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 מועצה מקומית מצפה רמון

 

 4/2020מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ותשתיות בשכונת "נגה" 

 

 המועצה המקומית מצפה רמון מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

 

ניתן לשלם  –מצפה רמון  1את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגביה של המועצה ברחוב נחל ציחור 

    5,000ם של זאת בתמורת סכו_16:00-12:00בשעות  13.2.20החל מיום   2765962-08טלפונית במספר 

 לא יוחזרו.אשר ₪ 

 

 054-9573116  :ברוך נועה  טלפון לבירורים: 

 

 

 במשרדי החברה לפיתוח מצפה רמון   12:00_בשעה 3.2.20תדריך וסיור קבלנים יערכו ביום 

 בצמוד למרכז הצעירים( 2)רחוב בן גוריון 

 

 –. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה 

 

 

בתיבת ההצעות,   2במשרדי המועצה המקומית מצפה רמון נחל סלעית  ידניתאת ההצעות יש להגיש 

 4/2020מכרז מס' כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום 

 

 __12:00__ עד השעה27.2.20תאריך הגשת  ההצעות עד יום _

 

 .לא תוכנס לתיבת ההצעות    12:00הצעה שתגיע לאחר שעה 

 

 לפחות.  4-ובסיווג קבלני ג 200סיווג קבלנים הנדרש למכרז זה:קבלן בענף 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. המועצה 

 

 בכבוד רב,

 

 רוני מרום

 ראש המועצה
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 תוכן העניינים:

 
 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א' 
 

             ;כלליתיאור  – פרק א'
  

 
              ;תנאי המכרז - פרק ב'

 
 נספחים למכרז:

       ;במכרז הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 1נספח מס' 

   ;במכרזעל אי תיאום הצעות  הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 2נספח מס' 

   ;הצהרה על מעמד משפטי  - למכרז 3נספח מס' 

   ;הצהרה על עסק בשליטת אישה  -למכרז  4נספח מס' 

     ;מכרזכתב ערבות הנוסח   -למכרז  5נספח מס' 

 ;1976-, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - למכרז 6נספח מס' 

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות    -למכרז  7נספח מס' 

 ;וכתב כמויות למכרז ההצעה הכספית  - למכרז 8נספח מס' 

    

 מסמכי ההתקשרות -חלק ב' 

  - למכרז 9' מס נספח

ויהווה  מהווה חלק בלתי נפרד מנספחי המכרזהחוזה מדף ממשלתי  – ההתקשרות חוזה

את ההסכם בין הצדדים בקשר עם ההתקשרות נשוא מכרז זה, בשינויים המפורטים 

 במכרז.

 : רשימת נספחים לחוזה

 קבלן ההצעה הזוכה של ה - נספח א' לחוזה

 טופס חוזה - נספח ב' לחוזה

 המפרט:  – חוזהנספח ג' ל

 מוקדמות - 1נספח ג' 

 בביצוע הקבלן לבקרת איכות מפרט כללי - 2נספח ג' 

 נספח בטיחות - 3נספח ג' 

 מפרט לוחות זמנים  - 4נספח ג' 

 לחוזהכתב כמויות  - נספח ד' לחוזה

 תכניות – נספח ה' לחוזה

  3210וספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי ת - נספח ו' לחוזה

 טפסים: – נספח ז' לחוזה
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 טופס אבני דרך – 1נספח ז' 

 נוסח צו התחלת עבודה – 2נספח ז' 

 נוסח תעודת השלמת מבנה – 3נספח ז' 

 נוסח הצהרת העדר תביעות – 4נספח ז'

 טופס החלפת מפקח - 5נספח ז' 

 המועצהדוגמת שלט לאתרי פיתוח ובניה של  – 6נספח ז' 

 נוסח ערבות ביצוע – נספח ח'

 נספח אישור ביטוחים – פח ט'נס

 נספח מערכות מידע גיאוגרפי – נספח י'

 נספח עידוד תיעוש  – נספח יא
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 כללי-פרק א 

 4/2020: מכרז מספר  

 לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ותשתיות בשכונת "נגה" במצפה רמון.

 תנאי המכרז
 

עפר, ת להזמין בזה הצעות לביצוע עבודות מתכבד "("המועצה )להלן: המועצה המקומית מצפה רמון
צפה רמון" )להלן: מ-המכונה "שכונה מערבית 146/03/27קירות תומכים ותשתיות במסגרת תב"ע מס' 

 ."( השכונה"
 
 

 ".הקבלןו/או " המציע"המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "
 

 ב'.  ופלח א'  פלח  – לחיםפ  2-בהתאם לתוכנית מחולקת השכונה ל
 
 ב.-בפלחים א ונשוא המכרז תבוצענה בודות העפר והקירות התומכים ע

 שאר העבודות יבוצעו בפלח א' בלבד.
 

מותנה   שאר העבודות )ביצוע  ש"ח 24,067,918 עד לסכום שלצו התחלת עבודה  ייצא לזוכה במכרז 
    .(ממשרד השיכוןבאישור המזמין ובהרשאה תקציבית 

.ל ממשרד הבינוי והשיכון, אך התקציב טרם אושר במליאת המועצההתקבלה הרשאה על הסך הנ"
בנסיבות הללו ההתקשרות על פי מכרז זה הינה בכפוף לאישור מליאת המועצה את התקציב ממשרד 

 .שיכון ובכפוף לקבלת התקציב בפועלהבינוי וה
( לתוספת הרביעית 7) 3המועצה רשאית להגדיל את ההתקשרות על פי הסכם זה בהתאם להורות סעיף 

פיתוח בפלח ב'. רבות עבודותל , 1950-לצו המועצות המקומיות תשי"א
 

 

 כללי:

 תכולת הפרויקט:

 :העבודה של כללי רתיאו .א

 העבודה נמצא בשטחה של המועצה המקומית מצפה רמון.  אתר

 תומכים וקירות עפר עבודות לביצוע מתייחסות זה מכרז נשוא העבודות

כניות, ועבודות פיתוח לכבישים ומגרשים בפלח א' ב, כמופיע בת-ו א בפלחים

 בלבד.

 העבודות כוללות:

 בכבישים עפר עבודות ביצוע. 

 במגרשים גסות עפר ודותעב ביצוע. 

 וגן שפה אבני, מדרכות, אספלט עבודות. 

 וניקוז ביוב, מים עבודות ביצוע. 

 להשקיה הכנות 
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 בכבישים תאורה וביצוע ותקשורת תאורה, חשמל לעבודות הכנות. 

, והכל חודשים, מתאריך צו התחלת עבודה_____13____ תעמוד עלביצוע התקופת  .1

  בכפוף לקבוע בהוראות החוזה.

רשום בפנקס רשם הקבלנים וקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות במכרז להיות  המשתתףעל  .2

 .לפחות_ג-4_סיווג  200בענף בישראל 

, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי המועצהלפקודת ערבות  להצעתוצרף להמשתתף על   .3

(, מאות ואחד אלף שש מאות תשעים ושמונה ששבמלים:  )  ₪ 601,698 של בסךחוזרת 

 .27.5.2020 ליום עדתוקף ב

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים: .

 ( לחוק2)א()4-( ו1)א()4בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף  .5.1

ין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ , לחילופ1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 ערבויות; – 7.5.1.1העומד בדרישות הוראת תכ"ם 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על  .5.2

ין, ניתן להגיש ערבות מחברת , לחילופ1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 רבויות;ע – 7.5.1.1ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם 

ה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החבר .5.3

 שלה.

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאי  .5.4

בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם  , וזאתמקום ערבותבלהגיש הוראת קיזוז 

 ערבויות. – 7.5.1.1

 צעותה לפסילת לגרום עשויה הקיזוז הוראת או הערבות של המצורף מהנוסח סטייה .5.5

 .במכרז המתמודדים

 (."החוזה"ההתקשרות תהיה על פי תנאי החוזה המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .4

 

 המועדים הרלוונטיים למכרז זה הם כמפורט בטבלת מועדי המכרז שלהלן: .5

 

  טבלת מועדי המכרז  

                                        אירוע

 מועד

 

 שעה תאריך 

 12:00 23.1.20 פרסום המכרז

 12:00 3.2.20 סיור קבלנים

מועד אחרון להגשת שאלות 

  הבהרה

10.2.20 12:00 

 12:00 17.2.20מועד אחרון להפצת 
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  טבלת מועדי המכרז  

 פרוטוקול סיור קבלנים 

 12:00 27.2.20 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

ות תחייב להתחיל בביצוע העבודהזוכה יולוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב  .6

ולהשלימו באופן שוטף  ביצוע הפרויקטבלהתקדם  ,בצו התחלת עבודהקבע יישועד במ

  .לחוזה המצורףלוח זמנים הקבועים בנספח דרך האבני בהתאם ל ,ורצוף

כל האישורים  בקבלתביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .7

רשות מוסמכת לצורך ביצוע וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, מכל גוף ו/או 

 הפרויקט. 

שמורה ואולם כלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות מהוות בסיס להצעות המשתתפים,  .8

לעדכן את תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו זכות ה למועצה

  ., הכל בהתאם להוראות החוזהלאחר תחילת העבודה

 לעהחוזה ו/או  ביטול לעכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ביטול המלהחליט על  תרשאיהמועצה 

מען הסר ספק, מובהר ל. מהעבודות חלק ביטולאו /ו העבודות ביצוע תחילת במועד דחייה

 , לא יוחזרו לולמכרזבזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר 

ו/או לא  , יצומצם היקף העבודותההסכםבכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל 

  .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא המועצהיינתן על ידי 

המועצה האינטרנט של באתר , ללא תשלום, קבלתםקודם ל ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .9

 המקומית מצפה רמון באתר: 

נחל הינה  הכתובתאשר  ,המועצהמיום פרסום המכרז , החל רכושלמסמכי המכרז ניתן את  .10

במכרז  כאמור, יהיה על המבקש להשתתף לצורך קבלת מסמכי המכרז. א'  2סלעית 

להשאיר פרטי נציג מטעם המשתתף להירשם ברשימת המשתתפים במכרז ולצורך כך 

. המועצהפרטי התקשרות וכתובת מייל לקבלת עדכונים משם, תעודת זהות,  הכוללים:

שיקבל ות זאת על גבי חוברת המכרז משתתף שמעוניין להגיש הצעה למכרז, חייב לעש

את ההצעה למכרז יש להגיש באמצעות חוברת המכרז שנמסרה על ידי  .המועצהמ

 בלבד. המועצה

בדואר אלקטרוני  נועה מסמכי המכרז ניתן לפנות ל קבלתלברורים בקשר ל .11

noab@epstein.co.il .  והעתק לעמיקם במיילamikam.hlp@gmail.com 

 
  -כנס משתתפים

 
החברה במשרדי  .לעיל 5בסעיף ת המועדים מועד שנקבע בטבלבמשתתפים, ייערך  כנס .12

  "(.כנס משתתפיםהלן: "ול עילל) 2בן גוריון , בכתובת לפיתוח 

כל  .הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז כנס המשתתפיםבהשתתפות  .13

 ותר ממציע אחד.  משתתף צריך לשלוח נציג מטעמו ולא תתאפשר השתתפות של נציג בשם י
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 .נוסףכנס משתתפים  לערוךרשאי הא תהבלעדי,  הדעת, על פי שיקול המועצה .14

לפני המועד  המועצה המקומית מצפה רמוןיועלה לאתר  כנס המשתתפיםפרוטוקול  .15

 כנס המשתתפיםהסברים ותשובות שיפורסמו בכתב בעקבות ורק האחרון להגשת הצעות 

. כל הסבר או תשובה שימסרו בכנס המשתתפים יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף  בפרוטוקול האמורולא יפורסמו 

 מחייב.

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי הבהרות בנוגע למסמכי המכרז, בקשות לשאלות ו .16

המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו  התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן

ובדואר  בכתב, כנס המשתתפיםמשתתפי מתתקבלנה אך ורק  ממסמכי המכרז,

  .לעיל 5מועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיף ל, וזאת עד אלקטרוני

כי שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז ניתן יהיה להפנות  בזאת מובהר .17

 הפונה בכנס., ובכפוף להשתתפות כנס המשתתפיםשל  ורק לאחר סיומ למועצה

ו/או בצירוף השאלות שנשאלו  ,המועצה המקומית מצפה רמוןבאתר  תפורסמנהתשובות  .18

למען והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( 

. המועצה מסרו בכתב, יחייבו אתירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי  הסר ספק

נתנו ילמידע ו/או פירושים ו/או הסברים שי יםאחראי םאינ המטעמו/או מי  המועצה

שלא במסגרת המתוארת  (ומטעמו/או מי  המועצהלמשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי 

 לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

ס שינויים בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכני ת, רשאי המועצה .19

ו/או לשלוח למשתתפים מסמך מכל מין וסוג שהוא, תיקונים במסמכי המכרז, או /ו

הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז 

. השינויים הבהרהבתשובה לשאלות  ובין וביוזמתדי, בין עהבל ווזאת לפי שיקול דעת

 . לק בלתי נפרד מתנאי המכרזוהתיקונים כאמור, יהיו ח

 באתראת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים  פרסםת המועצה .20

להתעדכן המוזכרת לעיל, ובאחריות המשתתפים  ובתבכת המועצה המקומית מצפה רמון

וכן  כנס המשתתפיםפרוטוקול צרף להצעותיהם את ל שתתפיםעל המבאופן שוטף באתר. 

על ידי  םמיחתום כשה, ככל ופורסמו, המועצהמטעם  ות שפורסמואת מסמכי ההבהר

 . ציערשי החתימה של המומ

 
 ניגוד עניינים

 
בהגשת הצעה  למועצהנים ביחס נייבניגוד ע לא ימצא משתתף, ו/או מי ששולט במשתתף .21

כל הפעילויות ו/או התחייבויות האחרות שלו ך ביצוע הפרויקט ביחס לשבמכרז זה ולמ

כל לפרט במסמך בכתב על כל משתתף  .דיו ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה שלוו/או של עוב

את מהות הקשרים, מועדם, וכל פרט נים, אשר יכלול ילניגוד עני שקשר כאמור המעלה חש
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ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות , נחוץ בקשר אליהם

יש בקשר הבלעדי, האם  השיקול דעתקבע, על פי ת המועצה .המועצה, לבחינת הבהרה

יהיה למונח  סעיף זהלצורך כאמור משום ניגוד עניינים המונע את השתתפות במכרז. 

 .1968-"שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

זכה במכרז קבלן אשר זה במכרז לא רשאי להשתתף מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי,  .22

מכוח ום ו/או מי מטעמ המועצהו/או ל ידי רשות מקרקעי ישראל עשפורסם קרקע שיווק 

בתוך גבולות הביצוע הנמצאים מגרשים תחומי עבודות תשתית ו/או פיתוח במבצע זכייתו 

  .הכלולים במכרז זה

 

 מציעים קשורים

 .רשאי להשתתף במכרז זה ם יהיה רק אחד מה –וחברה קשורה למציע   מציע .23

 שבעל תאגיד במציע, כל השולט תאגיד כל " תהאהחברה קשורזה " סעיף לצורך .23.1

 הנשלט תאגיד וכל בו משרה נושא או שליטה בעל הינו במציע משרה נושא או שליטה

 .המציע בידי

המגבלות הנקובות לעיל, תחולנה גם על: )א( בעל אחזקות במציע, במישרין או  .23.2

 במציע משרה ומעלה; )ב( ישות משפטית שהמציע או נושא 25%בעקיפין, בשיעור של 

 משרה נושא ומעלה, במישרין או בעקיפין, או 25%הינו בעל אחזקות בה, בשיעור של 

בו; )ג( ישות משפטית אשר המציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, 

 ומעלה. 25%בשיעור של 

 

  מועד הגשת ההצעותאופן ו

ם מסמכיה יתריחד עם כל  ,(למכרז 8נספח )הצעת המחיר את חוברת המכרז, הכוללת את  .24

  .המכרז מספר את תישא אשריש להכניס למעטפה סגורה שיש להגיש במסגרת ההצעה, 

מועד עד ל להגיש יש ,הכספית ההצעה כולל, המכרז מסמכיעם כל המעטפה הסגורה את  .25

 המועד הקובע"()להלן: " לעיל 5האחרון להגשת הצעות, הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 

הצעה שלא תמצא  .א' 2נחל סלעית בכתובת , המועצהבמשרדי ים הנמצאת לתיבת המכרז

  לא תתקבל. בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל
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 מועצה מקומית מצפה רמון
 4/2020 ס'מ ז ר כ מ

 
 תנאי המכרז -פרק ב' 

 
 

 תנאים כלליים .1

 ביותר או הצעה כלשהי.  לההזולקבל את ההצעה  תמתחייב מועצההאין 

לביצוע  מועצההאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  

לפי מסמכי  ו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ל. כמו כןההתקשרות

או את חלקו, לפרסם מכרז  לבטל את המכרז, תרשאי המועצההיה ת מכרז זה,

 .הבלעדי הל פי שיקול דעת, עלבצע כל הליך אחראו בחלקו, או  חדש בשלמותו,

חליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את חוזה ההתקשרות ו/או לא תאם 

לחתום על החוזה התקשרות, לא תהיה לזוכה ו/או למשתתפים האחרים 

  .המועצהבמכרז כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

צעה כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת הה 

למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו 

 בשום מקרה. 

את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להגיש על המשתתף במכרז  

 . במכרז המפורטים הסף להוכחת עמידתו בתנאי

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא  

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות למועצהכרז שייכות במסמכי המ

במסמכי המכרז שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך 

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם . המועצהביצוע ההתקשרות עם 

וכל ת המועצה, וכי שתתףגם לאחר שמולאו על ידי המ המועצהשל  הרכוש

 שתתףהבלעדי, וזאת בין אם המ העל פי שיקול דעתלעשות בהם כל שימוש, 

תהא כל טענה או  שתתףובין אם לאו, מבלי שלמ עבודותנבחר לבצע את ה

 .תביעה בקשר לכך

המשתתפים כל מ הבלעדי, ה, לפי שיקול דעתלדרוש תרשאי אההמועצה ת 

ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או במכרז 

לרבות בכל הקשור , מסמכים נוספיםפרטים נוספים ו/או  אישורים ו/או

 העל פי שיקול דעת , והכלאו להוכחת עמידתו בתנאי הסףו/לניסיונו וליכולתו 

, על מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתוו, ההמלא הלשביעות רצונו

ו/או מידע לבקש הבהרות  המועצה תכן רשאי .לרבות עמידתו בתנאי הסף
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 מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז. ד שלישי לרבותכאמור מכל צ

 למועצהההבהרות וההשלמות כאמור לעיל, תימסרנה על ידי המשתתף במכרז 

ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעת  המועצהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי 

 המשתתף במכרז.

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  העל זכות תשומר המועצה 

הבלעדי.  האו בתשובה לשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעת המתביוז

יפורסמו השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ו

ו/או  המועצה המקומית מצפה רמוןו/או באתר  המועצהבאתר האינטרנט של 

 . במכרזיישלחו ישירות למשתתפים 

לדחות את המועדים , לרבות לשנותאת הזכות  הלעצמ תשומר המועצה 

 הנקובים במכרז זה לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת  

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי  

ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף  חוזה

, המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

לשינויים ו/או תוספות כאמור  מהכמי שהסכי המועצהחשב תכל מקרה לא בו

 .יחייב המועצהורק הנוסח המקורי שפורסם ואושר על ידי 

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא 

 2כמפורט בסעיף בתנאים המקדמיים לעמוד המשתתף על  .1.1.1

 הלן.ל

על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם  .1.1.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל -ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר, על

ו/או הדין,  תאגידמסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של ה

לחייב  מוסמכיםל מסמכי המכרז וההצעה החותמים ע המאשר כי

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. משתתףהבחתימתם את 

יצורף תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, להצעה  .1.1.3

תדפיס מרשם חברות, המפרט מהו הון המניות המונפק והנפרע של 

 .למועד הקובע ת בו, נכון למועד הסמוךויוהבעלו משתתףה

, הצעה הגשת לשם גורמים מספר ורלחב רשאים לא כי, יובהר .1.1.4

 .כדין רשומה שותפות למעט

 :במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה

 2 בסעיףלעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט משתתף העל  .1.1.5
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 הלן.ל

על ההצעה  לחתום המשתתףשל  המוסמכים מנהליו על .1.1.6

 על במשתתףובנוסף לכך נדרשת חתימה של כל אחד מהשותפים 

  .לעיל 1.1.2בסעיף  כאמור וקולפרוט להמציא יש. ההצעה

, יצורף וכן המשתתףתעודת התאגדות של  תצורףלהצעה  .1.1.7

 השותפים בשותפות יהם, המפרט מהשותפויותמרשם  עדכני תדפיס

 .מועד הקובענכון למועד הסמוך ל

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2

רז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, רשאים להשתתף במכ
 התנאים המפורטים להלן: בכל, במכרז במועד הגשת ההצעות

חובת רישום בישראל,  המשתתףככל שחלה על רשום כדין בישראל.  המשתתף

הוא תאגיד או שותפות, עליו  המשתתףעליו להיות רשום כדין. בפרט, אם 

הוא עוסק מורשה או פטור עליו  המשתתףלהיות רשום במרשם הרלוונטי, אם 

 להיות רשום בהתאם.

)"חוק  1976 -עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המשתתף

 עסקאות גופים ציבוריים"(.

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל המשתתף  .2.1.1

)"חוק  1975-על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 ף"(, או שהוא פטור מלנהלם.מס ערך מוס

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל המשתתף מ .2.1.2

 מוסף. ךעל עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ער

חוק עסקאות ב ל2ס' כהגדרתו ב) ו"בעל זיקה" אליומשתתף ה .2.1.3

)להלן: "חוק עסקאות גופים  1976-גופים ציבוריים התשל"ו

י עבירות לפי חוק עובדים זרים ציבוריים"( לא הורשעו ביותר משת

)להלן: "חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום,  1991 -התשנ"א 

הגשת )להלן: "חוק שכר מינימום"( עד למועד  1987 –התשמ"ז 

במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה  המשתתףמטעם  ההצעה

הגשת שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד 

 .ההצעה

 תף השתתף בכנס קבלנים.המשת .3

 4 -סיווג כספי ג ובעל 200בענף בפנקס הקבלנים  המשתתף הנו קבלן  .4

 הצעתו לביצוע העבודה.  ובהיקף המתאים לסכום עליו הגיש את בענף זה

5.  

רשום בפנקס רשם הקבלנים וקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות הינו  המשתתף
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 פחות. ל ,א' למכרז לפרק 3המפורטים לעיל בסעיף סיווג ובבישראל בענף 

בהתאם ערבות בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת  צרף להצעתוהמשתתף 

 5כנספח נוסח המצורף בא' למכרז,  לפרק 4עיל בסעיף ללדרישות הקבועות 

להבטחת הינה הערבות  .להלן8, ויחולו עליה הכללים המפורטים בסעיף למכרז

 .המועצה ידי לע לכך עהצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקב

 תוקף ההצעה .6

תוקף  .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90למשך  הינותוקף ההצעה 

 התוקף מועד)" להלן 8.7בהתאם לקבוע בסעיף ההצעה ניתן יהיה להארכה 

 .המועצהדרישת  פי לע"( המוארך

ולא נתקבלה  ההצעה להאריך את תוקף ההצעות וערבות המועצה הביקש

משתתף של לחלט את הערבות  המועצה תהא רשאית לשהו,כ שתתףהסכמת מ

 תהא רשאית המועצה, וכמשתתף שחזר בו מהצעתוולראות אותו כאמור 

האריך אחר אשר  שתתףלהמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מ

, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה לא הוארך כנדרש תוקף הצעתו והערבותאת 

  .כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 חויבות להצעהמ .7

כשהם חתומים על ידו בכל  כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז 

 למכרז. 1כנספח מצורף בנוסח ה, טופס הצהרה עמוד

 ערבות למכרז .8

משתתף במכרז שלא יצרף ערבות כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים  

 פסל.יבהצעתו כלל והיא ת

כרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ועדת המ בכפוף לכל דין, ,מובהר בזאת כי 

לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול 

כדי להקנות  והערבות נעשה בתום לב וכי אין בפגם שנפל בנוסח דעתה, כי ה

  יתרון בלתי הוגן או לפגוע בשוויון בין המציעים.

ערבות בגין של משתתף ה ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעמובהר בזאת, כי 

ועדת מכרז אשר הונפקה מחשבון בנק של משתתף אחר במכרז. במקרה כזה, 

לפסול גם את הצעת המשתתף אשר מחשבון הבנק שלו  תרשאיהמכרזים תהא 

 הונפקה הערבות. 

 7תוך להצעתו תוחזר לו הערבות שצירף  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  

 חוזה עם הזוכה.העל  המועצהממועד חתימת  מי עבודהי

להציג  תהא רשאית המועצהלפי כל דין,  המועצהשל  המבלי לגרוע מכל זכות 

את הערבות לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי 
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נהג במהלך המכרז בעורמה,  שתתףהבלעדי, בכל מקום שבו המ השיקול דעת

מידע מטעה או מידע  מועצהלבתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר 

מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת 

התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות  ההצעות ו/או שלא עמד במלוא

 .מסמכי המכרז

מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה לעיל, מבלי לגרוע מהאמור  

כחלק ב' למכרז זה, כשהוא חתום על פי חוזה בנוסח המצורף האת  למועצה

הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד עם החוזה 

י ל ידבמועד שייקבע ע ,הנדרשות על פי החוזה ערבויותהחתום, לרבות 

הפקיד הזוכה , בין היתר, לחלט את הערבות שתרשאי המועצההא ת, המועצה

 להלן.ולפעול כאמור  ולטובת

 מועד)" יום נוספים 60בתקופה נוספות ועד תהא ניתנת להארכה  הערבות 

, האו מי שהוסמך על יד המועצהדרישת  "( על פיהמוארך הערבות תוקף

. ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף פקיעתה מועד טרם למשתתף שתימסר

לחלט את  המועצה תהא רשאיתהערבות,  לא הוארכה הערבות בהתאם.

 הכאמור כמשתתף שחזר בו מהצעתו. ביקש הערבות ולראות במשתתף

להאריך את תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא  המועצה

שלא הסכים  שתתףתיפסל הצעת המנתקבלה הסכמת משתתף כלשהו, 

 תהא רשאית המועצהלהארכת תוקף הערבות שהופקדה על ידו כאמור, ו

אחר אשר הסכים  תףשתלהמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מ

לא  ף ערבותהלהארכת תוקף הערבות, וזאת אף אם ההצעה שתוק ולבקשת

 .לפי תנאי המכרז הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 כתבי כמויות ומחירים .9

מחירי הכמויות של יחידה ויחידה, וכן  קבועיםלמכרז  8נספח בכתבי הכמויות  

  .המועצהו ע"י אמולכפי ש ,מע"מ אלל בשקלים חדשים בלבד ויחידהכל יחידה 

הכמויות את ולא ישנה מלא המשתתף לא יהסר ספק, מובהר בזאת, כי למען 

 .בכתבי הכמויות ותמחירי היחידו/או את 

ניתנת ה לפי פרקים, ,כוללתהמשתתפים במכרז יתחרו על גובה ההנחה ה 

המשתתף ימלא לצורך כך היחידות הקבועים בכתבי הכמויות. כל למחירי 

 או תוספת לכל אחד הנחה ,למכרז 8כנספח , שמצורפת ההצעהבטופס 

  מהפרקים. 

ירשום  ,במידה והקבלן אינו מעוניין במתן הנחה או תוספת באחד הפרקים

". על כל משתתף 0" האת הספר "(% לפרק-או תוספת ב )+/\סה"כ הנחה ו"ב

לחשב את סה"כ ההנחה או התוספת לכל פרק, ולסכם זאת ביחס לכל פרק 

 , וזאת בהתאם לקבוע בכתב הכמויות.ופרק
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הסעיפים משתתף לסכם את סכום הפרקים, קרי עלות כלל כל כמו כן על 

כתב הכמויות לאחר ההנחות ו/או התוספות המבוקשות בגין הפרקים ב

השונים. את הסיכום ביחס לכל פרק ופרק וביחס לכתב הכמויות בכללותו 

 8מחיר, המצורף כנספח הצעת הכמפורט בטופס כאמור, יש למלא בטבלה 

 . זלמכר

ההנחה ו/או התוספת  ,בחישוב הסכומים מובהר כי בכל מקרה של טעות

 המועצהיקבעו, והם אלה שביחס לכל פרק  המציע לאיכפי שמבאחוזים 

 ,הבלעדי לתקן טעויות כאמור האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר

שנקבע היו בהצעת הקבלן מובהר ומודגש כי ככל והתיקונים י .ככל שנפלו

 כאמור, יכנסו בחוזה אשר עליו יחתום הזוכה. המועצה, תיקוני כזוכה

אזי  במקרה שלא תוצג הנחה או תוספת בפרק כלשהו מפרקי כתב הכמויות, 

והקבלן יהיה  תוספת לפרק זה ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה כלל הנחה או

חירים הנקובים בכתב המ ל פיהנ"ל ע פרקחייב לבצע העבודות הנכללות ב

  ללא כל הנחה או תוספת. ,הכמויות

המוצע על  או התוספת מופנית לכך שעל אחוז ההנחה שתתפיםתשומת לב המ 

 בלבד לאחר הנקודה העשרונית. ותספרשתי ידם לכלול, לכל היותר, עד 

שתי ספרות הכולל יותר מ או תוספת יציע אחוז הנחה שתתףמ במקרה בו

שתי הספרות בכל מספר לאחר  תחשבתלא  המועצהית, עשרונלאחר הנקודה ה

כוללת אך ורק ה אתלאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככז הראשונות

  לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות 

, אם לגבי הפרקים המפורטים להלןשתתפים מופנית לכך שתשומת לב המ

עבור ביצוע אין להציע הנחה או תוספת, והתשלום יכללו בכתב הכמויות 

ללא הנחה או  המועצהאותם פרקים יהיה לפי מחיר אומדן ל העבודות ש

 תוספת: 

 אופן תשלום הפרק בכתב הכמויות

 לפי ביצוע בפועל תשלום  (52עבודות אספלט )

הקצב עבור בקרת 
 (92איכות )

 – חודשי משתנהתשלום 
אשר ישולמו עם תשלום החשבון הסופי  10%מסכום ההקצב יופחתו 

 יום הפרויקט.בס
ישולם מידי  ההמועצשנקבע באומדן סכום ההקצב מ 90% -היתרה

חודש בחשבונות הביניים כאחוז קבוע מהתשלום בפועל שישולם 
 לקבלן באותו חשבון.  

מעבר לסכום ההקצב לא ישולם לקבלן סכום ההקצב הינו סופי ו
המקורי שנקבע באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע 

 . וספות שלא נכללו בתכולת העבודה המקוריתנמטלות 
הקצב עבור בטיחות 

(93) 
  -תשלום חודשי קבוע

יחולק במספר החודשים  המועצהסכום ההקצב שנקבע באומדן 
שנקבעו כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש 

 עד לסיומה של תקופת הביצוע המקורית. 
ם לקבלן מעבר לסכום ההקצב לא ישולסכום ההקצב הינו סופי ו
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המקורי שנקבע באומדן ו/או ישתנו מועדי תשלום ההקצב וזאת גם 
 במקרה שהוארכה תקופת הביצוע המקורית.

 

, תשלום 9.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף   .9.1.1

עבור הקצב בקרת איכות והקצב בטיחות הינו סכום סופי  המועצה

ין עמידה בהוראות נספח בג קבלןשיש ללפי הוצאות בפועל  שתנהיולא 

מובהר  ,הבטיחות שבחוזה ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כן

הקבלן הוא האחראי המלא לעמידה בהוראות נספח בזאת כי 

 בהקצב המועצההשתתפות הבטיחות והוראות כל דין בנושא זה, ו

הקבלן אינה גורעת מאחריות  ,או אי הכללת סעיף זה עבור בטיחות

חוזה הוראות בההתחייבויותיו כלפי המזמין בלעמידה מלאה 

  .ובעוברים הוהוראות כל דין בנושא בטיחות האתר והעובדים ו

 .לא כולל מע"מבשקלים חדשים בלבד  הינםהמחירים בכתב הכמויות 

שתנו מעבר לכמויות ימובהר בזאת , כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה 

 20,000הה מסך של שערכם גבושבמכרז, חישוב המחירים לסעיפים 

 הנ"ל יהיו כדלקמן:₪, 

 שנקבע ללא שינוי מהמחיר  - ההגדל 150%עד  .9.1.2

 חוזה.ב

היה כנקוב מחיר היחידה י -ה הגדל 300% - 150%בין  .9.1.3

כל יחידה שמעבר מהנחה/תוספת קבלן עבור  50%בחוזה, בתוספת 

 .לכמות שנקבעה במכרז

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/  -ה הגדל 300%מעל  .9.1.4

 .כל יחידה שמעבר לכמות שנקבעה במכרזקבלן עבור  תוספת

 

 זכות ברירה )אופציה( .10

שמורה זכות ברירה )אופציה(, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות על כל שינוי  למועצה

, לרבות: בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, נשוא ההתקשרות עם הקבלן בעבודות

העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן בגודל, בכמות, בגובה, במתאר ובממד של 

 את תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו לאחר תחילת העבודה. 

 שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות הבאות:  

השלמת ביצוע של במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר , תרשאיתהא  המועצה 

לשנות את תנאי  תא מבקשילהודיע לקבלן כי ה חוזהה מהיקף ביצוע 25%

היינו,  –התמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיטה הפאושלית כך שההסכם 

  תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל.
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לעבור להסכם לפי השיטה הפאושלית  תא מבקשילקבלן כי ה המועצה ההודיע

תום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה ינהלו הצדדים משא ומתן ב –

למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה יתוקן ההסכם 

באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. בכל מקרה החלטה על 

אשר תבחן את   המועצהשל מחייבת אישור ועדת המכרזים ההסכם שינוי 

ה לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא היקף החוז .הבקשה ע"פ שיקול דעתה

 מהחוזה המקורי. 110%יעלה על 

)להלן  בפועלבהתאם לביצוע הנדרש  בכתב הכמויותהמופיעות הכמויות שינוי  

בסעיף בודד, בהתאמת הכמויות ערך כל השינויים התאמת כמויות(, ובלבד ש –

 תמערך ההתקשרות המקורי 50% -לא יגדל ביותר מ ,בערך מוחלטבמצטבר 

-בכתב הכמויות לא תגדל במצטבר ביותר  מיחידה או שהכמות ב ;לפני מע"מ

או שערך  ;באותו הסעיף המקוריתשל אותה יחידה בהתקשרות מהכמות  50%

יחידה מסוימת בכתב הכמויות של התאמת הכמויות ל הכספי הכולל השינוי

 .מביניהםהגבוה  לפי; כולל מע"מ₪  50,000על סך של במצטבר אינו עולה 

כפופות , שישולמו בפועלכי הכמויות הסופיות  ,מובהר בזאתזה, שינוי נוגע לב

 ביצוע בפועל ואישור הגורמים המוסמכים.הלבדיקה בגין 

כפי  ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות שבחוזה יםכלול םשאינ סעיפים נוספים

ואשר נדרשת להשלמת העבודות או שינוייה התקשרות המקורית שהוגדרו ב

ובלבד , עבודה נוספת( -)להלן   בהן הקשרות המקורית וכרוכנשוא ההת

ל  שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה לא יעלה במצטבר ע

התמורה לקבלן עבור ביצוע . לפני מע"מ מערך ההתקשרות המקורית 15%

 עבודה נוספת יקבע בהתאם לקבוע להלן: 

ה במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכלל .10.1.1

רכיב  –בכתב הכמויות של ההתקשרות המקורית )להלן 

שינוי(, תיקבע התמורה עבור רכיב השינוי, על פי מחיר יחידה 

, בכתב הכמויות המועצהשל  הדומה לפי שיקול דעת

 בהתקשרות המקורית עם הקבלן.

כי אין יחידה דומה לרכיב  המועצה השסבר ככל .10.1.2

הקבלן, השינוי בכתב הכמויות בהתקשרות המקורית עם 

ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול 

במחירון לעבודות פיתוח של  משרד הבינוי  המועצהשל  הדעת

והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

( המועצהמחירון  –)להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

המכרזים  התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת

 במכרז הקבלן של המשוקללת ההנחהמ 20%בניכוי במועצה 

 ההנחה הינה,  הסעיף לאותו שתקבע ההנחה)כלומר 
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 . (80% כפול, הקבלן של המשוקללת

כי אין יחידה דומה לרכיב  המועצה הככל שסבר .10.1.3

, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי המועצההשינוי במחירון 

במאגר  המועצהשל  מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעתו

אישור קבוצת דקל, התקף למועד מחירי בניה ותשתיות של 

ההנחה מ 20%העבודה הנוספת בוועדת המכרזים, בניכוי 

)כלומר ההנחה שתקבע לאותו המשוקללת של הקבלן במכרז

 (. 80%הסעיף,  הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

כי אין יחידה דומה לרכיב  המועצה הככל שסבר .10.1.4

 , קבוצת דקלבמאגר מחירי בניה ותשתיות של ינוי הש

 הנדסי. מחיר ניתוח כיןת המועצה

 עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן.כל על 

רק לאחר קבלת  לחוזה, במידה ותהיינה כאלה, יהקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינו

 כולל את אותן העבודות.ה המועצה שינוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של
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 אופן הגשת ההצעה  .8

ותושם במעטפה  אחדבעותק מקורי ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש 

 .סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז

 המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא המשתתף

 .המכרז ושם

 ףשל המכרז, יצר ם המקדמייםהמציע כנדרש בתנאי עמידתלהוכחת 

את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את  שתתףהמ

 :המסמכים הבאים

 של המשתתף קבלןהרישיון נאמן למקור של העתק  .8.1.1

קבלן מוכר לביצוע עבודות  תלמקור של תעוד   וכן העתק נאמן 

"תנאים  -2בהתאם לענף ולסיווג הנדרש בסעיף  ממשלתיות

 מקדמים להגשת ההצעה"

 5כנספח בות המצורף ערהערבות בנוסח כתב  .8.1.2

 ;למכרז

שהוא תאגיד או שותפות לצרף נסח פרטי  משתתףעל  .8.1.3

 .שותפות עדכני מרשות התאגידים חברה או 

תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה  .8.1.4

 . כדין

חובת רישום בישראל,  המשתתףככל שחלה על  .8.1.5

. במרשם הרלבנטי רשום כדיןאישור המעיד על היות המשתתף 

א תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום במרשם הו המשתתףאם 

הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות  המשתתףהרלוונטי, אם 

 רשום בהתאם.

