
 

1 

 

 מזרעהמעוצה מקומית 
 
 

 3/2022מס' פומבי מכרז 
 
 
 
 

 

  
 

 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2022אפריל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 3/2022מס'  פומבי מכרז

 
 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק 

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
לביצוע  מכריזה בזאת על קבלת הצעות מחיר מקבלנים רשומים במעטפה סגורה,    מזרעהמועצה מקומית   .1

 . מזרעה חנייה ביישוב הוותיקכבישים ורחבות עבודות פיתוח 

מסמכי   .2 לרכוש  כמהאת  ניתן  המקומית  ברז  המועצה  טל  מזרעהמשרדי  הרגילות  העבודה  -04:בשעות 

   בכלל.וחזרו לא י  אשר   ₪ 2,000תמורת   9820104

י  .3     25/08/2022תאריך  עד  לתקופה של    כולל מע"מ    ₪  00002,ע"ס    בנקאיתרוף ערבות  וגשו בציההצעות 

 לל. בכון לדילא תובא  , הצעה ללא צירוף ערבות בנקאית כולל

קבלנים   .4 במכרז  להשתתף  דומות  רשאים  עבודות  בביצוע  ניסיון  נשואבעלי  על  המכרז  לעבודה  העונים   ,

ב הכישורים כמפו , בקבוצת סיווג  200בנייה  בלנים לענף ראשי  ים בפנקס הקמכרז והרשומי המכמסרט 

ב  .ההצעה  בהלגו  מההמתאי רישום  כולל תעודת  כל האישורים המתאימים  תעודת  ף,  תוקיש לצרף את 

 ניהול ספרים למס הכנסה ומע"מ. 

העבודה  .5 באתר  קבלנים  סיור  שרדי  ממ  צאוי  0021:בשעה    09/05/2022בתאריך    שניביום    יתקיים 

 בסיור הקבלנים אינה חובה.  תפותההשתה. המועצ

הכנסתם לתיבת  מנהלת הלשכה ו ד המועד האחרון להגשת הצעות במעטפה סגורה ובמסירה אישית במשר .6

ו/או    לא יתקבלו הצעות הנשלחות בדואר,  0051:בשעה    18/05/2022י בתאריך  רביעיום    הואהמכרזים  

 . דואר אלקטרוני מייל

הב  .7 יום  השאלות  עד  לשלוח  ניתן  בלבד      16:00  שעה  202210.05.רה   hayah@mazraa.muni.il למייל 

 .פיםהמשתת כז לכלמרושובות תשלחנה בואישור קריאה ת

מגיש ההצעה,    לשהיכולת הכספית    וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון את  מזרעהומית  המועצה המק .8

 וח הזמנים. ותו המקצועית בעבודות דומות, כולל עמידתו בל ניסיונו מעבודות קודמות ומומחי 

כן המועצה    כמוו כל הצעה אחרת,  זולה א לא מתחייבת לקבל את ההצעה ה  מזרעהת  המועצה המקומי .9

השומ את  לעצמה  הזכות  רת  את  לקבלן  יהיה  ולאל  ממנו  חלק  ו/או  המכרז  כל  לביטול  או  לתזכות  בוע 

 לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 

 

 

 בכבוד רב,                               

 ראש המועצה  –פואד עווד 
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 3/2022מס'  פומבי מכרז

 
 רחבות חנייה ביישוב הוותיק עבודות פיתוח כבישים ו 

 
 

 ריכוז נתונים כלליים  
 
 

 הערות תאור הדרישה/הנתון 
 25/08/2022ערבות בנקאית לקיום ההצעה בתוקף עד 

 צמודה למדד 
 ש"ח  20,000 בסך של 

 ( בחוזה 8מור בסעיף לא בהתאםה )יום חוזערבות ק
 07/2020לתשומות בניה צמודה למדד המחירים 

מהיקף העבודות  10% בסך של 
 כולל מע"מ

 , 12-ו 7תת סעיף  60בניגוד לסעיף ערבות שנת הבדק 
 07/2020לתשומות בניה צמודה למדד המחירים  

 ש"ח  45,000 בסך של 

ומוח חוזההמדד הבסיסי כהגדרתו ב  סופיים  יהיו  לטים המחירים 
ר  ת תייקרוה  ויישאולא   בית  יאו 

 שהוא.ל סוג מכ
 60שוטף +  תנאי תשלום לחשבונות  

לאחר קבלת תשלום ממשרד  רק
 ממשלה ממן

 
 שבוע/ש"ח 10,000 פיצויים מוסכמים מראש לכל שבוע איחור או חלק ממנו

 תקופת הבצוע:
 תקופת הבצוע להשלמת העבודה הינה  

 

 
מיום   יםחודש  שלושה קלנדריים 

 . דהתן צו התחלת העבומ

 ף ההנדסה החדש( נים )המפגש באגתאריך סיור קבל
 ובה למשתתפי המכרז( )ההשתתפות בסיור אינה ח

בשעה  שלישייום   2220/05/90
12:00 

 00:51שעה עד  2202/50/81  תאריך סופי להגשת ההצעות
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 3/2022 מס' ומבי פ מכרז

 ביישוב הוותיק  פיתוח כבישים ורחבות חנייה דותעבו 
 :לכבוד

 מזרעה מועצה מקומית 

 ערבות בנקאית  :וןהנד

 

" )להל:   _________________________ בקשת  פי  בזה המבקשים"(על  ערבים   אנו 

  הצמדה  ( בתוספת הפרשי  אלף שקלים חדשים עשרים  ש"ח    20,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של )

 . (הפרשי הצמדה"ד כמפורט להלן )להלן: "ת הסך הנ"ל למדעים מהצמדלמדד הנוב

 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק  ולחוזה  3/2022מס' מכרז פומבי ל שרבק וזאת
 

מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים   אנו 

א שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  עליכם  עם  להטיל  מבלי  אולינו,  לבסס  כלשהי   חובה 

כלשהו בתהליך  דרישתכם  את  באופ   לנמק  כלשהו,או  מאת   ן  תחילה  הסכום  את  לדרוש   או 

כלשהי הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה   המבקשים 

 .שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

מ לדרוש  רשאים  תהיו  הסכואתם  של  תשלומו  את  במספר   םאתנו  או  אחת  בפעם   הנ"ל 

מתי מהן  אחת  שכל  לחלדרישות,  מהסכוםיחסת  לא   ק  דרישותיכם  שסך  בתנאי  בלבד,   הנ"ל 

 .יעלה על הסך הכולל הנ"ל

 :זה במכתבנו

הלשכה  -"מדד" ידי  על  המתפרסם  למגורים,  בבנייה  התשומה  מחירי  מדד   משמעותו 

 .המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי

 .15/04/2022 -בפורסם  ש 2022 רץמחודש   המדד של - מדד בסיס" "

הצ" פי  -    מדה"הפרשי  על  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  עליית   שיעור 

 .ערבות זו לעומת מדד הבסיס

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

שדרישתכם תגיע  ם בכתב ובתנאישתוארך על פי דרישתככל וכ  18/08/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 .האלינו לפני תום תוקפ

 תגיע אלינו אחרי מועד זה לא תענה ישה שכל דר

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 ,בכבוד רב

 __________בנק 
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     3/2022 מס'  פומבי מכרז

 וותיק עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב ה
 

 יות והצעת הקבלן( ך ה'  )כתב כמולמסמ  1 'נספח מס

 
 ___ ________   -ריכוז הצעת הקבלן

 
הח" קבלאני  ומסמכי   200בענף    כחוק,  םרשוהן  מ,  תנאי  כל  את  שקראתי  לאחר  הקבלנים,  בפנקס  רשום 

מציע המכרז המפורטים בהמשך, למדתי אותם והבנתי את תוכנם, וקבלתי את כל ההסברים שבקשתי לדעת,  
נש  ובכפוף לכל התנאים  בזה לבצע את העבודות  זה בהתאם למפורט בכתבי הכמויות המצ"ב,  של וא מכרז 

 ז/חוזה זה, כדלקמן: מכר
 

 בש"ח סכום  מצטבר תאור
 מע"מ סכום ההצעה לפני  

 
 

 הנחה כללית  ___% 
 

 

 סה"כ לאחר הנחה 
 

 

 %  17 מ ע"מ
 

 

 
   מ מע"סה"כ כולל  

 

 

 
 

 ____ שם הקבלן____________
 

 ____  כתובתו_______________
 

 שם החותם___________
 

 ך __________ ארית   חתימה וחותמת____________________    
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     3/2022 מס' פומבי  מכרז

 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק 
 

 אור העבודה י ת

עבודותיב ניקוז  צוע   , החלפת,  תיעול  חפירות  ניקיון  קירות  חשמל    בניית  תשתיות  הנחת  קרקע, 
עביצ וכל  ואספלט  צויוע מדרכות  לא  ו/או  נזכרה  אחרת שלא  העבודה אך בודה  בפרק תיאור  נה 

 בכתב הכמויות נזכרה מפורשות  
ה  ע"י  תיקבע  אשר  אחרת  עבודה  כל  ו/או  פתוח,  ועב'  וגמר  הבלעדי,  מועצה  עבודות  ולשיקולה 

סמכים , לכתב הכמויות ולמלתוכניות  הכל בהתאםולתוצאות המכרז     מועצהבהתאם לתקציב ה
 המצ"ב ולשאר תנאי מכרז/חוזה זה.

 
 מסמכי החוזה 

 
 וזה גם אם לא צורפו לחומר החוזה. תם את מסמכי החהמסמכים שלהלן מהווים בשלמו

 
סימון   מס' 

 המסמך 
אינו   מצורף  תיאור 

 מצורף 
  X מכתב ההזמנה להגשת הצעות  1

  X תאור העבודה   2
 א' 3

 ב'
 ג'

 בלן ת הק הצהר
 הרחבה להצהרת הקבלן
 התחייבות ונספח לחוזה 

X  

נוסח    – 3210מדף    –החוזה הממשלתי  מסמך א'  4
 . 2005אפריל 

 X 

תנאים מיוחדים לחוזה הממשלתי על   ' מסמך ב 5
 כל נספחיו 

 X 

)הספר   מסמך ג'  6 משרדי  הבין  הכללי  המפרט 
 הכחול( 

 X 

וגישור מפרט   מסמך ד'  7 סלילה  לעבודות    כללי 
 של מע"צ הספר הירוק 

.                                                        המ  34ו    32פרקים   להיום           עודכן 
בהוצאת  ללי לעבודות בנין.  מפרט כ

בין     מיוחדת ת   משרדי   -ועדה 
אגף    / הביטחון  משרד  בהשתתפות 

ונכסים, משרד העבודה/ מע"צ,    בנוי
 ומשרד השיכון 

                                                                                                                           
 ו פרקים: כולו ו/א  -

                                                                                                      
 מוקדמות.     00* 

                                                                                                         
 ר. עבודות עפ 01* 

                                                                                                      
 עבודות בטון יצוק באתר. 02* 
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 מוצרי בטון טרום.  03* 
                                                                                                      

