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל 
 זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא. 

להבטיח את טיב העבודה  חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי  ו.
בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או  

שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו  
 בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 

ותה עבודה  לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע א ז.
 יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח. 

 מערכת בקרת איכות  00.37

 .במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 
 חישוב כמויות וחשבונות לתשלום 00.38

, של החודש עשיריעד ליום ה הקלנדריחשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש  
 מודפס ובקובץ בנארית ויכלול את כל העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המפקח עד לאותו מועד. 

 , מדוייק וסופי עבור החלק  חישוב כמויות מלאתשלום החשבון החלקי יותנה בהגשת  
 שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום. 
 הגשת החשבון החלקי לצורך בדיקה ואישור. חישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני  
 בדק.יהחשבון לא י –במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו  
הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב ובתוכנת בנארית. ההכנה  

לעיבוד תיעשה בתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח.  
מפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י  הקבלן יגיש ל

 המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן. 
 בדק ויוחזר לקבלן.יחשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא י  

  
  כניותות 00.39

נותנות יחד עם   אשר בלבד ביצועלכניות וכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הינן תוהת א.
יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת  

סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו,  
שהמידע הנ"ל מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או  

 להארכת זמן.

מסרנה לו  יאה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תעם מתן ההור ב.
כניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת צו  ות

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא   14התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 
לפי    תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר,

 המפרט ברשימה הנ"ל. 
 , האינסטלציה, החשמלואת כתבי הכמויות כניות הבניה והקבלן מתחייב לבדוק את ת  ג.

והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את  
שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים  

 עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא. של אותן  
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יום   14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  
כניות לבין התנאים במקום, לרבות עבודות  ומיום חתימת החוזה, על סתירות בין הת 

מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה  
 קבל את הנחיות המהנדס בנדון. ול

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע,   
לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות 

 גישה וכד'.
  כניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות,והקבלן מצהיר שקיבל את כל הת ד.

כניות, המפרטים והתיאורים, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן  ושהבין את כל הת 
 מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס. 

כניות, אינו מדויק והמהנדס  ומיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בת 
רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה. על  

כניות בנין, מיזוג  והקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לת
האוויר, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים  

שא באחריות מלאה ובלעדית עבור  יכניות אלה, וי ושנוצרו עקב שינויים או סטיות מת
 דיוק הבצוע. 

  

כניות בטרם  וכניות, לבדוק את כל המידות שבת ות בתעל הקבלן לבצע לפי המידו ה.
כניות לבין  והתאמות שבין המידות שבת- יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי

המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן  
לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי  

 הרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו. התאמה( תי
כניות, וכמו וכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התו " משמען כל התתוכניותה" ו.

 כניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי. וכן ת

נושא. הקבלן אחראי תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו   
 כנית העדכנית. ולוודא לפני הבצוע, שבידיו הת

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון   .ז
בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה  

 לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע. 
 

 בין כתב הכמויות המפקח  השונות או כניות וטיה בין התס בכל מקום שתהיה  .ח

 העדיפות בין המסמכים.בשטח יקבע את 
 מחירי יחידה  00.40

לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף   בכתב הכמויות מחירי היחידה שירשמו א.
במצבו הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת  
העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל  

עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היחידה  
את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל  יכלול גם

תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת  
 הנדרש. 

למעט  מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  ב.
להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של   כל פטור ממסים לו עשוי המזמיןמס ערך מוסף.  

 המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה. 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות  ג.

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן,   
. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה,  במפורשאלא אם נאמר אחרת 
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קנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים  אחסנה, מיקום, הת
להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה  

 הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה. 
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד  במפורש  פריטים המסומנים  

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות  למחסנו שבאתר הבניה. 
 ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד. 

כ"הרכבה בלבד". מחיר התקנת הפריטים כולל את כל    במפורשפריטים המסומנים  
הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק,  

רה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר  תקו
 תחול על המזמין. 

כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים, אחסונם הזמני   
 ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 אספקת פריטים  ד.
ריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף  המזמין רשאי לספק בעצמו פ 

של "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש  
עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי 

 הלוואי הכרוכים בהרכבה. 
ים שהמזמין יספק, לפי סוגים  הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומר  

ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן  
 לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות. 

 חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. 
 שינויים  00.41

 שינוי כמויות  א.
 הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד. 
המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או   

הקטנת הכמות בכל יחס, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, למסור עבודות/חלקי עבודות  
ותו סעיף  לקבלנים אחרים, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של א

 ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.
למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה   

משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים 
 וכלולים במחיר היחידה. 

מהכמות,   50%-ו ככמו כן במידה ובכתב הכמויות מצוינים סעיפים כאלטרנטיבה א  
זכותו של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע כראות עיניו, לבטל סעיפים שלמים,  
לבצע חלקי סעיפים בכל כמות שהיא  ובכל יחס שהוא כראות עיניו, מבלי שדבר זה  

 יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו. 

הכמויות כלפי מעלה, יקבל הקבלן רווח בלתי סביר ובלתי  במידה וכתוצאה משינוי   
 הגיוני, יקבע המחיר לסעיף על פי המפורט בסעיף ב' להלן.

 שינויים בתכנון המקורי ועבודות נוספות  ב.
אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב   

חתום ע"י מהנדס העיר ו/או ממונה  מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו 
 מטעמו.

מחירי העבודות הנוספות )חריגות( ייקבעו על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן   
 עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים:

עפ"י סעיף דומה בכתב הכמויות מותאם ע"י פרורטה ובניכוי כל ההנחות   .1
 שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו.

, ללא תוספת עבור 15%דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של  עפ"י מחירון .2
 קבלן ראשי ו/או מרחקים.

הצעות מחיר מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיוגשו על   3על בסיס  .3
 ידי הקבלן או על ידי המזמין.
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המחיר הקובע יהיה המחיר הזול ביותר מבין כל הקריטריונים הנ"ל וזאת על פי  
 עדי של המפקח.שיקול דעתו הבל

 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 00.42

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג   א.
גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות.  
מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים בפרקים שונים. בכל  

 פים הזהים.מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעי

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או   ב.
 בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה. 

 מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה. ג.
 מחירי יסוד  00.43

 להגדרת המונח "מחיר יסוד" במסמכי ההצעה: תשומת לב הקבלן מופנית   
להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור אותו   

מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל  
 ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'. 

מזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את ה 
 לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.  הקבלן

₪ והמזמין החליט   ₪200/מ"ר הינו    60לדוגמא: אם מחיר סעיף הכולל פריט במחיר יסוד של  
 ₪,הקבלן יהיה זכאי לתשלום 50לרכוש פריט שעלותו בפועל 

 ₪   200-60+50=190של: 

 מודגש בזאת שמחיר היסוד כולל פחת  
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 00.44

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז  
השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית  

והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני    וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה
 שקיבל את הנחיות המפקח בנידון.  

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל   
המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות ו/או  

 לן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח. ישלים אינפורמציה חסרה, הקב

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר לטובת   
 המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח. 

 ( וספרי מתקןAS MADEכניות עדות )ות   00.45

המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  כניות  ועל הקבלן להכין, על חשבונו, ת א.
  בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ,

כניות  ואדריכלות וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לת מערכות שונות, מעליות,
 במפרט הכללי.  00.12.01המקוריות(, הכל בהתאם לאמור בסעיף 

כנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת  ויוכנו באמצעות ת  AS MADE -כניות הוכל ת ב.
 המתכנן. 

המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל   ג.
המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו  

 בפועל. 
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  AS MADE-כניות הושל ת CD -סטים ו 5הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו,   ד.
כניות תסמנה  ולאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו. הת

בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים מדויקים של 
שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים, ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי  

כניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של  ו. התהחשבון הסופי
 הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

סטים של ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק   5כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו   ה.
במפרט   00.12.02 הכוללים הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' בהתאם לאמור בסעיף

 הכללי. 
כניות וספרי המתקן ומסירתן למפקח,  ובניגוד לאמור במפרט הכללי, עבור הכנת הת  ו.

 כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן. 
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה   

 לשביעות רצון המפקח.
  

כניות וספרי המתקן ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם  ור הכנת הת עבו ז.
 בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן.

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה   
 לשביעות רצון המפקח.

   ניקוי אתר העבודה 00.46
ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין בכל יום ובגמר  הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע  א.

כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין  
 את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. 

 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר.  

 סנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה. הקבלן יסלק את כל המח .ב

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי   .ג
להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או  

  קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל. 

 האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא. עבור כל   .ד

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי  .ה
 ומסודר לשביעות רצון המפקח. 

 ביצוע בקשתות/שיפועים/שטחים קטנים וצרים וכדומה 00.47

זה, יהיו תקפים גם לגבי כל  מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם  א.
העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה  

גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה לרבות בשטחים קטנים  
וזאת   -שטחים מוגבלים וכו'    התחברות והתאמה לקיים,  רצועות, גליפים, וצרים,

ת אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב  אפילו אם אין עובדות ועבודו 
 הכמויות. 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל   ב.
תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד  

שהי לנושא דנן  בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כל
צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה,   -)קרי 

אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת ללא כל  
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 תוספת כספית לקבלן. 

 פתחים ושרוולים 00.48
גון: השארת חורים  הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כ א.

ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל  
האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע  

מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת  
 אישור המפקח.  

 המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.   הכנת הפתחים 

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,   ב.
בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת  

 MCTכדוגמת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות 
 , הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף. LINK SEALאו 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם   ג.
 חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת  
 ך שימוש בחומרי אטימה מתאימים. המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותו 

כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י הקבלנים   ד.
השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על  

 קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד. 
 העברת חומרים וציוד 00.49

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום   
ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת  

הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך  
 כתוצאה מהעבודות.  

- הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 
ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד 

למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך  
ידי  -למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו עלוכדומה. לא יועבר ציוד מאושר 

המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר  
הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום  

 הצבתו. 
 הגנה בפני חלודה 00.50

מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו  -ים והחדישים ביותר עלהקבלן ינקוט בכל האמצעים היעיל 
מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות  

שונות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו  
 מגולוונים. 

 עבודה בגובה 00.51

שמחירי היחידה כוללים גם ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות שימוש   מודגש בזאת 
במות הרמה וכו',בכל גובה  מנופים מכל סוג, אמצעי הרמה מכל סוג, בפיגומים מכל סוג,

לכל אורך תקופת   דרש,ילרבות מפעילים ועובדים מקצועיים ככל שי   דרש,ישיידרש וככל שי
מקצועיים המוסמכים להפעלת אמצעי ההרמה ככל    הקבלן יעסיק אך ורק עובדים  הביצוע.

הקבלן יידרש להציג מסמכי הסמכה מתאימים   -שידרשו ואשר עברו הסמכה לעבודה בגובה 
לכל עובד ועובד טרם ביצוע העבודות בגובה, על העובדים להיות מצוידים בכל אמצעי המיגון  

 והאבטחה הנדרשים. 
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 מניעת רווח מופרז 00.52

למפקח יסוד להניח, ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן,  היה      -
מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב  

להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים  
ההסכם, וכן   האחרים הנוגעים להסכם או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע

 לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה. 

קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר ההסכם            -
יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על   –לקבלן רווח מופרז 

קח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל  הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המפ
סכום שקיבל מעל לשכר ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום  

 כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. 

לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה דעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים              -
קובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים וכן על המ

 . 15%פי מחירון דקל  בהנחה של 

חודש   12המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום             -
 מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק. 

 התוכניות/כתב הכמויות/המפרטים 00.53
כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות משלימים זה את זה ומהווים מיקשה אחת. מחירי  
היחידה בכל סעיף כוללים את כל המפורט בכתב הכמויות, במפרט המיוחד ובתוכניות. אין  

הכרח שכל פירוט המתואר באחד מהמסמכים הנ"ל ימצא את ביטויו המלא והמפורט גם 
 היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.    בשאר המסמכים. מחירי

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, כולל  
 אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם  
 לאופני  המדידה.  

 ם ומפרטים של יצרניםפרטי   00.54
             

מודגש בזאת שמחיר כל העבודות/החומרים/המוצרים וכו',של כל היצרנים/ספקים    -   
וכו', המצוינים במכרז/חוזה זה, כוללים את כל האמור בפרטים/במפרטים/בקטלוגים 

ובכל מסמך אחר של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותר על פי החלטתו 
 הבלעדית של המפקח ו/או נציג המזמין. 

בגמר העבודה יגיש הקבלן אישור של היצרן/ספק שאכן העבודה בוצעה על פי               -   
המפרטים/פרטים של היצרן/ספק. בכל מקרה אישור זה לא גורע מאחריותו הבלעדית 

 של הקבלן לטיב העבודה. 
 עבודה בחום 00.55

התקנות   הנחיות והוראות משרד העבודה ועל פי כל החוקים,עבודות בחום יבוצעו על פי  
 והתקנים. 

  דוגמאות    00.56

לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות מכל העבודות / מוצרים   -              
 חומרי הגמר.  /

כמו יכין הקבלן דוגמאות של  עבודות/מוצרים/חומרי גמר וכו' מותקנים באתר   - 
כמות הדוגמאות והיקפם לפי הוראות   רה מושלמת בשטח לאישור המפקח,בצו

 המפקח. 
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 רק לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקבלן בביצוע העבודה המאושרת.  - 

 כל האמור בסעיף זה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  - 
 מוצרי נירוסטה    00.57

 . 316כל מוצרי הנירוסטה במכרז/חוזה זה יהיו מסוג   
 

  SHOP DRAWINGSתוכניות     00.58

לכל האלמנטים והעבודות בפרוייקט    SHOP DRAWINGSהקבלן יכין על חשבונו תוכניות  
ללא יוצא מן הכלל על פי דרישות והנחיות המפקח, לאישור כל יועצי הפרוייקט, לרבות ביצוע    

ד לאישורם הסופי. רק לאחר   כל התיקונים והעדכונים על פי ההערות של כל יועצי הפרוייקט ע
 אישור סופי יתחיל הקבלן בייצור ובביצוע העבודות.   

 בטיחות בעבודות בנייה    00.59
 על הקבלן לעמוד על חשבונו בכל דרישות  הבטיחות המפורטות  במפרט הכללי בפרק   
 במפרט הכללי כלול במחירי היחידה  97בטיחות בעבודות בנייה. כל האמור בפרק  – 97 

 שבכתב הכמויות.  
 אחראי לביקורת  00.60

ובניה התשכ"ה    לפי המוגדר בחוק תכנון  ביקורת  ימנה לצורך  בקשה להיתר    –  1965הקבלן 
 הבניה או לשימוש במקרקעין "אחראי ו/או אחראים לביקורת". 

ו/או  בבקשה   אחראי  ויחתום  החוק  כמשמעות  לביקורת  אחראים  יהיו  לביקורת  אחראים 
 . 3להיתר הבניה בסעיף 

 השגחה מקצועית –מנהל הפרויקט ואחראי לביצוע השלד  00.61
על הקבלן יהיה למנות מנהל הפרויקט ואחראי לביצוע השלד כמתחייב עפ"י כל דין וכמפורט   

 להלן: 
מלאה   א. במשרה  יעסיק  תקופת הקבלן  כל  ובמשך  בקביעות,  העבודה,  ביצוע  במשך 

כישורים  בעל  פרויקט  מנהל  העבודה,  על  ופיקוח  לתיאום  השגחה,  לצרכי  הביצוע 
מדור מבנים בפנקס מהנדסים ובעל רישיון בתוקף,    -נאותים, שהוא מהנדס אזרחי   

את שעות מיום תחילת העבודות באתר, וז  72-ויודיע את שמו בכתב למפקח לא יאוחר מ
" המצורף Aלשם קבלת אישור מהמפקח מראש ובכתב. ההודעה תעשה ע"ג טופס " 

 להלן.  
מנהל הפרויקט הנ"ל מטעם הקבלן יעבוד במשרה מלאה בשטח האתר בכל משך ביצוע 

 העבודה ובצמוד למפקח וימלא את הוראותיו לצורך תאום וניהול העבודה. 
ולקבלני משנה הנמצאים בו  מנהל העבודה יספק את כל השירותים הדרושים לקבלן  

 זמנית באתר, וכן יענה על כל דרישות המפקח. 
מנהל הפרויקט, כמוגדר בסעיף קטן א' לעיל, יהיה "אחראי לביצוע השלד" לפי חוק  ב.

התש"ח   והאדריכלים  תקנות   1958המהנדסים  ולפי  התשכ"ה  ובניה  תכנון  חוק  לפי 
 . 1970תכנון ובניה התש"ל  

, כמוגדר בסעיף קטן ב' לעיל, יבדוק אישית כל אלמנט השלד "אחראי לביצוע השלד" ג.
" טופס  ע"ג  העבודה  ביומן  בחתימתו   ויאשר  יציקתו  ו/או  ביצוע  מיוחד  Bלפני   "

כניות השלד ו)שדוגמתו מצורפת בהמשך הסעיף(, את התאמת האלמנט למתואר בת
 החוזה.   והתאמתו לאמור ביתר מסמכי
יהיו   והאישור כאמור  וחשבון הסופי של  חתימה  תנאי לאישור חשבונות החלקיים 

 .הקבלן
של  ד. השלד  עבודות  בסיום  יחתום  לעיל  "ב"  בסעיף  כמוגדר  השלד  לביצוע  "אחראי 

" מיוחד )המצורף בהמשך הסעיף(, המאשר שכל אלמנטי שלד  Cהמבנה ע"ג טופס "
טי השלד כניות ו/או במפר והמבנה נבדקו על ידו ובוצעו בדייקנות בהתאם למוגדר בת
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של המבנה. חתימה ואישור כאמור יהיה תנאי בל יעבור לאישור חשבון סופי של הקבלן.  
 בנוסף על הקבלן לחתום על הבקשה להיתר במהלך הפרויקט. 

יודיע את שמו של מנהל הפרויקט בכתב למזמין, לא יאוחר מ ה. שעות לפני    48- הקבלן 
 תחילת העבודה באתר.  

 . מנהל הפרויקט של הקבלן יעבוד בצמוד עם המפקח וימלא אחר הוראותיו

תוך   ו. הקבלן  של  פרויקט  מנהל  החלפת  לדרוש  הזכות  המזמין  ממתן    48ברשות  שעות 
 ההודעה בכתב. 
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  לפרויקטות זמניים לוח – 1א'  נספח
 

 /א לוחות זמנים 1נספח 
 עיריית צפת שיקום מדרחוב ירושלים בעיר  

 תאריך סיום   תאריך התחלה   תיאור   סעיף 
כוח  
 אדם 

 

   1מתחם  
 רחבת הדוידקה 

14/08/2022 
    

       ראשון עבודות לילה 1/3  

91 16/08/2022 ראשון   1/3עבודות פירוק לפי תכנית עבור  1 /08/2022 15 

91 פינוי פירוקים וגילוי תשתיות קיימות   2 /08/2022 29/08/2022 15 

 20 10/06/2022 30/08/2022 תשתיות חשמל, מים, תקשורת וניקוז  3

 20 20/06/2022 10/06/2022 ריצוף חדש לפי תכנית   4

 8 27/06/2022 20/06/2022 הרכבת עמודי תאורה ואדניות ועצים   5

6 
הסדרת מקומות חניה וחיבור כביש  

 23/06/2022 למדרכות  
31/06/2022 

10 

 15 20/07/2022 20/06/2022 התקנת הצללות ושלטים   7

          

   2מתחם   
 אזור המצפור עבודות יום 

22/05/2022 30/07/2022   

 8 23/05/2022 22/05/2022 גידור שטח וסימון אזור עבודה  8

 8 25/05/2022 24/05/2022 קידוח ליסודות ויציקה   9

10 
 הכנת ראשי כלונס עבוד תשתית כולל יציקה 

 12 31/05/2022 26/05/2022 ופלטות עיגון לעמודים   

 12 31/05/2022 26/05/2022 יציקת קורה עליונה חיבור לכביש קיים   11

 14 18/06/2022 22/05/2022 ייצור מבנה פלדה בבית מלאכה של הקבלן   12

 10 22/06/2022 19/06/2022 הובלת עמודים והרכבה בשטח   13

14 
הובלת מרפסת עליונה והרכבת חלקים של  

 14 15/07/2022 23/06/2022 המצפור  

 8 22/07/2022 15/07/2022 הרכבת הצללה למצפור   15

 6 30/07/2022 22/07/2022 בדיקות ומסירה לעירייה  16

 

   3מתחם  
 רחבת הקניון  

22/05/2022 
    

       חלק ראשון עבודות לילה   1/3 17

18 
שטח וסימון אזור עבודה מחולק  גידור  

 8 23/05/2022 22/05/2022 לשלושה אזורים 

 15 27/05/2022 24/05/2022 ראשון   1/3עבודות פירוק לפי תכנית עבור  19

 15 29/05/2022 27/05/2022 פינוי פירוקים וגילוי תשתיות קיימות   20

 20 10/06/2022 30/05/2022 תשתיות חשמל, מים, תקשורת וניקוז  21

 20 20/06/2022 10/06/2022 ריצוף חדש לפי תכנית   22
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 8 27/06/2022 20/06/2022 הרכבת עמודי תאורה ואדניות ועצים   23

24 
הסדרת מקומות חניה וחיבור כביש  

 23/06/2022 למדרכות  
31/06/2022 

10 

 15 20/07/2022 20/06/2022 התקנת הצללות ושלטים   25

שני עבודות לילה   חלק   1/3         

26 
גידור שטח וסימון אזור עבודה מחולק  

 8 02/06/2022 01/06/2022 לשלושה אזורים 

 15 09/06/2022 05/06/2022 שני  1/3עבודות פירוק לפי תכנית עבור  27

 15 14/06/2022 12/06/2022 פינוי פירוקים וגילוי תשתיות קיימות   28

 20 24/06/2022 15/06/2022 תקשורת וניקוז תשתיות חשמל, מים,   29

 20 22/07/2022 26/06/2022 ריצוף חדש לפי תכנית   30

 12 29/07/2022 20/07/2022 הרכבת עמודי תאורה ואדניות ועצים   31

32 
הסדרת מקומות חניה וחיבור כביש  

 12 31/07/2022 20/07/2022 למדרכות  

 15 20/08/2022 24/07/2022 התקנת הצללות ושלטים   33

 

חלק שלישי עבודות יום ו    1/3
 לילה 

  
    

34 
גידור שטח וסימון אזור עבודה מחולק  

 8 02/08/2022 01/08/2022 לשלושה אזורים 

 15 15/08/2022 03/08/2022 שלישי   1/3עבודות פירוק לפי תכנית עבור  35

 15 18/08/2022 12/08/2022 פינוי פירוקים וגילוי תשתיות קיימות   36

 20 24/08/2022 17/08/2022 תשתיות חשמל, מים, תקשורת וניקוז  37

 20 28/08/2022 24/08/2022 ריצוף חדש לפי תכנית   38

 12 09/09/2022 28/08/2022 הרכבת עמודי תאורה ואדניות ועצים   39

40 
הסדרת מקומות חניה וחיבור כביש  

 12 16/09/2022 11/09/2022 למדרכות  

 15 30/09/2022 18/09/2022 התקנת הצללות ושלטים   41
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 תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין בהתאם לחוק התכנון והבניה  – 2נספח א'
 

 ________________   __________________ אני החתום )ה( מטה _______________     

 שם משפחה ופרטי                              ת.ז                  מס' רישיון מהנדס                                        
         _______________________________        ___________________________  -הגר )ה( ב

 ישוב, רחוב או שכונה                                                      מס', ת.ד                                    
 ___________________    _________     ___________  -אחראי לביצוע שלד הבניין הנבנה ב 

 קה כתובת                                  גוש                   חל      

ועל פי היתר בניה מס': 
 ________________________________________________________ 

 מצהיר בזה לאמור: 
אני אחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל ואני מצהיר כי השלד בוצע על פי כל דין החל על   .1

בחוק   ביצוע השלד, ובהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה 
   כניות שערך מתכנן שלד הבניין והתכנון והבניה, ובהתאם לת 

 וכמפורט להלן: 
 הקרקע נבדקה והביסוס בוצע על פי תכנונו של מתכנן השלד. א.
  466השלד מבטון מזוין הוקם על פי הוראות הביצוע בתקן ישראלי, ת"י  ב.

לעניין   1139לעניין טפסות ת"י    904ועל פי תקן ישראלי, ת"י     חלקיו,                        על 
 פיגומים. 

 כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים   ג. 
 המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השנייה בחוק התכנון והבניה.                             

כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות   ד.
תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד   התוספת השנייה בחוק התכנון והבניה.

 הנחיותיו.ובוצעו התיקונים הנדרשים על פי  
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ביצעתי כל תקרת צלעות בהתאם להוראות   ה.

 .2חלק  466בתקן ישראלי, ת"י  הביצוע 
  5.03הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבניה והתואמת את הוראת כל דין, לרבות פרט  .2

 בתוספת השנייה של חוק התכנון והבניה. 
ביצעתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין יוכל לשאת את   –יים במקרה של תוספת לבניין ק  .3

 העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו כתוצאה של התוספת לבניין.   
 שם המצהיר: _______________________  .4

 מספר רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים: _______________________  
 ם  ולראיה באנו על החתו

                                             _________________ 

 חתימת המצהיר            
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 " מינוי אחראי על ביצוע השלד Aטופס "
 

 לכבוד 

 ________________ 

 אני החתום מטה מר/גב __________________________ ת.ז. _____________________ 

 __________________________ מס' ____________________ הגר/ה ברח' 

 בעיר __________________________ 
 מצהיר כדלקמן: 

אני מהנדס/ת אזרחי/מהנדס בנין בעל/ת ניסיון של __________ שנים בביצוע ו/או פיקוח צמוד   .1
 על הקמת שלד של פרויקטים הנדסיים שונים. 

______________ בהנדסה אזרחית מדור ______________    אני בעל/ת רישיון מהנדס מס' .2
 הרישיון בתוקף עד  ______________ )מצורף העתק מרישיון בתוקף(. 

אני אהיה אחראי על ביצוע השלד של מבנה __________________ בכל משך ביצוע השלד,    .3
  1965בניה התשכ"ה , ולפי חוק תכנון ו1958הכל בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים התש"ח 

 . 1970והתקנות תכנון והבניה התש"ל 
אני אבדוק אישית כל אלמנט של שלד במבנה  הנ"ל לפני ביצוע ו/או יציקתו ויאשר בחתימתי   .4

ביומן העבודה ו/או בטופס אחר שיוגש לי על ידי המפקח, את התאמת כל אלמנט השלד למתואר  
 כניות השלד במפרטים וייתר מסמכי התכנון.   ובת

 __________________     שם המהנדס    
 __________________     תאריך חתימה  

 חתימת המהנדס   __________________ 

 הערה: 
 לטופס זה יצורף עותק מרישיון המהנדס שבתוקף. 
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 השלד אישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע  –" Bטופס "
 

 שם/תואר הפרויקט __________________________________________________ 

 שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד  _______________________________________ 

 ________________________________________________________ שם המזמין  

 שם ומיקום האלמנט הנבדק _____________________________________________ 

 אני החתום מטה מר/גב ________________________ ת.ז. _____________________ 

 ___________________ מהנדס/ת אזרחי/ת בעל/ת רישיון מהנדס בניין אזרחי מס' ______

 בר תוקף עד ____________________ "אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרויקט הנ"ל. 

 מצהיר/ה שבדקתי אישית את )תיאור האלמנט הנדון( ____________________________  

 כניות ו/או מפרטי השלד של פרויקט הנ"ל. וומצאתי אותו מתאים למתואר בת

כניות ו/או מפרטי השלד של  ו"ל יבוצע בדייקנות בהתאם למוגדר בתאני מתחייב שהאלמנט הנ

 הפרויקט. 

 

 תאריך חתימה: _________________ 
 

 חתימה/אחראי על ביצוע השלד: _________________ 
 הערה: 

 העתקים כאשר אחד העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של הפרויקט.   3-הטופס ייחתם ב

 

 

 תאריך: _________________   הקבלן _________________ חתימה וחותמת 
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 אישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע השלד  –" Cטופס "

מהנדס   נתונים תיאור מס בדיקת 
 ביצוע

והוראות  בדיקת 
 מפקח

    שם אלמנט ומיקום צירים  1

    סוג הבטון  2

    תוספים לבטון  3

    כמות הבטון  4
    תיאורטי  א. 
    בפועל  ב. 
    מפלס תחילת יציקה )מפלס בטון רזה(  5

    מתוכנן  א. 
    בפועל  ב. 
    מפלס סיום יציקה  6
    מתוכנן  א. 
    בפועל  ב. 

    אלמנטים מבוטנים )במידה וקיימים(  7

    סוג  א. 
    מיקום  ב. 
    פתחים )במידה וקיימים(  8
    מיקום  א. 
    מידות  ב. 

    ברגי עיגון )במידה וקיימים( 9

    מיקום )חתימת מודד  מוסמך( א. 

    סוג  ב. 
    תפרים )במידה וקיימים(  10
    מיקום  א. 
    סוג  ב. 

    ברזל זיון )מס' שרטוט(  11

    (SPACIRשכבת הגנה לברזל זיון ) 12

    הארכת היסוד )במידה וקיימת( 13

    תחילת יציקת הבטון זמן  14

    זמן סיום יציקת הבטון  15

    לקיחת דוגמאות ע"י מעבדה מוסמכת  16

    ציוד נדרש לביצוע יציקה  17

    אמצעי אשפרת בטון לאחר סיום יציקה  18
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 הנני מצהיר כי בדקתי אישית ומלאתי בהתאם כל הנתונים בטופס זה.
 

 ביצוע:__________      חתימה:__________ מהנדס 
 לאחר בדיקתי מאשר: 

 סגירת תבניות )במידה ונדרש(  .א

 מפקח:____________            חתימה:__________ 

 ב. ביצוע יציקת הבטון

 מפקח:____________            חתימה:__________ 

יש להגיש טופס זה למפקח בטרם תחילת ביצוע יציקת הבטון, ו/או סגירת תבניות במועד    *

 מוקדם ככל האפשר 

 הזמנת בטון ליציקת אלמנט לפני אישור בחתימה של המפקח על הטופס. אין לבצע*  
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)בסיום  כניות השלד ו" אישור ע"י  אחראי על ביצוע השלד שכל המבנה בוצע בהתאם לתDטופס "
 ביצוע השלד( 

 
שם/תואר הפרויקט  

 ____________________________________________________________ 
שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד  

 __________________________________________________ 
שם המזמין  

 __________________________________________________________________ 
שם ומיקום המבנה  

_____________________________________________________________ 

 אני החתום מטה מר/גב' _________________________   ת.ז.  ______________________ 

 דס בנין/אזרחי מס' ____________________________ מהנדס/ת אזרחי/ת בעל/ת רישיון מהנ

 בר תוקף עד ____________________ "אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרויקט הנ"ל 
מצהיר/ה שבדקתי אישית את כל אלמנטי השלד של המבנה ומצאתי אותם מתאימים למתואר  

 כניות ו/או מפרטי השלד של פרויקט הנ"ל. ובת

כניות ו/או מפרטי  וי השלד של המבנה בוצעו בדייקנות בהתאם למוגדר בת אני מצהיר שכל אלמנט 
 השלד של הפרויקט. 

 תאריך חתימה _________________________ 

 חתימה/אחראי על ביצוע השלד: _______________________ 
 הערה:

 העתקים כאשר אחת העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של הפרויקט.   3-הטופס ייחתם ב

 

 

 _______________________  :_____________________  תאריך :חתימה וחותמת הקבלן
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 תמיכות ופיגומים. 00.62
  
האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רישוי כחוק, יתכנן את התמיכות לקורות, תקרות,   .א

ויאשר עמודים ותמיכות עזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים, יבקר אותם בהקמתם 
 אותם בטרם היציקה. 

בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית, יפנה האחראי ביצוע   .ב
 השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי שירות לתכן התמוכות.

 לפיגומים. 1139לתמיכות ות"י   904כל התומכות יעמדו בת"י   .ג
על אחראי לביצוע השלד  חובהו שב 904דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בת"י  .ד

 לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את התמיכות.
בטרם אישור כל יציקה, המפקח יוודא את המצאות האישור לתמוכות של האחראי   ה.   

 כניות הנ"ל בתקרות גבוהות.ולביצוע השלד וביצוע עפ"י ת 
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 טופס א' 
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום 

 אל מפקח עבודה אזורי לאזור ______________________ 

 הודעה על פעולת בניה 

( בזה הנני/ו להודיעך שקבלתי/נו לבצע  192)סעיף   1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש תש"ל
 פעולות בניה כדלקמן: 

 פרטים על מבצע העבודות .1
 

 שם משפחה 
)או שם החברה  

 המבצעת( 

 הכתובת למכתבים+  שם פרטי 
 טלפון מס' 

 מס' בפנקס 
 הקבלנים

 
 
 פרטים על העבודה המבוצעת .2
 

 מקום 
 הישוב 

 מס' החלקה  הגוש  המספר  הרחוב 
 המבנים 

 
 

 מהות העבודה 
 המבוצעת______________________________________________________________ 

 מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'( -( )בית1) 

 ( מרחק המבנה לחוטי חשמל הקרובים 2)
 _____________________________________________________________________ 

 נה המתוחם הקרוב ביותר( )המרחק בין תיל קיצוני למב 

 ( סוג הכוח בו ישתמשו 3)
 _____________________________________________________________________ 

 )חשמל, מנוע שריפה פנימית וכו'( 
 
  

 מינוי מנהל העבודה

מיניתי  הנני מודיע כי    1988-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח  3- ו  2בהתאם לתקנות  
 את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל עבודה באתר הנ"ל המבוצע על ידינו. 

 פרטים אישיים  .3
 

 שם משפחה 
 

 מס' זיהוי  שנת לידה  שם האב שם פרטי 

 כתובת המגורים 
 

 תאריך  טלפון מס' 
 תחילת המינוי 

 
 השכלה וניסיון בעבודה )במקרה שכבר מסרת פרטים על מנהל העבודות הנ"ל אין צורך 
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 למלא שלהלן ומספיק לציין פרטים על השכלה וניסיון בעבודה שנמסרו בהודעתנו מיום

 __________________ לגבי מקום בניה _________________________( 
 

ציין   טכני  ספר  בבית  למד  אם 
 מו ושוייאת שם המוסד  

 שנת סיום הלימודים המקצוע העיקרי 

בעבודת  הניסיון  שנות  מס' 
 בנייה 

 18מאז הגיע לגיל 

 
                                        

 

 מספר שנות הניסיון בניהול          
 השגחה על עבודת בנייה 

 שנים האחרונות.  10-ב
 

   
במקרים בהם מחליפים את מנהל העבודה במקום  פרטים על מנהל העבודה הקודם )יש למלא סעיף זה  

 העבודה האמור(
 

 שם משפחה 
 

 תאריך הפסקת העבודה  שם פרטי 

 
 __________________________               
 __________________________ 

 חותמת                   התאריך 

 

 
 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה  

 1955 –בעבודה )עבודות בנייה(, תשט"ו ג' לתקנות הבטיחות 2תקנה 
אני החותם מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל עבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל  

 ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אחי והם נכונים. 

התש"ל    יידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(
 ותקנותיה וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.   1970 –

 

 
 ________________   __________________  ____________________ 

 חתימת מנהל העבודה       שם מנהל העבודה        התאריך  
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 מילוי וחתימת הקבלן והמפקח ביומני העבודה  00.63
  - תפקידו וסמכויותיו של המפקח – 2תנאי החוזה בפרק א' סעיף   –בנוסף לרשום במסמך "ב"  

 ניהול יומן יש להוסיף:
הקבלן או נציגו הרשמי ימלא את היומן ויחתום בו בסוף כל יום עבודה ויחתים את המפקח   

 באופן יומי. 

 לרישומי הקבלן ביומן שלא הוחתמו כאמור ע"י הקבלן ו/או נציגו והמפקח לא יהיה תוקף!  
 

 מה וחותמת הקבלן: ________________________  חתי 

 תאריך:                            ________________________  
 

את   00.64 יבטח  וכן  שלישי,  ולצד  לפועלים  הדרושים  הביטוחים  כל  את  חשבונו  על  יסדיר  הקבלן 
כל הפוליסות    הפרויקט הנדון לזמן הביצוע על מנת שיהיה מובטח למזמין גמר כל העבודות.

 יהיו לטובת המזמין ולקבלן כאחד.
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 נספח בטיחות    00.65
הקבלן אשר זכה במכרז וחותם עם עיריית צפת )להלן "המזמין"( על ביצוע הפרויקט, נקרא  

"מבצע הבניה" או "מבצע הבניה הראשי" או "הקבלן הראשי" והוא נושא בכל האחריות  

והאזרחים במרחב הפרויקט מיום תחילת העבודה ועד  לבטיחות של העובדים, המבקרים 

 למסירתו הסופית של הפרויקט ו/או בהתאם לחוזה שנחתם.

אחריות זו של הקבלן הראשי על הבטיחות כוללת גם את כל קבלני המשנה ואת כל הקבלנים  

 הנוספים או האחרים אשר יעבדו במרחב הפרויקט ובאותו זמן. 

נושא הבטיחות בפרויקט חלה על הקבלן הראשי והוא  מוסכם בזאת כי האחריות המלאה ל 

פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, בפקודות,  - מתחייב לבצע את כל העבודה על

בתקנות, בתקנים, בהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל וכפי שיידרש ע"י מנהל הפרויקט  

בעיית בטיחות תטופל, ללא כל   ומהנדס מטעם העירייה או יועץ הבטיחות מטעם העירייה. כל

דיחוי, מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים הקבועים והזמניים, הנהגים,  

האורחים והמבקרים מכל תפקיד או דרג בין אם הגיעו בתיאום מראש ובין אם לאו וכן  

 המשתמשים והאזרחים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו. 

פי כל חוק, אלא רק בא  -נספח זה אינו מחליף כל תקנה / חוק / תקן וכיוצא באלה, המחייבים על 

לחדד ולהדגיש את ציפיות העירייה ממבצע העבודה החתום על החוזה, בתחום הבטיחות. מסמך זה  

אינו גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת 

 וע העבודות ואין הוא גורע מאחריות הקבלן לבטיחות לפי החוזה ו/או כל דין. ביצ

לשון  –בכל מקרה של סתירה בין הכתוב במסמך זה לכל תקנה או חוק, במובן של הקלה מהדרישות 

 התקנה או החוק גוברים. 

 

ומנהל  , יעסיק הקבלן ממונה בטיחות מטעמו אשר יסייע לקבלן  בכל פרויקט של העירייה .1

פירוט דרישות ותפקיד של ממונה הבטיחות   –העבודה בכל הקשור לבטיחות )ראה נספח ו' 

 מטעם הקבלן(. 

תכנית לניהול לפני תחילת כל עבודה בשטח, יכין הקבלן בעזרת ממונה בטיחות שמטעמו, " .2

תוכן ע"י ממונה   התוכנית(. 2014פי התקנה בעניין תכנית בטיחות מאוגוסט  - " )עלבטיחות

חות בעל הסמכות לבניה ובניה הנדסית וכן לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות )חובה לצרף בטי

 תעודות(. 

", בו יפורטו כל  סקר סיכוניםוכן " "תכנית התארגנות"לניהול הבטיחות תכלול  התוכנית .3

 הסיכונים הצפויים בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או בנפש.  

. לעירייה הזכות לדרוש ביצוע תיקונים  יועץ בטיחות מטעם העירייהלבדיקת  תועבר התוכנית

 בסקר הסיכונים, גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד להנחת דעתה. 

 לניהול הבטיחות תכלול התייחסות ל:  התוכנית .4

 דרכי כניסה ויציאה של אתר העבודה. .א

 בתיאום עם מנהלת המקום(.  מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני )הכל .ב
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"  סקר הסיכוניםשנמצא בעל סיכון ב"כל שלב בעבודה שיטת עבודה בטוחה לגבי  .ג

 המקדים. 

רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(,   .ד

 נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום. 

ון גבוה בצידה  שמות האנשים המוסמכים מטעם הקבלן לאשר כל עבודה שסיכ .ה

 כנית הבטיחות(. ו)כנדרש בת

תכנית הבטיחות החתומה ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מהנדס הביצוע ומנהל העבודה   .5

עד  )כולל חתימה על כל דף בסקר הסיכונים( תועבר לבדיקת יועץ הבטיחות מטעם העירייה 

לקבל או לדחות את   זכותו של יועץ הבטיחות של העירייה שבוע לפני תחילת ביצוע העבודות.

 שהוגשה.  התוכנית

כנית  וכאמור, לעירייה וליועץ הבטיחות מטעם העירייה, הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בת

 הבטיחות, גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד להנחת דעתם. 

כנית הבטיחות ע"י יועץ הבטיחות מטעם  ורק לאחר אישור קבלת סקר הסיכונים ות .6

  –התחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן רשאי יהיה הקבלן להעירייה 

לפני קבלת אישור  -לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח כנדרש בחוק.  

 הנ"ל, גם אם ניתן לקבלן צו התחלת עבודה.  

ביצוע כל שלב בעבודה המוגדר בסקר הסיכונים כבעל סיכון ברמה גבוהה )לפני ביצוע הפעולות   .7

היתר יומי לביצוע  להקטנת רמת הסיכון לכדי "סיכון קביל"(, מותנה במילוי טופס " המתקנות

" )נספח ד' לבטיחות( ובחתימות מהנדס הביצוע ומנהל העבודה שמטעם עבודה מסוכנת

הקבלן. הטופס החתום יתויק בתיק הבטיחות בצמוד לפנקס הכללי של הפרויקט. טופס  

 .  שעות 12ליום עבודה אחד עד למשך   תקף ההיתר היומי לביצוע עבודה מסוכנת

 החתימה והתיוק של הטופס מראש, מהווים תנאי לביצוע השלב המוגדר כבעל סיכון גבוה.

אם יש שלב או שלבים בעבודה שלא ניתן מראש להכין לגביהם סקר סיכונים ופירוט אמצעים,   .8

לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות שמטעם העירייה לכך, יכין הקבלן את סקר הסיכונים לכל  

 שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין הבטיחות, כפרויקט נפרד. 

משרדי השטח של הקבלן או לפני כל מעבר  במקרה כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או 

על הקבלן לבצע סקר סיכונים חדש ולעדכן את תכנית בטיחות   –לשלב הביצוע הבא בעבודה  

עבור השלב החדש שיועברו לבדיקת יועץ הבטיחות שמטעם העירייה לקבלת הסכמתו. 

 הסכמה זו מהווה תנאי להמשך העבודה. 

של   הודעה למפקח העבודה האזורין הראשי מיד עם מתן צו התחלת העבודה ישלח הקבל .9

 משרד הכלכלה הודעה על ביצוע פעולות בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך. 

והוא זה ששולח    מודגש בזאת: רק הקבלן החתום על החוזה מול העירייה הוא "הקבלן הראשי"

ודה נעשית  את ההודעה על פעולות בניה, בשמו ובחתימתו, למפקח העבודה האזורי, גם אם העב

)גם אם מנהל העבודה הראשי   בחלקה, ברובה או כולה, בידי קבלן משנה של הקבלן הראשי 

 מקבל משכורתו מקבלן המשנה(. 
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ימצא מנהל העבודה שמטעם הקבלן הראשי )שדווח עליו בטופס הודעה על פעולות בניה(,   .10

דת של  תחת השגחתו הישירה והמתמוהעבודה תתבצע " באופן קבוע באתר בזמן העבודה

 כלשון החוק. – מנהל העבודה"

אם העבודה תתבצע במשמרות, ימונה לפרויקט מנהל עבודה נוסף. אם עבודות אלה ימשכו   .11

פי החוק, חובה על הקבלן הראשי לדווח על כך למפקח העבודה -למעלה משבוע חלה, על

 האזורי. 

הל העבודה מודגש בזאת: מנהל העבודה נוכח באתר בכל זמן שמתבצעת בו עבודה. אם מנ

תופסק  מיד העבודה באתר, אלא אם כן יהיה לו מחליף   –עוזב את המקום מסיבה כלשהי 

 בהתאם לסוג הפרויקט. – בשטח, בעל הסמכה כמנהל עבודה בבניה או בתשתיות 

בכל חודש קלנדרי, יעביר הקבלן למנהלת הפרויקט, תכנית עבודה )תרשים גנט   24-עד ה .12

 דש הבא. מעודכן( לגבי צפי העבודה בחו

 כנדרש בתקנות.  – יומן עבודההקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של   .13

 כנדרש בתקנות.  –  פנקס כלליהקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של  .14

מסודר בו ישמרו כל תסקירי הבטיחות והאישורים של הבודקים   תיק בטיחותהקבלן ינהל  .15

( וכן האישורים החתומים  המוסמכים )חשמל, יועצי קרקע, פיגומים, קונסטרוקציה וכו'

 לביצוע עבודה בסיכון גבוה. 

בו יפורטו נושאי ההדרכות לעובדים, מועדי ביצוע ההדרכות   תיק מעקב הדרכותהקבלן ינהל  .16

וחתימת כל עובד אל אישור קבלת הדרכת בטיחות. טופסי החתימה יהיו בשפה אותה יודע  

 העובד לקרוא. 

ויישאו עימם תעודת זהות זמינה להצגה ככל  18כל עובדי הקבלן יהיו בוגרים מעל גיל  .17

 שידרשו.

גם בשעות ובימים בהם לא מתקיימת עבודה בשטח )לילות,  הקבלן אחראי על הבטיחות באתר  .18

 סופי שבוע, חגים, חופשות, הפסקות עבודה...(.

הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים, כנדרש בחוק, בכל נושא הקשור לעבודה והטומן   .19

סכנה בחובו )שיטות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן  יחתים את  

ים על קבלת ההדרכות באמצעות אישור הכתוב בשפה אותה העובד החותם יודע העובד 

לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות לקרוא. 

 איתם וחתם על כך. 

לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר,  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .20

היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד   כולל עובדים "שרק

בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, קסדת מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול 

לפי הצורך. ציוד אישי פגום או מרופט   – (. כל יתר פריטי ציוד המגן S3)תקן  מגן ונעלי עבודה

לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל את כל ציוד המגן הקבלן.   יוחלף במידת הצורך ע"י –

בהתאם לדרישות החוק. חובה זו חלה על הקבלן גם ביחס  –האישי הדרוש לו לעבודתו 

 לעובדים של קבלני משנה שהוא מעסיק.
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: דרכי העפר יעמדו בדרישות תקנות התעבורה וכן בהנחיות  דרכי עפר באתר העבודה .21

" תנועת משאיות וכלים כבדים בדרכי עפר באתרי עבודה "  המופיעות במסמך המצורף:

המצורף, במידת הצורך, לנספח זה. בכל מקרה של סתירה בין תקנות התעבורה למסמך 

 תקנות התעבורה גוברות.  – ההנחיות 

כל הנוהגים בכלי צמ"ה באתר יהיו בעלי רישיון נהיגה ישראלי ובו מופיע ההיתר "רשאי לנהוג   .22

 במכונה ניידת". 

ניידת יעשה אך ורק ע"י עובד המחזיק ברישיון נהיגה ישראלי    עול במת הרמה חשמליתתפ .23

גלגלי(. העובדים על במת הרמה יהיו בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה  -כלשהו )למעט דו 

 וינהגו בהתאם. 

פי דרישות הרשויות המקומיות  -כל אתר יגודר וישולט בהתאם לאופי העבודה והמקום, על .24

 וגדר בסקר הסיכונים של הקבלן ויהיה מקובל על העירייה. ועל פי מה שי

כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה, כולל מנהלים,  באחריות הקבלן לוודא שכל עובדיו וכן  .25

 משתמשים בציוד המגן האישי.  -מפקחים, אדריכלים, יועצים 

קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה   עבודה בגובה: .26

הסמכה רק לאחר שעברו   –מ' ויותר(  2מטרים, כולל עבודה ליד חפירות שעומקן  2העולה על  

וקיבלו תעודה מטעם משרד הכלכלה שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם  לעבודה בגובה

העדכניות במועד   בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה כנדרש –לסוג העבודה המתבצעת באתר 

  –ביצוע העבודה. פרטי ההדרכה ושמות המודרכים וצילום דפי ההסמכות ישמרו בידי הקבלן 

 , ויוצגו לפיקוח לפי דרישה. באתר

   מודגש בזאת: 

רק אישור מודפס, ברור וחתום ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה מהווה אישור על   .א

 איננו מספק.   -. כרטיס הפלסטיק  ביצוע הסמכה לעובד

. לאחר שנתיים יש לבצע רענון ההדרכה תקפה לשנתיים בלבדהסמכה לעבודה בגובה  .ב

 ע"י מדריך מוסמך אשר ינפיק אישור חדש ותעודה התקפים לשנתיים נוספות. 

 דגשים לגבי חפירות:  .27

ליה כמוה כעבודה בגובה וחלים ע – מטרים או יותר  2העבודה בקרבת חפירה שעמקה  .א

 כל התקנות בעניין העבודה בגובה. 

 לפחות. – ס"מ  50המרחק של החומר החפור משפת התעלה יהיה   .ב

רק תוך נקיטת סידורי הבטיחות   –מ'  1.20-הכנסת עובד לחפירה שעומקה יותר מ .ג

 המתחייבים מתקנות הבטיחות )שיפוע טבעי / דיפון / תא הגנה, סולמות יציאה וכו'(.  

 .באישור בכתב ממהנדסלפי תכנית,  –מטר או יותר  4דיפון חפירה שעומקה   .ד

מטר. במקרה שהדרך תעבור במרחק קטן   2מרחק דרך שירות מתעלה יהיה, לפחות,   .ה

 יהיה הדבר רק באישור בכתב ממהנדס קרקע.   –יותר 

 כנדרש בחוק.  –כל חפירה תיבדק יום יום ותוצאות הבדיקה ירשמו בפנקס הכללי  . ו

 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.   –רה תגודר, תשולט ותואר כל חפי  .ז
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הקבלן לא ישאיר תעלה פתוחה מחוץ לשעות העבודה או מחוץ לאזור הפעילות, אלא   .ח

 אם כן יש לה גידור, שילוט ותאורה, כנדרש בחוק. 

   דגשים לגבי פיגומים: .28

 כל פיגום יבנה לפי התקן וכנדרש בתקנות:   .א

הל העבודה בשטח, ובתנאי שקיבל הדרכה מבונה פיגומים יכול לבנות מנ –מטרים  6עד  .1.1.1

 מוסמך.  

 .ויפורק רק ע"י בונה פיגומים מוסמך יבנהמטרים  6פיגום מעל  .1.1.2

 ייבנה לפי תכנית ויקבל אישור קונסטרוקטור.   –מטרים  18פיגום מיוחד או פיגום מעל  .1.1.3

חות  הפיגום ייבדק ע"י מנהל העבודה בתדירות ובתנאים המפורטים בתקנות הבטי .ב

, פרק ג'. רישום הבדיקות יתבצע בפנקס  1988-בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 הכללי, כנדרש בחוק. 

 : דגשים לגבי שימוש במנופים והנפות .29

לניהול הבטיחות   התוכנית פרטי הצבתו יהיו חלק מ – אם יוצב באתר עגורן צריח  .א

 וסקר הסיכונים. 

 לתפקיד. מפעיל העגורן יקבל את אישור העירייה  .ב

 ינוהל פנקס עגורן מסודר.  .ג

 לוח החשמל המזין את העגורן יהיה בתוך ארון חשמל ננעל. .ד

 עובדים או אחרים.  –לא תבוצע כל הנפה מעל כביש או מעל ראשי אנשים  .ה

מחייבת הכנת תכנית הנפה שתוגש לבדיקת   –כל הנפה לגובה באמצעות עגורן נייד  . ו

 נציגי העירייה בשטח. 

 דגשים לגבי חשמל:  .30

 ל התקנות החשמל באתר יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך. כ .א

 כל התקנה תקבל אישור בכתב מחשמלאי בודק.  .ב

כבלים מאריכים יהיו רק מהסוג המותר לאתרי בניה )כבלים כתומים בעלי בידוד   .ג

 כפול(. 

 כל מכשיר חשמלי ידני יחובר לחשמל רק דרך תוף המכיל מפסק פחת.  .ד

 יהיו תעשייתיים ומוגני מים.   –כל התקעים והשקעים הנמצאים תחת כיפת השמים  .ה

במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש, כנדרש  –ליטר   500מעל  אחסון סולר .31

תקנות )על פי "  חובה לקבל רישיון ממפקח עבודה –ליטר   2200מעל  בתקנות. באחסון סולר 

 "(. 1976-רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז

לעמידה   לפי הוראות היצרן, בנוסףהשימוש בציוד / מכשירים / טפסות / סולמות וכו', יהיה   .32

 בהוראות כל חוק )הוראות יצרן מחייבות אך אינן יכולות להפחית מדרישות החוק(. 

 :דגשים לגבי הסדרי תנועה .33
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ת  כל הסדרי התנועה באתר, ככל שידרשו, יבוצעו בתיאום ובאישור הרשות המקומי  .א

 והמשטרה. 