אישור מעודכן כי במידה והמשתתף הוא תאגיד,  .8.1.6

לשנים  לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים

מפר רשום כ אינו התאגיד כי, ושקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה

 .א בהתראה לפני רישום כמפר חוקושה חוק או

אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור  .8.1.7

וכן  1976–התשל"ו ,ות גופים ציבורייםבהתאם לחוק עסקא

 6 נספחכ, בנוסח המצורף האמורב לחוק  2תצהיר לפי סעיף 

 למכרז.

 חובת לחוק' ב2 בסעיף האמור ומתקיים במידה .8.1.8
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 היא בשליטה המחזיקה, יעבמצ לפיו 1992-ב"התשנ ,המכרזים

 אחד אף התקיים לאאישור רו"ח על כך ש יצורף - אישה

 .ל"הנ בסעיף המפורטים מהתנאים

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות,  .8.1.9

 למכרז. 7 כנספחבנוסח המצורף 

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום  .8.1.10

 למכרז. 6כנספח המצורף  שכר מינימום

או \בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובד ו תצהיר .8.1.11

 למכרז. 9חבר המועצה המקומית מצפה רמון . המצורף כנספח  

ם המפורטים מסמכיכל האת  יצרף להצעתו גםמשתתף במכרז כל בנוסף, 

 :כנדרש וחתומים כנדרש כאשר כל פרטיהם מלאים להלן

 1כנספח הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  מסמך .8.1.12

 למכרז.

בדבר אי תיאום הצעות במכרז, תצהיר משתתף  .8.1.13

 למכרז. 2כנספח המצורף 

 3כנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  טופס .8.1.14

 העתק יצורףלמכרז. במקרה של תאגיד )לרבות שותפות רשומה( 

 עדכני תדפיס וכן ההתאגדות תעודת של דין עורך ידי על מאומת

זכויות מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול המ

 .חתימה

 4כנספח אישור על עסק בשליטת אישה, המצורף  .8.1.15

מכרז. אישור שלא יוגש בעת הגשת ההצעה, לא יילקח בחשבון ל

 גם אם יומצא לאחר מועד זה.

של מעמודיו עמוד כל  כמו כן, המשתתף יחתום על .8.1.16

 מעמודיועמוד על כל וחוברת כתב כמויות ומחירים,  - ד'9 נספח

 מוקדמות ומפרטים.  - ג'9 נספחשל 

, למכרז 9 כנספחוזה ההתקשרות ונספחיו, המצורף ח .8.1.17

 עמוד בכל המשתתף של מטעמו כדין המוסמכים ידי על חתום

 .ועמוד

 המכרז. מסמכי קבלה בגין רכישתיש לצרף  .8.1.18

פרוטוקול כנס המשתתפים ו/או מ חתום עותק .8.1.19

)ככל  המועצהו/או הודעות שנמסרו לשאלות ההבהרה  התשובות
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 .(שנמסרו

על ידי המוסמכים  חתומים הםכש המכרז מסמכי כל .8.1.20

)למעט אם צוין  כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד

חתמו יי ,דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה .אחרת(

בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד 

יחתמו בשם מלא ובמידת  , לרבות בהסכם ההתקשרות,בדפוס

מקום  .שתתףת ועל פי נהלי המהצורך )תאגיד( בליווי חותמ

שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או 

 רו"ח.

למכרז( חתום בידי  8נספח מסמך הצעת המחיר ) .8.1.21

, לרבות חותמת התאגיד כאמור משתתףמורשי החתימה מטעם ה

 לתוך תוכנס המחיר הצעת .)במקרה שהמשתתף הוא תאגיד(

 .ההצעה מסמכי יתר כל יוגשו שבתוכה המעטפה

הוו חלק בלתי נפרד יוכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המשתתף מסמכי המכרז 

  .המועצהמהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין 

 בחינת ההצעות .9

 .תידוןהקובע לא  המועדוגש לאחר תש הצעה

להיעזר לצורך כך ביועצים  ת, אשר רשאיהמועצהההצעות תיבדקנה על ידי 

 כון. מצא לניומומחים כפי ש

בלתי  ,ו, לפי שיקול דעתלא להתחשב כלל בהצעה שהיא תרשאי המועצה

סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

 הערכת ההצעה כדבעי.  תמונע המועצה

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או 

ל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כ

שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

המשתתפים כל אחד ממהבלעדי,  הלדרוש, לפי שיקול דעת תרשאי המועצה

ו/או להשלים מידע  פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

לצות ו/או אישורים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של חסר ו/או המ

לרבות  ,וזאת הן מהמשתתף במכרזגם לאחר פתיחת ההצעות  המשתתף,

 .מצדדים שלישיים והן ,עם המשתתף באמצעות מפגש
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שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף  תיה רשאיהת המועצה

תי בעבודות קודמות כשל מהובשל  וזאת שהצעתו היא הטובה ביותר,

גופים של או  המועצהשל  השלילי הניסיונאו  למועצהשביצע המשתתף 

עקב או במידה שמדובר בתאגיד,  ,בעבודה מול המשתתף ציבוריים אחרים

עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים  שליליה וניסיונכשל מהותי/ 

ההחלטה במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן . מטעמו

שיקול דעתה של וועדת על פי הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה וזאת 

 המכרזים.

המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא 

 שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. הו/או עם מי מטעמ המועצהעם 

משתף נו איהמשתתף  ולדעתאם  הא רשאית שלא לבחור הצעהת המועצה

 .הו/או עם מי מטעמ המועצהפעולה באופן מלא עם 

 לככבהצעה, או טעות טכנית למחול או לתקן טעות סופר  תרשאי המועצה

 ווהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון,  ושאין בהם לדעת

 הבלעדי.

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:

ם נאיבת שתתפיםבדיקת עמידת המ - 1שלב  .9.1.1

 המקדמיים

של  ם המקדמייםבתנאי המשתתפיםבשלב זה תיבדק עמידת 

 יעברו לשלב ב'.  ם אלוהעומדים בתנאי שתתפיםהמכרז. רק מ

 המחירהצעת  בחינת – 2שלב  .9.1.2

, שתתפים שעלו לשלב זההצעות המחיר של המ יבדקובשלב זה 

 . להלן 10בהתאם לקבוע בסעיף 

  זוכה לבחירת והקריטריוניםבחינת הצעת המחיר תהליך  .10

אשר הוגשו בהתאם להנחיות המפורטות להגשת הצעה, הצעות המחיר במכרז זה 

 : במספר שלבים, כמפורט להלןהמחיר ע"פ   נויבחועומדות בכל תנאי הסף של המכרז, י

  -שלב א' )בדיקה לפי פרק(

המבוקש על ידי כל אחד  האחוזבחן, מהו ת המועצה .10.1.1

חירים שצוינו על ידי אומדן )הממן המציעים מתוך מחירי ה

לעניין  אומדןכאשר מחירי הלכל פרק, , בכתב הכמויות( המועצה

 שתתף. לדוגמא, אם ההנחה המוצעת על ידי מ100%-זה ייחשבו כ

, כי אז האחוז המבוקש על ידו ממחירי 12%נה יהלפרק פלוני 

 "האומדן מתוך המבוקש האחוז)להלן: " 88%הנו לפרק  אומדןה

 ."הצעה לפרק"(או 
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של כל ההצעות, לכל פרק  ממוצעחשב ת המועצה .10.1.2

יתווסף אליהן  המועצהופרק מתוך האומדן בנפרד, כאשר אומדן 

 "(.לפרק ממוצע" –בחישוב הממוצע )להלן  כהצעה נוספת

השיעור של חשב ביחס לכל הצעה את ת המועצה .10.1.3

הבא )כאשר הממוצע לפרק  ההצעה לפרק מהממוצע לפרק באופן

  (:100%לעניין זה יחשב 

= האחוז   100הצעה לפרק של מציע פלוני חלקי ממוצע לפרק כפול 

 מהממוצע לפרק של מציע פלוני

רק לאחר חישוב האחוז מהממוצע לפרק של כל  .10.1.4

 .ההצעות בכל פרק ופרק, תיבחן כל הצעה בהתאם למפורט להלן

 הצעה לא תמשיך לשלב הבא במקרים הבאים:

הכולל של בפרק קטן אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן  .10.1.4.1

ההצעה לא תמשיך לשלב  –)כולל(  10%מהווה עד  המועצה

או גדול  50%-הבא, במקרה שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 .150% -מ

בפרק גדול אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של  .10.1.4.2

ההצעה לא תמשיך לשלב  - 10%-מהווה למעלה מ המועצה

או גדול  85%-הבא, במקרה שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 . 115% -מ

, חישוב היקפו היחסי של הפרק לעניין סעיף זה .10.1.4.2.1

 יעשה באופן הבא: 

 

 =  היקף יחסי של הפרק       (המועצהסה"כ המחיר של פרק )לפי אומדן 

 המועצהאומדן                      

 

 -)בדיקה לפי הצעה כספית( שלב ב' 

 המועצהלעיל,  הצעות או יותר שעברו את שלב א' 3כאשר נותרו  .10.1.5

 –של ההצעה הכספית הכוללת למכרז )להלן  הממוצעחשב את ת

 –"( של כל ההצעות שעברו את שלב א'  לעיל )להלן הצעה כספית"

 "(, כמפורט להלן:מתוקן ממוצע"

, ומעלה שעברו את השלב א' לעילהצעות  4קיימות במקרה ש .10.1.5.1

לצורך חישוב  כהצעה נוספת המועצהיתווסף אליהן אומדן 

 וצע המתוקן. הממ

 -ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ) להלן יחושב, ללא המתוקן ממוצע ה
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)להלן  ביותרללא ההצעה הכספית הגבוהה ו( "הצעה קיצונית נמוכה"

, "(ההצעות הקיצוניות" –( מביניהן )להלן "הצעה קיצונית גבוהה" –

יש הצעה קיצונית. במקרה בו  נחשב המועצהלרבות במקרה בו אומדן 

ויותר שהן זהות והן קיצוניות גבוהות או זהות והן הצעות שתי 

חת המתוקן רק אל בחישוב הממוצע וכלת המועצה -קיצוניות נמוכות 

לא תיכלל  ההשניי) מבין ההצעות הזהות הקיצוניות בכל מקרה

 .בחישוב(

יובהר כי נטרול ההצעות הקיצוניות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן 

 פסילת הצעות אלה. הדבראין משמעות כאמור לעיל 

 

, יתווסף שעברו את שלב א' לעילהצעות  3קיימות במקרה ש .10.1.5.2

לצורך חישוב הממוצע  כהצעה נוספת המועצהאליהן אומדן 

 וללא נטרול הצעות קיצוניות., המתוקן

 הצעות שלא ימשיכו לשלב ג': .10.1.6

 מהממוצע המתוקן 95% -מ הנמוכ תהאאשר הצעה כספית  .10.1.6.1

ובהר כי כלל זה יחול רק י. שלב ג'לא תעבור ל כמפורט  לעיל,

הצעות  3קיימות כאשר  –כאשר חושב ממוצע מתוקן, קרי 

 . שהגיעו לשלב ב' או יותרכספיות 

 

הצעות כספיות או הצעה כספית אחת שעברו  2במקרה שקיימות  .10.1.7

את שלב א' לעיל, לא יחול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב 

 .ג'

 

 -)בחירת ההצעה הזוכה( ' ג שלב

מבין  ביותר זולהההכספית ההצעה הזוכה תהיה ההצעה  .10.1.8

ניהן, בכפוף לתנאים מבי ההצעות הכספיות שנותרו לשלב ג'

  הבאים:

 

ב .10.1.8.1

, דהיינו ההצעות הכספיות הזולות ביותרמקרה של שוויון בין 

והצעות את כל תנאי המכרז  ותהמקיימ (או יותר) הצעות 2יש 

תיבחר  -דה( המחיר הן זהות )עד שתי ספרות אחרי הנקו

 .באמצעות הגרלהההצעה הזוכה, מבין  ההצעות האלה, 
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א .10.1.8.2

אחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, לא אם כן, 

תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת 

 .הגשתה, אישור ותצהיר

 

רשאית  -במקרה שקיימת הצעה אחת בלבד שעברה לשלב ג'  .10.1.9

ירתה כהצעה זוכה בהתאם לתנאי ועדת המכרזים להחליט על בח

 המכרז או על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כי במידה והליך בחירת ההצעה הזוכה, על פי שיטת הבחירה המפורטת במסמך זה,  יובהר

יביא למצב בו כל ההצעות שהוגשו פסולות ולא תישאר הצעה כלשהי המועמדת 

דיקה מחודשת לקביעת ההצעה לבצע ב המועצה תהיה רשאיתלהיקבע כזוכה, 

 הזוכה, בהתאם לשיטת הבחירה הקבועה, מבלי להתחשב באומדן כהצעה

לעיל, בכפוף להחלטה מנומקת של ועדת  שמשוקללת בממוצע המתוקן כמפורט 

 המכרזים.

 

 

 

 

 להלן:מספריות למנגנון הקבוע לעיל  דוגמאות

 דוגמא מסכמת לשלב א':

ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

צעה לפרק בה
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
מהממוצע 

 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן

)על מנת 
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול

)על מנת 
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

אומדן 
המועצ

 ה

0% 100% 90% 100%   

הצעה 
 1מס' 

 לא כן 78%  90% 70% -30%

הצעה 
 2מס' 

 כן כן 106% 90% 95% -5%

הצעה 
 3מס' 

 לא כן 128% 90% 115% +15%
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ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

צעה לפרק בה
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
מהממוצע 

 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן

)על מנת 
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול

)על מנת 
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

הצעה 
 4מס' 

 כן כן 94% 90% 85% -15%

הצעה 
 5מס' 

 לא כן 83% 90% 75% -25%

 

 
 
 
 
 
 

 מסכמת: הדוגמ
 

 אחוז הנחה

 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן   

 A            30,000  -50% -10% -20% 0% -2%פרק 

 X       1,000,000  -15% -7% -30% -5% 6%פרק 

 Y          800,000  10% -4% -30% -10% 15%פרק 

 Z          500,000  -20% -5% -35% -12% -15%פרק 

       2,330,000       סה"כ

 

סכום  

 מבוקש

 

      

 
 ציע ה'מ מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן

-ממוצע

 כולל אומדן

 A 30,000 15,000 27,000 24,000 30,000 29,400  25,900פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000 700,000 950,000 1,060,000  915,000פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000 560,000 720,000 920,000 774,667פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000 325,000 440,000 425,000 427,500פרק 
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 בחוזה המועצה להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .11

 2,143,067 2,434,400 2,140,000 1,609,000 2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

אחוז 

 ממוצע

 100% 103% 75% 100% 114%  

      פער מהממוצע 

מציע   אומדן   

 א 

מציע  

 ב' 

מציע  

 ג' 

מציע  

 ד' 

מציע  

 ה' 

 

 % -או יותר מ 50חות מפ -פסילה אין   A 30,000 58% 104% 93% 116% 114%פרק 

150%  

  50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

X 1,000,00פרק 

0 

 מהממוצע.  15%על מ -מציע ה' נפסל  116% 104% 77% 102% 93%

 מהממוצע 15%תחת למ -מציע ג' נפסל 

 אין פסילה )מציעים נפסלו פרק קודם( Y 800,000 114% 99% 72% 93% 119%פרק 

 אין פסילה )מציעים נפסלו פרק קודם( Z 500,000 94% 111% 76% 103% 99%פרק 

2,330,00 סה"כ

0 

      

       סכום מבוקש 

 

 מציע ב' מציע א אומדן

מציע ג' 

נפסל בשלב 

 א'

 מציע ד'

מציע ה' 

נפסל בשלב 

 א'

ולל כ-ממוצע

 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000  30,000  25,500פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000  950,000  932,500פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000  720,000  792,000פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000  440,000  453,750פרק 

 2,203,750  2,140,000  2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

 
   

 
 

 
 

ממוצע 

       בשלב ב'
2,203,750 

אחוז 

מהמוצע 

 שלב ב'
 

97.33% 299.8 % 
 

97.11% 
  

מסקנה 

אין  -

פסילה 

 שלב ב'.

    
 הזוכה
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 .כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםמסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל

לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, על פי הצעתו שזכה במכרז מתחייב  משתתף

 (7) שבעה , בתוךבמכרז הזוכה עם"מ מו לאחרשגובשה במכרז או על פי ההצעה 

לחוזה יצורפו הנספחים הבאים  .מיום קבלת ההודעה על זכייתו עסקים ימי

 כחלק בלתי נפרד ממנו: 

 הקבלןהזוכה של  ההצעה  -נספח א'  .11.1.1

הכולל את  המועצהשמונפק על ידי  טופס חוזה -נספח ב'  .11.1.2

 היקף ההתקשרות

רט הטכני המיוחד הכללי והמפמפרט ה -נספח ג'  .11.1.3

 לביצוע העבודות )חוברת ב' המצורפת(

 

 כתב כמויות לחוזה -נספח ד'  .11.1.4

 תכניות לחוזה -נספח ה'  .11.1.5

תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח  תוספת –נספח ו'  .11.1.6

 3210שלתי ממ

 טפסים –נספח ז'  .11.1.7

 ביצוע נוסח ערבות –נספח ח'  .11.1.8

 נוסח אישור ביטוח –נספח ט'  .11.1.9

 וגרפינספח מערכת מידע גא –נספח י'  .11.1.10

 נספח עידוד תיעוש –נספח יא'  .11.1.11

ו/או יידרשו  הנדרשים במכרז שהשירות ו/או הציודיהיה אחראי לכך  שזכההמשתתף 

בכל החוקים ו/או התקנות החלים על סוג זה יעמדו  במהלך תקופת ההתקשרות

של שירות ו/או ציוד, יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות ו/או לצורך 

וכן  דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםוכן יעמוד בכל ה השימוש בציוד

 . שיקבעו במהלך תקופת ההתקשרות המועצהבהתאם לדרישות 
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כולה או חלקה,  שזכה אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, המשתתף

מראש ובכתב. זוכה שמעוניין לבצע חלק כלשהו מהעבודה  המועצהאלא בהסכמת 

, ובלבד שקבלן לכך המועצהבקש מראש את אישור ימשנה, באמצעות קבלן 

, 1969-המשנה רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

. מנהקבלן מוכר בענף ובסיווג המתאים לביצוע אותה עבודה או חלק מהוא ו

משתתף שזכה אינו רשאי למסור למשתתף אחר במכרז זה את ביצועה של 

 חלקה. העבודה, כולה או

מאגר קבלנים מוכרים "ב נכללקבלן אשר  - "קבלן מוכר" ,לעניין סעיף זה

משרד  באתרהמתעדכן מעת לעת, ומתפרסם  "ה עבור הממשלהילעבודות בני

 .ן עם כוכבית"()בעבר נקרא גם "קבל האוצר

של  הבזכיית משתתף במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עימו כדי לגרוע מזכות אין

או /ו חוזה ההתקשרותלהתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי  המועצה

 ותנדרשה עבודותלהבלעדי, עם כל גורם אחר בקשר  ה, לפי שיקול דעתלאחריו

 , במישרין או בעקיפין.או עבודות הקשורות בהןבמכרז זה, 

וכן  ביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרותה ערבות את, למועצהלהמציא יידרש במכרז  הזוכה

הבנקאית . הערבות את אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח

שהומצאה על ידי המשתתף עם הצעתו במכרז תוחזר לידיו לאחר חתימת החוזה 

כל מסמך ופרט מהותי נדרש הזוכה לצרף כמו כן  והמצאת ערבות ביצוע כאמור.

 , בקר איכותנדרשו לפי המכרז והחוזה, כגון מומחי בטיחות, מנהל עבודהאחר ש

 .הזכייה הודעת מיום שבועיים תוך זאת וכל .וכו'

הסכם הצטרפות לפורטל הספקים המופיע בהוראת  למועצהלהגיש יידרש  כרזבמ הזוכה

ולבצע את כל הפעולות הנדרשות ממנו "פורטל הספקים" חתום,  7.7.1.1תכ"ם 

ובכלל זה לשאת בעלויות הנדרשות לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא 

 אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

הבלעדי, לבטל את  ה, לפי שיקול דעתהמועצה תהא רשאיתעמד הזוכה בהתחייבויותיו,  לא

את  המועצה הייבויותיו. ביטללמלא אחר התחזכייתו או ליתן לו ארכה נוספת 

לחלט את  תרשאי המועצההא ת זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו,

מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע הצעתו להערבות הבנקאית שהגיש המשתתף במסגרת 

 . המכל סעד אחר העומד לרשות

י את זכיית המשתתף בשל אי עמידתו בתנא המועצה הלגרוע מן האמור, ביטל מבלי

להכריז על בתוך שנה מההחלטה על הזכייה,  המועצה תרשאיהא תהצעתו, 

המשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל 

הבלעדי והמוחלט,  העל פי שיקול דעת הכלהמשתתף הזוכה או לבטל את המכרז, 

ולמשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו בוטלה אין ולא תהייה 

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כ

 כהצעה הזוכה במכרז.

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/kablanmukar.aspx
https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/kablanmukar.aspx
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, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או תרשאי המועצההא תלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי

גם של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהלבטל את ההכרזה על 

 באים: הבמקרים 

או אדם אחר  זוכה, כי ההלהנחת דעתהוכחות,  המועצהיש בידי  .11.1.12

ה ימטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

 במכרז.

שניתנה במכרז  זוכהכי הצהרה כלשהי של ה למועצההתברר  .11.1.13

עובדה מהותית אשר,  למועצהלא גילה  זוכהאינה נכונה, או שה

, או , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרזהמועצהלדעת 

ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עדהגשת הצעתו ושלאחר 

 מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע 

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על 

 .פי החוזה

אשר לדעת , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  ים/עיקול ו/הוטל .11.1.14

כה לבצע את בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזו יש המועצה

 ו/לא הוסר ים/האמור ים/והעיקולהעבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םממועד  ימים 30לחלוטין תוך 

נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .11.1.15

והמינוי  כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע

 .ממועד קביעתו יום 14כאמור, לא בוטל תוך 

על חוזה ההתקשרות לא  המועצהכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם מובהר, כי ב

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

ל פי על פי כל דין וע ה, ובנוסף לכל זכות העומדת ללמועצהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת 

את הסכם ההתקשרות עם המשתתף  המועצה התנאי המכרז, במקרה שבו ביטל

, לפנות למשתתף ת, אך לא חייבהמועצה תהיה רשאיתהיא, הזוכה מכל סיבה ש

בהסכם  ולו להתקשר עמ שהצעתו דורגה במקום שלאחר המשתתף שזכה, ולהציע

התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז 

ימים. סרב  7בתוך  המועצהחדש. משתתף כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת 

 המועצה תרשאיתהא או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה,  המועצהלהצעת המשתתף 

לפנות בהצעה דומה למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. 

 ההזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתכי למען הסר ספק מובהר 

, וכי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר המועצההבלעדי והמוחלט של 

המשתתף שהסכם ההתקשרות עמו בוטל ו/או לכל משתתף אחר אין ולא הצעת 

תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה 

 במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה.
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 ביטול מכרז, מסירת ביצוע,  ביצוע חלקי, פיצול מכרז . 9
 

דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור רשאית לפי שיקול  המועצה  9.1 
 לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד. 

 
 רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק  המועצה

 או חלקים אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או לבצעם בעצמה. 
 

 למועצהעבודות למספר שלבים. רשאית להחליט על פיצול ביצוע ה המועצה 
תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא. 
במקרה זה לא ישתנה אחוז ההנחה מאומדן המהנדס בהצעת הקבלן. לקבלן לא 

עקב ביצוע האמור בסעיף זה, והקבלן לא יהיה  המועצהתהיינה כל טענות כלפי 
 זכאי לכל פיצוי שהוא. 

 
  שומרת לעצמה במפורש את הזכות  המועצהמובהר ומודגש בזאת במפורש כי

לבצע חלק מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם 
שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא  המועצהלמגבלות התקציביות. 

ע את יתרת המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצ
 המועצהכמו כן,  העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות

רשאית, באישורה של ועדת המכרזים, לנהל משא ומתן עם בעל ההצעה הזוכה 
לעצמה את הזכות על אף כל האמור בחוזה, לבצע  המועצהכן,   שומרת ו במכרז

בודה או  ביטול חלק חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע הע
ממנה יחייבו את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר 
בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך 

 בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז. 
 

  כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על המועצהאם תחליט 
החוזה ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או 
טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז 

 שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 
 

כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה  המועצההחליטה  
ת העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורילבצע את              

 בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין. 
 
 חתימה על החוזה . 10

 
לא יאוחר מאשר  ככל שנדרש הקבלן הזוכה מתחייב לחתום על החוזה ולבייל אותו א.

יע לו ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתוד 7 תוך
 . המועצה

 
הקבלן הזוכה מתחייב להמציא את הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט לתנאים  ב.

ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה או כל  7הכלליים לביצוע העבודה, לא יאוחר מ 
 . המועצהמועד אחר שתודיע לו 

 
א יהא המכריע הסופי באשר להתאמת הערבות והקבלן מתחייב להמצי המועצהגזבר   .א

   לאלתר כל ערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת הגזבר.
  

 

 כלליים תנאים .12

 דין חל
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 הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. 

 עיון

במסגרת  הרואה במידע הנדרש על יד הבזאת במפורש כי אינ המודיע המועצה

מכרז זה משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם 

להעמיד לעיון המשתתפים שהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת  הבכוונת

ימים ממועד  (30) שלושיםבכתב במהלך תקופה שלא תעלה על  המועצהמן 

ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה של 

 המשתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז.

לה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי הצעתו מכי הסבור כי שתתףעל מיחד עם זאת, 

לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים  ,שאין לגלותו

. מובהר כי בכל מקרה שיקול כאמור הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי

 .למועצההדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון 

 דרישות ביטוח

 שתתףלקיום ביטוחים על ידי המ המועצהרישות דופנית למעים שומת לב המצית

, לא יילקח המועצהכל שינוי חד צדדי לנספח הביטוח שלא באישור שיזכה במכרז. 

  בחשבון.

 

 

 הוצאות ההשתתפות בהליך

יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  שתתףהמ

 בגין הוצאות אלה. המועצהמ

 תהצעה בודד

רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם ידי המשתתף, או הנשלט על במשתתף

יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות . לצורך כך משתתףב

 .1968-ערך, תשכ"ח

 

 :של בית המשפט לאחר זכייה במכרז קביעה שונה          12.6           . 

קבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו , ולאחר מכן קבע בית נ            

משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "זוכה מאוחר"( , מתחייב 

 הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא

זכאי המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת המועצה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד 

 ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל.

זוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה, בגין ל            

 ההליך שבוצע.
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 :המחאת זכויות עתידית 12.7

 יים.כי למועצה מספר תאגידים ומספר מוסדות עירונ מובהר,            

בהתאם לכך, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז =  

זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עירוניים, בין 

באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת 

אם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, עבור אותם מוסדות ההסכם בהת

 או תאגידים עירוניים.

פיכך, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שלמועצה זכות ל            

להמחות ו/או להעביר ו/או להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה, 

  מור.לתאגיד או למוסד עירוני כא
 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים                                                                                                          
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 1ספח מס' נ

 המועצה המקומית מצפה רמון :אל

 הצהרת המשתתף במכרז

 במצפה"נגה"  בשכונת ותשתיות תומכים קירות, עפר עבודות ביצוע: שם המכרז -פרטי המכרז 

  4/2020: מספר המכרז  .רמון

משמשים כ ___________ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם אנו החתומים מטה, 

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי  המשתתף בכל הקשור למכרז זה,

 המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

ו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, אנו מצהירים בזה, כי הבנ .1

התכניות, כי למדנו, הבנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל 

הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, כתב הכמויות, כלל נספחי המכרז, 

ז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכר

המקצועי הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי 

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות  להגשת הצעתנו,

  המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

פגוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמור לעיל, אנו מצהירים בזאת כי רשימת מבלי ל .2

התכניות והתכניות מצורפות למכרז, חלקם על גבי מדיה מגנטית )דיסק און קי(, ואין לנו 

כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אנו מתחייבים שלא לבצע כל שינוי בתוכניות ומצהירים 

 של המכרז הינן התוכניות המחייבות.  ומסכימים כי בכל מקרה התוכניות

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרז, על כל  .3

 נספחיהם, לרבות חוזה ההתקשרות והמסמכים.

כו ידוע לנו, כי התכניות שצורפו למכרז הן תכניות "למכרז", וכי לפני הביצוע ו/או במהל .4

החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים  תופקנה לזוכה תכניות אשר תשאנה את

והשלמות ביחס לתוכניות "למכרז". אין ולא תהיה לנו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום 

פיצוי או שינוי במחירי היחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים שיחולו בין התוכניות 

 "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו  אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל .5

, במידה והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו

לבצע את העבודה שבנדון, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה  תבחר כהצעה הזוכה,

 ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.
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, ה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים בז .6

 והינה הצעתנו היחידה, על פי הקבוע במסמכי המכרז. 

תוקף עד ללשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .7

 מכרז.ה על פי תנאי המועצהלדרישת או לתקופה נוספת בהתאם  ערבות ההצעה

הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים  להבטחת קיום .8

 במסמכי המכרז.

מיום הודעתכם נחתום על עסקים ימי  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .9

וכן מסמכים  ,בחוזהבשיעור הנקוב  הביצועערבות את מסמכי החוזה ונפקיד בידכם 

מנהל עבודה, ממונה בטיחות, פרטי ה, לרבות על פי המכרז והחוז נוספים הנדרשיםופרטים 

 .מטעמנו וכן את אישורי הביטוח הנדרשים כשהם חתומים כנדרש יםהמוצע בקר איכות,

במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה שיש בה כדי להיטיב עם  .10

 .המועצה

חת כל עד המצאת הערבות בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבט .11

 נו על פי המכרז.יהתחייבויות

את הערבות תחלטו אם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים ש .12

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה הבנקאית, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, 

 .אחרים העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

טרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד הצעתנו היא בגדר המ , כימצהיריםאנו  .13

בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה 

 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. כל אנו מצרפים להצעתנו את .14

 או/ו במישרין, קיבל או/ו נתן או/ו הציע לא מטעמנו מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי .15

 או/ו במישרין, להשפיע במטרה ערך בעל דבר כל או/ו או כסף/ו הנאה טובת כל, בעקיפין

 או/ו שלו המשרה נושאי או/ו המשתתף של החלטה כל לרבות המכרז הליך על, בעקיפין

 .זה הליך של בעניינו מטעמו או מי/ו עובדיו

 או/ו במישרין, פעולה שיתף או/ו שידל לא מטעמנו מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי .16

 במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו במשרד משרה נושאי עם, בעקיפין

 לא בצורה או/ו מלאכותית בצורה זה להליך רלבנטיים או תשלומים/ו מחירים לקבוע

 .תחרותית

 

 בהצהרותינו הכלולות מההתחייבויות חייבותהת נפר שאם לנו ידוע אנו מצהירים כי  .17

 את לפסול, שהוא שלב ובכל הבלעדי הדעת שיקול לפי ,תרשאי המועצה היהת דלעיל

 על מוותרים מ"והח, ו/או לחלט את ערבות ההצעה מטעמנו כולה או חלקה למכרז הצעתנו

ו/או  ההמועצ ידי על הצעתנו פסילת שעניינה, עקיפה או ישירה, דרישה או/תביעה ו כל

 .חילוט ערבות ההצעה כאמור
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 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 

 אישור עו"ד

_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________  הח"מ, אני

_______ "(, מאשר בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ____________המשתתף)"

_______, ת.ז. ___________________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף ___________ -ו

שלעיל בפני, בשם המשתתף, מוסמכים לעשות כן מטעם המשתתף, וכי נתקבלה על ידי 

המשתתף החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את ה"ה 

  הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 

 

 תאריך: ________________________

 

 חתימה וחותמת של המשתתף במכרז: ____________________

 שם איש הקשר טלפון כתובת שם המשתתף/ החברה
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 2ספח מס' נ

 המועצה המקומית מצפה רמון :אל

 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

 

_________________ מס ת"ז _____________ העובד אני הח"מ_____________

 בתאגיד _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

ה המוגשת מטעם התאגיד במכרז אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצע .2

 זה. 

 ן של העבודות הכלולות במכרז ובחוזה,ביצוערשאי למסור לאחר את ידוע לי כי איני   .3

 אנימצהיר בזה, כי אני  בכתב.נהל של החוזה מראש , אלא בהסכמת המןאו מקצת ןכול

כי אני , ו1969 -תשכ"טהקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

אלא  חלק ממנו מתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או

 אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן  .4

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי 

י ואשר אינם מוצעים על יד לעיל 3אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 (. רז ולא מתמודדים במכרזכמציע אחר במ

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד  .5

אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות 

 לעיל(.  3במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 א מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להני .6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .7

 מהצעתי זו. 

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג  .8

 שהוא. 

דברים הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ו .9

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.  

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

מאשר/ת כי ביום  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

___________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ 

ב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה בישו

על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 _____________             ______________________         _____________ 

 רך הדיןחתימת עו              חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך      
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 3נספח מס' 

 ופרטי משתתף הצהרה על מעמד משפטי

 בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  המשפטיעל המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו 

 מעמד משפטי .א

 

 

 

   

 

 פרטים כלליים .ב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות רשומה( / )חברה בע"מג. שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 

 

 (רשומה)שותפות ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 גמת חתימהדו שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז( 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד

 

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד'(

כן ולצרף דו"ח מעוד

 מרשם השותפויות
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 תאריך    רואה חשבון/ עורך דין 

 

 

 

 

 חותמת דוגמת   אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
  .המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכנייםעל מעמדנו 

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 

 

  את חתימות מורשי בזאת מאמת/ת הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, אני

__________________  מתם מחייבת אתיחתומאשר/ת כי השותפות הנ"ל  חברה/ההחתימה של 

 השותפות( לכל דבר ועניין. / חברהה)

 

_________________                                         _______________      
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 4ספח מס'נ

 מועצה מקומית מצפה רמון :אל

 השליטה כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת עורך דיןאישור 

 הגדרות:

 .8119-הגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אכ  – אמצעי שליטה

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  – מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

ל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד הל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהמנ – נושא משרה

 כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי  – עסק

 תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. 

נשים אחרות, את  סק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עםע – עסק בשליטת אישה

 באישור רואה החשבון לעיל. ב-וא  התנאיםהיכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו 

 ן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלהב – קרוב

 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ 

ב' לחוק חובת 2_, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף ______________

 לעניין עידוד נשים בעסקים. 1992–המכרזים, התשנ"ב

________         _______ 

 חתימה                  שם מלא  

אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות 
 .1981–תשמ"א)רישוי(, ה

 בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה  המחזיקה

 גב' ______________ מספר זהות ______________.

________   _______                
 חותמת          חתימה          שם מלא 
 

___________________   __________  
 טלפון                          כתובת  

אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף הישור מטעם רואה חשבון כי בעסק בנוסף נדרש לצרף א

 אחד מהתנאים האלה:

 וא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.ה –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 ין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.א –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב
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 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות מכרז

 לכבוד 

 המועצה המקומית מצפה רמון

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

מאות  ששבמלים:  )  ₪ 601,698 של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך .26

  (ח"ש ואחד אלף שש מאות תשעים ושמונה

  

 

 27/2/2020( _____________________________ מתאריך תשומות הבניה שיוצמד למדד

 תאריך תחילת תוקף הערבות()
 

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן 

לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ותשתיות בשכונת  4/2020מכרז מס'  עם  "( בקשרהחייב"

 "נגה" במצפה רמון 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון או במסירה ידנית במכתב בדואר רשום

היא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את כלפיכם טענת הגנה כל ש

 סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 .27.5.2020ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 שם הבנק/חב' הביטוח  __________________________

__________________________________________________________________ 

 בנק/חברת הביטוח הכתובת סניף           מס' הבנק ומס' הסניף                                            

 

______________    ________________   ____________________  

 מורשה החתימהוחותמת  תחתימ   שם מלא     תאריך
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 6נספח מס' 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

  

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

 

"( המבקש המציע______ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם _____________

לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ותשתיות  4/2020, מספר פומבי מכרזלהתקשר עם עורך 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת . המועצה המקומית מצפה רמוןעבור  בשכונת "נגה" 

 תצהיר זה בשם המציע. 

" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו ורייםחוק עסקאות גופים ציב)להלן:  " 1976-התשל"ו

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  – "עבירה"משמעותו של המונח 

ן , ולעניי1987-ום התשמ"זאו לפי חוק שכר מינימ 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 במשבצת המתאימה( Xהמציע הינו תאגיד הרשום בישראל.)סמן 

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעול זיקה אליו המציע ובע

לביצוע עבודות עפר, קירות  4/2020למכרזמספר "( מועד להגשהההצעות )להלן: "

 תומכים ותשתיות בשכונת "נגה"

  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 נה ועד למועד ההגשה. לפחות ממועד ההרשעה האחרו

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

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  אחת

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

 

 )חתימת המצהיר(

 אימות עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום 

___________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, 

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 ני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפ

____________ 

 )עו"ד(
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 7 מס' נספח

 
 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לע

 כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר  .1

לביצוע עבודות עפר, קירות תומכים  4/2020' מסזה בשם המציע בתמיכה להצעה למכרז 

 )להלן: "המכרז"(. מוןהמועצה המקומית מצפה ר שלותשתיות בשכונת "נגה" 

 הנני מצהיר כי: .2

 וו/או כל הפועל מטעמ וו/או בפעילות עובד מטעמ ומתחייב כי אין בפעילותהמציע  .2.1
משום המצאות במצב של ניגוד עניינים, מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם 
גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד עניינים ו/או אינטרסים אל מול 

 .המועצהשל  הומטרותי ה, יעדיהחוזה ו/או אל מול פעילותהשירותים לפי הגשמת ה
 ודאג לסיום ההתקשרויות ו/או לסיום כל עניין אחר המעמיד אותימתחייב כי המציע  .2.2

במצב של ניגוד עניינם ולו במצב היתכנותי של ניגוד עניינים וזאת קודם למועד 
, לפי למועצהמתן השירותים החתימה על החוזה למתן השירותים או ממועד תחילת 

 המוקדם מבניהם.
פעל מיידית יעל כל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ו למועצהודיע בכתב ימתחייב כי  .2.3

 .כאמורלהסרת ניגוד עניינים 
ו/או  ומתחייב שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי תוך כדי עבודתהמציע  .2.4

, ואף לא להפיצם למועצהרים , לכל גורם, לרבות גורמים הקשווכתוצר מעבודת
המפורשות  האו על פי הנחיותי המועצה, אלא באמצעות המועצהליועצים אחרים של 

 בכתב.
כל מסמך ו/או חומר  למועצהשיב י המועצהעבור  ומתחייב כי עם סיום עבודתהמציע  .2.5

 .המועצה, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של וו/או בשליטת והנמצא ברשות
במסגרת  ו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיובזאת כי ידוע למצהיר המציע  .2.6

מתחייב שלא  נני, הנם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הועבודת
ללא אישור  המועצהלהוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי 

  .המועצהמראש ובכתב של 
כים הכרוכים במתן השירותים מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמהמציע  .2.7

לשמור בסוד ולא להעתיק,  בזאתמתחייב  . כןוו/או למי מטעמ יושהגיעו או יגיעו ליד
ו/או למי  יולהודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אל

עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר  ומטעמ
 ט הוראות הדין החלים עלי מכוח החוק. מכן למע

מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן המציע  .2.8
 השירותים.