 עבודות רצוף וחיפו י. 10* 
                                                                                                      

 מסגרות חרש.  19* 
                                                                                                       

 פתוח האתר.  40* 
                                                                                                      

 עבודות חשמל.  43* 
                                                                                                       

 סלילת כבישים ורחבות.  51* 
                                                                                                       

 קווי מים, ביוב ותיעול.  57* 
                                                                                                       

 * אופני המדידה המצורפים לנ"ל. 
  תמרורים, צביעה 61* 

  X קבלן כתב הכמויות והצעת ב ' ה מסמך  8
  X וחדים תנאים מי  ' זמסמך  9
 התוכניות המצורפות   מסמך ו'  10

ת בצוע  וכל  במהלך  תצורף  כנית אשר 
 העבודה 

X  

 X  בדיקות  תפרוגראמ '  מסמך ח  11
  X החוזה  מסמך ט'   12
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 'א  3מסמך 

 
 הצהרת הקבלן 

 
זה, לרבות   במכרז/חוזה  כל המסמכים הנזכריםכי ברשותו נמצאים    אתהקבלן/המציע מצהיר בז .1

הממשלת החוזה  משרדי,  הבין  הכללי  מדף  המפרט  וכו',2005)אפריל    3210י  את   (,  והבין  קראם 
לדרישות  תו בכפיפות  העבודה  את  לבצע  ומתחייב  לדעת,  בקש  אשר  ההסברים  כל  את  קבל  כנם, 

 ולתנאים אלה.

 

מ .2 כישורים  בעל  הינו  כי  בזה  מצהיר  המציע  וכל  הקבלן  עבודה  כוח  ציוד,  האמצעים קצועיים, 
 הדרושים והמתאימים לבצוע העבודה.

 

דית עם הוצאת צו  בבצוע העבודה מיכי עליו להתחיל    בהקבלן/המציע מצהיר בזה כי ידוע לו היט .3
ימים לכל היותר(, ולהשלימה תוך התקופה    7התחלת העבודה )תינתן לקבלן תקופת התארגנות של  

 נאי החוזה המיוחדים שלהלן. בת 41המצוינת בסעיף 

 

התנאים ן/המציע  בלהק .4 בכל  הצעתו  הגשת  עם  והתחשב  העבודה  בשטח  בקר  כי  בזה    מצהיר 
מסמכיו, למדם והבין את תוכנם ומשמעותם, ובדק באופן יסודי את    ים בחוזה זה על כלהמפורט

ל עליו  יהיה  אשר  הצעדים  את  ולאחסנה,  לעבודה  השטחים  את  אליו,  והגישה  השטח  נקוט  תנאי 
לא לגרום להפרעה לפעילות השוטפת באתר, את תקופת הבצוע על  בהתאם לתנאי החוזה בכדי ש

יה עליו להעסיק ואת הצעדים בהם ינקוט בכדי  את הצוותים אשר יהכל המשתמע ממנה, לרבות  
לעמוד בתקופת הבצוע וכו', ואת כל יתר העבודות המשפיעות ו/או העלולות להשפיע על העבודה, 

 יו. כל אלה בחשבון בזמן קביעת מחירולקח את 
 
הבטיחו .5 בכללי  והמתמחה  בשטח  קבוע  עבודה  מנהל  יעסיק  כי  בזה  מצהיר  המציע  בין הקבלן  ת, 

לצ גם  בכל האמצעים הדרושים בהתאם  היתר  ינקוט  וכי  וההריסות,  הפירוקים  עבודות  בצוע  ורך 
עוב בטיחות  את  להבטיח  בכדי  העבודה   משרד  של  הבטיחות  לתקנות  המשתמשים  לחוק,  דיו, 

או כל צד ג' וכן להבטיח אי גרימת נזק לאלמנטים שאינם לפירוק ו/או למבנה  /והמבקרים בשטח ו
 הקיים.

 
מצה .6 /המציע  בצוע הקבלן  לצורך  בעתיד  יתווספו  אשר  הפרטים  ו/או  התוכניות  כל  כי  בזה  יר 

ודין מסירתם לקבלן במהלך הבצוע, נפרד ממסמכי החוזה  בלתי  יהוו חלק  צירופן   העבודה,  כדין 
 חלק בלתי נפרד ממנו, וכי לא תהיה לו כל טענה בעתיד בקשר לנ"ל.להסכם/מכרז זה וכ

 
להצהר      לתנבכפוף  הנ"ל,  המכה  לתנאאי  מוגשתרז/חוזה,  המסמכים,  וליתר  הכלליים  הצעת   ים  בזה 

 הקבלן.
 
 

 ______ ___ ___________  שם הקבלן
 
 
 

 תאריך __________      ____________________    חתימה וחותמת 
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 ב'   3 מסמך

 

 
 הרחבת הצהרת והתחייבויות  הקבלן 

 
וע  מתנאי כלשהוא  מבלי לגרבמסמכי מכרז זה, ו  ובהמשך וכהרחבה לתנאי המפורטים    בנוסף

, כי במידה ויוחלט על זכיתי    י מ.מ. מזרעהזה,  אני הח"מ  מצהיר ומתחייב  כלפ  מתנאי מכרז
 בודה לידי לצורך בצוע, כדלקמן: בעבודה ועל מסירת הע 

 
ת  ם עמכם על חוזה לפי הנוסח המצ"ב על כל נספחיו המפורטים בו, לרבות "נספח התחייבותולח .1

 ג'(. 3מסמך תקציבית" המצ"ב ומסומן )מיוחדת למסגרת ה
 
ומחיריה עומדים בתוקף במשך שנה מיום הגשתה, לצורך הוצאת צו התחלת העבודה,  .2 זו  הצעתי 

 החשבון הסופי. ת בדיקת החשבונות, לרבות צוע, תהליך המסירות ותקופיתקופת הבוכן למשך כל 
 

למסמכים    .3 בהתאם  העבודות  את  לפועל  המכרז  להוציא  ותנאי  אחר הנ"ל  סכום  כל  תמורת  
 שיתקבל בהתאם למדידה בפועל לפי מחירי היחידה המוצעים על ידי. 