 באחריות הקבלן.  –התיאום עם הרשות המקומית והמשטרה  .ב

 לא תותר הפרעה בדרכים הציבוריות שסביב האתר, הנוגדת את ההסדר שאושר.  .ג

באחריות הקבלן לשמור את הדרכים הציבוריות סביב האתר פנויות ונקיות מחומרי   .ד

 בניין, פסולת או בוץ. 

 מראש של מנהלת הפרויקט.  הכנסת קבלן משנה לאתר מחייבת קבלת אישור .34

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי   –עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח  .35

 של קבלן ראשי לאתר.  

יוכפף לקבלן הראשי   –שיעבוד בשטח מטעם העירייה  או מטעם רשויות אחרות  קבלן אחרכל  .36

שי, הקבלן הנוסף ונציג  בנושא הבטיחות באמצעות מסמך תיאום החתום ע"י הקבלן הרא

 (.נספח א'העירייה )

: עם הגשת החשבון החלקי הראשון, יגיש הקבלן טופס  הגשת חשבון חלקי ראשון ע"י הקבלן .37

(, החתום ומאושר ע"י מנהל פרויקט או  נספח ב'הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנות )

ללא הצמדת  .מפקח העבודה מטעם המזמין, האומר כי שלב ההתארגנות קוים במלואו

 . הצהרה חתומה כנ"ל, לא יועבר חשבון הקבלן לטיפול

הקבלן ידווח לנציג מטעם העירייה עם העתק להנהלת האתר, על כל בעיית בטיחות המתגלה   .38

 בשטח.

באתר, המבוססת על רשימת התיוג   ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע ביקורת שבועית .39

לביקורת בטיחות )נספח ג'( ויפיק דוח  סיור שביצע, מלווה בצילומים. הדוח ישלח מיידית  

 לקבלן וגם למנהלת הפרויקט. 

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של  24הקבלן יתייחס בכתב למנהלת, תוך  .40

 טעם העירייה.  הקבלן וכן להערות הבטיחות המתקבלות מהמנהלת שמ 

תיחשב בשטח,  מבעיית בטיחות שהתגלתהיזומה כתוצאה   הפסקת עבודהבמקרה של  .41

ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם 

מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים  

 שתמע מכך.על כל המ  –ובתנאי החוזה

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי העירייה או נציגה כאמור בנספח זה כדי לגרוע   .42

פי כל דין וכל האמור  - מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות על

בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על העירייה או נציגה את האחריות בכל הקשור והכרוך  

 ת באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן הראשי בלבד.  בבטיחו

 :  מודגש בזאת

מבלי לפגוע מכל סעד אחר של העירייה לפי החוזה ו/או הדין, אי קיום קפדני של תקנות 

הבטיחות השונות עלול לגרור הפסקות עבודה )שיחשבו לחובת הקבלן( ו/או הרחקת עובדים  
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חיוב הקבלן בפיצוי מוסכם על פי טבלת פיצוי  או מנהלים, זמנית או לצמיתות מהאתר ו/או 

 מוסכם מינימאלי )נספח ה'(. 

 התחייבות הקבלן הראשי ומנהל העבודה לקיום נספח בטיחות זה:

בחתימתנו, אנו מאשרים כי קראנו את נספח הבטיחות, כולל המסמכים הנלווים אליו וכי נבצע 

 את העבודה תוך קיום הנהלים המוכתבים בו. 

 ידוע לנו כי הפרת נהלי הבטיחות כמוה כהפרת החוזה מול העירייה. 

 שם הקבלן: ____________________________________________________

 המורשה ותפקידו: _______________________  ת"ז: ____________ שם המנהל 

 תאריך: ______________________  חתימה וחותמת: ____________________

 מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי: ___________________ ת"ז: ____________ 

 _______________תאריך: _______________________ חתימת מנהל העבודה: 

 נספחים:

 נספח א' לבטיחות: מסמך תיאום בין הקבלן הראשי לקבלנים אחרים באתר. 

 נספח ב' לבטיחות: טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנות. 

 נספח ג' לבטיחות: רשימת תיוג לביקורת בטיחות. 

 נספח ד' לבטיחות: היתר יומי לביצוע עבודה מסוכנת. 

 טבלת פיצוי מוסכם מינימאלי. נספח ה' לבטיחות: 

 נספח ו' לבטיחות: פירוט הדרישות והתפקיד של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

 

  



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

85 
 

 נספח א' לבטיחות:  

 מסמך תיאום בין הקבלן הראשי לקבלנים אחרים באתר
 

 _____________________________________________________ : הקבלן האחר באתר

 תפקיד ומהות העבודה של הקבלן האחר: _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________ של הקבלן האחר:  תאריך תחילת העבודה

 : ______________________________________________________ תאריך סיום עבודה

 הצהרת הקבלן האחר 

אני )שם הקבלן האחר(: _______________________________ מצהיר בזאת כי ברור לי   

 ___________________________________________. שהקבלן הראשי בפרויקט הוא: 

פי תקנות העבודה ובתיאום בטיחותי עם הקבלן הראשי. ידוע לי כי  - אני מתחייב לבצע את העבודה על

 בסמכות הקבלן הראשי להגביל אותי במקום או בזמן, כפועל יוצא מאילוצי בטיחות. 

 יד: ____________________ שם החותם מטעם הקבלן הנוסף: __________________ תפק 

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: _________________________ 

 שם החותם מטעם הקבלן הראשי: _____________________ תפקיד: ________________ 

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: _________________________ 

 לחתימות הנ"ל מטעם העירייה: __________________ תפקיד:_______________ שם העד 

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: _________________________ 
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 טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנותנספח ב' לבטיחות: 
 

 שם הפרויקט: _____________________________  
 

 הקבלן הראשי: ____________________________
 

 אני, )שם(_______________________, )מס' ת"ז( ____________________ 

המשמש בתפקיד _______________________ מטעם הקבלן הראשי, מצהיר בזאת  

כנית הבטיחות  ו הבטיחות הכרוכים בהתארגנות, כנדרש בת כי הושלמו באתר כל הסדרי 

 המאושרת של האתר, ובכללן דרישות צוות הניהול והמפקח בשטח. 

 תאריך: _____________________  חתימה: _______________________ 

 אישור המנהלת:

 ____________________ אני, )שם(_______________________, )מס' ת"ז( 

המשמש בתפקיד מנהל הפרויקט / מפקח מטעם המנהלת, מאשר בזאת את הצהרת  

 הקבלן. 

 הצהרה זו תצורף לחשבון החלקי הראשון של הקבלן, כתנאי בסיסי לטיפול בו ע"י המזמין.
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 רשימת תיוג לביקורת בטיחות שבועית  נספח ג' לבטיחות: 
 ות של הקבלןמטעם ממונה הבטיח                

  מנהל העבודה:   שם הקבלן:

 
  בוצעה ע"י:  תאריך הבדיקה: 

 

 סטאטוס הנושא הנבדק  
 תקין / לא תקין / לא רלוונטי 

 הערות

   מינוי מנהל עבודה   .1

   נוכחות מנהל העבודה באתר   .2

3.  
העבודה   מנהל  שם  כולל  באתר,  כללי  שילוט 

   ומס' הטלפון שלו 

   שימוש בפנקס כללי   .4

   ניהול מעקב הדרכות   .5

   בשפתם. –החתמת עובדים על קבלת הדרכה   .6

   קיום הדרכות לקבלני משנה ועובדיהם  .7

8.  
)חשמל,   לציוד  ובדיקות  תסקירים  קיום 

   מנופים, אביזרי הרמה( 

   שימוש בציוד מגן אישי   .9

   קיום עזרה ראשונה באתר   .10

   קיום אמצעי כיבוי אש באתר  .11

   מתאים לאכילה / מנוחה / שירותיםקיום אזור    .12

   המצאות פנס מהבהב )צ'קלקה( על כלי צמ"ה   .13

   המצאות זמזם נסיעה לאחור בכלי הצמ"ה   .14

   תקינות כללית של כלי צמ"ה  .15

16.  
הצמ"ה   מפעילי  של  הנהיגה  רישיון  התאמת 

   לכלים 

   שימוש נכון במנופים וביצוע הנפות לפי תכנית   .17
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 סטאטוס הנושא הנבדק  
 תקין / לא תקין / לא רלוונטי 

 הערות

18.  
חפירות, מכשולים וגורמי סיכון  גידור ושילוט  

   אחרים 

19.  
טבעי,   )שיפוע  התקנות  לפי  חפירות  ביצוע 

   ירידת עובדים...( 

   שימוש נכון בחשמל ובכלים חשמליים   .20

   התקנה נאותה של פיגומים   .21

   שימוש במעברים ובמשטחי עבודה  .22

   שימוש נכון במכלי דלק ומאצרות  .23

   ביצוע עבודות ריתוך  .24

   שמירת האתר בצורה מסודרת  .25

   הערכות האתר למקרה חירום  .26

 

רשימה זו באה לסייע לממונה הבטיחות לבצע ביקורת. ממונה הבטיחות אינו פטור מביקורת לגבי  
 נושאים נוספים הרלוונטיים לבטיחות האתר אשר אינם מופיעים ברשימה.

 
 הערות כלליות:

 

 

 

 

 

גם אם אין  להמחשת המצב בשטח,   לצרף תמונותחובה בכל ביקורת הערה: 
 !ליקויים

 ____________________ חתימה: _______________הבודק:      שם 

 תאריך ושעה: ____________________________________
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 נספח ד' לבטיחות:  

 היתר יומי לביצוע עבודה מסוכנת 
 שעות  12-עד תום המשמרת של מנהל העבודה ולא יותר מ – תוקף ההיתר 

  שעה תאריך

  שם הקבלן הראשי 

  ראש הצוות  שם קבלן המשנה

  מקום העבודה

  מהות העבודה

הסעיף בסקר 
  הסיכונים

  מספר העמוד 

חתימות נדרשות של  
המוסמכים לאשר  

 *עבודה זו 
 )על פי תכנית הבטיחות(

החותמים מטה מאשרים כי כל ההכנות לביצוע העבודה  
פי תכנית הבטיחות, סקר הסיכונים  -המסוכנת נעשו על

ותקנות הבטיחות; ובהתאם לכך ניתן לבצע את העבודה  
בתנאים שנקבעו )לו"ז, אמצעים, הדרכות, ציוד מגן, 

 מז"א...(

 מוסמך מטעם הקבלן )חובה(** 

 

 מהנדס ביצוע מנהל עבודה )חובה( 

 שם: 
 שם:  שם: 

 תאריך:
 תאריך: תאריך:

 חתימה: 
 חתימה:  חתימה: 
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  : 5.1מהדורה  
01/03/2019 
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 אחר:  יועץ קרקע  קונסטרוקטור 

 שם: 
 שם: 

 שם: 

 תאריך:
 תאריך:

 תאריך:

 חתימה: 
 חתימה: 

 חתימה: 

 

הערות: 

 ___________________________________________________________________ 
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   נספח ה' לבטיחות:
 טבלת פיצוי מוסכם מינימאלי 

 * 01/10/2020מעודכן לתאריך 

גובה הניכוי  תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
 ₪-ב

, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך  ציוד מגן אישי  .1
 1,000 משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' )לפריט(  –

 1,500 הסדר תנועה לא תקין / תמרורים פגומים או חסרים *   .2

 1,500 ( על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה תקלה / חוסר בפנס מהבהב צהוב )צ'קלקה  .3

 1,500 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל   .4

 1,500 שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום   .5

 1,500 ( 930תמרורי הוריה ומודיעין )ליחידה, למעט תמרור   .6

 1,500 שימוש לקוי מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'(   .7

 1,500 בגדר להולכי רגל, כולל ייצוב ושילוט, כולל מעבר בטוח להולכי רגל פגם / תקלה   .8

 1,500 ( 'תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח  .9

 1,500 יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, אבק...    .10

 2,500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות   .11

 2,500 עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( עבודה בגובה בניגוד לתקנות או ע"י   .12

 5,000 ליקויים בפיגומים/ סולמות )ליח'(   .13

בלי אישור בכתב יועץ קרקע   -מ'  1.20עובד בחפירה ללא דיפון שעומקה מעל    .14
 5,000 )לעובד( 

 6,000 ב"זהירות חפירה עמוקה" מ' לא מסומנת / מגודרת / משולטת  0.5תעלה מעל   .15

 7,000 יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמךביצוע עבודת    .16

 7,000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה    .17

 7,000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה   .18

 10,000 אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם המנהלת   .19

 10,000 השארת מפגע בטיחות בשטח בשעה שלא מתקיימת עבודה באתר   .20

: לא יתקבלו הסברים כגון: "רק כרגע המנורה נשרפה / רק כרגע ירדתי מהכלי / בדיוק עכשיו ואזהרההבהרה  
הורדתי את האפוד הזוהר / רק היום הגעתי / בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו לגדר /  הזמנתי את  

 השלט" וכו'. עובדים לא ממושמעים יורחקו מהאתר לצמיתות.

פיצויים מוסכמים גם על נושאים אחרים המהווים הפרה של תקנות הבטיחות, גם אם אינם מופיעים  יתכנו 
 בטבלה. 

 . יופעל ניכוי הפיצוי המוסכם יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם
ניכוי כספי אינו בא במקום הפסקת עבודה או הרחקת עובדים, לפי שיקול דעת מנהלת הפרויקט מטעם  

 העירייה. 
 ינוכו מחשבון הקבלן.  –כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות נזקים 

 .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -תמרורים פגומים משמעותם 
 .הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן 

שבוע  *לעירייה שמורה הזכות לעדכן את טבלת הפיצוי המוסכם. כל טבלה חדשה תיכנס לתוקף
  לאחר פירסומה לקבלנים. 
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 נספח ו' לבטיחות:

 פירוט הדרישות והתפקיד של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן 
 ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יהיה בעל ההסמכות הבאות:

 אישור כשירות בתוקף כממונה בטיחות. .1

 תעודת השתתפות בהשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית.  .2

 תכנית בטיחות על פי דין, על פי התקנה העדכנית בנושא.תעודת הסמכה כמכין   .3

בפרויקטים של בינוי בתחום מוסדות חינוך  –בודק מוסמך למוסדות חינוך מטעם משרד החינוך  .4
 פעילים. 

 תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.   .5

 שנים, לפחות, בפרויקטים של בניה ובניה הנדסית. 3בעל ותק של  .6

"תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בראש ובראשונה, כל החובות המפורטות בעל ממונה הבטיחות חלות,  
העירייה,    " 1996)ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו   בנוסף, כחלק מדרישות  רלוונטי אחר.  דין  או בכל 

 חלות על ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן החובות המפורטות להלן: 

הכנת תכנית בטיחות וסקר סיכונים על פי הדין, והגשתה לאישור יועץ הבטיחות מטעם העירייה, עד  .1
 שבוע לפני תחילת העבודה.  

עד לקבלת תכנית   –פי הערות יועץ הבטיחות שמטעם העירייה -כנית הבטיחות עלוביצוע תיקונים בת .2
 מספקת המקובלת על ידי יועץ הבטיחות שמטעם העירייה. 

כות בטיחות לקבלן וכל עובדיו המיועדים לפרויקט, במהלך תקופת עבודות הבינוי. הדרכה ביצוע הדר .3
הבטיחות הראשונה תתבצע בשלב ההכנות לקראת תחילת העבודות בפרויקט בטרם וכתנאי לתחילת 

 העבודות. 

 להדרכות הבטיחות שיועברו על ידי ממונה הבטיחות, שני חלקים:   .4

 ה באתר, כנדרש בדין. הדרכת בטיחות כללית באשר לעבוד .א

הדרכת בטיחות על כל אחד מהסיכונים המופיעים בסקר הסיכונים והאמצעים שיש לנקוט  .ב
 לגבי כל אחד מהסיכונים הנ"ל לשם הפחתתם עד לרמת "סיכון קביל". 

ממונה הבטיחות ינהל רשימת משתתפים בכל הדרכה שביצע וכן יחתים כל עובד שקיבל הדרכת   .5
  בשפה אותה העובד יודע לקרוא.  רכהבטיחות על טופס קבלת הד

כל עובד הנמצא באתר, גם אם אינו עובד הקבלן או עובד קבוע במקום, חייב להיות חתום על קבלת  
 הדרכה.

 ממונה הבטיחות יוודא באופן שוטף כי מנוהלים מסמכי ניהול הבטיחות של האתר וביניהם:  .6

הנעשות באתר. באחריות מנהל העבודה . רישום יום יומי של פעולות הבניה יומן עבודה .א
 ובשיתוף מנהל הפרויקט מטעם הרשות.

. פנקס המכיל מידע בטיחותי רב הרלוונטי לפרויקט. הרישום בפנקס הכללי "פנקס כללי"  .ב
הוא באחריות מנהל העבודה ובין השאר יש למלא כנדרש בו רשימת בעלי התפקידים באתר,  

 י הרמה, טפסות ועוד. מעקב בטיחות של חפירות, פיגומים, מגדל
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. באוגדן זה ישמרו כל ההיתרים שהקבלן אישר לעובדים  אוגדן היתרים לעבודה מסוכנת  . ג
 לבצע מלאכה שמוגדרת בסקר הסיכונים כ"רמת סיכון לא קבילה". 

. תיק זה יכיל צילומים של כל רישיונות הנהיגה של הנוהגים בכלים שונים  תיק בטיחות .ד
הביטוח, תסקירי הבטיחות של בודקים מוסמכים, תסקירי   באתר, רישיונות הרכב, תעודות 

בטיחות של מכשירי הרמה וציוד הרמה, אישורי חשמל, וכל תעודה נדרשת אחרת על פי 
החוק. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופירוט ציוד המגן האישי שברשותם באתר וכן  

 .תעודות הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או הקבלנים בפרויקט

. תיק זה יכיל רשימת שמות כל העובדים באתר, כולל מספרי ת"ז ופירוט  תיק מעקב הדרכות .ה
 תאריכי ההדרכות שקיבלו ונושאיהן. 

 ממונה הבטיחות יוודא קיום הוראות הבטיחות גם בנושאים הבאים: .7

 כל מקומות הסכנה באתר. גידור ושילוט .א

וט ואמצעי כיבוי אש, כנדרש במאצרה מתאימה, כולל שיל –ליטר  500מעל  אחסון סולר .ב
תקנות חובה לקבל רישיון ממפקח עבודה )על פי " –ליטר  2200בתקנות. באחסון סולר מעל 

 "(. 1976-רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז

ומנופים אחרים כך שלא יעבירו מטענים מעל שטחים  הגבלת תנועה של עגורני צריח . ג
תי מגורים וכו'. תנועת המטענים תוגבל אך ורק במוסדות חינוך פעילים, פארקים, מדרכות, ב

בהתאם להנחיות מפע"ר בדבר "הפעלת עגורנים במצבי  –מעל שטח העבודה של הפרויקט 
 קיצון".

 . מרחקי בטיחות מתאימים מקווי מתחשמירת  .ד

 תקניים.  בכבלי חשמלשימוש  .ה

 ידניים )כגון: שימוש במגן של מסור דיסק(.  בכלי עבודה חשמלייםשימוש נכון  .ו

כנדרש בתקנות ולכל הפחות כובע מגן תקני, נעלי בטיחות תקניות,   בציוד מגן אישישימוש  .ז
 אפודה זוהרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(. 

  –י ברכים וכו' לעבודות מיוחדות כגון אטמי אוזניים, נשמיות, מגינ בציוד מגן ייעודישימוש  .ח
 לפי הצורך. 

 בהיבטים של רעש, פסולת, אבק מזיק... שמירה על איכות הסביבה .ט

 הערה:

אין בפירוט ו/או תפקידי ממונה הבטיחות של הקבלן כדי להסיר אחריות מהקבלן וממנהל העבודה  
 לפי כל דין ובהתאם לחוזה!  –שמינה לקיום בטיחות ברמה גבוהה 

 
  



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

94 
 

 תכולת מחירים  00.66
במפרט המיוחד )מסמך  (,1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

בתקנים ובשאר כל מסמכי המכרז לרבות   בחוזה,  בתוכניות, משרדי,ן במפרט הכללי הבי  (,2ג'
כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול  

 במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל. 

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.  אך ורקימדדו 

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 
 ש.במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפור 

 
 _________________     _______________________ 

 חתימת הקבלן       תאריך 

  
 נספח שיווק 00.67

העירייה מבקשת להביא לידיעתכם את ההוראות, וההנחיות הבאות הקשורות להיבטי  
 בפרויקטים של העירייה, ואשר מחייבות את נותן השירות/גוף השותף. השיווק והיח"צ

מובהר בזאת כי הוראות נספח זה הנן מחייבות, ועל נותן השירות להביאן בחשבון ולכלכלן  
 במסגרת הצעתו, וזאת בהתאם למהות השירותים הניתנים על ידו. 

 שילוט וגידור 00.67.1

מ' לאתר העבודה. השלטים יבוצעו על ידי   2X4הקבלן יבצע שני שלטים בגודל  00.67.1.1

 הקבלן. עבודה זו תהיה כלולה במחירי היחידה.  

העירייה תעביר לקבלן שבלונה של שלט עבודה לצורך התאמתו לפרטי הפרויקט   00.67.1.2

 ומהותו. השבלונה תועבר באמצעות קובץ עליו ניתן יהא לבצע שינויים ועדכונים. 

את השלט לאישור המזמין  אשר יהא   לפני ייצור השלט ותלייתו יעביר הקבלן 00.67.1.3

 רשאי לאשרו או לדרוש ביצוע תיקונים/עדכונים על גביו. 

הקבלן יהא רשאי לתלות באתר העבודות אך ורק את השלט המעודכן על בסיס   00.67.1.4

 השבלונה. 

השלט ייתלה באופן שניתן יהא לראותו, והוא ייתלה על ידי הקבלן, באחריות, על   00.67.1.5

 דרישות הרשויות המוסמכות. חשבונו, ובהתאם לכל התקנים ו

בקשה לתליית שלט נוסף תועבר לאישור מראש ובכתב לעירייה אשר יהא רשאי   00.67.1.6

 לאשרה או לדחותה. 

 גידור אתר העבודות 00.67.2

גידור אתר העבודות יתבצע על ידי הקבלן והוא יכלול הדמייה של הפרויקט )אם   00.67.2.1

 המזמינה.   וככל שקיימת(, לוגואים של כל השותפים בפרויקט. תועבר סקיצה ע"י

הגדר תהיה גדר מתכת  חלקה שעליה ולכל אורכה עליה יישם הקבלן הדמיות   00.67.2.2

ולוגואים של הפרויקט בהתאם למפרט/פרט שיינתן ע"י המזמין. על הקבלן לכלול  

 זאת במחירי היחידה ו/או לקחת בחשבון במחיר ההנחה של המכרז. 

 הגידור יאושר מראש ולפני הדפסתו על ידי המזמין.   00.67.2.3

 ם, הודעות לעיתונות, יח"צ, פליירים פרסומי 00.67.3
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 יה. י כל פרסום יזום מחייב אישור מראש של העיר 00.67.3.1

כל פעולה שעניינה יח"צ ו/או תגובות לעיתונות תאושר מראש על ידי נציג העירייה   00.67.3.2

 לענייני יח"צ ו/או דוברות. 

כל פרסום יזום באמצעי תקשורת כלשהו ייעשה בתיאום ובאישור נציג העירייה   00.67.3.3

צ ו/או דוברות. אושר נוסח הפרסום, רשאית העירייה לאשרו בכפוף  לענייני יח"

 לשימוש בשבלונה של העירייה.

ראיון באמצעי תקשורת כלשהו בקשר עם הפרויקט ייעשה באישור מראש של נציג   00.67.3.4

 נייני יח"צ ו/או דוברות.  עהעירייה ל

הפרה של אחד מסעיפי הנספח דינה כדין הפרה של הסכם ההתקשרות עם נותן 

 ירות על כל המשתמע מכך.הש

 

 חתימת וחותמת הקבלן: __________________  תאריך: __________________ 
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 מפרט טכני מיוחד – 2-מסמך ג'
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01פרק 

 מהנדסים ויועצים בע"מ(-ושות')פאר  משה, שמעון מויאל 
 הוראות כלליות  01.01

 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יהיה על הקבלן: 
את  .1 ולרשום  הקיים  המצב  לפי  והטופוגרפיה  הקרקע  תנאי  את  הבניה  באתר  לבדוק 

 הביצוע שתימסרנה לו.  תוכניותהסטיות הקיימות, במידה וקיימות, לגבי 
 לבקר ולבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע.  .2
 להודיע למפקח ולקבל אישורו בדבר תחילת עבודות הסכם זה. .3
מפלסים, מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום   כל ערעור על גבהים, .4

 קבלת צו התחלת העבודה. 

ה .5 ויראו את  כנכונות   תוכניות טענות שתועלינה לאחר מכן תדחנה על הסף  האמורות 
 ומדויקות. 

 בדיקות קרקע  01.02
הנמצאים על הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמתייחסים לסוגי הקרקע   .1

 באתר וזאת במסגרת הכנת כתב הצעתו להצעה/הסכם זה.

במידה וימצא לנכון, ולפי ראות עיניו בלבד, יבצע הקבלן בדיקות קרקע נוספות )על    .2
 חשבונו בלבד( לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים. 

 חפירה )כללי(  01.03
זה מתייח  .1 גם לחציבה בכל סוגי המונח "חפירה" הנזכר במכרז/הסכם  ס בכל מקרה 

 הקרקע ו/או סלע, אף אם לא נזכרת החציבה במפורש. 
כגון   .2 קרקעיים  תת  מתקנים  נמצאים   העבודה  בשטח  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

ותיצ ביוב  מים,  הבלעדית י נורות  האחריות  חלה  עליו  וכי  וחשמל  טלפון  כבלי  עול, 
כל נזק שייגרם להם יתוקן על ידי הקבלן לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצוע העבודות.  

 ועל חשבונו בלבד. 
על הקבלן לגלות בזהירות את הצנרות ולתת את כל העזרה הדרושה לאנשי המפעל אשר  .3

בגין   תוספת  לקבלן  תשולם  לא  בשלבים,  יעשה  העבודה  בצוע  הקווים.  את  יעתיקו 
 המתנות בנושא העתקת הקווים. 

ירה, מחיר החפירות והמילוי יכלול את שאיבת המים במידה ויימצאו מים בעומק החפ .4
 וייצוב השתית.

 שימוש ו/או סילוק –חומר חפור  01.04
ביצוע עבודות העפר יכללו גם את כל האפשרויות שתעמודנה לרשות המפקח כדלקמן באשר  

 לייעוד החומר שנחפר: 
ידי   .1 על  מאושר  שפיכה  מקום  אל  העבודות,  לאתר  מחוץ  אל  בתחום סילוק  המזמין 

 האתר, ללא הגבלת מרחק הובלה. 

ו/או שימוש במיטב החומר החפור לצורך ביצוע מילוי חוזר וכן ביצוע מילוי כלשהו )לפי   .2
הנחיות המפקח( בכל מקום בשטח האתר. כהנחיה כללית המחייבת את הקבלן, נקבע 

מס  ו/או  העבודות  באתר  שימוש  בר  להיות  יכול  תחילה  שנחפר  שחומר  ולק בזאת 
 הכול לפי הנדרש על ידי המפקח.   –מהאתר 

 מדידה וסימון 01.05
בסעיף   לנאמר  מופנית  הקבלן  לב  תחילת    570015ובסעיף    003תשומת  לפני  הכללי.  במפרט 

העבודה יסמן הקבלן את הסימונים הדרושים לביצוע כל עבודות ההנדסה האזרחית והתשתיות  
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  תוכניות המתוכננים. באותם מקומות שיורה המפקח, ימדוד הקבלן מחדש את פני הקרקע ויכין  
 המפקח. המפקח יבדוק ויאשר את נכונות המדידות והסימון. וחתכים כנדרש על ידי 

 כל המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך של הקבלן על חשבון הקבלן. 
חיבור ושוחות קיימות ו/או אל קווים קיימים על הקבלן    תוכניותבכל מקום שמתוכנן ומסומן ב

המדידות ובעיקר    למדוד את רומי השוחות והקווים הקיימים ולהביא לידיעת המפקח תוצאות
. רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח,  תוכניותאם תהיינה שונות והרומים המצוינים ב

 יחל הקבלן בביצוע העבודה. 
כשהן כוללות את כל העבודות    תוכניותבסיום העבודה יעדכן הקבלן )ע"י מודד מוסמך( את ה

 עדות לעיל.  תתוכניו -00.18שבוצעו על ידו על כל פרטיהן, לפי הנדרש בסעיף 
ה ועדכון  הסימון  המדידה,  עבודות  כל  ביצוע  מודד    תוכניות לצורך  בקביעות  הקבלן  יעסיק 

כל   בקביעות  ימצאו  הנ"ל  המודד  בידי  העבודה.  ודיוק  לטיב  בחתימתו  האחראי  מוסמך 
 המכשירים, הציוד וכח העזר הדרוש לעבודות המדידה והסימון. 

בכתב מאת המפקח, אולם אישור כזה לא ישחרר    כל עבודות המדידה והסימון טעונות אישור
   את הקבלן מאחריותו לנכונותן. 

 הידוק פני חפירה וחומרי מילוי 01.06
 הכנת פני החפירה להמשך העבודות וחפירה בידיים  .1

מהודק,   )למילוי  העבודות  להמשך  סופיים  חפירה  פני  הכנת  גם  יכללו  העפר  עבודות 
צפיפות   לדרגת  )השתית(  החפירה  פני  והידוק  פילוס  יישור,  ידי  על  וכו'(    98יציקות 

הס"מ האחרונים    20מודיפייד א.א.ש.הו, או בהתאם להנחיה אחרת שיקבע המפקח.  
 דת ידיים. בחפירה ליסודות )מדוד אנכית( יבוצעו בעבו

 הידוק מבוקר של חומרי מילוי שאינם מצע  או אגו"ם  .2
 20כל חומר מילוי )לרבות מילוי חוזר( ושאינו מצע  או אגו"ם, יבוצע בשכבות של עד  

 כנית. וס"מ ויהודק לדרגת מודיפייד א.א.ש.הו כמצוין בת 
 .ש.הו. מודיפייד א.א 98%בהעדר ציון כנ"ל יהודק המילוי החוזר לדרגת צפיפות של 

 מילוי במצע סוג א'  .3
ס"מ לכל היותר. כל שכבה תורבץ במים ותהודק   15-20מצע סוג א' יפוזר בשכבות של  

של   לצפיפות  מאושר  ויברציוני  מודיפייד   98%בכלי  לפי  המרבית  מהצפיפות  לפחות 
כנית(. המפלס הסופי של פני המילוי המהודק יהיה וא.א.ש.הו. )אלא אם צוין אחרת בת

 ו/או לפי הוראות נוספות במקום.  תוכניותבהתאם ל
 עבודות מילוי ומילוי חוזר  .4

והידוקו,  חוזר(  מילוי  עבודות  )לרבות  תחילה  שנחפר  חוזר  בשימוש  מילוי  עבודות 
תבוצענה על ידי הקבלן כאמור לעיל, רק בשימוש מיטב החומר שנחפר תחילה )באישור 

 יועץ הקרקע(. 
להביא חומר מילוי מבחוץ על חשבונו. חומר המילוי  במידת הצורך, יהיה על הקבלן  

 המובא חייב באישורו של יועץ הקרקע. 
 החומר המהודק משני צידי קירות המסד ייעשה תוך שמירה על הכללים הבאים:       .5

הידוק יעשה בפיקוח צמוד של מפקח שיקפיד על אי פגיעה של המכבש מקיר   .א
 היסוד. 

 הידוק אחיד משני צידי קיר היסוד.  .ב
 חפירה ליסודות   01.07

 חפירת אושיות יסוד, יבוצעו הן ממפלס פני האספלט.   

 מרחבי עבודה לצורך דיפון, איטום בכל סוגי החפירה והחציבה יקבעו ע"י הקבלן. 
 כבישה והידוק     01.08

 הכבישה תיעשה בעזרת מכבש ויברציוני, לאחר הבאת העפר למידת הרטיבות הנדרשת. .1
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במקומות שאי אפשר לעבוד בציוד הויברציוני הנ"ל, תעשה הכבישה בציוד מיוחד כגון  .2
 מהדקי צפרדע או שו"ע. 

ס"מ אחרי ההידוק. לפני הכבישה, כל שכבה יש   20הכבישה תעשה בשכבות בעובי עד  .3
ליישרה לשביעות רצונו של המפקח.  הגימור של הכבישה של השכבה העליונה יהיה  

 רות. בתחום הסטיות המות 
 נטילת מדגמים ובדיקתם  01.09

כדי לקבוע את טיב ההידוק יילקחו מדגמים לקביעת צפיפות השדה. המפקח יכול לשנות את  
 הגדרת מנת העיבוד לאותו מספר מדגמים שנקבע ע"י המפקח ועל סמך שיקול דעתו הבלעדי. 

 המדגמים יילקחו בנקודות אקראיות. 
יפות הנדרשת.  לא עמד השטח בדרישות הנ"ל תיחשב  ממוצע הבדיקות הנ"ל לא יהיה קטן מהצפ

 כל מנת העיבוד כפסולה ואז יש לחזור ולעבד את כל השטח מחדש. 

 דמי הבדיקות על חשבון המזמין, פרט לבדיקות חוזרות. 
 עיצוב פני השטח  01.10

  תוכניותעבודות העפר למיניהן תכלולנה גם יישור, פילוס ועיצוב פני השטח הסופיים בהתאם ל 
 פיתוח השטח, ליצירת תוואים, שיפועים, מדרונות וכדומה.  תוכניותהאדריכל ו

 דרכי גישה  01.11
במידת הצורך, יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו, להבאת והרחקת  

 ציוד וכדומה. 

רצונו המלאה של  לאחר גמר העבודות, על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, ולשביעות 
 המפקח. 

 ביקורות של יועץ הקרקע   01.12

וכן בהמשך הביצוע, הכול   יועץ הקרקע לצורך בקורת בתחילת ביצוע המילוי  יש להזמין את 
 בתאום מראש עם היועץ כשחובת פעולות ההזמנה והתאום חלות על הקבלן בלעדית. 

 אופני מדידה מיוחדים      01.13
מדד נטו נפח לפי מידות חיצוניות של אלמנט היסוד ו/או  החפירה ליסודות בודדים תי  .א

בטון רזה )אם בוצע(, ללא תוספת מרחקי עבודה לתבניות ו/או ביצוע עבודות איטום או  
 כל פעולה אחרת. 

שיפועי דפנות חפירה, נפח החפירה ישולם נטו כמוגדר בסעיף קטן   תוכניותגם אם סומנו ב .ב
 א'.

 עיף קטן א' לעיל גם אם נדרש תימוך דפנות החפירה.נפח החפירה יימדד נטו כמוגדר בס .ג
החפירה למרצפים תימדד נטו לפי מידות חיצוניות של המרצפים כולל כל העיבויים   .ד

   התחתונים.
במידה וחפירת היסודות תבוצע חלקית בשכבות קרקע קיימת וחלקית בשכבות מצעים  .ה

המצע המהודק ומבוקר )שיבוצעו ע"י אחרים( הקבלן נדרש לבצע מילוי חוזר של חומר 
והמדידה לתשלום תהיה רק בעבור הידוק מבוקר של חומר המצע וזה רק בתחום מעל  
היסוד, הכול בהתאמה למדידת החפירה. לא ישולם מעבר למידת היסודות מצע מובא 

 ו/או הידוק מבוקר כלול במחירי יחידה אחרים. 

ם זרים, השלמת מילוי המדידה של ההידוק תהייה לפי שטח נטו לרבות ניקוי מחומרי .ו
במקומות החסרים. לא תשולם כל תוספת עבור הידוק מסביב לצינורות, שרוולים, תעלות  

 ויסודות הנמצאים בתוך המילוי. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 
 מוקדמות 02.01

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי   .1
 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א עדכני.   02פרק  –

שבידיו הן    תוכניותהקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת הביצוע של כל אלמנט כי ה .2
 מהדורתו האחרונה של המתכנן. 

 תותבע חותמת "מאושר לביצוע". תוכניותעל ה
ו לקשר עם לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות א .3

אישור  אלו.  למערכות  היועצים  אישור  ויקבלו  לתבניות  יחוזקו  אחרים,  פריטים 
היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או  
לא   בחומרים  שימוש  או  היציקה,  פעולת  בגלל  קלקול  או  טעות  מחדל,  עקב  החלפה 

 מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.
 תמיכות ופיגומים  .4

שוי כחוק, יתכנן את התמיכות לקורות,  יהאחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס ר א. 
תקרות, עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים, יבקר אותם  

 בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה. 
פעולתו    ב.  מעצם  מובן  אינו  הפיגומים  על  העומס  בו  מקום  יפנה  בכל  הטבעית, 

 האחראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות לתכן התמוכות. 
 לפיגומים. 1139לתמיכות ות"י   904כל התומכות יעמדו בתקן   ג.
על האחראי    חובהדגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו   ד.

 לבצוע השלד לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את התמיכות.

בטרם אישור המפקח כל יציקה יוודא את המצאות האישור לתמוכות של האחראי   ה.
 הנ"ל בתקרות גבוהות. תוכניותלביצוע השלד וביצוע עפ"י 

 סוג הבטונים 02.02
מחירי היחידה של אלמנטי בטון כוללים דרגת החשיפה וסוג הבטון בהתאם למופיע  : הערה

 כנית.ובת
תהיינה מבוצעות בשימוש בטון מהסוגים כדלקמן  כל עבודות הבטון היצוק באתר  .1

 )אלא אם צוין אחרת במפורש(.
 .20- ב :בטון רזה, בטון להפלסה א.
 . תוכניותבהתאם למצוין ב  50-עד ב 30 -ב: שאר הבטונים במבנה ב.

בקרה   תנאי  יהיו  המבנה  חלקי  בכל  הבטונים  סוגי  כל  לגבי  הנדרשים  הבקרה  תנאי 
 טובים. 

כנית ועפ"י תנאי החשיפה לפי טבלה ובדרגת חשיפה בהתאם למופיע בתהבטון יהיה  
. תערובת הבטון תותאם ע"י הקבלן בהתאם לסוג האלמנט, שיטת 1חלק    466בת"י    3.2

 הביצוע, האקלים וכו'. ההתאמה תבוצע ע"י טכנולוג בטון באחריות הקבלן. 
 העזר כנדרש.  כל הבטונים כוללים במחירם את התבניות, התמיכות וכל חומרי .2
ויבוצעו ע"י קושרות תבניות נתיקות המשאירות  .3 כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות 

 גומחה עגולה בבטון. לא יורשה השימוש בחוטי קשירה. 
פני כל הבטונים בכל המבנה יבוצעו בבטון מסודר ונקי לפי המפרט וזאת ללא תשלום   .4

 קיים ובעלי גוון אחיד. נוסף, כולל קיטום מקצועות ופני בטון חלקים, נ

של   .5 כולל  בעובי  גבם  על  וריצוף  מילוי  הכולל  לריצוף  נועדו  אשר  תקרות  ס"מ    7פני 
פניהם העליונים של תקרות המקבלות    לפחות, יהיו מסודרים ישרים ומוחלקים בסרגל.

חיפויים אחרים, או העדר חיפוי, או שנועדו לקבל איטום, יוחלקו בהליקופטר לפי דרגה 
 (.51ט הכללי )פרק במפר 3
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 תבניות רגילות לבטונים )כללי(  02.03

ן  בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא טפסות, כמוגדר במפרט הכללי הבי  : הערה
 משרדי.

 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   .1
התת   המבנים  קירות  של  החיצוני  צידם  לרבות  התבניות,  חלקים כל  יהיו  קרקעיים 

ונקיים. יש לקטום את הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת  
 התבניות לקירות תבוצע על ידי קושרות נתיקות המשאירות גומחה עגולה בבטון. 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה   .2
. תכנון זה ייעשה על חשבון הקבלן ויהיה טעון אישורו  תוכניותובממדים  הנתונים ב 

המוקדם של המפקח, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  
לחוזק מערכת מטפסים לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ובפני מאמצים שונים. 

מהנדס  הדבר ייעשה ע"י ה –אם התקנות או חוקים דורשים תכנון הנדסי לטפסות 
 האחראי לביצוע השלד. 

מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים וכן את   .3
 הוצאותיו  בגין שלבי הפירוק של הטפסים.

תבניות לתקרות בשיפוע אנכי ו/או אופקי תהיינה מעובדות בשיפועים הנ"ל בהתאם   .4
 תב הכמויות. , כל זאת יהיה כלול במחיר הבטונים המתוארים בכתוכניותל

בכל העבודות הבטון כלול מחיר התבניות וכן כלולים בהם עשיית כל החורים   .5
למיניהם עבור הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטלציה, מיזוג אויר, חשמל, חורים  

למתקן מעליות, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם. כמו כן סידור  
למערכות השונות, משקופים וכו' שיהיו   וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים

 מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון. 
הפסקות יציקה, באם תורשינה על ידי המהנדס תעשינה רק במקומות  לפי אישור   .6

  20/20במידות   EPDMהמהנדס. בהפסקות יציקה הנראות לעין יותקנו סרגלי עץ או 
 מ"מ. בתבניות פלדה יחוזקו סרגלים אלו ע"י סיליקון. 

הזמן    כל המיוחדים,  האביזרים  העזר,  חומרי  יציקה,  להפסקת  הקשורות  עבודות 
המיוחד, וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי  

שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט   3של ההצעה. הקבלן יגיש  
 לגבי הפרטים המוצעים, לאישור המפקח. 

דות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים, הפתחים ומעברי צנרת, בכל עבו .7
קביעת אביזרי מערכות כגון לאינסטלציה, לחשמל ותקשורת, לבטיחות וכד', קביעת 
ברגים, עוגנים וכדומה, ביצוע זיזים, בליטות, חריצים, קיטומים, מגרעות שקעים, אפי  

של קנטים עליונים בשיפוע אם נדרש. גם   מים, סרגלים ותעלות למיניהן וכד', וכן גמר
לא   –בשלבי המכרז    תוכניותעבור ביצוע פתחים וחורים שלא צוינו ו/או שלא נכללו ב

 תשולם כל תוספת. 
המערכות השונות ולוודא ביצוע כל הפתחים והבליטות   תוכניותעל הקבלן לבדוק את   .8

היא זו  עבודה  השונים.  והמתקנים  הצינורות  למעבר  הקבלן,   הדרושים  באחריות 
 , יש לברר עם המפקח לפני ביצוע.תוכניותובמקרה של אי התאמה ב

 בכל הבטונים.   1.5/  1.5קיטום פינות   .9 
 תבניות עשויות מחומרים דליקים 02.04

יישלפו  .1 )קלקר(  מוקצף  פוליאסטירן  דוגמת  דליקים  העשויות מחומרים  כל התבניות 
הבטון ובכל מקרה אין להשאיר את התבניות   ויסולקו לאחר גמר היציקה והתקשות 

 הנ"ל במקומן. 
 ההוראות לעיל תיושם גם לגבי קלקר ו/או כל חומר אחר המסומן ב"כבה מעצמו".  .2
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תבניות כנ"ל יכולות להישאר במקומן רק במידה והן תהיינה כלואות לצמיתות במעטה   .3
 ס"מ לפחות.  10בטון בעובי  

ביריעות  .4 כיסויין  באמצעות  מסוימת  בנוחיות  להתבצע  יכולה  התבניות  שליפת 
לשלוף את התבניות   הקבלן  יבחר  בהם  והאמצעים  פוליאטילן. מכל מקום, השיטות 

 הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו כאמור לעיל. 
 שימוש בבטון מוכן  02.05

לת"י   כפוף  יהיה  לאתר  המובא  המוכן  הבין  ו  601הבטון  הוועדה  של  הכללי  הטכני  למפרט 
משרדית. כמו כן, חייב הקבלן באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעת הקבלן להזמין  

 אצלו את הבטונים. 

ויברטורים רזרביים בזמן יציקת היסודות וכמו כן משאבת בטון רזרבית   2הקבלן יחזיק באתר  
 למניעת הפסקות יציקה לא מתוכננות. 

 אשפרה 02.06
על הקבלן לבצע אשפרה בהקפדה רבה מאחר    0205תת פרק    02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  

 ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם. 
ב  עטופים  אשר  מים  מחזיק  בד  יריעות  פרישת  ע"י  ייאושפרו  תקרות  או  רצפות    P.V.C  -פני 

(, או שו"ע. הבד יורטב  03-5789711"איזוליט"    –ובצידם החיצוני כדוגמת "דרנוטקס" )יצרן  
 ימים, לפחות.  7במשך 

במשך   רטובה  תישמר  אשר  סמיכה  ביוטה  עטיפתם  ידי  על  תהיה  וקירות  העמודים  אשפרת 
 חמישה ימים. 

מחיר האשפרה כלול במחיר היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן שום  
 תוספת שהיא. 

 ראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. הקבלן ימנה עובד מיוחד שיהיה אח

 לא תתקבל חלופה אחרת לשיטת האשפרה האמורה. 
 תיקוני בטונים  02.07

יפורקו   א. שניזוק  ובטון  למפרט  מתאימים  שאינם  ליקויים,  היציקה  לאחר  יתגלו  אם 
ויסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח והקבלן יצק על חשבונו אלמנטים חדשים 

 רטים המיוחדים שיוכנו ע"י המפקח.בהתאם להוראות ולמפ
שקעים ו/או כיסוי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח ב.

רף, כמו כן יסתת ויחליק בקבלן מעל פני    לתיקון יסתמו ע"י הקבלן בבטון או בסיקה 
 בטון את הבליטות ו/או המגרעות. 

שיטת   ואישור  המפקח  ע"י  בדיקתם  לפני  והחורים  השקעים  בסתימת  להתחיל  אין 
 התיקונים על ידו בכתב. תיקוני בטונים אלה יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו.

 סידורי הארקה   02.08

לרצפות  הבטון  יציקת  תחילת  שההארקה    לפני  מהמפקח  אישור  לקבל  הקבלן  על  וליסודות 
הוכנה או שאין צורך בהארקה ויש אפשרות להתחיל ביציקת הבטונים את הארקה יש לסדר  
בהתאם לתקנים והוראות חברת חשמל. במקרה שהקבלן יבצע את היציקה בלי אישור המפקח  

אותו מחדש על חשבונו  במקומות שיש בהם צורך בהארקה יהיה עליו להרוס את הבטון ולצקת  
 לאחר ביצוע סידורי הארקה הנדרשים.  

 כיסוי בטון על ברזל  02.09
 כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.  

  6.14כנית ולפי טבלה  והעוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו בהתאם למופיע בת
 . 1חלק   466 בת"י
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   כיסוי בטון זה חובה מבחינת עמידות קורוזיבית והגנת אש, ואין להפחית ממנו.
 פלדת זיון      02.10

פלדה בעלת כושר הידבקות משופר   –  3-חלק   4466סוגי פלדות זיון יהיו בהתאם לת"י   .1
 רשתות פלדה מרותכות.  – 4-חלק 4466)מצולעת( ולת"י 

יכללו את כל האביזרים הדרושים לקביעת הזיון במקומו בתבניות.  עבודות ברזל הזיון  .2
וההוראות במקום. לצורך הבטחת   תוכניותכיסוי הבטון על הזיון חייב להיות על פי ה 

( מתועשות מבטון  SPACERSהכיסוי הנ"ל, על הקבלן להתקין על הזיון מרחקניות )
ברוו  הכיסוי  להבטחת  המפקח(  באישור  )החייב  אחר  אביזר  הוראות או  לפי  חים 
 המפקח. יש להכניסם ביסודות, בקורות, עמודים,  קירות ובתקרות. 

 יציקה שהזיון בה יהיה ללא המרחקניות הנ"ל תפסל לאלתר.
 אספקת ויישום שומר המרחק יהיו כלולים בעבודות ברזל הזיון. 

מוגנים .3 במרחבים  בקירות  הרשת   -קלמרות  בין  הקושרות  מיוחדות  קלמרות  ביצוע 
בת הפנ המסומן  מקום  ובכל  ובתקרות  בקירות  והחיצונית  במחיר וימית  נכלל  כנית 

 המכרז. תוכניותהיחידה של הזיון גם אם אלה לא נכללו ב
שעות לפחות וההתראה תירשם    48הקבלן יזמין את המפקח והמתכנן בהתראה של   .4

 ביומן העבדה. סגירת הטפסות מותנת באישור המפקח ביומן העבודה. 
ב .5 לת"י  חפיות  בהתאם  תהיינה  זיון  ובמפורש 4466פלדת  אחרת  צויין  אם  אלא   ,

 . תוכניותב
 המצורפות הינן ללא רשימות פלדה ולא כוללת את פרטי הזיון.    תוכניותה .6

על הקבלן להכין רשימות פלדה על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה לא תוכר  
 כל תביעה של הקבלן על המזמין. 

ובכל  .7 בקירות  להתקינם  שיש  והשרוולים  האביזרים  לכל  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
 המקומות בהם יכולים להפריע למעבר הזיון.   

הקבלן לא יתחיל בהרכבת הזיון עד להרכבת האביזרים הנ"ל וקבלת אישור המפקח 
 שאמנם יכול להתחיל בהרכבת הזיון. 

ק את הזיון באותם מקומות בהם  במידה והקבלן לא נקט כאמור לעיל יהיה עליו לפר
 הוא מפריע ולהתקין את הזיון מחדש ועל חשבונו. 

במידה והמזמין ו/או בא כוחו יורה לקבלן לבצע את האביזרים והשרוולים, על הקבלן  
 לשתף פעולה עימו ולא יבוא בדרישות כספיות עקב הפרעות הנגרמות מעבודות אלו. 

. HBTס, אביזרי קוצים מכופפים כדוגמת תבניות, יכול הקבלן להציע לאישור המהנד  .8
לא יאושר שימשו במיתדים או קוצים קדוחים כתחליף לקוצים רגילים גם כאשר  

 כנ"ל כרוך בחירור התבנית.

של המפרט הטכני הכללי בנושא   02076שימת ליבו של הקבלן מופנית לדרישות בסעיף   .9
 "זיון בשביל התחברות" לקירות ומחיצות בניה. 

 ילן תיריעות פוליא 02.11

ילן בעובי  תתכוסה התשתית מתחת לבטון בשתי יריעות פוליא  תוכניותבמקומות המסומנים ב 
ס"מ לפחות בעת היציקה יוקפד על    15מ"מ, מונחות זו על גבי זו. חפיפת היריעות תהיה    0.2

 שלמותן של היריעות וכל יריעה פגומה או קרועה תוחלף מיד.  
 ה במרצפים מישקי הפרד 02.12

, במפרט  50046בהתאם למפורט בסעיף    תוכניותמישקי הפרדה יבוצעו במקומות המסומנים ב 
, פרופיל גיבוי גלילי מפוליסטירן.  ס"מ  2הכללי. המישקים יכללו לוח פוליסטירן מוקצף בעובי  

ליצור מגרעת במידות   יש  העליון של התפר  מ"מ שתמולא במסטיק אלסטומרי    20/20בחלק 
 מסוג 

 SIKAFLEX CONSTRUCTION+    יטופל לפי או שו"ע הטעון אישור המפקח. מסטיק זה 
 הוראות היצרן.
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 מישקי הפסקת יציקה במרצפים 02.13

צעו ע"י הפסקת יציקה באמצעות כיס של מערכת שגב יהלום של חב'  מישקי הפסקת יציקה יבו 
PNA    כל שו"ע   במידות    40או  מגרעת  ליצור  יש  התפר  של  העליון  בחלק  מ"מ    20/20ס"מ, 

מסוג אלסטומרי  במסטיק  הטעון   +SIKAFLEX CONSTRUCTION שתמולא  שו"ע  או 
 . תוכניותיין באישור המפקח. במקומות אחרים מאושרים ע"י המפקח וכן לפי המצו

 תפרי דמה  02.14
במפרט הכללי    50044בהתאם למפורט בסעיף    תוכניותתפרי דמה יבוצעו במקומות המסומנים ב 

 . תוכניותובהתאם למצויין ב

 . תוכניותהתפרים יבוצעו ע"י חריץ בבטון ומילוי בפריימר.  הכל לפי המצוין ב 
 מרצפים מונחים  02.15

 במפרט הכללי.  3בהליקופטר ויהיו ישרות עפ"י רמת פני כל הרצפות יוחלקו  .א
פני רמפות משופעות יסורקו לחספוס בקיום ישרים במטאטא קוקוס, עומק החריצה   .ב

 מ"מ.  2÷1.5
בעלי חום הידרציה נמוך )כמות צמנט מינימלית   מרצפים מונחים יוצקו מבטונים .ג

הנדרשת לחוזק(, בתוספת משפרי עבידות. התערובת תוכן ע"י טכנולוג חב' הבטונים,  
 באחריות המהנדס האחראי לביצוע השלד. 