והוראת כל דין אחר בדבר  1977–את חוק העונשין התשל"ז ימצהיר, כי קראאני  .2.9
 החובה המוטלת עלולמציע  ימסירת ידיעות וחובת שמירת סודות רשמיים, וברורה ל

ו עקב י, לשמור בסוד ידיעות המגיעות אלהמועצהבעל חוזה עם  ומכוח היות ,המציע
ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך 

 לקבלן. 

2.10.  
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 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
 
 
 

 
________ 
חתימת 

 המצהיר/ה
 

 
 אישור

 
ן, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי אני הח"מ _________, עורך די

ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם 
המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.בחוק 
 

____________
_ 

חתימה וחותמת 
  עו"ד
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 8 מס' נספח
 

 

 הצעת המחיר
 

 .אחוז ההנחה במופיע מטה יש למלא את -

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת 

 תוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל.ב

 

הכמויות של יחידה ויחידה, וכן  קבועים שלהלן בכתבי הכמויות  .1

, כפי שמולאו ע"י מע"מ אללבשקלים חדשים בלבד  ויחידהמחירי כל יחידה 

  .המועצה

את ולא ישנה מלא המשתתף לא יהסר ספק, מובהר בזאת, כי  למען .2

 .הכמויותבכתבי  ותמחירי היחידהכמויות ו/או את 

 , הנחה או תוספת לכל אחדדנן הצעהבטופס המשתתף ימלא  .3

 מהפרקים.  

במידה והקבלן אינו מעוניין במתן הנחה או תוספת באחד הפרקים, ירשום 

". על כל משתתף 0(% לפרק" את הספרה "-או תוספת ב )+/\ב"סה"כ הנחה ו

רק לחשב את סה"כ ההנחה או התוספת לכל פרק, ולסכם זאת ביחס לכל פ

 ופרק, וזאת בהתאם לקבוע בכתב הכמויות.

כמו כן על כל משתתף לסכם את סכום הפרקים, קרי עלות כלל  .4

הסעיפים בכתב הכמויות לאחר ההנחות ו/או התוספות המבוקשות בגין 

הפרקים השונים. את הסיכום ביחס לכל פרק ופרק וביחס לכתב הכמויות 

  שלהלן .בכללותו כאמור, יש למלא בטבלה 

הר כי בכל מקרה של טעות בחישוב הסכומים, ההנחה ו/או מוב .5

התוספת באחוזים כפי שמילא המציע ביחס לכל פרק הם אלה שיקבעו, 

הבלעדי לתקן טעויות  ת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתהשומר המועצהו

 כאמור, ככל שנפלו. 

מובהר ומודגש כי ככל והתיקונים יהיו בהצעת הקבלן שנקבע כזוכה,  .6

 כאמור, יכנסו בחוזה אשר עליו יחתום הזוכה. המועצהקוני תי

במקרה שלא תוצג הנחה או תוספת בפרק כלשהו מפרקי כתב  .7

 תוספת לפרק זה ייחשב הדבר כאילו לא ניתנה כלל הנחה אואזי הכמויות, 

המחירים  ל פיהנ"ל ע פרקוהקבלן יהיה חייב לבצע העבודות הנכללות ב

 כל הנחה או תוספת.ללא  ,הנקובים בכתב הכמויות
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 או התוספת מופנית לכך שעל אחוז ההנחה שתתפיםתשומת לב המ  .8

בלבד לאחר הנקודה  ותספרשתי המוצע על ידם לכלול, לכל היותר, עד 

שתי הכולל יותר מ או תוספת יציע אחוז הנחה שתתףמ במקרה בו העשרונית.

שתי  בכל מספר לאחר תחשבתלא  עשרונית, המועצהלאחר הנקודה הספרות 

כוללת ה אתלאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככז הספרות הראשונות

  לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות אך ורק 

שתתפים מופנית לכך שלגבי הפרקים המפורטים להלן, תשומת לב המ .9

אם יכללו בכתב הכמויות אין להציע הנחה או תוספת, והתשלום עבור ביצוע 

יהיה לפי מחיר אומדן המועצה ללא הנחה או העבודות של אותם פרקים 

 תוספת: 

 אופן תשלום הפרק בכתב הכמויות

 תשלום לפי ביצוע בפועל  (52עבודות אספלט )

הקצב עבור בקרת 
 (92איכות )

 –תשלום חודשי משתנה 
אשר ישולמו עם תשלום החשבון הסופי  10%מסכום ההקצב יופחתו 

 בסיום הפרויקט.
צה ישולם מידי שנקבע באומדן המועצב סכום ההקמ 90% -היתרה

חודש בחשבונות הביניים כאחוז קבוע מהתשלום בפועל שישולם 
 לקבלן באותו חשבון.  

מעבר לסכום ההקצב לא ישולם לקבלן סכום ההקצב הינו סופי ו
המקורי שנקבע באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע 

 . וריתנוספות שלא נכללו בתכולת העבודה המקמטלות 
הקצב עבור בטיחות 

(93) 
  -תשלום חודשי קבוע

סכום ההקצב שנקבע באומדן המועצה יחולק במספר החודשים 
שנקבעו כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש 

 עד לסיומה של תקופת הביצוע המקורית. 
סכום ההקצב הינו סופי ולא ישולם לקבלן מעבר לסכום ההקצב 

נקבע באומדן ו/או ישתנו מועדי תשלום ההקצב וזאת גם המקורי ש
 במקרה שהוארכה תקופת הביצוע המקורית.

 

תשלום המועצה עבור הקצב , 9מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף   .10

בקרת איכות והקצב בטיחות הינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל 

ה ודרישות הבטיחות שיש לקבלן בגין עמידה בהוראות נספח הבטיחות שבחוז

על פי כל דין. כמו כן, מובהר בזאת כי הקבלן הוא האחראי המלא לעמידה 

בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל דין בנושא זה, והשתתפות המועצה 

הקבלן בהקצב עבור בטיחות או אי הכללת סעיף זה, אינה גורעת מאחריות 

והוראות כל דין חוזה הוראות בההתחייבויותיו כלפי המזמין לעמידה מלאה ב

  .בנושא בטיחות האתר והעובדים והעוברים בו

 .לא כולל מע"מבשקלים חדשים בלבד  הינםהמחירים בכתב הכמויות  .11

מובהר בזאת , כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר  .12

₪,  20,000לכמויות שבמכרז, חישוב המחירים לסעיפים שערכם גבוהה מסך של 

 ן:הנ"ל יהיו כדלקמ
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 שנקבע ללא שינוי מהמחיר  -ה הגדל 150%עד  .12.1.1

 חוזה.ב

היה כנקוב מחיר היחידה י -ה הגדל 300% - 150%בין  .12.1.2

כל יחידה שמעבר מהנחה/תוספת קבלן עבור  50%בחוזה, בתוספת 

 .לכמות שנקבעה במכרז

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/  -ה הגדל 300%מעל  .12.1.3

 .בעה במכרזכל יחידה שמעבר לכמות שנקתוספת קבלן עבור 

 

 

 8נספח 

 ההצעה הכספית וכתב הכמויות למכרז

 : עבודות עפר וקירות תומכים )פלחים א+ב(1מבנה 

סה"כ הנחה ו/או תוספת ב  )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   7,677,705.40 עבודות עפר 01

   3,518,270.0 קירות תומכים 02

   272,700.0 פיתוח האתר 40

 11: כביש 2מבנה 

סה"כ הנחה ו/או תוספת ב  )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   537,105.0 עבודות חשמל 08

   171,661.5 פיתוח האתר 40

   272,500.0 עבודות השקיה 41

   1,054,010.8 כבישים ופיתוח 51

   314,000.0 עבודות אספלט 52

   434,512.4 מים וביוב 57

   24,200.0 שונות 59

 3: כביש 3מבנה 

סה"כ הנחה ו/או תוספת ב  )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   149,315.0 עבודות חשמל 08

   158,347.0 כבישים ופיתוח 51

   61,940.0 עבודות אספלט 52

   176,492.5 מים וביוב 57
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   18,400.0 שונות 59

 12: כביש 4מבנה 

סה"כ הנחה ו/או תוספת ב  )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   238,735.0 עבודות חשמל 08

   414,655.4 כבישים ופיתוח 51

   143,440.0 עבודות אספלט 52

   1,336,454.2 מים וביוב 57

תחנת שאיבה  58

 לביוב

1,748,510.1   

   56,750.0 שונות 59

 :דרכי ביוב5מבנה 

סה"כ הנחה ו/או תוספת ב  )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   284,260.0 כבישים ופיתוח 51

 : דרך גישה לתחנת שאיבה6מבנה 

תוספת ב  סה"כ הנחה ו/או )₪(סה"כ לפרק ע"פ כתב הכמויות  שם הפרק מס' פרק

 (% לפרק-)+/

   380,640.0 כבישים ופיתוח 51

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רמון מצפה מקומית מועצה

 

51 

 

 9 נספח

 

 

 האו לחבר המועצ המועצהלעובד  הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 

מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים  המועצה המקומית מצפה רמון .1
 הבאים:

 

 ע כדלקמן:בקו 1950-א)א( לצו המועצות המקומיות התשי"א 103סעיף  .2
")א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –. לעניין זה "קרוב" מועצהלחוזה או לעסקה עם ה

הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. של  12כלל  .3
 : כדלקמן קובע ,(3114תשמ"ד עמ' 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר 

ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר מועצה א -מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1ה" ו"קרוב" בסעיף "בעל שליט

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .4
או  לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו מועצה"פקיד או עובד של 

ובשום עבודה  מועצהוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הז-על ידי בן

 ."המבוצעת למענה

חתית, פאם יש או אין לך קרבה משבבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך  .5
 .מועצההלפי ההגדות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

( לצו 3א' ) 103מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  .7
מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של צות המקומיותהמוע

א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 

 הצהרה

 

די י-שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ

 ומתחייב בזאת כדלקמן: מצהיר המועצה המקומית מצפה רמון,

 

לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע ו ,.קראתי את האמור לעיל1 

 הנני מצהיר:והמנהלים במציע, 
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: בן זוג, אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל מצפה רמון)א(בין חברי מועצת 

 הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

, אין המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע ב(בתאגיד שבשליטת)

אחוזים בהון או  10לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

סוכן  זוג, שותף או-בן  מי ממנהלי המציע למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/אואין  )ג(

 .מועצההעובד ב

  

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"  

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות  –"מנהל" 

 ל. המציע אשר על פי מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"

 

 ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה

 , נא פרט מהות הזיקה:מועצהאו עובד 

                 

            

 

יימצא כי למציע ו/או תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  מועצה.ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה2 

ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי למי מבעלי הענין בו 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.מועצה ה

 

ינו האני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו .3                 

 אמת.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  חתימת המציע: _______________  תאריך:   שם המציע:

___________ 
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 1גנספח מס' 

 

 מוקדמות-00פרק  
, (2009)מהדורת דצמבר  במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 או פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

 

 ת הסעיפים הבאים:פרק זה כולל בין היתר א

   אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה 00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר 00.05

 אחריות הקבלן 00.6

 מניעת הפרעות 00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

 אמצעי זהירות 00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

 סמכויות המפקח 00.11

 תכניות 00.12

 רישיונות ואישורים 00.13

 לוח זמנים 00.14

 משך ביצוע 00.14.1

 סדרי עדיפויות 00.15

 אחריות 00.16

 מדידות 00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.18

 משרד שדה   00.19

 ירת העבודהמס 00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.21

 

  מינהל הנדסה וביצוע
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 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  00.22

 סילוק פסולת 00.23

 סילוק עודפי עפר 00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

 בדיקות מעבדה    00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע  00.27

 שילוט לפרויקט 00.28

 ביצועהגשת חשבונות  00.29

 עתיקות  00.30

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל  00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.52

 אישור שלבי העבודה 00.54

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.61

 שטחים מוגבליםעבודה ב 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

 שכונת "נגה" במועצה המקומית מצפה רמון –האתר 

 : ביצוע עבודות עפר, קירות תומכים ועבודות תשתית .שא מכרז/חוזה ונ

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

ולאשר מול כול הגורמים יידרש לתכנן  על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא .1

מאושר על ידי באמצעות מהנדס תנועה  על חשבונו זמנייםהסדרי תנועה המוסמכים 

 אישור לעבודות.ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת מועצה ה

, נתג"זמשטרה, חוץ לרבות הגורמי כול עם תחילת העבודות  על הקבלן יש לתאם  .2

כלולים בתקופת הביצוע קבלת אישורי חפירה דו', מודגש כי וכ חברת נתיבי ישראל

החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, 

 ולקזז מהקבלןתכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולאשר תכנן להמזמין רשאי 

 בעבור ביצוע התכנון. 

יות שיציג לפני תחילת ביצוע העבודה כי באישורים שיינתנו לתכנ ,הקבלן יביא בחשבון .3

יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע 

העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות 

יהיה עילה לדרישות אישור תכנית חלופית כנ"ל לא ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, 

  .הזמנים ותבלוחשינויים , ו/או ום נוסףתשל
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נותני באמצעות  ,זמניים לשלבי הביצועעל חשבונו הסדרי תנועה על הקבלן לבצע  .4

שירותים ועובדים מקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין 

, מעקות הבטיחות לרבות כל אביזריעל ידי המזמין   ים מראשמאושרלעניין זה ה

בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכי גישה, בטיחות 

גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה 

זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור 

וח וכולל את תחזוקתם והעברת ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיק

השוטפת, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת 

שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית 

 במידת הצורך.

ת עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם ועבור כל הוצאות הקשורנוסף שולם בילא 

ן ואישור תכניות, הפעלה ותחזוקה של הסדרי התנועה הזמניים למשך הקבלן, תכנו

כולל העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק  הפרויקט כל תקופת הביצוע של

כל ההוצאות האמורות היו על חשבונו של הקבלן  ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

 .המועצהולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם 

הזמני כיסוי למהיר התקשות ואספלט קר  CLSMשימוש ב ל חשבונו עעל הקבלן לבצע  .5

תעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב של ה

  .והולכי רגל על פי תכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול   .6

 עתו המוחלט.ד

לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון  תרשאי המועצה .7

הסדרי התנועה הזמניים ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי 

 .הרשויות

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי  .8

ימים בשבוע כולל חגים  7שעות ביממה,  24בודות הביצוע בכל שלב ושלב של ביצוע הע

 והפסקות עבודה.

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל  .9

 מהלך העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.

ללו התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכ .10

 בכתב הכמויות. לכך במידה וקיים סעיף אבמחירי היחידה השונים אל

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי

 )בטיחות בעבודה( לחוזה: 24מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד  .1

יחות והגיהות על פי הוראות המפקח ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, בתחום הבט

 ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות.
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הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום  .2

ללא שינוי גם אם יפעלו  ריישא. מצב זה בגבולות השכונה לפי התב"ע  העבודה המוגדר

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים   .ריםבמקום קבלנים נוספים בחוזים אח

 -וכיוצב'( קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בזק, הוט, סלקום, פרטנר,

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא 

אחריות בכל מקרה ה ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.

לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על  תהראשי

 , וללא תוספת כספית כלשהי.כל הנובע ממנה

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית רשאים  המועצהו/או  המפקח .3

גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או  וגהותייםבתנאים בטיחותיים 

 דרישות המפקח.ל

 חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות  יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן  .4

 מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 

מכל אחריות  המועצהלרבות המתכננים והיועצים מטעם המועצההקבלן משחרר את  .5

או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב  עבור הנזקים שייגרמו למבנה

 לשאת באחריות לנזקים אלה. 

 

קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי 

בטיחות שונים( אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים 

 הגובלות בפרויקט. 

חראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כא

ההסדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות 

המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות 

הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל 

 ההנחיות הקיימות.הדרישות ו

 

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית 

 להתקני תנועה ובטיחות.

 ."נתיבי ישראל" ידי  על המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג 

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן 

אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

 במפרט המיוחד.

כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין  .1

 במפורש אחרת.
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זר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ל עבודה או עבודת עכ .2

מזמין ומפרטים משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 , יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.העבודה

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד  .3

והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר  בסתירה לדרישות המפרטים

  במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

 \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין,  \המהנדס וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל 

 אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.

 י המכרז,שינויים וסתירות במסמכ הבהרות

 

לקבלן, לרבות תנאי מכרז אלה, תכניות, מפרטים  המועצהכל המסמכים שיימסרו ע"י 
 2כתבי כמויות, והוראות טכניות, ולרבות כל המסמכים המפורטים להלן בסעיף 

 יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מן מסמכי המכרז. 
 
 

במסמכי במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות   2.2 
המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים 

 יתפרשו בהתאם לכך: 
 
 .)על המציע לדאוג לקבלו בטרם יגיש הצעתו( פרוטוקול סיור קבלנים א.
 .אלה תנאי המכרז ב.
 כתב הצעה למכרז.  ג.
  –כתב הכמויות  ד.
  –ריכוז הצעת המציע  .ה
 )  התכניות לביצוע העבודה.רשימת התוכניות ו .ו

 ז.      תשריט. 
 ( 1מסמך ג'ח.     מפרט כללי מיוחד )

 (2מסמך ג')המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה.  .ט
  (3מסמך ג'י.    מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן משב"ש )                    
 חוזה.יא.                         
 ם כלליים לביצוע העבודה. תנאי יב. 
המפרטים הטכניים המתאימים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים  .יג

  )לא צורף(לעבודה.
החוקים, התקנות וחוקי העזר המתייחסים בכל אופן שהוא לעבודה או לכל  .די

 חלק ממנה. )לא צורף(. 
מסמכי  משרדית המיוחדת להכנת -עדה בין ומפרט כללי לעבודות בנין של הו .טו

טחון, העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן יחוזה אחידים של משרדי הב
 לזמן. )לא צורף(. 

 )לא מצורף(.  3210טז. חוזה מדף 
 
 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך  )ב( 
סמך או של כל אחר הקשור בחוזה או שיהיה לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מ

חלק ממנו, או שמסר המהנדס הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את 
כתב למזמין והמזמין יתן הוראה בכתב, לרבות תכניות לפי ביפנה הקבלן  -החוזה 
 פירוש שיש לנהוג לפיו. הבדבר  -הצורך 
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ות לביצוע רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה הורא המפקח )ג( 
 העבודה, לרבות תכניות לפי הצורך. 

 
הוראות המהנדס שניתנו בהתאם לסעיף קטן)ב( או )ג( מחייבות את הקבלן אולם אין  )ד( 

 באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מן האמור בפרק ט'. 
 

  אספקת תכניות

 
ת מהתכניות ללא תשלום. כל העתק נוסף העתקים מכל אח 3)א( המהנדס ימסור לקבלן   . 

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין  -שיהיה דרוש לקבלן  
 את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המזמין ובין שהכין אותן בעצמו, או

 ידי אדם אחר.  -שהוכנו על 
 

אסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן התכניות הן רכושו הבלעדי של המזמין ו )ב( 
 למטרות החורגות מתחום החוזה. 

 
ידי הקבלן במקום העבודה,.  -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על )ג(  

 המהנדס יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהן בכל שעה מתקבלת על הדעת. 
 

)ד(   
 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

קבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת כל הציוד אשר בדעת ה. 1

 הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן 

הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח על  בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

 לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.

. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט  2

 המיוחד והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

ות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רש 

דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת 

העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם 

 .ימים מעת הבקשה 10תוך   יידרש

ים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן .  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימ3

לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 

 דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם 

ב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטי

 העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על 

דעת המפקח. כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת 

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.המזמין קבע על ידי שתי
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  צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תיאום: .11
 

 מהנדס האתר מטעם הקבלן: .א
שנים לפחות בניהול   7ניסיון מוכח של   בעל מטעם הקבלן יהיה מהנדס האתר

שנים לפחות בניהול פרויקטים של  5הביצוע של פרויקטים, מהם 
כבישים. המהנדס המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות בכל עת בו תשתיות/

 מתבצעות עבודות יום ולילה.
 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מהנדס האתר מטעם הקבלן 

להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל  מהנדס האתר  מטעם הקבלןעל 
  .המפקח תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם

כ"אחראי על הביצוע" ישמש , מהנדס האתר  מטעם הקבלןבאמצעות הקבלן, 
ועליו  ותקנותיו על פי חוק התכנון והבניהוכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע, 

  לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.
 מודד מוסמך      ב.

 ת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך.על הקבלן להעסיק למשך כל תקופ
צוותי  המפקחלרשות  הקבלן יעמיד מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע 

ללא כל  לצורך הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרשמדידה בראשות מודד מוסמך 
 תשלום נוסף.

 בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
 מנהל  עבודה ראשי        ג.

שנים  5מספיק )של  תעודה וניסיוןמנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל 
העבודה  למועצהלפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע 

 העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. על מינויו של מנהל העבודה הראשי.
כאחראי לבטיחות במקום  מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר,

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות 
והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים לרבות העבודות  בו,

על המזמין לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור  .כהגדרתם בחוזה אחרים"
 הל העבודה הראשי.לעיל יקבלו את הוראותיו של מנ

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל ד.     
התעשייה מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, הפרויקט. 
המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל  שרדלמהקבלן ימסור הודעה  והמסחר.
 העבודה.

 

00. 

 אחריות הקבלן .600

היודע את כישות משפטית ואים את הקבלן ת במפרט זה ובמסמכי המכרז רבנוסף לדרישו 

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר  כתבמטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, 

הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו 

 תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו  בניםראי לפעולה התקינה ושלמותם של המלפיכך רואים את הקבלן כאח

ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות 

וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי 

 ת.בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחר
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 מניעת הפרעות .700

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה 

המתנהלים באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות 

 מכל סוג שהוא.

ו ציוד בצורה כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/א

שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע 

במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת 

 של המועצה המקומית במידת הצורך ובאישור המפקח עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

ם לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' מעקפי

 המתחייבים מכך.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל 

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן  המקומית. הרשות , כמוגדר על ידי האתר

הסדרי התנועה מהגורמים במידת הצורך ל יות לקבלת אישורים כחוק לשינוימוטלת גם האחר

וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע  המועצההשונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, 

 בנפרד. םעבורישולם  דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא

תכללנה במחירי היחידה כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה 

של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן 

 בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים .800

ורק באמצעות כלי  כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך

רכב מצוידים בגלגלים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו 

 מתפזר בזמן הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור 

 תיחסמנה ולא תתאפשר בהן כל תנועה.

 מים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.אין לסטות מן הכבישים הקיי

    

 אמצעי זהירות .900

א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה יהווה הקבלן ב. 

 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישאהמוגדר. מצב זה 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 

ות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנ

אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר 
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את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות 

לק של האתר חייב הקבלן חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל ח

למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 באתר כתוצאה מהעבודה.

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן ו 6נספח ז'הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי 

 עלות ובורות להנחת תשתיות.על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת ת

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת 

אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת 

בין התובע או  חלוויכושומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא 

התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי 

הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב 

תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע 

ר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי באת

 בגין נושא זה.

 התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, צורך בניקוי ו/או . במקרה של עבודה, תיקון ו/אוג

ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

 רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .1000

במשך כל תקופת  עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה

טפונות, רוח, שמש יהביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או וכו'. ובמיוחד ינקוט 

מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב 

כל  .של המפקח לשביעות רצונווהכל  תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה

 לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה 

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא 

 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

מיות כגון:  הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלי

 סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

 

 ניהול יומן-המפקח תפקידיו וסמכויותיו של  100.1

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט א. 

 והחוזה.

של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותםב

   צריכות להתבצע.

וועדת המכרזים בפני קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 .לאישורה המועצהשל 
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 השלב, כל שלב בביצועה או בהכנות לביצוערשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על  המפקחד. 

הקבלן בביצוע שים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י ים שמשתמוכן לבדוק את טיב החומר

 העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא.

ובמספר עותקים שיקבע על ידי  המפקחינהל יומן עבודה לפי הטופס שיקבע ויספק  ה. המפקח 
 . המפקח
ותיהם. ביומן ירשמו גם את העניינים והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והער המפקח
 הבאים:

 
 ( פירוט העבודות שיעשו. 1)   
 

 ( ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה. 2)   
 

 ( מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם. 3)   
 

 ( החומרים שהובאו לשטח העבודה לרבות פירוט ככל הניתן של טיבם כמויותיהם4)   
 והשקעתם בעבודה.  

 
 ( התקדמות ביצוע העבודה במשך היום. 5)   
 

 ( תקלות והפרעות בביצוע העבודה. 6)   
 

 ( הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים. 7)   
 

( אישור המהנדס או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות 8)  
 ם. החומרים, טיבם וכמויותיה

 
 ( אישור המהנדס לגבי כל שלב שביצועו הסתיים ושנבדק. 9)   
 

ימים לא יסתייג מהם  3ביומן יחייבו את הקבלן. באם תוך   המפקחרישומי והוראות  ו.  
, יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל. למפקחהקבלן ע"י הודעה ב"כ 

 המפקחדי י -מדי יום ביומו על יחייבו את המזמין. היומן ייחתם לא רישומי הקבלן 
והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל  למפקחוהקבלן. העתק חתום מהיומן יימסר הן 

 פרט מהפרטים הרשומים בו. 
 

ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם בכפיפות לסעיף קטן ג',  המפקחרישומים של  ז.  
לא ישמשו לכשעצמם  ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם אולם

עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה. הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות 
 בחוזה זה ולא לגרוע מהן.  המפקחלהוסיף על סמכויות 

 

 

 תכניות 200.1

 .למכרז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 

צוע" אשר בהן עשויים להיות יאת החותמת "לב לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו

 שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות.יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב

נוי במחירי היחידה עקב עדכונים ילקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או ש

 מר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.אלה. המנהל שו
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 שיונות ואישוריםיר 300.1

שיונות והאישורים לביצוע ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן יהקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר העבודה לפי התכניות

שיונות. יאת כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הר מתחייב לשלם לרשויות

על הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר  תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

 שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

 

 לוח זמנים 400.1

 לוח הזמנים ותקופת ביצוע .11.1
 

ם חודשים מיו 8 -משך הביצוע   -קירות תומכים בפלחים א+בעבודות עפר ו      א. 

 מסירת צו התחלת עבודה. 

חודשים מיום  31  -משך הביצוע   -תשתיות ופיתוח בפלח א' בלבדעבודות 

 מסירת צו התחלת העבודה. 

 )להלן: "תקופת הביצוע"(            

עפ"י הוראות ההסכם,  ב.  יובהר כי כל אימת שהקבלן יהיה זכאי להתאמת לוחות זמנים

 יהיה עליו להגיש 

 דרישה בהתאם להוראות ההסכם ולקבל אישור כנדרש.          

ג.  מובהר כי כל תקופת ההתארגנות והשגת האישורים ומסירת הפרויקט בסיום הביצוע 

 למנהל הפרויקט 

הכל עד לקבלת תעודת גמר כולל, נכללים במשך תקופת  AS MADEולאחזקה כולל      

 ביצוע וכי לא ה

 תשמע כל טענה מצד הקבלן לאיחורים אשר הינם מעבר לתקופת הביצוע.     

למכרז  מצ"ב" )"הנחיות לבנייה, מעקב ובניית לוחות זמניםהקבלן יידרש לפעול על פי  .ד
. על הקבלן להיצמד להנחיות אלו במלואן. כל ההוצאות (1נספח ב' למסמך ג' -זה 

ועדכונים אחת לחודש יחולו על הקבלן ולא ישולם הכרוכות בהכנת לוחות הזמנים 
 .עבורם בנפרד

דלעיל אחת בחלק חלק  יודגש כי העירייה תהייה רשאית למסור את ביצוע העבודות  .ה
אחרי השנייה , בחפיפה מלאה או  בחפיפה חלקית, וכן תהיה רשאית למסור רק חלק 

האמורים בכל הקשור  מהעבודות הכלולות,  ועל הקבלן להיערך לעמוד בלוחות הזמנים
 לריכוז המשאבים הדרושים לשם כך.

 

מבלי לגרוע וכדי להוסיף על שאר הוראות המכרז, אם תחול מסיבה כלשהי  .11.2
לרבות סיבה הקשורה ברשות, הפסקה בביצוע העבודות לתקופה שאינה עולה על 

  ימים, זו לא תאריך את תקופת הביצוע.  180

 
 א ישנו את מועד גמר העבודה.מזג האוויר וימי גשם לא ישפיעו ול

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את  .11.3
( חתום 'י נספח) הקבלן ביטוחי אישור  אתר העבודה לפני שימציא לעירייה את 

הצהרה בדבר פטור מאחריות  וכןכדין על ידי חברת הביטוח )בנוסחו המקורי( 
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( חתומים כדין על (2' )י נספח) בחום לעבודות מיוחדים תנאים ונספח( (1' )י נספח)
 ומהווהרז, בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכ לידי הקבלן )בנוסחם המקורי( הכו

וכן הערבות הבנקאית לגבי החוזה.  ,והחוזה המכרז ותנאי ממסמכי נפרד בלתי חלק
ופת אי תחילת העבודה עקב העדר פוליסות או ערבות כאמור, לא תאריך את תק

 הביצוע.
 

 

 אבני דרך חוזיות .11.4
 :(1)אבני הדרך מצורפות גם כנספח א' למסמך ג' להלן "אבני דרך" שנקבעו למכרז זה

 ע.ה.צ -מ חודשים אבני דרך חוזיות למכרז
 

התארגנות , כולל קבלת כל האישורים מהרשויות, הגשת לו"ז בסיסי לאישור המזמין, גידור 
 מיוחדוהקמת אתר התארגנות, אישור ציוד 

1 

 8 עבודות עפר בפלחים א+ב כולל חפירה, מילוי וסילוק עודפים

 8 ביצוע קירות תומכים בפלחים א+ב כולל מילוי חוזר 

 8 פינות מגרש( 4 -מסירת המגרשים ליזמים )עבודות עפר

 5 הנחת תשתיות ניקוז

 9 הנחת קוי מים וביוב

 10 פילרים במגרשים הנחת תשתית חשמל ותאורה, כולל חציות לחח"י והכנת

 12 מבנה כביש כולל ככרות, מצעים, אבני שפה וגן, ואספלט שכבה ראשונה

 13 3,12ותאורה זמנית ברחובות המשולבים  11הצבת עמודי תאורה קבועה בכביש 

 13 מסירה ראשונה למזמין ותיקון ריג'קטים

 14 מסירה סופית למזמין העבודה

 

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט  עבודהימי  14הקבלן יגיש למפקח תוך  .1

, על בסיס לוח הזמנים ומחייב לביצוע העבודה)המבוסס על לוח הזמנים השלדי( 

שלבי הביצוע והוא יקיף את כל לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר  שהגיש בהצעתו.

כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג 

שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים שהוא, 

המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. 

. כל ההוצאות הכרוכות PROJECT MSלוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  

רם וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבו  בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

 בנפרד.

. במידה ולא חשבון חודשילהגשת כל לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 יוגש לו"ז מעודכן עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.
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מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל  .3

ר וטעונה אישו םהשינוייהפרויקט, תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע 

בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל 

 הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה  .4

דרש שינוי יבמידה וי להחליף את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הדרך החוזיות לביצוע העבודה הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים .באבני 

 

 משך הביצוע 00.14.01

ממועד  בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת 

, על בסיס ביצוע ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי קבלת צו התחלת עבודה

 בוצות עבודה. עבודות במקביל ובמספר ק

והאישורים הנדרשים לביצוע טרם הושלם התכנון ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .1

, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא תבוצע חלק מהעבודות 

העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה  לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע 

 ביצוע תתארך עקב כך.עבודות אלו גם במידה ותקופת ה

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל  .2

 לבוא בטענות כספיות או טענות כלשהן.

 

 

 

 סדרי עדיפויות 500.1

את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי  לעצמה המועצה  שומרתהמועצה

 .ולשנותם בכל עת העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'

הן כספית והן  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ

 בנושא לוח זמנים.

 

 אחריות 600.1

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים 

 עודה נוספת.עודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תת -כגון 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.
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 מדידות .1700

מ .א

  המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע דידת

והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד צירי    , פיתוח העפרעבודות 

הים תוואי הקיים. גבההכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום 

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,   אלו שנמדדו ע"י מודד

יום מצו התחלת העבודה.  10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 

ימים מצו התחלת עבודה לא ערער הקבלן על המדידה,  10במידה ותוך 

ערעור על נכונות שנמסרה לו ויאשרה. ליון המדידה ייחתום הקבלן על ג

מטעם  ם תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמךהמצב הקיי

. במידה לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח פיקוחאישור הותוגש ל הקבלן

מודד מטעם נותן העבודה את ה  ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח

והנ"ל יוציאו  מדידה ובדיקה משותפת עם מודד מטעם הקבלן.לביצוע 

 יות.מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי הכמו

ל .ב

רדינטות של נקודות אלה, ועם רשימת קוא  P.Iקבלן יימסרו  נקודות .

כל הסימונים  פרטי התווית כבישים, קשתות, רדיוסים  ומרחקים.

שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה 

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של  לפרצלציה.

 מודד הבטחת האיכות.

ע .ג

כן -ל הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו

יסמן את גבולות כל האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם 

לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה 

שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן 

 יחידה של החוזה.וכלולות במחירי ה

ה .ד

קבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, 

יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הקבלן 

 הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח. 
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א .ה

חריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה,  -אי שגיאה, סטייה או  יתקן כל

אם  סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, לשביעות רצונו של המפקח.

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי -כתוצאה משגיאה, סטייה או אי

התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת 

 ן הקבלן. התיקון תהיה על חשבו

ע .ו

ל הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של 

קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש 

ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק 

 שיקבע על ידי המפקח.

א .ז

אשר מידותיהן לא  תזוויל נקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברז ת

ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע  90ובאורך  X 40 X 40 4 –תהיינה קטנות מ 

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה  70 –לעומק של כ 

 ברורה.

ל .ח

תכניות מצב קיים וחתכים  יאושרושם חישוב כמויות של עבודות עפר 

  .ע"י מודד האתר והמפקח קבלן ואושרולרוחב שנמדדו ע"י מודד מטעם ה

ע .ט

הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות  ל

מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק 

הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם 

שיוגשו כל חישובי הכמויות   לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

 יהיו בחתימת המודד המוסמך.

א .י

( הוא P.Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .ם 

יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק 

המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות 

 ש בסעיף ח' שלעיל.שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדר

כ .יא

העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של  ל

 החוזה.
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ב .יב

גבולות החלקות הפרטיות  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה  כל

 )הפרצלציה( הם המחייבים.

מ .יג

ודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע 

על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע  שתמסרו לו על ידי הפיקוח. 

לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על בסיס בטון שיוצק בקידות 

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה  2מטר ובעומק לפחות  0.5בקוטר 

לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים 

ודות הללו יוקמו מחוץ מבטון יציבים ולא מיועדים לפירוק בעתיד.  נק

לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נקודות  הקבע של קבלן ייבדקו 

ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן 

להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא 

ישולם עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו 

 לו"ז העבודות.ב

מ .יד

 כללי: –דידות לצורך ביצוע עבודות 

מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם  (1

 לתכניות תנוחה,

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.  

להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון  (2

יזון שכבות אספלטיות שיבוצע ומדידות יבוצע בעזרת דיסטומט למעט א

 מ"מ. 1 -בעזרת מאזנת עם דיוק +/

מ .טו

 דידות לצורך ביצוע עבודות עפר:

ל (1

 לכל הפחותצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון 

 לנקודות המפורטות להלן עבור כל מסלול בנפרד:

עליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

  דיקורקו 

מטר, במקרה של  20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  (2

 מטר לאורך ציר הכביש 10מטר הסימון יבוצע כל  200-רדיוס פחות מ

מ"מ ובאורך  12הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר  (3

 המתאים )בהתאם לסוגי קרקע שונים( 

מ .טז

 דידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ
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ל (1

ציר  צורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות:

כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של 

 אבן אי תנועה, קן בין הנתיבים, קו שול וקו חיצוני.

 לפי שצוין לעבודות עפר. –מרחקים הסימון למצעים     

 מבנה כביש ללא אגו"מ מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה ב    

 מטר. 10כל                                   

מ .יז

 דידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות

ס (1

ימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון 

 שכבה/שכבות אגו"מ

מ .יח

 דידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות

ב (1

קרת איכות התאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית ב

 תבוצענה מדידות של הבטחת איכות. 

י (2

ש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה 

 משותפת

מ (3

 דידת אימות:

ב (1

שלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה 

 שטח ו/או מיקום אלמנט דויימד

ב (2

שלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם 

 תועברנה להבטחת איכות הן תקינות המדידות

ב (3

 שלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א. 

ב (4

אם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן 

 לקבלן אישור להמשיך בעבודות
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5)  

באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע 

 מדידה משותפת

מ (4

 דידה משותפת:

פ (1

מודדים  ירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני

באותו זמן ובאותן נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים 

 משלו.

ת (2

וצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם 

 ע"י שני המודדים. 

ע (3

ל הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות 

 עבור מערכת איכות בפרויקט.

 

 המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת ציע המרואים את 

היכולים להשפיע על  באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים

 מחיר העבודה.

תנאים אשר קיומם  הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי  למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין 

 .המצורפותבתכניות  לידי ביטוי בא אינו

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה, העבודה תתבצע בשלבים 

כל  אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר,לתושבי ההן ובטוחה שיאפשרו גישה רציפה 

כל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע. 

 ולא  ישולמו בנפרד.    כלולים בהצעת הקבלן בגין האמור בסעיף זהוחדים המי

 
המזמין רשאי אם רצונו בכך להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו אולם אלו  )ב( 

יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בדיקות 
שוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות כנדרש בסעיף קטן )א( לעיל והמזמין יהיה מ

 הדוחות והסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל. 
 

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את  )ג( 
 דעתו, והמהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. 