 
תוך   .4 בעבודה  העבו  7להתחיל  התחלת  צו  הוצאת  מיום  כפי יום   החוזה  תנאי  לפי  ולסיימה  דה  

 וגדר בהמשך. שי
 

בידי ה .5 לצורך הוצמועצלהפקיד  כל המסמכים הדרושים  ו/או  לפועל, ה  את הערבויות  את החוזה 
 כל בהתאם לתנאי מכרז חוזה  זה, לרבות הביטוחים של השטח.ה

 

 הנני מתחייב  לערוך ביול לחוזה כחוק ולשלם את הוצאות ביול החוזה.  .6
 

צוע עבודה מסוימת ו/או פרק מסוים ו/או  למזמין תהיה הזכות לבטל במפורש כי  ידוע לי ב .7
להגדיל/להסעיף   ו/או  פריט מסוים  ו/או  ו/אומסוים  כמויות  הכולל    קטין   היקף העבודה 

ללא כל הגבלה, הכל לפי ראות עיניו והחלטתו הבלעדית ובכל היקף שהוא, ולא תהייה לי  
א ו/או לבקש  צויים מכל סוג שהוילבקש תשלומים/פ  זכות לערער על החלטת המזמין ו/או

ההצעה  שינוי של  הכולל  במחיר  ו/או שינוי  ידי  על  היחידה המוצעים  כוחה של  במחירי   .
ז כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז/חוזה שלהלן, הכל בכפוף  הוראה  על  עדיף  ו 
 ג'(.  3)"נספח התחייבות מיוחדת למסגרת התקציבית" המצ"ב ומסומן -לאמור  ב 

 
וזאת בהתאם להחלטת המזמין    וא המכרז תבוצענה בשלבים,ידוע לי כי אם העבודות נש .8

ות תביעות מכל סוג שהוא הקשורות  בעתיד עקב כך, לרבהבלעדית, לא תהיה לי כל טענה 
נ  ו/או  ו/או בטלות ציוד  וכי לא אהיה זכאי לפיצוי כלשהוא  יבבטלות  וכו',  הול מתמשך 

 עקב כך. 
 
 
 

 __________________  שם הקבלן 
 

 
 תאריך __________       __________________  ת חתימה וחותמ
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 מזרעהצה מקומית ועמ

 

     3/2022 מס' פומבי  מכרז

 ותיק עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הו
 

 מפרט מיוחד וכתב כמויות 
 

 
 רשימת המתכננים 

 
   03-5003950  : וןטלפ      בע"מערים ותכנון ף לות נום אדריכמקו

 
 

                        
 2022 אפריל

 
 3/2022מס'  רשימת מסמכים למכרז

====================================== ===================== 
  שנה      מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף    המסמך 

 =========================================================== 
 

 בנפרד   הצעת הקבלן  א'  מסמך
 בחוברת 

 הסכם טופס החוזה ותנאיו  מך ב' סמ
 כללי   לבצוע העבודות 

 
 המפרט הכללי לעבודות הבניה     מסמך ג' 

 את משרד השיכון, משרדוצבה
 ומע"צ על כל פרקיו  במהדורתם האחרונה    ןהביטחו

 ובפרט הפרקים: 
 

     2009                מוקדמות  - 00
 2011                          עבודות עפר  - 01
            1998  עבודות בטון יצוק באתר - 02
 2001              עבודות חשמל ותאורה   - 08
            2000   חרש סגרות מ - 19
 2009               פיתוח האתר וסלילה  - 40
 2009                גינון והשקיה  - 41
 2011ת כבישים ורחבו סלילת מסלולי שדות תעופה  - 51

 1990               מים ביוב ותיעול  יקוו  - 57        
 

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך
 לעיל, ועפ"י הפניות שבפרקים ד

 או במפרט המיוחד. 
 

 (בהוצאת מ.ע.צ 72מפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים )פרק      -
 .  2002משנת                  

 הוצאת מ.ע.צ פקת עמודי פלדה במפרט מ.ע.צ לייצור והס     -
 . 1989אוגוסט                                             

 דים למאור דרכים מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמו     -
 . 1989אוגוסט     הוצאת מ.ע.צ בוזרועותיהם העשויים מאלומיניום או פלדה  



 

11 

   72פרק אספקה והתקנה,  –מפרט טכני למתקני חשמל ותאורה      -

 . 2002( בהוצאת מ.ע.צ, אפורהט הכללי )הספר  במפר     -

 בהוצאתו האחרונה.  –חוק החשמל      -

 HOT.ל, בזק, הנחיות ודרישות של חברת החשמ     -
 

 

 מוקדמות.  ( 1) -1מסמך ג'

 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח האתר )כולל אופניי מדידה ומחירים(.  ( 2)  -1מסמך ג'

 ידה ומחירים(. כולל אופניי מדבישים ורחבות )לת כלעבודות סלי מפרט מיוחד ( 3)  -1מסמך ג'

 כתב כמויות ומחירים. מסמך ד' 

 . רשימת התכניות ומערכת תכניות מסמך ה' 

 תנאים מיוחדים לחוזה.   מסמך ו' 

 
 
 

 :  הערה
משרדית ן  פרטים הכלליים שבהוצאת הועדה הבי בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למ 

 ולצה"ל.   ןהביטחוכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד ינוי והשיומשרד הב  ןיטחו הבת משרד בהשתתפו
ואינם ברשות הקבלן  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל של צורפו למכרז  ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של  א 

 אביב. -, הקריה, תל 29, רח' דוד אלעזר ןהביטחומשרד 
 

 : הצהרת הקבלן
ברשותהקבלן מצהיר   כי  נמבזה  והמפצאים המפרט הטכו  הכללי,  זה, ני  במכרז/חוזה  הנזכר  המיוחד  רט הטכני 

ב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.  יעת ומתחיקרא והבין תוכנם. קיבל כל הסברים שביקש לד
 הצהרה זו מהוה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ............................. וחותמת הקבלן  חתימה  .....  ..............................תאריך:..
 