יריעות   2היכן שהמרצף יוצק ישירות כנגד הקרקע ללא בטון רזה, יכילו כל המרצפים  .ד
 ילן בתחתית המרצף.תפוליא
מ"מ עם בועות    0.5" בעובי  ISO-DRAINמסוג "  .H.D.P.E- ה העליונה קשיחה מהיריע 

מ"מ בחפייה   0.3ילן בעובי  תכלפי מעלה )יבואן "איזוליט"(, והיריעה התחתונה מפוליא
 ס"מ, מוכל במחירי הרצפה. 30של 

מרצפים מכילים במחירם ביצוע תפרים ע"י סרגלים מוטבעים בהם תוצרת "דיוקית"   .ה
 "ל מתייחס לתפר קונסטרוקטיבי ותפר דמה. או שו"ע. הנ 

בקוטר   מצולעים  מוטות  במחירו  יכיל  יגולוונו   20התפר הקונסטרוקטיבי  מ"מ אשר 
 מ'.  4.-/4.-ס"מ. קצב התפרים לא יגדל מריבוע    40בחם, בקצב כל 

תפר הפרדה בין קירות, עמודים וקורות יסוד לבין רצפה מונחת, יבוצע ע"י קלקר   .ו
 ס"מ ואיטום במסטיק 1.5וי החלק העליון של הקלקר לעומק  ס"מ, פינ  1בעובי  

SIKAFLEX CONSTRUCTION+   .או שו"ע 
מ"מ בקצב כל   20תפר התפשטות במרצפים מונחים כולל ברזל מיותר מגולוון מצולע   .ז

ס"מ + מילוי   2- ס"מ ופינוי חלקו העליון לעומק כ 2ס"מ, מילוי קלקר בעובי   40
או שו"ע, לרבות פרופיל גיבוי     +SIKAFLEX CONSTRUCTIONבמסטיק  

 מ'.    30÷35מפוליאוריטן, קצב תפר התפשטות כל 
 מ"מ.   2ס"מ, ובצידו האחד ייעטף המוט בספוג קשיח בעובי    80אורך מוטות הזיון יהיה  

התפרים כלולים במחיר היחידה של המרצפים וכוללים כל העבודות והחומרים   .ח
מוטות מיתדים מגולוונים, עטיפת ספוג,   המתוארים בפרטים ובמפרט המיוחד, כולל

 קלקר ומסטיק איטום. 
 יציקת קירות בטון 02.16

מ' אורך, להקטנת הסדיקה הנובעת   10עד   8קירות בטון יוצקו במקטעים של  .א
 מהתכווצות. 

קירות אשר נדרשים להיות יצוקים באורכים שמעבר לנ"ל ביציקה רציפה, יכילו   .ב
צורת סרגלים קבועים שיקובעו ע"ג  ( בCRACK-INDUCERSמקדמי סדיקה )

 מטר.  6-התבנית ויישארו קבועים בקירות הבטון, בקצב שלא יגדל מ
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מיקום הפסקות היציקה, וכן סוג ומיקום הסרגלים מקדמי הסדיקה, יוגש ע"י הקבלן  .ג
 לאישור המפקח. 

כל ההכנות להפסקות היציקה, תוספת הזיון באם נדרש, והסרגלים המוטבעים בבטון  .ד
 כלים במחירי היחידה של קירות הבטון.  יהיו מו

 בולותיס 02.17
לדרגה   .1 שיתגלו  789  בת"י  1בטבלה    7הסיבולות המותרות תהיינה בהתאם  . במקרה 

סטיות גדולות מאלה שהוגדרו כנ"ל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות  
הכל לשביעות רצונו    – בתיקון העיוותים, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש  

 המלאה של המהנדס. 
 כנ"ל(.   7)ולא    6לגבי בטונים במגע עם אלמנטים טרומיים, תהיה דרגת הסיבולת מס'  

לא תורשה צבירת סטיות! אין להתקדם בביצוע רכיב המשך הקשור לרכיב שנתגלתה  
 בו סטיה, בטרם קבלת הנחיות המפקח לתיקון או אישור הרכיב הנבדק. 

מבלי לפגוע באמור לעייל מודגשת בזאת חשיבות האנכיות של פירי מעליות. היציקה  
את לבצע מדידת אנכיות מ"מ לכל גובה הפיר! הקבלן מתחייב בז  10תהיה בדיוק של  

 הפיר ומיקום הקירות בכל קומה וקומה באמצעות מודד מוסמך.  
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך  
אשר ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים, מיקומם, המפלסים בכל  

לעי  כמתואר  לסטיות  ויחסם  וקומה  קצוות   ל.קומה  את  לבדוק  הקבלן  על  כן  כמו 
התקרות והסטיות בין מפלס למפלס בקו האופקי והאנכי בקירות המחופים ולתקן את 
הסטיות בכל מפלס בטרם יחל את עבודתו במפלס הבא. הכל בתיאום עם המפקח ולפי  

 הנחיותיו. 
על פי החלטת המהנדס או המפקח, תבוצענה בדיקות דיוק לעבודות השלד כמפורט   .2

(. הבדיקות תבוצענה, על ידי צוות הקבלן,  1991)דצמבר  326במפרט מת"י ממ"כ  
 בפיקוחו ובהדרכתו של המפקח, כשכל ההוצאות תחולנה על הקבלן בלבד. 

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד 
ים ותקרות. עלות המודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמוד

 כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד. 
 כל קומה תסומן במדויק  ע"י המודד ואין לגרור סטיות מקומה לקומה.  

 מבלי לגרוע מהנחיות התקן, יעמדו סטיות הפריטים כדלקמן גם במקבלות אלו:   .3
בהנחיית המפרט  שאר חשופות יעמדו בנוסף, גם  י רצפות ותקרות שנועדו לה א.

 , בכל הנוגע לגליות המשטח ומישוריותו. 3, דרגה  51הכללי  בפרק 
 מ"מ.  10סטייה אופקית מקסימלית מותרת לכל גובה פיר מעלית, לא יעלה על   ב.

 רכיב שלא יעמוד בסטיות המותרות יפורק ועלויות תיקונו יחולו על הקבלן  .4
וסיוע להרכבת אלמנטי מסגר      02.18 ות פלדה )במקרה שאלמנטי מסגרות יסופקו ע"י מתן עזרה 

 אחרים ולא נכללו בעבודה( 
במסגרת מכרז/חוזה זה חלק ו/או כל אלמנטי מסגרות פלדה יבוצעו ע"י אחרים. הכל בהתאם                      

 למתואר בכתבי הכמויות. 
 הקבלן ייתן עזרה וסיוע לקבלן מסגרות פלדה שיכלול בין היתר:  

 סימון מדוייק של מיקום ומפלס של אלמנט הפלדה במקום . 1                  
לפני   . 2                   המסגר  ע"י  האלמנט  התקנת  אחרי  פלדה  אלמנט  של  ומפלס  מיקום  בדיקת 

 היציקה. 
מתן אפשרות התחברות עוגני הפלדה של האלמנט אל מוטות זיון או אל תבניות או אל  . 3                  

הזיון  מוטות  בין  ההתאמות  כל  כולל  האחרים,  המבנה  אלמנטי  אל  או  בטון  רצפת 
 והמשקוף. 

 סגירת תבניות סביב לאלמנט לפני יציקת הבטון  4                  
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 ה סביב לאלמנט בתוך המשקוף של אלמנט הפלדה. ביטון ו/או ביצוע יציק . 5                  
  0.2ילן בעובי  תהגנת אלמנטי הפלדה בעת היציקה בפני בטון ומי צמנט ע"י יריעת פוליא . 6                  

 מ"מ.

הסרה זהירה של מי צמנט אחרי יציקת בטון במידה ואלמנט פלדה התלכלך מבטון או   .  7                  
 מצמנט.

 וספים לבטון ערבים ומ 02.19
לקבלן   להורות  המפקח  רשאי  אחרות,  או  אלה  בטון  יציקות  של  העבודות  ושיפור  להגברת 
להוסיף לבטונים מוספים הידועים בכינויים "סופר פלסטסייזרים". תוספת כנ"ל תבוצע רק לפי  

 –הוראות מוקדמות של המהנדס ו/או המפקח. המוסף יתווסף לבטון המוכן במפעל או באתר  
 ם להוראות יצרן המוסף ובתאום עם מפעל הבטון. הכל בהתא

בכל מקרה ומקרה לגביו תידרש תוספת ערב כנ"ל, יש להזמין ו/או לייצר את הבטון המוכן עם  
 שקיעה שונה מהשקיעה הנדרשת לבטון ללא ערב. 

בכל מקרה ומקרה, חייב הקבלן לקבל הנחיות והוראות מוקדמות  ובכתב מאת היועץ הטכני  
יצרת את הערבים והמוספים המיועדים לשימוש לגבי המינון המדוייק ואופן  של החברה המי 

ההכנה. כמו כן, חייב הקבלן לבצע כמה דוגמאות בטון לאישור האדריכל, עד לקבלת הבטון  
 הרצוי לאדריכל. 

 על הקבלן לתכנון את התערובת בעזרת טכנולוג לפי קצב הספקת הבטון לאתר. 

 מחירי הקבלן. השימוש בערבים ובמוספים יכלל ב
 אביזרים למערכות אלקטרומכניות 02.20

במידה ויש להרכיב אביזרים ואלמנטים שונים הדרושים למערכות אלקטרומכניות   .1
 , במפרטים ועל פי הוראות בעל פה,תוכניותולאלמנטים ארכיטקטוניים שונים, כנדרש ב

על שעל הקבלן להרכיב בתבניות )לפני היציקה(. הקבלן יזום את קבלת האביזרים  
 והאלמנטים הנ"ל לפי  

שמתכנני המערכות והמפקח אישרו בחתימתם ביומן, שבדקו את האביזרים ומצאו אותם  
 מורכבים במקומם הנכון בתבניות. 

ות, חייב הקבלן בהכנת  בכל מקרה שאין אפשרות לכלול צנרת ו/או אביזרי זה או אחר בתבני  .2
מכן   לאחר  האביזרים  הרכבת  את  שיאפשרו  ומעברים,  פתחים  ו/או  הכל    –"שרוולים" 
 בתאום מלא אם המפקח ובאישורם מראש של מתכנני המערכות האלקטרומכניות. 

לצורך הבירורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המפקח וקבלני   .3
  תוכניות כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את  את -המשנה הנמצאים באתר

המערכות ולברר עם המפקח וקבלני המשנה למערכות הנמצאות באתר את כל ההכנות 
מע' התברואה,  תוכניותן ליהבני  תוכניות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת 

 החשמל, מ"א וכו'.
ממ"דים וכו'( יעשו על ידי הכנסת    אזורים מוגנים )מקלטים, כל מעברי הצנרת דרך מעטפת  .4

או    MCTהצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת  
LINK-SEAL .הכל בהתאם לדרישות והנחיות הג"א , 

חומר   .5 עם  יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה  צנרת מתכת דרך קירות אש  מעברי 
 מעכב אש.

מעברי צנרת דרך קירות בריכה יבוצעו ע"י שרוולי מתכת מגולוונים הכולל פלאנג' מרותך   .6
 לאטימה וכן שני פסי אטם המשמש כעצר כימי מתנפח, לפי פרטי יועץ האיטום ובאישורו. 

 כל הפעולות האלו כלולות במחירי היחידה השונים  .7
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 לא כלול – תקרות מפלטות בטון דרוך  02.21

 לא כלול -שכבת טופינג 02.22
 מוכנים לגמר צבע  -בטונים חלקים    02.23

כל הבטונים בקירות ובתקרות חדרים  ובעמודים ובכל מקום אשר יורה המפקח יהיו   .1
מ"מ על גבי הגבהים והמפלסים   2בגמר מוכן לצבע כמפורט להלן יהיה דיוק הפילוס  

 הנדרשים. 
 . 904ראלי מס'  הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן היש . 2

התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ 
ובהתאם  הכללי  במפרט  כמפורט  מושלם  הכל  דיקטים,  שכבות  שתי  עשויות  כפולות 
בטון   משטחי  קבלת  שתבטחנה  כך  עשויות  התבניות  והמהנדס.  האדריכל  להוראות 

כלשהם. פגמים  ללא  לגמרי,  וחלקים  של   נקיים  השקה  תפרי  לאורך  בטון  בליטות 
למשעי   חלקים  בטון  פני  לקבלת  עד  קרבונדום  באבן  ילוטשו  )לבידים(,  הדיקטים 

 ומוכנים לצבע. 
של   . 3 רצונם  לשביעות  יהיו  לא  הבטון  וגוון  הטקסטורה  הבטון,  ופני  במידה 

ל המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכ
לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות ביצוע טיח בגר ולפי הוראות המפקח, עד 

 קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או המזמין. 
 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.  . 4
קיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים  יהקבלן יקפיד במיוחד על נ . 5

 קורוזיביים. 
אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או   .6

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי  
חה מיוחדים  האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתי

לשימוש בבטונים   גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה  
מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת  

 ע"י המפקח. 
בטבעת   המצויידים  מיוחדים  מרחק  בשומרי  להשתמש  יש  ובבריכות  מים  במאגרי 

צוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר אטימה ובפקקי גומי קוניים בק
פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח 

 לא מתכווץ כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המפקח.  
יריעת   .7 פריסת  באמצעות  שהיא  כל  פגיעה  מפני  המוחלקות  הרצפות  על  יגן  הקבלן 

בעובי  פולי  של    0.3אתילן  מינימאלית  חפיפה  עם  השטח,  פני  על  בין   15מ"מ  ס"מ 
 היריעות. 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים   . 8
לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת 

 בטון עליו.
 יקת קירות בשלבים. דין זה כוחו יפה לגבי יצ 

היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה    אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים
טבול  ספוגי  בגומי  איטום  כולל  נזילות  למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  לאחוז  ויש 
בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות 

הגן  ווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו של המהנדס, על הקבלן ליוהבליטות, באם י 
 ן. יעל שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבני 

 אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות. . 9
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בכל מקרה,  במקומות בהם לא מוגדר במפורש בתוכנית אדריכלית כי מתוכנן ציפוי          .10
יחשב הבטון כבטון בגמר מוכן לצבע,    כגון: טיח, תקרה אקוסטית, חיפוי אבן וכד',

 הנ"ל מתייחס  לפני קירות, קורות, תחתית תקרות וכדומה.

 
 עיבוד פני הבטונים 02.24

 גמר חלק  א.  
המיועדים   .1 וגגות  קירות, מעקות  עמודים  של  והחיצוניים  הפנימיים  הצדדים 

להישאר גלויים לעין או המיועדים לציפוי ע"י שכבות טיח בגר, יוצקו בתבניות  
לבידים או  במישקים    פלדה  חורים  וללא  פגמים  ללא  חדשים,  )דיקטאות( 

לל וישרים,  חלקים  יצוקים  שטחים  שיתקבלו  והאופקיים.כדי  א  האנכיים 
כל   על  ונקי  חלק  בטון  לקבלת  היא  הדרישה  ופגמים.  חצץ  כיסוי  בליטות, 
יצופו   או  חשופים,  יישארו  ו/או  שייצבעו  והחיצוניים  הפנימיים  השטחים 

 בשכבות טיח בגר.  
התבניות   .2 של  הלבידים  פלטות  יסודרו  גלויים  להישאר  המיועדים  בקירות 

 משכים.בצורה שהמישקים יעברו בקווים אופקיים ואנכיים נ
בקירות ובתחתית בליטות אופקיות יש להחליק באמצעות דיסק מוקשה את   .3

הבטון מבליטות צמנט שנוצרו במקום חיבור הטפסות )במישקים בין   פני 
 התבניות ו/או בהפסקות יציקה( או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'. 

סוג  שארו על פני הקירות ותקרות ימולאו בחומר מילוי מינקבי אויר קטנים שי  .4
 מרק פ.וו.א של טמבור או מתוצרת שוות ערך מאושרת ע"י המפקח. 

פלדה   .5 זויתני  הבטון  יציקת  לפני  יותקנו  והאופקיות  האנכיות  הפינות  בכל 
מ"מ מגולוונים. מטרת הזויתנים לשמור על ישירות הפינות    30/30/3במידות  

עבודה   היצוקות. עבודה   תשולם  ולא  הבטונים  במחירי  נכללה  זו 
 ד. בנפר

 החלקה בהליקופטר  ב. 
 : כללי .1

מרצפי בטון, פני תקרות אשר נועדו לריצוף הכולל מילוי וריצוף על גבם בעובי כולל של 
 ס"מ לפחות, יהיו מסודרים וישרים ומוחלקים בסרגל.  7

או  חיפוי  העדר  או  אחרים,  חיפויים  המקבלות  ורצפות  תקרות  של  העליונים  פניהם 
שנועדו לקבל איטום, יעובדו ויוחלקו לאחר גמר הריטוט  בהליקופטר לפי מפרט הכללי 

 .  50פרק 

יש להקפיד עד קבלת פני הבטונים ישרים, מפולסים ו/או מעובדים בשיפועים כמסומן 
חר היציקה יוחלקו סופית פני המשטחים הנ"ל בהחלקת . זמן קצר וסביר לאתוכניותב

הליקופטר בצורה שיתקבלו פני בטון ישרים, חלקים לחלוטין, מפולסים ו/או משופעים 
ק"ג/מ"ר עלפני הבטון המוחלק  2, תוך כדי פיזור צמנט בשיעור תוכניותלפי המסומן ב

אם לא יתאפשר  פינות ושטחים קטנים יוחלקו בהליקופטר קטן או פעמיים בכף פלדה
 שימוש בהליקופטר הקטן. 

 ישור: י שבלונות להחלקה ו .2
פני הבטון של הרצפות החשופות יעובדו בהחלקה מדויקת וישרה לחלוטין כאשר יהיה  
מירבית.  בדייקנות  המתוכננים  במפלסים  מקובעות  מתאימות  בשבלונות  שימוש 

 מ'.     3השבלונות יורכבו במרחקים עד 
 החלקת פני מעקות  ג.

של המפרט   02.048פני מעקות, ראשי קירות ו/או קורות ייושרו בהתאם למפורט בסעיף  
 ק"ג /מ"ר.  2תוך כדי פיזור צמנט בשיעור   הכללי 

 קיטום פינות ומגרעות  ד.
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יבוצע קיטום פינות   תוכניותבכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים ב
ו/או במקומות   תוכניותומות המסומנים בס"מ. במק  1.5/1.5על ידי משולשים במידות  

במידות   משולשיות  מגרעות  בבטון  יבוצעו  יציקה  הפסקות  מחיר    1.5/1.5של  ס"מ. 
 ביצוע הקיטומים והמגרעות כולל במחירי הבטונים.  

 טיב גמר הבטונים  ה.  

לעיל   02.02תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שכל הדרישות המפורטות בסעיף  
הקשורות עם גמר פני הבטונים הן דרישות מזעריות. מדגש במיוחד שלא יתקבל בטון  
עם בליטות, נקבים, שקעים, הפסקות יציקה לא מאושרות או לא מעובדות או כיסי  

דעת המ שלפי  פגם,  יתגלה  שבו  כל אלמנט  על הקבלן  חצץ.  יהיה  לו תקנה,  אין  פקח 
 להרוס ולבנות מחדש על חשבונו הוא. 

 הכנות ליציקה:      02.25
שעות לפני מועד    48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות   

 היציקה המתוכנן ולקבל את אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד. 

לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח כי היציקה  בכל מקרה רק  
 מוכנה.  

 הפסקות יציקה:       02.26
 כל התוספות הנדרשות להפסקות יציקה מוכלים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.  

יציקות  . אין הקבלן רשאי להפסיק  תוכניות הקבלן יבצע את הפסקות היציקה לפי המסומן ב
 שלא במקומות המסומנים וזאת רק לאחר אישור בכתב של המפקח. 

והמפקח.   המתכנן  באישור  חייבים  היציקה  הפסקות  של  הביצוע  ואמצעי  הצורה  השיטה, 
הקבלן יגיש למפקח שלושה שבועות מראש ובכתב את בקשותיו להפסקות יציקה, כולל תכנון  

 מפורט של שיטת הביצוע.  
של הקבלן בגין חיובו לבצע הפסקת היציקה בהתאם להנחיותיו של  לא תוכרנה כל תביעות  

 המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן וללא כל תוספת תשלום.
הפסקות יציקה יבוצעו לפי פרטי המתכנן ובנוסף לאמור במפרט הכללי יונוקה הזיון באזור  

 טון ומי צמנט. ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי ב 

 על הקבלן לבצע פרט הפסקת יציקה לפי המפרט. 
 בקרת איכות:      02.27

י חוזק הבטון  הכל י לבדיקת  בטון,   של  מדגמים  יועברו    טלו  המדגמים  דרישות המפקח.  לפי 
למבדקה מאושרת. המפקח ראשי לדרוש נטילת מדגמים מבטון קשוי ובדיקתם בהתאם לת"י  

. חלק מבנה שנפסל על סמך בדיקות המדגמים או בגלל סטיות מעל המותר או בגלל  6חלק    26
י אותו מחדש. הקבלן  ייצוק  והקבלן  ייהרס  זה  חלק  נאותה,  לא  בכל  יאשפרה  ההוצאות  שא 

בנוסף לאמור בטון חשוף שפניו פגומים או שיש בהם סדקים או ששטחיו סוטים    הקשורות. 
 מהמישורים  

וכד'   זה    –המתוכננים  בטון  ויסלק  יפרק  הקבלן  המפרט.  בדרישות  עמד  שלא  כבטון  ייחשב 
הצעה   לקבל  הבלעדי  שיקולו  לפי  המפקח  הסכים  במקומו.  אחר  חשוף  בטון  ויצוק  מהאתר 

 שא הקבלן בכל ההוצאות הקשורות בתיקון ו/או חיזוק הנ"ל.יוצעה ע"י הקבלן, ילתיקון שה 

דמי הבדיקות יהיו על חשבון    אופן התיקון או החיזוק טעון בכל מקרה אישורו של המפקח.
 המזמין, פרט לבדיקות חוזרות.

 חיבור בטון חדש לבטון ישן     02.28

בטון חדשים לאלמנטי בטון קיימים יש לסתת את הבטונים   במקום בו יש התחברות של אלמנטי               
 הקיימים ולקדוח  חורים ולבטן קוצים באמצעות דבק אפוקסי. 
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 תמיכות ופיגומים   02.29
על הקבלן לקחת בחשבון כי תתכן דרישה לתמוך תקרות, קורות וקירות מסוימים באמצעות  
מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנייה וזאת על מנת לאשפר פיזור משקל  

 היציקה למספר תקרות. 
 התמוך של התקרות יעשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המפקח. 

ים לביצוע תמיכות ופיגומים יבוצעו ויסופקו ע"י הקבלן, לרבות  כל העבודות והחומרים הדרוש
ם לאישור משרד העבודה והמפקח על  יופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטי   תוכניותהגשת  

 הבטיחות, הכל לפי מפרטי חוזה. 
יצויין כי כל האחריות ליציבות בטפסות והפיגומים בכל השלבים חלות על הקבלן ודרישה זו  

כל האמור לעיל כלול במחירי הצעתו של הקבלן לעבודות בטון מבלי    ודי ממפרט זה.היא חלק יס
 שישולם בגינם כל תוספת בנפרד.

ת לכך שכל הקירות והקורות שעליהן נשענות פלטות טרומיות יישארו  יתשומת לב הקבלן מופנ 
 תמוכות עד למועד הרכבת הפלטות, יציקת הטופינג והתחזקות הבטון. 

 פני   מדידה או      02.30
 עבודות בטון    2.30.1 

מחיר הבטון יכלול בנוסף לאמור במפרט הכללי את כל החומרים והעבודות   
הפיגומים,   את  הנדרשת:  באיכות  בטון  לקבל  בכדי  המפרט  לפי  הדרושות 
פירוק   והחלקה, תיקון לאחר  יישור  ריטוט,  ציפוף,  ערבול, שימה,  התבניות, 

 טפסות, אשפרה והגנה.
 קביעתם של צינורות  כמו כן, יכלול המחיר חיצוב חורים ושקעים לשם  

)נפח החורים לא ינוכה מכמות הבטון לתשלום(. לא תשולם כל תוספת עבור  
מתחתם   או  יסודות  בין  יציקות  צפופים,  במקומות  עבודות  קטנות,  יציקות 

 וכו'. 
כמו כן מחירי הבטון כוללים ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי  

 בטון הבאים במגע עם מים.
בטון בכל תוואי גיאומטרי )קשתי, מעוגל, משופע וכו'( בדירוגים    עיבוד אלמנטי

 ובשינוי מפלסים יהיה כלול במחירי הבטונים. 
דפנות משופעות    עגולה,  עיצוב פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית,

 וכו'( בכל האלמנטים. 
 מרצפי בטון  2.30.2 

ההיק   הקורות  של  החיצוני  הצד  בין  במ"ר  נטו  ישולם  המדידה  הזיון  פיות. 
ועיבוד   ויברציוני  מתכת  סרגל  בעזרת  החלקה  הרצפה,  פני  יישור  בנפרד. 
אין   היחידה.  במחירי  ככלולים  נחשבים  והם  בנפרד  ימדדו  לא  השיפועים, 

 תוספת מחיר עבור יציקת הרצפה בשיפוע. 
תוספים למרצפים מונחים חשופים, תפרי הפרדה מעמודים וקירות, תפרים  

יריעות  קונסטרוקטיביי אביזריהם,  כל  עם  התפשטות  תפרי  דמה,  תפרי  ם, 
 ילן בתחתית לא ימדדו ויכללו במחיר היחידה. תפוליא

 אלמנטים מבוטנים בבטון  2.30.3  
מדידת חלקי פלדה המבוטנים בבטון כמו פחים ופרופילים סטנדרטיים תהיה  

)צביעת  לפי ק"ג ותכלול אספקתם, הרכבתם וצביעתם בשתי שכבות צבע יסוד  
 המקומות החשופים בלבד(. 

 עמודים, קירות וקורות  2.30.4   
ובמידות שונות     ביצוע הנ"ל בגבהים שונים  יכללו  והקירות  מחירי העמודים 

וכמו עמודים וקורות, אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד או משופע.  
שתי  מחיר הקורות והקירות כולל במחירם יציקה במתווה אופקי מתעגל או ק

 במחיר אחיד.  –ותקרות שונות בקו מפולס או בשיפוע 
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 תמיכות מיוחדות  2.30.5   
או     מיוחדים  לגבהים  מיוחדות  בתמיכות  שימוש  עבור  תוספת  תשולם  לא 

עומסים  מיוחדים מסוג אקרו או אחר, מכל סוג שהוא, בכל מקום שיידרש  
  במהלך העבודה  ולפי תכנון.

 תפרים  2.30.6
ל התפרים לסוגיהם כולל גם את כל חלקי התפר המוזכרים  מחיר היחידה ש 

  תוכניותלרבות חומרי מילוי מסוגים שונים וכל המפורט ב  תוכניותבמפרט וב
 כלל במחיר האלמנט. יי

מחירי מתן סיוע ועזרה לקבלן מסגרות פלדה בהתקנת אלמנטי פלדה כולל את   2.30.7
קומפלט המדידה  לעיל.  כמתואר  והחומרים  העבודות  פלדה    כל  אלמנט  לכל 

 כמתואר בכתבי הכמויות. 
 לא כלול -מרחבים מוגנים 2.30.8
 לא כלול -מדידת השלמות יציקה בין לוח"דים וטופינג   2.30.9

 עבודות זיון  2.30.10  
     

 מחירי פלדת הזיון  א.    
כל העבודות הדרושות   -   ככוללים את  ייחשבו  לזיון  הפלדה  מחיר 

ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט  לקביעתה, ובכלל זה  
הקשירה   עבודות  את  לקומות,  העלאתה  עבודות  את  גם  הטכני, 
)לרבות אספקת החוטים(, את עבודות הריתוך הנדרשות לצרכי  
האחרים   החומרים  וכל  הזיון  מוטות  של  הארכות  ביצוע, 

ו  ברזל  רשימות  הכנת  במחיר  כלול  כן  כמו    תוכניות הנדרשים. 
 . לסידור רשתות

וספסלים   - תושבות  קלמרות,  הכללי,  במפרט  לנאמר  בניגוד 
 הנדרשים להצבת זיון בגובה הנכון ביציקה,  לא ישולמו. 

 מוטות זיון בודדות  ב.
 . תוכניותימדדו לפי אורך המוטות שסומנו ב 
עבור חפיה של המוטות המתוארים במטר אורך, לא ישולם, גם אם  

מ, למעט  תוכניותהחפיות סומנו ב מ'. לגביהם    12-מוטות הארוכים 
 . תוכניותישולם עבור חפייה אם סומנה ב

  רשתות מרותכות  ג.
אם    אבחנה  ללא  מקרה,  בשום  ישולם  לא  הרשתות  חפיות  עבור 

 . תוכניותהחפיות הדרושות סומנו או לא סומנו ב
ב ד. סומנו  החפיות  ולא    תוכניותאם  ביצוע  כהוראת  זאת  לראות  יש 

 אופני מדידה.  הוראת 

אורכים,   ה.  הקטרים,  לכל  אחידים  יהיו  הבטונים  לזיון  הברזל  מחירי 
 כיפופים וכיו"ב, שומרי מרחק לא ימדדו בנפרד. 
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 עבודות איטום – 05פרק 

 מהנדסים ויועצים בע"מ(-)פאר  משה, שמעון מויאל ושות'
 כללי  05.01

איטום חדרים רטובים של  הבניין הנדון  של מכרז / חוזה זה מתייחס לביצוע  05פרק  א. 
 כמסומן בתוכניות ו/או לפי המוגדר בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח באתר. 

עבודות האיטום תבוצענה בהתאם למפרט הכללי והמפרט המיוחד, כתב הכמויות,   ב.
התוכניות, תקנים ישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרטים השונים. כמו כן,  

ה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף  תבוצענ
מטעם כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהם הוא בתחומי  

או פרטי  תוכניותהסמכתה הרשמית. במידה והוראות היצרן אינן תואמות את פרטי ה
 ראות לפני הביצוע. המפרטים כאן, חלה על הקבלן החובה לפנות למפקח ולקבל הו

כל עבודות האיטום תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים שיש להם  ג.
שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדון, החייבים באישורו   10ניסיון מוכח של 

 המוקדם של המפקח. 

כל  הקבלן יכלול בהצעתו את כל הנאמר בפירוט למדידה מפורטת ומקומית בבניין. ב ד.
ימדד בנפרד" והעבודה או החומר כלולים  יהכוונה ל"לא    – מדד" ימקום שכתוב "לא י 

 במחיר העבודה. 
 איטום דופני קורות תחתונות השקועים באדמה   05.02

 האיטום יכלול את כל שטח דפני קורות השקועים באדמה והבאים במגע עם הקרקע.  
 הכנת השטח   א. 

של הקורות    פני השטח  ולתקן את  לנקות  יש  הרופפים,  כל החלקים  להוציא את  יש 
 + נגב  חב'  של  "סטרוקטוריט"  תערובת  'בעזרת  וכד  סגרגציה  עקב  חורים  ולסתום 

 אקריל בונד. 
 היו חלקים, נקיים וישרים לקבלת האיטום.  שטח דפני הקורות י  

יש להסיר את שכבת המדה להגנה ויריעת הספוג להגנה זמנית מחלק האיטום הבולט 
ס"מ(, על מנת לגלות את איטום תחתית הקורות   10מעבר לדופני הקורות )ברוחב של  

 לחפיפה בין האיטומים.  
 איטום על בסיס צמנטי   ב.

של טמבור בשתי שכבות. שכבת האיטום תכלול את   FX122ביצוע מריחת "טורוסיל"  
 שטח הקירות וקירות מסד משני צדדיהם.  

 מילוי   ג.

 ביצוע מילוי חוזר מבוקר באופן זהיר עד לגובה הרצוי לקבלת הרצפה.     
 אופני מדידה         05.03

עבודות האיטום של הגגות, רצפות והקירות ימדדו נטו לפי שטח ביצוע האיטום   .1
בפועל תוך הפחתת פתחים לא מאוטמים ושטחי מעקות מאוטמים בגגות או רצפות  

 ס"מ.  50עד גובה 
 ס"מ מהגג/רצפה ישולם כמו בקירות. 50עבור איטום מעקות מעל גובה                             

, הכנה לאיטום ולבידוד והגנת האיטום ימדדו ביחד, כמצויין  כל שכבות האיטום .2
שכבה מאזנת ונשמים, בידוד טרמי ע"י לוחות קלקר   במפרט, כולל גם מחסום אדים,

או אחרים, שכבות הגנת איטום כגון: בטון או "מדה" צמנטי, רולקות ואיטומם,  
המעקה או הקיר  ניום לקיבוע בקצה י יריעות חיזוק לאורך המעקות, פרופיל אלומ

 ואיטום סביב אלמנטים החודרים דרך האיטום. 
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עבודות שאינן מתוארות בכתב הכמויות והדרושות לביצוע מושלם של מערכת   .3
האיטום כגון: עיבודי פינות, עיבודים סביב הגבהות, קיבוע היריעות, הכספת חפיפות  

 וכו' אינן נמדדות. 

רשת הזיון שתבוצע בתוך שכבת  נפרד.מדד ב יבטון נקבובי ו/או קל או בטון שיפועים י .4
בטון קל/נקבובי תימדד בנפרד בסעיפי הזיון. אם בטון שיפועים הינו חלק בלתי נפרד  

 מדד ביחד עם בטון של הגג. ימבטון הגג, הוא י 

 שדרוג מערכת ניקוז    –מתקני השקיה   - 07פרק 

  :וניקוז   - מערכת השקיה      00-07

כללי:ית-01-07 פניםבמסגרת   אור  האינסטלציה  לרבות  והניקוז  ההשקיה  כלולים- עבודות   חוץ 
צפת    ירושלים  רחוב  מים  –שדרוג  מערכות  אינסטלציה  למערכות  מחדש  ניקוז  –והתחברויות 

מערכת  כיבוי אש חיצונית לכל האתר כולל התחברות לקו מים   – חצרות מערכת ניקוז משטחי תיירות  
  ציבורי ראשי קיים  קיים. 

עם המפרט הבין המשרדי    יש לקרוא את המפרט הטכני המיוחד ולפרשו יחד  :כלליות   הערות-02-07
 מים, ביוב, ניקוז, חפירה-57צביעה,  -11מתקני חשמל,  -08תברואה   מתקני -07מקדמות,  00: ולפי פרקיו   

הוראות  זה הוזכר במפורש או לא.   ותיעול. כמוכן הוא בא להשלים את המפרט הטכני הכללי בין אם
בסעיפים השונים   העדכני, תקנים שונים לכל העבודות והחומרים שיכללו  1205הל"ת(  (למתקני תברואה  

לכל העבודות כמצוין בכתב הכמויות. כאשר לשמות היצרנים או הספקים באם נזכרו בין סעיפי המפרט  
ר עדיף על מוצרים  להסיק מזה שהוא מוצ המיוחד או בכתב הכמויות יש להתייחס כאל דוגמא בלבד ואין

המהנדס דעת  שיקול  לפי  תהיה  זה  מסוג  העדפה  הדגשה,  לשם  באשר  \מפקח\אחרים,  העבודה.  נותן 
יכולת הספקה והבטחת אורך חיים ותקופת פעולה תקינה    לאיכויות, טיב החומר, עלות, איכות הביצוע,

 .בפועלביום הביצוע  באחריות הקבלן. כל ההוראות יהיו כאילו העדכניות ביותר הינן
אי התאמה בין מסמך לאחר   : מסוכם במפורש כי בכל מקרה של סתירה אועדיפות בין מסמכים -03-07

 סדר העדיפויות לשם ביצוע וקביעת המחיר כאשר הקודם יראה כעדיף על המאוחר יהיה כדלקמן: 
 הכמויות.  . כתב1
 . תוכניות. 2
 . מפרט טכני מיוחד. 3
 . מפרט טכני כללי. 4
 למתקני תברואה.  הוראות. 5

 .. תקנים ומפרטים טכניים של היצרנים השונים6

אחרים-04-07 קבלנים  עם  וניהול :תיאום  אחרים  קבלנים  עם  בשיתוף   תיאום  להיות  חייב  הפרויקט 
שלמה   הביצוע וזה מיום קבלת אתר העבודה ועד למסירת כל העבודה פעולה הדדי במשך כל תקופת

והתאמת זמני הביצוע כגון, השכלת שרוולים   תיאום מוחלט לכל המערכות השונותותקינה. וזה תוך  
והחריצים לפני   באתר או בחלקים טרומיים שמובאים, יש לדאוג להכנות הפתחים  בחלקי בטון יצוק

היציקה, מעברי קירות. הנחת צנרת בשכבות המילוי השונות או חגורות או קירות לפני הטיח, בשלב  
יחייבו את הקבלן   לריצוף מעברים מדרכות וכול'. כל הנזקים עכב אי תיאום כזה  התשתית או מתחת

 .לבצע ולתקן כל הנזקים על חשבונו הוא ולהחזיר את המצב לקדמותו
 :כללית לחומרים-05-07

   כמצוין בכתב הכמויות יהיו חדשים, לא כל החומרים אשר יסופקו וישמשו לביצוע העבודות השונות
וי  מעולה  תו תקן,  שאוימשומשים,  א", מאיכות  לאביזרים   סוג  בכתב  דוגמאות  לאישור  ידאג  הקבלן 

מהאחריות המלאה לטיב ואיכות   אישור המהנדס או המפקח לדוגמאות לא יפטור את הקבלן   ,שונים
 .החומרים

לפי התוכניות ועל ידיכללית לעבודה -06-07 אנשים מקצועיים בעלי הסמכה   : כל העבודות תבוצענה 
ברציפות    י מנהל עבודה מוסמך, פיקוח ע"י מהנדס אשר יהיה נוכח "ת מתאימה, ניהול העבודה ע מקצועי
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שיון בתוקף, אישורי  ימכנים תקניים ובעלי ר  באתר העבודה, שימוש בכלי העבודה צריך להיות בכלים 
הנ"ל נכונות  על  ימציא תעודות המעידות  לנ"ל בתוקף, הקבלן  יידרש ע משרד העבודה  בו  רגע  "י  בכל 

החפירה תבוצע בכלים קלים וידיים    -המהנדס או המפקח ובמיוחד מדובר באזור מוצהר עתיקות ורגיש  
 בלבד. 

  :מפרט טכני מיוחד לחלקי עבודה-07-07
 צינורות מים קרים בעיקר הגלויים יהיו מצינורות ברזל חשיל מגולוון    מערכת מים וכיבוי אש:-01

דוגמת  40 -סקדיול  מקשה  פוליריטאן  כפולה  חרושתית  עטופים  יהיו  במילוי  קטעים   .APC בהתאם  ,
, מחוברים, בהברגה לרבות כל הספחים הדרושים דוגמת תוצרת "מדגל" המתאימים  593לדרישות ת"י  

  50והגנת הקשתות וההסתעפויות בשטח על ידי סרט מתכווץ כחול    266.3פמ"כ  . לפי דרישות מ255לת"י  
כל הצינורות   על פי הנחיות היצרן, מצע וכיסוי חול לאחר בדיקת הלחץ לנזילות כמפורט להלן.   מ"מ,

 ברזל מגולוון מתאים לנ"ל צורת החיבור ע"י הברגה קונית מחוברים בהברגה ע"י אביזרי מתכת מיציקת
תוצרת טמבור, הצינורות    פשתן תוך שימוש בשמן פשתן או צבע יסוד "מיניום" סינטטי  ואטם מצמר

בעלי קוטר ואופי ישיר ללא מעיקות או סריקות, בקירות   "והאביזרים יהיו חדשים ולא משומשים סוג א 
נקי ללא כל חומר   לחול ים  3:1 סמ מסביב לצינור כאשר יחס המלט   2תבוצע עם עטיפת טיט מלט עובי  

ס"מ יכוסו ע"י רשת אקספנדית וטיט מלט   8  - ברוחב מעל ל ורגאני אגריסיבי בכלל או אחר, חריציםא
 .וייושרו לפני הקיר עוד לפני ההכנות לטיח כנ"ל

  ס"מ  2עובי  3:1 מלט צפוף ויחס  לצינור בטיט צינורות עוברים במילוי ו/או מתחת לריצוף יעטפו מסביב
לפחות מסביב לצינור, מעל עטיפת זפת או פלסטית כפולה חרושתית לרבות תיקוני ראשים אחרי ההנחה  

קונסטרוקציה יוכן שרוול בקוטר מתאים   בכל מקום שבו הצינור  עובר במעברי חלקי  .ובדיקת האטימות
מת  בזמן היציקה ולא יאושר חציבת בטונים בכלל, השרוולים יהיו מצינורות פלדה אים.  בקוטר 

לאחר גמר התקנת הצנרת ואישור ההנחה הקבלן ימלא     .כל חציבת בטונים תקבל אישור המפקח מראש
במילוי או בקרקע יהיו מצינורות   צינורות העוברים  נור לשרוול ע"י מסטיק אקרילי.י המרווחים בין הצ

חול דיוניד   יפתעטיפה חרושתית כפולה ותיקוני העטיפה לאחר הבדיקה. עט נים כנ"ל אך עטופים וומגול
ס"מ לפחות מסביב לצינור, כל הצינורות ובכל המקומות אך ורק   10 ים נקי מחומרים אורגניים בעובי

 .בכיסוי והמילוי העטיפות והמגן יוחל   אישור בדיקות האטימות, התווי בכלל, לאחר אישור
ינור פלסטי מצולב  צ  –  SP-  PIPE-LUNEאופציה ועל פי התכנון מוצע לבצע מצינורות רב שכבתי דוגמת  

כאשר קוטרים המחליפים  על פי    –הכל על פי הנחיות היצרן    –רב שכבתי כולל האביזרים המיוחדים  
 הנחיות היצרן.  

יבוצעו מצינור פלסטיים בהשחלה כולל קופסאות חיבור בקירות,   צינורות מים לקבועות סניטאריים 
 ספק הצינורות.  הכל על פי הנחיות היצרן ובפיקוח שרות שדה של  –מחלקים 

ומגופים-02 מסוג   :ברזים  משומשים  לא  חדשים  גומי  תושבת  עם  אלכסוני  מטיפוס  יהיו  הברזים  כל 
 לפני אספקת החומר לשטח כאשר הדבר אינו פוטר את הקבלן  מעולה. הקבלן ידאג לאשר דוגמאות

שיראה לו כי  רשאי לפסול כל אביזר   מהאחריות הבלעדית לטיב החומרים המסופקים על ידו. המהנדס
על הקבלן   ויחולו  לא בהתאם להוראות המפרט. הקבלן יחליף באופן מיידי וכל ההוצאות בגין כך יהיו 

העבודה וזה תוך ביצוע   מערכת המים תעבור שלב בדיקה כימית וחיטוי לפני מסירת  .ועל חשבונו הוא
ע"י   ובהתייעצות עם משרד הבריאות באזור הבנייה. אופן הביצוע הוא   עבודת חיטוי באחראיות מלאה

חלק לייחוד. כמות המים צריכה להיות מספיקה   מילוי ידני מערכת מנקודה משוטפת לכל הבניין או לכל
מילוי להכניס   להבטחת  שיש  מהכלור  כמות  בכלל.  כל הברזים החדשים  ושטיפת  בבניין  המערכת  כל 

המערכת. לאחר המילוי ועל פי הנחיות משרד הבריאות   מות הנחוצה למילוילמערכת היינה יחסית לכ
העירונית. כמות המים לשטיפה   המערכת היטב ותבוצע שטיפה כללית לכל המערכת במי הרשת  תנוקז

יבוצעו לפי   מים מכל נקודות הצריכה בלי יוצא מן הכולל. בדיקות מעבדה דקות זרימת 5-7 הינה לפחות
 .חיטוי והשטיפה בכלל ועל חשבון הקבלן ובאחריותו ולמספר פעמים להבטחת טיבשקול דעת המהנדס 
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 מערכת השקיה  ומערכת  מים חוץ וכיבוי אש חצרות 
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 מפרט מיוחד לעבודות מים 
  הקדמה כללית:

מפרט מיוחד זה הינו חלק בלתי נפרד ובא להשלים את ההוראות המיוחדות המשלימות למפרט הכללי  
 , בין זה צוין במפורש או לא בתוך מסמכי החוזה. 57בהוצאת הועדה הבין משרדית 

 תיאור העבודה:

ורשת ציבוריים בשטח מדרחוב רחוב  התקנת קווי מים ראשיים   העבודות הכלולות במסגרת החוזה הינם
", הכולל עטיפת שכבת   "APC-4כל הקווים הנם מצינורות פלדה עטופים שכבת סרטירושלים שבצפת.  

אספקת הצינורות, הובלה, פיזור, ביצוע  כולל  , המחיר  ריו מתחת לסרטי בטון דחוס או בטון משוריין
באופן  וחיבור מערכות כנדרש  קת המים  החיבורים הדרושים לחידוש אספחפירה/חציבה/הנחה והשלמת  

 .תקין ומסודר לכל חלקי העבודה
 : עבודות עפר

עבודות העפר יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם  
עבודות העפר הדרושות לביצוע   זה.  לביצוע עבודות במסגרת מכרז, חוזה  ולסעיפים השונים  לפרקים 

יכללו כל עבודות החפירה או החציבה באדמה המקומית על ידי כלים מכניים או בידיים וזה    העבודה
  301.2בכל סוג קרקע או סלע ללא תוספת כל שהיא, חפירת התעלות לעומקים הדרושים תבוצע לפי סעיף  
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של המפרט הכללי והיא תראה ככלולה במחירי היחידה השונים כאשר יש לשמור על רוחב מינימלי של  
 התעלה ובטיחות דפנות התעלה. 

 : עבודות חפירה או חציבה לקוי מים
לפי האמור לעיל עם הדגשה כי עומק התעלות לקוי מים הינו לפי התכנון ולהבטיח כיסוי מינימלי מעל  

 קודקוד הצינור לפי הטבלה דלהלן: 
 .ס"מ 85ס"מ ועומק תחתית הצינור   40  רוחב התעלה 3קוטר הצינור "-
 .ס"מ 90תחתית הצינור   ס"מ ועומק 40  רוחב התעלה 4"קוטר הצינור -
 .ס"מ 95ס"מ ועומק תחתית הצינור   50  רוחב התעלה 6קוטר הצינור "-

ס"מ בנוסף לאמור לעיל לשם רפוד תחתית חול נקי או חומר דק מאושר   10 עומק תחתית החפירה הינו
יפה חיצונית מבטון דחוס, המדידה   ולכל האורך, יש לציין כי גם במידה והקבלן יספק צינורות עם עט

הנ"ל הינה לתחתית התעלה בתנאי כי תחתית התעלה תיושר ולא תכלול אבנים או צוקים בסלע לא  
 .חצוב

מ חופשי כדי  "ס 50 בכל מקום שיש צורך לבצע ריתוך בתוך התעלה, יש לוודא כי מסביב הצינור לפחות-
ותיקוני עטיפה   ריתוך, בדיקה  כולל העמקת התעלה  לאפשר  וכול'. בכל מקרה המחיר עבוד החפירה 

 לריפוד החול וכמוכן כולל ההרחבות ליד הראשים או הרחבות להתקנת האביזרים. 
ביצוע החפירה בתחום כבישים עם ההגבלה לרוחב התעלה ועם הגבלת שיטת הכיסוי החוזר אשר יש -

ס"מ   40 מי מובחר, שכבה אחרונה בעוביס"מ מחומר מקו   20-לבצעו בשכבות עם הידוק לא יותר מ  
בשני שלבים. ביצוע כל עבודות   -96%מחומר גרונלרי סוג א' ומהודק עד צפיפות מקסימלית לא פחות מ

לדפנות   ותמיכות  דיפון  כמו  בעבודה  ובטיחות  הזהירות  אמצעי  כל  נקיטת  תוך  החציבה  או  החפירה 
מיכות וכול' יהיו לפי הוראות המפרט הכללי  התעלה, ניקוז תחתית התעלות וכול', שיטת הדיפון והת 

 ובהתאם. 
על עולה  למרחק שאינו  העודף מתחום אתר העבודה  כל החומר  הן    מ'  2500 הובלת  מגבולות האתר 

באחראיות הקבלן ועליו לקבל אישור שפיכה, כמובן העבודה תכלול פיזור המילוי המורחק לפי הנחיות  
 .ולפי שביעת רצון הגורם האחראי בתחום הזה 301.1.8 המפרט הכללי

חציבת צוין    חפירה או  בכלים מכניים כשאינו אפשרי, באם לא  תעלות במקומות מוגבלים, השימוש 
כתב הכמויות ייראה כאילו המחיר כלול במחירי היחידה השונים, ולא תשולם לקבלן כל תוספת  אחרת ב

א  16-שהיא עבור שימוש בכלים שונים או עבודות בידיים, כל הטיפול הדרוש יהיה בהתאם לסעיף הנ"ל  
 רק באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 : עטיפת חול

צינור תהיה מחול נקי אשר יהיה ללא חומרים אורגניים,  בכל מקום שיצוין ביצוע עטיפת חול מסביב ל
אשפה, אבנים ותבוצע רק כשלב ראשון בתחתית התעלה תפוזר שכבה ראשונה ולאחר הנחת הצינור,  
חיבורו ובדיקת שיפועים והיושר יכוסה בשלבים תוך הידוק מתאים על ידי תוספת מים כפי שיהיה צורך  

קתו ייראו ככלולים במחירי היחידה, רק באם לא צוין אחרת  בכך. המחירים עבור עטיפת החול ואספ
ס"מ מסביב לצינור באם לא צוין אחרת    15בכתב הכמויות. עטיפת החול תבוצע במידה סופית עובי  

 במפרט הכמויות.
 :מילוי חומר חוזר

חומר   מובחר,  מחומר  מקומי  מילוי  יבוצע  חרושתי  בטון  שעטוף  הצינור  מעל  או  החול  עטיפת  מעל 
גרירי וחופשי מכל אבנים, פסולת    -ס"מ ויהיה דק    -30ציבה או החפירה בשכבה הראשונה בעובי כהח

 או חומרים אורגניים. 

המפקח רשאי וזכותו הבלעדית לקבוע את איכות המילוי ותיאום העניינים לצורך כיסוי התעלות ויש  
מאושר,   למקום  העודפים  סילוק  המילוי,  בחירת  רצונו,  לשביעת  רק  במחירי  לבצעו  ככלולים  ייראו 

 .היחידה השונים

המיוחד הטכני  משרדי   המפרט  הבין  הכללי  המפרט  להנחיות  משלים  מפרט  הינו  מים  קווי  לביצוע 
שבהוצאת הועדה של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון, המפרט המיוחד בא להשלים ואינו מבטל  

ולגופו. כל מערכת המים ובהתאם להנחיות המפרט  אותו אלא אם צוין הדבר במפורש ובנוגע לכל עניין  
המיוחד הזה, יש לבצעה לפי הנחיות המפרט הכללי ובהתאם להוראות המנהל למשק מים על יד משרד  

 הפנים והרשות המקומית המטפלת בעניין. 
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 : חיבורי הצינורות וריתוכם
ולאים או מעל תוואי  יבוצע ברציפות כאשר הצינור מונח מעל תמיכות בצד התעלה מעל שקי חול ממ

התעלה מעל תמיכות, העניין טעון אישור המהנדס המפקח, רצוי לרתך את הצינורות כשהם מונחים מעל  
שקי חול במספר שני שקים לכל צינור לצד התעלה כמובן הצד החופשי. החלקים שרותכו יחד יורדו לתוך  

אורך התעלה ומיושרת ככל האפשר  התעלה ויחוברו זה לזה כמובן מעל תחתית ישרה עם ריפוד חול לכל  
למניעת בטן ושינוי מבנה הצינורות. הורדת הצינורות תבוצע רק בהרמה והורדה ע"י כלי מכני כאשר  
המרחק המקסימלי בין קצה חופשי של הצינורות ונקודת התפיסה לפי קוטר ובכדי למנוע גרימת נזקים  

 לציפוי פנימי, הוא: 
 'מ 15 מ' ומרחק בין תפיסות  6ינו  המרחק המקסימלי ה  4לצינור קוטר "-
 'מ 24 מ' ומרחק בין תפיסות  8המרחק המקסימלי הינו    6לצינור קוטר "-

 'מ 27 מ' ומרחק בין תפיסות  9המקסימלי הינו   המרחק  8לצינור קוטר "-
 : ריתוכים וחתוכים

הריתוכים תחולנה במידה  כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת קשת מוגנת, כל הדרישות הנוגעות לטיב  -
שווה על ריתוך בסיבוב או על ריתוך במצב קבוע, כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים  
נושאי תעודות רתך מוסמך מהמפעל, נציג שירות שדה המפעל חייב לבדוק כל רתך בנפרד ולוודא כי אכן  

להשתמש  אין  הריתוך  בעת  רתכים.  ובמבחן  בקריטריונים  עומד  כל    הוא  רתכים,  לשני  אחת  במכונה 
 מכונה תשמש רק רתך נפרד וצוות אחת בלבד. 