 
 -ומם של המבנים העל והתת הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא על חשבונו את מיק )ד( 

קרקעיים לרבות צינורות מים, ביוב, והשקיה כבלי טלפון, טלגרף וחשמל, מנהרות 
מצא בתחום יתעלות, גדרות, עמודים ועצים וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול לה

"י ע אישורים ולספקעבודתו, כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים 
בד בבד עם חתימה על חוזה   המועצהוכמפורט בטופס שיועבר ע"י  "ל,הנ הגורמים
 .העבודה התחלת צו לקבלת מוקדם כתנאי וזאת, העבודה לביצוע
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היה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר ילא הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   
אישור מציא לעירייה את יהיה זכאי לקבל צו התחלת עבודה, לפני שיהעבודה ולא 

העתקי ( )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי חברת הביטוח וי׳ נספחביטוחי הקבלן )
עפ"י החוזה. וכן  ו, בתוקף התחייבותופוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשות
 הערבות הבנקאית לביצוע המכרז )נספח ד'(. 

 
 ידי הקבלן ועל חשבונו.  -כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה על  )ה( 

 
 

 

 

00. 

 המועצה

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של ולא בחלקים בשלמות למועצההעבודה תימסר 

וזאת   Made As"" "עדותהכנת תכניות כן כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

של  (GIS)ת מידע גיאוגרפי והטמעת התכניות במערכת רשות מקומיתבעל פי הפורמט הנדרש 

 רשות מקומית

תעודת  הסופית ומתן  מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

נתיבי , וכן גורמי התשתיות השונים כגון העיריהסיום/גמר, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י 

 , חח"י, חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.נתג"זישראל , 

 .רשויות השונות חלה על הקבלן בלבדמודגש כי האחריות למסירת הפרויקט ל

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

 ו-. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

הקבלן לא יקבל עבור  .המקומית הרשות בשעות עבודה לפי אישור המשטרה ובתיאום עם 

ם נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה תשלו שעות נוספות או שעות עבודת לילה

 וקבלת כל האישורים הדרושיםבאחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים 

ולרבות  ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים התאורה,אמצעי לרבות  .לעבודה  בלילה

  .תיאום עם המפקח מראש

 די ישראל.מועבאין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 הרשות המקומיתמשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 .והמשטרה

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2200

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות  .א

יחד עם  ריימס אתרוה ,מבנים הנ"ל ויסולקווללא אישור המפקח. עם גמר העבודה יפורקו ה

העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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יתאם עם הקבלן. הקבלן  ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב יתקין על חשבונו סידורים מתאימים זמניים הרשויות ו

 לשימושו או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.

 

 פסולתסילוק  .3200

פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל  יחומר

לצורך קבלת  .מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך הכימקומות שפ

בה ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב הפסולתים לסילוק האישורים המתאימ

  .ברשויות הנדרשות

 

 עודפי עפרסילוק  .2400

וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות  עודפי עפר

לצורך קבלת האישורים  .מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך הכישפ

ברשויות בה ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב עודפי עפרם לסילוק המתאימי

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה על חשבון הקבלן  .הנדרשות

 בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח.

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות.ילא 

 

 קנסות בגין אי קיום הוראות  500.2

 בגין אי ביצוע של כל הוראה שנתנה לו ע"י המפקחבנוסף לאמור בחוזה הקבלנים הפיצוי היומי 

לפני  :הפעלת הקנסליום ₪  0001 עד שלמצטבר מקסימאלי יהיה בשיעור  בכתב ביומן העבודה

 הפעלת הסעיף הנ"ל תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.

סילוק לראה הדרישה  -י להטיל את הקנס הן בגין הפרה של "הוראת קבע"  המפקח יהיה רשא 

על ידו ביומן העבודה ואשר  םתירשיומיומי של הפסולת למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר 

ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן א בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן יה

לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס ₪  1000של . הקנס כאמור הוא בגובה במועד הנדרש

  הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין בכל דרך הנראית לו. יופחת מן חשבון

 

 בדיקות מעבדה    00.26

כל הביקורת והבדיקות הדרושות לפי התקן ולפי דרישת המפקח והמפרטים א. 

ותאושר  הכללים והמיוחדים יעשו ע"י מעבדה של מכון תקינה שתיבחר ע"י המזמין

  ע"י המפקח )לפני ההתקשרות(.

  ההסכם עם המעבדה יעשה ע"י המזמין ועל חשבונו.

כל התשלומים בגין הבדיקות ככל שיידרשו, ישולמו ע"י המזמין ועל חשבונו, כולל 

 תשלומי אגרות בדיקות. פרוגרמה הבדיקות תאושר ע"י המפקח, לפני תחילת הביצוע.
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  .הבדיקות תוצאות לכל ההתקינ במכון מכותב יהיה הקבלן .ג

 בוצעה לא אשר עבודה כל ופירוק שינוי, תיקון מהקבלן לדרוש רשאי המפקח

 המפקח הוראות את לבצע חייב יהיה והקבלן, להוראותיו או לתכניות בהתאם

  .הקבלן חשבון על תהיינה ההוצאות וכל, ידו על שתקבע התקופה תוך

 הציוד כל את המפקח תלרשו חשבונו על להעמיד הקבלן חייב, כן כמו

 העבודות בדיקת עבור הנחוצים והפועלים

מעלות ביצוע העבודות עבור בדיקות מעבדה.   1%יחייב את הקבלן בסך  המזמין .ד

המזמין יעביר לקבלן חן חיוב בגין בדיקות המעבדה בהתאם לחשבונות שיוגשו ע"י הקבלן 

מהחשבון המאושר כולל מע"מ.  1%לתשלום ויאושרו ע"י הפיקוח. סך החיוב יהיה בגובה של 

אופן התשלום של הקבלן בגין בדיקות המעבדה יבוצע באמצעות צ'יק לפקודת המזמין /או 

 על סכום התשלום בפועל. קבלהלחילופין בהעברה בנקאית לחן המזמין. המזמין ינפיק 

 

  מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל ביצועלמשך כל תקופת החשמל  המים האספקת יסדיר את הקבלן 

 יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

ונספח  שילוט לפי דרישת החוזהיצוע העבודה בלמשך תקופת  - על חשבונו -הקבלן יספק ויציב 

 השלט יהיה צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו. .ז' 6

 

תכנון השלט יעשה ע"י שלט ולחוזקו. הקבלן יהיה אחראי ליציבות ה

 מהנדס רשום מטעם   הקבלן.

 

 על גבי השלט יופיע:

 יזם.כ -המועצה המקומית מצפה רמון וה"לוגו שלה 

 והלוגו -משרד הבינוי והשיכון 

 .מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות 

 שעות ביממה בשעת הצורך 24כולל מספר טלפון עם מענה  פרטי הקבלן. 

 .פרטי המתכננים 

 פרטי הפיקוח. 

 .פרטי הניהול   

שלט ימוקם ע"י הקבלן מיד לאחר שלב ההתארגנות לאחר שקיבל את ה

אישור המזמין בכתב, לנוסח השלט, גודלו, חלקיו ועיצובו לא יאוחר 

קבלן יעביר או יסיר את ה משבועיים לאחר קבלת צו התחלת העבודה . 
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השלט ממקום למקום בהתאם לשלבי העבודה והכל לאחר תיאום 

 חשבונו.-ם המפקח ובאישורו, עלמוקדם ע

 

 

 

 

 ותשלומים הגשת חשבונות ביצוע 2900.

  (א)

  מקדמה (ב)
 
המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשלם לקבלן מקדמה, אך בשום מקרה אינו חייב לעשות  .58

כן. המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל גם את גובה המקדמה אך בשום מקרה אינו 
יתן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאית בסכום יב לעשות כן. ניתנה מקדמה חיי

 המקדמה, ערוכה ללא תנאי. 
 

  תנאי לדרישת תשלום (ג)

 
בכל מקרה, אישור חשבון כל שהוא ע"י המפקח יהווה תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן  .59

החוזה בין אם מדובר במפרעה, בחשבון ביניים או לדרוש איזה שהוא תשלום מהמזמין לפי 
 בחשבון סופי.  

הקבלן יצרף אישורים לכל חשבון בהתאם ופירוט האישורים המופיעים במסמך ריכוז        
 דרישות וצירוף    

 לחשבונות נספח ד'       
 

  תשלום ביניים (ד)
 
, וצעו באותו חודשחשבון חלקי לעבודות שב למזמיןלן ימציא הקב בכל חודש 7-עד ל . )א(60

 בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון ע"פ שיקול דעתו של המפקח.
 ויכלול: שיחיםק  העתקים 5  -החשבון יהיה מודפס ב  

 כתב כמויות  )חשבון( .א

 –אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו  -חישובי כמויות  .ב
 ו כמויות ע"ח ביצוע עתידי.לא ישולמ

 חתומות ע"י מודד מוסמךסקיצות ותכניות עדות  .ג

 יומני עבודה  .ד

 לוח זמנים כולל הערות על חריגות . .ה
 

 21 -יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ  המפקח )ב( 
תו. תשלומי ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דע

 הביניים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד.
 
 

בסמכות המפקח לא לבדוק כמויות בחשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן  )ג 
 ו/או כל האסמכתאות הנדרשות.

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד 
  לה לטענה עקב כךצדדי ולקבלן לא תהיה כל עי
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אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המזמין  )ה( 
או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של החומרים או 

 לנכונותם של מחירים כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי ביניים. 
 

העבודה יוגשו המדידות הסופיות בחשבון הסופי שיכלול את כל הכמויות  עם גמר )ו( 
 המדודות. 

 
רעון כל חשבון ביניים אם הקבלן אינו יהמזמין רשאי, לפי ראות עיניו לעכב או לדחות פ )ז( 

תן המזמין ימלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה או מתרשל במלואם, ובמקרה כזה י
 רעונו.יעיכוב תשלום החשבון, הביניים או דחיית פלקבלן הודעה בכתב על הסבה ל

 
עיכוב תשלום לא יהווה  עילה לעיכוב עבודה והקבלן מתחייב כי לא יעכב את ביצוע  )ח( 

 העבודה בגין עיכוב בתשלום.
 

  , הוספות והפחתותשינויים (ה)
 

  שינויים (ו)
 
רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו,  המפקח ()א .54

ל כפי שימצא ואיכותו סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, וממדיו של כל חלק של העבודה, הכ
  יף זה.למלא אחר הוראותיו כאמור בסעלנכון והקבלן מתחייב 

 
נתן יקטן )א( תקרא "פקודת שינויים" ות של שינוי העבודה לפי סעיף המפקחהוראות  )ב( 

 בכתב. 
 

 המפקחהתשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחירי יחידות הנזכרים בדו"ח אומדן  )ג( 
לאחר הנחה לאומדן לפי הצעה למכרז ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי 

 ם. היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויי
 

  )ד( 
 

  תשלומי עבודה יומית (ז)

 
דרש המזמין בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתעשה לפי  .55

עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע 
המהווה רווח  12רים בשטח בתוספת של % העבודה האמור על פי ערך העבודה והחומ

 והוצאות לקבלן. 
 

על יסוד רשימות שניהל הקבלן  המפקחערך העבודה והחומרים לצורך סעיף זה יקבע ע"י  
 לשביעות רצונו של המהנדס ושל: 

 
 )א( כמות החומרים שהושקעו בעבודה.  
 

שעות העבודה ושכר  שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה )ב( 
העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד 

 ועובד. 
 

 הוצאות הובלה.  )ג( 
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 הוצאות ציוד מכני כבד.  )ד( 
 

  רשימת תביעות (ח)
 
ותיו לתשלומים רשימה שתפרט את כל תביע, למפקח בעת הגשת כל חשבוןהקבלן יגיש  )א( .56

תו הוא זכאי להם עקב ביצוע שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דע לאותו החשבון- נוספים
 לעיל.  55העבודה במשך החודש החולף. בצרוף כל הפרטים והרשימות כאמור בסעיף  

 
תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן )א(, רואים את הקבלן  )ב( 

טין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כאילו ויתר עליה לחלו
 כוונתו להגיש את התביעה. 

 

 

  עתיקות .3000

מציאת עתיקות, מחצבים לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

 וכו'.

 לרשות במידת הצורך, יאפשר חוזה לעניין זה, הקבלן, 23סעיף על אף האמור ב .2

אולם הוא עדיין ו בשטח הצלה חפירות לבצעאחר על פי כל דין או כל גורם  העתיקות

 חפירה תידרש ואכן במידה. כלשהי תשלום תוספת ללאיהיה האחראי והקבלן הראשי 

כל העלות הנדרשת  .שיכין הזמנים בלוחות אותה לשלב ידאג הוא, עבודתו במהלך

 .המועצהתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות ל

 התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה יל, חל גםעוד יצוין כי האמור לע .3

 .אחר לנושא רלוונטי גורם כל מול תתבצע

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה 

 עותקים:

 

 :תיק חשבון סופי הכולל -א 

את המפורט  הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  קשיח, יוכן בעותק סופיתיק חשבון 

 להלן:

  חוזה חתום 

 תנאים מיוחדים בחוזה 

  מפרט טכני מיוחד 

 חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

 כתב הכמויות המעודכן לאחר השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

 ה כולל פרטי ביצוערשימת תכניות לביצוע במתכונתן אחרונ 
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 דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                      

 חישוב כמויות לכל סעיף                                         

 תכנית עדות חתומות ע"י מודד מוסמך  

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח סקיצות בעותק קשיח 

 דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

 תכננים לתכניות העדותאישורי מ 

  ותקינותן עבודותהאישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                 

  העבודות לרשות המקומית/תאגידפרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

 האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמט  קבצי התכניות לביצוע במתכונתןDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel 

 .,בדק ותיקונים השלמה

 
  תעודת השלמה

 

 . )בגמר העבודה יודיע הקבלן בכתב למהנדס שהעבודה מוכנה למסירה. המהנדס ומי  )א

מטעם התאגיד ומי מטעם מילת"ב יבקרו את העבודה בהתאם לתחום אחריותם. המהנדס 

יערוך קבלה מוקדמת תוך שבועיים ימים מתאריך הודעת הקבלן, ויערוך פרוטוקול בו 

התיקונים שיש לעשותם, אם ישנם כאלה, ויקבע זמן  ירשם אם נגמרה העבודה ורשימת

 לביצועם. 

 

תאריך הקבלה המוקדמת יירשם בפרוטוקול ובו ביום יקבע תאריך לקבלה סופית  )ב(

ומתן תעודת השלמה אך מוצהר בזה כי לא יחול כל שינוי משפטי במצב הצדדים עד ליום 

י המזמין להוציא לפועל את מתן תעודת ההשלמה. אם לא יעמוד הקבלן בזמן הנקוב, רשא

התיקונים הנ"ל בעצמו או בכל דרך אחרת שמצא לנכון על חשבון הקבלן ולהשתמש בכספי 

 )א( לכיסוי ההוצאות הכרוכות בתיקונים.  8הערבות הנזכרים בסעיף 

אין האמור בסעיף זה גורע מזכות המזמין להשתמש בעבודה גם אם טרם בוצעו  )ג( 

השלמה והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה עבודות התיקונים ו/או ה

 תוך התקופה שנקבעה לכך ע"י המהנדס. 
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א' להלן, לא יבוא 65אם אחרי הודעת הקבלן והמצאת אישורי אכלוס כאמור בסעיף  )ד(

המהנדס לקבל את העבודה סופית, ללא סיבה מספקת ביום הקבלה הסופית מבלי להודיע 

 האמורה, תחשב העבודה כנמסרת בהתאם לחוזה. מראש על הסיבה 

  בדק ותיקונים

 . )לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה:  )א 

   (1)  שנים לעבודות בידוד ואיטום.  10תקופה של 

   (2)  שנים לאטימות מאגרי מים ובריכות. 5תקופה של 

   (3)  כבישים וחניות(,  ;רבות אספלטיםשנים לעבודות פיתוח )ל 3תקופה של

 שקיעות, שברים וכד'.

   (4)  שנים לסדקים. 5תקופה של 

   (5)  שנים לשקיעות וסדקים בריצופים ובחיפויים ולעמידות הרובה. 3תקופה של 

   (6)  שנים לעבודות אינסטלציה סניטרית. 2תקופה של 

   (7)  שנים לעבודות נגרות ומסגרות. 3תקופה של 

   (8) שנים לעבודות אלומיניום. 2ה של תקופ 

   (9)  שנים לעבודות מסגרות, חרש וסיכוך. 5תקופה של 

   (10)  נים לעבודות חשמל, תאורה ותקשורת.ש 2תקופה של 

   (11)  שנים למעליות. 2תקופה של 

   (12)  שנים לצבעים. 3תקופה של 

 שנים ליציבות משקופים. 2תקופה של  (13)  

   (14)  בנייה ולעבודות אחרות שלא פורטו לעיל ;ים לעבודות שלדשנ 2תקופה של

 ושאר לא נאמר אחרת לעיל וביתר מסמכי המכרז, עבורן.

  או 50נה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת ההשלמה בהתאם לסעיף  ימני ,

התעודות  מתאריכי מתן -במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה 

 חלקים האמורים. האמורות לגבי ה

 

  )נתהווה בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המהנדס נגרם  )ב

כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות 

מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו בין שהדרישה 

בדק ובין לאחריה ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר נעשתה בתוך תקופת ה

תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת חודשים מ 3  -מ 

 , לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת50הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  

 פגומים.  המהנדס כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים

   )ב(. 52אין בסעיף קטן )ב( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף )  )ג 
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  )ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים )ב(, )ג( יחולו על   )ד

 הקבלן.

  )אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או מאחריות הקבלן לפי כל דין,  )ה

ק ו/או מאחריותו לפי תעודות אחריות עליהן יידרש הקבלן לחתום, גם לאחר תקופת הבד

. 1958-וכן לא יהא בו כדי לגרוע מתקופת ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח

הצדדים מסכימים בזה כי המועד הרלבנטי לתחילת תקופת ההתיישנות יחל עם סיום 

 תקופת הבדק והקבלן מוותר על כל טענה ולפיה

 :נורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמלצי – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את יקיימים צייתכן ובשטח העבודה 

נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על ימיקומם של כל הכבלים והצ

 שלמותם. 

ירים מיוחדים לבדיקת נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשיחפירות לגילוי הצ

מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת 

 הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על 

 נוסף.הקבלן ללא תשלום 

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח 

 . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלןמטעם חברות התקשורת צמוד של מהנדס הרשת 

 לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.

 ני חשמל/תאורה.אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתק

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא 

 תשלום נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין 

ות הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבוד

 בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות: – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים 

 בצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחריםבאזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שית

 לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בבעבודות רק כשיושלם הטיפול 

ורואים את או ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו  כךוצאה מהקבלן לא ידרוש כת 

 .בעת מתן הצעתו נלקח דבר זה בחשבון לוהמחירים כא
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 :אישור שלבי העבודה – 00.54

נדרש לקבל כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, ל

תנאי למתן אישור יהיה . ים הבאים אחריולפני שיכוסה ע"י אחד השלב המפקחאישור מטעם 

הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה 

לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של 

או לכל חלק /הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו

 ממנה.

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן 

וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות 

 כלשהן.

 

 שמירה על הנוף: – 00.57

ת ודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולהקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העב

 מחוץ לגבול העבודה )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי 

שיון ו/ או לוחות הזמנים של ימידה בתנאי הרבמשמרות  ו / או עבודות בשעות הלילה לצורך ע

 .הפרויקט

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע 

שיונות לעבודות לילה, על ידי יהעבודות לעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.

ל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח מנה

 וקידום לוח זמנים.

 לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .בעת מתן הצעתו נלקח דבר זה בחשבון

 

 ם ושאר אמצעי זהירותדימשר שמירה, גידור, -00.61

 
ן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו הקבל )א( .14

או  המפקחולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 
שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הגדר להיות 

 מ' לפחות.  2מסוג איסכורית או עץ בגובה 
 

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות  ב() 
 המנהל: 

 
 ( מבנה, לשימוש משרדי הקבלן. 1)  
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מטר, לשימוש  2.20מטר ובגובה  X 4.00מטר 3.00( מבנה נפרד בגודל שלא יפחת מ 2)  
במבנה יהיו דלת   משרדי המפקח.

נאותים ואטומים בפני מים ורוח.  אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה
ודים מצ כולל מיקרוגל, מקרר ומתקן מים המבנה יכלול שירותים ומטבחון

ברו לביוב ולמים זורמים, יותקן מזגן אויר, יסופק טלפון וקו והוא ושיח משרדל
ובמכונת צילום. מחיר הקמת המבנה כולל  , מדפסתיצויד במכשיר פקסימיליה

וכמו כן  כל תקופת הביצוע כלול במחיר העבודה. ריהוט, ציוד ואחזקה במשך
 מטר הכולל  שלוש  5.00/7.00מבנה הכולל חדר דיונים  במידות מינימום של 

ותקשורת , שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוחודלת חלונות 
WIFI . 

 .HDMIבור ' כולל חיבור על חוטי וחי50מסך    
 הריהוט יכלול:   
ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים  X80ס"מ 160ולחן משרדי בגודל ש 1   

 ומפתחות.
 כסאות חדר דיונים. 4כסא  משרדי מתכוונן ו1   
 כסאות לחדר דיונים . 12   
 כולל משטח חלק. 100/300שולחן לחדר דיונים במידות של  1   
 .160/220מ"ר לוחות נעיצה ולוח מגנטי במידות  20   
 

 .כסאות 8   
 מתלה לתכניות. 1   
 ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח. 1   
 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע.   
 הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום יומי ולתאורתו.   
כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו    

לפרקו ולסלקו מאתר סביבתו לכל תקופת הביצוע  ןו וניקיולשמור על ניקיונ
 העבודה עם השלמתה, ובאישורו של המפקח.

 וציוד לפינת הקפה . הכמו כן על הקבלן לשמור על מלאי ציוד משרדי. מים לשתיי   
( מחסן מתאים לאחסנת חומרים כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי 3)  

 החוזה. 
 

 ים.המשרדדונם לחניית רכב פרטי ברחבת  1ח חניה מאספלט בשטח של (משט4)  
 מפרט  כדלקמן:בהתאם לתחנת עבודה )מחשב(  –( מחשב 5)

 
 מפרט בהרכי

 או דומהCoolerMaster מארז
 Intel® Core i5-8400 2.8GHz Coffee מעבד 

Lake 
9שש ליבות |  MB Cache 

 שנות אחריות למעבד 3
 

'יפסטצ Prime H310M-K דגם Asus לוח לוח אם  
H310 

מובנה בלוח 5.1כרטיס קול   
כרטיס רשת קווי )חיבור חוטי לרשת( מובנה 
 בלוח
 VGA | DVI | USB3.1 הכולל יציאות

 
 
 

 סורק שולחני
 

Astra 6700 USB 2.0 Scanner או שווה ערך 
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 מדפסת
 

 או שווה ערך HP LaserJet 4100 -לייזר ש/ל 

 מסך
 

LG 19"   ערךואו שווה 

 (UPSאל פסק )
 

 

 
 תוכנה:  עבור כל התוכנות צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק.   
 
 

 מפרט בהרכי

 תוכנה

 או שווה ערךWindows 10 מערכת הפעלה

 או שווה ערך Msproject ניהול פרויקטים

 או שווה ערך Msoffice 2019 ניהול משרד

 
 

קבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עד תום המבנים האמורים יהיו רכושו של ה (א)
 העבודות לפי החוזה. 

לא ישמש את עובדי האתר ויהיה מופרד מריכוז הקבלן בגדר בגובה  המשרדיםמתקן  (ב)
מ' לפחות . הקבלן יהיה אחראי לשמירה על ניקיון ואבטחת  המתקן לכל תקופת  3של 

 הביצוע.

המותקן על גבי קונס' פלדה  2.5/6 שילוט האתר יבוצע על בסיס שלט גרפי  במידות (ג)
לחוק  101יציבה באישור קונסטרוקטור ובאישור הועדה המקומית בהתאם לתיקון 

 התו"ב 
 

 

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע  .1

 בשטחים מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות  הקבלן .2

 קבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

לים על כל האילוצים והמשמעיות התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגב .4

הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום 

 מדד לתשלום בנפרד.יפיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא ת

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66

כנון פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות ת 

 שיחולו על הקבלן ועל חשבונו.
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בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום,  .1

אישור וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה 

ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, 

 בודות משלימות לעבודות העיקריות.עבודות עזר או כע

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש  .2

בכתב הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז 

 שהגיש הקבלן בהצעתו.

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 נון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.תכ  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור  ותמוכיםדיפונים   .ב

וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או 

ת ותת לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים / תשתיות עליו

 קרקעיות.

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור. .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות Shop drawings .ה

 של אלמנט ריצוף, מסגרות וכדו'.

 תכן תערובות בטון. .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 לילה, הסדרי תנועה והתארגנות.עבודות לילה: תכנון עבודות  .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת  

האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו 

 .על כך בנפרד
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 פרק ראשון: כללי .1

 מבוא .1.1

( בפרויקטים Quality-Controlמפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות )
בקרת איכות״(. ״בהם ההתקשרות עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו )להלן: 

בהתאם לגישה זו, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע״י הקבלן היא חלק מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. 
העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה(, 

מידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת הבדק, שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי ההסכם וע
 כמפורט במפרט זה.

(, לשיטתנו ״בקרת האיכות״ כוללת ביצוע כל הנדרש לעניין זה Self-Quality-Controlמערכת בקרת האיכות העצמית )
ן והפעלתה תעשה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבל
  ISO 9000אומי ל-במימון ועל חשבון הקבלן )כולל שירותי מעבדה(. המערכת תפעל על פי העקרונות הכלולים בתקן הבין

ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה. במקביל יפעיל משרד הבינוי והשיכון, בתאום עם מנהל הפרויקט, מערכת 
ור של פעילויות המערכת לבקרת רמת הפרויקט, שתשמש כמערך לבקרה ולאיש( בQuality-Assuranceהבטחת איכות )

יונה איכות. כמו כן, ומבלי לגרוע ממחויבות הקבלן, יפעיל משרד הבינוי והשיכון באופן ישיר גם מערכת הבטחת איכות על
 )כמפורט להלן( שתפעל בפרויקט בהיקפים משתנים על פי צרכים ענייניים.

האיכות והבקרה המוגדרות במפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות הקבלן לכך, תהיינה  מודגש בזאת, שדרישות
תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה או יצרנים/ספקים אחרים. 

דרישות המתאימות שיבטיחו הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם יצרנים/ספקים, יכללו על כן את ה
קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, כל קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות 
בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי אי ביצוען והשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן אחריותו של הקבלן הינה 

ת הקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם ואחריותם זו אחריות כוללת, ולא תישמע טענ
פוטרת אותו מאחריותו הכוללת כלפי המזמין. כל המתבצע ומדווח במערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מידי במערכת 

 המשך(.ב 4הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעיל מיד עם תחילת העבודה )ראה פרק 

 בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים הכלליים של
 ההסכם, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.

 מטרות .1.2

בתחומים  מטרת מפרט זה לשמש מעטפת כוללנית מחייבת לכל פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה של דרישות/הנחיות
ה מקצועיים/טכניים ענייניים לבקרת איכות של הקבלן, כהשלמה להסכם לעבודות קבלניות של משרד הבינוי והשיכון )חוז

 על נספחיו( בנושאי בקרת איכות. 3210מדף 

 הגדרות .1.3

ול לגורם המוסמך לפעו/או  למועצה״ או ״המזמין״ הכוונה המועצהבכל המקומות בהם מצוין ״או המזמין:  המועצה
 לפי ההסכם. המועצהשל  המטעמ

 

רטיזציה של מסמכי משרדית לסטנד-עדה הביןבנייה של הוו-: המפרט הכללי לעבודותבנייה-המפרט הכללי לעבודות
החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה/מע"צ בהוצאת משרד 

 הביטחון )להלן גם ״הספר הכחול״(.
הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון באתר האינטרנט 

 הענייני.

מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכיל הנחיות והוראות המפרט הטכני המיוחד: 
יחס אך ורק לפרויקט מסוים או לפרויקטים מסוימים שעבורם שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות במפרט הכללי ומתי

 נכתב.

מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ושאושר ע״י הממונה מעבדה מאושרת: 
 .1953-)א( לחוק התקנים התשי״ג12על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 
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ון גם מי שהוסמך ואושר כאמור לבדוק את חוזק הבטון קים, בין היתר, בעבודות בטפרקים העוס-לעניין פרקים/תת
ן והתאמתו לתקנים של מרכיביו, של פלדת הזיון ושל פלדת הדריכה )לפי העניין(; לבדוק את התאמת הטפסות לבטון, לתק

 ולהנפיק תעודות בדיקה על כך.

מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלן שתפעל במהלך : מערכת בקרת איכות עצמית או מערכת בקרת איכות בפרויקט
ביצוע הפרויקט במטרה לבקר, לנתר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, היצרנים/ספקים וקבלני המשנה 
והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם תכניות ומפרטים, הכל באופן שקוף ומיידי 

 .המועצהעודית כפי שיתואר להלן ומאושרת על ידי במערכת מחשוב יי

מבצעת את פעילויותיה בשם משרד הבינוי והשיכון המערכת ארגונית/מקצועית איכות בפרויקט: -מערכת הבטחת
והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים של מערכת הבטחת 

רה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואשרור פעילויותיה, במשך כל תקופת הקיום של האיכות הינם בחינה ובק
 פרויקט.

בכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות, הכוונה להבטחת איכות של הפרויקט והקשר הרגיל והיומיומי של 
 הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.

 הל הבטחת איכות של הפרויקט מטעם המזמין.: מנמנהל הבטחת איכות

 : העובד האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.מנהל בקרת איכות )מב׳׳א(

בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל ממונה בקרת איכות תחומי )מב״את(: 
 מב״א.-בכפיפות ל

ופה שבין מועד קבלת ״צו התחלת העבודה״ ועד ליום סיום המבנה בפועל, כהגדרת מונחים אלה : התקתקופת ההקמה
 בתנאים הכלליים של ההסכם.

 : כהגדרת ״יום סיום המבנה״ בתנאים הכלליים של ההסכם.יום סיום המבנה

נים שנקבעו בהוראות בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לגרוע מלוחות הזמלוחות זמנים: 
 ההסכם.

 : הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי משרד הבינוי והשיכון או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון אישור.מאושר

 מך, קירות אקוסטיים, מיסעות גשרים ומבנים אחדים.ת-רקעיים, קירותק-לרבות מעבירי מים, מעברים תתמבנה דרך: 

 עודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו.: לרבות תקן מת״י )תקן ישראלי(

מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו מסמכים ישימים: 
במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם לפרקים של המפרט הכללי 

 לעבודות בנייה.

ימות של מסמכים ישימים מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשמחייבים:  -מים מסמכים ישי
מחייבים המוצגות בכל אחד מהפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, כשכל אחד מהמסמכים האמורים מחייב 

 במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה.

קצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשימות של : מסמכים ממכים מנחיםמסמכי רקע/מס -מסמכים ישימים 
פרט הכללי, כשכל הפרקים של המ-נחים המוצגים בכל אחד מהפרקים ותתרקע/מסמכים מ-מסמכי -מסמכים ישימים 

 אחד מהמסמכים האמורים משמש להנחיה מקצועית במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה.

 לות מפתחמי  .1.4

 בקרת איכות, הבטחת איכות, בקרת איכות עצמית, בדיקות, מדידות.

 מסמכים ישימים .1.5

המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה 
 .בפרויקטל בקרת האיכות התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו בהתאם למפרט זה, הכל בבקרה ש
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 מסמכים מחייבים .1.5.1

 כל מפרט מחייב ותקן  הקיימים  למלאכות השונות.

 מסמכים מחייבים למפרט זה הם:

 נייה.ב -כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים של המפרט הכללי לעבודות  .א

 כל  תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי  כולל  התקנים המצוינים  למטה.   .ב

(1 :9000ת״י  סודות ומושגים;י -כות ניהול איכות מער  
(2 :9001ת״י  דרישות; -מערכת ניהול איכות   
(3 :9004ת״י  ווים מנחים לשיפור ביצועים;ק -מערכת ניהול איכות   

(4 :10013ת״י  קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;  
(5 :14001ת״י  מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש;  

(6 :18001ת״י  רישות.ד -מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה   

 ,Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications" - J.L.Burati et al" FHWA-RD-02-095 .ג

2003. 

 "Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO .ד

 רקע/מסמכים מנחים-מסמכי .1.5.2

נחים בכל הפרקים של המפרט רקע/מסמכים מ-רט זה הם כל המסמכים המוצגים כמסמכימסמכים מנחים למפ
 בנייה.-הכללי לעבודות

 

 תפקידים, מבנה וארגון -פרק שני: מערך בקרת האיכות  .2

 כללי .2.1

 תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות .2.1.1

 -עילות פ-תחומי .א
 כללי

 ים להלן.מערך בקרת האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצג

 בתקופת ההקמה .ב

 בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים הבאים:

 (1 תחום עבודות כבישים וניקוז;
 (2 תחום גישור;

 (3 תחום עבודות קרקע וביסוס;
 (4 תחום עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת;

 (5 תחום עבודות פיתוח נוף;
 (6 וביוב.תחום עבודות צנרת מים 

תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרויקט וסוג העבודות המתוכננות, כגון 
 די הקבלן.י-תחום עבודות גישור ומבנים. למזמין הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על

 איכות-מהלכים עיקריים של מערך לבקרת .2.1.2

בהיבטי האיכות הנדרשת. –טים תכניות ומפר -וה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם מערך בקרת האיכות מהו
 מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים הבאים:
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קביעת תכנית ברורה של בקרת איכות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות  .א
 המפרטים.

לקטעים ומקטעים רלוונטיים  על פי תכנית  העבודה של   הפרויקטתכנית הבקרה  על ידי חלוקת  בניית  שלד  .ב
, ועל בסיס נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון )נספח הקבלן ]בתיאום מלא אתו[  ולוח הזמנים  התואם

 , כולל "עץ מבנה" )ראה סעיף ד' להלן(.4.7בפרק  יוכנסו למערכת המתוארת  –ד'( 

 אמת תכנית ב״א לשינויים בתכנון ובביצוע במהלך ביצוע פרויקט.הת .ג

 ספח ג'(.נ –)דוגמא  עץ המבנה לעבודות המבוצעות באתר.  עץ המבנה מפרט את כל פעילויות הפרויקטהתאמת  .ד

 ישור או פסילת ספקים, קבלני משנה  וחומרים לפני ביצוע .א -ביצוע שלבי הבקרה המוקדמת  .ה

יום הנהלים ע״י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי ביצוע מעקב ובקרה על ק .ו
הביצוע הכולל מעקב במערכת המחשוב המאושרת של עדכון רשימות התיוג והדיווח בהן, בתוצאות הבדיקות, 

 אי  התאמות ומסמכים.

תאם לדרישות כולל הכוונת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בה .ז
 הכנת פרוגרמה לבדיקות.

ביצוע בקרת מדידות. רשימות המודדים ונתוני המדידה יהיו חלק ממסמכי המסירה, וכן יעודכנו לגבי כל מנת  .ח
 עיבוד בנתוני אמת. 

 ביצוע הדרכות, סקרים ומבדקי איכות לעובדים, לקבלני משנה  ולספקים. .ט

 בטחת איכות בפרויקט.דיווח שוטף למנהל פרויקט מטעם הקבלן ולה .י

 הכנת דו"חות תקופתיים, כולל חודשיים, ודוח מסכם למסירת הפרויקט. .יא

 הכנת דיווחי  בקרת איכות לאבני דרך, שלבים ומסירה. .יב

חרים מתאימים וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים אמשנה וספקים -ניבחירה של קבל-בניית תהליכי .יג
 ת.בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודו

כי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים התאמות בתהלי-יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי .יד
לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. שימוש בפעילות "פעולה מתקנת" בהליך 

 העבודה .

האיכות והבדיקות המעבדתיות, בדרך שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות בקרת  .טו
 שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו, תוך עדכון מתמיד שקוף ומיידי במערכת המחשוב שאושרה.

 התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת איכות בפרויקט .2.1.3

ללי כבסיס לפעילות המערך לבקרת איכות ישמשו כל דרישות האיכות המפורטות בפרקים של המפרט הכ א.
 לעבודות בנייה ודרישות נוספות במפרט הטכני המיוחד, כולל מפרט זה.

את כל האמור לעיל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה שמועדי פעילויות הבקרה,  ב.
לוח נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו ב

 הזמנים של הפרויקט.

 תהליכים ודרישות סף לניהול מערך בקרת איכות .2.2

 ניהול מערך בקרת איכות .2.2.1

בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ו/או 
 גישור, שלה ניסיון מצטבר מוכח של ארבע  שנים  לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג זה.
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 אמצעים ועזרים לניהול של מערכת בקרת האיכות .2.2.2

ברשות הגוף שינהל את מערך בקרת האיכות של הפרויקט, יהיו אמצעים ועזרים מתאימים לניהול ולמעקב שוטף  .א
, אחר נתוני בקרת האיכות, כגון: מבנה מתאים לצורכי הפרויקט, תוכנות ייעודיות, נהלים, טפסי תיוג מתאימים

יוצגו לאישור רק של המועצה המקומית מצפה רמון שרו מבעוד מועד ע״י הבטחת איכות וכד'. אמצעים אלו יאו
 תכניות שאושרו בכתב לפני פרסום המכרז.

לא לאשר את כל אחד מהמתארים הנ״ל במידה ואינו תואם לנדרש, לפי ת המועצה למרות האמור לעיל, רשאי .ב
 בנושא איכות או בקרה. המועצהשיקול דעת בלעדי של נציג 

 בנה והיקף מערך בקרת האיכותמ .2.3

 אנוש-דרישות למשאבי -צוות לבקרת איכות  .2.3.1

 כללי .א

 .לפרויקטצוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע הנדרש 

 מנהל בקרת האיכות )מב״א( .ב

 ״מב׳׳א״(.בראש המערך לבקרת איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: 

 ת("איכות )מבא-ממונים תחומיים על בקרת .ג

על פי המפרט ת״(. )"״מבאב״א ובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי )להלן: מ-ת לבכפיפו (1
 ובהתאמה אליו( לפרויקטהמיוחד 

ממונה בקרת איכות תחומי שייקבע לכל אחד מהתחומים המקצועיים המרכיבים את הפרויקט, יהיה בנוסף  (2
 וצרכיו( רויקטהפמב״א ולא במקומו. )על פי גודל -ל

ת של תחום אחד או יותר. למרות האמור ובאישור הבטחת איכות "מצב שבו מב״א יהיה גם מבאלא יאושר  (3
 בפרויקט ועל פי שיקולה בלבד, יוכל מב״א לשמש גם כממונה בקרת איכות על התחומים הנדרשים.