 

 

 

 

 

 



 

12 

     3/2022 מס'  פומבי מכרז

 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק 
 
 

 ( 1)  1 –מסמך ג' 
 

 מוקדמות 
 

 מפרט מיוחד
 ========== 

 
 תנאים כללים מיוחדים 

 
 מוקדמות   - 00פרק 

 
 היקף המפרט  00.1

 הכללי, "המפרט המיוחד" מפרטי אחרים בהתאם למפורט במפרט המיוחד.צרוף המפרט  מפרט פרושו ה
יות, ועל כן אין זה מן ההכרח  למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הכמויש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה  

 במפרט זה. שכל העבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף
 "מוקדמות" במפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה למעט סעיפים   00 ים מתוך פרקכל הסעיפ

 . -006ו 005
 

 תיאור העבודה 00.2
 ו: ו יבוצע במסגרת עבודה ז .א

 
סלילת   .1 שיקום  ל  כבישעבודות  עבודות  לרבות  קיימים  כיבשים  ושיקום  שדרוג  עבודות  רבות 

 ת..ניקוי קולטנים ושוחואספלט, הטלאות אספלט, התאמת שוחות, 
 

 אי האתר נת 00.3
 

 כולל תנועת רכבים מסוגים שונים והולכי רגל.   מזרעהישוב בשטח בנוי ופעיל בתחום  העבודה תבוצע  א.
באופן המבטיח נסיעה שוטפת של התנועה, במשך כל    התיעשינהקבלן לדאוג לכך, שכל העבודות  ל  ע 

 פורט בהמשך. נה על פי הממרורים, שילוט והכוו, תוך שימוש באביזרי בטיחות, תשעות היממה
 

גורמי   ב. עם  בתיאום  תבוצע  מזרעההמועצה  העבודה  הפיקוחהמקומית  צוות  והגורמים  ,  המשטרה   ,
 הפרעה למהלך החיים התקין תהיה מינימלית.הנוגעים בדבר, כל זאת כך שההאחרים   

 
מל,  ן, טל"כ, חש: קוי מערכות   טלפובאתר ובקרבתו קיימים מבנים תת קרקעיים ועל קרקעיים כגון ג.

 אספקת מים, ביוב וניקוז . תאורה, 
 ם הנ"ל. יו וכל העבודות בקרבת מתקנים אלו יעשו באישור ובתיאום עם הגורמים בעלי הק 

 
הקבלן לבצע תשתיות משק תת"ק כגון: ניקוז. העבודה תיעשה על פי תכניות    שיידרבמסגרת העבודה   ד.

 ות רצונם.קוחם ולשביעם בדבר, בפיחיות הגורמים הנוגעישיסופקו לקבלן בהתאם להנ 
 

בטרם  ה.  המפקח  לאישור  הקבלן  ע"י  שתוגש  מפורטת  עבודה  לתוכנית  בהתאם  יעשה  העבודה    ביצוע 
 יתחיל בכל עבודה שהיא. 

וטעונה אישור בהתאם    ה סטייכל    זו, תוגש בכתב ע"י הקבלן מבעוד מועד למפקח,  ושינוי מתוכנית 
לתהליך     המזמין ושו שאין הסכמת  המפקח, פיר  י מתן אישור בלעדיות של המפקח. אלראות עיניו ה

רויקט בהתאם לחוזה .  הביצוע המוצע וכל האחריות לכך תחול על הקבלן אשר צריך לסיים את הפ
 ים לצורך ביצוע העבודה לעיל. כמו כן על הקבלן לדאוג לקבלת אישור מכל הגורמים המתאימ
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ש ו.  לבמקרה  עבודות  הקבל  על  לדאוג  ילה  באתר  שתלן  היצהיה  לילהתאורת  לעבודת  ידאג    ף  הקבלן 
 ונו. לעבודות לילה. קבלת האישורים ע"י הקבלן ועל חשב רשות המקומיתלקבל אישור ה

 
 

 שלבי ביצוע  00.4
 

 כללי  א. 
ת להכין  הקבלן  ונציגי  על  הפיקוח  לאישור  ביצוע  לזמן  תנועה  הסדרי  תכנית  שתכלול  עבודה  כנית 

 וסמך. מ  מהנדס תנועהה ע"י המועצ
 הבטיח פעילות שוטפת שתאפשר מעבר הולכי רגל ורכב בתוואי הדרך. בלן ל על הק

 צוע העבודה בהתאם לתוכניות.ועה זמניים וביכניות הסדרי תנלא ישולם לקבלן עבור הכנת ת
 

 
 תכניות 00.5

מכר א. "ל  במסגרת  תכניות  לקבלן  ניתנות  המסמכים  ביצוע  זה  מילוי  לצורך  מהצעת  "  כחלק 
 הקבלן. 

 
" הכוללות  עדכניות  יועברו לקבלן "תכניות לביצועייתכן  דה ובמהלך הבצוע  צוע העבולפני בי  ב.

 שלב המכרז. נו בשניתעדכונים ותוספות לתוכניות 
 
ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה לא יהוו עילה    לביצוע  עדכונים והשלמת התכניות   ג.