 ,  8/1והקוטר יהיה "  -610ו  6010 האלקטרודות אשר תאושרנה לשימוש תהיינה רק המתאימות לת"י -
 ובהתאם למחזור הריתוך ולעובי דופן הצינור.   16/3"-, ו 32/5"-ו
ימדד  ימ"מ ו 1.5 - 2.0 והמרחק בין כל שני ראשים יהיה לפחותנור יוכנו לריתוך כך שהפזה יקצוות הצ -

מ. בכל  " מ  1תוך בטנדרטיים, התזוזה הרדיאלית של הצינור בתוך התעלה לא תעלה על  יע"י מדידי ר
חישוק התופס את הצינורות  -מקום שיש בו דרישה להחזיק ולהבטיח מפתחים קבועים יש להשתמש ב

אשר ריתוך השורש יבטיח תפיסה טובה של כל היקף הצינור.    מבחוץ, אין להרוס את החישוקים עד 
הצ כאשר  קבוע  במצב  השורש  ריתוך  כאשר  י ביצוע  ולמעט  התעלה  לצד  חול  שקי  או  אדנים  מעל  נור 

אפשרית הזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש לכל היקף הצינור, עובי מחזור השורש יהיה לפחות  
ור יש לנקות את התפר מכל סיבים, קשקשים ולכלוך, את הניקוי  מ, לאחר השלמת כל מחזור ומחז " מ  2.5

ריתוך ומברשת פלדה, "  יש לעשות בעזרת פטיש  ריתוך   3/8לצינורות קוטר  - לא פחות משני מחזורי 
מ, לאחר ניקוי יסודי בפטיש  "מ   3מ כאשר מחזור אחרון יהיה בערך  "מ  3-3.5חזור המילוי יהיה עובי  מ

 בה. ריתוך ומברשת פלדה חדה וטו
לשם קבלת המשכיות הציפוי  -EXPNDI מוש בינורות עם ציפוי בטון פנימי מלט צמנט ירותכו תוך שיצ-

כאשר השימוש לפי השיטה הבאה: ניקוי קצוות הצינור היטב במברשת פלדה בכל הכיוונים, ערבוב טוב  
למרוח    כמות של האבקה "שתספיק לשימוש לחצי שעה" במים נקיים ולאחר הרטבת קצוות הצינורות

ידי    2.0-שני הקצוות בעובי כ זו כל פגיעה הנראות לעין והקטנות על  מ"מ כמוכן יש לתקן בהזדמנות 
לזו, לתפוס ע"י ריתוכים קלים "פיקים" לנגב היטב את   זו  מריחת משחה, לאחר הצבת שני הקצוות 

שורש יש    ריתוך  -התפר הראשון     C 120-הקצוות ממשחה מיותרת, ולייבש המשחה בחימום קל של כ
אמפ', בעודף מהמשחה המעורבבת אין להשתמש   100 כאשר הזרם לא יעלה על  610 לרתך באלקטרודה

 שימוש חוזר. 
הסתעפות אביזרי  בצמתים   במקום  חדירה  ריתוכי  לבצע  יאושר  לא  רק   -לצמתים   להשתמש  יש 

ידי התאמת  נור הראשי וזה על  י באביזרים חרושתיים כלומר לשם התאמת קוטר ההסתעפות לקוטר הצ
 נעל מורחבת עם ציפוי בטון פנים והכל תוצרת המפעל המייצר. -נור מוביל ראשייהנעל להיקף צ

וירותכו לקו בצורה   40 .אביזרים שונים במידה ויאושרו לשימוש חרושתיים עם ציפוי בטון פנימי סק-
החיתוכים לפלחים  שהיא, השימוש בקטעים " פלחים "  -אנכית ללא צורך בביצוע סטייה רדיאלית כל

על ידי משור חשמלי או דיסק חשמלי, לא יאושר שימוש בברנר שריפה בשום מקרה, הציפוי הפנימי חייב  
   -איקספנדו -להיות באופן מוסדר לשם המשך הביצוע והתיקון במשחת ה

 אוגנים:
ר פנימי,  הקבלן ירתך בנוסף לריתוך חיצוני גם ריתוך תפ SLIP ON כל האוגנים יהיו מסוג המתלבשות
 .חייב להיות תמיד פלס כל החורים והאוגנים לחיבור המגופים -תוך התאמה ודיוק וכיוון הברגים 

 : תיקוני ריתוכים
באם יתגלו נקבי מחט וקעקועים בריתוכים, בעיקר בתפר עליון ומחזור עליון, קעקועים ופגמים כאשר  

כל תיקון יש להסיר הפגם על ידי חיטוט    לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע  -מ"מ   1.0 עומקם אינו עולה על 
ויתגלו סדקים   יוסרו במפרשת פלדה, בכל מקרה  וכל הקשקושים  ליטוש או חיתוך בלהבה  באזמיל, 

 תוך, יש לחתוך את כל ראש הריתוך ולבצעו מחדש. יבר
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  :בדיקות רדיוגראפיות 
של   בשיעור  רדיוגראפיה  צילומי  עריכת  לדרוש  רשאי  ראשי  % 10המהנדס  הריתוך     ממספר 

המעובדים/חתוכים באתר ו/או החרושתיים, מחיר הנ"ל ייראה ככלול במחירי היחידה השונים, בכל  
כמות   לאותו  בנוסף  ראשים  אותם  תיקוני  לאחר  חוזרת  בדיקה  תיערך  שליליות  תוצאות  של  מקרה 

זכר  ובאותו קטע שהתוצאות לא היו מוצלחות, עד לקבלת תוצאות סופיות מקובלות, כל ההוצאות כנ
 לעיל על חשבון הקבלן.  

 :תיקוני עטיפה חיצונית 
פגמים בבידוד עטיפה חיצונית מזפת או מיריעות פלסטיות, הקבלן יפתח חלון מסביב לפגם מגולה, יבצע  
וניגוב   חשמלית  פלדה  מברשת  יד  על  ניקוי  יבצע  הברזל,  לגילוי  עד  הבידוד  שכבות  כל  של  הורדה 

כה ביטומנית עם פריימר לכל השטח המגולה, ליפוף סרט תיקון  בסמרטוט נקי ויבש, צביעה על ידי ל
 שיסופק על ידי המפעל המייצר בקטעים ובשתי השכבות הנתונים לכך. 

 :עבודות בטונים ושוחות מגופים
ובקוטר מתאים לתוכניות אך   658 שוחות המגופים יבוצעו מחוליות טרומיות מבטון לפי תקן ישראלי

 להלן: כללית לפי הרשימה 
 ס"מ.  50-60 + רקורד קוני בתוך שוחה קוטר פנימי 2"-עד ל 1מגופים קוטר "
 ס"מ.  60-80 דרסר מאוגן בתוך שוחה קוטר פנימי +  4"-ו  3מגופים קוטר "

 ס"מ.  100 דרסר  מאוגן בתוך שוחה קוטר פנימי +  6-8-10" מגופים קוטר

ס"מ לפחות לכל הקטרים,   15 למגוף ס"מ לפחות, חופש תחזוקה מתחת  20 תחתית השוחה שכבת חצץ 
יה יושבת מעל  י, החול6או "  4ס"מ לצנרת" -70ו 2"- ס"מ ל 50 גובה השוחה מעל קודקוד הצינור לפחות 

ס"מ ובגובה עד קודקוד הצינור כולל חיבור    25בלוקי בטון מלאים לכל היקף התחתית וברוחב לפחות  
הקוטר   לפי  בעגול  ההיקף  שמירת  עם  ביניהם  מלט  תחתית  בטיט  לצקת  אלטרנטיבה  לחוליה,  שווה 

ס"מ ולגובה    20נור המים בשני הקצוות, עובי קיר התחתית לפחות  יהשוחה עם השכלת שרוול מסביב לצ
עד קודקוד הצינור לפחות, כאשר בכל המקרים הצינור עובר חופשי מבין הבלוקים עם איטום המרווחים  

טיפת הצינור החרושתית תיפסק רק בתוך השוחה  במסטיק אקרילי או פקונגים מגומי ניופרן גמיש. ע
, קוטר הפקק  489משני הצדדים. מכסאות ותקרות יבוצעו משלושה חלקים טרומיים המתאימים לת"י 

טון, בתוך מרווח   8לעומס    103.2ס"מ בלבד, כל המכסים מטיפוס    50ס"מ לשוחות קוטר    40ס"מ או    50
 טון.  25לעומס  103.1הכבישים מטיפוס 

 :הגנה קטודית-גישור וחיוץ   עבודות

הקבלן יבדוק היטב ענין הראשים שיש צורך לבצע הגנה נגד היווצרות מעגלי חשמל, החיוץ ייעשה ע"י  
בגמר הרכבת אביזרי החיוץ המזמין    קטעי צינורות מאוגנים עם מחברים ואביזרי חיוץ לתוך האוגנים,

יזופת בזפת חם, משני צידי האוגנים או אביזרי  מקום החיוץ    יערוך בדיקה כללית וכשהקו מלא מים,
 החיוץ, יש לרתך שני כבלים גלויים ולהניחם גלויים עד לנקודת המדידה בתוך ארון החשמל. 

 : מגופים

תוצרת   T-4000 כל המגופים יהיו מטיפוס ברזל יציקה, מגופי טריז למעבר מלא, המגופים יהיו מטיפוס
 SLIP או ש"ע, אוגנים בהתאם דוגמת מתלבשים 130 וס מס'רפאל או ש"ע כולל חצי דרסר דגם קרא 

ON, לקוטר המגוף ומספר הדרוש, אורך מתאים לאפשר   פקונגים וברגים לפי דרישות היצרן בהתאם
מ"מ בנוסף לעובי חתכי האביזרים, כל האביזרים והברגים לאחר ניקוי    -12תחזוקה נוחה אך לא יותר מ 

 בפריימר רווי ביטומן בשתי שכבות. בעו יצהיטב והברשה במברשת פלדה י
  :י' 17ב' ועד  17בניגוד לאמור בפסקה 

בטון דחוס או סרטי בטון, כל הצינורות  -עם עטיפת בטון חיצוני 32/5" כל הצינורות יהיו פלדה עובי דופן
מילוי המשחה   עם  הפעמון  לראש  בשיטה השחלה  יהיה  חיבורם  קצר,  פעמון  או  פעמון  ראש  עם  יהיו 

תוך בהתאם שני תפרים כפי שפורט לעיל, תיקוני העטיפה על פי הנחיות  ייקס" תוך לחיצה, ר"סיקה פל
היצרן תוך ניקוי ראשוני מריחת לקה ביטומנית, קשירת ראש הריתוך עם לוחות קרטון פלסטי ומילוי  
מעל רשת הברזל בטון מתאים תוך שימוש בחומרים להקשת ואטימת הבטון, כל החומר מסופק על ידי  

 נורות ובכמות מינימלית, יש לתאם כמות החומר לפי ראשי הריתוך שיש צורך לעשות תיקון. י רן הציצ

נור ותיקוני העטיפה, המילוי החוזר יבוצע מחומר מקומי כמובן מובחר ללא  ימילוי חוזר לאחר הנחת הצ
 בהיותר מילוי מחומר מובחר והידוק התעלות לפי מפרט העבודה.  2ס"מ או "  7אבנים בגודל עד 

 : ברזי כיבוי אש
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מחוברים בהברגה או מאוגנים,    2 - 3דו כיחידה קומפלט אשר כוללת ברז כיבוי "דברזי כיבוי אש ימ
 2תוצרת " פומס בע"ם או ש"ע עם כיפת מגן וידית סמויה, מצויד עם מחבר שטורץ קוטר "   3טר " קו

1/2" זקף  מעל  מותקן  במרוכז,  למזמין  כמובן  יימסר  המפתח  או    1.05בגוזה    4,  אספלט  פני  מעל  מ' 
בוי,  וחיבור ברז הכי  3לריתוך, אביזר חרושתי מצופה בטון, ריתוך אוגן "   3/4מדרכות סופיים, מעבר " 

נור הראשי על ידי קטע אופקי בקרקע כנדרש לפי מיקום הברז, אך מחיר ברז  יחיבור הקטע אנכי לצ 
גוש עיגון בקשת    2.5הכיבוי יכלול מידה ממוצעת   מ' לכל ברז כיבוי. לפני כיסוי התעלה הקבלן יבצע 

 ס"מ.  40\50\50ף האנכי בגודל לפחות  ימתחת לזק 
 :נקודות אויר

בו   מקום  זאת,  בכל  להתקין  יידרש  השטח  תנאי  ולפי  במקרה  או  אוטומטי  אויר  שחרור  ברז  מסומן 
נור, מגוף אלכסוני כנדרש,  יבנקודות שעלול להצטבר כיסי אויר, ברז אויר יבוצע בחיבור מקודקוד הצ

לפי התוכנית תוצרת ארי או ש"ע,    1או "  2ניפל כפול, ברז שחרור אויר אוטומטי דוגמת קינטי כפול "
 .או לחץ בדיקה שנדרש לפי התוכנית\בהתחשב ללחץ עבודה ו כמובן

 :חיבורי בית וצרכנים

ביצוע הכנות לחיבורים בעתיד כולל ביצוע זקף בתוך המתחם המוצע לעתיד, מחיר סעיף חיבור הבית  
" מופה  הלחמת  הראשי,  מהקו  הסתעפות  היתר:  בין  יכלול  "  2הבודד  והכמויות    1או  התוכנית  לפי 

הצ זני בקודקוד  בהתאם,  כפול  ניפל  בחציוור,  או  החלקה  לתוך  עד  בקרקע  אופקי  קטע  מעבר,  ת  יוית 
ס"מ מעל פני קרקע    50ית לעליה בתוך החלקה, זקף עד לגובה לפחות  והכביש לפי מפרט הכמויות, זו

ית וניפל כפול וחיבור אספקה והתקנת מגוף אלכסוני דוגמת דורות או ש"ע ופקק בסוף הקו,  ו סופיים, זו
ר עבור חיבור בית יכלול אספקה/הובלה והתקנת כל האמור לעיל עם ציון קוטר החיבור, אורך  המחי

ביתי, היתרה מעבר לכמות הנ"ל תיכלל במדידה,    2.5נור הכלול במחיר עד  יהצ מ' ממוצע לכל חיבור 
 כמובן המחיר כולל חפירה או חציבה לאורך החיבור עד ההסתעפות ועטיפת חול וכיסוי חוזר כנדרש. 

 
 : בדיקת לחץ-שטיפת קווים

מיד לאחר השלמת חיבורים לכל האביזרים וחיזוק הברגים, הקבלן יבצע מילוי הקו מהנקודה הגבוהה  
ביותר, הכנסת ספוג השטיפה לפי הנחיות המפעל. לאחר דחיפת הספוג וניקוי הצינורות כנדרש, הכנסת  

ת מהמים לשפיכה חופשית על מנת  מ'/שניה. רק לאחר הזרמת כמו  0.5  -המים במהירות שלא יותר מ
דקות זרימה מהקו הראשי וכול'.    10לשטיפת הקו, ולאחר התחלת זרימת מים נקיים או לפחות לאחר  

ידי   על  בכלל,  מהמערכת  האויר  והוצאת  הפקקים  כל  אטימות  הבטחת  לאחר  תבוצע  הלחץ  בדיקת 
ש בבדיקה, קווים מרותכים  משאבה ידנית או חשמלית כאחד תוך לחיצת כמות מים עד קבלת לחץ כנדר

אטמ' "בנקודה הגבוהה ביותר", לאחר שעתים תיערך בדיקה וחיפוש אחר טפטוף או    12לחץ בדיקה  
דליפה, הקבלן יקפיד על מסירת נתוני לחץ הבדיקה למפקח והוא מצידו יבדוק עמידות המערכת ללא  

 מן הבדיקה. אטמ' תוך ז 0.5  -שעות, לא יאושר מפל לחץ יותר מ 18ירידת לחץ תוך 
 :חיטוי קווי המים

לאחר בדיקת הלחץ והשלמת כל החיבורים לצנרת משנית וכול' יחול הקבלן להבטיח איכות הקוים תוך  
וים חדשים, הקוים ירוקנו ממי הבדיקה לחלוטין, כל המערכת תמולא מחדש במים  ועריכת חיטוי לק 
יישמר באטימות, לאחר מכן ירוקן    שעות הקו  12גרם כלור לכל מ"ק מים, ולמשך    30המכילים כמות  

יוזרמו לחיבורי בית חדשים ומועברים לקו חדש.   הקו ממי הכלור לחלוטין וימולא מים טריים אשר 
בדיקת איכות המים לאחר החיטוי תבוצע בהשגחת משרד הבריאות ובאישור המהנדס לנכונות הצעדים  

ניקוי קווים,  חיטוי ואישורו לבצוע    שננקטו על ידי הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות בעריכת השטיפה,
יראה ככלולים במחירי היחידה השונים ולא תשולם תוספת כל שהיא על מהות הבדיקות   החיבורים 

 וכמה פעמים היה צורך לבצע בדיקות או חיטוי. 
 : תוכניות לאחר הביצוע

מש אשר  ביצוע  לאחר  תוכניות  יכין  הקבלן  המהנדס  ידי  על  ואישורה  העבודה  גמר  כל  לאחר  קפות 
סימון   הקווים,  ועומק  קוטר  הקווים,  תוואי  המגופים,  שוחות  מיקום  למיניהם,  והמתקנים  המערכת 
הקווים במדויק על גבי התוכנית, מקום וקטור ברזי האוויר, ברזי הכיבוי, שוברי הלחץ, נקודות חיבורי  

דיסק  הכנת  כולל  הנ"ל   החומר  יכין  הקבלן  וכול',  ההכנות  וקוטר  הבודדים  בתוכנת    הבית  ממוחשב 
, על רקע דיסק התכנון אותו הקבלן ידאג לקבלו בהתחלת העבודה. תוכנית  14אוטוקאד, לפחות גרסה  

לאחר הביצוע לא תוכלנה לשמש בסיס לכל תביעה כספית שהיא מצד הקבלן במיוחד באם יתגלה כי  
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נית ייראה ככלול  השינויים או התוספות לא אושרו על ידי המהנדס במשך הביצוע. עלות עריכת התוכ
 במחירי היחידה השונים. 

 :מערכת ניקוז מגרש וחצרות
לפועל  סימון  -א' ויוצאו  מוסמך  מודד  באמצעות  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  יסומנו  העבודה  חלקי  כל   :

הבלעדי   האחראי  יהיה  הקבלן  והמפרטים.  התוכניות  ולפי  הגורמים  וכל  הפיקוח  עם  הדוק  בתיאום 
 .תה הסופית בשלמותה למהנדס האחראילסימנים למערכת עד למסיר 

ר: חפירה או חציבה באדמת המקום וביצועה בכלים מכניים או בידיים כפי שיידרש  עבודות העפ-ב' 
ואשר מובהר מראש כי מחיר היחידה הינו משותף בין שזה חציבה ובין שזה חפירה ובכלל בכלי מכני או  

כלים וחלקי    הבטיחותיים הדרושים להבטחת חיי בני אדם,בידיים. המחיר יראה ככולל כל הסידורים  
המהנדס   עם  יותאמו  לנקוט  צורך  שיש  הבטיחות  ואמצעי  השונים  החפירה  אמצעי  השונים,  העבודה 
האחראי, רוחב התעלות הינו לפי סוג הקרקע ועל פי המפרטים המיוחדים והשונים לעבודות חפירה בכל  

 .סוגי הקרקע השונים
כיבכל מקרה של חפי  ומודגש בזאת מראש  ברור  חפירה מיותרת מתחת   מקרה בכל רה מיותרת  של 

הקבלן חייב    עיים בין זה קווי מים, ביוב, ניקוז, תאי ביוב, מים וניקוז או אחרים,קקר-למתקנים תת 
הבדיקה הקבלן יבצע ההנחה   ס"מ ורק עם אישור תוצאות -25כ  של בעובי לבצע הידוק מבוקר בשכבות 

אלטרנטיבה לנ"ל הקבלן יבצע מילוי חוזר בחול ים נקי    .המיותרת חזר במקום החפירהמעל המילוי המו
הבדיקה   שיטת  והרטבה,  למילוי  מתמדת  מכנית  ויברציה  עם  מתמשכת  והרטבה  בשכבות  מילוי  ע"י 

 והאישור הינה באחריות המהנדס האחראי. 

ולל בין היתר מילוי החומר  סעיף החפירה או החציבה הינו על פי המפרט הכללי של עבודות עפר אשר כ
המאושר כמילוי חוזר וכל הטיפול הדרוש לכך, סילוק עודפי החפירה בכל הכמות היוצאת מעבר לביצוע  
העבודה וסילוק חומר העודף למרחק לפי המפרט הכללי פרק עבודות מילוי ועפר לפחות מחוץ לאתר  

 .העבודה לפי אשור המפקח

ש"ע לביוב עם מחברי ראש   או SN-8יהיו מצינור פי.וי.סי נושא ת"י  :  ביוב הניקוז ו/או ה צינורות -ג'  
קיר או יציאת צינור   חרושתיים, בכל מקרה חיבור הצינור עם חלקי בטון כגון שוחה ביוב או מפל או מפל

חופשי מקיר בטון או בלוקים יהיה החיבור אך ורק ע"י מחבר מיוחד חרוט דוגמת מחבר מופה חרוטה  
מ"א, בכל מקום יהיה   4-3 תוצרת מפעל היצרן. אורך הצינורות הינו לפי הנהוג במפעל  לחיבור לתא ביוב

צורך בחיתוך והתאמה למרחקים המוכתבים בתוכניות, הקבלן חייב לבצע חריטה מכנית ע"י מכשיר  
רי מחורר דוגמת תוצרת וולטה כרמיאה העטופים  וחריטה. צינורות ניקוז המגרש יהיו מצינורות שרש

 כני מאושר על ידי הרשות לספורט. טובד גיא

  658ניקוז יהיו מחוליות טרומיות. צינורות בטון לחוץ ת"י\: שוחות הבקרה לביובשוחות הבקרה  -ה' 
רום פני השוחות יתואם למרות   קוטר ועומק השוחה לפי התוכנית והגבהים המתוכננים/החתכים, כאשר

כנית פיתוח כל האתר ובתיאום עם התוכנית  והמתוכנן בתשזה כתוב בתוכנית הכללית יש לתאמו לגובה  
 .הכללית בנוגע לעומק השוחה במידה ויהיה צורך להגדלת הקוטר בכלל יחסית לעומק

  5-ס"מ מעל שכבת בטון רזה של כ 12 עובי לפחות  200-תחתית השוחה או הרצפה תהיה בטון מזוין ב
נור  יס"מ מעל צ 10 יבור הגבהת השוחה עד לפחותמ"מ. קוצים לח 10 קוטר 15\15 ס"מ, זיון הרצפה רשת

 15\15 הכניסה ז"א מעל פני מחבר השוחה הגבוה ביותר בקירות השוחה בכלל, זיון ההגבהה יהי רשת 
ומסגרת   10 קוטר פקק  עם  סטנדרטי  פרט  לפי  במקום  מיציקה  או  תבוצע  התקרה  הגובה,  לכל  מ"מ 

וק המכסה והמסגרת בלבד לשם התאמה לפני כביש  מחוברים לבטון שבשלב מאוחר יותר יהיה ניתן לפיר 
ס"מ   54 הפיתוח מסביב בכלל. או מתקרה טרומית משלושה חלקים, חלק ראשון כתקרה עם פתח   /

ושקע למסגרת הפקק. מסגרת ופקק סטנדרטיים תוצרת מפעל מוזאיקה או ש"ע נושאי תו תקן לעומס  
והעי השוחה  תחתית  והתוכניות.  הכמויות  כתב  לפי  כיווני  הדרוש  לפי  בלבד  ביוב  לתאי  יבוצע  בוד 

נור  יקוטר צ   2\3החיבורים והיציאות, מילוי העיבוד מטיט מלט ללא אבנים כלל, גובה התעלה לפחות  
בציר המתעל ברדיוס   היציאה עם הבטחת כניסה לפי כיוון היציאה להבטחת המשכיות הצינור וחיבור

השוחה מבפנים יהיו חלקים ומטיח בטיט מלט עם    הומוגני ומקצועי ולפי הנחיות המפרט הכללי. קירות
כאשר מדובר    5:1- החלקה בכף פלדת ברזל לכל היקף השוחה ולכל גובהה, שיפוע שני צידי המתעל הינו כ

 .בביצוע מפל פנימי הינו לפי אותן הנחיות דלעיל בתוספת רדיוס הזרימה האנכי ליד האופקי
והמחירי הכמויות  בכתב  שנקוב  כפי  השוחה  העבודה  מחיר  כל  ביצוע  חציבה,  חפירה,  ככולל  יראה  ם 

המפרטת לעיל, אספקה והתקנת מחברי השוחה החרוטים בעת יציקת קירות השוחה ודפנותיה, אספקה  
לשימוש בתבנית   והתקנת תבניות פנים חוץ בכל מקרה שבו הקבלן ישתמש בתבנית פנימית יהיה צורך
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ה ע"י מילוי מבוקר וצפוף מהודק לפי הנ"ל. הדירוג  חיצונית מחומר דומה. כיסוי ומילוי מסביב לשוח 
   .לפי קוטר השוחה והעומק ועל פי כתב הכמויות

הביובמכסאות-ז' ושוחות  עומס מרכזי   : לתא הבקרה  ציון  עם  ב.ב. מס. קטלוגי  טון    8יהיו מטיפוס 
 489 באם לא צוין אחרת כתוספת לנ"ל אשר ישולם בנפרד. כל  המיכסאות יתאימו לת"י    103:2מס

כאשר חתומים ומאושרים לשימוש ומסוג א'. מחיר המיכסאות יראה ככלול במחיר השוחה הכולל אלא  
 אם לא צוין אחרת כתוספת עבור עומס אחר. 

 כללי ושונות:   12-07
 

 אופני מדידה: -01

לכל הפרויקט, הכמויות הנקובות הינן אך ורק לשם    העבודה תימדד כמצוין בכתב הכמויות כקומפלט
ואין הקבלן זכאי לכל תוספת שהיא באם יתגלה שהכמות הינה בפועל מעבר   עריכה תקציבית בלבד, 

בנוגע לכמות   הכמויות הנקובות בכתב הכמויות מחייבות את נותן העבודה להערכה. מודגש בזה כי אין
 .העבודה בכלל לאתר או להזמנה\חומר דרוש או חיוני להספקה ו

הכמויות והמחירים כאשר   והתוספות ישולם לפי המחירים הנקובים בכתב  : עבור השינוייםשינויים-02
השינוי   לתשלום הינה הכמות שתאושר על ידי המזמין מראש בטרם הביצוע ובמקרה של אישור  הכמות

 .בלבד
 הנקובים בכתב הכמויות:  מחירי היחידה-03

יריהם הינם לאומדן תקציבי ולהגדרת עלות החוזה, המחיר יראה כמחיר כולל  למרות שהכמויות ומח 
כל הסעיפים ביחד וכל סעיף משלים את הסעיפים האחרים. בכל מקרה ליד הכמות לא ימולא מחיר  
היחידה, מחיר אותן כמויות יחושב כאילו נכללו במחירי שאר סעיפי כתב הכמויות ולא תשולם מכל  

  .היא עכב מקרה כנ"לסיבה שהיא כל תוספת ש 
 התשלום:  -04

שיקול דעת המפקח. עכב   כל העבודה או חלקי העבודה השונים וזה לפי יהיה לפי מדידה בפועל עם סיום
הגדלה או הקטנת סעיפים אחדים או אם בכלל כל הסעיפים או כל אחד בנפרד לא תחול כל תוספת או  

  הקטנה למחירי היחידה הנקובים. 
   יחידות מדידה:אופני מדידה ו-05

הכמות הינה בפועל מעבר להערכה. מודגש בזה כי אין הכמויות הנקובות בכתב הכמויות מחייבות את  
 .העבודה בכלל או להזמנה לאתר\בנוגע לכמות חומר דרוש או חיוני להספקה ו נותן העבודה

 :אופני מדידה ויחידות מדידה-06
 מטר אורך    -מ"א -  יחידת מדידה.     \עומק\מטר גובה-  'מ-  

 מטר רבוע  -מ"ר   - מטר מעוקב.                             -  מ"ק-   
 'שעת עבודה ברג'י לפועל, כלי מכני וכול -  ש"ע- -         .יחידה, מספר חתיכות-  י"ח -  

 יחידת קומפלט מושלמת.                     -  קומ-  
 
 "אופני המדידה לחלקי העבודה השונים    

לאביזרים שונים או הפחתה עבור   -   ללא  תוספת  נטו  הצינור  יימדדו לאורך  כל הצינורות לסוגיהם 
 .אביזרים אך ורק באם צוין במיוחד על כך

 .רו בשטח עם סיום העבודה והשלמתהאביזרים, כלים וכל הכמויות הנקובות כיחידה, ייספ -  
 .נור ועל פי פירוט בכל סעיף לחודיסוג הצ \עומק\קווי ביוב חוץ יימדדו  לפי הקוטר -  

סוג   -   ציון  עם  העליונים  המכסה  לפני  עד  העיבוד  תחתית  בין  ועומק  קוטר  לפי  בקרה  שוחות 
 .קוטר\המכסה
 : הצהרת הקבלן: הערות

כתב הכמויות וכל התוכניות המצורפות וכמוכן כל הפרטים  את  הקבלן מצהיר בזה כי הוא למד והבין  
למד היטב המפרט הטכני המיוחד לכל פרטיו   הסטנדרטיים שבהוצאת משרד הבינוי והשיכון ואכן הוא 
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י נפרד  והאמור בו, וערך כל הביקורת הדרושה לתוכניות וכתבי הכמויות והמפרט, אשר מהווים חלק בלת
יחול עליהם כל תוספת בשל אי הבנה או סטייה כל שהיא בבצוע   מהחוזה, המחירים הינם קבועים ולא

 או במיקום לקוי הדורש ביצוע חוזר. 
 

 ע ל  ה ח ת ו ם   ב א  ה    י  ו ל ר א
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 עבודות חשמל  – 08פרק 

 הנדסת חשמל ואזרחית )שמעון אלבז((  –)זיו 

 במפרט הכללי. 18, 08, 01המהווה השלמה לנאמר בפרקים 

 מפרט כללי  – 00פרק 
 תכולת העבודות במסגרת פרק זה: .1

 בצוע מתקן תאורת חוץ.  .א
 כריזה ומצלמה.  –תשתית "תקשורת"  .ב
 עבודות חשמל.  .ג

שיון לעסק בבצוע  יכל חלקיו יעשה על ידי חשמלאי בעל רבצוע עבודות מתקן תאורת חוץ על  .2
על קבלן החשמל    שיונות,יתקנות בדבר ר –בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  עבודות חשמל,

- להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט
תאורת כבישים ורחובות ובעל סיווג   – 270.על קבלן החשמל להיות בעל סיווג מקצועי 1969

,עם הגשת  ISO 9001לעבודות חשמל ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות   – 160מקצועי  
  ISO 9001תעודת  שיון בר תוקף וצילום רשום בפנקס הקבלנים,י הציג צילום ריש ל  ההצעה,

 הנ"ל.  160 -ו  270וצילום אישור על הסיווגים  
ע"י נציגי המזמין    "בזק" יהיה מאושר לעבודות הנ"ל,-קבלן עבודות תשתית "תקשורת" .3

 סיונו בעבודות מסוג הנ"ל.יובאחריותו להציג מסמכים המעידים על נ
שאת באחריות מלאה לגבי עמידה בכל הקשור לבטיחות וגהות העבודה במסגרת  על הקבלן ל .4

עבודות החשמל המתוארות במפרט טכני מיוחד זה ובתוכניות החשמל כמוגדר בחוקי העבודה  
כל תביעה או נזק שייגרם כתוצאה מאי עמידה בחוקים אלו   וחוקי החשמל של מדינת ישראל.

 לכל דין.   תוטל האחריות על הקבלן המבצע בכפוף
על הקבלן המבצע לבדוק שקיימים אישורים חפירה מכל הרשויות המוסמכות: "בזק", הוט,   .5

חב' חשמל, המועצה, משטרה וכו',לפני תחילת העבודות. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד  
 יהיה על חשבון הקבלן.  המתקנים הנ"ל,

  ' "בזק" וחב' חשמל,על הקבלן המבצע לקחת בחשבון שקיימים כבלים תת קרקעיים של חב .6
ביוב וכו' בשטח מתחם העבודה ולכן החפירה באזור של קווים תת קרקעיים קיימים   מים,

  כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה, תעשה בעבודת ידיים או בגישושים ולא בציוד מכני כבד.
 כולל השגחת נציג הרשות והמפקח. 

בהתאמה לחוק    חשמל והתקשורת",ה "כל העבודות המפורטות בפרק זה תבוצענה ע"י קבלן   .7
בהתאם לתקנים הישראלים השונים ובהתאם  החשמל, על כל ההוראות והתוספות שבו,

 למפרטים המחייבים בעבודה זו והם:

 מפרט טכני מיוחד זה. -

משרדית המעודכן )משנת  -למתקני חשמל בהוצאת הועדה הבין 08המפרט הכללי   -
2001 .) 

 על כל חלקיו.   1220תקן ישראלי  -

 . 2005משרדית משנת -בהוצאת הועדה הבין 18ט כללי לתשתיות "תקשורת" מפר -
מ.נ.מ. יהיה  - תשתית מתקן "תקשורת"/מולטימדיה הקבלן המבצע את מתקן תאורת חוץ, .8

ארונות   תאי בקרה, כבלים, אחראי על התשתיות וציוד שיסופק על ידו והותקן כגון )צנרת,
גופי תאורה וכו'( וצנרת חשמל עד  רה,עמודי תאו  "תקשורת", מרכזיית הדלקה, חשמל,

 נציגי מולטימדיה "טוקן" והמזמין.  לקבלה סופית של המתקן ממתכנן החשמל,
קבלן החשמל יהיה אחראי על טיב העבודה במשך שנה מיום מסירת מתקן התאורה לנציגי   .9

 אישורים בכתב. -המזמין 
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  שסופק והותקן על ידו )צנרת,קבלן ה"תקשורת" יהיה אחראי על טיב העבודה תשתיות וציוד  .10
 שוחות וכו'( עד לקבלה של תשתית מתקן הנ"ל ע"י נציגי פקוח "בזק". 

 קבלן עבודות  חשמל יהיה אחראי על טיב העבודות והציוד שסופק והותקן על ידו )צנרת, .11
 כבלים וכו'( ועד קבלה של העבודות הנ"ל ע"י פקוח והמתכנן החשמל. 

  ובכתב הכמויות לרבות גופי תאורה חוץ,   תוכניותמפורט בכל הציוד החשמלי ולא החשמלי ה .12
  ,תוכניותיסופקו בהתאם לדגם ולתוצרת בהתאמה מלאה ל מגשים, זרועות, עמודי תאורה,

 מפרט טכני מיוחד זה וכתב כמויות.
  זכותו של הקבלן לספק ציוד שווה ערך בתנאי שיאושר בכתב ע"י המפקח על מנת להסיר ספק,

 יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות:ציוד שווה ערך  
בהעדר תקן    צורני איכות החומר ובעל תקן ישראלי.  פיזיות,  מכניות,  חשמליות,  פוטומטריות, 

מתאים, בינלאומיים.  ישראלי  לתקנים  המסופק  הציוד  תו    יתאים  עם  ייוצרו  התאורה  גופי 
מזמין בעל שרות שוטף  השגחה של מכון התקנים בארץ או בחו"ל מייצרן מוכר ומאושר ע"י ה

ספק/קבלן הציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה או ציוד    ואמין בארץ.
שירות אספקת חלקי חילוף וכו'    אחר המסמיך אותו למכור ולשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות,

 לתקופה של שנתיים לפחות מיום מסירות המתקן למזמין.
התאמת   של  הסופית  חשמל  הקביעה  למזמין/מתכנן  תשמר  הספק/קבלן  ע"י  המוצע  הציוד 

 . ןקביעתו תהיה סופית וללא עוררי
אישור סופי לקבלת מתקן התאורה החדש יינתן ע"י נציגי המזמין רק לאחר שהקבלן המבצע   .13

נתונים של ספק   לפני בצוע של יצרן עמודי תאורה,  תוכניותמסר על חשבונו תיק מתקן הכולל: 
עומק הטמנה של הצנרת   רדינטות ארציות,והכוללות קוא  AS MADE תוכניות   גופי תאורה,

מרכזייה    סוג ומיקום תאי בקרה, עמודי תאורה, ון(,סוג וכמות הצנרת,)קצה עליון וקצה תחת
לפחות. אישור נציגי המזמין. הנו תנאי   2010וכו',דיסקט עם קבצים בתוכנת אוטוקאד 

עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא    לתשלום חשבון סופי עבור עבודות מתקן התאורה.
 תשלום בגינה תוספת. 

 כריזה ומצלמה.  –ת" קבלת תשתית מתקן "תקשור .14
סופי לקבלת תשתית מתקן "תקשורת"   רק    -אישור  פקוח/המזמין/המתכנן,  נציגי  ע"י  יינתן 

חשבונו   על  מסר  "התקשורת"  שקבלן  עדות    3לאחר  תוכניות  הכוללות  AS MADEסטים   ,
וכמות  ורקוא תחתון(,סוג  וקצה  עליון  )קצה  הצנרת  של  הטמנה  עומק  ארציות,  דינטות 

וכו'.דיסק עם קבצים בתוכנת אוטוקאד  הצנרת,סוג ומיק  אישור    לפחות.  2010ום תאי בקרה 
עבודה זו כלולה במחירי    נציגי המזמין הינו תנאי לתשלום חשבון סופי עבור עבודות "תקשורת".

 היחידה ולא תשולם בגינה תוספת. 
 קבלת עבודות חשמל.  .15

ר שהקבלן מסר על חשבונו  רק לאח  אישור סופי לקבלת עבודות חשמל יינתן ע"י נציגי המזמין,
עומק הטמנה של הצנרת    דינטות ארציות,ור,הכוללות קואAS MADEסטים תוכניות עדות    3

וכמות הצנרת, וקצה תחתון(,סוג  עליון  ומיקום פסקים,  )קצה  דיסק עם קבצים בתוכנת    סוג 
עבור    לפחות.  2010אוטוקאד   סופי  חשבון  לתשלום  תנאי  הינו  המזמין  נציגי  עבודות  אישור 

 עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינה תוספת.  אזרחיות חשמל.
כל האמור במפרט מיוחד זה בעדיפות ראשונה על כל האמור והרשום בכל המסמכים האחרים   .16

אלא אם יש סתירה בינו לבין החוק או   המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה,
  מפרטים טכניים של החברות, ויות יהיה באופן הבא: החוק,במקרה כזה סדר העדיפ התקן,

 ולאחר כך המפרט המיוחד. 

 (.08.09.080כ"כ  , קבלת עבודות תאורה, "תקשורת" וחשמל )13-15סעיפי  .17
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 תשתיות חשמל ו"תקשורת" )כריזה ומצלמה(.  עבודות מתקן תאורת חוץ,

 עבודות מתקן תאורת חוץ – 08.01פרק 
 כללי  01.01

מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל/תאורה ו"תקשורת" )כריזה ומצלמה( ברחוב 
ירושלים, צפת. כל העבודות בפרויקט זה כפופות לנאמר במפרט הכללי למתקני חשמל 

 כולל כל דרישות הביצוע, טיב החומרים ואופני המדידה. – 18, 08, 01פרקי 
 אור העבודהית 01.02

  חח"י, לת אישורי חפירה רשויות )כגון עירייה,זיהויי התשתיות הקיימות וקב .1
 "בזק", הוט וכו'(. 

 ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורה. .2
 פתיחת כביש/חניה לצורך מעברים לתאורה.  .3
 (.V24-12ולדית   V220השחלת כבלים וחיווט )הן לתאורה רגילה  .4
 הארקות ומוליכי נחושת גלויה במקביל לכבלים. .5
 דות לעמודי תאורה )תשומת לב לחלופות(. ביצוע יסו .6
 התקנת עמודי תאורה ופנסים שונים.  .7
 לוטים/מונומנטים.י תאורת ש .8
 . 6147לשדרוג ובנוסף מרכזייה חדשב  447מרכזיית  -מרכזיות מאור  .9

עד לקבלת העבודה ע"י המזמין )דמי   קבלת "המתקן" ע"י הפקוח והמתכנן, .10
 בדיקה, 

 כלולים במחירי  היחידה(. לעבודות חשמל/תאורה, ע"ח הקבלן ו
 ( 08.03.010 -08.03.050)כ"כ   וכיסויים  חפירה של תעלות 01.03

ס"מ    60-90בכבלים או בידיים ברוחבי    חפירה ו/או חציבת תעלות בכל סוגי הקרקע, 
העבודה כוללת את כל   כנית. וס"מ באדמה תבוצענה בהתאם לפרט שבת   70ובעומק עד  

.הצנורות ומוליכי הארקה יונחו בין שתי שכבות  08במפרט  שירותי הלוואי המפורטים  
דיונות   שכבה.  10  -חול  כל  עובי  ויוחדרו חהצ  ס"מ  אורכם  לכל  שלמים  יהיו  נורות 

 מ"מ קוטר.  8נורות יושחלו חוטי משיכה מניילון  חבכל הצ ליסודות עמודי התאורה.
מבחוץ נברר נקי    על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי חוזר ו/או מחומר המובא

יש ליישר   עם סיום עבודות התעלה,  וכו'.ההידוק צריך להיעשות תוך רציפות ואחידות.
 ולנקות את השטח לגמרי. 

פני השטח או מעברים, בגלל  ויידרש שינוי בעומק  יעשה שינוי העומק באופן    במידה 
 הדרגתי איטי וללא כפופים חדים. 

במקומות    מוקדם של מפקח הפרוייקט.  נורות והכבלים ללא אישוריאין לכסות את הצ
אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות   שיש בהם אותו שטח שנפתח באותו יום.

לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה עשוי מרצועת פי.ו.סי. עם כיתוב בעברית   פתוחים.
ס"מ מתחת לפני הקרקע   40בעומק של  –כדוגמת חח"י  –ובערבית זהירות כבל חשמל  

 ם. הסופיי
עם  מראש  זאת  על הקבלן לתאם  יהיה  או מדרכה  כביש  של  פתיחה  ותידרש  במידה 

התנועה, ומחלקת  הדרכים  תיאום   מחלקת  מח'  של  היתר  ולקבל  המשטרה  עם  וכן 
מראש. אלה  לעבודות  המועצה  של  לפי    הנדסי  יבוצע  כבישים  ו/או  מדרכות  תיקון 

מיקום העמודים וגובה   החפירה,הקבלן יסמן בשטח את תוואי   ההוראות של המועצה.
הקבלן יתקן ויחדש   הבסיסים ע"י מודד מוסמך לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח,

 בכל עת את סימונם של תוואי החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי. 
סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך התחשבות 

הש בתוואי.רותייבכל  והנמצאים  לעיל  המוזכרים  הרשויות  של  אישור   ם  לאחר  רק 
חפירה ו/או חציבה    נתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציבה.יהסימון גם על ידי המפקח י 

 זקף לחובתו. יללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם י
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 שילוט רחובות מוארים,  המיקום הסופי של עמודי התאורה מכווני התנועה המוארים,
המיקום הסופי והסוג של מכווני   יקבע בשטח בתיאום עם המפקח והמהנדס המתכנן. 

 התנועה המוארים יהיה באישור מהנדס התנועה. 
נציג המועצה והמפקח   אין לבצע יסודות לעמודי תאורה ללא אישור מתכנן החשמל,

העמודים, של  הסופי  לעיל  יב  למיקום  לאמור  בהתאם  שלא  באחריותו  צוע  יהיה 
 זקף לחובתו. יהבלעדית של הקבלן וכל נזק שייגרם י

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 ס"מ.   20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א
 ס"מ. 50 – נור מים או ביוב יבהצטלבות בין כבל חשמל לצ .ב
 ס"מ.  50 – זק" בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי "ב .ג
 גשושים במקומות נדרשים ובצוע העתקה, לפי הנחיות פקוח בשטח.  .ד
דרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לא שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור  יבמידה וי .ה

והדבר   יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר,
 לא יהווה עילה לתוספת כספית.

 ( 08.01.100-08.01.010)כ"כ  צנרת חשמל     401.0             
שרשורי דו שכבתי ועומדים בדרישות ת"י    צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי. קשיח,

צנרת החשמל תונח    כנית התאורה.ונור יהיה בהתאם לת י סוג הצ  4519, ת"י  728,  532
פעמון(   )ראש  מצמד  ותכלול  מראש  שתוכננה  באדמה  חפירות  יהיה בתוך  וחבורה 

בנוסף צנרת החשמל תכלול כיתוב   נור.ימ' לצ  6באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של  
שנת יצור   שבוע  יצור,  לוגו מועצה תאורה,  בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן,

נורות החשמל מסוג פי.וי.סי. קשיח ודו שכבתי י יש לאטום את קצות צ  וקוטר חיצוני.
רכזיית מאור ויסודות עמודי תארה בחומר מסוג פוליאוריתן  מ  הנכנסים לתאי בקרה,
 מוקצף עמיד נגד אש. 

 נורות: יגמר צ
הצ ההנחה,י קצוות  לאחר  יסתמו  ואבנים.  נורות  חול  כניסת  שאין   למניעת  במקרה 

יש להשאיר רזרבה באורך   נורות להכניסם לתוך תא או ארון,י אפשרות בזמן הנחת צ
הסימון ימוקם   נור,ייש לסמן את הצ  נור או לכופפו.ילפחות ולאטום את קצה הצ  מ',  0.5

 כל זה כלול במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.  ס"מ מעל לפני הקרקע. 20 -כ
 נורות בשוחות )גובים(:יגמר הצ

נורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית התא יהצ
 ס"מ.  10 -יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ נורות י קצוות הצ ס"מ לפחות. 15

יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך 
נור יש לאטום בעזרת פקק אטימה יאת הקצה הפנימי של הצ  רסמים.כמניעת מים ומ

לאחר האטימה יש   נור או בחומר מסוג פוליאוריתן מוקצף עמיד נגד אש.ימתאים לצ
מ' חבל משיכה מכל צד של החבור שיחבר לצידו הפנימי של האטם וחוטי    1  -שאיר כלה

כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין עבודות   המשיכה יהיו קשורים.
 הנ"ל. 

 (. 08.02.070, 08.08.020)כ"כ  הארקות מנחושת 01.05
במקביל   –חופשי ממ"ר יותקן בחפירות  35-50מוליך הארקה שזור מנחושת  .1

פרט לקטעים של מעברי כביש המוליך יוחדר עד לתא   – נורות )ולא בתוכם( ילצ
נור מריכף נפרד  יע"י כיפוף והשחלות בצ  אלא, האביזרים שבעמוד ללא חיתוכו,

מוליך הארקה   מ"מ לפחות ביסוד ולהמשיכו לעמוד או לחבור הבא. 29בקוטר 
 בל מתאים ומותקן בלחץ. יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כ

 . (08.08.020)כ"כ כמתואר בכ"כ  אלקטרודות הארקה, .2
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08.03.110-)כ"כ  יסודות לעמודי תאורה ומשטחי תשתית – יציקת בטונים  01.06
8.03.1300   ,08.03.060 .) 

כנית  ויסודות לעמודי תאורה מתוכננים יהיו בהתאם למידות המצוינות בת .א
חפירת חבור לשם יציקת היסוד איננה חול או  תאורה פרטים. במידה ותחתית 

המחיר נכלל במחירי   ס"מ נוספים, ולמלא שכבה זו בחול.  10יש לחפור   כורכר,
 היסוד. 

מגול מתכתית  ומסגרת  תבנית  להכין  קביעת  וויש  לשם  "כיסא"  ומרותכת  נת 
ב של  היסוד,והמקום המדויק  של    רגי  ומותאמים למרחקים  שיהיו מאונכים  כך 

 נים.ווות היסוד שיהיו מגולהחורים בפלט 
ם דו שכבתיים מדגם "מגנום" או  ינורות שרשורי ייוכנסו צ  30-בתוך היסוד מסוג ב 

צ וכן  הכבלים  העברת  לשם   לכיוונים  יש"ע  הארקה  מוליכי  עבור  מריכף  נורות 
מקסימליים, וברדיוסים  כניסתם.יהצ   הדרושים  לשם  היסוד  למרכז  יגיעו   נורות 

ופינתיים,בעמודים   נורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים  יצ   2יוכנסו    קיצוניים 
נורות יקשרו יחד במרכז והם  יכל הצ  נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד. 

העבודה תכלול שרוולים פלסטיים    ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.  20  -יבלטו כ
מהבטון    רגי היסודוממולאים גריז להגנת ב  ( או ש"ע,RADOLIDמדגם "רדוליד" )
אחרות. עמוד    ופגיעות  יסוד  לבין  בגינה  עמוד  יסוד  בין  מחירים  הבדל  יהיה  לא 

 כלול במחירי היסוד.  מחיר כל הנ"ל, בריצוף.
על הקבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון יסודות לעמודי תאורה מתוכננים   .ב

 עם נציגי המועצה ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם.
ן מבצע יסודות לעמודי תאורה להביא תכנית יסוד עמוד תאורה  באחריות קבל .ג

תאורה/פרטים ממהנדס בניין מורשה לפני יציקת    תוכניותמכל סוג המתואר ב
  מפקח והמזמין. מתכנן החשמל, יסודות לעמודי התאורה לאישור קונסטרוקטור,

מחיר כל הנ"ל כלול    .מערכות אחרות אין לצקת יסודות בטון לעמודים מעל
 חיר היסוד. במ

יש מצב שהעומקים לא תקניים ויש צורך בפלטת    במסגרת זיהויי התשתיות, .ד
 . (08.03.060)כ"כ הנחיות בשטח   יציקת בטון מזויין מעליהם.

 ( 08.03.100-08.03.070)כ"כ בריכות מעבר לכבלי חשמל/"תקשורת"   01.07
ב הבריכות   .תוכניותהבריכות ישמשו בריכות מעבר ובריכות בקרה בהתאם למפורט 

 1.0ס"מ ובעומק עד    80ס"מ,  60נור בקוטר  יבצורת צ  –  358יהיו בטון טרומיות בת"י  
 12.5וסמל של המועצה )תאורה(,בעל חוזק של    489מ' עם מכסה מרובע ממתכת ת"ר  

 התאורה.  תוכניותטון במסעה בהתאם ל 40  -טון במדרכה ו
 או בשיטת תקע שקע. נור לבריכה יעשה באמצעות מצמדיםיהחבור בין הצ

 ס"מ ותצויידנה במוצא לצורך ניקוז.  15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
חבור   ס"מ באזור גינון כולל את התקנתה,  15מחיר הבריכה עם הגבהה מבטון בגובה  

 נורות וכל יתר החומרים הדרושים לבצוע העבודה. יצ
בידיים, או  בכבלים  החפירה/חציבה  את  כוללת  העזר,  כל  העבודה  הכלים   חומרי 

 והאביזרים הדרושים. 
 עמודי תאורה 01.08

 ( 08.03.140)כ"כ רגי יסוד יצוקים בבטון, בבסיסי עמודי תאורה  ופלטות וב .א
 . תוכניותברגים ליסודות יהיו בקטרים ואורכים בהתאם לפרטים ב

גובה ברגיי היסוד מעל היסוד העליונים תהיה כזאת שמאפשרת התקנת אום אחד  
לפלטת העמוד לרבות דיסק קפיצי ושני אומים מעל הפלטה כאשר הברגת  מתחת  

 האום השני תהיה לכל עומקו של אום. 
רגי היסוד בחלק העליון של היסוד בעת היציקה ע"י השחלת  ויש להגן על הברגת ב

 צינור פלסטי כפיף למניעת כניסת בטון. 
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ני החלודה יבוצע  רגי היסוד )ביציאה מהבטון( והגנתם מפוציפוי פלטת היסוד וב 
 . 918באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים בהתאם לתקן ישראלי 

 תשומת לב לחלופות: 
מ'   1.5  -אורך כל עוגן כ מכופפים למידות הפלטת יסוד בטון. 1רגי יסוד "וב .1

*(4.) 
  יש להיערך לחישובי והנחיות קונסטרוקטור וקבלת הוראות בצוע מהמפקח, .2

 לפי פרטים. 
 במחירי היחידה. כל הנ"ל כלולים 

 ( 08.07.010, 08.03.080)כ"כ נת וומכלול עמודי תאורה מפלדה מגול .ב
בעלי חתך   נת,וועמוד/תאורה בגבהים שונים יהיו מפלדה מגול מכלול עמוד, .1

מ"מ(,לפי מפרט טכני   4.0מ' ) 3.5/7.0  -עגול מדורג בקטרים שונים בגבהי כ
 ופרטים. 

בתוך הפתח, בעמוד   חבורים.העמודים יכללו פתח עבור "דלת" מגש  .2
התאורה, יעשו סידורים נאותים להרכבת מגש אביזרים כמקובל על נציגי  

 המזמין. 
בתוך פתח "דלת" בעמודי התאורה יעשה סידור מתאים לתפיסת פלך פלדה   .3

עם אום עשוי   3/8" לשם תפיסת בורג הארקה מפליז בקוטר "Uבצורת "
 פליז. 

כאשר   רגים אלן שקועים מנירוסטה,עמוד התאורה כולל מכסה מפלדה עם ב .4
 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 

נת ויהיו בקוטר בהתאם לתקן ישראלי  וו רגי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוב .5
 כנית התאורה/פרטים. וובהתאם להוראות ייצרן העמודים ות 1חלק   1225

תו תקן   ס"מ ונושאים 30כל עמודי התאורה יכללו "שרוול עיבוי" באורך  .6
ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן  

 הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.
קוחו  יהעמודים יבוצעו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובפ .7

 . ISO 9002ובעל אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 
התאורה מס'  העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי   .8

מאושרות ע"י מהנדס אזרחי   תוכניותהקבלן יספק  במהדורתו החדשה.  812
בהתחשב בסוג אופי הקרקע   – לעמודים בצרוף הנחיות בניית/יציקת הבסיס 

לרבות בדיקת הקרקע   הנ"ל כלול במחירי היחידה,  לכ וכמות הפנסים בראש.
 )במידה ותידרש( תהיה ע"ח הקבלן. 