 מנהל מעבדה באתר .ד

שתופעל באתר צוות מערכת בקרת האיכות יכלול ״מנהל מעבדה באתר״ שיהיה הממונה על מעבדת הבדיקה 
על   פי הצרכים שיוגדר על ידי  מנהל הפרויקט  בתיאום עם   –העבודה )על חשבון הקבלן(. אפיון  גודלה  והציוד 

 המטה  של משהב"ש.

 מודד .ה

 צוות מערכת בקרת האיכות יכלול מודד של הפרויקט )הכוונה למודד הקבלן(.

 תפקידים נוספים .ו

אנשי מקצוע נוספים  (1
מונו על פי היקף הפרויקט ותחומי העבודה הכלולים בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות בצוות בקרת האיכות י

 של המטלות הנדרשות ממערך בקרת האיכות.

השכלתם הרשמית  (2
וניסיונם המקצועי של כל אנשי הצוות לבקרת איכות בכל אחד מהתחומים יהיו זהים לאלה הנדרשים עבור 

 ושרו על ידי הבטחת איכות.ת באותו תחום, למעט במקרים חריגים שיא"מבא

 ריכוז נתונים נדרשים מצוות בקרת האיכות .2.3.2

בטבלה מצורפת  להלן מפורטות דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון מקצועיים לבעלי  .א
 התפקידים הבכירים במערך בקרת האיכות ואת הנוכחות המזערית הנדרשת באתר העבודה מכל אחד מהם.     

 פח ב'(.כח אדם )נס  –* טבלה מצורפת 



 

 93 

ורים מב״א בעל כיש-במקרים שבהם עבודות עיקריות בפרויקט הינן עבודות גישור ומבנים יהא ה .ב
כל על פי הטבלה המפורטת ה  –ת לעבודות גישור ומבנים. )במידה ואין מבא"ת תואם "כנדרש בטבלה בעבור מבא

 שבנידון(. לפרויקט

בקרת האיכות בכל אחד ההיקף הכולל של משאבי האנוש המקצועיים/הנדסיים בצוות  .ג
מהתחומים יבחן על ידי מנהל הבטחת האיכות על פי היקף הפרויקט ומידת מורכבותו ובתאום לנספח המיוחד 

 . לפרויקט

היקף הניסיון הנדרש וכן היקף הנוכחות הנדרשת של הצוות המפורט בטבלה לעיל, יהיה כמפורט  .ד
ים חריגים בלבד,  לתת אישור בכתב לחריגה במפרט הטכני המיוחד לפרויקט. המזמין יהיה רשאי, במקר

 מהדרישות הנ"ל על ידי הבטחת איכות.  

במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף בכמות ובתדירות מוגברת ביחס  .ה
לנדרש במפרט המיוחד. הקטנת כוח האדם ו/או נוכחות בתדירות נמוכה יותר תותר אך ורק באישור מנהל 

 הבטחת האיכות.

מינוי כל אחד מחברי הצוות לבקרת איכות של הקבלן מותנה באישורו של מנהל הפרויקט,  .ו
בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות באתר, שיהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה 

ייבים לנמק מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו ויושרו וזאת מבלי שמנהל הפרויקט ומנהל ה״א בפרויקט יהיו ח
שאי גם לדרוש החלפת כל אחד ראיכות באתר, -החלטה כזו. מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת

 מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק.

מנהל פרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לפסול מועמדים, גם אם הם עומדים  .ז
 יקול דעתו הבלבדית.שלהלן, וזאת לפי ש 2.1בדרישות הסף המפורטות בטבלה 

מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לדרוש הוספת משאבי אנוש בצוות  .ח
הבקרה במקרים בהם מערך בקרת האיכות אינו מטפל לדעתו ביעילות בצורכי הפרויקט וזאת ללא תשלום נוסף 

 לקבלן.

יכות, לפסילת אחד או יותר ניתנה הוראה על ידי מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת א .ט
מהצוות הנ״ל, ירחיקם הקבלן מאתר העבודה מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, שחייבים 

 באישורו של מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות.

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין .2.3.3

ל הקבלן וכן למנהל האיכות מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות למהנדס ביצוע ראשי ש .א
חת ידי מערך הבט-הכללי )במידה והוא קיים( של הקבלן אולם פעילות הצוות תהיה כפופה לבקרה שוטפת על

 האיכות בפרויקט.

 מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עמו. .ב

 הביצוע של הקבלן.אף אחד מאנשי הצוות לבקרת איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך  .ג

מבנה ארגוני בסיסי של המערך לבקרת איכות, הן מבחינת התפקידים והן מבחינת  .ד
 הזיקות/כפיפויות בין המרכיבים השונים מפורט בתרשים בנספח א׳ להלן.

 פרק שלישי: שלבי הבקרה .3

 כללי .3.1

ל שו, בעיתוי המתאים לכל שלב מערך הבקרה יתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה ל
 הקמת המבנה.

 יישום התוכנית לבקרת איכות .3.2

 יישום תכנית בקרת האיכות במשך כל תקופת ההקמה יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כלהלן:

 בקרה מוקדמת .3.2.1

 כללי א.
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 בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי ההקמה וכפי שיוצג בתרשים
 הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.

 נושאים לבקרה מוקדמת ב.

 בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים:

קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. בכלל זה חזרה על  (1
 הובלה של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.דרישות הייצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וה

דרישה לא סבירה, אשר תהווה   –קריאת התכניות והמפרטים לביצוע, והתראה על " דרישה בלתי אפשרית"  (2
 קושי בהשגת איכות בעת הביצוע.

 מבנים מפלדה,-אישור התאמת מפעלים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט ובטון, רכיבים טרומיים, רכיבי (3
 שקיה גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה באתר.ה-שמל, רכיביח-מוצרי

ות אישור יצרנים/ספקים, כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין השאר יבוצעו בדיקות מוקדמ (4
ים, תערובות אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים )כולל קביעת נוסחאות מילוי ואגרגט-של חומרי

ונוף, מוצרי בטיחות ותמרור ובדיקת מוצרים חרושתיים מסוגים  השקיה, גינון-העבודה(, מוצרי חשמל, רכיבי
ת אקוסטיים, בטיחות, קירו-למעקישונים הנרכשים עם תו תקן ו/או אחריות יצרן )סמכים, תפרים, רכיבים 

 קולטנים, אבני שפה וכו'(.

 בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם. (5

 עבודה.-אישור ציוד ייעודי וצוותי (6

 בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה. (7

 יך הבקרה המוקדמתמשתתפים בהלג.      

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת עבור כל אחד  (1
 מהנושאים המבוקרים.

בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, מתכנן הפרויקט בתחום הענייני, מב״את של  (2
איכות -קרתמשנה, נציג ב-נה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלןשמ-תחום העבודה, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן

 יכות במפעל היצרן(.א-של קבלן המשנה ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת

 אישורד.     

אישור הליך בקרה מוקדמת ע״י כל המשתתפים יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין נקודת 
 הלן.עצירה כמפורט ל

 בקרה שוטפת .3.2.2

 כללי .א

פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע באופן שוטף בהתאם לדרישות במסמכי ההסכם, בעיקר המפרט  (1
הכללי והמפרט הטכני המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות 

 של הקבלן.

 דידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.הפעילויות כוללות פיקוח, בדיקות מעבדה, מ (2

אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות ״נקודות בדיקה״ ו״נקודות עצירה״ )שמועדן משתנה  (3
 בהתאם להתקדמות הפרויקט( ודיונים שבועיים קבועים, על פי הפרוט המובא להלן.

 נקודות בדיקה .ב

 ם במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך המזמין.בדיקה הן מצבים/אירועי-נקודות (1
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שעות לפני  24ידי הקבלן לפחות -הודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על (2
 התרחשותה החזויה.

שום פעילות  נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב (3
 במקרה זה.

״דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי  - 3.1בדיקה מפורטות בטבלה -דוגמאות לנקודות (4
 עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח

ות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקוד
נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי 

 דרישתם.

למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי משרד הבינוי והשיכון  (5
 נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה כמוגדר להלן.לשנות את הגדרת 

 נקודות עצירה .ג

נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג  (1
 משרד הבינוי והשיכון, לפני המשך העבודה.

חות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכ (2
נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. 

 תאמה, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו״ב.ה-נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של אי

לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן  זימון-חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי (3
שעות לפחות לפני קיום  72ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 

 הפעילות העניינית.

ון לפחות בין יתר נקודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עלי (4
נקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס ל״דרישות סף  - 3.1בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה 

קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות 
קבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקודות אלו הן בגדר חובה ועל ה

 בתחומים אלה והן בתחומים הנוספים בתאום עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט,  (5
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת  בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, לעשות כן.

למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך 
 העבודה ללא כל עיכוב.

 ים וביוב,: דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מ3.1טבלה 
  עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת, עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים.

 ל ידי בקרת איכות.ע–טבלה זו הינה דוגמא  שתעובד לטבלה מתאימה לפרויקט 

 הערות
 דווח/זימון מתכנן

 שלב עבודה נקודת בדיקה נקודת עצירה
 ביסוס מבנים

תכן 
 מבנה

 כללי

 אשון לפרויקטדיון ר  + + + + 

 3אי התאמה מרמת חומרה   + + + + דווח למתכנן

 עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז

 עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית  + +   

 יישום ראשוני של יריעות שריון סוללות מילוי  + +   

 מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים +     

 סעה מסוגים שוניםמעבר בין שכבות חומרי מ +     

 תחילת עבודות סלילה בשכבה אספלט עליונה  + +   

 עבודות גישור ומבנים

 קידוח כלונס ראשון במבנה  +  + + 

 קידוח כלונס ראשון בנציב חדש  +  + + 

 בדיקות בנטונייט +     
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 בדיקות חוזק וטיב פלדה +     

 אישור תמיכות/טפסות +     

 ב קצהיציקת נצי  +   + 

 יציקת עמוד ראשון במבנה  +   + 

 בדיקות סומך וחוזק בטון +     

 בדיקות אולטרסוניות/גאמא +     

 יציקת מיסעה/תקרה  +   + 

 התקנת סמכי גשרים  +   + 

 הרכבת תפרים  +   + 

 רכיבים לקירות מקרקע משוריינת  +  + + 

 אישור סופי של רכיב  +   + 

 אורת חוץ ותקשורתעבודות חשמל, ת

 שלב עבודה נקודת בדיקה נקודת עצירה דווח/זימון מתכנן הערות

 התקנת עמוד תאורה ראשון  + + 

 התקנת מרכזית חשמל ראשונה  + + 

 התקנת ארון בקרה ראשון  + + 

 רקעית לפי תכניתק-הנחת צנרת תת +   

 עבודות מים וביוב

 דה(בדיקת שיפוע )ביוב להולכה בכבי  + + 

 אישור ביצוע מילוי חוזר )ביוב להולכה בכבידה( +   

 עבודות פיתוח נוף

 פריסת קטע צנרת השקיה ראשון  + + 

 התקנת ארון השקיה ראשון  + + 

 דיונים שבועייםד.      

מנהל בקרת האיכות )מב׳׳א( יחד עם מנהל ביצוע של הקבלן, יתאמו עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות  (1
 מטעם המזמין, דיונים שבועיים בנושאים שוטפים של בקרת איכות. קיום הדיונים השבועיים הוא חובה!

ׂ ( ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים  (2 עפ״י שיקול דעתו יזמן מב״א ממונים על תחומים נוספים )מב״את
 במערך הפיקוח והבטחת האיכות.

ף לדיוני התאום השבועיים הנערכים בהשתתפות מנהל הפרויקט ונציגי מודגש כי דיוני בקרת האיכות יהיו בנוס (3
 הקבלן.

 בדיקות קבלה .3.2.3

בדיקות קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת מסירת שלבי  .א
 העבודה או המוצר המוגמר למזמין.

כדי ביצוע העבודה ובחלקן  בדיקות קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעילויות בקרת האיכות שנעשו תוך .ב
העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו בדיקות המבוצעות רק עם סיום 
 לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.

בדיקות הקבלה  .ג
בסיום עבודות הסלילה, יבוצע סקר ליקויים מלא בשיטת  יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. בין השאר,

Paver. 

 בקרה של אי התאמות .3.2.4

 כללי א.

בים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי מסמכי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד התאמה של רכי-אי
 משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, יבנה הקבלן שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות.

 התאמות-סיווג ודרוג אי ב.
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 פי חומרה-רוג עלסיווג וד(     1

 י חומרתן, בהתאם לדירוג הבא:פ-השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על

 1התאמה מדרגה -אי (1)

יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות המזמין או התאמה קלה, ה-אי
ת הקבילות, לרבות חריגה המאפשרת למנהל הפרויקט חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיו

 לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.

 2התאמה מדרגה -אי (2)

חריגה מדרישות המפרט הכללי והתקנים, בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, 
 או הכרח בתיקון אפשרי להתאמה למפרט  באישור הבטחת איכות, באישור מתכנן.

 3התאמה מדרגה -אי (3)

-)א( חריגה מדרישות המפרט הכללי והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי
 תאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.ה-. אי2התאמה מדרגה 

 )ב( אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

 התאמה-אי פי סיבות-סיווג ודרוג על(     2

מות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי הסיבה/מקור לבעיה )יצרן/ספק חומרים רהתאמות עפ״י -( בנוסף לסיווג אי1)
 או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה כלשהו, וכו'(.

 דיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. (2)

 התאמות-טיפול באיג.    

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מידית למנהל ביצוע של הקבלן, למנהל הפרויקט   (1
ולמנהל הבטחת איכות. כמוכן, תוצג ע״י בקרת איכות שיטה לטיפול באי התאמה לאישורם של מנהל 

 הפרויקט והבטחת איכות בפרויקט. השיטה תפורט ותתועד במסמכי הקבלן לאחר אישורה.

ל עוד לא אושרה שיטה כאמור, הרי שהדיווח צריך להיות יומי, לרבות ידי הקבלן וכ-כל עוד לא הוצגה על
 .1התאמה בדרגת חומרה -במקרים של אי

 ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות כאמור לעיל.  2תאמות בדרגת חומרה ה-אי

כלשהו לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה  במהלך תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או לא ימשיך בבניית רכיב (2
 ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הפרויקט והבטחת איכות בפרויקט.

התאמות מסוגים -תוצאות של פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערך הבטחת האיכות שיגלו אי (3
לו. הקבלן יטפל באי שונים, יועברו לקבלן במתכונת של ״דרישה לפעולה מתקנת״ העניינית לליקויים שהתג

 ההתאמות בהתאם למדדים שפורטו לעיל.

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודו״חות ביצוע לאחר 
 דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

 תיעודד.     

כך, רמת החומרה של אי מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על  (1
ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכדי. )הכל באמצעות 

 (4.7מערכת המחשוב המתוארת בפרק 

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו״ח מפורט, הכולל את כל אי ההתאמות  (2
 חות שטרם נפתרו.התאמות פתו-ותרו אישטופלו ומוודא שלא נ
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מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע״י מערך הבטחת איכות בפרויקט  או בסיורי פיקוח עליון )״דרישה  (3
רוכז עם כלל רשימת אי ידי הקבלן במ-לפעולה מתקנת״ כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 ההתאמות בפרויקט.

 אי סגירת אי התאמותניכויים בגין  ה. 

כל אי התאמה שנפתחת  במהלך  הפרויקט ע"י בקרת איכות או הבטחת איכות או מנהל הפרויקט תטופל  (1
 בזמן ובאיכות הנדרשת.

בעת פתיחת אי התאמה יציג  הקבלן באמצעות בקרת איכות את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.  מועד זה  (   2
 יבחן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט.

במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן  לסגירת  אי התאמה רשאי  מנהל  הפרויקט  לקבוע תאריך  (   3
 יעד סגירה.

בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן עבור לו"ז הנדרש  (   4
 רוטוקול הישיבה  השבועית.לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי התאמות יירשמו בפ

באם מסיבה כלשהי חלף זמן סגירת אי התאמה וטרם נסגרה, תינתן לקבלן אפשרות להציג את סיבת דחיית  (  5
 סגירת אי התאמה. ההחלטה תהיה של מנהל הפרויקט האם לאפשר דחייה נוספת ללא ניכוי.

 שר ועד מועד הסגריה בפועל.כמות ימי האיחור עבור אי התאמה תחושב ממועד הסגירה המאו (   6

בגין  החריגה  ממועד סגירת  אי התאמות  בפרויקט ינוכה מחשבונו החודשי  של הקבלן  סכום  השווה לכמות  (  7
 .3.2.4.2 –ו  3.2.4.1ימי האיחור, לכל אי התאמה בנפרד, כפול הניכוי הכספי בהתאם למפרט זה ראה טבלאות 

 

 

 מלש"ח: 25בהם  ערך החוזה הקבלני עד ויקטים  שערכי  הניכוי לפר -3.2.4.1טבלה 

 יום()₪/הניכוי  מהות הניכוי

 200 1חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 500 2חריגה ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 

 1000 3חריגה  ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 

 מלש"ח. 25מעל  רכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלניע– 3.2.4.2טבלה 

 יום()₪/הניכוי  מהות הניכוי

 500 1חריגה  ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 1000 2חריגה  ממועד סגירת  אי התאמה בדרגה 
 3000 3חריגה  ממועד  סגירת  אי התאמה  בדרגה 

 פרק רביעי: מסמכי ורשומות מערכת האיכות .4

 כללי .4.1

ת ההקמה יכללו תכנית האיכות ונהלי בקרת האיכות המאושרים, מסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופ
 רשומות ודיווחים.

 תכנית בקרת האיכות של הפרויקט .4.2

 כללי .4.2.1

בתוכנית בקרת האיכות המאושרת הייחודית לפרויקט יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות בפרקים של המפרט 
 ן היתר גם הנושאים הבאים:הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, וביניהן ייכללו בי
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פרוט המתווה הארגוני של מערך בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי  א.
הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט 

 .משרד הבינוי והשיכוןמטעם 

 וות בקרת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם, הכשרתם ותחום אחריותם.פרוט של הרכב צ ב.

פרוט נתוני המעבדה שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי הכשרה והסמכה של מנהל מעבדה באתר וטכנאים  ג.
 אחרים.

 נתוני צוותי המדידה והכשרתם. ד.

 ורי עיסוקם והכשרתם.רשימות קבלני משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואיש ה.

תכניות פיקוח ובדיקה, הכוללות נוהלי עבודה ותרשימי תהליכים לשלבי העבודה ולשלבי הבקרה השונים עבור  ו.
לות של מערך בקרת האיכות״ לעיל(, כולל נוהלי ״תחומי הפעי - 2.1.1כל אחד מתחומי העבודה )כמפורט בסעיף 

 התאמות. -מעקב וטיפול באי

 ״תכנית ושכיחות הבדיקות״ להלן. - 5.1.2לפרויקט, כמפורט בסעיף תכנית בדיקות  ז.

 ״נוהלי ביצוע למדידות״ להלן. -5.2.2נוהלי ביצוע למדידות, כמפורט בסעיף  ח.

נוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל תכנית דיונים בין מערך בקרת האיכות לבין שאר הגופים המתאימים במערכת  ט.
 נהלת הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכון ומערכת הבטחת האיכות(.)גופי הביצוע של הקבלן, ה

ת י.   פרוט תכנית לדו״חות מופקים  דו״חות מסירה של מוצר מוגמר, טפסי דיווח  מסוגים שונים,]במערכת , דו״חו
 ממוחשבים, נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'.

כגון ידי המזמין )-בקרה, ערוך בתוכנה מוכרת שתיקבע עליא. לוח זמנים מפורט של הפרויקט, בו יצוינו גם תהליכי ה
Microsoft Project.) 

 מועד הגשת תכנית האיכות למנהל הפרויקט .4.2.2

יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה, יעביר הקבלן לאישור למנהל הפרויקט מטעם  21-ככלל, לא יאוחר מ א.
לאה של הפרויקט, כולל כל הנהלים הענייניים עותקים מבוקרים של תכנית האיכות המ 3משרד הבינוי והשיכון 

הקשורים למערכת האיכות של הפרויקט, כולל התקשרות עם החברה המאושרת על ידי משרד הבינוי השיכון 
 להפעלת התוכנה הייעודית.

ב.  למרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת תכנית האיכות של הפרויקט בשלבים, אך ורק באישור מראש ובכתב של 
יום מיום מתן צו  60רויקט ובלבד שהשלמת כל תכנית האיכות במלואה תעשה לא יאוחר מחלוף מנהל הפ

 התחלת העבודה. בשלב זה כל עץ מבנה יהיה מוכן ותואם לפרויקט.

שלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלבדית ע״י מנהל הבטחת האיכות. התכנית תעודכן על פי הצורך ועל פי  ג.
 לך כל הפרויקט להתאמה מלאה לדרישות.הדרישות מהבטחת איכות במה

אישור תכנית האיכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל באתרי הפרויקט. ניתן יהיה לאשר את תכנית האיכות  ד.
בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי שלגביה לא אושרה תכנית האיכות. מובהר, כי 

שורה של תכנית האיכות, לא יהיה בו כדי להוות עילה להארכת משך יא-עיכוב בתחילת העבודה כתוצאה מאי
 הפרויקט.

 שינויים במסמכי האיכות .4.2.3

יבוצעו באופן מיידי  -תכנית בקרת האיכות של הפרויקט וכן נוהלי העבודה והבקרה  -שינויים במסמכי האיכות  א.
י תכנון וביצוע בפרויקט או י הערות או לקחים המופקים תוך תהליך העבודה או במקרים של שינויפ-על

 במקרים בהם נמצא כי אין הם משקפים כיאות את שיטות העבודה העדכניות.

כל שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו, בתיאום  עם מנהל  ב.
 הפרויקט.
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 נוהלי בקרת איכות, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים .4.3

 כללי .4.3.1

. במסגרת ״שלבי הבקרה״-3בקרת איכות והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בפרק תכניות 
 תכניות אלו ייכתבו תכניות בדיקות עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם.

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת .4.3.2

 -3.2.1ם בתהליך זה כמפורט בסעיף נוהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת יטפלו בכל הנושאים הכלולי א.
-״בקרה מוקדמת״ לעיל.  הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע של בקרה מוקדמת על ציוד, חומרים, צוותי

 כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'., ביצוע באתרים

 ת מותרים(עבודה. )יכילו דרישות וגבולו-הנהלים יבהירו את המדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי ב.

במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב מתכננים/יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון:  ג.
מהנדס הקרקע והביסוס, מהנדס המבנים בעבודות בנייה וגישור מהנדס החשמל, מתכנן הכביש ואדריכל הנוף 

   ים השונים .וכיו״ב. זאת לצורך בחינת ההיבט

ין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע )הגשות(, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת איכות הנהלים יגדירו, ב ד.
 בפרויקט.

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת .4.3.3

״בקרה  -3.2.2נוהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  א.
של בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת  שוטפת״ לעיל. הנהלים יתארו את השיטה ואופן הביצוע

 שנה וכל פעילות יצרנית הקשורה בביצוע הפרויקט.מ-רכיבים, ביצוע עבודות באתר ואצל קבלני

שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח באמצעות תיאור מילולי וכן  ב.
 תהליכים.באמצעות תרשימי זרימה לתיאור ה

אבני דרך, כ״נקודות עצירה״ ו״נקודות בדיקה״, יסומנו בברור בכל אחד מהתהליכים המבוקרים. בסימון אבני  ג.
הדרך, תינתן, בין היתר, התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים הנדרשים בחוק, כדוגמת חוק 

 התכנון והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בטון וגישור.

 איכות בפרויקט.-הנהלים יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת ד.

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה .4.3.4

 - 3.2.3נוהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף  א.
והשיטה בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע ״בדיקות קבלה״ לעיל. הנהלים יפרטו את האופן 

 מסירה של שטחים, רכיבים ומוצרים לידי מנהל הפרויקט במהלך העבודה ובסיומה.

נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע )מתכננים, בקרת  -הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה  ב.
 ( והגופים הממונים על קבלת הפרויקט.'איכות, מנהל פרויקט, וכו-איכות, הבטחת

מובהר בזאת כי המזמין רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה והמסירה של  ג.
 כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.

 התאמות-נהלים למעקב ולטיפול באי .4.3.5

 ״בקרה של אי התאמות״ לעיל. -3.2.4התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף -נהלים לטיפול באי א.

נהלים אלה יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת חומרתן השונה, ואת דרכי הפעולה  ב.
לטיפול באי ההתאמות מול הגופים השונים המעורבים בנושא, יחד עם אישורי המתכננים והיועצים 

 המקצועיים.

את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישורים לנציגי הבטחת איכות מטעם  הנהלים יגדירו, בין השאר, גם ג.
 המזמין.
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 עץ המבנה .4.3.6

עץ המבנה מפרט את כל שלבי העבודה באתר ומחלק אותו למשימות ביצוע בכל שלב תהליך ההקמה. כל שלבי 
טחת האיכות הבקרה יתממשקו יחד  עם עץ המבנה, ויותאמו לכל שלב בתהליך ההקמה.  עץ המבנה יוכן ע"י הב

 וייערך ע"י בקרת האיכות.  )ראה דוגמא לעץ מבנה(

 *  על חברת בקרת האיכות לקיים הדרכה על עץ המבנה הערוך במעמד מנהל הפרויקט ונציג ה"א.

 בקרת מסמכים ומידע .4.4

האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים הינן של מנהל הבטחת איכות בפרויקט. הקבלן יזהה כל חלק 
בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי 
העותקים. בעת עדכון מסמך יוודא הקבלן הפצת המסמך המעודכן לרשימת התפוצה המתאימה. הכל באמצעות מערכת 

של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות  המחשוב. בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים
והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי 
המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר 

 כים. )באמצעות מערכת המידע(גישה מידית לאותם מסמ

 זיהוי מוצרים ומעקב .4.5

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. במידת הצורך ולפי שיקול 
בודה קטעים, מקטעים, שכבות ותת שכבות( על עמשנה) אזורי -דעתו של מנהל בקרת איכות, אתר העבודה יחולק לקטעי

פשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה. באמצעות מנות עיבוד לכל עבודה . מוצרים המיוצרים באתר או במפעל מנת לא
 ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך

לופין זמן אשפרה מדף״ )או לחי-רך מוגבל של ״חייאיתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים. מוצרים בעלי או
 כון בהם.נ-מזערי נדרש( יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי

 דו"חות בקרת איכות של הקבלן .4.6

 כללי .4.6.1

פי -כל הדיווחים של הקבלן יופקו ממערכת המידע, במתכונת שתפורט בתוכנית האיכות של הפרויקט על א.
 הנחיות המזמין.

חות יימסרו כמסמכים מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות דו״-חלק מה ב.
 בפרויקט.

כל הדיווחים ייבדקו ויאושרו על ידי מב״א. החותם יצהיר בסוף הדו״ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם  ג.
 בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא חריגים שידווחו במפורש.

 ודשייםות שבועיים וחו"חד .4.6.2

 הקבלן יפיק דו״חות שבועיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה שנעשו בתקופת הדיווח. א.

כמו כן  יספק הקבלן, בנוסף, גם דו״חות חודשיים מצטברים, מופקים מהמערכת ומלווים בחומר נלווה של  ב.
 תמונות ,תכניות עדות וכו'.   

 הבא לכל פעילות בעבודה:הדו״חות יכללו, בין השאר, את המידע  ג.

תקופת הדו״ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות  (1
 שהסתיימו.

 עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, עבודות בטון, עבודות אספלט, וכדי(.-שלבי (2

 עקב שוטף, בדיקות קבלה(, מיקומם וסוגם.שלבי בדיקה בבקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מ (3

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הענייניים(, כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או  (4
יינקטו. לגבי תוצאות של בדיקות שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר בדו״ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. 

 וח יצורפו לדו״ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיו
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 תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם. (5

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. (6

התאמות -איכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות, של אי-התאמות וליקויי-פרוט עדכני של אי (7
 סגרו.פתוחות ושל כאלה שכבר נ

 איכות.-איכות באתר בכל הקשור בבקרת-הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או מנציגי הבטחת (8

תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע״י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב  (9
 העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

 החישובים הדרושים לניכויים מהתשלומים המגיעים לקבלן בגין ליקויים. (הכנת10

(הכנת דו״חות המתבקשים על ידי המזמין. הדו״חות יימסרו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות 11
 בפרויקט.

 ד.   הדו״חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים הבאים:

 ובכבישים. עבודות עפר ומילוי בסוללות (1

 עבודות סלילה )שכבות מצע, שכבות תשתית/אגו״ם, מיסעות אספלט, וכו'(. (2

 עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס ולדיפון. (3

 עבודות בטון יצוק באתר. (4

 תמך מקרקע משוריינת.-הקמת קירות (5

 עבודות חשמל ומערכות שירות שונות (6

 ומערכות ביוב. מים-עבודות ניקוז, מערכות אספקת (7

 עבודות גינון והשקיה, עיצוב ופיתוח נופי. (8

 שאר העבודות בפרויקט. (9

 דו״חות קבלה בתום ההקמה .4.6.3

יום מיום סיום המבנה בפועל, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, בנוסף לתוכניות  60עם תום תקופת ההקמה, תוך 
מסכם מיוחד של בקרת האיכות, שיכלול, בין  נייה, דו״חב-עדות ולתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי לעבודות

 היתר, את הנושאים הבאים:

א. ריכוז של כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה ממערכת המידע , ההתכתבויות ותיקונים של 
 תאמות מתוך דוחות המערכת בהתאם להנחיות המזמין.ה-אי

ול תוצאות הבדיקות יפורטו מדדי הקבלה והמסקנות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום ההקמה. אל מ ב.
הנובעות מהם. תוצאות הבדיקות יימסרו למנהל הפרויקט ו/או למנהל הבטחת איכות בפרויקט בפורמט 

 שייקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון.

בודות ( בהתאם לנדרש במפרט הכללי לעAs Made -עדות )תכניות מדידה לאחר ביצוע -פרויקט/ תכניות-תיק ג.
 בנייה.

 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .4.7

בכתב לפני פרסום המכרז  המועצהמערך בקרת האיכות של הקבלן ישתמש במערכות תוכנה ייעודיות המאושרות ע"י 
שתאפשרנה ביצוע והצגה נוחה וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת האיכות. מערכות התוכנה תאפשרנה, בין 

 היתר:

 שוטה של התוצאות מפעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערך בקרת האיכות.הקלדה פ א.
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הזמנת בדיקות מעבדה דרך התוכנה. קליטה ישירה לתוכנה של תוצאות בדיקות המעבדה. הצגת קשר חד ערכי בין  ב.
 הזמנת בדיקה לבין תעודת בדיקה שהתקבלה. 

 ורך כל תקופת הפרויקט. יצירת בסיס נתונים של כלל ממצאי בקרת האיכות לא ג.

 הצגת  תוצאות הבדיקות מול הדרישות במפרטים והפקת דו״חות מתאימים. ד.

איכות בהתאם לעץ מבנה וחלוקת הפרויקט בהתאם להתקדמות הפרויקט בניית תוכנית -תכנון הפעילויות של בקרת ה.
 בקרה השבועי מבוסס על תוכנית העבודה של קבלן המבצע.

 ניות העבודה של מערכת בקרת האיכות. )באמצעות מערכות המידע(הצגת נוהלי ותוכ ו.

 ריכוז והצגה של דו״חות תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות. ז.

ח. בשלב סיום הפרויקט. בניית תיק בקרת איכות למסירה במדיה מגנטית על בסיס מסמכי בקרת איכות הנשמרים 
 Microsoft office ה בנוי בהתאם לעץ מבנה הפרויקט ומורכב מקבצי בתוכנה במהלך הפרויקט. תיק בקרת איכות יהי

 המאפשר לעיין במסמכים ללא תוכנת בקרת איכות.

וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של הנתונים לגיליונות  [בהזנתו למערכת המחשובמבנה הנתונים יהיה טבלאי ]
בהמשך, במתכונת שתוגדר ו/או תאושר על ידי  נתונים-( לצורכי עיבודיMicrosoftשל  EXCELאלקטרוניים )כגון 

המזמין. המערכת הממוחשבת תאפשר גישה )במצב קריאה בלבד( לנציגי מערכת הבטחת האיכות באזור נתונים של בקרת 
איכות וכן גישה מלאה לצורך פעולה ושמירת נתונים  באזורים אחרים המוגדרים כאזור הבטחת איכות. המזמין שומר 

לספק תוכנה ייעודית שתתאים לדרישות האמורות לעיל, כולן או חלקן, וזאת לרבות אף תוך חיוב  לעצמו את הזכות
לפני פרסום המכרז ותבחר על  המועצהרישוי לתוכנה מאושרת זו. על התוכנה להיות מאושרת ע"י -הקבלן לשאת בעלויות

ויקט יועברו לרשות משרד הבינוי והשיכון, יום מצו ההתחלה. עם סיום הפר 21ידי הקבלן לפני הגשת תכנית האיכות תוך 
במדיה מגנטית, לפי הנחיותיו, כל נתוני הבדיקות והדו״חות השונים שנצברו בתוכנות האמורות לעיל במהלך הקמת 

 .הפרויקט )כולל הדפסה על פי דרישה מתוך המערכת והשלמות נדרשות(

 פרק חמישי: בדיקות מעבדה ומדידות .5

 בדיקות מעבדה .5.1
 ראה גם "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן" במסמכי עזר במפרט הזה.              

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות .5.1.1

-מעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות תהיה מעבדה שתסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. הפעלת המעבדה תבוצע על
 ידי מנהל בקרת איכות תוך דיווח אוטומטי  להבטחת האיכות  והפיקוח .

 ושכיחות הבדיקות תכנית .5.1.2

הקבלן יכין תכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה  א.
לאישור מנהל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים 

 במפרטים הטכניים ובתקנים הענייניים.

קנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב״א שכיחויות נדרשות ויציגן כאשר המפרטים או הת ב.
 בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.

תכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחת  ג.
-סעיף א' ו-בני הדרך המתוכננות. תכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט במא

 ב׳ לעיל.

התאמות שיתגלו תוך כדי מהלך הפרויקט תהיה -שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ד.
 גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או הבטחת האיכות.

ם וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא תאושר ע״י נציג הבטחת מוצרי ה.
 האיכות.
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 לוח זמנים לקבלת תוצאות .5.1.3

מעבדת הקבלן תעביר תעודות מעבדה של תוצאות הבדיקות הנ"ל תוך פרק זמן המאפשר את המשך ביצוע 
 העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט להלן:

 אות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין.המעבדה תספק תוצ
 שעות מסיום הבדיקה.  48המעבדה תספק תעודות עם תוצאות הבדיקות מודפסות וחתומות תוך 

 ימים. 10המעבדה תספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בטון תוך 
 ימים. 31המעבדה תספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 

 ימים לסגירתו. 7ויינתן  3הזמנים ייפתח אי התאמה בדרגה עבור אי עמידה בלוח 

 ניתוח תוצאות הבדיקות .5.1.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף לבחינת  א.
 עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

ת תהליכים )כגון תרשימי בקרה למיניהם, מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקר ב.
ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן )על סמך המידע שיופק 

 ממערכת המידע ואחרי העברתו לפורמט אקסל וניתוח(

ם, זיהוי גורמים יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויי ג.
 תאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.ה-לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי

 מדידות .5.2

 צוות המודדים .5.2.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל. א.

ותים בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי נפרד מעבודתו מתן שיר ב.
למערך בקרת האיכות של הפרויקט, כולל מסירת מידע מידי לכל מנת עיבוד לפני ובמהלך ביצוע המנה באופן 

 שיירשם במערכת המידע לפני אישור מנת העיבוד.

 מערך מטעם המודדים צוות עם בצוותא מדידות האיכות בקרת מודדי צוות יבצע מתפקידו כחלק ג.

 האיכות( תהבטח דרישת פי האיכות.)על הבטחת

 מוסמך. מודד ע״י מבוקרים יהיו בפרויקט המדידה מסמכי כל ד.

 נוהלי ביצוע למדידות .5.2.2

 בנוגע ההסכם בדרישות עמידה לאפשר מנת-על בשטח המדידות לביצוע מסודרים עבודה-נוהלי יפותחו א.

 מפלסים, למידות, בהתייחס ולמפרטים, לתוכניות בפועל הביצוע של ההתאמה והבטחת למדידות

 יסודות גשרים, מים, )מעבירי המבנים וברכיבי והסלילה העפר בעבודות מותרות וסטיות במרחב מיקום

 איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות הפרויקט, מנהל לאישור יוגשו הנהלים וכו'(. תאורה, לעמודי

 בפרויקט.

 הבאים: בנושאים היתר, בין יטפלו, המדידות ביצוע נוהלי ב.

 ישראל. למיפוי המרכז של BM^ החדשה ישראל לרשת קשורות קבע-ותנקוד מערכת הקמת (1

 העבודות. תחילת לפני קיים מצב של מדויקת קביעה (2

 כלונסאות, כגון: בביצוע, מרבי דיוק הדורשים רכיבים של ולאחריה יציקה/הרכבה לפני מדידות (3

 ות.האיכ בקר אל מיידי מידע והעברת-וכדי. תאורה ולעמודי לגשרים יסודות

 באמצעי שימוש תוך וכו', בדחיקה אופקי בקידוח בתעלות, ושוחות קרקעית-תת צנרת הנחת על בקרה (4

 סיומו. עם ומייד ביצוע לפני מידע ומתן שיטה לכל הייעודיים המדידה



 

 105 

 של ועובי ביניים-רומי כגון: למיניהן סלילה-בעבודות ביניים-ומפלסי שכבות-עובי על שוטפת בקרה (5
 וכו'. חפירות, מצעים, בסוללות, וימיל-שכבות

 וכו'. תאורה עמודי של ובמפלסים במיקום הצבה (6

 המנות( אישור עם העבודה במהלך )גם תשלום. לצורכי ונפחים שטחים מידות, קביעת (7

-לחצי אחת של בתכיפות בשטח המדידות את המשמש המדידה ציוד של תקופתית פנימית ביקורת (8
 הבטחת מערך עם בתאום המדידה ציוד לבדיקת מתקן הקמת היתר בין כלולת הביקורת לפחות. שנה

 האיכות. בקרת מערכת דו״חות-ל יצורף מתאים ביקורת דו״ח הנחיותיו. פי-ועל האיכות

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .5.2.3

 ואלו באתר המופעלים והבדיקה המדידה מכשירי של ותקינותם דיוקם את יוודא האיכות בקרת מערך א.

 משנה.-וקבלני ומוצרים חומרים יצרני/ספקי אצל עליםהמופ

 מדידה כלי וכל מעבדות להסמכת הלאומית הרשות של ההנחיות פי-על מכויל יהיה במעבדה מכשיר כל ב.