 ה. לשינויים במחירי היחיד 
 

 כניות בדיקת ת ד.
מ הקבלן  החובהעל  "לביצוע"   וטלת  והחתומות  לו  הנמסרות  והתוכניות  הסימון  את  לבדוק 

משבוע   יאוחר  ולא  קבלתן  עם  מיד  לכל  העבודות,  המפקח  לב  תשומת  להפנות  עליו  ימים. 
שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה בין התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות והמידע שיסופק 

 ות ביצוע מהמפקח.הורא ולקבל ולים,מזיהוי המכשכתוצאה  "י הקבלןע
את  חשבונו  על  לבצע  הקבלן  את  תחייב  לעיל,  כאמור  במועד  המפקח  לב  תשומת  הפניית  אי 

ומחייבת. השינוי בנדון תהיה סופית, קובעת  ים או התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח 
 התאמות.-ת ובאיעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיולא תתקבל תבי

 
 

 קרקעיים בשטח -ם ותתקרקעיי-למתקנים ע 600.
  םהקווים שלא זוהו.  ניקוז, ביוב, מים, חשמל, תקשורת, טל"כ, וכיו"ב ויתכן אף אחרי  י קווקיימים    כבישב 

 סומנו בתכניות לפי נתונים שהתקבלו מהרשויות.
הנת   את  הצורך  במידת  ולהשלים  העבודה  תחילת  לפני  לבדוק  הקבלן  )בנוסף  על  והמידע  למובאים  ונים 

וגובהם של המתקנים העלמכי המכרז(  במס כגון: -קרקעיים ותת-על מיקומם  קרקעיים הקיימים בשטח, 
ביוב ומים, תאורה, ניקוז, טלפון, דלק וכו'. הפרטים לגבי המתקנים והשירותים    ת צינורוכבלי מתח גבוה,  

יושלמ מסומנים  שאינם  ובין  בתכניות  מסומנים  שהם  לרשויות  בין  פניה  ע"י  זאת  חיהמתאימות.  ו  עם  ד 
, ועל הקבלן  , כפי שהוא מסומן בתכניות, הינו מקורב בלבדתוהצינורומודגש במפורש, כי מיקום המתקנים  

 . םוהקוויאת מיקום המתקנים   במדויקות גישוש נוספות על מנת לאתר ולסמן היה לבצע חפיר י
 

א  יבדוק הקבלן  וגובהם של  מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  -תתקרקעיים וה-המתקנים העלת מיקומם 
בשטח כמסומן בתכניות, וידווח מיד למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה ע"י סקיצות    המצויניםקרקעיים  

 תומות של מודד.ח
טיפול    לגבי  המוסמכות  הרשויות  של  והוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב  -התת  םבשירותיתשומת 

 עם לפעם על ידי המפקח.לידיעתו מפ וכפי שיובאו ם מסומנים בתוכניות קרקעיים והעיליים, כפי שה 
  ייעשו   -לצורך גילויים  מוש במכשירים מיוחדים  יקרקעיים, או ש-והכבלים התת   תהצינורוחפירות לגילוי   

נזקים   ומניעת  הנ"ל  המתקנים  לשלמות  אחראי  הקבלן  יהיה  מקרה  בכל  והרשויות.  המפקח  עם  בתאום 
 בהם.

על הקבלן לתקן על חשבונו את התקלות שנוצרו  כלשהם,  ם  או קוי  םותישירפגעו  די עבודה ייבאם, תוך כ 
 ש"ע. 3עקב הפגיעה בקו בצורה מידית וללא כל דיחוי תוך 

 .םהקוויבכל ההוצאות הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע"י בעלי  איישן  בלהק
לא  ת אשורן ולמ דתו ולקבל אאת עבו  תוהצינורוים  על הקבלן לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנ 

כל  את דרישותיהן בעבודתו באתר. הקבלן יבצע את כל ההגנות הזמניות הנדרשות ע"י הרשויות על חשבונו. 
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ובצוע מחדש של   העבודות בקרבת מתקנים כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי המתקנים. פרוק 
 חשבון הקבלן. ות ועל  על אחרי עבודה שבוצעה ללא גשוש יהיה 

העלויו  הכרוכות  כל  קוים  ת  על  הגנה  כולל  דרישותיהן,  ומילוי  הרשויות  עם  תאומים  נוספים,  בגישושים 
ויות והמפקח באתר, וכן כל הוצאות אחרות כגון הוצאות הפיקוח וההשגחה  קיימים בהתאם לדרישת הרש

בגין   וכד'  הקבלן  לעבודת  הפרעות  המתקנים,  בעלי  הרמטעם  תדרישת  במ"קשויות,  "חפירות    שולמנה 
 רק עבודות עפר(.שוש" )ראה פגי

 
 

 תיאום עם גורמים ורשויות וקבלת אישורי חפירה  00.7
ובמיוחד    ליד מערכות  לפני תחילת העבודה  ביצוע  בין אם    םהשירותילפני  בין אם הם מסומנים בתכניות 

  גורם המתאיםל חשבונו השגחה של הקרקעיים, לתאם ולהזמין ע-תת  ם שירותילא, על הקבלן לוודא קיום  
 פועל.  ת המוניציפלית או ממשלתית שבתחומיה הוא השייך לרשו

  
במסגרת זמן הבצוע    וכו' יהיו    למשגיחי הרשויות החפירה ההמתנה    תרישיונוהתאום עם הרשויות, קבלת  

ת עבודה כלולים  ולא יהוו עילה להארכת משך בצוע. העלויות של מלוי כל תנאי הרשויות לרבות הגבלת שעו
 רי היחידה. במחי

חב'   "בזק",  חב'  התקשורת,  משרד  חשמל,  חברת  ממשלה,  משרדי  הינה:  זה  בסעיף  רשויות  המלה  כוונת 
אזור  רשויות  מחלקותיהם,  יוהטל"כ,  כל  על  ומקומיות  ישראלת  נתיבי  רשויות  חברת  מקורות,  משטרה,   ,