העמודים יוצבו   ורק בעזרת כלים מכנים ומנופים.עמודי התאורה יוצבו אך   .9
 נים.וובצורה אנכית בעזרת מערכת האומים והדסקיות שיהיו מגול

רגי היסוד  ולאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו ימרחו ב .10
שחור עם הגנה בבד   והאומים כולל פלטת העמוד ושרוול חיזוק באריקוט

יוטה )יש לשפוך זפת חמה על כל פלטת עמוד התאורה ועל חלק הפנימי בתוך  
עמוד התאורה עד תום שרוול עיבוי(,לאחר מכן יש למלא בבטון רזה את  

 המרווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה. 
  20* 5בחתך  ס"מ, 20פס הארקה לעמוד יהיה פליז מצופה בדיל באורך עד   .11

 .3/8ולל ברגים בקוטר " כ מ"מ.
גובה   ס"מ,  3מספר העמוד: גודל הספרות  כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף. .12

 מ'.  1.7המספר מעל פני השטח 
 ( 08.07.030צביעת עמודי תאורה על פי שיטת צביעה של יועץ הצבע )כ"כ  01.09

היצרן   במפעל  תבוצע  הם  חיזוקיהם  וצנרת  התאורה  עמודי  מכלול  . בתנורצביעת 
 הצבע/גוון יקבע ע"י האדריכל.
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 (. 08.10.035-08.10.010, 08.07.030-08.07.010גופי תאורה )כ"כ         01.10
וכתב כמויות. הנורות לבחירת המתכנן.   תוכניות הפנסים לתאורה יהיו לפי  .א

 הפנסים כוללים אספקה, הובלה והתקנה. 
מכלול עמוד תאורה ו"פנסי תאורה" ומצלמה + כריזה. גובה ברוטו של   .1

 מ' וכל  7.0העמוד  
 (.08.07.020כ"כ המכלול/הציוד אורגינלי )

מ'( להארת המתחם שליד העירייה   3.5גוף תאורה לעמודים הנמוכים ) .2
 (. 08.07.040כ"כ  חוב ירושלים )ולאורך ר 

כ"כ גופי תאורה הצפה הנבחרים, באלומות אור וצבע ואיכותיים ) .3
08.07.050-08.07.060 .) 

 (. 08.07.080כ"כ מ' על יסוד בטון )  1.1 -עמודוני הארה היקפית, בגובה כ .4
סרטים לדיים כמתואר, ציוד ורכיבים אורגינליים מחוזקים  .5

 לקונסטרוקציית המבנה  
 (. 08.07.085כ"כ )

כמתואר בכ"כ בקופסה אטומה, כולל צבע, כגוון הסלעים.   –"הדרייברים"  .6
 . (08.07.090-08.07.100)כ"כ מיקומם "סמויים"  

 דוגמאות וצורה. .ב
  ללא יוצא מן הכלל,   על הקבלן להביא אישור דוגמא של כל אחד מגופי התאורה,

הכמויות. בכתב  ידי    שיצוינו  על  יאושרו  הנ"ל  הגופים  החשמל,כל  לפני    מתכנן 
צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפרוייקט    רכישה של כל הגופים לשטח הפרוייקט.

 במסגרת הצבעים שקיימים אצל יצרן הגופים. 
 ( 08.07.120)כ"כ מגש אביזרים   –ציוד ההדלקה  01.11

מ' ייכלל כאמור לעיל   4.0ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמודי תאורה בגובה עד 
 אך בפתח העמוד יותקן מגש חבורים שיכלול מאז"ים ומהדקים.  הגופים,בתוך 

 מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפתחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד. 
מ"מ עמיד בטמפרטורה   2מגש החבורים יהיה מחומר פוליקרבונט )כבה מאליו( בעובי 

 מעלות.   120
תחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך הפ

 חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. 
 למגש יהיה גגון שיגן על הציוד המורכב. 

מאושרים על ידי מכון   האביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח,
 התקנים. 

שנים אחריות ת"ר   5עם  השופט" או ש"ע,-המשנקים יהיו מתוצרת "עין 
  0.92או ש"ע מתאימים לקבלת כופל ההספק של   COMARרת ,הקבלים תוצ60923

 . 61048ת"ר   לפחות,
עגול מתכתי או ש"ע מותאמים לעבודה עם   BAG-TURGIהמצתים יהיו מתוצרת 

 ויבטיחו את ההצתה מרחוק.   1451משנקים שיסופקו בתוך גופי התאורה ת"ר 
הכבלים  לכל   " או ש"ע,BC 3" דגם "SOGEXIעל המגש יותקנו מהדקי תוצרת "

צבעי המהדקים חרסינה יהיו בהתאם לצבע גידי כבל   ובהתאם לחתכי הגידים.
כולל מהדקי חרסינה עבור חיבורי הפנסים וכן חיזוק ושלוות עבור כבלים   חשמל.

בצורה ברורה וברת קיימא בציון   כל המחזיקים ישולטו    הנכנסים ויוצאים מהעמוד.
" כושר  C" או "B" א' איפוס 10אז"ים הפאזות וכו'.על המגשים יותקנו מ המעגלים,

 לכל נורה ומא"ז רזרבי בכל עמוד תאורה.  KA10ניתוק 
  10ס"מ עם    20מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה מצופה בדיל מנחושת באורך 

 .HAGER, ABB, MERLIN GREANהמאז"ים יהיו תוצרת חב'    ברגים ודסקיות.
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מגש אביזרים לאישור של מתכנן  לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של 
 החשמל, לצורך קבלת אישור.

 ( 08.02.060-08.02.010)כ"כ כבלי חשמל  01.12
והמוליכים יהיו עשויים   547( תקן ישראלי  N2XY) XLPEכבלי חשמל יהיו מטיפוס 

החשמל ויכללו מפצל מתכווץ על גידי    תוכניותמנחושת ובהתאם לחתך המופיע ב
נורות  ימרכזיית תאורה וכו'.השחלת כבלים בצ אורה,הכבל בכניסה לכל עמוד ת

 נור לפני הכבל. יתעשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני שהושחל בצ 
המשולבות בלוחות חשמל )בחדר   ממרכזיות מאור חדשות,  -כל ההתחברויות  .א

)כ"כ   (. יש לקבל אישור המתכנן לפני ייצור הלוחות השונים1כוז מס'  יהטכני ור
08.05.010) . 

 (.08.02.010 – 08.02.050)כ"כ  תת קרקעיים   N2XYכבלי  –כבילת חשמל  .ב
 . (08.02.060)כ"כ כולל בדיקות רציפות  -מופות   .ג

 מטרדים  01.13
 - תשתית חשמל   .א

לאחר קבלת אישורי המועצה על   קיימת תשתית חשמל ויש לעבוד בזהירות, .1
 (.08.03.060)כ"כ במידת הצורך יוצקו פלטות בטון הפרדה  המצב הקיים.

חפירה בזהירות והעתקת הצנרת לפיי הנחיות   גישוש תשתיות והעתקתם. .2
 (. 08.03.030-08.03.050)כ"כ

( וכן פירוק עמוד  A80 *3בורי מרכזיית מאור חדשה )י תשלומים לחח"י על ח .3
 .  450חח"י מס' 

   :תשתית טלפון /הוט .ב
 זיהויים בתיאום ויחד עם חב' "בזק"/הוט.  .1
קבלת שוברי אגרות ותשלום )במידה   "בזק",בהצעת הקבלן כלול הטפול מול  .2

 ויבוצעו חלק מהעבודות ע"י "בזק"/הוט(. 
 בכתב הכמויות קיימים סעיפי חפירות/צנרת/תאים/יציקות פלטות בטון וכו'.  .3

מוצע רכישת ציוד גישוש, בגלל התשתיות הרבות הקיימות בשטח.   -גששים  .ג
 האחריות הקבלן לכל תקלה, אפילו אם קבל סימונים. 

 . (08.05)תת פרק  ת חשמל  לוחו  01.14
הן ראשוניות ותתכנה עדכונים,    תוכניותלוחות חשמל למיניהן. ה – 08.05תת פרק  .א

 בהתאם לזיהויים ודרישות אחרים. יש לקבל אישור המתכנן מראש, לפי ייצורם. 
 (: 08.05)כ"כ  להלן מפרט הטכני  .ב

  לוחות חשמל יבוצעו ע"י יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.
  וכניות ת. היצרן יגיש סט תוכניותע"י הקבלן תהיה כמתואר ב המרכזייה שתסופק

ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזייה  
המרכזייה תהיה בנויה   סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימת לעיל. 898יהיה עפ"י תקן 

  לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות חברת חשמל מחלקת חל"ב.
  , מתאימה להתקנת חוץ,IP65מים מוגנת  המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר,

 , מורכבת על יסוד בטון. 43629לפי תקן 
ארונות: ארון   2  -המרכזייה בגודל  תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

ארונות  יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ"   עבור מוני חח"י וארון עבור מרכזיית התאורה.
 או ש"ע מאושר. 

, ותכלול  Kעם קלפות  המאושרות ע"י מכון התקנים,  CIהציוד יותקן בקופסאות  
 מקום שמור לקבלים. 

אורך ורוחב כמידות הארגזים   הארגזים יותקנו על יסוד מבטון במידות המצויינות,
היסוד יבלוט מעל   ס"מ במרווח שבין הארונות. 5 -ס"מ מכל צד ו 10 -בתוספת של כ
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כלול ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות  ס"מ( וי 20- פני הקרקע )כ
 מגולוונת בתוך היסוד.

הארונות יכללו הכנה למנעול תליה שיסופק  ע"י מחלקת  ויהיה עם גגון להגנה נגד  
 גשם.

  צירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדה אל חלד ויובטחו בדיסקיות קפיציות. כל הברגים,
ורקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים  כל חלקי הפח הנעים על צירים יא

 ונעלי כבל מתאימים. 
נוסח השילוט    הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים.

 יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 
 בחזית ארונות חשמל יותקן שלט "זהירות חשמל. 

  –הלוחות ישולטו כנדרש  לוחות חשמל )אם יהיו( יעשה מחומרים לא דליקים.
אמפר   0.03מפסקי זרם פחת  "חשמל" בחזית הארון "מפסק זרם ראשי" בלוחות.

 יותקנו בלוחות החשמל. 
  מגני ברק עם נתיכים, עם מנורה ומפסק, PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלורוצנטי  

 הארקה, מהדקים, משגוחן בכניסה ראשית וכו'.  פס  פס אפס,
 החשמל השונים: הערות לייצור הלוחות  .ג

הערות ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור המרכזייה אשר תוגש ע"י הקבלן והיצרן  
 לאישור המתכנן. 

.  כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין  1
יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים   . הכלCIבקופסאות 

 ובקופסאות. בארגזים 
 .  כל החיזוקים יהיו מגולוונים. 2
 .  הלוח יבוצע בהתאם ובאישור המפקח. 3
בגדלים   FGIמדגם  INBAR.  הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת 4

" עם דרגת אטימות לא  YARDENIהמצויינים. הארגזים יכללו צילינדרים "
 . IP65 -פחות מ 

)דגם "ארכו"( אשר יורכבו   CIכל הציוד יותקן בקופסאות פלסטיק משוריין   .5
 על פח העבודה  בתוך  תא הצרכן. 

 מראה הלוח מסומנות לפי ארונות.  תוכניות.  המידות ב6
של   AS MADE. האחד עבור תכנית תוכניותתיקי   2.  יש להתקין בדלת הלוח 7

 תקן התאורה בצומת.של מ AS MADEמרכזת התאורה והשני עבור תכנית 
 .  יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 8
ה יהיו ראשים מבודדים. כמות חיזוקים  יאחת לשני  CI.  הברגים לחיזוק קופסאות 9

ללוח    CIהנ"ל תהיה לפי דרישות היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב. חבור מבנה 
 חיזוקים.   10-8יבוצע ע"י  

 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי ויוגבה עד לקלפות.  .11
יהיו דרך גלנדים. קוטר   CIכל היציאות והכניסות של הקווים למבנה קופסאות   .12

 וכמות הגלנדים  יתאים לכבלים והחוטים המחוברים בלוח, כולל קוים שמורים. 
 . פרטי התקנת ציוד חח"י, לבצע לפי דרישות חח"י. 12
מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם  מ"ז, פקטים,  ג  )מאמ"תים,. ציוד מיתו 13

 ABB,ERLINכמפורט:  898לתקן 
GERIN,SIMENS,G&F ,LEGRAND,ROCKLWELL . 

 . KA10. כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ 14
 . כל הציוד החשמלי  יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.15
ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת מדגם כפי שמסומן    FCצל  -. ממסר ועין פוטו16

 כנית.ובת
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. הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של  17
 הארגז. 

" ו"הארקה"  0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך " 0. חיבורים לפס " 18
" ו"הארקה" ראה תכנית הלוח בגרסתו  0ים לפסי "חיבור   יחובר לבורג נפרד.

 העדכנית. 
 . פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 19
 .CI. חוטי החיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות 20
. מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של  21

 מעגלים שונים. 
. חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל, ללא ירידה  22

 בחתך.
כדי להבטיח כניסה ישירה של   PG. מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כבל  23

 הכבלים למהדקים. 
ס"מ בתוך קופסאות    19בעומק של   CIעל היצרן לבדוק צורך בקופסאות . 24

"  0תית קופסת המהדקים ובין פס "ס"מ בין תח 10מהדקים כדי להבטיח מרחק 
 בתוך הקופסה. 

בתור פרופיל חיזוק    A250. מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה 25
" והארקה, על מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח  0להרכבת המהדקים, פסי " 

 וחיבור נוח.   המרחקים הדרושים למעבר חופשי
 לפי תכנית עדכנית. CI. התקנת הציוד בתוך קופסאות 26
 . התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציב, עם סטופרים בצדדים. 27
כנית עדכנית, גוף  ו. התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לת28

 התאורה יותקן מעל חזית הלוח. 
בברגים עם   CIקופסאות . רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסי  29

 אומים ולא   בורגי פח. 
פתיחת מכסי קופסאות   . לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר",30

CI  ."תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט 
רגי מתכת. נוסח ויבוצעו שלטי "סנדביץ'" מחוזקים היטב במכסים ללא ב   -. שילוט  31

 בלתי מחיק.  טושסימון על הציוד יבוצע בהשלטים ראה תכנית עדכנית. 
 יבוצעו לפי תכנית עדכנית.  –. סרגלי מהדקים 32
 . יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקת בטיחותית של הלוח. 33
 עפ"י תכנית עדכנית.   –. סכמות כוח ופיקוד 34
 . יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות. 35
  2ע"י חוטים וכן לבצע  CIי העבודה של קופסאות  . יש לבצע גשרים בין כל פח36

 גשרים בין פח העבודה של הלוח ופס ההארקה. 
. תכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת  37

 הבצוע. 
. על היצרן לבצע הלוח לפי תכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי  38

 שיידרש  ע"י הקבלן, יש לתאם עם המפקח. כל שינוי  המקצוע.
. הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל, ע"י  39

 מפקח והמתכנן. 
 . ות. תשומת לב הקבלן לכמויות וסוגי השקעים בלוח 40

שילוב ארונות חשמל והמעגלים הנלווים בכל המתחמים. השילובים כוללים החיבורים 
בין   התאורה,ההדדיים  השונים,  עמודי  המעגלים  המוליכים,  הפרדות  התוואי    חתכי 

 לבצוע.  תוכניות המשוער וסימון כל הממצאים השונים ב
 , לפי הנחיות בכתב (08.10.030-08.10.010)כ"כ  שילוטים מוארים  01.15
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 לפי ייעוץ שילוט.  כולל כיתוב וסקטורה, שילוטים מוארים יהיו אטומים ומוגני מים.
  מותקנים על הסלעים, בהספקים מתאימים, בכל שלט יורכבו גופי תאורה לדיים,

  סיונות ודוגמאות ג.ת. ותוצאות ההארה,ינ  להארת השילוט. כלול במחירי יחידה,
 לשביעות המזמין/אדריכל. 

יש לסמן בשילוט   לפי הנחיות מתכנן החשמל.  השילוט המואר יוזן בקו הזנה נפרד,
 ההזנה בשני הקצוות, את מקור ההזנה ואת הצרכן. תיקני ומתאים את כבלי 

 ( 08.04.020-08.04.010בודק חשמל )כ"כ  01.16
באחריות קבלן החשמל להזמין בודק חשמל מוסמך או חח"י לפני הפעלת מתקן  

 כשבוע מראש.  ,עירייהתאורה החדש ולתאם זאת עם ה
ור בודק במידה ויתגלו ליקויים בזמן הבדיקה על קבלן החשמל לתקן ע"ח ולקבל איש

 חשמל מוסמך או בודק חח"י לכשירות מתקן תאורה החדש.
באחריות קבלן החשמל להעביר העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חח"י  

 . עירייהמוסמך לנציגי ה
 כריזה ומצלמה  –"תקשורת"  01.17

זיהויי המערכות הקיימים. כבילה לאורך הרחוב ירושלים, עיליים, לשימוש חוזר   .א
 (.08.02.080 -  08.02.090)כ"כ  

 (.08.07.020,  08.06כנ"ל, לגבי הציוד רמקולים ומצלמה )כ"כ  .ב
 למידע  -עבודות חשמל   – 08.02פרק 

 מבוא 
כל העבודה תבוצע בפקוח ובאישור חח"י. תוואי   עבודות החשמל ייעשו ע"י קבלן מאושר ע"י המזמין.

 כנית תיאום מערכות ובהתחשב בייתר המערכות  והתשתית לכבלי חשמל יבוצע בהתאם לת 

 המתוכננות בפרוייקט. 
 תכולת העבודה  02.01

תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי מערכת   1.1
 קיימת ככל שיידרש.

 עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסויין כולל סרט אזהרה של חשמל.  1.2
 לדרישות המועצה. הנחת צנרת פי.וי.סי. קשיחה בהתאם  1.3
 השחלת כבל מתח נמוך ומתח גבוה בצנרת מתוכננת.  1.4
 פתיחת פסקים לצורך בצוע מופות בהנחיית נציגי המועצה. 1.5

 מסירת המתקן לנציגי המועצה. 1.6
 חפירה  02.02

 כנית. ומ' וברוחב בהתאם לת  2החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חשמל בעומק של עד  

  במידת הצורך על קבלן החשמל לחפור בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים,ב -
מקרה שהחפירה מתבצעת בקרבת תוואי תת קרקעי של כבלי חשמל קיימים  

 ובאישורו של המפקח. 

עבודות החפירה כוללות הריסה וחפירת אספלט קיים בכביש ומדרכה במידת   -
סונם באופן זמני בקרבת  שכבות מבנה הכביש ואח  הוצאת העפר החפור,  הצורך.
 יישור והידוק קרקעית התעלה.  פילוס, מקום.

 סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר בחפירה כו'.  -

עם העפר החפור והחזרת המצב לקדמותו   נורות,ילאחר הנחת הצ כיסוי התעלה, -
הכל בהתאם להנחיות המפקח   .CLSMאו עם חול נקי, מצעים ובטון מסוג /

 והמועצה. 

 וק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח. הוספת או סיל -
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 אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של חח"י.  -
 צנרת תת קרקעית  02.03

.  8קוטר דרג  8או "   6. קשיח "הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל ותהיה מסוג פי.וי.סי
הצנרת תונח על ריפוד חול   ורות.יהצנרת תכלול חוט משיכה תיקני שיושחל בתוך הצנ 

קצות הצנרת   שתונח מעליו. ,בנוסף לשכבת חול כנ"ל, ס"מ לפחות   10בשכבה של 
 יאטמו בפקקים. 

 כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה  02.04

הנדרשים בצנרת מתוכננת תעשה   השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בחתכים
  ע"י קבלן חשמל בפקוח צמוד של נציגי המועצה ובהתאם להנחיות של נציגי המזמין.

בתום השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, באחריות קבלן החשמל להחזיר  
 למחסני המועצה את יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו. 

 עבודות בתוך חצרות ומבנים קיימים  02.05
באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/חדרי   .א

  מדרגות לתאם פגישה עם בעל מבנה ומפקח מטעם המועצה ומפקח הפרוייקט,
בכתב   לצורך תיאום עבודות בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי המבנים,

 ומסירת למפקח הפרוייקט. 
שמל להתחיל בעבודות תשתית  רשאי קבלן הח לאחר קבלת אישור בעלי המבנים, .ב

 מתקן חשמל וגמר העבודות ולהחזיר את המצב לקדמותו.

יהיה    כל נזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל, .ג
 באחריות קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקים שנגרמו על ידו. 

 תיאום עם מפקח מטעם המזמין  02.06

  תוכניותלפני תחילת העבודות לשם קבלת  ה,עיריי ה תיאום העבודה עם מפקח מטעם
מיקום מפסיק וכו',ייעשו ע"י קבלן   בצוע לכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי. וקוטרה,

 החשמל ללא שום תוספת מחיר. 
 קבלת המתקן  02.07

הנו תנאי לתשלום החשבון   עירייהאשור סופי לקבלת המתקן ע"י מפקח מטעם ה
עדות של צנרת וכבלי   תוכניותהסופי ולאחר שהקבלן מסר על חשבונו שלושה סטים מ

 (. 2010בתוכנת אוטוקאד )כולל דיסקט עם קובץ  חשמל,
 למידע  -"בזק"/הוט  –עבודות תשתיות למתקן   – 08.03פרק 

בהתאם   למיניהן,העבודה כוללת בצוע של הכנות תשתיות צנרת למתקן "בזק"/הוט  03.01
 לזיהויים  

ן  במפרט הכללי של הועדה הבי  18בשטח. להלן מהווה השלמה לנאמר בפרק 
 משרדית.

 כללי  03.02
 כל  העבודות יעשו לפי דרישות חב' "בזק" אך ולאחר אישור בכתב מהמפקח.  .א
 להנחיות חב' "בזק". יבוצע ריפוד חול לצנרת בהתאם  .ב
לפני בצוע כל חפירה וכל כיסוי, הקבלן יזמן בעוד מועד את חב' "בזק" ואת מפקח   .ג

שלבי בצוע   סוגי וכמות צנרת ותומכות,  המזמין כדי לאשר את: תוואי החפירה,
הקבלן חייב לקבל אישור בכתב   על כל חריג מהתוכנית,   ומועדי פקוח חב' "בזק".

 מפקוח המזמין. 
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כי לסוג   י לכך שגמר כל עבודה יקבל אישור בכתב מחב' "בזק".הקבלן אחרא .ד
השלב המסויים, נערכה בדיקה של חב' "בזק" ומבחינתם העבודה התקבלה לשלב  

 הקבלן ימסור צילומי האישורים המפקח המזמין.   המסויים שנבדק.
 צורת המדידה של חפירה וצנרת תהיה כפי זו המגדרת לגבי עבודות החשמל.  .ה

 .08תהיה כפי זו המוגדרת לעבודות החשמל בפרק  ים,תכולת המחיר  .ו
 תכולת העבודה  03.03

 . 2005בהוצאות הועדה הין משרדית משנת  18מפרט כללי לתשתיות "תקשורת"  -

 עבודה בהתאם להנחיות מפרט טכני של חב' "בזק".  -

 חפירה וחציבה של תעלות וכיסויין.  -

 הספקת והנחת צנרת "תקשורת". -

 קיימים.התחברות לתאי "בזק"  -

 עליה של צנרת קלה לקירות המבנים.  -

 התאמת תא "בזק" קיים לפיתוח החדש. -

 הגנה על כבלי "בזק" במידת הצורך.  -

 מסירה של ה"תקשורת" לנציגי "בזק".  -
 חפירה של תעלות וכיסויין  03.04

מ'   0.7חפירה ו/או חציבת תעלות בכל סוגי הקרקע בכלים ו/או בידיים ברוחב עד 
כל   העבודה כוללת את כנית.ו תבוצענה בהתאם לפרט שבת ה, מ' באדמ 1.2ובעומק עד 

נורות  יהצ  ומפרט טכני תשתיות של חב' "בזק".  08שירותי הלוואי המפורטים במפרט 
נורות יהיו שלמים לכל  יהצ  ס"מ עובי כל שכבה. 10יונחו בין שתי שכבות חול דיונות  

 תיקניים. נורות יושחלו חבלי משיכה י בכל הצ אורכם ויוחדרו לתאי בקרה. 
על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי חוזר ו/או בחומר המובא מבחוץ נברר נקי  

יש ליישר ולנקות   עם סיום עבודות התעלה, וכו'.ההידוק יעשה תוך רציפות ואחידות. 
 את השטח לגמרי. 

יעשה שינוי העומק באופן    במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים,
 יטי וללא כפופים חדים. הדרגתי א 

 נורות ללא אישור מוקדם של מפקח חב' "בזק" ומפקח הפרוייקט.יאין לכסות את הצ
  כיסויים וכו',של מדרכות וכבישים, תיקונים,  במקומות שיש בהם לבצע פתיחות,

אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות   יתוקן מיד אותו שטח שנפתח באותו יום.
לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה עשוי מרצועת פי.וי.סי. עם כיתוב   פתוחים.

ס"מ   40 -בעומק של כ כדוגמא חח"י, –בעברית ובערבית "זהירות כבל תקשורת" 
 מתחת לפני הקרקע הסופיים.

במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם  
משטרה  ולקבל היתר של מח' תיאום  מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה וכן עם 

תיקון מדרכות ו/או כבישים יבוצע לפי   הנדסי במועצה לעבודות אלה מראש.
 ההוראות של המועצה. 

ע"י מודד   מיקום הצנרת בתאים וגובה, הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה,
 הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונים ולפי הוראות המפקח.  תוכניותלפי ה מוסמך,

 של תוואי החפירה ומיקום התאים אשר שובשו מסיבה כלשהי. 
סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  

רק לאחר   רותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי.יהתחשבות בכל הש
חפירה   חציבה.נתן לקבלן אישור לחפירה ו/או  יאישור הסימון גם על ידי המפקח י 

 זקף לחובתו. יו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם י 
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 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר לשמור על המרחקים הבאים: 
 ס"מ.   20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א
 מ."ס  50 – נור מים או ביוב יצטלבות בין כבל חשמל לצהב .ב
 ס"מ.  50  -מל לצנרת ו/או כבלי "בזק, בהצטלבות בין כבל חש .ג

דרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על  יבמידה וי
יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם והדבר לא יהווה  מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר,

 עילה לתוספת כספית. 
 צנרת "תקשורת"  03.05

ותהיה עשויה מחומר פי.וי.סי. קשיח   858צנרת "תקשורת" תעמוד בדרישות ת"י  .א
צנרת כלול מצמד )ראש פעמון(   מ"מ. 3.6מ"מ קוטר ו/או אחרת ובעובי דופן  110

  וחבורה יהיה באמצעות שקע תקע או באמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים,
,אשר  1חלק  1124העומדת בדרישות ת"ר  האטימות תושג באמצעות טבעת גומה,

נור או באמצעות טבעת גוני  יתורכב בתוך החריץ של השקע ותלחץ על קצה הצ 
  נור.ימ' לצ 6נורות ותגיע באורכים של י אשר יורכבו בין המופה ושני קצות הצ

מ' ביניהם   2בנוסף צנרת התקשורת" תכלול ספייסרים )תומכות( שלא יעלה על  
  עלה פקק לאטימה בתוך התאים,נורות בתילצורך יצירת מרווח בין מספר צ

  לוגו )חב' "בזק"(,שבוע ייצור, כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן,
 שנת ייצור וקוטר חיצוני. 

עם חבלי משיכה   13.5נורות "תקשורת" ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  יצ .ב
גוון   .תוכניותוקוטר בהתאם ל  1531בהתאם לת"י  מ"מ לפחות.  8רופילן פמפולי

 ר שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א'. נויצ

באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם של נציגי פקוח חב' "בזק" לסוג  
 לפני אספקה, לשטח הפרוייקט.  צנרת שתסופק על ידו,

 תאי כבלים/גובים  03.06
עם תקרה ומכסה מתאימים   עשוי בטון, תא בקרה לטלפוניה ומחשוב יהיה חרושתי,

.התא יהיה עם רצפה  4חלק   466התא יתאים לדרישות ת"י   במסמכי החוזה.כמפורט 
  תוכניותכניסות הצנרת והצבת התא יבוצעו בהתאם ל וצווארון עם מוטות עגינה.

בורו לתשתיות כנדרש  יהצבת התא וח  הידוק לפני הצבת התא,  לרבות חפירה,
 מילוי עפר סביב התא והידוק בשכבות.  במסמכי החוזה,

 ומידות תאים לפי סיווג חב' "בזק". להלן סוגי 
 ת של סוגי תאים לשימוש למערכת תקשורת אודוגמ  – 2טבלת מס' 

 
 סוג התא 

 )לפי סיווג חב' "בזק"( 
 מידות פנים התא )במ"מ( 

 רוחב/אורך/גובה 
P 610/610/950 

A1 1270/570/1800 
A2 1430/910/1800 
A3 3000/1500/2000 
A5 2130/1680/2000 
A25 2000/1200/2000 
A401 2400/1100/2000 

 
 התא יסופק עם אביזר מלא ויכלול:   



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

138 
 

סרג לבור ניקוז ודלי פלסטי )במקומות בהם קיימים מי תהום   –התחתית התא  .א
 ום את בור הניקוז בבטון(. תיש לס עיליים,

 עוגנים.  .ב
 תמוכות ופסי מתלה. .ג
 ,כנדרש במסמכי החוזה.1742מתאים לדרישות ת"י  מוט הארקה, .ד

בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר )כגון: כביש ומדרכה( שטח פני   -
 המכסה יבלוט  

 מ"מ מעל פני הציפוי.  2 -כ

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 20עד   15 -בשטח פתוח יבלוט שטח פני מכסה התא ב  -

 .מכסה התא כולל מסגרת וסגר. 489מכסה תא יעמוד בדרישות ת"י  -
 :489פוסים הבאים כמוגדר בת"י ייהיו המכסים מהט  א נאמר אחרת,אם ל

 לפחות.  D400בכביש ובשבילי כבישים  -

 לפחות. B125במקומות אחרים  -
 הגנה כל כבלי "תקשורת" )"בזק"/הוט(  03.07

לפני חפירה    בזק". הגנה על כבלי חב' "בזק" תבוצע במידה ויידרש הדבר ע"י מפקח,
הקבלן ועל חשבונו ובפקוח חב' "בזק" לגילוי עומק קו  יבוצע גישושים באחריות 

על   מ' מפני השטח, 0.5  -במידה וקו "בזק" בעומק קטן מ  "בזק" בתחום הרחוב.
 לפי הנחיות נציגי פקוח חב' "בזק".  הקבלן לבצע הגנת בטון בצורת "ח",

 חבור צנרת חדשה לתא "תקשורת" קיים  03.08

כולל כל   קשורת" חדשה לתא קיים,במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צנרת "ת
בטון וכו'.הכולל תיאום עם נציגי פקוח חב'   סיתות,  העבודות הדרושות: חציבה,

כל פגיעה בכבלי "בזק"   לפני תחילת העבודות תוך כדי פקוח של נציגי "בזק". "בזק",
 קיימים ותוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן המבצע.

 ארונות "תקשורת"  03.09

" עשויים 2גודל "  FGI -" ו 0" גודל "VIורת עבור חב' "בזק" יהיה דגם "ארונות התקש
מנעול   גב עץ, מחומר פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית )"כבה מאליו"( ויכללו סוקל,

 לינדר ומפתח.ירב בריח חצי צ
 נורות יגמר צ 03.10

במקרה שאין   נורות יסתמו לאחר ההנחה למניעת כניסת חול ואבנים.י קצות הצ
נורות להכניסם לתוך תא או ארון )ראה מפרט תאים  י אפשרות בזמן הנחת צ

נור או  י לפחות ולאטום את קצה הצ מ', 0.5וארונות(,יש להשאיר רזרבה באורך 
כל זה כלול   ס"מ מעל פני הקרקע. 20  -הסימון ימוקם כ נור. י יש לסמן את הצ לכופפו.

 במחירי היחידה ולא תשולם תוספת. 
 וחות )גובים(ורות בשי גמר הצנ 03.11

נורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית  יהצ
יש   ס"מ. 10  -נורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מיקצוות הצ לפחות.  ס"מ, 15הגוב 

לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא בצידן הפנימי והחיצוני לצורך מניעת  
 נור.ינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה לציהפנימי של הצאת הקצה   מים ומכרסמים.

מ' חבל משיכה מכל צד של החבור שיחבר לצידו   1 -לאחר האטימה יש להשאיר כ
 הפנימי של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים. 
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 אופני מדידה ותשלום - 08.05פרק 
 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים:  .1

 המיוחד )מפרט זה(.המפרט  .א
שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו   08פרק  .ב

 האחרונה(. 
במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים   .2

האמור במפרט מיוחד זה יהיה   לגבי אופני המדידה והתשלום, המוזכרים לעיל,
 בעדיפות ראשונה. 

  – מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת( מדד  יכל עבודה ת .3
  ללא כל תוספת עבור פתח וכו'. מושלמת ו/או קבוע במקומה, כשהיא גמורה,

מחיר כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט  
המיוחד ו/או נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות  

 בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.אינם נמדדים 
הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנה ומדידה סופית תבוצע   .4

 בסיום העבודה וקבלתה ע"י המזמין או נציגו. 
מיסים   לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות בטוח שונות, .5

ת ציוד ו/או  אפסון ושמיר הובלתם לאתר, סוציאליים, שימוש בכלי עבודה,
אבטחת העבודה המבוצעת על ידו, הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר  

 מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.
מחיר היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים   .6

כגון: חב' "בזק", מקורות, המועצה, משטרה,   הדרושים לשם בצוע העבודה,
 ו', גם אם לא הוזכרו במפורש.קבלנים אחרים, מתכננים וכ 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות   .7
  בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, השימוש במתקני בדיקה,  הדרושות,

בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו ובקורת   ,אם יהיו, תיקון כל הליקויים
 חברות ו/ו המזמין.  

 AS  תוכניותדה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את תשלום עבור המחירי היחי .8
MADE  שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו וכן התשלום עבור האחריות,

 כמפורט במפרט המיוחד.  שעל הקבלן לתת,
כתב   עסקי של מכרז/חוזה זה.  –כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי  .9

של עלויות העבודה   יפים השונים,הכמויות מהווה סיכום וריכוז לפי הסע
כפי שהם מצטברים מהדרישות הכלליות של    המתוארת במפרט המיוחד,

  אין בתיאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות, המפרט המיוחד ו/או נספחיו.
אלא תמצית כל   חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל,

את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות  העבודה ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה  
 לבצוע כל העבודה. 

 מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים. .10
שתכולת העבודה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים  

של כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה  
רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לבצוע  השונים והמזמין 

ללא שיוך לפרק   ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות,
מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות   כלשהו.

הם בעלי תוכן זהה מבחינת בצוע העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם  
במידה וייתן   ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפים,המזמין 

 כמפורט לעיל.  לסעיפים זהים,  הקבלן מחיר שונה,
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עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו   .11
בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי   לאחר השלמת העבודה,

 לדעת הפקוח. 
כמו כן מחירי היחידה יכללו את מחיר   ימדדו לפי אורך הלכה למעשה,  הכבלים .12

מתקני/מכווני התנועה   כל החבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה,
 שלטי הרחוב המוארים ולוחות המודעות המוארים. המוארים,

בורו  ימחיר התקנת ציוד יכלול כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתה וח .13
 והמפרט המיוחד.   תוכניותמוכן להפעלה ובהתאם ל המכני והחשמלי,

  פריקה, הובלה,  טעינה, כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, .14
בורו המכני  יהתקנה )ההתקנה כולל העמדת המוצר במקום שנקבע, ח 

אלא אם יש הפרדה מפורשת   והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד,
 הובלה והתקנה.  מים לגבי אספקה,בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוי

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף   .15
בנפרד ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית  

במידה ויהיו   ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות(,לפי רצונו.
היחידה של הסעיפים האלה ו/או אחרים  שינויים כמפורט לעיל ישתנו מחירי  

 שבכתב הכמויות. 
הבורר   יהיה המתכנן, במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר אביזר שהוחלף, .16

 והפוסק האחרון לגבי המחיר החדש שיקבל.

קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי   מוסכם בזה כי הקבלן, .17
תשולם כל תוספת שהיא לבצוע כל  היחידה שהציג בכתב הכמויות וידוע לו שלא 

גם אם לא הופיעה   העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו, 
 .תוכניות לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב הכמויות ו/או ה
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 בע"מ(מהנדסים ויועצים -)פאר  משה, שמעון מויאל ושות'
 כללי  19.01

לוודא את דיוק  א.  הקבלן יעסיק בשטח מודד מוסמך עם ציוד מתאים על חשבונו כדי 
להרכבת  קודם  שהוקמו  המבנה  לחלקי  התאמתה  ואת  הקונסטרוקציה  מידות 

 קונסטרוקציית הפלדה.   
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור,  ב.  

 של קונסטרוקציית הפלדה.  לצורך קביעת  המידות המדויקות
 הקבלן יעסיק בשטח רתכים מוסמכים, בעלי תעודות מתאימות בלבד.  ג.

  
 תקנים  19.02

 . 19בנוסף להנחיות הכלולות במפרט זה תבוצע עבודה גם לפי המפרט הכללי פרק 
בפרק   המפורטים  בתקנים  יעמדו  והעבודה  החומרים  בתקנים    19001טיב  וכן  הכללי  במפרט 

 נוספים המפורטים להלן:
 חוקת מבני פלדה. -  1225ת"י   -

 אינו דן בהם כגון: 1225הנושאים שת"י   
 קורות פחים.   -
 פרופילים דקי דופן.   -
 ברגיי עיגון וכו'.   -

 במהדורה האחרונה.  AICSאו BS  5950יחולו עליהם התקנים 
 חומרים 19.03

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, חופשית מקליפת  
ערגול, סיגים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אין להשתמש ברכיב אחד בפלדות שונות,  

 קורוזיה. דבר העלול לפגום בקבלת ציפוי אחיד של הרכיב להגנה בפני 
 פרופילים, צינורות ופחים מפלדה: א. 

1 . ( ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחום    SHSו/או   RHS פרופילים מרובעים 
בהתאמה( וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות  

 . 1225כהגדרת ת"י    Fe 360השוות לפחות לפלדה מסוג 
מע . 2 אחרים  וצינורות  האחרים  פרופילים  החיבור  פחי  כל  וכן  בחום  ורגלים 

כהגדרת ת"י     FE  360לרבות פחים ועוגנים מהעוגנים בבטון יהיו מפלדה מסוג  
1225 . 

 . 1225כהגדרת ת"י  FE 360צינורות מעורגלים בחום יהיו מפלדה  .3
 לעיל   1פרופילים מפח מכופף יהיו לפי סעיף  . 4

 ברגים, אומים ודסקיות: ב. 
 מיקרון לפחות.  56כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מגולוונים. עובי הגלוון  

יהיו   . 1 פלדה  מפרופילי  עשויים  קונסטרוקציה  אלמנטי  בין  המחברים  ברגים 
 . 1225לפי הגדרת ת"י  8.8לפחות מדרגת חוזק 

 . 1225לפי הגדרת ת"י  5.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק   . 2
לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם    אומים יהיו . 3

 . 3.4, טבלה  1, חלק 1225הן מורכבות, כמפורט בת"י  

על   ג.  המעידות  מוסמכת  מעבדה  או  הערגול  מפעל  תעודות  למפקח  להציג  הקבלן  על 
 תכונות הפלדות לרבות הברגים והאומים. 
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 תכנון מפורט  19.04
סעיפים   הכללי,  למפרט  בהתאם  הקבלן,  ע"י  יוכן  הפלדה  שלד  של  המפורט  ,  19003התכנון 

190721 ,1900.06 . 
הקונסטרוקציה והאדריכלות שהוכנו ע"י המתכנן אלא    תוכניותהקבלן לא יהיה רשאי לסטות מ

  תוכניות לא תשולם כל תוספת בגין שינויים שלא ב  אם אושר הדבר מראש ובכתב ע"י המפקח,
 דה העבו

 לא תאושר תוספת תשלום עבור שינוי שיטת החיבור ו/או החלפת אלמנטים כל שהם   

 הביצוע.  תוכניותבמבנה. התשלום אך ורק עפ"י  
 סיבולות 19.05

 כללי  א. 
בסעיף   ולסעיף    19025בהמשך לאמור  הכללי  פירוט  1225בת"י    11.10במפרט  להלן   ,

 הסיבולות הנדרשות: 
 סיבולת ייצור ב. 

 מ"מ. 2  -עמודים במידת האורך  . 1
 מ"מ.  2  -במידת האורך   - קורות  . 2
 מ"מ.  3   -במידת האורך  -קורות מבניות )מרישים(  . 3
 מ"מ.  3  -אלמנטי הקשחה  . 4
 מ"מ.   1 5 - אורכי ריתוך  . 5

 סיבולת הקמה והרכבה  ג. 
 מ"מ באורך כל האלמנטים.   10מותרת סטיה של עד  . 1
 שאמורים להיות מחוברים בקצותיהם   מ', 9.0  -קצרים מבאלמנטים  .2

 מ"מ. באלמנטים          1.2לחלקים ארוכים מותרת סטייה מהמתוכנן של עד              
 מ"מ ביחס למתוכנן.  3מ' מותרת סטייה של עד  9.0  -ארוכים   מ             

 מ'.  12 -אין לבצע חיבורים באלמנטים הקצרים מ .3  
 תוךרי 19.06

 סוגי האלקטרודות א. 
 .1338האלקטרודות תתאמנה לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 סוגי האלקטרודות לריתוך יהיו כמפורט להלן:
 Fe360 (ST-37לפלדה ) ( 1)

א מקבוצות  צלולוזה  בציפוי  א-6010אלקטרודות  כדוגמת    -6011, 
UN6010,z160רוטלי בציפוי  אלקטרודות  או  א  ,  א-6103מקבוצות   ,6024 -  

 . UN411,UN62,UN44,z26,z18,z11כדוגמת 
 אישור אלקטרודות  ב. 

סוגי  של  רשימה  המפקח  של  לאישורו  הקבלן  יגיש  הריתוך  עבודת  התחלת  לפני 
 האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. 

מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע ב
 הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן. 

 עובי ואורך הריתוך ג. 
מעובי דופן האלמנט הצר מבין האלמנטים המחוברים    0.7עובי הריתוך יהיה   . 1

 מ"מ.  3  -אך לא פחות מ
מצויין . 2 לא  הריתוך  ואורך  כאורך    במידה  יהיה  הריתוכים  אורך  בתוכניות, 

 המלא של היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים בריתוך. 
 פרטי חיבור מאושרים ומקומות חיבור מותרים ד. 

פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות או    -
 כאלה שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.
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במידה ואין פירוט, על הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור    -
 שהוא מציע לבצע. 

עמודים, קורות, מסבכים    - כל רכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה    -
 וכו', יבוצע מיחידה שלמה ולא מיחידות מחוברות. 

השונים  - באלמנטים  יוכנו  ההקמה  בזמן  ונוחות  דיוק  הבטחת  חורים    לצורך 
 מוארכים בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג. 

 בדיקות ואישור במפעל  19.07

הקבלן חייב לקבל אישור המפקח בגמר כל אחד משלבי הייצור,  כגון חיתוך, ניקוב, הכנה לציפוי  
חייב   הקבלן  הייצור.   תחילת  לפני  מראש  שיסוכם  כפי  ועוד,  הובלה  משנית,  הרכבה  באבץ, 

גמר כל שלב עבודה והוא  לא ימשיך בעבודה לשלב הבא ללא אישור המפקח    להודיע למפקח על
 בכתב.

 סימון פריטים 19.08

כל הרכיבים המיועדים להרכבה יסומנו לאחר הייצור ולפני ביצוע ציפויים, ע"י הטבעת ספרות  
גודל   באתר.   ההרכבה  בזמן  לזיהוי  ניתנים  שיהיו  כדי  הציפוי,  לאחר  גם  קריאות  שתהיינה 

 מ"מ לפחות. 20המספרים יהיה 
 הקמת הקונסטרוקציה  19.09

טון מזויין ו/או פלדה תעשה תוך יישום פרטי  הקמת הקונסט' וחיבורה לרכיבי שלד קיימים מב  
 , בשיטה שתיבחר ע"י הקבלן, אך היא טעונה אישור במפקח בכתב. תוכניותחיבור המוצגים ב

 אמצעי זהירות  19.10

יש לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים מבחינת בטיחות העבודה לשם הגנה על הנפש והרכוש   
 ה. ט' הפלד סבזמן הובלת והרכבת רכיבי קונ

 גילוון וצביעה 19.11
  גילוון 19.11.1

   
כל אלמנטי קונסט' הפלדה, במידה ויידרש ע"י המזמין, יהיו מגולוונים באמצעות ציפוי   -

ונקי משאריות גילוון. לא יתקבלו ויאושרו חלקי   918אבץ בטבילה חמה עפ"י ת.י.  
 קונסט' מלוכלכים, עקב שאריות גילוון )שאינם מבריקים(.

   מיקרון לפחות. 65ציפוי האבץ יהיה  עובי  -
 צביעת פלדה מגולוונת    19.11.2

צביעת פלדה מגולוונת תבוצע רק בתאום והנחיית מנהל הפרוייקט באמצעות מערכת   -
" המשמש כצבע יסוד F.Dצבעים של טמבור בע"מ או שו"ע כדוגמת: "צביעה אחת ודי 

 מיקרון.  90וצבע עליון מיושם בשכבה אחת.  העובי 
 צביעת פלדה לא מגולוונת    19.11.3

שו"ע   או  בע"מ  טמבור  של  צבעים  מערכת  באמצעות  תבוצע  מגולוונת  שאינה  פלדה  צביעת 
  כדלקמן: 

 לפי התקן השוודי. שכבת צבע     SA  2.5ניקוי בהתזת אגרגט בזלת עד לדרגה  -
 שעות.  4ראשונה תיושם אחרי ההתזה הנ"ל לא יאוחר מאשר כעבור          

 רכיבי רב עובי מיושם  -צבע יסוד יהיה "יסוד סופר עמיד ידידותי" שהינו צבע חד -
 מיקרון.    70בשכבה אחת בעובי           
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 מיקרון, כל אחת. 40צבע עליון יהיה "עליון סופר עמיד" מיושם בשתי שכבות של  -
 חומרים:  א.   19.11.4

 הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים וצבעי טמבור או שו"ע שיפורטו במכרז.  
 שיטות עבודה: א.  
 .אין לצבוע את שכבת הצבע הראשונה בטרם נבדקה איכות הניקוי ע"י המפקח. 1   
 .כל צבע יעורבב וייבחש לפני תחילת העבודה. 2   
.במקרה ויש צורך בדילול הצבע הדילול יעשה באמצעות מדלל שנקבע ע"י יצרן הצבע וביחס  3   

 בהתאם.
 .כל צבעי היסוד יש לצבוע במברשת אלא אם שיטת הצביעה נקבעת אחרת במפרט.4   
 זמן הייבוש יקבע ע"י   .כל שכבת צבע חייבת להתייבש לפני צביעת השכבה הבא.5                 

 המפקח.                      
 .אין לצבוע שכבת צבע נוספת טרם אושרה השכבה הקודמת ע"י המפקח. 6   
 .כל שכבת צב ע תהייה שונה בגוונה מזו הקודמת לה. 7   
 ב. הגנה על הסביבה:  

 הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים להגנת ציוד ומבנים מפני פגיה     
 כולל כיסוי ביריעות פוליאוריתן זמניים.  עה,מעבודות ניקוי או צבי     
 ג.  טיב העבודה:    
 הפיקוח הנ"ל לא ישחרר  . כל העבודות וכל החומרים יהיו נתונים לפיקוח המפקח.1    

 את הקבלן מאחריותו לגבי טיב העבודה והחומרים אשר סופקו על ידו.         
לפי כללים הטובים   ם,כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט ע" בעל מלאכה מאומני .2

 המפקח. הנהוגים במקצוע ולפי   שביעות רצונו של המהנדס,
 ד. ניקוי לאחר גמר העבודה:

  זכוכית,  מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום עבודתו והסביבה שהתלכלכה ע"י עבודתו,
 מתכת או שטחים אחרים אשר התלכלכו מצבע ינוקו ע"י הקבלן. 

 נזק הנגרם לסביבה עקב פעולותיו.  הקבל יתקן על חשבונו כל
ויוציא אותה מחוץ    הקבלן ישאיר את השטח נקי מכל פסולת אשר  הובאה או נגרמה על ידו,

 לשטחה מפעל וסביבתו. 

במקרה והקבלן לא יבצע את הפעולות הנ"ל תוך שבוע מיום גמר העבודה יהיה המזמין רשאי  
 לחייב את הקבלן בתוצאות.  

 בקרת איכות  19.12
 נציגי המזמין יהיו רשאים לבקר את מהלך הייצור בכל שלביו.  

הדרושים    ומקום  מדידה  מכשירי  המזמין  מטעם  הבוחנים  לרשות  להעמיד  הקבלן  לבצוע  על 
הר  וטיב  החומרים  טיב  העבודה,  טיב  לגבי  הבוחנים  קביעת  סופית.  יהבדיקות.  תהיה  תוכים 

המזמין יהא רשאי להורות על הזמנת בדיקות איכות של הטכניון לגבי טיב החומרים ו/או טיב  
 הריתוכים של אלמנטים שלפי שיקולו פגומים. הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 ציפוי אבץ 19.13
 כללי  .א 

סעיף זה מתייחס לעבודת הגנה של רכיבי פלדה ע"י ציפוי באבץ ע"י טבילה באמבט  
של המפרט הכללי.   1904וסעיף     918אבץ חם.  העבודה תבוצע בהתאם לדרישות ת.י.  

 בעת תכנון תהליך הציפוי, יש לקחת בחשבון גורמים כדלהלן: 
ניעתם של מוקדים  תובא בחשבון מבחינת מ    -  צורה גיאומטרית של הפריט  .1

 להיווצרות קורוזיה ומבחינת האפשרות של קבלת ציפוי אחיד. 
 יבוצע לפני הכנת השטחים לציפוי.    - עיבוד הפריטים .2
תבוצע כמפורט בסעיף הכנת השטחים שלהלן.  לאחר תהליך     -  הכנת השטחים  .3

 הציפוי, ייעשו תיקונים באמצעות התזת אבץ ו/או צביעה, כמפורט להלן. 
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 הכנת השטח  ב.
הכנת השטחים המיועדים לציפוי ע"י טבילה באמבט אבץ חם תבוצע בהתאם למפורט  

 במפרט הכללי.  19042בסעיף 
 ציפוי אבץ ג. 
 ציפוי אבץ יבוצע רק במפעל שאושר לכך והעבודה תתבצע לפי דרישות התקן    

 . 918ת.י.                           
 ייצור וקונסטרוקציה 19.14

על מנת   יוכנו מראש בבית המלאכה באמצעות שבלונות מתאימות,  כל חלקי קונסט' הפלדה 
לאפשר ייצור וחיבורים מדוייקים בהתאם לפרטים שבתוכניות. יש לספק לאתר ההקמה חלקים  

ים לצורכי הרכבה במקום, ומוגנים בפני שיתוך  מורכבים, מרותכים ומנוקבים במקומות הדרוש 
 )קורוזיה (. 

מסוג   מלבניים  ו/או  ריבועיים  צינורות  צורנית,  מפלדה  מפחים,  תיוצר  ו/או    RHSהקונסט' 
בבית   וריתוך  ניקוז  חיתוך,  לאחר  קורוזיה  בפני  להגנתם  יצופו  אשר  עגולים,  פלדה  צינורות 

 מלאכה. 
 באמצעות ריתוך ו/או ברגים בעלי חוזק גבוה  חיבור חלקי קונסט' הפלדה באתר ייעשה 

 בלבד.               
 בדיקות ללא הרס  19.15

בנוסף לבדיקות ויזואליות של כל חיבורי הריתוך יש לבצע בדיקות ללא הרס של חיבורי ריתוך  
תבוצענה   הבדיקות  המפקח.  ע"י  ייקבעו  הבדיקות  וכמות  מיקום  הפלדה.  בקונסט'  ראשיים 

 י רנטגן ו/או בדיקת חלקיקים מגנטיים, על חשבון המזמין. באמצעות צילומ
 סיבולת 19.16

לפי תקן ישראל ת"י   3סיבולת הייצור וההרכבה של רכיבי פלדה תהיה בהתאם לדרגת סיבולת  
  2, פרט למשטחי פלדה הבאים במגע אחד עם השני אשר פניהם יעובדו לפי דרגת סיבולת  789

 התאם לתקן הנ"ל.  
 המדידה ותכולת המחיריםאופני  19.17

בסעיף   א. למפורט  בהתאם  יהיו  חרש  מסגרות  רכיבי  של  המדידה  ו/או   1900.02אופני 
 בסעיפים הישימים בכתב הכמויות.  

 1900.00תכולת המחירים של רכיבי מסגרות חרש תהיה בהתאם למפורט בתת פרק   ב.
במפרט הכללי. בנוסף לתכולת המחירים הנ"ל תכללנה במחירי הקונסט' לרכיבי בטון 
מזויין קיימים, וכן הדיוס הנדרש מתחת לפלטות הבסיס השונות של קונסט' הפלדה. 

במחירי היחידה של הרכיבים השונים   גלוון וצביעת רכיבי מסגרות חרש כלולים אף הם
 ולא ישולם עבורם בנפרד.

 בנוסף לתכולת המחירים הנ"ל תכללנה במחירי היחידה: 
ביצוע כל הבדיקות המקדימות הנדרשות, ע"י מעבדה מסומכת, לצורך הוכחות   .1

ו/או   המיוחד  המפרט  לדרישות  האביזרים  המוצרים,  החומרים  התאמת 
 לדרישות התקנים הישימים. 