 ישראל. למיפוי המרכז של מקצועיות הנחיות פי-על מכויל יהיה

 עת. בכל לבחינה זמינות נהתהיי המדידה ציוד ושל במעבדה הבדיקות מכשירי של כיול תעודות    ג.

 פרק שישי: מערכות הבטחת האיכות של משרד הבינוי והשיכון .6

 כללי .6.1

( שתכלול צוות הבטחת האיכות Quality Assuranceיכות )א-כאמור לעיל יפעיל משרד הבינוי והשיכון מערכת הבטחת
 ח א'(, וכן עם כל צוות הפרויקט.בפרויקט. היא זו שתהיה בדרך כלל בקשר עם מערך בקרת האיכות של הקבלן )ראה נספ

 פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות .6.2

 פעולות וסמכויות .6.2.1

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל 
יהיו בידי מערך הבטחת  י המצוין במקומות אחרים במפרט זה,פ-י מסמכי ההסכם האחרים, ו/או עלפ-הפרויקט על

 האיכות הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט:

 סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור מנהל הפרויקט. .א

 ויקטהפרסמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.)בתאום עם ניהול  .ב
 והבטחת איכות עליונה במשרד(

סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד  ג.
 ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.

ר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדה באתר לדרישות מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאש ד.
 העבודה.

סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות, לרבות צוותי המדידה, ו/או  ה.
 בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

 תקן.-אתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תוסמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים ל ו.

סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים )כגון עקב שינויים בגודל מנות  ז.
 עיבוד ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של ספק, וכו'(.

)בשלב אישור תכנית בקרת האיכות ו/או במהלך ביצוע  דרך בכל שלב של תהליך מבוקר-סמכות לקבוע אבני ח.
בדיקה״ או לא הוגדרה -עצירה״, גם אם הוגדרה מראש כ״נקודת -התהליך ו/או בשלב המסירה(, לרבות ״נקודות

 כלל בנוהלי העבודה של הקבלן.
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דיקות וכל סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע , בטפסי הב ט.
 מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

 י.  סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי צוות(.

ת יא. סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות מדגמיו
 ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

יב. סמכות לבצע פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של איכות תוצאות העבודה בכל 
 עת, ללא כל הודעה מראש.

בטחת האיכות, מתגלות תקלות סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות ה יג. 
ת שאינן מטופלות כנדרש. מקרים כאלה לא יהוו התאמות חמורו-חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי

עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין 
 עצירת העבודות או עיכובן.

 תאימים או כלא אחידים.מ-כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתייד. סמכות לפסול 

 טו. סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.

 תשלום עבור פעולות הבטחת איכות .6.2.2

 כל הפעילויות של מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל, מהוות חלק ממערך הפיקוח של  א.
המזמין על העבודה. לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות 

 נוספות מסוג כלשהו.

לעיל והכרוכות בעבודה של צוות הבטחת האיכות, תבוצענה על חשבון  6.2.1כל הפעילויות הנזכרות בסעיף ב.   
 דיקות הקבלן(.המזמין )להוציא בדיקות חוזרות אשר פוסלות את ב

 

 

 



 

 107 

 

 

  מבנה ארגוני בסיסי לבקרת איכות והבטחת איכות בפרויקט וקשרי גומלין ביניהן
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 (10א' בעמוד  2.3.2כח אדם נדרש )על פי סעיף . 2.1טבלה 

 שינוי בטבלה זו, לרבות תנאי אופי המשרה, לפרוייקט ספציפי הינו בסמכות מנהל אגף הביצוע במשרד

 אופי משרה תפקיד
 נדרשת ותנוכח

 באתר

 מב״א

 לפחות )או שנים 5של  מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מהנדס

 סלילת שנים( בתחום 7של  מוכח מצטבר מקצועי ניסיון הנדסאי בעל

 .איכות בקרת בנושא לפחות שנתיים ושל כבישים

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

 ,עבודות ביסוס

 כבישים ,קרקע

 וניקוז

לפחות  שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל גגאולו או מהנדס

שנים  7של  מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין הנדסאי או(

 כבישים. סלילת או קרקע, ביסוס בתחום לפחות(

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

 עבודות גישור

 ומבנים

וכח מ מצטבר מקצועי ניסיון בעל מבנים במדור רשוי אזרחי מהנדס

מקצועי  ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי )או לפחות  שנים 7 של

ושל  ומבנים גישור בעבודות לפחות( שנים  10 של מוכח מצטבר

 .איכות בקרת בנושא לפחות שנתיים

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

 ,עבודות חשמל

 תאורת חוץ

 ותקשורת

 – אלקטרו םבתחו( מכונות הנדסאי/מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס

בתחום  ומערכות תאורה בעבודות לפחות שנים 3 של נסיון בעל מכני(

 .כבישים וסלילת תשתיות

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מב״את

 עבודות מים

 וביוב

 מקצועי מצטבר ניסיון בעל וביוב מים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 .והביוב המים בתחום לפחות שנים  5של מוכח

 בהתאם יתחלק

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מהלך בכל ולפחות

 של הביצוע

 מערכות

 והביוב המים

פיתוח  מב״את

 נוף

 או ,לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר סיוןינ בעל נוף עיצוב הנדסאי

 .לפחות שנים 7 של סיוןינ בעל טכנאי נוף

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מהלך בכל ולפחות

 של הביצוע

 עבודות

 והשקיה נוף

מעבדה  מנהל

 באתר

 לפחות בביצוע שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מעבדן

 .הנדרשות הבדיקות

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מודד
שנים לפחות  7 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך״ ״מודד

 .רוגישו סלילה של בפרויקטים קבלניות בעבודות מדידות בתחום

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 משרה חלקית ניסיון בארכיב ומחשוב . מרכז מידע
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 עיף הקצבס –הוראות בדבר ביצוע בקרת איכות עצמית מטעם הקבלן 

 

 כללי .1

" של משהב"ש, הרי שבכל מטלת ביצוע מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלןבהמשך לאמור במסמך הזה "  .1.1

 דה במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן.אשר יקבל הקבלן, תבוצע העבו

הקבלן נדרש לגייס, לצורך ביצוע מטלת הביצוע, בקרי איכות, בהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה, אשר יבצעו   .1.2

 מטעמו את בקרת האיכות במטלות הביצוע.

כוללת את הרכב בהתאם לאמור במסמך זה, על הקבלן החובה להגיש, בין היתר, תכנית בקרת איכות מפורטת ה  .1.3

בפרויקטים שאין בהם  –צוות הבקרה. תכנית זו תאושר ע"י מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח 

 הבטחת איכות( אשר ימונה מטעם משהב"ש.

 ביצוע העבודה, התשלום בפועל והקנסות  .2

בדיקות מעבדה ומדידות, הכנת תוכנית בקרת האיכות, מבדקים,   -עיקרי הפעילויות של צוות בקרת האיכות    2.1

 תהליכי אישור ספקים וקבלני משנה, זיהוי וטיפול באי התאמות, תיעוד כל הליך הפיקוח ובדיקות המעבדה.

ביצוע בפועל של עבודת הקבלן תתחיל אך ורק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או   2.2

 ן כאמור לעיל.המפקח( מטעם משהב"ש לצוות בקרי האיכות מטעם הקבל

הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(   באחריות  2.3

דות את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון, טפסי תיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכדו', כולל רשימת עבו

וך לחודש לחודש הסמ 3 -הגשת החשבון החוזית אך לא לאחר ה קבלניות בה בוצעה בקרת האיכות, וזאת עד למועד

 בגינו יועברו הדיווחים כאמור.

באם יוגש הדיווח באופן, אשר לדעת מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(, לוקה בחסר, תינתן   2.4

)או מנהל הפרויקט  שעות מיום מתן הערות מנהל הבטחת איכות 48לקבלן אפשרות לתקן את החסרים כאמור, עד 

 או המפקח(.

לעיל עדיין יסבור מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(, כי  2.4באם, לאחר המועד כאמור בסעיף   2.5

המסמכים שנמסרו ע"י הקבלן, אינם סופיים לצורך בחינת העבודות נשוא בקרת האיכות, ינוכה לקבלן סכום כספי 

הקצב מסכום ה 50% -)או מנהל הפרויקט או המפקח(, אשר לא יפחת מ בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות

 אשר נקבע לתשלום עבור ביצוע בקרת איכות עצמית של הקבלן.

, לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודות  מובהר, כי באם הקבלן לא יגיש כלל את דוח הפעילויות כמבוקש לעיל   2.6

 היות מדווח. בקרת האיכות שבוצעו עבור החודש שאמור היה ל

שהקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן בכל חודש. במקרה של תפקוד לקוי של , מודגש   2.7

בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור, סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת 

ת דיווחים ומטלות, אלא במידה והתקבל אישור האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים א

 מיוחד על ידי מנהל החטיבה הטכנית לבטל את הניכוי.

מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל, אינו פותר את הקבלן מלהשלים את כל החומר החסר לצורך בקרת האיכות של  2.8

 אותו חודש אשר לא דווח במועדו.

וב והטלת ניקוים בגין אי סגירת אי התאמות כפי שמפורט ב מסמך מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל לא מבטל חיש 2.9

  " של משהב"ש .מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלןזה "

 

 תשלום/הקצב עבור ביצוע בקרת האיכות  3

משהב"ש ישתתף חלקית בתשלום עבור הוצאות מערכת בקרת האיכות אשר תשולם באמצעות סעיף הקצב ע"י מק"ט  3.1

92.1.1 

ערך התמורה  -הקצב לצורך ביצוע עבודות בקרת איכות, אין לתת כל הנחה )סעיף סגור(  - 92.1.1כי בעבור מק"ט מודגש,  3.2
המשתלמת בגין מק"ט זה יהיה כמפורט להלן, בלא כל הנחה או תוספת. אם וככל שמציע בכל זאת יתמחר ו/או יציע בכל 
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עתו הכספית באופן המנטרל את התמחור ו/או את את סכום הצ המועצהזאת הנחה או תוספת עבור מק"ט זה תתקן 
 הענקת ההנחה/תוספת. 

בעת חתימת  המועצה" באתר מחירון לעבודות פיתוח:' ב"'גובה ההקצב יהיה כדלקמןגובה ההקצב יהיה בהתאם לסעיף   3.3
 החוזה.

 ההקצב דלעיל, ישולם באופן הבא: 3.4
 ו עם תשלום  החשבון הסופי, בסוף הפרויקט.אשר ישולמ 10%מסכום ההקצב שיתקבל בהתאם לאמור לעיל, יופחת 

'גובה ההקצב מסכום ההקצב תשולם מידי חשבון ביניים בסכום המתקבל כאחוז המפורט בטבלה בסעיף   90%  -היתרה 

 , מחשבון ביצוע הקבלן החודשי.המועצה" באתר מחירון לעבודות פיתוח:' ב"יהיה כדלקמן

 עבור בקרת האיכות במטלות הביצוע שיימסרו לו מעבר להקצב דלעיל.למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולם לקבלן  3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עץ מבנה לדוגמא
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 51תצוגה גרפית כביש 
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 תצוגה גרפית
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 תצוגה גרפית
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 תצוגה גרפית
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 נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון

 צורפים*:רשימת נהלים מ

 . קרקע וביסוס:1

 א. הכנה ופירוק.

 ב. חפירה וחציבה.

 ג. מילוי בהידוק רגיל.

 ד. מילוי בהידוק מבוקר.

 ה. עיבוד שתית חרסיתית.

 ו. מצע.

 ז. אגו"ם.

 . מים וביוב:2

 א. קווי מים.

 ב. ביוב בכבידה.

 ג. ביוב בסניקה.

 . כבישים:3

 א. אספלט.

 ב. ניקוז.
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 . חשמל:4

 ות לעמודי חשמל.א. יציקת יסוד

 ב. התקנת עמודי תאורה.

 ג. לוחות חשמל.

 ד. תאי בקרת חשמל.

 ה. חשמל צנרת תת קרקעית.

 ו. חשמל בגשרים.

 ז. חשמל במעברים תת קרקעיים ובמנהרות.

*את הנהלים ניתן להשיג באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון בכתובת: 

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_and_development_quality 

http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/pituah/Pages/eichut_habniyya.aspx
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 בדיקת איכות הביצוע של הקבלן

 2017אוגוסט 

ממנה כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" על הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת ולהזמין בהתאם להוראות "מפרט 

המכונה "הספר  –את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי )הבין משרדי 

 הכחול"( ובהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.

ה לאישור מנהל הבטחת על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אות

 האיכות/מנהל הפרויקט.

מצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות. במקרה שיוחלט לקבל 

עבודה שאינה עומדת בטיב הדרוש, ינוכה מחשבון הקבלן סכום עבור טיב ירוד בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות 

 י המכרז המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי.אשר לא צויינו במפורש במסמכ

להזמין באמצעות מנהל הבטחת  תהיה רשאית המועצה בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, 

בדיקות הנדרשות בבקרת מכמות ה 20% -ל 10%האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין 

או מי  המועצהעו באמצעות מעבדה מאושרת, מטעם ועל חשבון  המזמין העבודה )האיכות. בדיקות אלו יבוצ

 מטעמו(.

 .בדיקות המועצה ממנה הזמינהעל הקבלן חל איסור להזמין את הבדיקות מהמעבדה  .א

הבלעדי, להזמין בדיקה חוזרת בגין אי עמידה  החליט, על פי שיקול דעתת המועצהבמקרה ש .ב

, הקבלן יחויב המועצהפער בין מסקנות של מעבדת הקבלן לבין מעבדת העבודה/החומר בדרישות הטיב או 

 .10%בעלות הבדיקה בתוספת 

במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות, שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם משותף מאותו מקום בו  .ג

 המועצה וני, תוצאת מעבדת(. במידה ולאחר הבדיקה המשותפת יהיה שהבדיקה המשותפת –זמנית )להלן 

 תחשב כנכונה.

מחיבור  10%עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים. עבור  צילום רנטגן זמיןת המועצהבנוסף לאמור לעיל  .ד

 מחיבורי אביזרים. 30% -הצינורות ו

 מ"מ( 160) 6"-זמין צילום וידאו לצינורות הביוב הגרביטציוניים ולצינורות המים בקוטר מת המועצה .ה

 .100%בנוסף לבדיקת הקבלן בהיקף של  100%וז בכל קוטר בהיקף של ומעלה ולצינורות הניק

בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה )גרביטציונית( לקווי הביוב, לתאי הביוב ולקווי הניקוז,  .ו

או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות  1205.6תבוצענה עפ"י ת"י 

בנוסף  100%זמין את הבדיקות בהיקף של ת המועצהאו המפקח ו/או היצרן. נוספות של המתכנן ו/

 .100%לבדיקות של הקבלן בהיקף של 

ו' לעיל, ובכלל זה עלויות המים  –יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות המוזכרות בסעיפים ד'  .ז

 (.המועצהדי בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד )על אף שאותן בדיקות הוזמנו על י

או באמצעות הקבלן,  יחולו על הקבלן  המועצהעבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י המעבדה מטעם  .ח

ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים 

ם לרבות כל החומרים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן, שטיפת הקווי

והציוד הנדרש לביצוע מושלם של הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל 

 תוספת.

הינו משוער וככל יבוצעו בדיקות בהיקף קטן ו/או גדול יותר  המועצההיקף הבדיקות שיבוצעו ע"י  .ט

 מהמפורט לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה בקשר לכך.
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 לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו: בנוסף

ה לכל אורך הקווים לפי המפרט הבדיקה תיעש -בדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים(  .י

הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י משרד הבריאות ותכלול הכנת 

ישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה תכנית לבדיקה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא א

 ועל תוצאותיהן.

על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור היצרן על טיב העבודה,  .יא

 בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

המים והביוב  מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הניקוז, .יב

הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים.  בכל מקרה, מנה מינימאלית 

מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י  400להזמנת צילום הינה 

ומית להסמכת מעבדות, נחיות הרשות הלא"ה TR-1-0019הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי נוהל 

 למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב".

. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה תילקח דגימה 19בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י  .יג

מטר של אבני שפה ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי  1,000של שלשה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 

האבנים. אם הקבלן יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר  קשר לכמות

 לכמות.

דה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום במקרה שהעבו -כל יציקת בטון תיבדק  .יד

 יציקה.

מצעות מעבדת בפרויקטים עם הקיפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה בא .טו

בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך על בדיקות מעבדה של יצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעבדת 

אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של מפעל היצרן ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את 

עבדה של מעבדת תעודות מעבדה עדכניות של היצרן להבטחת איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מ

בקרת איכות בהתאם למתואר לעיל תתקבל ע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי בהתייעצות ואישור מרכז 

 .משרד הבינוי והשיכוןאיכות הבניה של 
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 טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה

 בעבודות פיתוח וסלילת כבישים

 

סוג 

 הבדיקה

סטיות בתחום שבין  גללבניכוי  סוג העבודה

הממוצעת המותרת  ההסטיי

 וגבול אי קבלת העבודה

סטייה מקסימלית 

מותרת לפני אי קבלת 

העבודה   )פירוק וביצוע 

 מחדש(

סעיפי כתב כמויות לניכוי 

 עקב טיב עבודה ירודה

דיוק 

הביצוע 

בעובי 

השכבה 

והמפלסים 

 המתוכננים.

עבודות עפר 

       כולל

חפירה, 

       מילוי,   

   51לפי מפרט  51לפי מפרט  יישור שטח

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט

צפיפות 

ההידוק 

בשכבות 

השונות של 

המסעות, 

הרחבות, 

המדרכות, 

השבילים 

ועבודות 

עפר 

 במגרשים

 וכו'

עבודות 

 עפר,

 מילוי מובא,

מילוי 

 מקומי

 

   מהצפיפות סטייה 1%עבור עד 

 מהמחיר. 10%הנדרשת ינוכו 

  במידה ויוחלט לא לתקן

 את השכבה )מנת עיבוד(

 עבור מילוי מובא 

  )נברר או אחר(

 הסעיפים לניכוי כוללים 

 את החומר וההידוק.

עבור מילוי מחומר 

 מקומי/בור השאלה

 הסעיפים לניכוי כוללים 

את מחיר החפירה/חציבה 

 וההידוק. יישור שטח והידוק

  4%ועד  3%עבור מ  סטייה 2%ועד  1% עבור מ

 סטייה מהצפיפות  מהצפיפות הנדרשת 

  60%הנדרשת ינוכו  מהמחיר. 15%ינוכו

סטייה  3%ועד  2%עבור מ 

 מהצפיפות הנדרשת

 מהמחיר.

  
 מהמחיר. 25%ינוכו 

  

     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות  סטייה 1% עבור עד יישור שטח

   את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר. 20%הנדרשת ינוכו   יתשת

  

סטייה  2%ועד  1%עבור מ 

 מהצפיפות הנדרשת 

סטייה  4%עד  3%עבור מ 

   מהצפיפות 

     100%הנדרשת ינוכו  מהמחיר. 30%ינוכו     

  

סטייה  3%ועד  2%עבור מ 

   מהמחיר. מהצפיפות הנדרשת

     מהמחיר. 60%ינוכו   

 סטייה מהצפיפות  1% עבור עד מצעים
   במידה ויוחלט לא לתקן

  

 מהמחיר. 15%הנדרשת ינוכו   
 את השכבה )מנת עיבוד(

 מצעים והידוק

  

סטייה  2%ועד  1%עבור מ 

סטייה  3%ועד  2%עבור מ  מהצפיפות הנדרשת
 מהצפיפות 

  

 מהמחיר.  40%ינוכו   
 75%הנדרשת ינוכו 

  

   מהמחיר.    

     במידה ויוחלט לא לתקן סטייה מהצפיפות  1%עבור עד  אגו"ם
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 אגו"ם והידוק את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר. 20%הנדרשת ינוכו   

    

 2%ועד  1%עבור מ 

   סטייה מהצפיפות 

   50%הנדרשת ינוכו     

   מהמחיר.      

 מהצפיפות  סטייה 1%עבור עד  אספלט*

 3%עד ו 2%עבור מ 

   סטייה מהצפיפות 

 אספלט 50%הנדרשת ינוכו  מהמחיר.  15%הנדרשת ינוכו   

  

סטייה  2%ועד  1%עבור מ 

 מהצפיפות הנדרשת

 מהמחיר.

  

     מהמחיר. 30%ינוכו   

 

 51לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט  *

 

 

 .02רט בהתאם למפ -לקוי  בטוןניכויים עבור 

 

 

 חיזוק מבנה הכביש על חשבון הקבלן המועצהבנוסף לניכויים יישקל ע"י 

    

 עדכון צוות למחע     5/7/2012      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דגשים בנושא בקרה להנחת צנרת מים ביוב וניקוז
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 תהליך בקרה של הנחת צינורות מים

ת מים שעברה תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובמשרד הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכני .1

 הבינוי והשיכון ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ואושרו מראש ע"י המזמין  .2

 והמתכנן.

אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון צינורות באתר יהיה נדרש לארגן בשטח מקום  .3

יע מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפר

צנורות מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד  .לעבודות אחרות של הפרויקט

 (.UVוף המגן נגד קרינת שמש )לא שק

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא: .4

 .מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית לבין מיקום בפועל 

 .עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל 

דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל אביזר אחר. קריאת  .5

 נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.

 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות. 7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

תוך צנרת מים, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי וכל כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום ב .7

הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים 

)קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או תאגיד לפי העניין( ואישור שרותי שדה של היצרן. צילום בתוך 

וסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י מעבדה המ

 מעבדות.

תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר  .8

 למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות )מערכת(.

 תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב

התאם לתוכנית ביוב שעברה תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובמשרד הנחת צינורות ביוב צריך לבצע ב .1

 הבינוי והשיכון ומסומן "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ושאושר מראש  .2

 ע"י המזמין והמתכנן.

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון הצינורות באתר יהיה  .3

יע מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפר

מגן נגד קרנות השמש לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף ה

(UV). 

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא: .4

 .מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית לבין מיקום בפועל 

 .עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק בפועל 

 ים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת ישרות הקווים שיפוע

 ומרחקים בין תאי בקרה. 
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דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה ומיקום יילקחו לפי  .5

 החתכים של הכביש.

 ורות בין תאי בקרה.ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינ 7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות לחיבורי מגרשים  .7

ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות 

העניין( ואישור שרותי שדה של  חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח ונציג רשות המקומית או תאגיד לפי

 היצרנים. .

תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות שנעשו צריך להעביר  .8

 למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הביוב)מערכת(.

 תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז

לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה פנימי במשרד התכנון הנחת צינורות ניקוז צריך  .1

 ומסומן "לביצוע".

לתאי  5988החדש לצינורות ותו תקן  27יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן  .2

ד בקרה של מכון התקנים. אין להשתמש בצינורות ניקוז מפוליאתילן מחוזק בפלדה בפרויקטים של משר

 הבינוי והשיכון אלא באישור מנהל תחום כבישים וניקוז במשרד הראשי.

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון הצינורות באתר  .3

 יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי

 ת אחרות של הפרויקט.להפריע לעבודו

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע הבא: .4

 .מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום בפועל 

  עומק הנחת הצינורות כוללIL  בפועל.בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין עומק 

 .שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה 

 דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה. .5

 ימי עבודה לתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה. 7הדו"ח  יוגש תוך  .6

 לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי בקרה. .7

 למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הניקוז. דוחות צילום עם מסקנות צריך להעביר .8



 

 124 

 
 3ג' נספח 

 
 
 
 
 
 
 

 חוזה קבלני נספח בטיחות
 
 

 בטיחות בבניה ובניה הנדסית
 בטיחות הסדרי תנועה זמניים
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  נספח בטיחות

 כללי

כללית חות ובטיבטיחות העובדים  ,תנועהה הציבור, בטיחות הינה שמירה מרבית על בטיחות המועצהמדיניות 

 העבודה אשר באחריותו.בעבודה באתרי 

 

 מטרה 

להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה בעת נספח הינה מטרת ה
 .משרד הבינוי והשיכוןביצוע עבודות באתרי העבודה של 

 
 ת ובכל מקום של אי התאמה, תגברנה הוראותהוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיו

 .בכל מקרה הדין

 
 הגדרות

 
 ו/או מי מטעמו. /המועצהמנהל מנהל הנדסה וביצוע מטעם  –מנהל 

 
 .כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח ותשתיתדה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות אתר העבו - אתר עבודה

  
קודות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם לפמכלול הפעילויות  -בטיחות בעבודה 

 .ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר
 

ויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה והגנה על מכלול הפעיל - בטיחות בתנועה
 דרכים.משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת תאונות 

 
מרור וכל סימון או התקן תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים ת  -הסדר תנועה

 .בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך
 

ר תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של ל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדכ - העברת תנועה
 .הפרויקט 

 .יבי ישראל ובעל הסמכה תקפהקבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נת -קבלן בטיחות

כלכלה שמונה ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד ה -ממונה בטיחות בעבודה
 .באתר העבודה

 2012-ון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גפי תקנות ארגעל  -תכנית הבטיחות וסקר סיכונים

 

 

 

 

 

 כלליבטיחות 
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)להלן:  לה על הקבלן המבצעחהאחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה,    
 "הקבלן" או" הקבלן הראשי"(.

נה הבטיחות מטעמו שמונה באתר, מממו "ך בטיחות מקיףיתדר"על הקבלן לקבל , לפני תחילת עבודה .א
 התדרוך יתבצע במשרדי האתר, הקבלן יידרש לחתום על ביצוע התדריך )ראה נספח ב'(.

באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות בעבודה מוסמך באתר בעל אישור כשירות בטרם תחילת  .ב
 ון לאישורהעבודות באתר שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכ

ימים ממועד  7תוך הקבלן יעביר למנהל הפרויקט  כחוקמנהל עבודה מוסמך באחריות הקבלן למנות  .ג
משלוח  אוכן יוודשמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה קבלת צו התחלת עבודה את 

 הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר.

בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  .ד

 משרד הבינוי והשיכוןבתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של 
והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  בתחום הבטיחותובא כוחו 

"פ החוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר, גורם זה תו עבטיחות מוסמך כהגדר  מטעמו ממונה
 יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה

כל יום  וסיומו שלבאתר העבודה, בתחילת  ליקויי בטיחותבאחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור  .ה
 עפ"י הסעיפים הבאים: העבודהעבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן 

 תאריך ושעת הסריקה, 

 פגעהמ, 

 אופן הטיפול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיחות בעבודהב - בטיחות בבניה ובניה הנדסית

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך ו/או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד שאינו 
 כנדרש בתקנות.אישי מצויד בציוד מגן 
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של עבודה, כולל הקבלן עצמו, מהנדס  הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים
 נדרש בתקנות הבטיחותכ –הביצוע, מהנדס התכנון, אורחים וכו' 

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין.

חתם עימו החוזה יהיה  קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחום  מתחומי יהקבלן אשר י

ו"ב( בזק, הוט, וכימקורות, ף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אחרים בפרויקט )כגון: חח"י, העבודה ,וזאת בנוס
הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול 

חר, יישמע כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי א
הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של הקבלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות 

בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור  מהנחיות אלו ללא תשלום נוסף מעבר לשכר החוזה.
 .העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן  משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמוהמפקח ו/או ט, מנהל הפרויק
הנדרשים או לא מתאימים לדרישות. הקבלן משחרר את  והגהותהתנאי הבטיחות  יעפ"במידה וזו נעשית שלא 

ו לעובדים מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/א משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמו
 ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 

, גשרונים להולכי רגל תקניותעל הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות 
למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב לרבות 

ל ', כדרוש עומתקני תשתית, מחסומים וכ פלטות פלדה(, אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות,רכב כבד )
, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת רשות מקומיתפי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים )פיקוח, 

ל זמן העבודות הינן ל העבודות הנ"ל, הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לככ -ישראל וכד'(
 בגינן. חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הקבלן: 

העתק מההודעה על תחילת פעולת הבנייה  כנדרש עפ"י החוק.מטעמו "מנהל עבודה מוסמך" למנות  .א

 שרדי האתר בכל עת.של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במ תעודת ההסמכהוומינוי מנהל עבודה 

 באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'  .ב

באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט אשר יפיק דוח בטיחות באתר אחת  .ג
לחודש לפחות. קיום דוח בטיחות תקין אחת לחודש כאמור יוגש יחד עם החשבון החודשי של הקבלן 

 ויהווה תנאי לקבלת החשבון ע"י המזמין. דוח בטיחות לא תקין ימנע קבלה וטיפול בחשבון הקבלן.

אחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות בעבודה  .ד

 ובתנועה לרבות:

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד .1

 .1970-ח חדש( תש"לפקודת הבטיחות בעבודה )נוס .2

 פקודת התעבורה ותקנותיה. .3

 .החברה הלאומיתנהלים והוראות הבטיחות מטעם  .4

 ת.         להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות ועירוניות במהדורתם  המעודכנהמדריך          .5

ר עפ"י דרישת כחוק בכל את תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית למנהל הפרויקט על הקבלן להגיש .ה
 מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין.

 סקר סיכונים ותכנית בטיחות    

סקר הערכת סיכונים  באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה..     1

תבצעות עבודות בניה ממטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאלים בעבודות ובאתרים בהם 
 ניה הנדסית ובאתרי הסלילה.וב

.    באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה       2 
 2012-על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע"גהמיועד ועפ"י 
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וק ולדאוג כי פנקס זה ימצא הח על פי על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב .ו
 באתר בכל עת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם לצרכי  .ז
האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם 

ו/או שיהיו  רךשל העובדים והמשתמשים בדשמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם 
 דרושים על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.

 תוך דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  .ח

 מ'. 6על  אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה .1

 פיגום:בטיחות העובד בעת עבודה על  .2

 אבטחת כלי עבודה 

 .חבישת כובע מגן 

 .העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום 

 )ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות 

 עבודה על פיגום או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. איסורחל  .ט

לווה את הליך הבנייה מ' בונה מקצועי לפיגומים מ 6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  .י
 –לתקנות עבודות בנייה התשמ"ח  17)כמוגדר בתקנה  והעבודה לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומים

1988.) 

 באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה. .יא

 רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:ביומן העבודה בזמן הסריקה יתבצע 

 .תאריך הסריקה .1

 התקלה/הסיכון. .2

 אופן הטיפול. .3

 
 פיגומים

 חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה 
 יציב ובטוח.

  

 ועיהצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצ

פיגום יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים )בונה מקצועי שעבד 
שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה 

 ביותר בטפסנות(.

  

 עבודהידי מנהל ה-איכות הפיגומים ובדיקתם על

גן יגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע ומסמרים בולטים, ומואת הפ
מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את 

 יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות.
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 פיגום מפרקים מלמעלה למטה

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים 
 בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע.

  

 אופן התקנת פיגומים

ח פיגומים אפשר להתקין. מפקתקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי 
 עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגום, ואישור כזה חייב להינתן בכתב.

  

 פיגום זקפים

הכין למטר, וכן פיגום מיוחד, יוצבו לפי תכנון. יש  18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 
ו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על אדני עץ כמפורט בתקנות. התקנות מפרטות את ולנקות את השטח עלי

 אופן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר.
 

 פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או 
 ראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, ותעודה מאת מפקח העבודההיד

הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים. על תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב 
 הפיגום.

וכן מיד  בודק מוסמך לפני השימוש בו, דיי-פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על
 לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו.

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.

בה )או מפרט היצרן( הנשמרת באתר, פי תכנית כתו-אסור להעביר פיגום ממוכן ממקום למקום באתר, אלא על
 ית.פי התכנ-יועתק ממקומו רק עלומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן 

  

 מתקן הרמה על פיגום

 אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים שימנעו פגיעה בפיגום
 ידי מתקן ההרמה.-או באדם שעליו על

   

 סולמות

 סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם

בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני מטרים, הוא צריך להיות סולמות באתר 
גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד 

 מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסולם.

  

 גי קשירהידי בר-משני מטרים עלחיזוק סולם שארכו עולה על יותר 

ץ ידי חיזוקי ע-מטר לכל הפחות, או על 1.5רה כל ידי ברגי קשי-סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על
אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזקף רק במסמרים. צריך שיהיו 

 ס"מ. 35ס"מ, ולא יעלה על  30-ביניהם לא יפחת מ רווחים שווים בין שלבי הסולם, ושהמרחק

  

 סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו



 

 130 

 סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. אם אי אפשר
ע תזוזה. שני הזקפים של להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם שיאחז בו כדי למנו

 הסולם צריכים להישען באופן יציב הן למעלה והן למטה, ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.

 אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או החלקתו. 4-אופקי ל 1סולם נייד יועמד בשיפוע של 

  

 סולם המקשר בין קומות באתר בניה

 מות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר.סולם יכול לקשר עד שתי קו

 הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים.

  

 פתחים 

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות 
ע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת מכוסה במכסה חזק המונ

 90-115נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה של 
 15-גובהם לא יפחת מס"מ. לוחות רגליים ייקבעו בצד הפנימי של המעקה ו 45-50ס"מ, והאזן התיכון בגובה של 
 ס"מ מעל המשטח או הרצפה.

 לפי פסק דין שלא פורסם, האחריות לגידור פתחים מוטלת על הבעלים של הנכס וגם על המבצע.

  

 חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר

שר ליפול ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפ 90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ
 ד ואזן תיכון כמוסבר לעיל.י-דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

  

 אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר

גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד וחומרים. אם מסירים 
 ם הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר.אותו, יש לנקוט אמצעי

 פתחי שוחות

בכל מקרה בו תונח שוחה על הקבלן לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח השוחה בין אם מדובר במכסה זמני או 
 והולכי רגל.  בפקק זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותאם לעומס של כלי רכב

 

 טפסות 

 ותנתקן ישראלי לטפס

 ( להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה.904קיים תקן ישראלי )ת"י 

 דרישה לקיום תכנית לטפסות

 במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

 מטרים. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על     א(

 ס"מ. 40-בעובי בטון של יותר מ לתקרה     ב(

 ס"מ. 75לקורה שגובהה עולה על      ג(

 לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.     ד(
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 הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה

תומכות, אופן בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסוימות, אופן הצבת תשתית ל
בהשגחת בונה מקצועי )בעל ניסיון של וידי טפסנים, -העמדת התומכות, קשירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק על

 עשרה(.-יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה

 מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

  

 בניה טרומית 

חוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות בתקנות הבניה בדבר רכיב טרומי יהיה ב
ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח 

ניעת עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים )מעקות, אזנים וכד'( למ
 נפילתו של אדם.

  

 הקמת מבני מתכת

 קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים

 מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים: 6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

 פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.    א(

 ון שלבי ביצוע ההקמה.תכנ     ב(

 איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם.     ג(

 תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.     ד(

  

 כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל 
 ור פתחים.לגבי גיד

  

 חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה מתכת, התקנת אמצעי 
גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים. אם קיימת סכנה של 

ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של  פילת אדםנ
 העובד למניעת נפילתו.

  

 חפירות ועבודות עפר

 ס"מ 120התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

דרים כיציבים ככלל עבודת חפירה או מילוי חייבת להיעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד ובשיפועים אשר מוג
 לצרכיי החפירה ע"י יועץ הקרקע של האתר. 

מטר, ושלא ניתן לחפור אותה בשיפוע כאמור, יש להתקין דיפון מתאים המונע  1.20בחפירה שעומקה עולה על 
התמוטטות הדפנות. אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא 

 ד בלי להיפגע. הגנה שיאפשר לו לעבו

וחזק באתר העבודה ותאושר ע"י יועץ הקרקע של פי תוכנית שת-מטרים ייעשה על 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 
 האתר.

 הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים 
 .למניעת התמוטטות
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 הרחקת חומר המוצא מהחפירה

 ס"מ משפת החפירה. 50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ

  

 יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה

ן, גז וכד'. לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפו
אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים או במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט 

 אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו מזרם חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים.

  

 התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

ות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה ובמעברים הסמוכים אם מבצעים עבודת חפירה בשע
 נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יש להציב פנסים שצבעם אדום. תאורה

  

 גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרים

ר, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה יכון כל בות-יד ואזן-ה עם אזןידי מעק-יש לגדר על
 העולה על שני מטרים.

  

 ס"מ רק עם סולם או מדרגות 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 

ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה יאושר ע"י יועץ  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 
 מות.לם או מדרגות מתאיידי סו-הקרקע של האתר, או על

 מטרים. 20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

  

 תעלות באדמה חולית

בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה דפנות עומדות המכסות 
ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה קיים פירוט של  15תה, ובולטות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעי

 אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם.

  

 התקנת מעברים מעל תעלות

ס"מ. על המעברים להיות בטוחים לפי כללי  60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 
 נהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל.הבטיחות ה

  

 די מנהל עבודהי-ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

רי על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת בטיחות מדי יום, אח
 ה )לפני חידושה(.הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפ

  

 בטיחות במדרון ובקיר חצוב
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יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום כזה כלים ושיטות 
 עבודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש.

מדי יום, לפני מבצע העבודה אחראי לכך שאופן חציבת קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק 
תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. אסור לדרוש מאדם שיעבוד או 

 שיימצא במקום בו הוא עלול להיפגע מחומר רופף או מקיר לא יציב.

  

 הריסות 

 ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

לל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו הישירה של מנהל מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כו
עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה האתר עולה על ארבעה מטרים, יש לבצע את 

 י תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.פ-ההריסה רק על

  

 מקצועי ידי בונה-עבודות הריסה שיבוצעו רק על

ועי )בעל ניסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר הגיעו ידי בונה מקצ-ת ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק עלעבודו
 עשרה(:-לגיל שמונה

 הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין.    א(

 הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות.     ב(

 מטרים. 1.50מוד שגבהו עולה על הריסת קיר או ע     ג(

  

 הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, ולנתק אותם מחשמל, 
 ת שלום העובדיםגז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטח

 מהתפוצצות גזים, אבק או אש.

  

 גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה

מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים )בנוסף לשילוט הרגיל עם 
צעת(. אם אין אפשרות להתקין שמו וכתובתו של מבצע הבניה, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתב

 גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה.

  

 פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות 
הרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק החלק הנותר, ו

 אותם אל הקרקע.