 וכו'.  , תאגידי מיםהניקוז
 

 חברת חשמל  .א
ויזמי יתאם  חברהקבלן  מטעם  השגחה  חן  לפחות  ת  לפני    3שמל  עמודי  ימים  ליד  העבודה 

החשמל    יוקוו חשמל   עמודי  באזור  העבודה  קרקעיים.  תת  רק    יוקוו חשמל  תבוצע  החשמל 
 החשמל, או באישורו.  וכחות מפקח של חברתבנ

כל תביעה   לו  לא תהיה  כן  כל הסיוע האפשרי. כמו  לחברת חשמל את  לתת  הקבלן מתחייב 
 ת לאפשר את עבודת החשמל.החשמל על מנאזור עמודי בקש להפסיק עבודתו בבמידה וית

 
 "הוט"  /חברת "בזק" ו/או "סלקום" .ב

"בז חברת  מטעם  השגחה  ויזמין  יתאם  "סלקום"הקבלן  ו/או  חברת    ק"  כל  ו/או  הוט  ו/או 
נזכרה מפורשות ושלא  וקווי    3לפחות    תקשורת אחרת  עמודי טלפון  ליד  לפני העבודה  ימים 

י תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח  י טלפון וקובאזור עמוד   תת קרקעיים. העבודה  תקשורת
 .החברות הנ"ל ככל שזה יהיה קשור באותה חברהשל 

כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תביעה  לחברת התקשורת את הקבלן מתחייב לתת  
רת על מנת לאפשר  במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון ו/או קווי התקשו

 התקשורת. עבודת חברת את 
 

 )במידת הצורך( בכבלים הטלוויזי .ג
ימים לפני    3  חותלפ  במקוםבכבלים הפועלת    ההטלוויזי הקבלן יתאם ויזמן השגחה מטעם חב'  

מתקניה   ליד  גובים    -העבודה  חלוקה,  העבודה    יוקווארונות  קרקעיים.  תת    באזור טל"כ 
 אישורו. או ב  חב' הכבליםשל  המתקנים תבוצע רק בנוכחות מפקח 

במידה  לן  הקב תביעה  כל  לו  תהיה  לא  כן  כמו  האפשרי.  הסיוע  כל  את  לחברה  לתת  מתחייב 
 ני טל"כ על מנת לאפשר את עבודת החברה. תק מ באזורויתבקש להפסיק את עבודתו 

 מקורות .ד
מים   י קווימים לפני העבודה ליד    3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת מקורות  לפחות  

ור קווי מים מקורות  תבוצע רק בנוכחות מפקח  העבודה באז   חב' מקורות.תת קרקעיים של  
 של חב' מקורות, או באישורו.

מק לחב'  לתת  מתחייב  האפשרי.הקבלן  הסיוע  כל  את  תביעה    ורות  כל  לו  תהיה  לא  כן  כמו 
עבודת  את  לאפשר  מנת  על  מקורות  מים  קווי  באזור  עבודתו  להפסיק  ויתבקש    במידה 

 מקורות. 
 

 ראל משטרת יש           ה.
שורה לעבודה בשטחי  יהחפירה יפנה הקבלן למשטרת התנועה לקבלת א   ןרישיולאחר קבלת   

 ם המצריכה הסדרי תנועה חדשים.כבישים ולכל עבודה לכבישי 
 הקבלן יעסיק שוטרים בשכר על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה. 

 ול במחיר היחידה.לא ישולם בנפרד עבור שוטרים ומחירם כל
 ות משטרת התנועה. חר כל דרישבלן ימלא א הק 
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 ברשות המקומית מחלקת תנועה .ו
 ם( ולהזמין פיקוח בזמן העבודה.כדי לקבל סימון מדויק של רשת הרמזורים )באם קיימי

 
 "עין-המקומית / תאגיד מים וביוב "אלברשות אגף המים הביוב והתיעול  .ז     

  מין סיור עם נציג אגף המים הקבלן להזיימים על  המים הביוב והתיעול הק   יבקווכדי לא לפגוע  
יוב והתיעול  ם הבהמי  יקוו  ןסימו , לקבל ממנו את  "עין -תאגיד מים וביוב "אלביוב ותיעול ואו  

 המים, הביוב והתיעול.  יקווולתאם איתו המשך העבודה באזור 
מ.ב.ת   אגף  של  בנוכחות מפקח  רק  תאגידהעבודה תבוצע  וביו  ואו  סוג  לגב"  עין-ב "אלמים  י 

 פל.  קו המטוה
ת ואו  ברשות המקומיכמו כן, כל ההתחברויות ומיקום חיבורי המים יתואמו עם אגף מ.ב.ת  

 . "עין-וב "אלתאגיד מים ובי 
 
 ברשות המקומיתתאורה וחשמל מח'  ח.           

אם את העבודות  הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולת
והעהכבל  בקרבת מפקח    מודים. ים  בנוכחות  רק  תתבצע  התאורה  מתקני  ליד  הקבלן  עבודת 

 מטעם מחלקת המאור.
 

 ברשות המקומית גף לחזות הישוב ומח' גנים א  .ט

מטעם    ל הקבלן לתאם עבודות הפוגעות בגינון קיים, צנרת מים המשמשת להשקיה, עם נציג  ע
והח, הגיותקבלת העבודה בתחומי הפי הרשות המקומית מהאגפים הנ"ל.   השקיה תימסר  נון 

 לרשות המקומית בנוכחות נציגי האגפים הנ"ל. 
 