דוגמאות של החומרים   .2 ו/או הגשת  הגשת כל המסמכים הטכניים הנדרשים 
והמוצרים השונים המהווים חלק ממסגרות החרש, בהתאם למפורט במפרט  

 מיוחד זה ו/או לפי דרישות המפקח  
תשלום כל המיסים וההיטלים, למעט מע"מ, שיחולו על החומרים, המוצרים,   .3

 ו בתוקף ביום הגשת הצעת הקבלן. האביזרים ו/או מרכיביהם, אשר יהי 
כל פחת ו/או עודפים של חומרים ו/או מוצרים ו/או אביזרים שונים המהווים   .4

 חלק ממערכות המסגרות, הנוצרים מסיבה כלשהי. 
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ביצוע עיבודים מיוחדים של רכיבי מסגרות שונים, בהתאם למפורט במפרט   .5
 מיוחד זה ו/או בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או בהתאם לדרישות המפקח.  

בהתאם   .6 האחריות  ובתקופת  הבדק  בתקופת  נדרשות  תיקון  פעולות  ביצוע 
 למוגדר במפרט מיוחד זה.  
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 עבודות פירוק והריסה  – 24פרק 

 מהנדסים ויועצים בע"מ(-משה, שמעון מויאל ושות')פאר  
 כללי  24.1

של חלק מקיר תומך קיים וכן כל   במסגרת פרק זה יבוצעו עבודות ניסור וחיצוב א.
  אלמנט בו יוחלט בסיור קבלנים, ו/או  אלמנט אחר עליו יורה המפקח. 

לביצוע עבודות הפירוק וההריסה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה   ב.
 כמתאימים למטרה זו. 

לא תשולם כל תוספת שהיא עבור עבודה בשטחים דרכים מוגבלים וכן עבור ביצוע   ג.
ירוק בעבודות ידיים ועבור פירוק אלמנטים נדרשים בזהירות בהתאם להנחיות  הפ

 המפקח. 
סילוק הפסולת יבוצע באחריות הקבלן כולל תיאום אתר הפיזור ואופן הפיזור עם   ד.

 הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.
כמו כן כוללת העבודה ריכוז החומר המפורק הראוי לדעת המפקח לשימוש חוזר   ה.

 תו למקום שיורה המפקח.והובל 
בורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוק הנ"ל יסתום קבלן העפר המקומי מטיב מאושר   ו.

 ויהדק את המילוי עד לגובה הדרוש. 
בחירת המקום לסילוק הפסולת, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם   ז.

 על אחריותו הבלעדית של הקבלן. 

קיים כולל פירוק הצללות וסככות קיימות בחזית הכביש לצורך התקנת  ח.         פירוק שילוט 
 הצללות חדשות ושלטים חדשים.

 תיאור הפירוקים  24.2
העבודה כוללת גם נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים, לרבות הקמת תמיכות זמניות ו/או  

בלי חשמל  פיגומים וכדומה, הכל בהתאם לדרישות בטיחות בעבודה הקיימות, כולל ניתוק כ
 בלוח המקור. 

במחיר הפירוקים וההריסות יכלול הקבלן את כל העבודה הדרושה להריסת האלמנטים 
כמתואר.  כל ההריסה תעשה באמצעות כלים ידניים ו/או מכאניים הטעונים אישור המפקח  

.  כל האלמנטים מאבן או בטון יפורקו באמצעות ניסור בלבד. לא יורשה שימוש  מראש ובכתב
 פנאומטי או קונגו חשמלי.   בפטיש 

 סילוקים 24.03
כל עבודות הפירוק וההריסות למיניהן כוללות גם את סילוק אשפות הבנייה ותכולת מבנים  

מאתר הבנייה, הובלתן והשלכתן במקום שפך )הנמצא מחוץ לגבולות האתר והמפעל( המיועד  
 לכך באחריות הקבלן,  וניקוי אתר הבנייה במלואו. 

עבודות אלו כלולות במחיר עבודות הפירוק כמוגדר במסמכי ההסכם ולא ישולם עבורן   
 בנפרד. 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 24.04
 המחיר כולל את כל הדרוש לפירוק, סילוק ופינוי האלמנטים כגון: 

ים,  עבודות פירוק, שינוע, העברה, הובלה, תמיכות זמניות, כלים מכאניים מכל סוג, כלים ידני 
אמצעי בטיחות וזהירות מכל סוג, חיתוך האלמנטים המפורקים וניקוי האתר, תשלום 

למעבדות בדיקות באלמנטים המיועדים לשימוש חוזר המחיר כולל גם פירוק זהיר, העברת  
האלמנט לאחסון, שמירתו, ניקויו ו/או מסירתו למפקח במקום הנמצא באתר הבנייה ו/או  

 ים. סילוק חלק מהאלמנטים הפגומ
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 פיתוח עבודות - 40 פרק

 קראקרה פאדיה תכנון ויעוץ(-)יסאר מהנדסים
 תיאור העבודה:   00.1

ביצוע שדרוג של רחוב ירושלים צפת, העבודות כוללות פירק ריצוף כביש קיים והתקנת  
 חדש  

 פירוט העבודות בכבישים

 והחזרת מבנה חדש. עבודות הכנה ופירוק כול פירוק זהיר של כל שכבות המבנה  -1

 עב'  ותמרור.  -2
 המפרט    00.2

  למפרט   כהשלמה  המיוחד  המפרט  את  לראות  יש  הכללי,   המפרט  את  ולהסביר  להשלים   בא  זה   מיוחד  מפרט

 ובכתב  תוכניותב  המתוארת  העבודה   שכל  ההכרח  מן  זה   אין   כן   ועל  הכמויות,  ולכתב   לתוכניות   הכללי, 

   המעודכן. הכללי  למפרט  בהתאם יבוצעו העבודות  וכל  זה. במפרט הנוסף ביטויה את תמצא הכמויות
 תוכניותיחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ו 00.3

כנית  וואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בת תוכניותיש לראות את המפרט כהשלמה ל 
 תמצא את ביטויה הנוסף במפרט, או להיפך. 

התאמה, ו/או דו משמעות, ו/או פירוש שונה בין התיאורים  -בכל מקרה של סתירה ו/או אי 
, כתב תוכניותוהדרישות אשר במסמכים השונים, יחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן: 

טכני מיוחד, מפרט טכני כללי, תקנים )המוקדם עדיף על המאוחר(. בנוסף  כמויות, מפרט 
משמעות ו/או פירוש  -לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו

שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך, לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל  
 ב, אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'. את הוראותיו של המפקח לגבי טי

 אמצעי זהירות   00.4
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים, ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת   א. 

הובלת צינורות,  קווי  הנחת  חפירה,  בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות  עבודה,   תאונות 
 חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

 בעת ביצוע  ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתוהקבלן   
העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן  

 יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה 
העלולות    מתאונות  הציבור  את  להזהיר  כדי  בורות,  כנדרש  של  הימצאותם  בשל  להיגרם 

ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל  
חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר  

 ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, יבדוק הקבלן   במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ב

תחילה את הביבים או השוחות, להימצאות גזים מרעילים בכל אמצעי הזהירות וההגנה  
 הדרושים. 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי   .ג
יעות מסוג זה אשר תופנינה נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תב

אליו, לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו  
נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק  
לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי הדעות, בהסכמת שני הצדדים. כל תביעה לפיצויים עקב  

תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא 
שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא 

 באחריות כלשהיא בגין נושא זה.
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 עבודות פיתוח האתר  
 אבני שפה וריצופים    40.01

  רצוף מאבנים משתלבות
 ( מודגש בזאת : 51 -ו   40פרט הכללי )פרק בנוסף לאמור במ 

ערך   . 1 שווה  או  אקרשטיין  וולפמן,  כדוגמת  ליצורים  מאושר  ממפעל  האבנים  את  יספק  הקבלן 
 שיאושר ע"י המפקח. 

 יש לקבל את אישור אדריכל הנוף לצבע ודוגמת הריצוף לפני הביצוע. .  2
)כמפורט במפרט הכללי( כלול במחיר היחידה גם אם יפורק לאשור הדוגמה   . 3 המשטח לדוגמא 

   .האדריכל הרצויה ע"י 
שבורות   . 4 מרצפות  החיבור  במקומות  להחליף  יש  קיים.  מדרכה  לריצוף  להתחבר  ויש  במידה 

 וללקבל משטח חלק, ישר ואחיד. 
  - מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב ההשלמה קטן מהשלמות לריצוף תיעשה אך ורק ע"י ניסור   . 5

 ס"ס יש   להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.  5
מכסי תאים בריצוף יותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית מרובעת,   . 6

"וולפמן תעשיות" או  " תוצרת 66ומיצקת ברזל ו/או  ריצוף בתוך מכסה כפול כדוגמת "כרמל 
 שו"ע. 

 מחיר היחידה מתייחס לאבן מלבנית צבעונית או קוקטיל צבעים מסווג בהתאם לעובי.   . 7

מחיר היחידה כולל צורת דרך, יישור והידוק השתית, שכבת המצע סוג הפרט, שכבת החול בעובי   . 8
% וכל המרצפות כולל    20, תוספת צמנט בשיעור של  תוכניותס"מ ו/או בעוביים לפי המסומן ב  5

אין   בהם  במקומות  הדרושות  העבודות  כל  וביצוע  ובעיגולים  בפינות  המרצפות  וניסור  חיתוך 
ס"מ    10*  20בקצה קיר הריצוף או אין אבן שפה, תבוצע חגורה סמויה מבטון מזויין במידות  

לפי מ"ר מדידה העבו בנפרד המחיר  ישולם עבורה  ולא  כלול במחיר הריצוף  יהיה  דה  ומחירה 
 תימדד במ"ר כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות.

 עיקור הקרקע ריסוס  בקוטל עשבים ו
 " סימנקס )או שווה ערך(.  Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומסול "

צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש  
 . תוכניותיבוצע בשטחי ריצוף ובשטחים נוספים שיסומנו ע"י המפקח על גבי ה שנים. עיקור הקרקע

מוסבת תשומת לב הקבלן לעובדה שעליו לעקר ולרסס את פני השטח המיועד לריצוף באבן משתלבת  
בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה כלול במחיר היחידה. מועד הריסוס והאופן בו ירוסס השטח יהיו  

 אתר. לפי הנחיות המפקח ב
   אבני אי ואבני צד גנניות אבני שפה,

( ובהתאם לפרטים  40אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר )פרק  -
 . תוכניותב

לביצוע    0.25  -ו 0.5לא יותר שימוש באבני שפה שבורות ושיעשה שימוש באבנים במידות  -
 השלמות והתווית רדיוסים.  

 במידות המותאמות.  20 -אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב -

המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו יחידות באורך    -
 ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.  50,  ס"מ 25

המחיר כולל אספקה והנחה, כיחול מישקים, יסוד וגב בטון בהתאם לפרטים, מצע סוג א'   -
 וכל הנדרש לביצוע העבודה.  
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 אדריכל –עבודות פיתוח  - 45פרק 
 )עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים אורבנים( 

 

 יצוק באתרעבודות בטון  - 02פרק 
 בטון חשוף חזותי   02.03

בטון חשוף חזותי יעובד בתבניות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמאיקה ו/או בלוחות הכל בהתאם  
לצורך עיבוד פני בטון חשוף חזותי בלוחות אנכיים יש להשתמש   למתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד.

 הבלתי מוקצעת תופנה כלפי הבטון הנוצק. בלוחות חדשים מהוקצעים בשלושה צדדים. הפאה  
הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי, לרבות מריחת התבניות בשמן  

 תבניות מאושר. 
קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף  חזותי  תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי. לא יותר  

פני שטח האלמנט  -נים(. אביזרי הקשירה יחולקו על וו מגול שימוש בחוטי קשירה )גם לא בחוטים
הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי. תכנון התבניות שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך, מטעם  

 המבצע, יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה ופרישתם בתבניות.
 ניות.ס"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתוכ  X 2 2כל הפינות תהיינה קטומות  

תשומת לב המבצע מופנית לכך שיש להקפיד על קבלת פני בטון חשוף  חזותי  ללא כתמים כלשהם,  
 ובגוון אחיד ונקי, לפיכך, על המבצע להשתמש בצמנט ללא אפר פחם. 

 גופי תאורה  - 8.4פרק 

  דוגמאות     08.4.03

הקבלן ו/או הספק יגישו לאישור המפקח דוגמה מכל סוג של גופי התאורה, הלוברים, פרופילי   .א
 תאורה ואבזרי גמר בתחום התאורה.  

הציוד יוגש לאישור האדריכל, המעצב, המפקח והמתכנן בעוד מועד ולפני הרכישה, לאור הצפי   .ב
 לזמן אספקה ממושך ולמניעת לחצים מיותרים.  

הרשומים בכתבי הכמויות יאושרו על ידי האדריכלים לפני הרכישה    כל גוף תאורה, לרבות . ג
 והאספקה. 

 דוגמא המאושרת תישאר בידי המפקח עד לאספקת כל הגופים.   .ד
 ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו.   .ה

כל נזק שייגרם עקב אי עמידה בזמני האספקה של ציוד נדרש, עקב פיגור באישורם בעוד מועד, כפי   .ו
 לעיל, יהיה על חשבון הקבלן. 3.1בסעיף   שנדרש

 עבודות פיתוח אדריכל  – 45פרק 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה  45.03.00200

הריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן יהיה במידות שונות ובגוונים שונים לפי בחירת   .1
 האדריכל. 

מסדקת "סיקה  סרם" בהתאם   הדבקה לבטוןהריצוף יודבק על מצע בטון יצוק ויכלול חומרי  .3
 להנחיות היצרן. 

 סידור הנחת אריחי הקרמיקה ייעשה לפי תכנית הריצוף של האדריכל. .4
סתימת המישקים )רובה( תבוצע ע"י תערובת רובה מוכנה של אחת החברות  בגוון שייקבע   .5

 ע"י האדריכל ולאחר אישורו.
 מ"מ.  2המרווח בין המרצפות לא יעלה על   . 6
בעת הדבקת חיפוי יש לדאוג למילוי שכבת הידוק מתחת לחיפוי כך שלא יישאר אף מקום   .7

 ריק. במקומות שימצאו ריקים יפורק החיפוי ויודבק מחדש.
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 כבישים ופיתוח - 51פרק 

 קראקרה פאדיה תכנון ויעוץ(-)יסאר מהנדסים
   עבודות הכנה ופירוק 51.1

 כללי 
חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים מן  כל פירוק של 

 הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני הישוב. ויתר המפקח על החומר ייחשב החומר כפסולת. 
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל  

 אחריותו.  
חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן )מכסים של שוחות, תמרורים, גדרות וכיו"ב(   -

ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו  
צב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו. חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר  ולהתחשב במ

יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו כתוצאה  
 מעבודת הקבלן. 

   התאמת שוחות ללא התאמת תקרה  -
ות מסוג כלשהו למפלסי הכביש   במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוח

 המתוכננים. העבודה כוללת : 
 קבלת הוראות המפקח לביצוע ההתאמה.   -
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.   -
 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו    -
 יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון.   -
 ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.   -
 ודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. כל העב   -
 סילוק הפסולת.    -

 העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות. 
  תוספת לנ"ל עבור התאמת תקרה  -

הכבישים   למפלסי  שוחות  של  תקרות  התאמת  לבצע  הקבלן  על  יהיה  באתר  שונים  במקומות 
 המתוכננים. העבודה כוללת: 

 קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה.  -
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.  -
 פירוק אספלט מסביב למכסה. -
 חפירה על למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים.  -
 הקיימת. פירוק התקרה   -
 פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.   -
 יציקת תקרה חדשה.   -
 יציקת צווארון מבטון.   -
 ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.   -
 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -
 סילוק פסולת.   -

 הכמויות.   העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב
   פרוק אבני שפה -

עבודה זו מתייחסת לפרוק אבני שפה וחגורות בטון מכל סוג, במדרכות, בתחנות אוטובוסים ואיי  
אישור   את  עליהם  ויקבל  הפרוק  גבולות  את  במדויק  הקבלן  יסמן  הפרוק,  תחילת  לפני  תנועה. 

משור מכני, כדי  סר האספלט שליד אבני השפה המיועדת לפרוק בוהמפקח בכתב. לאחר מכן, ינ
למנוע פגיעה מיותרת בו. אבני השפה שפורקו ויהיו במצב שניתן להשתמש בהם שוב על פני החלטת  

 המפקח יאוחסנו ויותקנו  מחדש לפי התוכניות.  
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   לפי אורך במטרים, מדוד לאורך אבן השפה/ החגורה :  מדידה ותשלום
 בספר הלבן, גם את האמור לעיל בסעיף זה.   08.4המחיר כולל, בנוסף לאמור בסעיף 

 כולל הובלה לפינוי המתאר או אחסנה מחדש לפי האמור לעיל. 
   פירוק והריסה של תא קיים מכל סוג שהוא  -

המלאה של התא, ניתוקו מכל המערכות הקיימות מכל הצינורות    העבודה כוללת חפירה לחשיפותו
והמחברים ) מתקן ניקוז יופרד הניקוז(, הריסת תא הקליטה וסילוק השברים והפסולת. החלל  

 .  100%בחומר מצע והידוק לשיעור  
   : לפי יחידה ללא הבדל בגודל וסוג המתקן.מדידה 

 . ם ו/או העברתועמודי 2פירוק שילוט / תמרור על עמוד אחד או   -
 העבודה תבוצע כמפורט במפרט מ.ע.צ. או המפרט הכללי ובנוכחות המפקח באתר. 

 העבודה תימדד ותשולם ביח' 
        חיתוך )ניסור( קצה אספלט קיים      -

החיתוך יבוצע לעומק כל השכבות האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פרוקים, מדרכות ואיי  
בקו אבן שפה המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פרוק האספלט במסעות   תנועה עלפני אספלט קיים,

 ובמדרכות אספלט. 
החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים שיאושר  

וים ישרים או  וע"י המפקח למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בק 
סעה, כך שיתאימו במדויק למיקום המיועד לאבני השפה  י על גבי המ קשתיים שיסומנו בצבע

 המתוכננת ולהתחברויות. 
 החיתוך ישולם לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר.

   פרוק אספלט בעובי כלשהו -
 כפי שיורה המפקח.    תוכניותהפירוק כולל את כל שכבות הסלילה בחפירה עד המפלסים המסומנים ב

בספר הירוק. לפני תחילת הפירוק, יסמן הקבלן    08כל האמור להלן אינו בא לגרוע מהאמור בפרק  
 במדויק את הקטעים המיועדים לכך ויקבל את אישור המפקח לסימון.  

ינוסר האספלט הקיים בגבולות הפירוק, לכל עומקו, במשור דיסק. לאחר הניסור, יבוצע   תחילה 
הפירוק של האספלט ושכבות המבנה שמתחתיו באמצעות ציוד מכני ו/או בעבודת ידיים, פני השתית  
חומר   מכל  ינוקו  הפירוק  גבולות  מהשטח.  מיד  יסולקו  והפסולת  המפורק  החומר  וכל  וייושרו 

בזמן העבודה ואם יתברר כי שטחים נוספים, שלא היו מיועדים לפירוק, התרופפו, יפרק  שהתרופף  
 יווצר בחומרי סלילה חדשים, כולל אספלט.יאותם הקבלן על חשבונו וימלא את החלל ש 

הפירוק יימדד לתשלום לפי שטח במ"ר. לא יימדדו שטחים שפורקו מעבר  : מדידה תשלום 
 לגבולות שאושרו ע"י המפקח. 

בספר המחיר כולל   08.4מחיר כולל את כל האמור בסעיף זה וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ה
 בספר הירוק.  08.4את כל האמור בסעיף זה וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

, ) לעומק מבנה השכבות(, פירוק האספלט יהיה  14במקומות המיועדים לחפירה בהתאם לפרק 
 ולם בנפרד. לפי מ"ק ולא יש -במחיר החפירה 

       
 עבודות עפר  51.2

   חפירה / חציבה  -
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או 

 חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם. 
 כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות כמתואר במפרט זה.    

 העבודה כוללת : 
חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי   .א

 תהום. 
חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת   .ב

 הצורך 
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 ש לסלק אבנים רופפות מדופן החפירה.  י
מ' מתשתית קיימת כמו קירות   2קו הדיקור העליון של החפירה יבוצע במרחק מינימלי של  

 תומכים, כבישים וכו'.  
מ'   2קו הדיקור התחתון של החפירה הזמנית המתוכננת במגרשים יבוצע במרחק מינימלי של  

 משול הכביש.  
יש להביא בחשבון מרווחי עבודות מינימליים לבניית הקירות, הידוק המילוי מאחורי הקירות   .ג

 וכו'.  
אדמה לצורכי    ד.  מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים כגון:     

 גנון, מלוי גס בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.  
 לוי גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן.יהכשרת החומרים החפורים למ ה.      
 זורו בשכבות כמפורט  לפי דרישות יועץ הקרקע.יו.  העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופ     

 תשלום ומדידה : 
לצורכי תשלום ומדידה תבוצע התחשבנות רק עבור המידות האנכיות של החפירה וללא חומר חפור  

 משופע הנוצר כתוצאה מחפירת הכלים המכניים בשטח. 
       

 מצעים ותשתיות   -
 כללי  

במפרט הכללי,    5104,  5103עבודות המצע והתשתית במסגרת מכרז / חוזה זה תבוצענה על פי סעיפים  
על הקבלן לקבל אישור המפקח למקור אספקת    המצע יהיה מסוג א', אספקתו תהיה ממחצבה מאושרת. 

 . החומרים מראש
 עת כבישים יעבודות תמרור וצב - 51.9
 כללי 

 תקנים, ההוראות והתקנות התייחסות למכרז זה כדלקמן:
 סימון דרכים: הכנת פני כביש אספלט וצביעת ימנים.  – 934ת"י  .א
 סינון דרכים: צבעים לסינון דרכי.  – 935ת"י  .ב
 של מת"י: תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור.  111מפרט אספקה מס'  .ג
 . 2014תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה "לוח   .ד

בהוצאת משרד התחבורה /  המפקח על  2014קובץ "הנחיות לאופן הצבת התמרורים"  .ה
 התעבורה.

 התאמה לתקנים 
ל עומד  הוא  אשר  שהחומרים  המעידים  ומסמכים  אישורים  להמציא  הקבלן  מתאימים  סעל  פק 

יחולו על    - אם יהיו  –פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות  ומפרטי האספקה אשר    לדרישות התקנים
 הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה. 

 מדידות
כל המדידות והסימונים הנדרשים לביצוע העבודה הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. לא תשולם  

 כל תוספת עבור ביצוע עבודות המדידה והסימונים, ככל שידרשו, ומחירן כלול במחירי היחידה. 
רק שטחים צבועים בפועל ימדדו לתשלום. בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי צבועים,       

קוים  למיניהם, הן מלאים והן מרוסקים, ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו.  צביעת שטחי הפרדה  
עבור אספקת   יהוו תמורה מלאה  סוג החץ. המחירים  בציון  ביחידות  ימדדו  חיצים  במ"ר.  ימדדו 

כל   הצ עבור  וכן  הצביעה  ביצוע  השטח,  ויבוש  ניקוי  הזכוכית,  כדוריות  במעבדה,  ובדיקותיו  בע 
 ההוצאות האחרות אשר תידרשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. 

 :תמרורים   -
 מידות התמרורים:

 מ'.  0.6בגודל צלע  –תמרורים משולשים  .א
 מ'.  0.6תמרורים עגולים בקוטר  .ב
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עפ"י   –  ןכמצויין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צויי –תמרורים מרובעים/ רב צלעים  .ג
 הוראות המפקח בכתב. 

 . 111התמרורים יהיו מחזירי אור. ייצורם  יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' 
משרד   של  ב"לוח התמרורים" הרשמי  לנדרש  יהיו בהתאם  ודוגמתם  צבעיהם  צורת התמרורים, 

 התחבורה.
בעים למיניהם המשמשים לצביעת הכבישים יהיו מתוצרת יצרן מאושר וייושמו בהתאם לנאמר  צ

במפרט הכללי, מוראות יצרן ותקנים רלוונטיים. לא יורשה שימוש בצבעים ממקור לא ידוע והם  
 יסולקו מחוץ לאתר, 

באמצעות  מודגש בזאת כי למרות כל האמור לעיל, הפוסק האחרון לגבי הנאמר יהיה יועץ התנועה 
הצבת   אופן  עמודים,  תמרורים,  לגבי  דרישות  כל  סופי  באופן  יקבעו  פיו  ועל  במקום  המפקח 

 התמרורים, צביעת כבישים אבני שפה ותיחום וכיו"ב. 
 העמודים

 . 4נים בקוטר "וו העמודים יהיו מצינורות מגול
 העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת. 

 יסודות לעמודים.  -
ס"מ וחלק העמוד שיכנס לתוכו   60ס"מ ובגובה  40. היסוד יהיה בקוטר 200-היסודות יהיו מבטון ב -

 ס"מ.  55יהיה 
 מדידה ותשלום:  

הספקת   עבור  מלאה  תמורה  יהווה  המחיר  התמרור.  בסוג  להבדיל  מבלי  לתשלום  ימדדו  התמרורים 
, הצבת עמוד והתמרור וכן עבור כל  200 התמרור והעמוד, חפירה ליסודות, ביצוע יסודות מבטון ב  
 החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושלם של התמרור.

 51.11 הסדרי תנועה זמניים 
 יאשר ויבצע הסדרי תנועה זמניים לבטיחות העבודה באתר.  הקבלן יתכנן,

יתוכננו ויבוצעו רק אמצעים שמפורטים בפרסום "התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה  
 בדרך", מהדורה אחרונה. 

 התכנון יוגש לאישור הרשות המקומית וועדת התמרור, משטרת ישראל ומשרד השיכון.
 כנית המאושרת לכל שלב ושלב. ווההתקנים בהתאם לתהקבלן יציב את התמרורים 

בתום   ופינויים  ודה  במלך  שינועם  אחזקתם,  הצבתם,  וההתקנים,  התמרורים  אספקת  כולל  ביצוע 
 העבודה. 

נוספים, שישמשו בשעת הצורך לשלם החלפה   ואמצעי הצבע  ידאג לאחסן שלטים, תמרורים  הקבלן 
 וע העבודה על ידו. נזקו עקב סיבה כל שהיא בעת בצ יעבור אלו  שי 

 המדידה לתשלום 
 .תהיה לפי סכום "קומפלט" כפי שמופיע בכתב הכמויות

את כל האמור לעיל לרבות עלויות פעילויות האבטחה השונות באתרי    לוכליהסכום "קומפלט" הנ"ל י 
עבודה. לא ישולם תשלום נפרד כל שהוא בגין קיום הוראות אלו. זאת ועוד המחיר כולל את כל העבודות  
שפה,   אבני  ופרוק  הצבה  וביטול,  פרוק  כגון:  הזמניים  התנועה  הסדרי  ליישום  והדרושות  הכרוכות 

ים, סלילת אספלט לביטול הפרשי גובה, פקחי תנועה, עגלות חץ, מחיקת קווי  קרצוף/פרוק אספלט, קי
  צבע וכו'. 
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 רשימת התוכניות  -' דמסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה( 
 אדריכלות 

 
 מתחם רחבת הדוידקה 

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד
1 01A כנית פיתוח ות 
2 01R  תוכנית ריצוף 
3 01G  גומות ועצים תוכנית 
 

 מצפור חתם סופרמתחם 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד

1 02A כנית פיתוח ות 
2 02D  תוכנית ריצוף 
3 02H  תוכנית גומות ועצים 
4 P02  פריסות מעקות 
5 G02  תכנית גומות עצים 
 

 קניוןמתחם רחבת ה
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד

1 03A  תכנית פיתוח 
2 03D מזרקה ופינת ישיבה  -פרטים 
3 03H  תכנית הריסה 
4 G03  תכנית גומות עצים 
 

 קונסטרוקציה 
 

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד
1 P0-011-100-39-19  מצפור חתכים 
2 19-39-100-100-P0  תכנית מצפור וחתכים 
3 19-39-110-111-P0 רחבת הקניון  תכנית וחתכים-פרטי מדרגות 
 

 מים, ביוב וניקוז 
 

 שם תכנית  מספר גיליון מס"ד
 תכנית כללית  01-2328 1
 תכנית ניקוז דוידקה  2328-02 2
 ניקוז מתחם חתם סופר  2328-04 3
 השקיה מתחם חתם סופר  2328-05 4
 השקיה מתחם דוידקה  2328-06 5
 ניקוז מתחם קניון  2328-07 6
 השקיה מתחם קניון  2328-08 7
 פרטים טיפוסיים ומקרא השקייה  2328-10 8
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 חשמל 

 
 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד

חשמל/תאורה/"תקשורת"         830/1-ח 1 קיימות/מטרדים  תשתיות  תכנית 
 (.0)  1מתחם - )הוט/"בזק(

חשמל/תאורה/"תקשורת"         830/2-ח 2 קיימות/מטרדים   תשתיות  תכנית 
 (.0)  2מתחם - )הוט/"בזק(

חשמל/תאורה/"תקשורת"         830/3-ח 3 קיימות/מטרדים  תשתיות   תכנית 
 (.0)  3מתחם - )הוט/"בזק(

)הוט/"בזק(       831/1-ח 4 חשמל/תאורה/"תקשורת"  תשתיות    1מתחם  - תכנית 
(0.) 

)הוט/"בזק(       831/2-ח 5 חשמל/תאורה/"תקשורת"  תשתיות    2מתחם  - תכנית 
(0.) 

)הוט/"בזק(תכנית         831/3-ח 6 חשמל/תאורה/"תקשורת"    3מתחם  - תשתיות 
(0.) 

 (.0פרטי עמודי תאורה )        832/1-ח 7
 (.0פרט עמודון )       832/2-ח 8
 (. 0חתך טיפוסי בחפירה ) מ(        -1) 833-ח 9

 (. 0פרט אלקטרודת הארקה ) מ(        -2) 833-ח 10
 (.0ס"מ )  60/80פרט שוחת מעבר בקטרי  מ(    -3) 833-ח 11
 (. 0פרט חיזוק בסיס היסוד בטון ) מ(    -9) 833-ח 12
 (.0מ' )  3.5פרט יסוד לעמוד תאורה בגובה  מ(  - 14A) 833-ח 13
 (.0מ' )  7.0פרט יסוד לעמוד תאורה בגובה  מ(   -14B) 833-ח 14
 (.0פרט הצטלבות עם מערכות שונות/חתך טיפוסי בחפירה ) מ(      -15) 833-ח 15
 (.0פרט הצטלבות עם מערכות שונות/חתך טיפוסי בחפירה ) מ(      -15) 833-ח 16
חשמל/מאור          834-ח 17 שקעים  A80 *3)  6147מרכזיית  וארון   )C    ארון(

 (. B0) (שקעים  
 

 תנועה ודרכים
 

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד
1 201-Zfat  תכנית תנועה ותמרור 
2 013-Zfat  ורומים תכנית תנוחה 
3 014-Zfat  חתכים לאורך הכביש 
4 015-Zfat  חתכים לרוחב הכביש 
5 Zfat-601 תכנית פירוקים   

 
 שילוט והצללות  

 
  

 שם תכנית  מספר תכנית  מס"ד
1 01A  טבלת כמויות גוונים 
2 RSOO   תוכנית מיקום גגונים לעסקים 
3 01G  תוכנית גומות ועצים 
 מפרט ייצור שילוט    6.21מפרט ייצור  4
 מצגת הדמיות שילוט והצללות רח' ירושלים  מצגת הדמיות   5

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל  
 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו. 

     חתימת וחותמת הקבלן:     תאריך:  
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 דו"ח קרקע - ' המסמך 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה(
כל האמור בדו"ח הקרקע כלול במחירי היחידה שבכתב   

 מדד בנפרד יהכמויות ולא י
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נוסח הסכם  –' ומסמך 
 תההתקשרו

 

 עיריית צפת

 17/22לפי מכרז פומבי הסכם ההתקשרות 

 

 ברחוב ירושלים, שילוט והצללות פיתוחלביצוע עבודות 
 בצפתש

 

 

 2022שנעשה ונחתם בצפת, ביום_____ בחודש______ שנת 

 בין

 עיריית צפת 

 צפת  50רח' ירושלים 

 )להלן: "העירייה" ו/או "המזמינה" בהתאמה( 

 מצד אחד 

 לבין:  

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 "(  קבלן)להלן: "ה

 מצד שני 

 

 שיעניק שירותי   קבלןלהתקשרות עם    17/22' מס פומבי מכרזוהעירייה פרסמה  הואיל 

 ;שבצפתברחוב ירושלים  שילוט והצללות ,עבודות פיתוחלצורך ביצוע  קבלנות 

 ונבחר על ידי העיריה כזוכה; למכרזהגיש מועמדותו  קבלןוה והואיל

 ' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ב מסמךמצ"ב כ קבלןוהצעתו של ה  המכרזמפרט 
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עבודות הפיתוח, השילוט    ביצועבהסכם  קבלןלהתקשר עם ה והעירייה מעוניינת  והואיל
  17/22'  מס פומבי במכרז המפורט לפרויקטשיבוצע על פי הזמנת עבודה  וההצללות
 "( ;העבודה)להלן: " העיריה שפרסמה

 ' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.2'/א כמסמך"ב  מצ העבודה הזמנת נוסח 

ל בהתאם וכמפורט בהוראות  ו מעוניין לקבל על עצמו את ביצוע העבודה, הכ קבלןוה והואיל
 הסכם זה; 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא. 1

 המבוא להסכם זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .א
 כותרות הסעיפים הן לצורכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.  .ב
 : קבלןהצהרות והתחייבויות ה .2
 מתאים בתוקף בהתאם לחוק.   סיווגרשום בעל  קבלןהקבלן מצהיר בזה כי הינו  2.1
 הקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, מקצועיות, ניסיון קודם ויכולת בכל הקשור להתקשרות זו, יש לו את   2.2

הכישורים והיכולת הדרושים כדי לבצע את העבודה לפי הסכם זה ולעמוד בכל ההתחייבויות  כאמור  
 בהסכם והוא יעשה כן באופן סדיר ורצוף.

 הקבלן מצהיר, כי במילוי התחייבויותיו בקשר להוצאתו לפועל של הפרויקט ובכל הקשור בביצוע   2.3
והרשויות   המדינה  לחיקוקי  ובהתאם  דין  כל  פי  על  יפעל  זה,  הסכם  פי  על  והתחייבויותיו  תפקידו 
מקצועית   וברמה  בחסכון  ביעילות,  בסדירות,  זאת  וכל  שלהם  הקבע  והוראות  כלליהם  המוסמכות, 

 ה. נאות
 הקבלן מתחייב לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות לצורך הפרויקט לפי מיטב הנוהג המקצועי,   2.4

במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונה המוחלטת של העירייה ולשם  
 כם זה.  כך למלא אחר הוראותיה של העירייה בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בהס

 , חוק ותקנות התכנון  ועל כל תיקוני  הקבלנים רשםהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לחוק  2.5
הממשלתיים   והמשרדים  הגופים  והנחיות  תקנות  הרלוונטיים,  התקנים  תיקוניהם,  כל  על  והבניה 

 הקשורים בעניין והוראות כל דין. 
 כניות הקיימות או נמצאות בשלבי  ולהוראות כל התהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם ובכפוף  2.6

על   והתקנות החלים  הנהלים, התקנים  וכן  לגבי שטח התכנון  ידי הרשויות המוסמכות לכך  על  הכנה 
, לרבות הכרזות בדבר שטחי עתיקות, שטחים גובלים, ממצאי בדיקות קרקע, מדידות וכל  הביצוענושאי  

 דבר העשוי להשפיע על העבודות.
 חייב, כי יעסיק כוח אדם מקצועי, מיומן ומנוסה הנדרש ותואם לביצוע העבודה, הכל כקבוע  הקבלן מת 2.7

במפרט ובהצעת הקבלן, באיכות המקצועית הטובה ביותר ובעלי רישיונות תקניים וסיווגים מתאימים  
 לביצוע העבודה.  

 יצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב לדווח לעירייה על כל ליקוי פגם ו/או טעות שניתן לגלותם בעת ב 2.8
   הקבלן מתחייב לבצע התאמות, שינויים ושיפורים לפי דרישת המזמינה. 2.9
 הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים ולהעמיד לרשות המזמינה את כל האמצעים הדרושים לביצוע   2.10

 העבודה בזמינות, בהיקף ובתנאים המתחייבים מלוחות הזמנים שנקבעו. 
 הקבלן יעשה את הדרוש על מנת שעובדיו וכל הפועל מטעמו במסגרת הסכם זה יהיו חייבים ואחראים   2.11

 לשמירת סודיות ואבטחת מידע ומסמכים.
 את כל הנתונים, התוצרים, התשריטים והדו"חות המשמשים   צפת לעירייתהקבלן מתחייב להגיש  2.12

 ונדרשים לצורך העבודה. 
 הקבלן מתחייב ליתן דיווח שוטף בכתב ובעל פה למזמינה ולנציגיה בכל הקשור לביצוע העבודה   2.13

 ולתוצרים שיוגשו במסגרת הסכם זה.
 הקבלן מתחייב שלא לפעול במצב העלול לגרום לניגוד עניינים עם חובותיו על פי הסכם זה, בתמורה או   2.14

 .שלא
 הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים ולהיטיב כל נזק ו/או אובדן לכל אדם, שנגרמו כתוצאה מביצוע שירותיו   2.15
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ו/או על ידי מי שפועל מטעמו מיד ללא כל דיחוי. במידה ולא יעשה כן, רשאית העירייה לעכב ו/או לקזז  
ג'  מהתשלומים המגיעים לקבלן לצורך כיסוי הנזק שנגרם ו/או סילוק המטרד. שילמה ה  עירייה לצד 

פיצויים כל שהם בקשר לחוזה זה, תהא זכאית לפיצוי מלא מאת הקבלן בגובה כל הסכום ששילמה  
בתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עו"ד וסכום זה יראו בו כחוב המגיע לעירייה מאת הקבלן  

 לפי חוזה זה. 
 ואין ולא יתקיימו בין המזמין   בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה פועל הקבלן כקבלן עצמאי 2.16

מעביד. על הקבלן תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת    –לבין הקבלן ו/או עובדיו יחסי עובד  
בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למזמין ו/או לרכושו ו/או למי  

וע או אי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן  מטעמו ו/או לכל צד ג' כלשהו תוך כדי או עקב ביצ
מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן  או מישהו מטעמו לבין המזמין יחסי  
עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן במתן השרות ובביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  

בלן בלבד ולא יהיו בינם לבין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. כל הוצאות  זה יהיו ויחשבו כעובדים של הק
התשלום לעובדי הקבלן לרבות שכר העבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או  
מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר  

יח  ואופן  עם ביצוע הסכם זה  ולו על הקבלן וישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה 
 שהוא. 

 הקבלן מתחייב לקיים, בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת לצורך מתן השירותים   2.17
האמור   את  וכן  עובדיהם,  בגין  המעבידים  על  החל  כלשהו  חוק  בהוראות  האמור  אחר  זה,  חוזה  לפי 

ת ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות  בהוראו
ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יותקנו  

הקבלן חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את  בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.  
כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות תשלומי ביטוח לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס  

 הכנסה ומע"מ.
   הקבלןואם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של הסכם זה  יםמהוו  שבו המשנה  סעיפיסעיף זה על כל  2.18

יסודית של חוזה זה,    קיים, או יאחר לקיים תנאי כל שהוא מתנאים אלה, יחשב הדבר כהפרהייפר, לא  
 יום.   14והעירייה תהיה רשאית לראות חוזה זה כמבוטל לאחר הודעה מוקדמת של  

 

 

 

 
 כללי -פרק א'

 הגדרות .1

 עיריית צפת.  –"המזמין"  •
מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק    –  "המנהל"  •

 ממנו. 
הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו, ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל    -"הקבלן"  •

 בשמו ו/או מטעמו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו. 
  

 בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו.  מי שנתמנה –"המפקח"  •

 המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית.  -"המבנה" •
  

ביצוע המבנה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם    -"ביצוע המבנה" •
 זה. להוראות החו

  

 כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו של המבנה.  -"מבנה ארעי" •
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חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אבזרים,  "חומרים"   •
 מן המבנה.   וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק- בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים–מוצרים 

  
המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המבנה, לרבות כל מקרקעין אחריו  -"מקום המבנה" •

 שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. 
  

 מקום המבנה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין. -"אתר סגור" •
  

 מקום המבנה שאינו מגודר ואין בו שמירה. -"אתר פתוח" •
  

הכללי" • הבין -"המפרט  העבודה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  משרד  -המפרט  בהשתתפות  משרדית 
הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה ומע"צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות  

 שנקבעו בחוזה. 
  

 ,הנדונה לעבודה המתייחסים המיוחדים התנאים מכלול -"המפרט המיוחד" •
ונוספים לכל אחד    ,שות הנוספותהדרי או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים  השונות 

 ממסמכי החוזה. 

 .מהחוזה  נפרד בלתי חלק המהווה ,כאחד המיוחד והמפרט הכללי המפרט -"המפרט" •
 ידי על בכתב שאושרהכזו   כניתובת  שינוי כל לרבות ,מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות תוכניותה  -"תוכניות" •

 המפקח  ידי על או המנהל ידי  על  בכתב אחרת שתאושר תכנית כל וכן ,זה חוזה לעניין המפקח  ידי על או המנהל 
 .לזמן מזמן ,זה חוזה  לעניין

צו התחלת עבודה שהוצא   ;-המבנה  בביצוע להתחיל  לקבלן המורה לקבלן  בכתב הוראה  -עבודה" התחלת "צו •
יהיה    -יהיה חתום על ידי המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה- לפני חתימת החוזה  
 חתום על ידי המנהל. 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שיתווסף לסכום  -"החוזה  שכר" •
 וראות החוזה. הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם לה

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק  1981- ( חוק הפרשנות,התשמ"א2)
 האמור. 

 מהות העבודות .2

 .הסכם זה הינו לפי שיטת מדידה 2.1

הפרטים   2.2 התוכניות,  את  היטב  לבדוק  הקבלן  על  ולפיכך  הכמויות  בכתבי  סטיות  ויהיו  יכול  כי  יודגש 
והמפרטים וכל הקיים בהם. הקבלן הזוכה לא יבוא בכל טענה אל העירייה באם עבודה הופיעה בתוכניות  

 ו/או בפרטי ו/או במפרטי המכרז ואותה לא תמחר. 

את מחירי היחידה כפי שמצוין בכתבי הכמויות. היה והמציע לא תמחר סעיף ו/או השמיט  המציע לציין  על 2.3
כמויות ייחשב כאילו יבוצע על חשבונו ללא כל תמורה נוספת. יובהר כי  ו/או לא צירף דף כלשהו מכתבי ה

לסיכום, כלומר המציע יתמחר    אינםיש לשים לב לסעיפים בכתב הכמויות אשר על המציעים לתמחר והם  
 את הסעיף אך לא יסכמו לכלל המחיר. 

 .בפועל ביצוע לפיוישולמו    למדידהכפי שצויין לעיל כתבי הכמויות הינן   2.4

ין כי היה ונדרש לבצע עבודות לפי סעיפים שאינם מופיעים בכתבי הכמויות יתומחרו סעיפים אלו לפי  יצו 2.5
ניתוח    15%הנחה של   ובמידה והסעיף אינו מופיע בספריית דקל יחושב הסעיף לפי  מספריית סעיפי דקל 

 מחיר שיוגש לאישור המפקח והמזמין. 

הצעת המחיר תכלול את כל בדיקות המעבדה הנדרשות לרבות: בדיקת מעבדה סונית לכלונסאות, בדיקות   2.6
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בדיקת    ,בדיקות חוזק הדבקות לצבע,  עובי גלוון וצבעבדיקות  מעבדה לבטון, בדיקות רנטגן לריתוכי הפלדה,  
הכיבו  מערכות  לכל  מעבדה  בדיקות  כריזה,  למערכת  מעבדה  בדיקת  מוסמך,  חשמל  הסכם  בודק  אש,  י 

התקשרות עם קבלן פינוי פסולת וכל בדיקה ע"פ כל דין ו/או בדיקה שתוזמן ע"י המזמין ו/או מי מטעמה  
יהיו מגולמות בתוך הצעת המחיר והקבלן יספק את הבדיקות ללא כל דרישת עלות   כאשר כל הבדיקות 

 נוספת. 

 .והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו בדיוהרישום ייעשה  2.7
צעת המחיר כוללת את כל המיסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך  ה 2.8

 .מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים

 יומן.  ניהול-המפקח  של וסמכויותיו תפקידיו .3
שמשתמשים בהם וטיב  החומרים   טיב את לבדוק וכן ביצועו על ולהשגיח המבנה את  לבדוק רשאי המפקח .3.1

העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות  
 הוראות המנהל והוראותיו הוא, על ידי הקבלן. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים   .3.2
ה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי  את החוז

 הוראות חוזה זה. 
( בו יירשמו מידי יום הפרטים הבאים על  "היומן" – במקום המבנה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים)להלן  .3.3

 הרישומים כאמור ייעשו על ידו:ידי הקבלן או מי מטעמו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי 
 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה, •

 הציוד המכני המועסק בבצוע המבנה,  •
 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה,  •

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע    העבודות שבוצעו במשך היום, •
 המבנה, 

על הקבלן להראות למפקח מיד עם דרישתו של המפקח כל אחד מהמסמכים הנקובים בס"ק ג' לסעיף זה וכן   .3.4
 לתת למפקח מיד עם דרישתו ועל חשבונו של הקבלן העתקים ו/צילומים מהמסמכים האמורים. 

אחרי  כל הוראה מהמפקח בכתב ביומן דינה כדין הוראה ישירה לקבלן בהתאם לחוזה זה ועל הקבלן לעקוב   .3.5
 היומן מדי יום ביומו. 

כל הוראה לקבלן בעל פה לא תתקבל כעילה לקבלן לתביעה לתשלום נוסף אלא אם נרשמה ונחתמה בכתב. על   .3.6
ידי   על  הקבלן למלא כל הוראה בעל פה או בטלפון כאילו ניתנה בכתב, רשמה ביומן ולדאוג לאשרה בכתב 

 המפקח מוקדם ככל האפשר. 
( רשאי המפקח לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות  3ף קטן )בנוסף לפרטים כאמור בסעי  .3.7

בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  
ה,  כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן ערוציו בקשר לביצוע המבנ-המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא 

בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם  
יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים    14בהודעה בכתב לקבלן תוך  

 אלה דרישה לתשלום כלשהו.
ע  .3.8 יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו,  ידי  -ל ידי הקבלן או בא כל דף של  כוחו המוסמך, ולאחר מכן על 

 המפקח. 
אם חלק מהעובדות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או   .3.9

 כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. –בא 
ה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד שמטרתו להבטיח כי  אין לראות בזכות הפיקוח, שהוקנתה לעיריי .3.10

הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי ליצור יחס כל שהוא בין העירייה ו/או  
 המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על הקבלן. 

ידי העירייה ו/או המפקח, לא ישחרר את הקבלן  על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על   .3.11
 מהתחייבויותיו כלפי העירייה, בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

   חוזה הסבת
אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן, הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות   .3.12

יל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו  לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לע 
 הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן. 
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אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של המבנה, כולו או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין בכתב. ואולם   .3.13
לפי   משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  בה  העסקת  אין  העבודה,  שיעור 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או חלק ממנו, לאחר.  
נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה   .3.14

באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל    איישפוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה והקבלן  
 של מבצעי המבנה, באי כוחם ועובדיהם. 

ומתחייב  1969-ק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טהקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חו .3.15
לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום  

 בהתאם להוראות החוק האמור.

 היקף החוזה  .4
ד, המכונות וכל  הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציו

 מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים   .5.1

החוזה,  את החוזה, ובעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי 
 נקבע ברשימה שלהלן:   סדר העדיפות לעניין הביצוע

 . כניותו( ת1) •

 . ( מפרט מיוחד2) •
 . ( כתב כמויות3) •

 . ( אופני מדידה מיוחדים4) •
 .( מפרט כללי )ואופני מדידה(5) •

 . ( תנאי החוזה6) •

 . ( תקנים ישראליים7) •

 אחריו. כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא 
משלימים מסמכי יתר ובכל במפרט מובאים שהם כפי העבודות פרטי של התיאורים .5.2  את החוזה, 

 אי או סתירה של מקרה בכל  .ביניהם סתירה אין עוד כל ,הכמויות בכתב אשר  התמציתיים התיאורים
 ,החוזה מסמכי יתר ובכל במפרט פרטי העבודות לבין הכמויות בכתב סעיף בין משמעות דו או התאמה

 שמצוין כפי ,ביצועה ואופן פרטיה כל על ,לעבודה הכמויות כמתייחס שבכתב היחידה מחיר את יראו
לאמור ,הכמויות בכתב  סדר של אחרת קביעה בהעדר  .המחירים ובתכולת המדידה באופני ובכפוף 

סדר   אחר  מסמך  בכל  או המיוחד  במפרט  העדיפות החוזה,  התשלום -העדיפותממסמכי  נקבע  -לעניין 
 ברשימה שלהלן: 

 . ( כתב כמויות1) •
 . ( אופני מדידה מיוחדים2) •
 . ( מפרט מיוחד3) •

 . כניותו( ת4) •

 .( מפרט כללי )ואופני מדידה(5) •

 . ( תנאי החוזה6) •
 . ( תקנים ישראליים7) •

 כדי בו אין ,הכמויותכתב   מסעיפי בסעיף התמציתיים בתיאורים הכלול לפרט ביחס מסוימת דרישה קביעת
 נקבעה כאמור  שהדרישה  בתנאיה,  חסר קביעה זו בהם הסעיפים  בשאר פרט  אותו  לגבי דרישה  מאותה לגרוע 
 .משתמעת ממנו או נובעת או החוזה ממסמכי  באחד
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי, לגבי   .5.3

עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה עבודה    ,לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  הן  ,אותה עבודה
 מסוימת. 

חלות .5.4 אינן  לעיל,  כאמור  התשלום  ולעניין  הביצוע  לעניין  מסמכים  בין  העדיפות  עבודות    הוראות  על 
 הקבלן. שתכנונן נעשה על ידי 
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 אחרת הוראה לבין החוזה מהוראות אחת הוראה בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה הקבלן גילה .5.5
 הודעה מסר שהמפקח או מהם חלק  כל או מסמך,  הוראה של הנכון בפירושם מסופק הקבלן שהיה או

 הוראות ייתן והמנהל  למנהל  בכתב  הקבלן  יפנה,  החוזה את כהלכה מפרש הקבלן אין  שלדעתו לקבלן 
 יעכב,  המנהל של הוראותיו קבלת עד,  לפיו לנהוג שיש בדבר הפירוש,  הצורך לפי כניותות לרבות,  בכתב

 .לעיל כאמור למנהל לפנות היה צריך שבגינה עבודה אותה  של ביצועה את הקבלן

 כניותואספקת ת .6
 דרוש שיהיה נוסף כל עותק .תשלום ללא המנהל ידי על לקבלן יימסרו כניותומהת  אחת מכל עותקים  .6.1

  כןיו  לקבלן
 .שברשותו כניותוהת כל  את למנהל יחזיר הקבלן  ,המבנה השלמת עםן. הקבל חשבון על

 וכל המפקח ,המנהל  .המבנה במקום הקבלן ידי  על יוחזקו ,  מהחוזה חלק המהווה מסמך מכל עותקים  .6.2
  אדם

 .סבירה עת בכל ולהשתמש בהם לבדוק רשאים יהיו בכתב ידם על שהורשה

 ביצוע המבנה  .7
 .והמפקח של המנהל הוראותיהם כל אחרי זה לצורך וימלא ה, לחוז בהתאם המבנה את יבצע הקבלן .7.1
כניות  והמנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות ת .7.2

 לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן. 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  .8
 ,המזמין ידי כלשהו על תשלום לביצוע וכתנאי זה חוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו מילוי להבטחת .8.1

)מאתיים    200,000  של בגובה  בנוסח שנקבע-בנקאית ערבות,  החוזה חתימת עם ,  למזמין הקבלן  ימציא
 ₪.( אלף

 הצו שניתן לאחר חשבון  הגיש והקבלן,  החוזה על הצדדים חתימת בטרם עבודה התחלת צו הוצא .8.2
 למזמין ימציא שהקבלן רק לאחר החשבון בגין התשלום יבוצע ה,החוז  חתימת ולפני העבודה להתחלת 

 (.  1קטן ) בסעיף כאמור הערבות את
למזמין  הקבלן על  .8.3  לתשלום שנקבע המועד  לפני יום-15 מ יאוחר לא האמורה הערבות את להמציא 

 .החשבון
 , המזמין ידי  על  החשבון לתשלום  שנקבע הזמן  לפרק יתווסף ,לעיל כאמור הערבות בהמצאת הקבלן איחר .8.4

 הפרשי שא יי לא ,כאמור הנוסף הזמן והתשלום בפרק ,הערבות בהמצאת  הקבלן איחר שבו זמן פרק אותו
 כלשהי.  ריבית או/ו הצמדה

 מסירת הודעות .9
 של הכתובת השני לפי הצד של  למשרדו רשום במכתב תישלח ,זה חוזה עם בקשר  אחד צד של הודעה כל .9.1

  .השני הצד של למשרדו במייל  או תשלח  השני  הצד של  במשרדו ביד תימסר או בחוזה  המפורטת השני הצד
מסירתה שעות 48 כעבור  ביד  שנמסרה  כהודעה  תיחשב  רשום בדואר  שנשלחה  הודעה  בדואר.   ממועד 
הצדד  .מסירתה במועד  שנתקבלה  כהודעה תיחשב ביד שנמסרה הודעה  בין  שתשלח  הודעה  בין  כל  ים 

שנשלחה בדואר רשום ובין שנמסרה ביד מחויבת בשליחת עותק מהודעה למייל המזמין, המנהל, המפקח  
 וקבלן.  