   

 חשמל 

 שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים

מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק החשמל 
 .(-1953י חוק התקנים )התשי"גפ-ניינם חשמל עלשהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שע (, התקנות-1954)התשי"ד

  

 עבודה ליד קווי חשמל
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וולט, או במרחק קטן  33,000ם של קווי חשמל במתח של עד מטרים מתילי -3.25אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ
 אם מתקיימים כל התנאים הבאים: וולט, אלא 33,000טרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על מ -5מ

 הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,    א(

אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר של      ב(
 פקת המתח.אדם עם התילים. בעת התקנת המחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל מנותקים ממקור אס

  

 הנחת כבלי חשמל על הקרקע

אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם מפגיעת רכב או 
 נדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים המונחים על הקרקע יהוו מכשול.ה-ציוד מכני

  

 מטרים 25שגובהו עולה על מעלית להסעת עובדים במבנה  

 מטרים תותקן מעלית שירות להסעת עובדים. 25מבצע הבניה אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על 

  

 קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום נוח לגישה. אסור 
 איננו מיועד למתן עזרה ראשונה.לשים בארגז ציוד ש

  

 ומכונות הרמה נופים ועגורניםמ

הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק מוסמך  .1

 למנופים.

הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת  .2

 וך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכיו"ב.בדיקת המנוף ת

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. .3

 מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא ההרמה. .4

ל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת אלמנטים הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכ .5

 טרומיים.

 אחסון דלק

 .של כמות הדלק המאוחסנת 110%שנפחה יהיה יונח בתוך מאצרה וכל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף  (1

 רור.והמיכל יכלול הארקה וצינור או

 בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש. (2

נוזל  –"זהירות ל מקום בו מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות בולטות בכ (3

 דליק","אסור לעשן"

לחול ליד  מנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין מאגרייש להקפיד ולה (4

 נקודת מילוי הדלק.

 ר.פרופן( באת –ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן  (5

 די הקבלןעוב

 עובדים חדשים.ל ידו, כול הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על .1

כלים מכונות, כלי יד,  הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, .2
 בגובה היכן שנדרש. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה 



 

 135 

החברה הבטיחות של  חובת ציות להנחיותה לעל עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר ח .3
 באתר. הלאומית

 ציוד מגן אישי

 ותתקנכנדרש על פי כל דין ועל פי    הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי .1

, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות החברה הלאומיתהבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות 
"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר החברה הלאומיתם כתומות תקניות )"דג

 הנדרש.

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. .2

יצוידו בציוד המגן  (,ועובדיהם קבלני משנההקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות  .3
 האישי המפורט לעיל.

 אתרהפעלת כלים וציוד ב

 או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים: םמכאנייהפעלת ציוד וכלים חשמליים, 

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף. .א

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף. .ב

הקבלן לוודא כי יהיו בעלי  הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות .ג
 ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים. חוק, ובעלי ניסיון רישיון תקף וכנדרש על פי

בודק מוסמך. תסקירים  תקפים של בדיקת תסקיריםיהיו על פי החוק,  המחויביםלכלים וציוד,  .ד
 אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת.

בעת  אוטומטית  יופעלש ופרצ , )פנס מהבהב,באמצעי בטיחות תקיניםכלי העבודה יהיו מצוידים  .ה
. המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת החברה הלאומיתובמפרטי  נסיעה לאחור וכד'( כנדרש בחוק

 מהסוג  המהבהבים יהיו על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. הימצאות הרכב
 הכוונה בנסיעה לאחור. ותתבצע שייראו מכל הכיוונים המצויד במראה מסתובבת על מנת

הרכב/ציוד  ההנדסי, ובמקרה של ל הב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה עבמקרה של מהב .ו
 מאחור. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם  שניים או יותר, יותקנו משני צידיו.

 אמצעי מיגון

והגלגלים ושאר  אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות על הקבלן לוודא התקנת .1

 בטיחותית. והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה החלקים הנעים

מרבי  שדה ראייה בכל בכדי להבטיח םהמכאנייעל הקבלן לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים  .2

 לפנים, צדדים ואחור למפעילי הכלי.

לאחור על כל הציוד  על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה .3

 חייב עפ"י חוק.הכבד כפי שמת

 םהמכאניימהכלים  רות סימון מהבהבות על כל אחדנועל הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מ .4

מכבשים וכו'(. המנורות המהבהבות יותקנו  )מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט,
יצויד בשני  מטאטא מכני ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. בנק' הגבוהות משני צידי הכלים

 .פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה

לסלקו ולהחליפו בציוד  בטיחות הנ"ל, ועל הקבלןהלא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות  .5

 תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

 עבודה בגובה

  2007-התשס"ז י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,"תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה עפ
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   2ומק העולה על  כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לע     -"עבודה בגובה" 
  -מטרים,  ולרבות עבודה כאמור

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1)                             
בר לגדר או למעקה של משטח  מעלות מע 45 -צריכה הטיית גוף האדם ביותר מ( המ2)                              

 העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;

 פיגום ממוכן . ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או3)                              

 -בגובה שהיא עבודה  עבודה -"תחום עבודה בגובה"

 ( על סולמות;1)                    

 ( מתוך סלים להרמת אדם; 2)                    

 ( מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;3)                    

 ( בתוך מקום מוקף;4)                    

 ( מעל לפיגומים נייחים;5)                    

 ( מעל גגות;6)                    

 ( מעל מבנה קונסטרוקציה;7)                    

 ( בטיפול בעצים וגיזומם;8)                    

 ( בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה9)                    

 מטר לעבור הכשרה 2לה חובה על כל עובד בגובה העולה על ח -הערה  

 הסדרי תנועה זמניים - בטיחות בתנועה

 עבודה/רישיון עבודה היתרי 

רישיון  עבודה לפני תחילת העבודה הרישיון  העירייה /רשות התמרור המקומיתעל הקבלן לקבל מנציג 

 סוג העבודה, מיקום מדויק בקמ'  ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה . יימצא באתר ויכלול את:

 הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון 

 בטיחותשילוט, תמרור ואמצעי     

מרור , תשילוט בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב מרביתעל מנת לשמור על רמת בטיחות  .א

בדרכים  להסדרי תנועה באתרי עבודה  המדריךוואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע, 
ואו הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים עירוניות   המעודכנתהמאושר במהדורתו  בין עירוניות

 .ששיידרמנהל הפרויקט אם וככל  תודרישו

 )מחזירי 1.1חלק  2247תואמים את התקן הישראלי מס'  יהיוכל התמרורים שיוצבו באתר העבודה  .ב

 )תמרורים(. 1.2חלק  2247אור( ותקן ישראלי מס' 

 תמרורים להצבתהמאושרות גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות  .ג

 ין עירוניותבאתרי עבודות בדרכים ב התמרורים והמדריך להסדרי תנועה לוח –ה תקנות התעבור -
 .(ס'מ 120ס'מ משולש אורך צלע  80גול קוטר ע) המאושר במהדורתו המעודכנת

 ס"מ 90ס"מ משולש אורך צלע  60לתחום עירוני עגול קוטר  .ד

יהיה מצויד  במבואות אתר העבודה 908המוצב על תמרור  901על הקבלן לוודא כי תמרור  .ה

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932בשלישיית תמרורי 

על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו  .ו

בטיחות, ו תנועה להתקנימשרדית ן הועדה הבי באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י 
 המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.
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מבנה העגלה יהיה תואם למבנה לוח נייד מהבהב הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת,  בעבודות .ז
 שרדית להתקני תנועהן  מהועדה הבי מאושר ע"יה –המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב 

 ובטיחות.

תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עגלת  .ח

גיה נייד העונה למפרט לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה חץ( סופג אנר
 ובטיחות.

מטעם הקבלן ואין בהעסקת קבלני המשנה המועסקים מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על  .ט
 קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי. 

הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעמו  רשאי לדרוש בכתב את החלפת קבלןמשרד הבינוי והשיכון   .י
אביזרי ו סטיות חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט, התמרור ,תפקוד לקויובכלל זה בעקבות 

  .הבטיחות

לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא  .יא

 בטיחותי באתר. יהיה חיוב נוסף בגין כך או בכל מצב שבו ייגרם סיכון

אשר יכלול לפחות את שלושת הנושאים על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדריך לעובדיו  .יב

 הבאים:

 מהות ביצוע העבודה  .1

 בטיחות בעבודה .2

 .בתנועה בטיחות .3

 הכוונת התנועה

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה למסלול  .א

בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך   או פקחי תנועהזמני, מחייבת העסקת שוטרים  חילופי באופן
 עפ"י דין.להכווין תנועה 

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך. .ב

 באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר. .ג

 ת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים מוסמכים בלבד.קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חבר

עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  2אמור, ימנה לפחות צוות האבטחה כ .ד

 לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

ם עם עברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאוה-ביצוע מעקף .ה

ועפ"י  המעודכן לנוהל העברת תנועהבהתאם  להכומשטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט, 
 .המאושר במהדורתו המעודכנתבדרכים בין עירוניות  להסדרי תנועההמדריך 

מי תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או  פקחי תנועה ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או .ו
 בודה.באתר הע שהוסמך על ידו 

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

 על הפסקת עבודה, במקרים הבאים, אם לפי שיקול דעתו יורה ו/או מי מטעמו משרד הבינוי והשיכון         

 מקרה זה הינו ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר:

 קויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחסכאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר לי    א. 

 אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה,      ב. 

יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים 
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 באתר.

   .משרד הבינוי והשיכוןעפ"י הנחיית בא כוח       ג. 

 .חריגה מהוראות המפקח       ד. 

 הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי  בע"פ. במקביל, ירשום מנה"פ . 1
 את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר.

שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון החזרה לעבודה תיעשה לאחר . 2
 .הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר

 

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ. . 3
יפעל במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, 

    .מנה"פ להפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה
 

 נזקים שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבלןה –כל מקרה של הפסקת עבודה ב

 תאונות ואירועים חריגים
ו חריג או תאונה בה מעורבים עובדיו א על כל אירוע על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו

 העבודה. הדיווח יכלול: הדרך בתחומי אתרמשתמשי 

 שמות מעורבים ראשיים 

 עפרטי האירו 

 פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע. 

ביומן הקבלן ינהל רישום  שעות בדו"ח מפורט בכתב 24 הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך
 עובדיו או משתמשי הדרך. של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורביםהעבודה 

 

 

 

 

 ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות

 ראה נספח א'          
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 )הסכומים בשקלים חדשים( באתרי עבודהבדרישות הבטיחות ואמצעי בטיחות לוח ניכויים כספיים לליקויים ב

 הערות לנספח א': 

לא תקני/לא עפ"י  פגום חסר תאור 'מס
 נוהל מפרט 

 בטיחות בתנועה

 

 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'( 1

 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'( 2

 500 300 400 ודיעין )ליח'(תמרורי מ 3

 500 200 400  930תמרורי  4

 200 200 00 )ליח'(  931חרוטים תמרורי  5

ולל מדבקות לפי כ -י אורך ושטחי הפרדה וכולל קו 920סימונים על הכביש  6
 מ"א

500 500 500 

 1,300 1,000 1,200 יח' סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון לפי יח' 7

 1,500 0 1,500 מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א 8

 5000 1000 2000 חידוש צבע זמני /קבוע באתר 9

 15,000 0 0 לרוחב הדרך )ליח'(ו לאורך השארת "מדרגה" 10

 1,200 750 1,000 )ליח'( 932תמרורי פנסים מהבהבים  11

 10,000 500 5000 מעקה בטיחות זמני לפי מ"א 12

 4,000 4,000 5,000 י שימוש ביח' קצה )ליח'(א -בטיחות זמני  מעקה 13

 300 75 200 י שימוש במחזירי אור )ליח'(א -מעקה בטיחות זמני  14

 4,000 5,000 10,000 עגלת חץ-מחסום נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב 15

 1500 מעברי הולכי רגל ותחזוקת הגדרות  16

 1500 דה מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או בתא מטעןיציאת כלי רכב מאתר העבו 17

 10,000 כניסה ויציאה לא עפ"י המוסדר בתכנית  18

  10,000 קבלן בטיחות באתרפעילות ללא  19

 10,000 עבודות באתר ללא רישיון עירוני/תכנית הסדרי תנועה מאושרת 20

 1,000 איחור בסיום העבודה מהמאושר לכל שעה בהיתר לכל שעה 21

 10,000 אי בצוע הוראת/הנחיות המפקח/המנהל בנושא בטיחות 22

 בטיחות בעבודה

 500 500 1,000 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'( 1

 400 350 500 נעלי בטיחות/עבודה )לכל עובד( 2

 500 500 1,000 כובע מגן )לכל עובד( 3

 500 600 1,000 פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מכליות וצמ"ה 4

 3,000 2,500 3,000 צופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח'( 5

 500 400 500 מגנים )ליח'( 6

 3,000 3,000 2,000 פיגומים/סולמות )ליח'( 7

8 

 

 

 

 2,000 3,000 3,000 חפירות באתר

 - - 10,000 לא מונה מנהל עבודה מוסמך באתר/ממונה בטיחות 9

 

 נספח א'
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 ככול שיימצאו ליקויי בטיחות באתר המנהל או מי מטעמו יפעל בהתאם לאמור בטבלת הניכויים הכספיים.   .1

 הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי. בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקון .2

ואינה גורעת מזכותו של משרד השיכון לפי כל דין, בגין הפרה של  ינה באה במקום הפסקת עבודהטבלה זו א  .3

 .הוראות החוזה

כדי לגרוע מזכותו של משרד השיכון ובא כוחו להורות על הפסקת עבודה.  בטבלהשהניכויים אין בהפעלת   .4

 יבוצעו בנוסף להפסקת עבודה. ויובהר, כי ניכויים אלו

 צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי. :רים פגומיםתמרויובהר, כי   .5

 הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן.  .6

 .השיכוןהבינוי ולוח הניכויים יעודכן מעת לעת ע"י משרד   .7

 

 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות .1
 

רע ליקוי בטיחות, המהווה יורה על הפסקת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו א ו/או מי מטעמו מנהלה .1.1

יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם  המנהלסכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה. 

 בנסיבות הבאות: 

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות, לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו מתייחס     .א

  אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם.

 מנהל לקבלן באופן מידי בעל פה ו/או בכתב. ההדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי  .1.2

מנהל ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי ההחזרה לעבודה תיעשה לאחר ש .1.3

 למשתמשי הדרך ו/או עובדי אתר העבודה. 

ידי בליקוי על פי הנחיות. במקרה שהקבלן עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מ .1.4

 לבצע ניכוי כספי כפי המפורט בנספח א'מנהל הלא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, יפעל 

 בטבלה לניכויים כספיים בגין ליקויי בטיחות.

הניכוי הכספי יבוצע מחשבון הקבלן המוגש כל חודש עוקב תוך פירוט הניכויים עם הסכומים כפי   .1.5

 המפורט בטבלה לעיל.

בכל מקרה של הפסקת העבודה באופן זמני או לצמיתות, באופן חלקי או מלא, בשל ליקויים  בטיחותיים,  .1.6

 הקבלן יישא בעלויות הנזקים שייגרמו לו ולאחרים עקב הפסקת העבודה כאמור.
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 נספח ב'            

 תדריך בטיחות לקבלן טרם תחילת העבודות באתר

 

 

 כללי .1

  .קבלן העומד להתחיל עבודה באתר חייב לקבל, טרם תחילת העבודה, תדריך בטיחות .2

 שיטה .3
 הקבלן.  הבטיחות מטעם ממונה תדריך הבטיחות יועבר על ידי  .3.1

 .    תדריך לקבלן המבצעבאתר יחתום כי העביר את ה הקבלןהבטיחות מטעם  ממונה .3.2

בחתימתו כי הבין את . הקבלן יאשר בגמר התדריך יוחתם הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות .3.3

 .הוראות התדריך וכי הוא יקפיד על מילוי הוראות הבטיחות לפי כל דין, בביצוע העבודה

 בתדריך:נוספים משתתפים  .4
 

משרד הבינוי מטעם מנהל אחראי , הלת )באם מונה באתר(של חברה מנ פרויקט, מפקח, יועץ בטיחותהמנהל  .4.1

, מנהל פרויקט מטעם הקבלן,  מהנדס ביצוע של הקבלן, מנהל עבודה מוסמך, קבלן השיכון )אינו מהווה תנאי(

 בטיחות )הסדרי תנועה( ממונה בטיחות של הקבלן.
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  נושאי תדריך הבטיחות לקבלנים .5
 בטיחות בעבודה .5.1

 

 

 

 

 

 טפרו נושא מס'

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות בעבודה ובתנועה  אחריות הקבלן 1
 באתר, חלה על הקבלן המבצע.

לעבודה באתר ויציג התעודה בפני מנהל  מנהל עבודה מוסמך כחוקהקבלן ימנה  מינוי מנהל עבודה 2
 הפרויקט ויועץ הבטיחות באתר לפני תחילת העבודה.

עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת הזדהות בפני נציג  על חובת הזדהות 3
 .משרד הבינוי והשיכון מוסמך של 

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת ציות להנחיות  חובת ציות 4
 באתר. משרד הבינוי והשיכוןהבטיחות של 

חובת עמידה  5
בדרישות החוק 

 והתקנות

לן ועובדיו, וכל המועסק על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק אחריות הקב
 הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה, לרבות:

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו 
  פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה 
 פקודת התעבורה ותקנותיה 
  משרד הבינוי והשיכון.נהלים והוראות בבטיחות מטעם 

  ה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק ובהנחיות הקבלן יהי גידור האתר 6
 .משרד השיכון

 הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן: עובדי הקבלן 7
 עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם, כולל רשיונות מתאימים. 
 עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם. 
 עובדים שעברו בדיקה רפואית, על פי הנדרש בחוק. 

הדרכת עובדי  8
 הקבלן

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו, כולל עובדים 
 חדשים. 

הקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה, כולל בטיחות בציוד, 
 כלים מכונות, כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש. 

 עובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כדלקמן:הקבלן יספק ל ציוד מגן אישי 9
  ציוד מגן אישי מלא, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות 

, לרבות נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות  משרד הבינוי והשיכון
כתומות תקניות משקפי מגן, אטמי אזניים וכל ציוד מגן אישי אחר 

 הנדרש עפ"י כל דין. 
  המגן יהיה תקין, זמין ומטיב מעולה.ציוד 
  הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש 

 בטוח.
 אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן. 

הפעלת כלים וציוד  10
 באתר

 הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:
 תוקף )היכן שרלוונטי(יופעלו אך ורק כלים עם רשיון מתאים וב. 
 )יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף )היכן שרלוונטי. 
 הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם רשיון מתאים ותקף.  
  יהיו תסקירים תקפים של  –לכלים וציוד המחוייבים עפ"י החוק

בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלה יהיו זמינים באתר, בכל עת, 
 ורת.לצורך ביק
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 בטיחות בתנועה 5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוט נושא מס'

הכוונת  1
 תנועה

 .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת בסביבת אתר העבודה 
  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע שיבושים

 והפרעות בתנועה לאורך זמן.
 פק על חשבונו קבלן במידה  ויש צורך בסגירת נתיב תנועה, על הקבלן לס

 בטיחות מוסמך. 
  ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבודה בעל

 תעודה תקפה על שמו.
הצבת  2

אמצעי 
בטיחות 
בתנועה  

 באתר

 .הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתנועה באתר 
 י רשות הסדרי תנועה באתר יוצבו על פי תכנית הסדר תנועה מאושרת על יד

 התמרור המקומית.
  רשות בטרם תחילת העבודות באתר, הקבלן מחויב לקבל רשיון עבודה מנציג

 התמרור המקומית
  הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט, תימרור ואמצעי בטיחות הדרושים עפ"י

"המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות והנחיות להגנת עוברי דרך 
המעודכנת ואו עפי תכנית הסדר תנועה  במהדורתםבדרכים עירוניות".

 מאושרת
  מעקות הבטיחות הניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות שאושרו

ע"י הוועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן 
 העבודה.

 .הצבת המעקות תיעשה על פי ההנחיות ועל פי תכנית הסדרי תנועה מאושרת 
 את כל  משרד הבינוי והשיכוןציג בפני מנהל הפרויקט מטעם על הקבלן לה

 פרטי הציוד והשילוט טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינותם.
 ( החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג יהלוםDG יהיו במצב , )

 תקין נקי וללא שריטות.
 תאם לסוג הקבלן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותימרור נוסף בה

 העבודה.
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 ביצוע תדריך בטיחות לקבלןעל  ממונה הבטיחות מטעם הקבלןדיווח 

 

 

בתאריך ___________ נמסר תדרוך בטיחות מקיף לנציג / בא כוח הקבלן המיועד לבצע עבודה באתר :  .1

.________________________________ 

 ____________שם הקבלן המבצע : ____________________ .2

 במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעת הקבלן הנושאים הבאים : .3

I. .אחריותו המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר 

II. .חובתו לקיים את כל ההוראות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה 

III. .חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונטים לעבודה באתר 

IV. לצייד, על חשבונו, את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות  חובתו

 .השיכוןהבינוי ומשרד כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה של 

 

 

 

 חתימה : _________________  המתדרך : ________________ ממונה הבטיחותשם 

 ___________חתימה : _________ ______שם נציג הקבלן : __________________
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 הצהרת הקבלן המבצע

 

 . שם הקבלן: ______________________________1

 . אתר העבודה: ____________________________2

בכל הקשור לנושאי  המועצה. הנני מצהיר כי בתאריך: _____________ קיבלתי תדריך בטיחותי מנציג 3 

 יחות בעבודה ובתנועה באתר.הבט

 

 :במסגרת התדריך המפורט, הובאו לידיעתי הנושאים הבאים. 4

 

I.  .אחריותי המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר 
 

II.  חובתי לקיים את כל ההוראות, החוקים, התקנות ונוהלי הבטיחות, בעבודה ובתנועה
 הרלוונטיים לעבודה באתר, לאנשים ולציוד. 

 

III.  כלל העובדים וכל המועסקים על ידי, בנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה חובתי לתדרך את
 הרלוונטיים לעבודה באתר.

 

IV.  חובתי לצייד, על חשבוני, את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר, בציוד מגן אישי ובציוד
 בטיחות כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.

    

 

 ______     שם הקבלן: ____________________

 __חתימה: ___________________________
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 4ג'נספח 

 לוחות זמניםהכללי למפרט ה
 לוחות הזמנים שיוגשו במהלך הפרויקט .1

במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. לוח הזמנים 

. לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת עיי הקבלן על בסיס ניסיונו המקצוהמפורט יוכן ע"

פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י 

 הקבלן. 

 ב א'(. )שלימים הראשונים 90 -לוח זמנים לתקופת ה (1)

ימים קלנדרים מצו התחלת עבודה יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לפעילויות  14תוך 

קרה ואישור של בראשונים של הפרויקט. לוח הזמנים יעבור הימים ה 90 -שיבוצעו ב

הפיקוח. בנוסף יוגש לאישור מסמך המתאר את שיטות הביצוע למימוש הפרויקט 

Construction Method Statement   ,להלן(CMSבנוסף, הקבלן יגיש את רשימת ה .)- 

WBS .המלאה של הפרויקט לאישור הפיקוח 

 ט )שלב ב'(לוח זמנים מפורט מלא לפרויק (2)

ם מצ.ה.ע יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לביצוע כלל הפרויקט יימים קלנדרי 60תוך 

 30אשונה לאישור תוגש לפיקוח תוך . טיוטה רלכל הפרויקט CMS -ומסמך מעודכן של ה

 ימים קלנדרים.

  )Construction Method Statement(שיטת העבודה  .2

דיר באופן מפורט את שיטת ביצוע העבודה בתקופת ההתארגנות ולאחר מכן, הקבלן יג

כנית זו תהווה בסיס להכנת תוהמשאבים המתוכננים.  קצבי ביצועמבחינת סדר הביצוע 

)שלב ב'( חבילות העבודה הדרכים והאמצעים להכנת לוחות הזמנים בשלב א', המפורט 

והעדכונים החודשיים. המסמך שיוגש לאישור בשלבים השונים יכלול לפחות את 

 ושאים הבאים:הנ

 תמצית מנהלים (1)

 כולל כמויות כ"א בכל יחידה. –מבנה ארגוני של הקבלן  (2)

 .תיאור שיטת העבודה (3)

 הפעילויותחישוב קצבי ביצוע בכל  (4)

 חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות, כולל גרף בקובץ אקסל. (5)

                                                       .עם מגבלותפתרונות טכניים לעבודה במקומות  (6)

 בודה בתנאי גשם או חום קיצוני.ע –התייחסות למזג אויר  (7)

 התארגנות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכננים. (8)

וציוד לעמידה  גיוס עובדיםשלהם לרשימת קבלני משנה וצוותי עבודה שלהם, כולל יכולת  (9)

 באבני הדרך החוזיות.
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ה( והדרכים ימי עבוד 20 -יות במרווח כולל הקטן מניתוח הנתיב הקריטי )עבור פעילו (10)

לשמירה עליו מפני חריגה. ניטור נתיבים קריטיים הקרובים לנתיב הנ"ל )מרווח כולל 

 י"ע(. 100 -הקטן מ

 

 

 במערכת הממוחשבת הגדרת לוח שנה .3

הקבלן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות )שעות עבודה ביום, משמרות, חגים ומועדים 

ם ממגבלות סטטוטוריות או מסיבות אחרות שיתקבלו מהמזמין. עבודה הנובעי-דים(. ימי אימיוח

ימי אי העבודה יועברו לפיקוח לאישור. הקבלן ייקח בחשבון שיתכן ויהיו מגבלות עבודה בגלל 

 אוגרפי של הפרויקט. יתנאי מזג אויר כמקובל במיקום הג

שעות או  8 -יום עבודה כמסיבות טכניות וגדר בתוך מערכת לוחות הזמנים הממוחשבת, ייתכן וי

. ימי שישי וערבי חג כיחידת זמן במספר שעות אחר, אך למען הסר ספק הכוונה היא ליממה שלמה

 יחשבו כימי עבודה מלאים.

 כללי .4

של הקבלן  צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה המוצע כבסיסי לוח הזמנים 

 לויות בקבלן באופן בלעדי )כגון: פינוי והסטת מטרדים,לרבות התניות ופעילויות שאינן ת

עבודות של חברות אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. לצורך כך, על הקבלן לערוך את לוח 

 הזמנים על פי המוגדר להלן:

הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי. כל הפעילויות בפרויקט יקושרו  (1)

 שבפרויקט. ההנדסיות רורים ומתאימים לסוג ההתניות באמצעות קשרים לוגיים ב

תזמון  ,בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו (2)

העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח זמן בטחון 

בן דרך חוזית ולפני (, בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים, לפני כל אBUFFERמתוכנן מראש )

מהמשך הנדרש לאבן דרך או כלל הפרויקט,  15%סיום הפרויקט.  מרווח הזמן יהיה 

 בהתאם.

למען הסר ספק, כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח זמן 

באותה חבילת עבודה או  הביטחון בקשר של סיום התחלה או לפעילויות המקדימות לה

 .תאבן דרך חוזי

 

והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות  Total Float)המרווח הכולל )  ,למען הסר ספק (3)

 אינם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל. 

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות: (4)

(a) י זמן כל פעילויות התכנון שבאחריותו )אם נדרשות במסגרת העבודות(, לרבות מרווח

 סבירים שיסוכמו עם הפיקוח או לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין

 . ימים לאישור( 21)לפחות 

(b) .ביצוע דיגומים ופיילוט לאלמנטים לפי דרישת המפקח 

(c)  כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות / גופים מוסמכים ורשויות

 מוסמכות.

(d) ק לפי נהלי המזמין והרשויות.כל הפעילויות לאיתור תשתיות תת" 

(e)  ,כל פעילויות הרכש, הייצור והאספקה של מרכיבים שונים )לדוגמא: לוחות חשמל

 גנרטורים, חלקים טרומיים, מעקות, ועוד, שאינם באתר(.
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(f) .כל פעילויות הביצוע באתר ומחוץ לאתר 

(g)  פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות

 באחריות הקבלן.ש

(h) .כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען 

(i)  אבני הדרך יהיו המפקחכל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית .

 מקושרות ומותנות בסיום פעילויות הביצוע. 

(j) .המפקח רשאי לשנות ולהוסיף פעילויות ותנאים ללוח הזמנים 

 ת את שדות המידע הבאים:לוח הזמנים יכיל לפחו (5)

(a) שם פעילות 

(b) משך בימי עבודה 

(c)  המחושבים אוטומטית מתוכנת לוח הזמנים. הנתוניםכל שדות 

(d)  ,מידע על משאבים וכמויות: סוג חומר, יחידת מידה, כמות כללית, כמות שבוצעה

כמות שנותרה לביצוע )כמות כללית פחות כמות שבוצעה(, % ביצוע מחושב לכמויות, 

תוכנן )כמות כללית חלקי משך בי"ע(, משך נותר, קצב ביצוע נותר )כמות קצב ביצוע מ

 שנותרה לביצוע חלקי משך נותר(.

(e)  :שדות מידע להפקת דוחותWBS  לפי הפירוט שהוסכם עם הפיקוח(, קבלן עם שמות(

, שיוך )מקודד לפי המפרט המיוחד וכתב הכמויות( ראשי / משנה / ממונה, מקצוע

 שרשרת אספקה.שלב ביצוע, רה, לאבן דרך חוזית / בק

(f) .כמות צוותי עבודה או מספר עובדים לביצוע פעילות 

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או  (6)

י"ע.  15הסיום של כל פעילות. לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה 

לויות הנדסיות, זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף פעילויות ארוכות יותר יחולקו לתתי פעי

אחר הביצוע בפועל של הקבלן. הגבלת משך מקסימלי של פעילות מתייחסת לעבודות 

 .באחריותוהקבלן ולא לעבודות שאינן 

כל הפעילויות יהיו מקושרות עם מקדימות ועוקבות פרט לפעילות צ.ה.ע בתחילת הקובץ  (7)

לה מקדימה בלבד. לא יותרו קשרים בין  עם עוקבת בלבד ופעילות הסיום שתהיה

  sfלא יותרו קשרים מסוג   fs, ss, ffערסלים. הקשרים בין הפעילויות יהיו מסוג של 

)התחלה לסוף של המקדימה(. לא יותרו השהיות בנתיבים הקריטיים שאין להן הסבר 

בנתיב  SSהנדסי. לכל השהיה יש לתת הסבר לאישור הפיקוח. לפעילויות עם קשר 

 בנתיב הקריטי.  FSהקריטי יש להוסיף קשר לפעילות עוקבת מסוג 

לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים ההנדסיים בין הפעילויות השונות ואת משכי  (8)

 הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע. 

למען הסר ספק המפקח יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שנדרש לבצע בקשר לפרויקט,   (9)

"מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הוא מוגדר ע"י כל 

לל, מרווח ידי מרווח כו-פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט )למשל על

, וכיוצא באלו( Feeding Buffer, מרווח זמן, או Project Buffer י חופשי, מרווח פרויקטל

 תביעה בכל הקשור והכרוך בכך. ולקבלן לא תהיה כל טענה או

פעילויות הנמצאות בתכולת עבודת הקבלן ואשר לא נכללו מסיבה כלשהיא בלוח הזמנים  (10)

 הבסיסי ישולבו בלוח הזמנים באחריות הקבלן ללא דחייה באבני הדרך החוזיות.

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי .5
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ין, יקרא להלן "לו"ז לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח, יועץ הלו"ז והמזמ (1)

 מתוכנן בסיסי".

הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז  (2)

לתאום ותזמון כל העבודות לבקרת התקדמות הפרויקט והמתוכנן הבסיסי ישמש 

הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים וכן לתאום המשך 

ילות באתר, בסביבותיו ובאתרים סמוכים בהם מבוצעים פרויקטים קשורים, אשר הפע

 ימשיכו להתנהל תוך כדי ביצוע העבודה. 

הקבלן הראשי ימציא לפיקוח אישורים של כל קבלני המשנה המועסקים על ידו בפרויקט  (3)

המאשרים שבדקו את תוכנית העבודה והשילוב של עבודתם נעשה באופן הנדסי ותואם 

  נדרט העבודה וכי המשך שהוקצב לפעילויותיהם הינו בר ביצוע.לסט

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את  (4)

-מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר

 ביצוע. 

מאשר את סוג וכמות המשאבים שנרשמו  אישור לוח הזמנים הבסיסי ע"י המפקח אינו (5)

בלוח הזמנים, במידה ונרשמו. על הקבלן לספק משאבים במטרה לעמוד בקצבי הביצוע 

 שהתחייב באמצעותם לעמוד בלוח הזמנים החוזי ובאבני הדרך שלו. 

 הלו"ז המתוכנן הבסיסי לאחר אישורו ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה.  (6)

 

 ותעדכון תקופות הביצוע החוזי .6

לביצוע, אלא  המרבייםתקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בחוזה הינן משכי הזמן  (1)

 אם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא המפקח. 

לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן  המרבייםמשכי הזמן  (2)

 סכמים.בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים המו

 עדכון חודשי .7

המפקח ויועץ הלו"ז מדי חודש  ידי הקבלן עם-לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן על (1)

לכל  15 -העדכון יבוצע ביום ה .כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל

 הקבלן יעדכן את לוחות הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח.  חודש.

עודכנו נתוני ההתקדמות בפעילויות: התחלה בפועל לפעילות שהתחילה, במהלך העדכון י (2)

סיום בפועל לפעילות שהסתיימה, פעילות שהתחילה אך טרם הסתיימה המשך יוארך עד 

 למועד הסיום המשוער.

בלוח הזמנים חייב באישורו של המפקח, אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות  כל שינוי (3)

לביצוע, אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.  המרבייםאישור להארכת משכי הזמן 

 לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר. 

במידה ולוח הזמנים המחושב מראה שהפרויקט או אבן הדרך החוזית מסתיימים מעבר  (4)

כל האמצעים לקצר את למועד החוזי או שיש להן מרווח כולל שלילי, על הקבלן לנקוט ב

התהליך ולהחזיר את המועדים לתאריך החוזי. לוח זמנים זה לא יהווה אישור להארכת 

 משך הביצוע או אישור לחישוב המציג הארכת משך ביצוע לפרויקט / אבן הדרך.

בין הקבלנים יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף  לוח הזמנים (5)

 ן.עם המפקח ועם המזמי

 

 דוחות התקדמות וישיבות לוחות זמנים .8

 המציג את סטטוס ביצוע הפרויקט הכולל:אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי  (1)
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(a)   אור ההתקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו יתדוח מילולי של

ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. הדוח ינתח במלל את סטאטוס הביצוע ואת 

ן בתקופות הביצוע החוזיות. הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים עמידת הקבל

צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג 

  את הפיגור שנוצר.

(b) Method Statement Construction  של העדכון האחרון לפי פירוט שיימסר ע"י

 המפקח.

(c) וכנה לחישוב לוחות הזמנים.לוח זמנים מעודכן בקובץ של הת 

(d) י"ע. 20 -דוח לוח זמנים של נתיב קריטי עם מרווח כולל הקטן מ 

(e) .דוח לוח זמנים של פעילויות שהסתיימו בחודש האחרון 

(f) .דוח לוח זמנים של פעילויות לחודשיים הקרובים 

(g) :דוחות לוחות הזמנים המודפסים יציגו את השדות הבאים 

ה, משך מקורי, משך מעודכן, מרווח כולל, סטיית קוד, מחוונים, שם פעילות, התחל

סיום, % כמות שבוצעה, כמות שנותרה לביצוע, % ביצוע מחושב לכמויות, קצב ביצוע 

 נותר.

(h)   ות על ציר הזמן, כולל תצוגה סטטוס משאבים בפירוט לפי מקצוע -בגיליון אקסל

 בגרפים.

(i)  בפילוח לפי אזורים וסוגי  מויות שבוצעו מתוך סה"כ כמויות לביצועכ –בגיליון אקסל

לבקרה ימסרו ע"י / חומרים  עבודות, כולל תצוגה בגרפים. פירוט האלמנטים 

 המפקח.

(j) .תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע 

(k)  רישות המפקחד, פירוט לפי סטטוס אישורים ואספקות -בגיליון אקסל. 

 

קבצים ידי המפקח וב-על הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע (2)

, וכל pdfקבצי , קבצי אקסל ו MS-Projectאלקטרוניים הכוללים בין השאר גם קובץ 

 ימים לפני מועד הישיבה החודשית.  3זאת לפחות  

כל ההוצאות להכנת הלו"ז הבסיסי והדו"חות לרבות קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים,  (3)

חר במשך כל תקופת ביצוע העבודה, עד לוח הגאנט, גיליונות האקסל וכל דו"ח דרוש א

לסיומה ולמסירת העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י 

 המפקח, חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.

המפקח יזמן אליו לעיתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות ובין  (4)

להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא  מזדמנות. על הקבלן

לדיונים אלה את הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב 

 מראש על ידי המפקח.

 

 יועץ לוחות זמנים של המזמין .9

הקבלן יעסיק יועץ לוחות זמנים בעל ידע וניסיון בפרויקטים דומים הכוללים עבודות  (1)

יצת דרכים, דיפון, ביצוע תשתיות מים, ביוב, תקשורת, כבישים ואספלטים, עבודות פר

מיליון  80שנים ובפרויקט בהיקף של  10פיתוח, מבני מגורים ומבנים לחברת חשמל, מעל 

 שהסתיים עד השנתיים האחרונות. העסקת היועץ חייבת באישור הפיקוח.₪ 
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ז מטעמו, )להלן: "יועץ הלו"ז" או "יועץ המזמין ימנה יועץ לו"לבקרת לוחות הזמנים,  (2)

לוחות זמנים"(. זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או 

 להתנגד למינוי אם בפעולה ואם במחדל. 

למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לקבלן זכות 

 להתנגד לכך.

ולוחות העדכון כנדרש לעיל  –החל מלוח הזמנים המפורט  -ות הזמנים בתהליך הכנת לוח (3)

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל מידע, נתונים 

 Construction Method)והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: שיטת העבודה 

Statement)בים, הגדרת הפעילויות, הקשרים , גיליונות אקסל למדידת קצבי ביצוע ומשא

בין הפעילויות, משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו והמועדים בהם 

 הסתיימו וכדומה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה. 

ל מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי ש (4)

על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות   MS PROJECTתוכנת 

הזמנים כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת 

 הממוחשבת היא על הקבלן בלבד. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה  (5)

לשימוש המזמין,  כנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימיםלשם ה

 וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצידו.