 הכנה לביצוע -פרק ב' 

 בדיקת מוקדמות .10
וסביבותיו מקום את  ,הצעתו הגשת  לפני  ,סביר באופן בדק כאילו הקבלן את  רואים .10.1  טיב  את  ,המבנה 

 למקום  הגישה דרכי  את ,המבנה הדרושים לביצוע והחומרים  העבודות של וטיבם כמויותיהם  את ,הקרקע
 .הצעתו על להשפיע האחר העשוי המידע כל את השיג  כאילו  וכן ,המבנה

יפטרו את הקבלן   לא  אלה אולם העבודה לצורך מטעמו שנעשו וסקרים דוחות לקבלן ימציא המזמין .10.2
 בסעיף קטן )א(. המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש  מהחובה

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .11
 ,ההעבוד  התחלת שנקבע בצו המבנה ביצוע  התחלת מיום יום 15 המפקח, תוך לאישור ימציא הקבלן .11.1

 לבצע בדעתו יש לפיהם אשר והשיטות לרבות הסדרים הזמנים, ולוח  הביצוע דרכי בדבר , בבכת הצעה
 בקשר בכתב ועדכונים נוספים פרטים לזמן, מזמן  דרישתו לפי הקבלן למפקח, ימציא כן המבנה. את

 הקבלן שיש בדעת  העזר ומבני העבודה מתקני רשימת  האמורים, לרבות  הזמנים ולוח  לדרכי הביצוע 
 במפורש אותם  אישר שהמפקח  בין הקבלן למפקח,  ידי  על האמורים המסמכים המצאת  בהם. להשתמש
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 מיוחדים במקרים עליו.  המוטלת  כלשהי  מאחריות הקבלן  פוטרת את  אינה אותם, אישר שלא  ובין 
 תוך  ולוח הזמנים הביצוע דרכי  בדבר  ההצעה את ימציא  שהקבלן לקבוע המזמין רשאי  ,בחוזה שנקבעו

   תפחו
תקופת הביצוע כאמור בהוראות  להלן כי בכל מקרה    יובהר המבנה.   ביצוע התחלת מיום יום   15  –  מ

על    הסכם מקרה,  בשום  תעלה,  לא  תקופת יקלנדר  חודשים(  ארבעה)במילים:    4זה  הכוללים  ים 
 התארגנות קבלן באתר הביצוע

שפורטו הזמנים שבלוח הציון בנקודות להתחשב הקבלן חייב הזמנים לוח בהצעת .11.2  אם ,בחוזה כפי 
 ,המפקח ידי על  יאושרו אלה  ואם  לעיל בקשר לאמור שינויים להציע רשאי הקבלן יהיה זאת  עם . פורטו
 בהתאם לשינויים שאושרו.  הזמנים לוח ייערך

ייקבע בסעיף כאמור זמנים לוח הקבלן המציא  לא .11.3  את  ויחייב המפקח ידי על הזמנים לוח קטן)א(, 
 .הקבלן

 שנקבעה  אחרת בתדירות  או ,לחודש מאחת יותר ולא ,המפקח דרישת לפי הזמנים  לוח את יעדכן הקבלן .11.4
 המפקח  ידי על הזמנים לוח יעודכן ,הזמנים לוח את  הקבלן עדכן  לא  .נקבעה אם ,החוזה ממסמכי באחד
 .הקבלן את  ויחייב

 כמפורט  בנסיבות ,המפקח ידי  על בעדכונו או/ו  המפקח ידי  על הזמנים לוח  בעריכת הכרוכות  ההוצאות .11.5
 לרבות ,אחרת דרך ממנו בכל  ייגבו  או  עת  בכל לקבלן שיגיע סכום  מכל  וינוכו  הקבלן על יחולו ,לעיל

 .סופית תהיה המנהל וקביעתו  ידי על ייקבע ההוצאות שיעור .ערבויות חילוט באמצעות

 סימון ונקודות גובה  .12
 וההכוונה של הממדים ,הגבהים של ולנכונותם המבנה של והמדויק הנכון אחראי לסימון יהיה הקבלן .12.1

 כניות. ובהתחשב בת המבנה חלקי כל
כל1) גורמים על כבר נעשו ואם ,הקבלן ידי על יבוצעו והסימון ההתוויות ,המדידות (    , אחרים ידי 

 ;ובהתאם לנסיבות המקרה לפי הכל  ,הקבלן ידי  על  יושלמו או ייבדקו 
 תקופת כל המבנה במשך וסימון הקבע נקודות סימון של  ושלמותם קיומם על לשמור חייב ( הקבלן2)

 חייב  ,טושטשו או נעלמו סימון המבנה או  הקבע נקודות ואם ,השלמתו למועד עד המבנה ביצוע
 ;לחדשם הקבלן

כל3)  העסקת לרבות,לעיל (2)  - ו) 1) בפסקאות המפורטות  העבודות בביצוע הכרוכות ההוצאות ( 
 .על הקבלן חלות ,למודדים הדרושים המדידה מכשירי ואספקת מודדים

 כניותות אותן את הקבלן יבדוק ,הקיימים הקרקע פני על  גבוה נקודות  המראות כניותות לקבלן נמסרו 12.2
 להביא מבלי ,כניותובת אופייניות שנקבעו  נקודות לגבי  ורק אך תיערך הבדיקה .העבודה התחלת לפני 

 אך  אותה ערך או הבדיקה את הקבלן ערך לא  .אלה נקודות שבין מקומיות גומות או בליטות בחשבון
בת  הגובה  נקודות על ערער לא  את יראו ,כניותו ת אותן מסירת מיום יום 14 תוך ,כניותוהנראות 
 .בפועל שבוצעו העבודה  כמויות למדידת בסיס תשמשנה והן ,כנכונות ומדויקות האמורות כניותוהת

 השגחה, נזיקין וביטוח–פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן  .13
 מינוי .ביצוע המבנה לצורך ברציפות עליו  וישגיח המבנה במקום נוכח יהיה  המוסמך כוחו-בא או הקבלן .13.1

 לתת לסרב רשאי והמנהל יהיה ,המנהל של המוקדם אישורו טעון יהיה הקבלן מטעם מוסמך כוח-בא
 .כדין הקבלן הקבלן של המוסמך כוחו-בא דין .עת בכל לבטלו או אישורו את

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14
 אם ,המבנה ידו במקום על  המועסק  אדם  כל המבנה ממקום  להרחיק  המנהל מטעם דרישה כל ימלא הקבלן  .14.1

 ברשלנות  נוהג שהוא או תפקידיו  מוכשר למלא אינו  או הולם בלתי  באופן אדם אותו  התנהג המנהל, לדעת
 ,בעקיפין ובין  במישרין  בין  להעסיקו, הקבלן  יחזור לא   - דרישה כאמור לפי שהורחק תפקידיו. אדם בביצוע
 .המבנה במקום

 משניתנה  .מקצתו או כולו ,המבנה למקום הכניסה בהגבלת הצורך על בכתב הוראה לקבלן לתת רשאי המנהל .14.2
 במקום להם זקוק שיהיה העובדים את רשימות ,לזמן  מזמן ,ויעדכן למפקח הקבלן ימציא כאמור הוראה
 את  יסדיר  והמפקח -המפקח שידרוש  כפי  -אודותם אחרים תצלומיהם ופרטים את וכן  המבנה לביצוע  המבנה 

 .לנכון שימצא כפי ,כניסה רישיונות  לפי המבנה  הכניסה למקום עניני
 הכניסה רישיון את למפקח להחזיר מתחייב והקבלן המזמין של רכושו קטן )ב( יהיה סעיף לפי כניסה רישיון כל .14.3

 שהמפקח עת בכל וכן ,המבנה בביצוע עובד של אותו עבודתו סיום עם מיד ,הרישיון ניתן שבשמו עובד כל של
 למקום לכניסה ורק אך מוגבל יהיה הכניסה ברישיונות הקבלן שהשימוש מתחייב כן .החזרתו את ידרוש

 .ביצועו לצורך המבנה



 צפת  -פרויקט רחוב ירושלים  

  

 
 

166 
 

  - שלו הכניסה החזרת רישיון את דרש שהמפקח  עובד קטן )ב( או סעיף  לפי כניסה רישיון לו  ניתן  שלא אדם .14.4
 .המבנה ממקום להרחקתו הקבלן אחראי

 המבנה  במקום ומתקנים בטיחות אמצעי ,גידור ,שמירה .15
 או נוהג ,דין כל פי כנדרש על למבנה בטיחות אמצעי ושאר ,גידור ,שמירה ,חשבונו לספק, על מתחייב הקבלן .15.1

 .בחוזה פורטו אלה מיוחדים, אם אמצעי בטיחות לספק וכן זה בעניין  מוסמכת רשות של מחייבת הוראה
 : שנקבעו בחוזה  הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום המבנה, לפי דרישות המזמין  .15.2

 ;והמפקח  הקבלן עבור משרדי לשימוש מיתקן או ( מבנה1)
 .אחר ציוד או אחר  מיתקן ( כל2)

 ביצוע גמר  עם ממקום המבנה ויסלקם  יפרקם  והוא הקבלן של רכושו  יהיו כאמור ציוד או  מיתקן  ,מבנה כל .15.3
 .בחוזה אחרת נקבע אם אלא ,החוזה לפי העבודות

 למבנה  נזיקין .16
 השלמת בתעודת העבודה כמצוין  השלמת ליום ועד  הקבלן  של לרשותו ,מקצתו או כולו  ,המבנה העמדת  מיום .16.1

  ,כלשהי מסיבה  הנובע למבנה נזק של מקרה בכל .עליו ולהשגחה  המבנה  לשמירת אחראי הקבלן  יהיה ,המבנה
)ד( בהתאם  מוסכם לסיכון פרט  האפשרי בהקדם ,חשבונו על ,הנזק את לתקן הקבלן על יהיה  ,לסעיף קטן 

 .החוזה להוראות פרטיו בכל ומתאים תקין במצב המבנה  יהיה השלמתו לכך שעם ולהביא
 ידו  על  שבוצעו ובדק תיקון עבודות כדי תוך  הקבלן ידי על שנגרם נזק  כל על גם קטן )א( תחולנה סעיף  הוראות  .16.2

 .החוזה בתנאי 55 לסעיף בהתאם ,המבנה השלמת תעודת מתן לאחר אף הבדק בתקופת
 

 ,האפשרי בהקדם ,הנזק את לתקן  הקבלן על יהיה מוסכם מסיכון כתוצאה שנגרם למבנה נזק  של  מקרה  בכל .16.3
 .המזמיןעל   יחולו התיקון והוצאות ,כן לעשות ממנו ידרוש המנהל אם

 סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת ,מצב חירום מדיני ו/עולמי, מלחמה  :פירושו  -"מוסכם סיכון" .16.4
 ובין לאו.  מלחמה שהוכרזה בין -וקרבות אויבת מדינה פעולת  ,אויב פלישת ,סדירים או בלתי

 לגוף או לרכוש  נזיקין .17
 דרישות הפרת או בגין רשלנותו  עקב ,המבנה ביצוע כדי תוך שייגרמו ,אבדן או נזק  לכל אחראי יהיה הקבלן .17.1

 .למניעתם המעשיים בכל האמצעים וינקוט  כלשהו  אדם של לרכושו או לגופו  ,לנזק שגרמה ,זה חוזה

 נזיקין לעובדים  .18
 או/ו מטעמו  כל מי או/ו שלוחיו או /ו הקבלן מעובדי  למי או /ו לקבלן שיגרם  נזק  לכל אחראי יהיה  לא  המזמין  .18.1

 .לעיל 16 בסעיף לאמור בכפוף ,המבנה ביצוע ועקב כדי תוך שייגרמו נזק או מתאונה כתוצאה בשירותו

 הקבלן ידי על ביטוח .19
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את   .19.1

 הביטוחים  
"( המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח  דרישות ביטוח)להלן: "  5/'זבנספח  המפורטים  

   מורשית כדין 
 בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.  ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי העיריה אישור על עריכת הביטוחים   .19.2
 המפורטים  

 להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.  5/'זבנספח לעיל בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות   
  

אי   .19.3 של  מקרה  העיריה,  בכל  ולדרישת  זה  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח  עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה 
 מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן   .19.4
ה הביטוחים  את  ולקיים  כלפי  לערוך  תחלוף  זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  יכלול  כאמור  ביטוח  בכל  כאשר  נ"ל 

העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים  
  מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח. 
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר   .19.5

על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העיריה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  
הודעה   ולא אלא אם תימסר  יבוטלו,  ולא  יצומצמו,  לא  העיריה,הקבלן  לידי  רשום  בדואר  כך  על    30  כתובה 

 .יום מראש )במילים: שלושים(
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הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא   .19.6
ל  זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות ע

 ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. 
 הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.  19.7
בין   .19.8 התאמה  אי  של  מקרה  בכל  לעיל.  המפורטות  הביטוח  פוליסות  של  עותק  הקבלן  יעביר  העיריה  לבקשת 

האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם  
 להוראות הסכם זה. 

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת,   .19.9
לרבות   הביטוח,  דמי  את  ולשלם  הקבלן  תחת  הביטוחים  את  הפרשי  לערוך  ו/או  ריבית  השוטפות,  הפרמיות 

וכן תהא   זמן שהוא  בכל  לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  והעיריה תהא רשאית  הצמדה, 
 רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם תנאים יסודיים בהסכם  .19.10
 אי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם. זה ו

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב   .19.11
ם ביצוע הסכם זה, יופיעו  הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר ע 

ה לפני  ילכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא לעירי  BACK TO BACKדרישות ביטוח לעיל 
 ה. תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם ז

הינם תנאים יסודיים בהסכם    העיריהשור לידי  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האי.19.12
 זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם. 

 המזמין. ידי על ביטוח .20
 לבצע את רשאי המזמין יהיה ,החוזה לפי לבצעם  עליו  אשר  הביטוחים את הקבלן  יבצע  לא  אם .20.1

 ,אלה דמי ביטוח  הוצאות  לנכות רשאי יהיה והמזמין ,הביטוח דמי  את ולשלם  תחתיו הביטוחים
אין באמור    .דרך אחרת בכל מהקבלן לגבותם רשאי יהיה וכן ,עת בכל ,לקבלן ממנו שיגיע סכום מכל

לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על  
 כל טענה נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. 

 הקבלן  ידי על התחייבות קיום אי  עקב המזמין פיצוי .20.2
 לפי  או  )חדש )נוסח  ,הנזיקין פקודת לפי עליו מוטלת כזאת ותשאחרי במידה שלישי צד כל כלפי אחראי הקבלן

 פיצויים שלישי לצד לשלם יידרש אם המזמין   .לכך ובקשר המבנה  ביצוע כדי תוך שייגרמו  לנזקים ,אחר דין  כל
 למזמין  המגיע כחוב יראוהו סכום ואותו ידו על הסכום שישולם למזמין את להחזיר הקבלן מתחייב, כלשהם

 . זה חוזה לפי  מהקבלן
 התחייבויות כלליות – פרק ד'

 המבנה למקום המפקח גישת .21

 נעשית שבו מקום אחר ולכל המבנה למקום סבירה עת בכל להיכנס ,מטעמו נציג לכל או למפקח יאפשר הקבלן
 .החוזה כלשהם לביצוע חומרים מובאים שממנו מקום לכל וכן ,החוזה  לביצוע כלשהי עבודה

 ב "וכיו עתיקות מציאת .22
 וכן ,לזמן מזמן ,שיהיה בתוקף עתיקות בדבר חוק בכל או 1978 -ח"תשל   ,העתיקות בחוק כמשמעותן עתיקות .22.1

נכסי ארכיאולוגי או  גיאולוגי ערך בעלי כלשהם אחרים חפצים  לנקוט  מתחייב והקבלן , הם המדינה אשר 
 .לצורך שלא הזזתם או בהם הפגיעה למניעת המבנה מתאימים במקום יתגלו .זהירות באמצעי

 מתחייב  כן י.הגילו  על הקבלן למפקח יודיע ,ממקומם הזזתם ולפני לעיל כאמור חפץ או עתיקה גילוי לאחר מיד .22.2
   .עתיקות בדבר המדינה חוקי הוראות את לקיים הקבלן

 ב"וכיו פטנטים זכויות .23
 ב"וכיו  היטל ,הוצאה  ,נזק ,הליך ,דרישה ,מתביעה הנובע חיוב כל על אותו ויפצה מהמזמין  נזק כל ימנע הקבלן

 כדי  תוך ,השימוש בדבר דומות  או זכויות מסחר סמלי ,מדגמים ,פטנטים בזכויות  מפגיעה כתוצאה שייגרמו
 .הקבלן ידי על בחומרים שיסופקו או במכונות ,המבנה במתקני ,המבנה ביצוע

 הנאה  זכויות תמורת תשלום .24
 ,המבנה למקום המצויים מחוץ  במקרקעין  כלשהו שימוש או  הנאה  זכות בקבלת צורך יהיה המבנה  לביצוע אם

 אחראי הקבלן יהיה-דומה זכות  או כל שימוש או מעבר זכות או ,חול או עפר נטילת או חציבה כגון: לצרכי
 .הקבלן לבין  הבעלים בין כפי שיוסכם תמורתה ולתשלום מבעליה האמורה הזכות לקבלת
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 אנשים  של ובזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה .25
ש  השימו בזכות  או /הציבור ו  בנוחיות  ,המבנה ביצוע כדי תוך ,לצורך שלא להפריע  ולא  לפגוע לא מתחייב  הקבלן 

 והמעבר  
והחזקה בזכות או ב"וכיו שביל ,דרך ,בכביש אדם כל של  יבצע כך לצורך .כלשהו ציבורי ברכוש השימוש 

שלטי זמניות  דרכים ,חשבונו על ,הקבלן  האמצעים בכל  וינקוט בפנסים  מצוידים והכוונה אזהרה ויתקין 
 .הציבור לפגוע בנוחיות שלא מנת  על הדרושים

 ב "וכיו אחרים למובילים ,לכביש נזקים תיקון .26
 תוך  , קרקעיות  –   והעל קרקעיות  -  התת  המערכות לרבות ,למתקנים או לדרך שיגרם נזק  שכל  אחראי הקבלן 

 לביצוע מראש וצפוי הכרחי שהיו מעשה ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק בין   ,ידו על המבנה ביצוע כדי
 המוסמכים רשות או אדם כל ושל המנהל של ולשביעות רצונו  ביותר היעיל  באופן  ,חשבונו על  ,יתוקן  , המבנה
האמורים בדרך הטיפול  על  לפקח  שנגרמו קלקול או לנזק אחראי  יהיה לא שהקבלן  ובלבד  ,ובמתקנים 

שאינם  למתקנים  סומנו אם אלא ,בשטח רגילה הסתכלות תוך לגלותם אפשר ואי לעין נראים האמורים 
 לקבלן או נודע אם או  ,בחוזה  אחר מסמך בכל או הכמויות בכתב במפרטים,  ,כניותובת המתקנים האמורים

 .אחרת דרך בכל האמורים המתקנים של קיומם על לו הודע
 לתנועה  הפרעות מניעת .27

תגרום בדרך ,האפשר ככל  ,תיעשה וממנו המבנה מקום אל מטענים שהובלת אחראי הקבלן  הפרעה שלא 
יהיה מטענים להובלת  מיוחדים  בהיתרים  צורך יש  ואם ,השוטפת לתנועה  להצטייד הקבלן  על  חורגים 

 .המוסמכות הרשויות מטעם הדרושים בהיתרים
 מיוחדים  משאות להעברת הגנה אמצעי .28

 לרשת ,לגשר ,נזק לכביש לגרום עלולה שההעברה במקום כלשהו חפץ להעביר צורך יהיה החוזה לביצוע אם .28.1
הגנה ישתמשו לא אם ,ב"וכיו לכבל ,לצינור ,טלפון לרשת ,חשמל  בכתב הקבלן יודיע  ,מיוחדים באמצעי 

 .מתאימים הגנה אמצעי להבטחת כניתוות שיש להעביר ועל החפץ פרטי על ,ההעברה לפני ,למפקח
 את שיקבל לאחר ורק אך כניתוולת  בהתאם ההגנה אמצעי המזמין את חשבון על  ,לבצע רשאי יהיה הקבלן .28.2

 .מהרשויות המוסמכות מתאים רישיון בידו  שיהיה  ולאחר ,המפקח של אישורו

 אחרים  קבלנים עם הקשר .29
 אדם  ולכל המזמין על ידי המועסק אחר קבלן לכל ,המפקח הוראות לפי ,נאותה פעולה אפשרויות ייתן הקבלן

 המבנה במקום (, הן"הקבלן האחר"  –  לעובדיהם )להלן המפקח בכתב וכן ידי על  זה לצורך שיאושר גוף או
 על שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים השימוש את  להם יאפשר  ,איתם פעולה  ויתאם ישתף וכן ,אליו בסמוך  והן 
 .הכללי שבמפרט להוראות בהתאם הכל - אחר דבר כל  ויבצע ידו

 העבודה  השלמת עם המבנה מקום וניקוי פסולת סילוק .30
 ופעילות כתוצאה מפעילותו  במקום  שהצטברה  הפסולת כל את המבנה  ממקום ,לזמן מזמן  ,יסלק הקבלן  .30.1

 הרחקת ,השטח ניקוי מפעולות הפסולת כתוצאה לרבות ,הקבלן ידי על ישירות  המועסקים אחרים קבלנים
 של גדיעה או עקירה ,הריסה ,מפירוק כתוצאה הפסולת וכן  ,העבודה ביצוע לתחילת שקדמו ’וכו גרוטאות 

 .במקום להשאיר שהמפקח הורה לגזם פרט ,עצים
 הפסולת ,המיותרים כל החומרים את ממנו ויסלק המבנה מקום את הקבלן ינקה ,העבודות ביצוע גמר עם מיד .30.2

 .ומתאים למטרתו נקי המבנה כשהוא את וימסור ,שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים
 כולל  ,לאתר והסילוק  ,המוסמכות  הרשויות ידי  על זו למטרה שאושר לאתר ורק אך  הפסולת את יסלק  הקבלן .30.3

 חילוקי  של במקרים .חשבונו ועל הקבלן הבלעדית של באחריותו  הוא ,הסילוק אתר אל הפסולת הובלת דרכי
 של וחלקו אחריותו את המפקח יקבע ,החוזה בתנאי 30 כמשמעותו בסעיף כלשהם אחרים קבלנים בין דעות

 .לסילוק הפסולת אחר קבלן כל
 עובדים –פרק ה' 

 הקבלן ידי על עבודה ותנאי אדם כח אספקת .31
 ,זה אדם על כח ההשגחה  את ,המבנה לביצוע הדרוש האדם כח את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .31.1

 .הכרוך בכך אחר דבר וכל  ,וממנו המבנה מקום אל עבורם  התחבורה אמצעי את
 התקופה תוך המבנה ביצוע לשם הדרוש במספר ,ואחרים מקצועיים ,עובדים להעסיק מתחייב הקבלן .31.2

 להעסיק הקבלן חייב ,דין לפי כל היתר או שיוןי ר ,ברישום צורך יש שלביצועה ובעבודה ,בחוזה שנקבעה
 שבא כוחו  לכך לדאוג  הקבלן מתחייב כן  .העניין לפי ,כאמור היתר או שיוןיר בעל או שרשום מי רק

 .העבודה שעות כל המבנה במשך ביצוע במקום נוכח יהיה המוסמך
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 פי על  , או1959 -ט"תשי  ,התעסוקה שירות חוק  הוראות פי על עובדים הקבלן יעסיק המבנה לביצוע .31.3
 בהתאם הכל ,העבודה תנאי ויקיים את עבודה שכר ישלם ,עובדים העסקת בדבר אחר חוק כל הוראות

 כל דין. פי ועל עליהם החלים  הקיבוציים  בהסכמים לקבוע
 בשיעור סוציאלי ביטוח לקרנות סיםימ  המבנה בביצוע ידו על שהועסק  עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן .31.4

 .דין כל פי עליהם ועל  החלים הקיבוציים ההסכמים פי על  העובד אותו  לגבי שייקבע
 אחר ולמלא ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן .31.5

 מפקחי ידי על שיידרש כפי   - חוקית דרישה  ובאין ,דין כל פי  על  בעבודה  לבטיחות  הנוגעות  ההוראות
 . 1954-ד"התשי  ,העבודה על הפיקוח ארגון בחוק  כמשמעותם  העבודה 
 ציוד חומרים ועבודה–פרק ו' 

 וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת .32
הדברים  האבזרים ,החומרים ,המתקנים ,הציוד כל את ,חשבונו על  ,לספק מתחייב הקבלן  .32.1  האחרים וכל 

 .הדרוש בקצב המבנה של היעיל לביצועו הדרושים
 לבעלות ,כאמור אספקתם במועד יעברו ,והשלמתו המבנה  ביצוע למטרת המבנה למקום שסופקו  חומרים .32.2

 .המזמין
 רשאי הקבלן אין   ,והשלמתו המבנה ביצוע למטרת המבנה  למקום הקבלן  ידי על שסופקו וחומרים ציוד .32.3

 )א( בתנאי  54 סעיף פי על למבנה תעודת השלמה ניתנה .בכתב המפקח הסכמת ללא המבנה ממקום להוציאם
 החומרים. עודפי ואת  לו השייכים הארעיים והמבנים הציוד את המבנה ממקום להוציא הקבלן רשאי ,החוזה

 לפי והחומרים  שהציוד  ,בכתב המפקח הורה קטן )ו( או  סעיף הוראות  פי  על  נפסלו  וחומרים שציוד מקרה  בכל .32.4
אינם סעיפים )ג(  עד  )א(  הקבלן ,המבנה לביצוע עוד נחוצים קטנים   ועם ,המבנה ממקום להוציאם  רשאי 

 להוצאת מועד בהוראה נקבע  .המזמין בבעלות החומרים מלהיות חדלים ,כאמור הוראה מתן או פסילתם
 ציית לא .כאמור שנקבע מהמועד  יאוחר ולא בהקדם האפשרי להוציאם הקבלן חייב  ,החומרים או הציוד
להוציאם רשאי ,זו להוראה הקבלן  ,הקבלן שבוןח על ,בעיניו שייראה מקום לכל המבנה ממקום המזמין 

 .להם  שייגרמו אבדן או נזק לכל יהיה אחראי לא והמזמין
 ,החוזה ביצוע לצורך בהם להשתמש רשאי והוא ,והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי הקבלן .32.5

 על  לו המוקנות בזכויות  להשתמש  רשאי המזמין ,החוזה בתנאי 63 בסעיף  המנויים מהמקרים אחד  בכל אולם
 .כאמור 63 סעיף פי על המזמין לזכויות כפופה זה קטן לפי סעיף הקבלן  של השימוש וזכות ,סעיף אותו פי

 רשאי והמפקח ,כלשהם וחומרים ציוד של לטיבם המפקח  ידי על אישור מתן זה סעיף מהוראות להסיק אין .32.6
 עת  בכל לפסלם

 והעבודה החומרים טיב .33
 הכמויות בכתב  ,כניותובת  ,במפרטים לאמור בהתאם המבנה לביצוע המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן .33.1

 אם  .בחוזה שנקבע כפי התקנים ויתאימו לדרישות  חדשים יהיו למיניהם החומרים כל  .החוזה מסמכי  ובשאר
 בחוזה  נקבע אם פרט ,החומר של המובחר לסוג החומרים יתאימו -חומרים של אחד מסוג יותר בתקן מצויים

 .יםהתקן המתא  מתוך אחר סוג
 בתכונותיהם יתאימו   - התקנים הישראלי מכון  מטעם תקנים  קיימים לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת ( חומרים1)

 .הישראליים לתקנים

חומרים2) הישראלי  מכון מטעם תקנים קיימים לא לגביהם אשר ,הארץ מתוצרת (   יתאימו  -התקנים 
   ;בחוזה שפורטולדרישות   או בחוזה נקבעו  אשר חוץ לתקני בתכונותיהם

 ;בחוזה שפורטו  או לדרישות בחוזה נקבעו אשר חוץ לתקני בתכונותיהם יתאימו מיובאים ( חומרים3) •

 .על הקבלן חלה ,( לעיל3( ו)2(, )1בפסקאות) כאמור ההתאמה על ההוכחה ( חובת4) •
 

 ;תקן תו שאויי ,ישראליים תקנים קיימים לגביהם אשר חומרים .33.2
 יהיה   - תקן תו הנושא אחד בלבד חומר רק  קיים או  תקן תו הנושא חומר  קיים לא הנדרשים  מהחומרים ( אם1)

 לדרישות יתאימו המוצעים שהחומרים בתנאי אולם ,תו תקן נושאים שאינם חומרים להציע רשאי הקבלן
 ;התקנים

 .על הקבלן חלהר,  כאמו ההתאמה על ההוכחה ( חובת2) 
 להשתמש בדעתו בהם יש החומרים למקורות ביחס הן ,המפקח של המוקדם אישורו את לקבל חייב הקבלן .33.3

 אישור משמש המקור  אישור  אין פנים  כי בשום ,במפורש בזה  מוסכם  אולם  ,.חומרים אותם  לטיב  ביחס והן 
 אותם אין אם ,מאושר ממקור  חומרים משלוחי  לפסול רשאי  המפקח.מאותו מקור המובאים החומרים לטיב

 .המפקח מוקדם של באישור אלא הקבלן ידי  על יירכשו לא הסוגים מכל חומרים .למפרט החומרים מתאימים
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המפקח על אושרו  שהחומרים לאחר רק  המבנה לביצוע  המיועדים בחומרים ישתמש הקבלן  .33.4  ידי ועל  ידי 
 הבחינות  מכל יתאימו  המבנה הקבלן למקום שיספק החומרים .מעבדה אישור דרוש בהם במקרים ,המעבדה

התקדמות הדרושה בכמות ויהיו שאושרו לאלה  המפקח  מצא .שנקבע הזמנים  לוח לפי העבודה לצורך 
את   המבנה ממקום ויסלק העבודה את הקבלן  יפסיק ,כאמור שאושרו תואמים למדגמים אינם שהחומרים

 .אחרת הורה המפקח אם אלא תואמים שאינם  החומרים
 בהבאת הכרוכות הפעולות יתר וכל האחסנה ,והפריקה ההעמסה ,ההובלה ,האריזה פעולות את יבצע הקבלן .33.5

 החומרים .אחרת דרך בכל  ערכם  הפחתת  זיהומם או ,קלקולם את שימנע באופן  ,המבנה למקום החומרים
 .אחר סוג מכל והפרעה  רגל והולכי רכב כלי של לתנועה חופשית הפרעה תימנע אשר בצורה יאוחסנו

 בייצורם יחל בטרם  או אותם  יזמין  בטרם ואבזרים  חומרים  של דוגמאות  ,המפקח דרישת לפי ,יספק הקבלן  .33.6
 ;המבנה במקום או במפעל העבודות  בביצוע או
 להשוואה וישמשו גמר הביצוע לאחר עד עליו  שיוסכם במקום יישמרו המפקח ידי על שאושרו ( הדוגמאות1)

ה .המבוצעות ולעבודות  שסופקו לחומרים  בחוזה נקבע אם אלא המזמין רכוש תהיינה דוגמאותכל 
 ;אחרת

 כתב  של המתאים במסגרת הסעיף הדוגמא תימדד ,כדוגמא תחילה הוזמן  אבזר או שחומר מקרה ( בכל2)
 יופחת  הדוגמא  ממחיר כאשר  לביצוע סופית  הדוגמא שאושרה בעד  רק  לקבלן ישולם  אולם ,הכמויות

 .המתאים האבזר או התקנת המוצר בגין הסכום
 למקום המסופקים חומרים של ,יבואנים או  יצרנים ידי על מנופקות ,אחריות תעודות  למסור  הקבלן  על .33.7

 אם או לצרכן אחריות תעודות מסירת דין של פי על חובה  קיימת שלגביהם החומרים אותם כל עבור ,המבנה
 .דין פי על  חובה קיימת לגביהם שלא למרות במפרט כזו דרישה  תהיהי

   .העבודה לטיב של הקבלן מאחריותו לגרוע כדי זו בעובדה אין -המזמין  ידי על  מסוימים חומרים סופקו   .33.8
 ,הכלים את וכן שנעשו והעבודות מהחומרים דגימות ,המפקח הוראות ולפי חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .33.9

 של להעברתם או אחרים ידי על המבנה במקום לביצוע הבדיקות הדרושים האמצעים יתר וכל האדם כח
 ;המפקח שיורה  כפי הכל ה,לבדיקת מעבד  החומרים

בעובדהת,  הבדיקו את שתבצע המעבדה  את לקבוע הזכות את  לעצמו שומר המנהל  (1) •  לגרוע  כדי זו ואין 
  של מאחריותו

 .כנדרש בחוזה והעבודות החומרים לטיב הקבלן 
 ,שיחולו שלהלן פרט להוצאות ,המזמין על יחולו המפקח להוראות בהתאם שבוצעו הבדיקות בגין  ההוצאות .33.10

 :הקבלן על ,מקרה בכל
 ;מקורות האספקה  לקביעת  המיועדות חומרים של מוקדמות בדיקות בגין ( הוצאות 1) •
 ;לדרישות החוזה מתאימים בלתי שיימצאו ,ועבודה חומרים בדיקות בגין ( הוצאות 2) •

 .ב"וכיו לחסכון,בעבודה לנוחות :כגון ,הוא למטרותיו הזמין שהקבלן בדיקות בגין ( הוצאות 3) •

 המבנה  במקום חומרים .34
 שסופקו החומרים בגין למפקח חשבון הקבלן יגיש ,תשלום עבורם וביקש המבנה למקום חומרים הקבלן סיפק .34.1

סעיף יחולו זה חשבון ועל המבנה למקום  בבעלות הם כאמור שסופקו חומרים  החוזה. בתנאי 59 הוראות 
 ;המזמין

 ערבות למזמין  ימציא לאחר שהקבלן רק  יבוצע ,פתוח לאתר  הקבלן ידי  על שסופקו  חומרים עבור  ( התשלום 1)
 צמודה תהיה האמורה הערבות .התייקרות ללא ,החומרים של ערך בגובה  -1 בנספח שנקבע בנוסח-בנקאית  

 ( בתנאי1)  62בסעיף   כאמור ,הבסיסי החודש יהיה ההצמדה לחישוב הקובע כשהחודש תשומות הבניה, למדד
 עבור החשבון לתשלום שנקבע המועד לפני יום 15 -מ יאוחר לא למזמין הקבלן ידי  על תומצא והיא ,החוזה

 ;החומרים

 חלק לתשלום או לתשלום החשבון שנקבע הזמן לפרק יתווסף ,לחומרים הערבות בהמצאת הקבלן  ( איחר2)
 הנוסף הזמן בפרק והתשלום ,הערבות בהמצאת הקבלן שבו איחר זמן פרק אותו ,לחומרים המתייחס מהחשבון

 ;כלשהי ריבית או/ו הצמדה שא הפרשייי לא ,כאמור

 ;במבנה הושקעו למקום המבנה שסיפק שהחומרים לאחר לו תוחזר האמורה הערבות ,הקבלן ( לבקשת3) 

 .אספקתם  בתאריך במבנה חומרים שהושקעו כדין ,כאמור שסופקו חומרים דין-החוזה בתנאי 62 סעיף ( לצורך4)

 מכוסים להיות שנועדו המבנה חלקי בדיקת .35
 ,מוסתר או להיות מכוסה שנועד  מהמבנה כלשהו חלק של הסתרתו  או כיסויו  את למנוע  מתחייב הקבלן .35.1

   .המפקח של הסכמתו ללא
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 מוכן  האמור  שהחלק בכתב למפקח  הקבלן  יודיע ,מוסתר או  מכוסה  להיות שנועד מהמבנה  חלק  הושלם .35.2
 כיסויו לפני מהמבנה האמור את החלק ולמדוד לבחון ,לבדוק למפקח ויעזור יאפשר והקבלן לבדיקה

 .הקבלן הודעת  סביר מקבלת זמן תוך תיערך המפקח בדיקת  .הסתרתו או
 ,בדיקתו לצורך  ,המפקח הוראת לפי ,מהמבנה חלק  בכל  חורים  ויעשה קידוחים יקדח ,יחשוף הקבלן  .35.3

 הוראות אחר הקבלן מילא לא  .המפקח של רצונו לשביעות ,לתיקנו יחזירו מכן  ולאחר ומדידתו  בחינתו
 מהמבנה חלק בכל חורים ולעשות לקדוח קידוחים ,לחשוף המנהל רשאי ,זה קטן סעיף לפי המפקח
 .לתיקנו להחזירו מכן ולאחר

תחולנה בסעיף האמורה בעבודה  הכרוכות ההוצאות .35.4 )ג(  הקבלן אם פרט ,הקבלן על קטן   את קיים 
   .החוזה בהתאם להוראות בוצעה שהעבודה הוכיחו קטן )א( והבדיקות סעיף לפי התחייבותו

 או עת בכל לקבלן שיגיע סכום  מכל  לנכותן  המזמין  רשאי ,הקבלן על  זה סעיף לפי  שחלות הוצאות  .35.5
 .ערבויות חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן 

 פסולה ועבודה פסולים חומרים סילוק .36
 :העבודה מהלך כדי תוך ,עת בכל ,לקבלן להורות רשאי יהיה המפקח .36.1

על 1)  מקרה בכל   ,בהוראה ייקבע אשר זמן  פרק בתוך ,המבנה ממקום  כלשהם חומרים סילוק ( 
 ;החוזה לדרישות התואמים חומרים אחרים הבאת ועל  ,החוזה לדרישות תואמים אינם  שהחומרים

 או בחומרים ידי שימוש על שהוקם מהמבנה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו ,סילוקו ( על2)
 .החוזה לדרישות בניגוד שבוצעה בעבודה

 אינם ,האמורים ולעבודה לחומרים בקשר שבוצע ביניים תשלום וכל המפקח ידי על שנערכה  בדיקה כל .36.2
 קטן )א(.  סעיף  לפי המפקח של מכוחו גורעים

 .הקבלן חשבון על לבצעה רשאי המזמין קטן,)א( יהיה סעיף לפי המפקח הוראת אחר הקבלן מילא לא .36.3
 מכל אלה  הוצאות רשאי לנכות  יהיה  והמזמין  ההוראה בביצוע הכרוכות  ההוצאות  בכל  שאיי  הקבלן 
 חילוט ערביות.  באמצעות  לרבות  ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן או עת בכל לקבלן שיגיע סכום

 מהלך ביצוע המבנה –רק ז' פ

 המבנה  ביצוע התחלת .37

הדרוש   בביצוע וימשיך  ,העבודה התחלת בצו שייקבע בתאריך  המבנה בביצוע יתחיל  הקבלן  בקצב 
 הזמנים.  ללוח ובהתאם בחוזה שנקבעה התקופה תוך המבנה להשלמת

 הקבלן לרשות המבנה מקום העמדת .38
 את הקבלן המנהל לרשות יעמיד ,הוראה אותה מתן במועד או ,המבנה בביצוע להתחיל ההוראה מתן לפני

 הזמנים ללוח בהתאם המבנה והמשכתו  של ביצועו להתחלת הדרוש ממנו חלק אותו את או  המבנה מקום
 ממקום נוספים  חלקים  ,לזמן מזמן  ,הקבלן המנהל לרשות  יעמיד  מכן לאחר .החוזה בתנאי 11 בסעיף  הנזכר

 .האמור הזמנים ללוח המבנה בהתאם לביצוע שיידרש כפי הכל ,המבנה

 המבנה  השלמת מועד .39
    שנקבע יתחיל מהתאריך בחוזה, שמנינה שנקבעה התקופה תוך העבדות את להשלים מתחייב הקבלן. 39.1

 העבודה.   התחלת  בצו 
 מהמבנה חלק מסוים כל של  השלמתו לגבי  בחוזה מפורש תנאי  לכל כפופות קטן )א( תהיינה סעיף הוראות  .39.2

 בחוזה.  שנקבעה המסוימת  התקופה תוך    
  העבודה להשלמת המועד ישתנההעבודות,   להשלמת המועד קוצר או  העבודות להשלמת  ארכה ניתנה . 39.3

 לכך  בהתאם   

 ההשלמה שינויים במועד  .40
בכל מקרה של פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד   .40.1

השלמת העבודה, או חלק מסוים ממנה, או פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה  
ה  בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, רשאי המפקח לקבוע מועדי השלמ 

חדשים, מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל כפי שמתחייב ממשך התקופה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת  
 השינויים. 

גרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה לקבלן שליטה  נ .40.2
רשאי הקבלן לפנות למפקח    עליהם ולא אפשרות למנעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח, יהא 

 בבקשה להארכת מועד ההשלמה ואזי ייקבע המפקח את משך ההארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי :  
התנאים   .40.3 כי  מעודכן,  עבודה  יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  הקבלן 

 האמורים אירעו ויש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב. 
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יום מתום האירוע אשר    15א זכאי לבקש הארכה, עקב תנאים אלה, אם לא ביקש ארכה תוך  הקבלן לא יה .40.4

 גרם, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה. 

 החשת קצב הביצוע .41
אם המפקח יהא סבור שקצב הביצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה,   .41.1

לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הביצוע, והקבלן ימלא אחר דרישה זו ללא  יהא רשאי להודיע על כך  
 עוררין. 

גם אם   .41.2 כי  בזה  לא דרשה החשת קצב העבודה, תהא האחריות לעמידה בלוח הזמנים    העירייה מודגש 
 מוטלת אך ורק על הקבלן. 

 יומן עבודה .42
ן זה ירשמו מדי יום ביומו הפרטים  יומן עבודה( בשלושה עותקים וביומ   - הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן   .42.1

 המלאים בדבר: 

 מספר העובדים, לסוגיהם, המועסקים בביצוע העבודה ע"י הקבלן.  •

 מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.  •

 כמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמויות החומרים שהושקעו בביצוע העבודה.  •

 שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה. הציוד המכני הכבד  •

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.  •

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. •

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. •

 הוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי העירייה ו/או המפקח.  •
למפקח  .  ן והעתק ממנו יימסר, מדי יום ביומו, למפקחיומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבל . 42.2

הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה. העדר הסתייגות של המפקח במועד  
 מסירת היומן לידיו לא תחשב כהסכמת המפקח או העירייה לפרטים שנכתבו ביומן על ידי הקבלן.

 חול  בימי עבודה .43
 ישראל ומועדי שבת  בימי  בביצוע העבודות עבודה  תיעשה אחרת, לא  במפורש בחוזה  הותנה  אם  פרט 43.1

 .דין לכל בכפוף  אלא
חלות סעיף הוראות אין .43.2 )א(  מטבע  שצריכה עבודה  על קטן  ללא להיעשות,  או  הדברים,   הפסק 

 רצופות,   במשמרות
 במקרה המבנה, ואולם  או לביטחון  רכוש או נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי הכרחית שהיא עבודה כל  או  

 כזו   עבודה  של
 .למפקח מיד כך על להודיע הקבלן על  

 איחורים  על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים .44
  

בחוזה,   התקופה שנקבעה תוך מהמבנה מסוים חלק כל או ביצוע העבודות את הקבלן ישלים לא אם .44.1
הקבלן  בתנאי  בקיצורה או בהארכתה בהתחשב ישלם   בחוזה שנקבע הסכום  את למזמין החוזה, 
 המבנה להשלמת שנקבע הסופי המועד שבין איחור יום של כל על מראש וקבועים  מוסכמים כפיצויים

 בפועל.  השלמתם ועד מועד כאמור מהמבנה חלק  או
ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע בחוזה,    מסוים אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודה או חלק   .44.2

מועד   בין  אחור  של  יום  כל  עבור  מראש  ומוסכמים  קבועים  פיצויים  לעירייה,  לשלם  הקבלן  על  אזי 
בתוספת    ₪ ליום  3,000ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל. הפיצויים יהיו בשיעור של  

 תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו עקב ההפרה. , והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהעירייה מע"מ
הקבלן מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, עוד לפני   .44.3

וכתוצאה   האחור  ייגרם, עקב  ואם  שייגרם  הנזק  לסכום  סביר  ביחס  ועומד  ידו  על  מוסכם  ההפרה, 
 טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים. מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל  

אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או   .44.4
 מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה. 
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אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים בסכום   .44.5
 נגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה אחרים. הנזק הממשי ש

 בכל  לקבלן סכום שיגיע  קטן )א( מכל בסעיף האמורים הפיצויים סכום את לנכות  רשאי יהיה המזמין  .44.6
  לגבותו או עת

 אינם  גבייתם או הפיצויים, ניכויים חילוט ערבויות. תשלום באמצעות אחרת, לרבות דרך בכל מהקבלן
 .החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודות את מהתחייבותו להשלים הקבלן את פוטרים

 עבודה הפסקת .45
הקבלן לא יהיה רשאי על יסוד כל נימוק שהוא, להפסיק את ביצוע העבודות מלבד אם המפקח או    .45.1

 .בכתב לזאת יסכימו או  כן לעשות הוראה  בכתבהמזמין יתנו 
וע העבודה, בין לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל ובין  במהלך הביצוע,  לעירייה הזכות להפסיק את ביצ .45.2

 את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות. 
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב של העירייה ולא   .45.3

 יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת העירייה. 
ולהגנת  הופסק   .45.4 להבטחת  המתאימים  באמצעים  הקבלן  ינקוט  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע 

העבודה, מקום העבודה והמצוי בו, לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות בגין הצורך לנקוט אמצעים  
נתן לעירייה, תוך   יחולו על העירייה, בתנאי שהקבלן  ימים מיום קבלת הודעת ההפסקה,    3כאמור 

נתו לדרוש הוצאות כאמור.  שיעור ההוצאות ייקבע על ידי העירייה, לאחר שניתנה לקבלן  הודעה על כוו 
הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש הקבלן תשלום הוצאות כאמור במועד הקבוע לכך, לא  

 יהיה זכאי לדרוש תשלום בגין ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה. 
הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, תעשינה מדידות סופיות, כאמור בחוזה, ביחס   .45.5

לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והעירייה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד המחירים שבכתב הכמויות,  
 בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה. 

הסופי כל דרישות ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור    עם תשלום המגיע לקבלן, תבואנה לסילוקן .45.6
העבודה שבוצעה, עקב הפסקתה וכל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק, מודגש בזה  
כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי בגין  

 קת העבודה כאמור. כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפס

 הצדדים  ידי על בזכויות שימוש אי או שימוש  .46
 ולא תהווה תקדים מסוים, לא במקרה זה חוזה מהוראות לסטות מהם אחד או הצדדים הסכמת .46.1

 אחר.   למקרה שווה גזירה  ממנה ילמדו
 לראות מסוים, אין במקרה זה חוזה לפי להם הניתנות בזכויות מהם אחד או הצדדים השתמשו לא .46.2

 לפי וחובות זכויות  על ויתור כלשהו זו  מהתנהגות  ללמוד ואין  אחר  במקרה זכויות  אותן  על ויתור בכך
 .זה חוזה

 שינויים, תוספות והפחתות–פרק ח' 

 שינויים  .47
צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו,   :שינוי, לרבות כל על עת בכל להורות רשאי  המזמין  .47.1

 מתחייב והקבלן  -   העבודה מהותיים באופי לשינויים פרט  -ממנו   חלק וכל המבנה של וממדיו מתאריו
 . הוראותיו אחר  למלא

 כשהיא בכתב לקבלן ותינתן  שינויים  פקודת קטן )א( תיקרא סעיף לפי המבנה שינוי על  המזמין הוראת .47.2
 .המזמין ידי על חתומה

 קביעת ערך השינויים  .48

ערך כל שינוי, שבוצע לפי פקודת שינויים, יחושב לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות   . 48.1
ואם לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערך של 
השינוי במשא ומתן בין העירייה לקבלן, כאשר לצורך קביעת ערך השינוי יתבססו הצדדים על  

דה דומה, ככל האפשר, הנקובה בכתב הכמויות ובאין מחירי יחידה דומים ובהעדר  מחירי יחי
הסכמה, ייקבע ערך השינוי על ידי המפקח אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע את מחיר  
היחידה על פי מחירון "דקל" עבור קבלני משנה ולא כולל כל התוספות המפורטות שם, כפי שהוא  

 מהמחיר הקבוע במחירון.  %15ו ניתנה פקודת השינויים, ותוך הפחתה של יהיה בתוקף ביום ב 
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ניתנה פקודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת שכר   . 48.2
( ימים מיום מתן  10החוזה, יודיע הקבלן על כוונתו לדרוש העלאה, לעירייה בכתב, תוך עשרה )

לא עשה כן תוך עשרת הימים כאמור, רואים את הקבלן כאילו הסכים לכך  פקודת השינויים ואם  
 שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. 

בכל מקרה בו לדעת הקבלן הוא נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת שינויים,  אך שיש  . 48.3
בהם לדעתו משום שינוי לעבודות המפורטות בתנאי החוזה באופן המצדיק שינוי בשכר החוזה  

(, עליו להודיע למפקח מיד ובכתב  העבודה הנוספת  -על פי הקבוע בתנאי החוזה )להלן בסעיף זה  
ביצוע העבודה הנוספת, כי בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין ביצוע העבודה האמורה  עם תחילת  

תוך פרוט הנימוקים מדוע לדעתו מגיע לו תוספת תשלום בגין כך. בכל מקרה של קבלת דרישה  
כאמור, יבדוק אותה המפקח ויחליט על פי שקול דעתו באם אכן יש לאשר לקבלן תוספת אם  

צדק בטענות הקבלן כולן או חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה   לאו. החליט המפקח כי יש 
)שלושה( ימים מהיום בו התחיל בעבודה    3עבודה. לא דרש הקבלן תוספת תשלום כאמור תוך  

 הנוספת, לא יהיה זכאי עוד לדרוש כל תוספת תשלום בגינה.  

 איסור עיכוב ביצוע שינויים  .49
פקוד  ביצוע  לעכב את  רשאי  אינו  אי  הקבלן  כלשהי, מחמת  נוספת  עבודה  ביצוע  או  שינויים  ת 

 .קביעת ערכם של שינויים או חלק מהם.  כל עיכוב שייגרם עקב כך, יהיה באחריות הקבלן

 פקודת שינויים לעבודה יומית .50
העירייה רשאית ליתן פקודת שינויים לבצע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזאת אם לדעתו   . 50.1

 ראוי לעשות כן.של המפקח מן ה
במקרה של מתן פקודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית, יחושב שכרו של   . 50.2

הקבלן על ידי המפקח על פי ערך העבודה שהושקעה וערך החומרים שהושקעו בתוספת רווח הוגן  
יחוש בהוצאות  המתאים  והחלק  )הרווח  הכלליות  מההוצאות  מתאים  חלק  וכיסוי  בו,  לקבלן 

 מערך העבודה והחומרים(. 12%בהעדר הוראה בחוזה המנוגדת להוראה זו, בשווים של 
ערך העבודה והחומרים, לצורך פסקה זו, ייקבע על יסוד רשימות שיוגשו על ידי הקבלן למפקח  

 ובהן יצויין: 

השווי • לגבי  אסמכתאות  בצרוף  ושווים,  שהושקעו  החומרים  צירוף  כמויות  לא  תאושר  )לא 
 ת( אסמכתאו

שמות העובדים, מקצועותיהם, סיווגם, ימי העבודה, שעות העבודה, שכר העבודה כולל תנאים   •
 סוציאליים, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. 