 

  סביבת המערכת .10

ומעלה. הקבלן יוודא שיש  2013בגרסת  MS PROJECTניהול הנתונים יתבצע בתוכנת 

 את התוכנה. שיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל יברשותו ר

 

 שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .11

קבלן אחראי למסור ליועץ הלו"ז של המזמין את כל הנתונים שנדרשו לו לצורך תכנון לוחות ה

הזמנים לפרויקט זה. הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרבות 

 דה יהיה הגיוני ויביא בחשבון עבודהעבודתו שלו יובאו לידיעת יועץ הלו"ז וכן כי רצף העבו

מתואמת. הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבלני המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים 

  לביצוען לפי לוח הזמנים המפורט.

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה, אופן חישוב המשכים 

מידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם המתוכננים לפעילויות וכיוצא בזה. ב

על פי מיטב ניסיונם ותהא קביעתם וקצב ביצוע המפקח רשאים להכתיב לקבלן משך ביצוע 

סופית ותחייב את הקבלן ותשולב על ידו בלוחות הזמנים, אשר יעודכן בהתאם. כמו כן, רשאי 

כל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן המזמין, במקרה זה, להזמין את עריכת לוחות הזמנים מ

  בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח.

 

 אחריות הקבלן .12

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית  (1)

 של הקבלן לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.

פי המפורט בלוח הזמנים -תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, עלהקבלן יפעל  (2)

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח, ובמקרה  של פיגור בלוח הזמנים או 
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בכל אחד משלבי העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם 

 ום העבודה. נקט/ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סי

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל  (3)

תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן בהתאם 

 את לוח הזמנים.

 הגשת חשבונות .13

 לוחות הזמנים.חשבונות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמנים מעודכן ומאושר ע"י יועץ 

 לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.

יהווה ע"י המפקח לוח הזמנים תקינות כל חודש ע"י הקבלן ואישור לוח הזמנים עדכון 

 תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן. 

 בקשות להארכת לוח זמנים .14

ת, מסיבות שאין בשליטתו במידה ולקבלן יהיו טענות כי נגרם לו עיכוב בביצוע העבודו (1)

ואשר מקנה לו זכות לבקש אורכה להשלמת הביצוע של אבן דרך או הפרויקט כולו, יגיש 

 ימים קלנדרים מקרות האירוע.  20הקבלן את בקשתו תוך 

הבקשה תכלול ניתוח מפורט מלא על בסיס הנתיב הקריטי עם הכוונה לפעילויות  (2)

 שרות ע"י הפיקוח.ותהליכים בלוח הזמנים כולל אסמכתאות מאו

הבקשה תכלול דוח מילולי מפורט המתאר את הפעילויות שהושפעו, מה היה המרווח  (3)

הכולל לפני השינוי / גורם העיכוב ומה היה לאחריו. מי יזם את השינוי ומתי יזם אותו, 

מה התהליך שבוצע ממועד קבלת השינוי, מתי הקבלן התריע לפיקוח על גורם העיכוב 

 כול היה להתריע על כך במועד מוקדם יותר.והאם הקבלן לא י

הקבלן יציג בניתוח גם עיכובים מתחרים שנגרמו באחריותו עד למועד השינוי או העיכוב.  (4)

יש להציג דוח לוח זמנים ביצוע מול תכנון המציג סטיות במשך וסטיות בסיום לפני קרות 

 האירוע המעכב.

המפורטת במסמך של  TIA - Time Impact Analysisשיטת הניתוח תתבסס על שיטת  (5)

SCL - Society of Construction Law Protocol  2017הבריטי שפורסם בפברואר. 

 הערה: סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון". (6)

 

 סדרי עדיפויות .15

ביצועו של חלק שונים, להקדים  פרויקטלקבוע סדר עדיפויות לבצוע חלקי  תרשאי ההית המועצה 

זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידו, וזאת תוך תקופת הביצוע 

המצוינת בחוזה זה. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כספית כל 

 שהיא או להארכת תקופת הביצוע.

 ניהול סיכונים .16

 ן על פי "גוף הידע בניהול פרויקט " המדריך המקיף לאנשיניהול הסיכונים יערך ע"י הקבל (1)

  .PMIשל  PMBOK GUIDE  המקצוע בניהול פרויקט, תרגום של 

 ניהול הסיכונים יחולק לשישה שלבים:

(a) .תכנון ניהול  סיכונים 

(b) .זיהוי  סיכונים 

(c) .ניתוח איכותי של הסיכונים 
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(d) .ניתוח כמותי של הסיכונים 

(e) .תכנון מענה לסיכונים 

(f)  ובקרה אחר סיכונים.מעקב 

 .הביצוע שלביפירוט  לפיבנושא ניהול הסיכונים  White Paperבמסגרת המכרז יש להגיש   (2)

 מעקב ובקרה של הסיכונים יוגשו ברשימה נפרדת ביחד עם כל חשבון חלקי למנהל (3)

 בעדכון החודשי.הפרויקט בצירוף ליתר המסמכים 

 

 ניהול חסמים  .17

ת חסמי לוח הזמנים. ניהול חסמי לוח זמנים ייעשה הקבלן אחראי לנהל בנפרד את רשימ 

מהקבלן וקבלני המשנה שיש חשש שימנעו באמצעות גיליון אקסל. החסמים מוגדרים כאירועים 

 שלו לממש את לוח הזמנים. המידע המינימלי בגיליון החסמים יכלול.

 אור החסם.ית (1)

 תאריך דיווח החסם. (2)

 אחראי לפתרון. (3)

 .במידה והחסם יתממשמושפעת ה שתהיפעילויות בלוח הזמנים  (4)

 הפתרון להסרת החסם. (5)

 תאריך קבלת הפתרון להסרת החסם. (6)

 הערות לגבי השפעת תאריך קבלת הפתרון על לוח הזמנים המעודכן של הפרויקט. (7)

גיליון אקסל יימסר למנהל הפרויקט ביחד עם כל חשבון חלקי בצירוף ליתר המסמכים  (8)
 בעדכון החודשי.
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 נספח ו' לחוזה 
 נאים מיוחדיםת

 3210לתנאי חוזה מדף 

 

 כללי. –פרק א' 

 הגדרות – 1סעיף  .1

 "המנהל" :

)כל  המועצה, בהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי נוהלי מהנדס המועצה, מנכ"ל החברה לפיתוח "מנהל" פירושו 
 אחד מהם לחוד(.

 
 "מדד סלילה": 

, המהווה אחד מסוגי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי  מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא 

 .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  מדדי המחירים

 

 )ביטוח על ידי הקבלן( 19 –( ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים )ערבות 8תוספת לסעיפים  .2

וביטוח בחוזה(  8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות )לפי סעיף 

 ימים מתאריך ההודעה על הזכייה במכרז. 7בחוזה( וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19)לפי סעיף 

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על העבודה והוא  7באם הקבלן לא יחתום תוך 

העומדים לרשותו לפי כל לנקוט ב צההמוע תהיה רשאיתבמקרה זה, מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. 

 החוזה ועל פי כל דין.

 

 הוראות בדבר העסקת עובדים זרים:  .3

בהתאם להוראות  עובדים זריםלהעסיק  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,       

ל ידי עובין בעקיפין, בין אם , וזאת בין במישרין רשות ההגירה והאוכלוסין כפי שישתנו מעת לעת ועל פי כל דין

מודגש בזאת,  .הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן

, לפי שיקול תהיה רשאית המועצהכי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור 

, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הלחלט את הערבות שברשות אועם הקבלן ו/חוזה הלבטל את הבלעדי,  הדעת

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א פי כל דין, לרבות עלעל פי חוזה זה ו המועצה

 זכויות ברירה )אופציה( .4

הבלעדי, להורות על כל שינוי בעבודות נשוא  השמורה זכות ברירה )אופציה(, על פי שיקול דעת למועצה

רות עם הקבלן, לרבות: בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר ובממד ההתקש

של העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן את תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו 

 לאחר תחילת העבודה. 

 רויות הבאות:  שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפש

ביצוע מהיקף החוזה ועל פי שיקול  25%, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר כתהיה רשאית המועצה .4.1

לשנות את תנאי ההסכם ולעבור להסכם אשר  תא מבקשידעתה של וועדת המכרזים, להודיע לקבלן כי ה

ועה מראש היינו, תמורה מוסכמת וקב –במסגרתו התמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיטה הפאושלית 

לעבור להסכם לפי  תא מבקשילקבלן כי ה המועצה הוללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל.  הודיע

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון התמורה למנגנון  –השיטה הפאושלית 

תיקבע לפי הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא זה יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן 

אשר  מועצהבהשיטה הפאושלית. בכל מקרה החלטה על שינוי ההסכם מחייבת אישור וועדת המכרזים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%93_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
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מהיקף החוזה המקורי, כך שהיקף החוזה  10%תבחן את הבקשה ע"פ שיקול דעתה. כימות האופציה הינו 

 מהחוזה המקורי. 110%לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא יעלה על 

דות המופיעות בכתב הכמויות בהתקשרות המקורית לבין הכמויות של היחידות התאמת כמויות ביחי .4.2

התאמת כמויות(, ובלבד שערך כל השינויים בהתאמת הכמויות  –בהתאם לביצוע הנדרש בפועל )להלן 

תקשרות המקורית לפני מע"מ; או מערך הה 50% -בסעיף בודד, במצטבר בערך מוחלט לא יגדל ביותר מ

ל אותה יחידה בהתקשרות מהכמות ש 50%-תב הכמויות לא תגדל במצטבר ביותר  משהכמות ביחידה בכ

המקורית באותו הסעיף; או שערך השינוי הכספי הכולל של התאמת הכמויות ליחידה מסוימת בכתב 

כולל מע"מ; לפי הגבוה מביניהם. בנוגע לשינוי זה, ₪  50,000הכמויות אינו עולה במצטבר על סך של 

ם י הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות לבדיקה בגין הביצוע בפועל ואישור הגורמימובהר בזאת, כ

 המוסמכים.

סעיפים נוספים שאינם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות שבחוזה כפי שהוגדרו בהתקשרות  .4.3

 -  המקורית או שינוייה ואשר נדרשת להשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכרוכה בהן )להלן

 15%עבודה נוספת(, ובלבד שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה לא יעלה במצטבר על  

מערך ההתקשרות המקורית לפני מע"מ. התמורה לקבלן עבור ביצוע עבודה נוספת ייקבע בהתאם לקבוע 

 להלן: 

קורית )להלן במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של ההתקשרות המ .4.3.1

של  הנוי(, תיקבע התמורה עבור רכיב השינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעתרכיב שי –

 , בכתב הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלן.המועצה

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות בהתקשרות המקורית עם  המועצה הככל שסבר  .4.3.2

במחירון  המועצהשל  הנוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעתהקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השי

לעבודות פיתוח של  משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

קף למועד אישור העבודה ( התהמשרדמחירון  –)להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

משוקללת של הקבלן במכרז )כלומר ההנחה מההנחה ה 20%הנוספת בוועדת המכרזים, בניכוי 

 (. 80%שתקבע לאותו הסעיף,  הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

, ייקבע המחיר לרכיב המשרדכי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במחירון  המועצה הככל שסבר  .4.3.3

של קבוצת  במאגר מחירי בניה ותשתיות המועצהשל  ההשינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

מההנחה המשוקללת של  20%דקל, התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים, בניכוי 

הקבלן במכרז)כלומר ההנחה שתקבע לאותו הסעיף,  הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

80% .) 

 בהיעדר מחיר יש להכין ניתוח מחיר הנדסי.  .4.3.4

החוזה השתנו מעבר לכמויות המקוריות שבמכרז, מובהר בזאת , כי במידה והכמויות בסעיפי  .4.4

 חישוב המחירים לסעיפים הנ"ל יהיו כדלקמן:

 הגדלת סעיף ללא שינוי מהמחיר החוזה. 150%עד  .4.4.1

מהנחה/תוספת קבלן עבור  50%הגדלת סעיף, מחיר היחידה יקבע עם  300% - 150%בין  .4.4.2

 הכמות הנוספת.

 נחה/ תוספת קבלן עבור הכמות הנוספת.הגדלת סעיף, מחיר היחידה יקבע ללא ה 300%מעל  .4.4.3

 על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן. .4.5

הקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינוי לחוזה, במידה ותהיינה כאלה, רק לאחר קבלת שינוי לחוזה  .4.6

 הכולל את אותן העבודות. המועצההחתום על ידי מורשי החתימה של 
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 ים ועבודה.ציוד חומר –פרק ו' 

 שמירתם וביטוחם.בהחומרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחייב גם  –( 2) 33סעיף  .5

 

 טיב החומרים והעבודה. – 35סעיף  .6

 )ג(:  -( ו)ב 2 קטן  תוספת לסעיף

בוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים תוצרת הארץ יכל החומרים תוצרת הארץ או י .א

המוכרים תקנים זרים של מדינות מפותחות בעולם בוא שלגביהן אין תקנים ישראלים יתאימו לדרישות יאו מי

 מכון התקנים הישראלי.ע"י 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי התקדמות  .ב

ה ולא יכול לשמש עילת עיכוב לסיום העבודה העבודה. משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיק

 ות.ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיק

 

( ב"מעבדה הקבלן )לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי  (1

  .המעבדה()להלן  המועצה ע"י שתאושר מאושרת"

 

. הקבלן יודיע למפקח בכתב )באמצעות היומן, פקס או בקר הקבלןהזמנת הבדיקות מהמעבדה תעשה ע"י  (2

. בבדיקה ןמכתב וכו'( שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע )מנת עבוד, יציקה....( שעבורו הוא מעוניי

 שעות לפני מועד הבדיקה. 24התרעה למעבדה תינתן לפחות 

 

בהתאם לתוצאות הבדיקות יקות ימסרו למרכז איכות הבנייה במחוז, למפקח ולקבלן. תוצאות הבד (3

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב השבוצעו בשלב 

 

 מטעמה.מעבדה באמצעות  20%עד  10%ות בהיקף של בצע בדיקת המועצה (4

 

, ובנוסף העבודה באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  (5

למבנה הכביש על  בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן תוספת חיזוק הלעצמ המועצה תשומר

חשבונו )לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת יריעות שריון וכדומה( או לחיזוק כל אלמנט אחר 

רשים שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנד

 מהאלמנט/מבנה.

 

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 התחלת ביצוע המבנה – 39תוספת לסעיף  .7

 ביצוע, בהם יתחיל הקבלן צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנוןתאריך ימים, מ 7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך   

 בעבודה )תכנון( מיד עם קבלת הצו.

 

 הארכה או קיצור להשלמת המבנ - (7)42תוספת לסעיף  .8

כפוף להכללת הבקשה לתשלום ב ,התייקרות הוצאות התקורה ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה הכולל

 בתנאי החוזה. 60 -ו   42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים  הוצאות התקורה בחשבון הסופי

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  .9

חמישה לעשרת אלפים( מערך ) 0.05%יהיה שיעור של  קבועים מראשסכום הפיצויים ה, 45בהתאם לסעיף 

 עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. המקורי החוזה
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 :החוזיותדרך  באבניהקבלן  שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים

 ת המעודכן נכון למועד שנקבע בחוזה להשלמת אבן הדרך."ערך החוזה" לעניין זה יהיה היקף ההתקשרו

המקורי  מערך החוזה 0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

רך יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הד כל יום איחור. בגין

, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן החוזיים הללו

 בכפוף להסבר מטה.

קנסות מקבלנים בגין גבה ת המועצהבאישור ועדת מכרזים, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,  .א
ת או יותר מאבני . בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחבהתאם לקבוע לעיל אי עמידה באבני דרך של המכרז

 (. קנסה –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של והדרך יק

, לקזז עבור כל יום איחור ניהול הפרויקטהמלצת על בסיס ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה,  .ב
 0.05%מערך החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  0.05%סך של 

ערך החוזה בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום מ
 איחור. 

ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא
הקנס לכל  ₪; 5ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = ₪;  15הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%בחישוב: ) ₪  0.0025יום איחור = 

ועדת המכרזים רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את הסיבה לאי עמידה באבני  .ג
 הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר .ד
 .לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכלליתהחוזיים, הקיזוז 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 תעודת השלמה למבנה. – 54סעיף  .10

 יושלם כדלקמן: –( 1) 54סעיף 

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות המקומית בנוכחות וקוטועבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפר .א

 , או הרשות המקומית.והשיכון בינויהקבלן ונציגי משרד ה

 תשלומים. –פרק יא' 

 .תשלומי ביניים – 59סעיף  .11

 ( ישונה כדלקמן:1תת סעיף )

הקבלן על ידי המפקח  מעודכן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים 7אחת לחודש, עד 

ד התאריך שנקבע, יידחה תשלום איחר הקבלן בהגשת החשבון ע .חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידותו

 .ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  המועצהעל ידי  החשבון

בהתאם לדרישות  מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן 38 –יתרה תשולם לקבלן ביום ה : ה(3תת סעיף )תוספת ל

   .החוזה

 :( ישונו כדלקמן5( א, ב )3) 60סעיפים  .12

צה את הקבלן כי מימון מיידעת המוע -2017תשע"ז, מתוקף חובתה על פי חוק מוסר תשלומים לספקים,

ההתקשרות נעשה כולו/בחלקו באמצעות מימון חיצוני )משרד הבינוי והשיכון( ועל כן, רשאית המועצה לדחות 

 ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני )להלן: "מועד 10את מועד תשלום התמורה עד תום 

 מים ממועד ההמצאה.י -150יאוחר מ התשלום(" ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא

יום,  90. בגין כל סכום שישולם לאחר ע"י הקבלן יום מיום הגשת החשבון 90חשבונות סופיים ישולמו תוך 

 ועד למועד התשלום בפועל. 91 –זכאי הקבלן לריבית חשב כללי מהיום ה 

 

 ת במחירי החומרים לערך העבודהתנודו -(1)62סעיף  .13
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לחוזה המדף הממשלתי משרד הבינוי והשיכון קובע בזאת כי מדד החוזה יהיה "מדד ( 1) 62בהתאם לסעיף 

 למסמך התנאים המיוחדים. 1הסלילה", כמוגדר בסעיף 

 אופן קביעת המדד תהיה כלהלן:

מדד בסיס מדד סלילה לתאריך חודש פרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון בתוקף, מוצמד למדד סלילה חודש 

 פרסום המכרז.

 

 מס ערך מוסף. – 67יף סע .14

 מע"מ.        המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי       

 

        ריבית חשב כללי  .15

ומוחלף במונח "ריבית החשב  מבוטל, ובנספחיו 3210מדף הממשלתי המונח "ריבית פיגורים" המופיע בחוזה ה

 הכללי".

 

 תשלומי ביניים .16

 59 . לפיכך סעיף 3210( )א( בחוזה  הסטנדרטי 3) 59ים )חשבונות חלקיים( ישולמו בהתאם לסעיף תשלומי  הביני

 מבוטל. –()ב( 3)

 

 עון אישורטכל פריט או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה ערך  –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  .17

 המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

דתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הנובע מרעש, חומרי הקבלן לא יגרום במהלך עבו .18

 פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של קרקע וכיו"ב. 

 

                                      ----------------------                                                          -------------------------- 

 תימה וחותמת הקבלןח                         תאריך                                                                                             
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 1נספח ז'

 4/2020  בני דרך למכרז מס'א

 

 צוע :    ______________________________________________________לבי

 

עבודות מסירת מגרשים / עבודות לאכלוס / עבודות ________________________________)לטובת : 

 (למסירה 

 

  .מועד מתן צו התחלת עבודהמ __ חודשים13__  תקופת הביצוע הכללית היא .1

 חודשים ממתן צו תחילת העבודה. 8תתבצע  4דרך מס'  בןא -עבודות עפר-מסירת המגרשים .2
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .3

 
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה

התארגנות , כולל קבלת כל האישורים מהרשויות, הגשת  1

לו"ז בסיסי לאישור המזמין, גידור והקמת אתר התארגנות, 

 ור ציוד מיוחדאיש

1 

עבודות עפר בפלחים א+ב כולל חפירה, מילוי וסילוק  2

 עודפים

8 

 8 ביצוע קירות תומכים בפלחים א+ב כולל מילוי חוזר  3

פינות  4 -מסירת המגרשים ליזמים )עבודות עפר 4

 מגרש(

8 

 5 הנחת תשתיות ניקוז 5

 9 הנחת קוי מים וביוב 6

לל חציות לחח"י הנחת תשתית חשמל ותאורה, כו 7

 והכנת פילרים במגרשים

10 

מבנה כביש כולל ככרות, מצעים, אבני שפה וגן,  8

 ואספלט שכבה ראשונה

12 

 13ותאורה זמנית  11הצבת עמודי תאורה קבועה בכביש  9
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 3,12ברחובות המשולבים 

 13 מסירה ראשונה למזמין ותיקון ריג'קטים 10

 13 מסירה סופית למזמין העבודה 11

 

כי   לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף הממשלתי, 9בהתאם לסעיף  מובהר בזאת,  .3

המקורי  מערך החוזה 0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

דרך י עמידה באחת או יותר מאבני היובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין א כל יום איחור. בגין

החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן 

 בכפוף להסבר מטה.

 

קנסות מקבלנים בגין אי עמידה גבה ת המועצהבאישור ועדת מכרזים, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,  3.1

זז מערך ו. בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר מאבני הדרך יקבהתאם לקבוע לעיל באבני דרך של המכרז

 (. קנסה –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%החוזה סך של 

מערך החוזה בהתחשב  0.05%ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  3.2

מערך החוזה בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על  0.05%יתן לקזז בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: נ

 ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור. 

ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא

הקנס לכל יום איחור = ₪;  5באבן הדרך = ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן ₪;  15באבן הדרך = 

   ₪(.  5 כפול 0.05%בחישוב: ) ₪  0.0025

 ועדת המכרזים רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את הסיבה לאי עמידה באבני הדרך. 3.3

החוזיים, אמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני הדרך כ כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר 3.4

 .הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית
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 2' זנספח מס' 

 מועצה מקומית מצפה רומן
 

 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
 (04/12)ע"פ נוהל 
 

 מספר חוזה /      
 

 מס' מכרז /      ראשי -מחוז   
 

 
 __________________________________________________________________________ -נושא העבודה : 

 
 . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39בהתאם לסעיף 

 
 זה.________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה      מר /גב'  

 זה )המצוין במשבצת מטה(. ימים מתאריך צו  7בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 
 

 הערות : ___________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________ 
 

 /המחוז  מנהל
 _______________                                          מנהל חטיבה  טכנית           

 חתימה                      שם                                                    
------------------------------------------------------------------------------------- 

 במעמד מסירת השטח:
 ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 החתום מטה. המועצההמקומית השטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
 מינוי מנהל עבודה:

 
 : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"חל 2תקנה    

 תבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו.כך כי כל עבודת בניה תמבצע בניה אחראי ל  )א(

בצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית מ  )ב(
 ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

ח העבודה האזורי, ימסור לו את העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפק הפסיק מנהל   )ג(
 הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

של מפקח העבודה האזורי,  הודעה לפי תקנות משנה )ב( או )ג( תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדוה  )ד(
של מפקח עבודה אזורי באזור  למשרדתיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, 

 " שבו מתבצעת העבודה.
 

 וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

 
 הקבלן / החברה _______________________________ __________תאריך ___

 
 :מועצה מקומית מצפה רמון

 
 __________________    ____ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה     מפקח : ___________ 

 חתימה             שם                                חתימה            שם       
 

  ה: קבלן/חברה                                                            תפוצ
 מהנדס המועצה\מנכ"ל החל"פ 
 )לתיק גזברות( המועצה גזבר 
 מפקח /מנה"פ/תצווראש  

 
 

 

 לחוזי ביצוע           בלבד

תאריך:     

_________________

___ 
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 נספח ז'3
 מועצה מקומית מצפה רמון

 תעודת השלמת מבנה
 פרטי זיהוי: .א

 מחוז

 

 שם הקבלן אתר ישוב

 

 

 חוזה מס'

 

 עבודה מס'יומן 

 

 המבנה ויעודו סוג

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ו לאשר את השלמת המבנה, מבלי הרינ 3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 

 ל( של תנאים אלה.)ועד בכל 57עד  54יפים לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

 מנין תקופת הבדק יתחיל מתאריך השלמת המבנה )כמצוין במשבצת מטה(.

 המקצועייםהצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים  ראשמפקח,  – המועצה המקומית מצפה רמוןהערות 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    השלמת המבנה: תאריך

 

 

 נוכחים:

 מוסר המבנה מטעם הקבלן:

                        ________________________________            ____________________________ 
 תימהח                       שם                                                                                                

 

 

 
 :העירייהמקבל המבנה מטעם 

 
 

  _____________________           ______________________            ______________________ 
 תימהח                                    תפקיד                                                        שם                                   
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 4ז'נספח 

 
 
 

 חודש **/****סופי ל -מספר ** ן-חוזה *******/***** )ח. מרכבה:*******( ח

 

 
 שכר חוזה וסילוק תביעות

 
 

 שם חוזה: _______________
 

 שם קבלן: _______________
 
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות

 
 אנו מאשרים בזה כי:

 
                                                ן הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו לפי החוזה הנ"להחשבו  .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותינו מתוך ובקשר  .2

 לחוזה הנ"ל.

הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו תביעה מכל סוג  עם קבלת .3

 שהוא כלפי מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר לחוזה הנ"ל.

 
 
 

 
 
 
 
 

______________                ________________           ________________  
 תימהח           שם החברה                                           תאריך                        
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 5נספח מס' ז'
 

 מועצה מקומית מצפה רמון
 

 
 

 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 טופס החלפת מפקח
 

 בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
 
 

 ישוב: ראשי -מחוז   
 

 זה /   מספר חו אתר:
 

 מס' מכרז /      
 

 
 נושא העבודה : 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 ________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך __________משעה______     מר /גב'  

 

 הערות :  

 המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ בשעה_______  מפקח זה מחליף את

 את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

 
 חתימות :

 
 

 __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ     מפקח : ___________ 
 חתימה                         שם                                           חתימה            שם       

 
 

 ____________          קבלן : ___________ 
                             חתימה            שם       

 
 

 אישור המחוז להחלפת המפקח :
 
 

 ________                                ____                                          מהנדס\מנהל החברה לפיתוח
 חתימה                  שם                                                          

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
 מהנדס המועצה\מנכל החל"פ 
 )לתיק החוזה( גזבר המועצה 
 מנה"פ/תצווראש  

 

 

 

 

 

לחוזי ביצוע           

 בלבד

תאריך:            

__________________

__ 
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 6נספח ז'
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 ח'נספח 
 

 נוסח ערבות לחוזה 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ____________________מס' הטלפון ____

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד ____________

 ____________הנדון: ערבות מס'

 ______1,203,396אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________

 _____(שקלים בלבד השימיליון מאתיים ושלוש אלף , שלוש מאות תשעים וש)במילים __

 שיוצמד למדד*( _____________________________ מתאריך _________________________
 תאריך תחילת תוקף הערבות()                                                                                                  

 
 את: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשראשר תדרשו מ

 עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

מק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר מבלי שתהיו חייבים לנ

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 שכתובתו__________________________ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח
 ם הבנק/חב' הביטוחש                                                                                                             

 
__________________________________      ___________________________________ 

 הביטוח  מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת                  
 

 

 

    ________________                       ________________                       ________________               

 תימה וחותמת ח              שם מלא                                           תאריך                                            

 

 *( אם נדרשת ערבות צמודה
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 נספח  ט'

 'א נספח .1

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

 דע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל, בהתאם למיבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה רבקש האישומ

 מצפה מקומית מועצה

 רמון

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען

 רמון מצפה

 מען

 

 כיסויים

 כיסויים עצמית השתתפותגבול תאריך תאריך נוסח מספר  סוג הביטוח
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 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח בוטחים פירוט הנכסים המ

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  לוחמש
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 'ב נספח .2

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

המפורט באישור זה אינו כולל את כל  , בהתאם למידע המפורט בה. המידעבתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

 

 גבולותלפי  וקהחל

 סכומיאחריות או 

 ביטוח

 ומהדורת הפוליסה

 הפוליסה

האחריות/  סיום תחילה

 סכום ביטוח

 נוספים

 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום מטבע סכום

כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
 רכוש 

 

         

         

         

         

          צד ג'

אחריות 

 מעבידים

         

אחריות 

 המוצר

         

אחריות 

 מקצועית

         

          אחר
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 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור סהנוסח הפולי המבוטח בקש האישורמ

 מקומית שם: מועצה

 רמון מצפה

כתובת ביצוע  שם

 העבודות:

-מערבית שכונה"ב

" רמון מצפה

 ( .נוגה שכונת)

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:מזמין העבודה☒

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען: מצפה רמון

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

או  חלוקה לפי גבולות אחריות

 סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות / 

סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

השתתפות 

 עצמית

כיסויים נוספים 

 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום מטבע סכום

כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות 

 קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

       007 

        ופריצה גניבה

        עובדים עליו רכוש

        סמוך רכוש

        בהעברה רכוש

        הריסות פינוי

,302,304        צד ג'

307,312,

313, 

316,321,

326,332 

 

 315        אחריות מעבידים

אחריות מקצועית 

 ואחריות המוצר

       333 

 

 

 :(ג'ם בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטיפירוט השירותים 

 ( .נוגה שכונת" )רמון מצפה-מערבית שכונה"ב ותשתיות תומכים קירות, עפר עבודות ביצוע

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
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 ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר יום__ יכנס לתוקף אלא י לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח השירותים  -נספח ג'  .3

 השירות קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072 שירותי ניטור 002 סני ערובה וקירור(אחסון/ מחסנים )לרבות מח

 073 שירותי ניטור 003 אספקת גז ודלק

 074 שירותי פיקוח ובקרה 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 076 י(שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כלל 006 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 077  שירותי קוסמטיקה 007 בודות קבלניות גדולותע -בניה 

 078 שירותי תחזוקה ותפעול 008 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 079 שירותי תחזוקת מערכות 009 בקרת מוסדות חינוך

 080 שירותים אווירי/ימי 010 בריאות הנפש

 081 שירותים בחו"ל 011 בתי אבות ומעונות

 082 שירותים משפטיים 012 יםגביה וכספ

 083 שירותים פרא רפואיים 013 גינון, גיזום וצמחיה

 084 שירותים רפואיים 014 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 085 שכירויות והשכרות 015 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 087 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017 צההובלות והפ

 088 תפעול ציוד 018 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 089 תקשורת וחברות הסלולר 019 הסעת נוסעים

 090 - 020 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 091 - 021 הריסות/פינויים

 092 - 022 השקעות ויזמות

 093 - 023 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 094 - 024 חברות מנהלות/מינהלות

 095 - 025 חדרי כושר וספורט

 096 - 026 סולת, פינוי והובלהפ -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097 - 027 חינוך/קורסים/סדנאות

 098 - 028 חקירות

 099 - 029 צומח/חי -חקלאות 

 100 - 030 טיסות

 101 - 031 יועצים/מתכננים

 102 - 032 ח אדםוכ

 103 - 033 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 104 - 034 מחקרים וסקרים

 105 - 035 מחשוב

 106 - 036 מידע

 107 - 037 מיפוי

 108 - 038 מכירת/רכישת/השכרת ציוד

 109 - 039 ממוני ויועצי בטיחות

 110 - 040 חזוקה/ שירות/ וחלפיםת -מעליות 

 111 - 041 וולטאיות-פוטו מערכות 

 112 - 042 מערכות בקרה ושליטה

 113 - 043 מערכות גילוי וכיבוי אש

 114 - 044 מערכות השקיה והולכת מים

 115 - 045  נדל"ן / השקעות ויזמות
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נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 

 046 לילדים

- 

116 

 117 - 047 ניהול מבנים

 118 - 048 ניקיון

 119 - 049 נפץנשק וחומרי 

 120 - 050 ספרינקלרים

 121 - 051 עבודות מתכת

 122 - 052  עבודות עץ

 123 - 053 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(

 124 - 054 פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 125 - 055 פלסטיק

 126 - 056 פעילות בחוץ לארץ

 127 - 057 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 128 - 058 צמ"ה

 129 - 059 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 130 - 060 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 131 - 061 קמעונאות

 132 - 062 רוקחות

 133 - 063 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 134 - 064 רפואה משלימה

 135 - 065 שיפוצים

 136 - 066 שירות לאומי

 137 - 067 נסים, השתלמויות, פנאי ומלונאותשירותי אירוח, כ

 138 - 068 שירותי ביקורת

 139 - 069 שירותי גניזה וארכיב

 140 - 070 שירותי דת
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 נספח סעיפים מיוחדים  -נספח ד'  .4

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים

 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע

 אחריות מקצועית

303 
- 

373 

 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 

 376 - 306 זק בעת שהות זמנית בחו"לנ -הרחבת צד ג' 

 377 - 307 בלנים וקבלני משנהק -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 יש לפרט(ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

 380 - 310 כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 כיסוי רעידת אדמה

 387 - 317 חר )יש לפרט(א -מבוטח נוסף 

 388 - 318 אישורהמבקש  -מבוטח נוסף 

 389 - 319 אחר – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

בקש מ - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח

 האישור

320 
- 

390 

 391 - 321 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה

 392 - 322 אחר - מוטב לתגמולי ביטוח

 393 - 323 ישורמבקש הא - מוטב לתגמולי ביטוח

 394 - 324 מרמה ואי יושר עובדים

 395 - 325 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 396 - 326 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח

 תראשוניו

 מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 (האישור

327 

- 

397 

 398 - 328 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 399 - 329 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט(

 400 - 330 שעבוד לטובת מבקש האישור

 401 - 331 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(

 402 - 332 ₪  10.000.000גבולות אחריות מינימום -

 403 - 333 ₪  5.000.000מום גבולות אחריות מיני-

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 

- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 
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 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 343 - 413 

- 344 - 414 

- 345 - 415 

- 346 - 416 

- 347 - 417 

- 348 - 418 

- 349 - 419 

- 350 - 420 

- 351 - 421 

- 352 - 422 

- 353 - 423 

- 354 - 424 

- 355 - 425 

- 356 - 426 

- 357 - 427 

- 358 - 428 

- 359 - 429 

- 360 - 430 

- 361 - 431 

- 362 - 432 

- 363 - 433 

- 364 - 434 

- 365 - 435 

- 366 - 436 

- 367 - 437 

- 368 - 438 

- 369 - 439 

- 370 - 440 
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 נספח הנכסים המבוטחים -נספח ה' .5

 

 

 

 

 

 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 
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 י'נספח 

 

 פיתוחעבודות  נספח ממ"ג )מערכות מידע גיאוגרפי( לחוזה

 

מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות. לצורך הפעלת  ה"( מפעילהמועצה)להלן: " המועצה המקומית מצפה רמון 

המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם להוראות 

 וזה.הח

 

( שיבוצעו על ידו על גבי מדיה מגנטית, על פי "מפרט As Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ) .1
, , והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה על פי דרישת המועצה ("GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות )
 במהדורה התקפה ביום ההגשה. 

 

 2010גירסה  AUTOCADכנות מסוג תיב"ם כדוגמת הקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תו .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט  המועצהומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .המועצהצורה אחרת אשר תיקבע על ידי בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או ב

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
  .1982-המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב

 (.1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי)ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

 במטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי נוהלי העדכון כפי שיקבעו מעת לעת .4
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. המועצה, ולעדכן התוכניות בהתאם לדרישת המועצהע"י 
 

לפי הגדרות מפרט זה לתוך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה  התוכנית יקלטו .5
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 תכניות העומדות בדרישות המפרט.

 

ל עם סיום העבודה ולפני את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעי למועצההקבלן מתחייב להגיש  .6
 הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

 

הנדרשים בחוזה  םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .7
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

 תנאי לאישור תשלום. מהווה
 

 

http://www.mapi.gov.il/page.php?gallery=1&id=reg_inst/regulations/
http://www.mapi.gov.il/page.php?gallery=1&id=reg_inst/regulations/


 

 178 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 יא'נספח 

 
 י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 

 עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח
 ושימוש בחומרים ממוחזרים

 
 מעודד את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות.שרד הבינוי והשיכון : מ כללי
 

 הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:להלן הנחיות המזמין באם 

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושרים  .1
 כדין. 

 יכותו ובקיים של האלמנט או כלבהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, בא .2
חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של 

 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  .3
, כותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקודלרבות טיבו ואי

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.

לא יאשר עיכובים בביצוע העבודה  המועצההקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים  והמועדים שנקבעו בחוזה ו .4
וח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים ואי עמידה בל

 הנדרשים ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 ימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך. ש - לתשומת לב .5
 

 תהליך אישור השינויים: .ב

ת פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים רצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר למחוז א .1

 מקבלת "צו התחלת עבודה".

 נתן המחוז אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של ס. מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע .2

 )להלן המנהל(.

סגן מנהל מינהל תכנון והנדסה לביצוע, לאחר התייעצות עם מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים  .3

הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים 

 וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו  .4

 מנוסים ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צוות התכנון המקורי.

תכנון ייבדק ע"י מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים הרלבנטיים. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי ה .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים,  30המנהל ,מנהלי התחומים והמתכננים מתחייבים לתת אישורים תוך  .6

"בקרת התכנון  – 04/02/01ובלבד שהתוכניות שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמור בנוהל   

 לצרכי ביצוע".
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לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות )אם יידרשו(  .7

אחר מכן יוכל להתארגן לביצוע יום. רק ל 30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

 בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המכרזים וחתימת מורשי  .9
 על השינוי לחוזה. המועצההחתימה של 

 

 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג
 במפרט הכללי הבין משרדי 55  51ממוחזרים )ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 

 (55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3דף תיקון מספר 

חומרי בניה ממוחזרים ובשאר החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי ב

 דרישות המפרט.

להגנת  המשרדבאתר מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 הסביבה. 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו .ד
בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום 

 (. מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע"חומר מקומי"בודה )בפסקה זו: הע

(, הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה )בפסקה זו: 

מן  לפחות שרים אחוזים()ע 20%לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנהוג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: 

החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך 

במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, אשר 

להגנת הסביבה ]ראה  משרדהעל ידי  טופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין

"המתקנים )בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת[ "רשימת המפעלים למחזור פסולת בניין"

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים )בפסקה זו:  (,המאושרים"

 : הבאים במצטברבתנאים  "(, ובלבד ששימוש זה יעמודממקור אחר

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר )לדוגמה: מפעל( עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו כל  .3

      ל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.האישורים הנדרשים על פי דין, ככ

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של משאיות,  .4

להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף  משרדהכפי שייקבע על ידי 

  לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש.לקבלת כל האישורים הדרושים לפי הדין, 

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "למדידה" של 

 שינוי שיטת הבניה. המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל עלויות העבודה.  .2

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

 כללי: .ו
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ו/או  המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה  .1

 דרישה בעניין.

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   .2

 להגנת הסביבה. שרדהמרשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר  .3