 הוצאות הובלה והוצאות הפעלה של מכשירים ו/או ציוד מכני כבד.  •

עותקים, עותק אחד לאחר אישורו    2- הרשימות תימסרנה למפקח בסיומו של כל יום עבודה ב •
ו/או   שהנתונים  סבור  יהא  )אם  המפקח  שיימצא  כפי  לתיקונם  ובכפיפות  המפקח  ידי  על 
המחירים ו/או השכר אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מופרזים( לנכון לעשות ברשימות, יוחזר  

 לקבלן וישמש כאסמכתא לתשלום.
 שבוע, ורשימת כל  למפקח, בשני עותקים, בסוף תימסרנה   . לעיל 51.2 בסעיף כאמור הרשימות  . 50.3

רשימה,   מכל העותקים אחד; עבודה יום כל עותקים, לאחר למפקח, בשני תימסר כאמור העובדים
 .לתשלום הגשתו לשם לקבלן המפקח, יוחזר ואישורו של בדיקתו לאחר

 השלמה, בדק ותיקונים-'טפרק 

 תעודת השלמה   .51
 מיום ימים  7תוך העבודה,  בבדיקת יתחיל  והמפקח בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע  -העבודה מההושל .51.1

 מה מתאי העבודה את מצא המפקחה.  ב  שהתחיל מהיום יום 14 תוך הבדיקה את ההודעה, וישלים קבלת
 לקבלן המפקח  ימסור  -לא   ואם;  הבדיקה עם תום השלמה  תעודת  לקבלן  המנהל ן יית  - החוזה לדרישות 

 שתיקבע סבירה תקופה תוך לבצעם חייב ההשלמה הדרושים, והקבלן עבודות או/ו התיקונים רשימת
 ביצוע  לפני גם  השלמה תעודת לקבלן  דעתו, לתת  שיקול פי  רשאי, על  המפקח, אולם המנהל  ידי על  לכך

ו  כנגד ההשלמה עבודות או/התיקונים  שיבצע בכתב התחייבות קבלת כאמור,  את   וישלים מהקבלן, 
 .האמורה ברשימה המפורטים ההשלמה עבודות את או /ו התיקונים

 בוצעו אם טרם גם בו ולהשתמש במבנה להחזיק המזמין של מזכותו קטן )א( גורע בסעיף האמוראין   .51.2
 התיקונים את לבצע השלמה, והקבלן חייב תעודת ניתנה ולא ההשלמה או/ו התיקונים עבודות  במבנה

 . על ידי המפקח לכך שנקבעה התקופה תוך ההשלמה עבודות את או/ו
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 ידי המפקח, יהיה  על  שנקבעה התקופה  תוך  ההשלמה עבודות  את או/ו התיקונים את הקבלן  ביצע  לא .51.3
 לנכון.   שימצא אחרת דרך או בכל בעצמו ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את לבצע רשאי המנהל 

 ותיקונים בדק .52
ואיטום, תקופה  :פירושו הבדק החוזה, תקופת לצורך .52.1 בידוד  עבודות  לעניין   או חודשים 12 של למעט 

העבודה   השלמת מיום יתחיל הבדק תקופת של החוזה. מניינה של אחר מסמך שנקבעה בכל  אחרת תקופה
) ההשלמה בתעודת כמצוין שלוש  תהא  הבדק  תקופת  ואיטום  בידוד  עבודות  לעניין  שנים  3למבנה.   )

 למה. מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת הש
 בחומרים או שימוש לקויה מעבודה כתוצאה נגרם אשר פגם או הבדק, נזק תקופת במבנה, תוך נתהווה .52.2

המפקח,   דרישת לפי כאמור, הכל  פגם או נזק לתקן כל הקבלן חייב  -החוזה  בתנאי  לאמור פגומים, בכפוף
 לגבי הדין הוא ;הבדק תקופת תום לאחר חודשים 3 -מ יאוחר  לקבלן לא תימסר כאמור שדרישה ובלבד

כתוצאה   נגרם ואשר החוזה  בתנאי 27 סעיף  לפי שבוצע  תיקון  בכל  הבדק תקופת שנתהווה תוך  פגם  או  נזק
 .פגומים בחומרים שימוש או לקויה מעבודה

 הקבלן.  על קטן )ב( יחולו  סעיף לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות .52.3
לאחר אישור החשבון הסופי, יחליף הקבלן, את סכום ערבות הביצוע, בערבות בדק שסכומה יהיה   •

 מעלות הביצוע בפועל של המבנה. 2.5%

לעירייה תהייה הזכות לגבות, מתוך הערבות, כל סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת הקבלן,   •
 אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות הקבלן. 

תעו • מתן  הבדק  עם  תקופת  תום  לאחר  לקבלן  הערבות  תוחזר  בחוזה,  למותנה  ובכפיפות,  סיום  דת 
 ובהתאם לתנאי החוזה. 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .53
 אי סיבות שיחקור אחר מהקבלן לדרוש המפקח ביצועו, רשאי בזמן במבנה פגם או/ו התאמה אי נתגלו  .53.1

 הפגם או/ו ההתאמה תה אייהמפקח. הי  ידי על שתאושר שיטה לפי ושיתקנם הפגם או/ו ההתאמה
 אי תהיהי  ;המזמין על והתיקון הוצאות החקירה יחולו  -החוזה לפי להם אחראי הקבלן שאין כאלה

 הקבלן, וכן על החקירה הוצאות יחולו  - החוזה לפי  אחראי להם שהקבלן  כאלה הפגם או /ו  ההתאמה 
 או /ו ההתאמה אי בכך. אם  הכרוך  וכל הפגם או/ו ההתאמה אי  לתקן, על חשבונו, את  חייב הקבלן  יהיה 
 למזמין.  פיצויים בתשלום חייב הקבלן לתיקון, יהיה אינם ניתנים הפגם

הבדק,   תקופת גמר אחר שנים 5 תוך במבנה פגם  או/ו התאמה  אי זה, נתגלו בחוזה האמור לכל בנוסף .53.2
 ההתאמה אי את חייב לתקן הקבלן החוזה, יהיה לדרישות בהתאם שלא מביצוע העבודות הנובעים

 הקבלן  לתיקון, יהיה ניתנים אינם או הפגם/ו ההתאמה אי חשבונו, ואם בכך, על הכרוך וכל הפגם או/ו
 .למזמין פיצויים בתשלום חייב

 תשלומים -י'פרק 

 חישוב התמורה  .54
מתחייבת    צורפותיותמורת ביצוע העבודות ומילוי כל שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על   .54.1

העירייה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה בדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם להוראות  
על   זה  בפועל וזאת  צורפותיוחוזה  כמויות  מדידת  בסיס  לתוכניות    על  בהתאם  שבוצעו  העבודות  של 

 .והמפרטים והפרטים המצורפים ולשביעות רצון המפקח והמזמין
 .יות הנן אומדן בלבדהכמויות שבכתב הכמו .54.2
 .להלן 77התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על העירייה, הכל כמפורט בסעיף  .54.3
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל החזר הוצאות שהוציא   .54.4

 .בקשר עם ביצוע חיוביו על פי החוזה
 לתשלוםחישוב כמויות וחשבונות  .54.5

חשבון    54.5.1  יגיש  מצטברהקבלן  הקלנדריש  חלקי  החודש  בתחילת  לחודש  אחת  ליום   יוגש    עד 
, מודפס ובקובץ בנארית ויכלול את כל העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המפקח עד  העשירי של החודש

 . לאותו מועד
 וסופי עבור החלק    , מדוייק חישוב כמויות מלאתשלום החשבון החלקי יותנה בהגשת  54.5.2

 .שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום 
 חישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשבון החלקי לצורך בדיקה ואישור.  54.5.3

 .בדקיהחשבון לא י –במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו  
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ההכנה    54.5.4  בנארית.  ובתוכנת  מחשב  בעזרת  והחשבונות  הכמויות  את  להכין  מתחייב  הקבלן 
המפקח.   ע"י  שיאושרו  לאחר  להרצה  יימסרו  הקלט  ונתוני  המפקח  עם  בתיאום  תיעשה  לעיבוד 
הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י המפקח.  

 . הכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלןכל ההוצאות הכרוכות ב
 בדק ויוחזר לקבלן.יחשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא י 

 התייקרויות .55
גובה   .55.1 על מחירים קיימים התואמים  ובהצעת המציע מבוססים  המחירים הנקובים במחירוני הבסיס 

 התייקרות.  כל מובהר ומוסכם בזה מפורשות כי לא תשולם  מחירי השוק.

 מחירי יחידות  .56
ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב   .56.1 היחידות  כי מחירי  זה להלן,  כפוף לאמור בסעיף  הקבלן מצהיר, 

הכמויות הנם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של  
הקבלן לא  , וכי הם לא ישתנו וכי  צורפותיו, על  עד גמר העבודות לשביעות רצון המזמיןהקבלן לפי חוזה  

 . יהיה זכאי לכל תוספת להם
מחירי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם העבודות   .56.2

בחתיכות   ו/או  גדולות  בכמויות  קצרים,  בקטעים  או  ניכרים  באורכים  בשלבים,  ו/או  ברציפות  נעשו 
 .בודדות או בהיקפים קטנים

ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן אומדן בלבד ולפיכך  הקבלן גם מצהיר ומאשר כי   .56.3
למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי גם אם תשתנינה הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא ובכל  
שיעור שהוא מן האומדן, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים  

 .מחירים קבועים וסופיים כאמורשהנם  בכתב הכמויות
תביעה   .56.4 ו/או  דרישה  כל  לקבלן  תהיה  עקב    מהעירייה לא  זה  חוזה  לפי  לו  שתגיע  התמורה  להעלאת 

התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע הפרויקט ו/או להקמת הפרויקט  
כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל  ו/או להתקנת המתקן, ובכלל זה התייקרויות בגין הטלת ו/או העלאת  

תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו )ובכלל זה  
עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו  

 .לפי חוזה זה
יחידה שונים )קרי, שיעור הנחה שונה( לגבי אותו סעיף במקומות  גיש הקבלן במסגרת הצעתו מחירי  ה .56.5

הנמוך   היחידה  מחיר  התמורה  תשלום  לצורך  בחשבון  יילקח  שונים(,  פרקים  במסגרת  )קרי,  שונים 
 .ביותר

 התמורה סילוק .57
)ארבעים וחמישה( יום מיום קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן יגיש הקבלן חשבון    45- לא יאוחר מ .57.1

ירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט כפי שתידרש על  סופי בצ
 .ידי המפקח

מ .57.2 יאוחר  לא  המפקח  ידי  על  תחושב  )להלן  30- התמורה  הסופי  החשבון  הגשת  מיום  יום   :)שלושים( 
הסופי" קביעתם   "(תהתמורה  לאחר  שאושרה,  כפי  לקבלן,  במלואה  ותסולק  המנהל  ידי  על  תאושר 

הסופית של העירייה ומהנדס העירייה, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד  
ע"י   בכל מקרה, התשלום  לעירייה מהקבלן.  שיגיע  כל סכום  ובניכוי  על חשבון התמורה,  אותה שעה 

  אך לא לפני 2017-העירייה יבוצע על פי תנאי התשלום כאמור בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 
( יום מיום הגשת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל התחייבויותיו. להסרת ספק,  תשעים)  90תום  

יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות  
 .וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי

זה זה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש  לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחו .57.3
)שלושים( יום מקבלת ההתראה, תערוך העירייה חשבון סופי לפי מיטב    30הקבלן חשבון סופי לאחר  

הבנתה. במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י העירייה כאמור מקובל עליו וכי לא  
 .יחולו על הקבלן  –הכנת החשבון   תהיינה לו תביעות נוספות לעירייה. הוצאות

יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא לעירייה הצהרה על חיסול   .57.4
 .וכן ערבות בדק כאמור לעיל 'בנספח ח כל תביעותיו בנוסח המצוי

בונות  יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חש .57.5
ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים  -הביניים, עד כמה שאושרה על

 :המוקדמים הבאים

 .מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה לעירייה •
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 .קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדס העירייה •
 .בחוזה זהקבלת תעודת השלמה של המפקח כהגדרתם  •
 .תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם העירייה •
 .מסירת ערבות הבדק לידי העירייה •
 .מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה •
 .כנדרש על פי הוראות חוזה זה ( "As Made") כניות עדותומסירת ת •
סופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע היה והתברר לפני תשלום החשבון ה •

לו אזי יחזיר הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים 
התשלום  ביום  הידוע  המדד  לעומת  היסודי  המדד  בסיס  על  ייקבע  ששיעורם  במדד 

לשנה מיום שנדרש להחזיר את    2%בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת  
 .תשלום העודף, כאמור ועד להחזרתו בפועלה

במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה,  •
כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה 

 .לתשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל

בזה כי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב תשלום החשבון    למען הסר ספק מובהר .57.6
הסופי, לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת, אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו. הצדדים  
מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס העירייה לסופיות החשבון הסופי  

 ולוודאות. 

 ר ית תשלומי .58
בכתב,   ממועד דרישתו יום 15 למזמין, תוך זה, יחזירם חוזה פי  על  לו  המגיע  מעל תשלומים הקבלן קיבל אם

 של מזכותו גורע לעיל בפועל. אין האמור  לתשלום ועד החוב היווצרות מיום הכללי החשב ריבית בתוספת
 באמצעות לגבותם או לקבלן ממנו המגיע כאמור, מכל סכום הריבית בתוספת היתר תשלומי את לקזז המזמין

אחרת,   דרך בכל לגבותם  או המזמין לבין שבינו אחר  חוזה  לכל זה או  לחוזה  המציא שהקבלן הערבויות  חילוט
 .מהקבלן את החזרתם תחילה שידרוש מבלי

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות .59
חומרים, ציוד ודברים אחרים או מחמת כל גורם אחר,  שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי  

 ללא יוצא מן הכלל. 
 ביצועו  המשכת אי או החוזה סיום - א"י פרק

 המבנה ממקום הקבלן יד סילוק .60
בו   .60.1 החזקה  את  ולתפוס  העבודות  ביצוע  ממקום  הקבלן  של  ידו  את  לסלק  רשאי  יהיה  המזמין 

אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל  ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן  
החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם  
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב  

 :ד מהמקרים המנויים להלן)עשרה( ימים, בכל אחד ואח 10לפנותם, שלא נענתה תוך   לקבלן
העבודות התחיל לא כשהקבלן .60.1.1 או   עבודה התחלת בצו שנקבע במועד בביצוע 

ולא את שהפסיק  תוך תקופה מיוחדים במקרים  או  -יום  14 תוך ציית ביצועו, 
להתחיל בכתב  להוראה  -בחוזה במפורש שנקבעה יותר קצרה  או מהמנהל 

 אחרת  בכל דרך מביצוע העבודות כשהסתלק  בביצוע העבודות, או להמשיך
העבודות שקצב סבור כשהמנהל  .60.1.2 השלמתו   את להבטיח כדי  מידי איטי ביצוע 

 ציית תוך  לא להשלמתו, והקבלן  קוצר או  שהוארך  במועד או בחוזה הקבוע  במועד
  - במפורש בחוזה  שנקבעה  יותר קצרה  תקופה תוך מיוחדים במקרים  או  -יום 14

 שמטרתם להבטיח בהוראה הנזכרים מצעיםבא לנקוט מהמנהל בכתב להוראה
קוצר להשלמתו,   או  שהוארך במועד או בחוזה הקבוע  במועד את השלמת העבודות 

 ;החוזה בתנאי 42 בסעיף כאמור
 בהתאם המבנה את מבצע אינו דעתו, שהקבלן הוכחות, להנחת המנהל בידי כשיש .60.1.3

לת לאחר מסמכי וליתר כניות ולמפרטים,  לא בכתב שהתראה החוזה,   לקבלן 
 ;רצויות תוצאות נשאה
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אחרים   .60.1.4 קבלנים  עם  פעולה  משתף  אינו  הקבלן  כי  סבורים  המנהל  או  המזמין 
בכל   משבשן  ו/או  לעבודות  המפריע  באופן  בפרויקט,  עבודות  בביצוע  העוסקים 

 .צורה שהיא
 המזמין בכתב.  הסכמת בלי  - ממנו, לאחר   חלק או  החוזה, כולו  את הסב  כשהקבלן  .60.1.5
 נענה מכללא, ולא או המזמין, בכתב הסכמת ללא משנה קבלן העסיק כשהקבלן .60.1.6

 ;מביצוע העבודות לסלקו המנהל להוראות
 עם סידור  כשעשה או נכסים כינוס  צו  נגדו  כשניתן או  הרגל את פשט כשהקבלן  .60.1.7

עסקים   חיסול  ללא לפירוק פרט  -בפירוק   מאוגד, כשהגוף ובגוף  נושיו לטובת או
   ;החוק לפי  רשום קבלן שיהיה אחר, ובלבד מאוגד  גוף  יצירת לשם אלא

 הקבלן של בשמו אחר אדם או דעתו, שהקבלן הוכחות, להנחת המנהל בידי כשיש .60.1.8
 לחוזה  כלשהי בקשר הנאה טובת או שוחד, מענק, דורון כלשהו לאדם הציע  או נתן
 להשמיערצונו בכך,   לקבלן, אם שניתן ובלבד החוזה בביצוע הכרוך דבר לכל או

 המנהל.  בפני  טענותיו
 .הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה .60.1.9
 .הקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בחומרים גרועים ו/או מנוגדים לכל תקן מחייב .60.1.10
של  .60.1.11 לביצוען  כנדרש  ובהיקף  בסיווג  הקבלנים  בפנקס  מרישום  הושעה  הקבלן 

בתאגיד שבגדר הקבלן, אם הוא אדם פרטי,  בעל השליטה  ל  העבודות או כשהמנכ"
 .הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה

. לעיל יהיו על חשבון הקבלן  60.1הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לסעיף   .60.1.12
מהן כתמורה להוצאות    15%והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של  

 .משרדיות
. לעיל,  60.1יסת מקום ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף  תפ .60.1.13

 .אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמין
 . לעיל יחולו ההוראות  60.1תפס המזמין את מקום ביצוע העבודות בהתאם לסעיף  .60.2

 :הבאות
תוך   .60.2.1 הקבלן,  את  בכתב  יזמין  לערוך    14המנהל  יום  עשר(  של  )ארבעה  מדידות 

הציוד, החומרים   רשימת  לערוך את  וכן  ידו  סילוק  למועד  עד  העבודות שבוצעו 
והמתקנים של הקבלן המצויים במקום ביצוע העבודות. לא עשה כן הקבלן בפרק  
ושל   כאמור  העבודות  של  משוער  ערך  של  רשימה  המפקח  יערוך  האמור,  הזמן 

 .הציוד, כאמור
וכיו"ב, רשאי המנהל, בכל עת  היו במקום הפרויקט חומרים, ציוד   .60.2.2 או מתקנים 

שהיא, לדרוש מהקבלן, בכתב, לסלק ממקום ביצוע העבודות את החומרים, הציוד  
)עשרה( ימים,    10והמתקנים או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

רשאית העירייה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום ביצוע העבודות לכל מקום  
וה בעיניה  להם.  שייראה  שייגרם  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהיה  לא  עירייה 

בחומרים   להשתמש  העירייה  של  מזכותה  גורעות  אינן  זה  קטן  סעיף  הוראות 
 .ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק )א( לעיל

לעיל ואילו התשלומים בפועל    57הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   .60.2.3
 .להוראות סעיף זה המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם

המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק   .60.2.4
 .להלן  60.2.5-60.2.6

חייבת   .60.2.5 העירייה  תהא  לא  העירייה,  ידי  על  כאמור  העבודה  שטח  תפיסת  משעת 
לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר  
מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה בין על  

אחרת שהעירייה    ידי העירייה עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך
תמצא לנכון וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו לעירייה עקב כל דחייה בהשלמת  
ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו  
יקראו   )להלן  בתשלומם  חייב  שהקבלן  כלשהם  אחרים  פיצויים  וכן  לעירייה 

 (סכום ההשלמה – סכומים אלה
לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המנהל חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום   .60.2.6

ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את  
החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו  

שלמה, יהא הקבלן  שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום הה
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זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך  
לעיל    60.2.5העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המנהל בכתב לפי סעיף קטן  

 .בשעת תפיסת שטח העבודה
דלעיל תהא העירייה    60.2.6אם ימצא שהקבלן חייב לעירייה סכום הפרש כאמור בסעיף קטן   .60.3

שאית לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה, או באמצעותה, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה  ר
 .על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת

 זכויות העירייה במקרה של ביטול .61
מקום  . 61.1 את  לתפוס  משפטית,  רשות  של  בצו  צורך  כל  ללא  זכאית,  העירייה  תהא  ההסכם,  בוטל 

ואת   אחרים  העבודה  באמצעות  או  בעצמה  העבודה  את  להשלים  בה,  המצוי  כל  על  העבודה 
ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של הקבלן, שיימצאו במקום העבודה,  

 או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת הקבלן לפי חוזה. 

כל   . 61.2 נדחתה,  כל הוצאות השלמת העבודה, אם הושלמו, או  ההוצאות המשוערות, אם ההשלמה 
 בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגרמו ו/או ייגרמו לעירייה , יחולו על הקבלן.

או   . 61.3 בציוד  בחומרים,  להשתמש  ברצונה  היה  ולא  והעבודה  העבודה  מקום  את  העירייה  תפסה 
י רשאית, לאחר מתן  בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אז 

ולא תהא חבה בכל אחריות   שיראה לה  התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל מקום 
 שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם. 

בוטל החוזה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך   . 61.3
והשתמשו בהם, או נמכרו. הקבלן יהא זכאי לתשלום  החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו  

הסכום האמור על פי קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן לעירייה על פי חוזה זה  
 . או כל תשלום אחר אותו רשאית העירייה לקזז על פי כל דין

 עכבון  .62
ז  .62.1 חוזה  לפי  לקבלן,  המגיעים  הסכומים  כל  על  בלעדית,  עכבון  זכות  על  לעירייה  ו/או  אחר  או  ה 

החומרים והנכסים האחרים של הקבלן, שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או מקום עבודה  
נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד או עד להכרעה  

 ב זה.סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה הנובעת מעיכו 
שבין   .62.2 ההפרש  בתשלום  חייב  הקבלן  יהא  לקבלן,  המגיע  הסכום  על  לעירייה  המגיע  הסכום  עלה 

הסכומים בצרוף ריבית, כפי המקובל בבנק הפועלים בגין חריגה לא מאושרת מחשבונות חח"ד, וזאת  
 מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל. 

 קיזוז .63
 או חוזה זה פי על לו המגיע חוב זה, כל חוזה פי על ממנו המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאי המזמין .63.1

 למזמין.   הקבלן מן המגיע אחר קצוב  חוב כל הקבלן, וכן לבין שבינו אחר חוזה כל פי על
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת, לרבות   .63.2

 מציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין העירייה. באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן ה
הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל   .63.3

 דין. 

 ביצוע העבודות המשכת  אפשרות אי .64
  ח מלחמה, כומקצתו, מפאת   או בביצוע העבודות, כולו להמשיך אפשרות שאין עת בכל יתגלה אם .64.1

 אישור לקבלן  ןיית  והמזמין  למזמין  הקבלן עליה, יפנה שליטה לקבלן שאין אחרת סיבה כל אועליון  
כי כולו להמשיך אפשרות אין  אמנם בכתב,  העבודות,  והקבלן  או בביצוע   אחר ימלא מקצתו, 

 .כאמור ביצוע העבודות המשכת לאי הנוגע בכל המנהל הוראות
( יהיה,  1סעיף קטן ) לפי ביצוע העבודות המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום .64.2

 הנקובים למחירים והשיעורים בהתאם  -האמור  האישור מתן לתאריך עד שבוצעה העבודה ערך
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 בסעיף לאמור בהתאם סכום שייקבע לקבלן ישולם לכך השינויים. נוסף ובפקודות הכמויות בכתב
 .החוזה בתנאי 46

 פיצויים תביעות הקבלן, כולל תביעות כל של ומוחלט סופי לסילוק הוא כאמור הסכומים תשלום .64.3
 .כאמור ביצוע העבודות המשכת אי בגין שנגרמו הוצאות עבור ותביעות

 או לא סילקם והקבלן אחרים ומתקנים חומרים, ציוד המבנה ממקום לסלק לקבלן המנהל הורה .64.4
) סעיף לפי המנהל ותלהורא  בהתאם אחרת פעולה ביצע שלא  את לבצע (, רשאי המזמין1קטן 

 הכרוכות בהוצאות אייש אחרת, והקבלן דרך  בכל או הקבלן, בעצמו חשבון על  האמורות הפעולות
 המנהל ידי על שיאושר סכום ובהפחתת  -להוצאות משרדיות  כתמורה מהן 12% של בכך, בתוספת

 המזמין.   חשבון על לזקפן שיש מההוצאות האמורות סביר חלק לכיסוי

 ( As Madeתכנית עדות )  השלמה בדק ותיקונים .65
בסיום העבודה, ולא יאוחר ממועד הגשת החשבון הסופי למפקח, יגיש הקבלן לעירייה ולמפקח, על   .65.1

התוכניות    תוכנותחשבונו,   הכללי,  המפרט  לדרישות  בהתאם  ביצוע,  לאחר  מעודכנות  בדיעבד, 
תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו כולל : תיאור מדויק של כל העבודות, תוואי  
בשטח,   קיימים  ולעצמים  הארצית  והקואורדינטות  קרקעית  ורומי  שוחות  מיקום  כולל  קווים 

 דד מוסמך וחתומות על ידו. התוכניות תבוצענה ע"י מו
 כל הפריטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.  .65.2
מד(, יספק המפקח לקבלן )על חשבון הקבלן(, לפי בקשתו, בדיסק  -בדיעבד )אז  תוכנות לשם הכנת   .65.3

ן יסמן  או באימייל, או בכל אמצעי אחר לפי שיקול דעת המפקח, את התוכניות הנדרשות ועל גביה
 הקבלן את הנתונים הנ"ל. 

בדיעבד ומסירתן בפורמט אותו יקבע המפקח ועל פי המפורט במפרט הטכני, בדיקתו    תוכנותהכנת   .65.4
ואישורו כי הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י  

 המפקח. 
תכנן והמפקח הינם תנאי מהותי וכי הם מהווים  יש להוסיף כי הגשת ואישור התוכניות עדות ע"י המ .65.5

 תנאי לאישור חשבון סופי ולשחרור ערבות הביצוע וכל זאת בהתאם לתנאי החוזה.  

 סכסוכים  .66
כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו,   .66.1

למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום או נמסרים לפי החוזה הזה להכרעת מפקח העירייה ו/או מי מטעמה, יובאו  
בטבריהלבית משפט השלום  בפני המשפט  להכרעה   או  כן    בצפת  בנצרת, אלא אם  המחוזי  לבית המשפט  או 

 הסכימה העירייה אחרת 
  

מובהר ומוסכם בין הצדדים כי חילוקי דעות ו/או קיום הליך בוררות אין בהם כדי לתת ו/או לקבל אישור   .66.2
 להפסיק את ביצוע העבודות ו/או להאט את ביצועם. 

ים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  הסכמה מצד המזמין או המפקח לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסו  .66.3
גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין  
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי  

 חוזה זה.  

 הודעות  .67

כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר   
שעות מזמן    48במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור  

מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור  
 לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה במפורט בכותרת חוזה זה. בל הפקס כי קבלה. מק

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
   ____________________                                                                  __________________ 

 הקבלן         העירייה 
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 נוסח ערבות ביצוע ובדק  –1'/זנספח 

  
 לכבוד עיריית צפת

 צפת 50מרחוב ירושלים 
  
  

 א.ג.נ., 
  
  

בקשת  -על ___________פי  ערבים  (  "הקבלן"  –  להלן)_________________ח.פ./ח.צ./ת.ז.  אנו 
כל סכום עד לסך של   סכום "  –להלן  )  לים חדשים שק  ()מאתיים אלף  200,000בזאת כלפיכן לסילוק 

להלן  ("הקרן כמפורט  הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד    – להלן  )  בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
  לבין הקבלן בעקבות מכרז פומבי מס' בין העירייה    וזאת בקשר עם הסכם שנחתם  ("הפרשי הצמדה"

ולהבטחת  (  "ההסכם"  –להלן  )    ברח' ירושלים  , שילוט והצללה לביצוע עבודות פיתוח  17/22מכרז מס'  
 ומלא, ע"י הקבלן של כל תנאי ההסכם.   מילוי שלם

  
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד  
דרישתכן   לנמק את  או  לבסס  עליכם  להטיל  בכתב, מבלי  דרישתכן הראשונה  של  אלינו  עם הגעתה 

או איזה מהם, תחילה מאת הקבלן,  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע  

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן.  
  

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או  דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  
 לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  

  
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    ות הבניהמשמעו מדד תשומ  -"  מדדבערבות זו "

   ולמחקר כלכלי.
  

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל  
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין    ("המדד החדש"  –להלן  )תשלום בפועל על פי כתב ערבות זה  

שנת______    ______ לחודש   ___ ביום  שפורסם   _______ שנת   ____ המדד  "  –  להלן) חודש 
וו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק  יה  ("היסודי

 במדד היסודי.  
  

 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.  

 כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.  
  

 .  __ לשנת ______ ועד בכללערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש ___ 
  

 ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת עיריית צפת, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.  

  
  בכבוד רב,                                                                                                                                    

   
 ___________________     

          
  

 הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים. חשוב: 
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 כתב קבלה ושחרור  –2'/זנספח 

  
  
  

 
 תאריך________  

 עיריית צפת  :בודלכ
  

 א.ג.נ.  
  

 כתב קבלה ושחרור 
  
  

  _____________________________________ הח"מ,  בזאת  ,  הקבלן,אנו  מאשר/ת/ים 
  ₪  _______________ של  הסך  את  היום  מכם  שקיבלתי/נו 

המהווה את יתרת התמורה המגיעה לי/נו    (_______________________ שקלים חדשים)במילים:
ל העבודות שבצענו בהתאם לחוזה  מכם לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לי/נו מכם תמורת ביצוען ש

מס פומבי  מכרז  פי  על  מס'  '  שביננו  ירושלי  17/22מכרז  ברח'  פיתוח  עבודות    –להלן  )  םלביצוע 
 . ("החוזה"
  

הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טענות מכל סוג שהוא  
וגם/או  כלפיכם וגם/או כלפי כל הבא מכוחכם וגם/או   מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין החוזה 

 בעקבותיו וגם/או בכל הכרוך בחוזה ובנובע ממנו.  
  
  

 ולראיה באנו על החתום:
  
  

 _____ שנת________  _היום ___ לחודש__ 
  
  
  

  
  

 _______________ הקבלן 
  

  
  
  
  
  

 עד לחתימה: ____________________  
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 סיום   ת. –  3'/זנספח 
  
  
  
  
  

 לכבוד  
 _________ 
 _________ 

  
 א.ג.נ,. 

  
  

לביצוע עבודות פיתוח ברח'    17/22  'על פי החוזה שנחתם בין עיריית צפת לבינכם מכוח מכרז פומבי מס
אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך    ירושלים

 בהן, בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה. 
  
  
  

____________ ______________ ___________    ___________ 
 חתימה     תפקיד      שם          תאריך        

  
  

____________ ______________ ___________    ___________ 
 חתימה     תפקיד      שם          תאריך        

  
____________ ______________ ___________    ___________ 

 חתימה     תפקיד      שם          תאריך        
 

____________ ______________ ___________    ___________ 
 חתימה     תפקיד      שם          תאריך        

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  __________________    ________________ 
   העירייה                          תאריך         
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 השלמה  ת. –  4'/זנספח 

  
  
  

 לכבוד  
 _________ 
 _________ 

  
 א.ג.נ,. 

  

 תעודת השלמה  הנדון:

וביניכם העל פי   עיריית צפת    ובתוקף סמכותי  ("החוזה"  –   להלן)  חוזה לביצוע העבודה שנחתם בין 
  לביצוע עבודות פיתוח ברח' ירושלים   העבודה המתייחסת  בזה כי  החוזה, הריני מאשר  לפי  כמפקח

כאמ העבודה  את  שבדקתי  לאחר  רצוני,  ולשביעות  לחוזה  בהתאם  והושלמה  ולאחר  בוצעה  ור 
שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור  

 ברשימה המצורפת. 

יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור  
 בחוזה ובנספחיו, לתקופה הקבועה בהם.  

  

 ____________ 

 המפקח                         
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 הצהרת העדר תביעות  – 1/4'/זנספח 
  
  

 תתי שירותים לעיריית צפת עפ"י  נ______________ אשר  :_________ ת.ז________ :הח"מ אני

 י ובין עיריית צפת מאשר בזה את קבלת הסך ינחתם בנ מיום______________, ש 17/22 'מכרז מס

 ________________ מאת עיריית צפת, בגין  ____מילים: ____________ב_ ₪ __של __________ 
   ._____________'בהתאם לחוזה/ביצוע עבודות כמפורט בחשבון סופי מס ביצוע השירותים

  
  

וספות  נות ו/או דרישות  נלי כל תביעות ו/או טע   תהיינהי מצהיר כי אין לי ולא  רינ ל הנ"עם קבלת הסכום ה 
וגע לתשלום  נ הליה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והמנגד עיריית צפת ו/או עובדיה ו/או  נשהוא    מיןמכל סוג או  

 ספחיו.  נע חוזה זה על וולבצ

  
  

ל מהווה ומכסה את כל  נ" מאשר כי הסכום ה  ריני למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה 
 ספחיו. עיריית צפת בנוגע לביצוע החוזה על נהמגיע לי מאת  
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 דרישות ביטוח  – 5ז/נספח 
  

לידי    להמציא  הקבלן  ו/או  על  צפת  עירוניותעיריית  ירושלים  חברות  מרחוב  צפת50,  מבקש  "  –  )להלן  , 
 "( אישור קיום ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: האישור

 קבלניות/הקמה הכוללת את הפרקים שלהלן: פוליסה לביטוח עבודות   .1
 ביטוח כל הסיכונים :  –פרק א'  1.1

לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי העיריה, במלוא ערכם אשר   
הקבועה   התחזוקה  בתקופת  ו/או  זו  בתקופה  והתגלו  ההרצה  בתקופת  ו/או  העבודות  ביצוע  בתקופת  אירעו 

 וליסה במלוא סכום ביטוח העבודות למעט מע"מ. בפ
 הכיסוי כולל:  

 .  מסכום הביטוח 10% -כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.1
 . מסכום הביטוח 10% -רכוש בהעברה בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.2
 .  סכום הביטוחמ 10% -רכוש באחסון בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.3
 . מסכום הביטוח 5% -נזק ישיר מתכנון לקוי בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.4
 . מסכום הנזק 20% -שכר אדריכלים בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.5
 . מסכום הנזק 20% -הוצאות מיוחדות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.6
 . מסכום הנזק 15% -בגבול האחריות שלא יפחת מ הוצאות עפ"י דרישת הרשויות   1.1.7
 .  מסכום הנזק 10% -הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות בגבול האחריות שלא יפחת מ  1.1.8
 פרעות ושביתות. 1.1.9

 . (314), גניבה פריצה ושוד (316), רעידת אדמה (313)נזקי טבע  1.1.10

 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  1.1.11
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :   -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע העבודות ו/או   
 למקרה ולתקופת ביטוח. ₪ 6,000,000.- -ות שלא יפחת מבקשר אליהן, בגבול אחרי

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו    1.2.1
 . (321( )304( )302)נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 (. 329) . רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )למעט רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים( 1.2.2
 . (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   1.2.3
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   1.2.3

ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י  ביטוח זה הינו ביטוח     1.2.5(. 312)כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   
 (. 328)מבקש האישור או עבורו 

 ₪ למקרה על בסיס נזק ראשון.   750,000. - -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ  1.2.6

 נזק הנובע מכלי רכב מנועי/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו.    1.2.7
 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3

 לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  . 1 
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  . 2

 עבודות בגובה ובעומק. 1.3.1  
 פתיונות ורעלים.  1.3.2  

 העסקת נוער כחוק. 1.3.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. 1.3.4

 . ( 319)הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן מבקש האישור  . 3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪20,000,000 לתובע,   6,000,000גבולות האחריות:  . 6

 ביטוח אחריות מקצועית   .2
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לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף  2.1
כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן 

 (. 322)ו/או עובדיו 
 .   כיסוי לאחריותו של הקבלן בגין מי מטעמו 2.2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  2.3
 (.301אובדן מסמכים ) 2.4
 . (327)אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  2.5
  (. 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 2.6
  (. 325)מרמה ואי יושר של עובדים  2.7
 . (326)פגיעה בפרטיות  2.8
בעל   2.9 הינו  )להלןהביטוח  הקבלן  לבין  האישור  מבקש  בין  ההסכם  חתימת  מיום  רטרואקטיבית    –   תחולה 

 ( . "התאריך הרטרואקטיבי"
 .( 309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור   2.10
 (. 332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   2.11
( 304)נגרם ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן  הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין אבדן או נזק ש  2.12

(321 .)   
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  2.13

 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 000,0002,. -גבולות האחריות:   2.14
 ביטוח חבות המוצר   .3

הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם  בגין אחריותו של הקבלן על פי הדין   1.1
 . לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות העירייה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של הקבלן ו/או עובדיו

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הקבלן, אף  1.2
 דה החל בטרם נחתם ההסכם.אם ביצוע העבו

 . (309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  1.3
צולבת  1.4 ובכפוף לסעיף אחריות  ו/או מחדלי הקבלן,  בגין מעשי  הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור 

(302 ( )304( )321) . 
 (. 328) ורוביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עב 1.5
 (. 332)חודשים  12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  1.6

 ₪, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000.- גבולות האחריות:  1.7
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר  2.1
 ( . 328)שיתוף ביטוחיכם 

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר   2.2
 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי העיריה. 

 (. 309)לטובת מבקש האישור -ויתור על זכות תחלוף 2.3
 ( 318)מבקש האישור -מבוטח נוסף 2.4
 האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן בלבד.  2.5
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות מבקש   2.6

 האישור.
 .  2016סות לא יפחתו מתנאי ביט תנאי הפולי 2.7
חובה משולמים  2.8 בביטוחי  להחזיק  עליו  העבודות,  לביצוע  כלי רכב/צמ"ה  להחזיק  נדרש  והמבוטח  במידה 

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא  
 ₪.  600,000-יפחת מ

נה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור על מבטחי הקבלן לאשר כי לא תפגע 2.9
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות  2.10
 המבטח עפ"י דין. 

במש 2.11 אלא  ייעשה  לא  לרעה,  שינויים  ו/או  הנ"ל  הביטוחים  של  ביטול  מראש  הודעה  למבקש יום    30לוח 
 , בדואר רשום. האישור

 

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק     הערה:
ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הקבלן באק"ב של הקבלן. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, 

)הרחבה של   ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הקבלן
 הפוליסה לטובת המבוטח(. 
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לחתימת   הבא,  בעמוד  בטבלה  הנוסח  ע"פ  הביטוחים,  קיום  אישור  את  להעביר  יש 
 מבטחי הקבלן, בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.

 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 
הפוליסה    ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאיאישור  

יטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב
 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 

    
מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח מבקש האישור*

 ביצוע העבודות* 
 מעמד מבקש האישור*

חברות  עיריית צפת ו/או    שם:
 עירוניות

 שם: 
 

 17/22מכרז מס' 
  פיתוח   עבודות  לביצוע

 ירושלים ' ברח
 

 קבלן הביצוע ☐

 משנהקבלני ☐

 שוכר☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   ת.ז./ח.פ.:  
  מען: , צפת50ירושלים  מען:

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
גבולות   לפי  חלוקה 
סכומי   או  אחריות 

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

/ סכום   גבול האחריות 
 ביטוח / שווי העבודה 

וביטול  בתוקף  נוספים  כיסויים 
 חריגים

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

הסיכונים  כל 
 עבודות קבלניות

 שווי העבודות:   ביט 
 _________ 

מבקש  -309 ₪ לטובת  תחלוף  על  ויתור 
  - 314כיסוי בגין נזקי טבע,    - 313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
מבקש    - מבוטח נוסף   -318רעידות אדמה,  

 ראשוניות  -328האישור, 
 ₪      רכוש עליו עובדים 

 ₪      רכוש סמוך 
 ₪      פינוי הריסות

מתכנון  ישיר  נזק 
לקוי/עבודה לקויה ו/או  

 חומרים לקויים

     ₪ 

הרחבת שיפוי,    -304אחריות צולבת,    - 302 ₪ 6,000,000   ביט  צד ג'
ג'  - 307 משנה,    -צד  וקבלני    - 309קבלנים 

האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
משימוש  - 312 שנגרם  נזק  בגין  כיסוי 

  - 321כיסוי לתביעות המל"ל,    -315  בצמ"ה,
מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

האישור,    -המבוטח מבקש    -322מבקש 
זה,   בפרק  ג'  כצד  ייחשב    - 328האישור 

מ - 329ראשוניות,   האישור  רכוש  בקש 
 ייחשב כצד ג' 

כפוף   יהיה  לא  הביטוח 
רעד   בדבר  הגבלה  לכל 

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

עקב   ג'  צד  לרכוש  נזק 
שימוש בכלי רכב מנועי,  
המכוסה   לחבות  מעבר 
סטנדרטית   בפוליסה 

 לביטוח כלי רכב.  

לנ"ל       מעבר  החבות 
הינה בגבול האחריות  
עד   לעיל  המוזכר 

   1,000,000לסכום של 

₪ 

נכלל   שאינו  אדם  כל 
של   השכר  ברשימות 
כצד   ייחשב  המבוטח 

 שלישי 

     ₪ 

אחריות 
 מעבידים 

מבקש    -309 ₪ 20,000,000   ביט  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
)מבקש    -318האישור,   נוסף  מבוטח 
וייחשב    -319האישור(,   היה  נוסף  מבוטח 

המבוטח,   מעובדי  מי  של    - 328כמעבידם 
 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית 

דיבה, השמצה    -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט 
הרע במסגרת כיסוי אחריות  והוצאת לשון  

ויתור   -309הרחבת שיפוי,  -304מקצועית, 
האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף    - 321על 

מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
האישור,,    -המבוטח מרמה    -325מבקש 

עובדים,   יושר  בפרטיות    -326ואי  פגיעה 
מקצועית,   אחריות  כיסוי    - 327במסגרת 
ביטוח,   מקרה  עקב    - 328עיכוב/שיהוי 

 חודשים(   12תקופת גילוי )  -332ראשוניות,  

ויתור על תחלוף    -309הרחבת שיפוי,    -304 ₪ 2,000,000   ביט  חבות מוצר 
מבוטח נוסף    -321לטובת מבקש האישור,  

המבוטח מחדלי  או  מעשי  מבקש    - בגין 
מקרה    -327האישור,  עקב  עיכוב/שיהוי 
תקופת גילוי   -332ראשוניות,   -328ביטוח, 

 חודשים(  12)

 *: (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 
הפוליסה    ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאיאישור  

יטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הב
 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 

    
מען הנכס המבוטח / כתובת   המבוטח מבקש האישור*

 ביצוע העבודות* 
 מעמד מבקש האישור*

חברות  עיריית צפת ו/או    שם:
 עירוניות

 שם: 
 

 17/22מכרז מס' 
  פיתוח   עבודות  לביצוע

 ירושלים ' ברח
 

 קבלן הביצוע ☐

 משנהקבלני ☐

 שוכר☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:   ת.ז./ח.פ.:  
  מען: , צפת50ירושלים  מען:

 כיסויים 

 )קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות 069
 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי    יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 לכל הקבלנים   –בטיחות כללי –  6/ז' נספח

   בצפתש פיתוח שילוט והצללה  לביצוע עבודות   22/2021מכרז פומבי מס 
 נוהל עבודה עם קבלנים 

 מבוא •
o   הנחיות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את כל מבצעי העבודות, כל הקבלנים, עובדיהם, עם

כל קבלני המשנה ועובדיהם וכן כל העובדים המועסקים וכן כל אדם המגיע לאתר עפ"י הזמנתם  
 .ו/או מטעמם

o  הראשי, של כל אחד מקבלני המשנה ושל מבצעי עבודה תחול ותהיה שרירה  אחריותו של הקבלן
העבודה   מזמיני  נציגי  לידי  הפרויקט  ותכולת  המקום  את  מסרו/העבירו  לא  עוד  כל  וקיימת 

 .ולשביעות רצונם המלאה
o   הנחיות בטיחות אלה אינן יכולות ואינן באות במקום הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות בדבר

ה ו/או פקודת הבטיחות בעבודה, על הקבלן להבטיח כי עובדיו מכל הרמות ועובדי  עבודות בני 
 .קבלני המשנה ימלאו אחר הוראות החוק בקפדנות באופן מלא ומוחלט

o   המשנה קבלני  וכן  ועובדיו  הקבלן  כי  יובהר  בלבד,  בסיסיות  הינן  שלהלן  הבטיחות  הנחיות 
לכ העבודה  באתר  עבודתם  זמן  בכל  כפופים  ולתקנות  ועובדיהם  והבטיחות,  העבודה  חוקי  ל 

 .'הבטיחות וכו
o   החוק הוראות  לבין  עירייה  ה  נציג  והוראות  זה  במסמך  האמור  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

מיד   להפנות  על הקבלן  והתקנות.  ההוראות שבחוק  עפ"י  ורק  אך  לפעול  הקבלן  על  והתקנות, 
 .תשומת ליבו של הנציג לסתירה הקיימת

o   את עובדיו בדבר הנחיות אלהבאחריות הקבלן ליידע. 

 כללי  •
o   ,)כל העבודות תתבצענה בפיקוחו הישיר והמתמיד של מנהל עבודה מוסמך )בעל ניסיון והסמכה

 .מטעמו של הקבלן, אשר ימצא באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה
o   קבלנים  הקבלן חייב להבטיח כי שטח אתר העבודה יופרד באופן מלא ומוחלט מאתרי העבודה של

ומבצעים אחרים וכן מכל שטח סמוך עפ"י נהלי הבטיחות של משרד הכלכלה. לא תתאפשר שום  
גישה של בלתי מורשים לאתרים בהם מתבצעות עבודות. הפרדות אלה יקוימו ויוחזקו ע"י הקבלן  

 .ועובדיו עד מסירת העבודות המבוצעות ל עירייה
o בא ואופקי  אנכי  פתח  כל  לגידור  חלה  הפרדה  ובחדרי  חובת  הבניה  בשטחי  או  העבודה  תרי 

 .המדרגות או שטחים אחרים בהם פועלים הקבלן והעובדים מטעמו
o   בשטח או  המופרד  העבודה  בשטח  ורק  אך  תעשה  חומר  כל  אחסנת  כי  להבטיח  חייב  הקבלן 

 .שהוקצה לו לשם כך ע"י נציג ה עירייה
o דה בכניסתם ויציאתםעל הקבלן לנהל רישום קפדני של עובדיו הנמצאים בשטח/אתר העבו. 
o   על הקבלן חלה אחריות לרישום מדוקדק של תאונות ואירועים מסוכנים גם כאשר באירוע לא

 .תה פגיעה גופניתיהי

 ציוד מגן •
הקבלן חייב לספק לעובדיו ביגוד עבודה מלא, ציוד מגן אישי, ציוד בטיחות וכלי עבודה תקניים,  

עבודה המחייב להשתמש בציוד הנ"ל בהתאם  תקינים וייעודיים בהתאם לאופי המקצועי של ה
 לחוק. 

 עזרה ראשונה  •
הקבלן חייב לצייד את עובדיו בציוד להגשת עזרה ראשונה כפי שנקבע בחוק ובאחריותו לפנות  

 נפגע במקרה הצורך. על ה עירייה לא תחול כל אחריות בעניין זה. 

 שילוט •
לשטחי עבודתם וידאגו לכל שילוט כפי  הקבלן הראשי ו/או כל קבלן משנה ישלטו את ההפרדה  

 שנקבע בחוק, בהתאם לצורך.

 הריסה •
o   עבודת הריסה, ככל שיידרשו, תעשה אך ורק באישור של מהנדס אשר אישר את ביצוע ההריסה

 .בכתב
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o   עבודות ההריסה תבוצענה אך ורק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל העבודה המנוסה
 .דס מוסמךבעבודות הריסה ו/או בהשגחת מהנ

o העבודה תבוצע בכלי עבודה ידניים בלבד ובשום מקרה לא באמצעות חומרי נפץ. 
o   על הקבלן הראשי ו/או קבלן משנה המיועד לעסוק בקטע שבו עלולים להיות קווי חשמל, צנרת

כל מערכת אחרת חשמלית ומערכת אחרת המחוברת לצנרת לפני   אחרת לוודא ניתוק וסילוק 
 .ת העבודההתחלת ביצוע של פעולו 

 ציוד ומכונות •
o   כל מבצע עבודה יעבוד באתר אך ורק עם ובאמצעות ציוד תקין בדוק ומורשה לתפעול בהתאם

עותקי   תוקף.  וברת  מתאימה  תעודה  תהיה  מוסמך  בודק  בדיקת  הטעון  לכלי  כאשר  לתקנות, 
 .בדיקה תקפים אלה יוחזקו בשטח אתר העבודה

o מסוכן של כלי בו הוא משתמש על מבצע העבודה החובה לגדר, לבטח כל חלק. 
o   על מבצע העבודה מוטלת החובה לנעול כל מכונה וכלי בצורה שתמנע אפשרות הפעלה של אדם

 .שלא הוסמך לכך

 פיגומים •
o  העמדת פיגומים חיצוניים תיעשה אך ורק באישור מפורש של נציג ה עירייה בכתב, לאחר ששטח

 .הצבת הפיגומים גודר ושולט 
o   עבודה כל  לפיגומי  יורשה  לא  ומקוריים,  תקניים  התקנים  רק  ישמשו  עבודה  ובמות  פנימיים 

 .שימוש בציוד מאולתר

 פסולת •
o   כל פסולת מהריסה, בנייה וביצוע העבודה תסולק מיידית ובצורה ישירה אל מחוץ לאתר העבודה

 .לאתר מורשה
o כל מבצעי עבודה ימנעו מהשארת פסולת ומכשולים במעברים. 

 מניעת אש  •
o   של וציוד  חובתו  הכיבוי  ברזי  של  למיקומם  המשנה  קבלני  עובדי  את  להדריך  הראשי  הקבלן 

 .הכיבוי באתר ובסביבתו
o   בהם לשטחים  תקניים  כיבוי  מטפי  המשנה  קבלני  ולעובדי  לעובדיו  לספק  הקבלן  של  חובתו 

 .עובדים וזאת בהתאם לסוגי הסיכונים
o יה ותתבצע אך ורק לאחר קבלת  כל עבודה בחום, באש וריתוכים תתואם מראש עם נציגי ה עירי

 .הרשאת עבודה בכתב מנציגי ה עירייה
o   לפני ביצוע כל עבודה בחום, יבדוק הקבלן/המבצע את אזור העבודה המיועד ויוודא הרחקת כל

 .מ' לפחות 10החומרים הדליקים עד לרדיוס של 
o חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, יש לכסות במעטה לא דליק. 
o  ביצוע העבודות, יש לחסום את כל הפתחים והמעבריםלפני. 
o   לסוג מתאימים  כיבוי  באמצעי  מצויד  יהיה  אשר  אש"  "צופה  יציבו  בחום"  "העבודות  מבצעי 

 .החומרים הדליקים בסביבה, וזה יהיה תפקידו הבלעדי
o " דקות לאחר גמר העבודה על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל    30  - צופה אש" יישאר בשטח כ

 .רות הצתהמקו
o   הקבלן ועובדיו וכל מבצע עבודה לא ישתמש בציוד כיבוי וכל ציוד חירום של הרשות המקומית

 .ללא אישור מפורש של נציג ה עירייה בכתב

 מניעת התחשמלות  •
חובתו של הקבלן להדריך את עובדיו, את קבלני המשנה ואת עובדיהם מפני סיכון של התחשמלות,  

 הקפיד הקפדת יתר כדי למנוע סכנת התחשמלות. שלהם ו/או של כל אדם אחר ול

 שימוש בציוד השייך ל עירייה •
הקבלן לא ישתמש בציוד השייך ל עירייה/ ה עירייה המקומית, אלא לאחר קבלת אישור ובכפוף  

 לבדיקת תקינותו והדרכת העובד באשר לשימוש בו. 

 הדרכות עובדים  •
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הקבלן יוודא כי כלל עובדיו לרבות עובדי קבלני משנה יודרכו בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח  
והאישורים המעידים על כך יימצאו ברשות    1999  –על העבודה )מסירת מידע לעובד( התשנ"ט  

 הקבלן. 

 סיכום •
o נונים  הנחיות אלה אינן באות במקום הוראות החוק והתקנות או במקום תכנונים הנדסיים ותכ

כדי לגרוע מאחריותו של   ואין בהם  ולבצע את העבודה  אחרים שעל פיהם חייב הקבלן לעבוד 
 .הקבלן לקיומם של כל כללי הבטיחות

o כל קבלן עצמאי ו/או קבלן משנה אחראי על עובדיו בכל משך ביצוע העבודות באתר. 
o הראשי הקבלן  של  המוחלטת  באחריותם  הינה  העבודה  בשטחי  לבטיחות  וקבלני    האחריות 

 .המשנה ו/או מנהלי העבודה האחראי/ם שמונו על ידם
o   לנציגי ה עירייה הזכות לפקח על קיום הנחיות הבטיחות וכן הזכות להוציא ולסלק, באופן זמני

 .או קבוע, כל עובד אשר לדעתם לא ממלא הנחיות אלו ואחר כל דין
o ת בטיחות של מי מעובדי הקבלן  לנציגי ה עירייה הזכות להטיל עיצום כספי על הקבלן בגין הפרו

 :לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי שמטעמו על פי המדרג הבא
 אזהרה  – הפרה ראשונה  ▪
 ₪ 1000  –הפרה שניה  ▪
 ₪  5000 –הפרה שלישית ויותר  ▪

o   יועץ עם  להתקשר  הקבלן  חייב  בתנועה,  ו/או  בדרכים  בטיחות  עבודות  נדרשת  בהן  בעבודות 
 .עירייהבטיחות בהתאם להנחיות נציג ה 

 

 חתימת הקבלן

 חברה______________  '   ________________ מס' ת.ז./מס, אני הח"מ  

 _ כתובת______________________________________________ 

והנני   תוכנו  לי, הבנתי את  נמסר  כי קראתי את ההנחיות דלעיל אשר עותק מהן  מאשר בזאת 
 מתחייב לפעול על פיהן.  

___________________    ___________________  

 חתימה וחותמת              ת א ר י ך                                
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