 )כגון אגף הנדסה , אגף מוניציפאלי וכד'(    צורךי הלפ רשות המקומיתמחלקות אחרות ב   .י           
 

 גורמים   אחרים  י"א. 
ויהא על הקבלן לעבוד במקביל לקבל  יתכן  זו,    נים אחרים. אחריות התיאוםבמסגרת עבודה 

ה במידה    עבודותבין  עזרה  כל  הקבלן   יגיש  כן  כמו  הקבלן.  הקבלנים    שויידרעל  לטובת 
 האחרים . 

 ! יאום זהלא תשולם כל תוספת עבור ת
 

 כללי  י"ב. 
-אלתאגיד מים וביוב " מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל היא חלקית ויש גורמים נוספים כגון

 רשות חוקית אחרת.    , רשות העתיקות  או כלעין"
 , ישולם בנפרד ישירות ע"י המזמין(.במידת הצורך )לרשות העתיקות,                                

 
 םעדיפות בין מסמכי 00.8

 
 עדיפות לצרכי ביצוע  א.

 על פי האמור במפרט הכללי.  
של המפקח  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת שבמידה ולא הפנה הקבלן את תשומת לבו   

 בלן אחראי לתוצאות של בצוע העבודה. יה הקים יה לסתירה בין המסמכ 
 

 עדיפויות בין מסמכים לצרכי תשלום  ב.
-של המפרט הכללי, הרי בכל מקרה של סתירה ו/או אי קדמותמו - 00מבלי לפגוע באמור בפרק 

ן )הקודם עדיף על  משמעות בין ההוראות השונות, קובעים את סדר העדיפויות כדלקמ-התאמה ו/או דו
 ו(: הבא אחרי 

 החוזה.  -  
 התנאים התמציתיים שבכתב הכמויות )מסמך ד(. -

 [ . על כל פרקיו  -1חדים ]מסמך גהמפרט המיוחד על כל פרקיו כולל אופני המדידה המיו  -  
 התכניות )מסמך ה(.  -  
 המפרטים הכלליים )שאינם מצורפים(.  -  
 מסמך ב )חוזה(.  -  

 מצורפים(.  תקנים )שאינם -
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 ל חשמם ואספקת מי 00.9
לסעיפים    מופנית  הקבלן  לב  חשבונו,    0042,  0041תשומת  על  מראש,  לעשות  הקבלן  על  הכללי.  למפרט 

, כדי שעבודתו  ם כגון מיכלי מים, גנרטור להספקה עצמית של חשמל למקרה של תקלותסידורים מתאימי
 לא תפסק. 

 הקבלן. על ולו במים וחשמל יח  שהשימוהוצאות  כל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה ו 
 

 משרד המפקח  00.10
   .הקבלן להעמיד לרשות המפקח מבנה ארעי, אשר ישמש כמשרד שדה לצוות המפקחיםעל  

 ה יוקם במקום שייקבע עם המפקח.בנהמ
 על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת חשמל, רשת הטלפונים, רשת אספקת מים ורשת ביוב.  
ה  שטחו  כ של  יהיה  ובר   -15משרד  של  מי   וחב מ"ר  והוא    2.5נימלי  האביזרים    מצוידמ'  בכל  ומרוהט 

הצמדת תוכניות בגודל   ת, לוח על קיר ל כיסאות עם משענ  160X80  ,10שולחנות כתיבה    2הדרושים, כגון:  
2.8  X  1.0    תכניות    סוןלאחבמנעול, ארון מתכת עם מגירות    מצויד מ'  , לוח קיר לכתיבה בגיר, ארון מתכת

 וכד'.
על  בעל הספק של    בלןהק  בנוסף,  ולהתקין במשרד המפקח מזגן  ולדאוג לפעולתו    1.5לספק  כ"ס לפחות, 

 התקינה באופן רצוף.
לדאוג להתקנות קו טלפון סדיר, אשר יאפשר למפקח קשר רצוף ומתמיד בין האתר  ה על הקבלן כמו כן, יהי

 מפקח. לבין המשרדים הראשיים של הקבלן, המתכנן ה 
, ולדאוג להפעלתם התקינה  3A  -ו  4Aוח מכשיר פקסימיליה ומכונת צילום  פיקד ה על הקבלן להתקין במשר 

הכרו ההוצאות  כל  הפרויקט.  תקופת  כל  קו  לאורך  ובהפעלת  בהתקנת  אותן    ההפקסימיליכות  יראו   ,
כאמו סדיר  טלפון  קו  להתקנת  שבנוסף  מודגש  כן  כמו  השונים.  היחידה  במחירי  על  ככלולות  יהא  לעיל  ר 

 כשיר פלאפון תקין כולל קו. כל ההוצאות כרוכות באחזקת הקו יהיו ע"ח הקבלן. מ  פקחהקבלן לספק למ
 ומטבחון. המשרד יכלול בתוכו חדרי שירותים   
יהיה מוכן    גישה עבירה לרכב קל אל המבנה. המבנה  זמן העבודה דרך  כל  על הקבלן להחזיק על חשבונו 

עבודה. המבנה יסולק על ידי הקבלן לא  ת התחלימים לאחר תאריך צו ה  -14ל מויעמוד לרשות המפקח הח
 של עבודות הקבלן.יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים  -20יאוחר מ

בהוצאות האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, וכו', שישמשו את מהנדס האתר    איישהקבלן   
גרות ו/או שימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר  ו א ן א עבודתם, לרבות חשבונות טלפו   וציוותו לצורכי

 העבודה. המשרד במשך כל זמן   ןלניקיו , וידאג וולשימושהועמדו לרשות המפקח 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת   

הע השלמת  לאחר  ופירוקו  א העבודה  ויראו  הקבלן  על  יחולו  השונים  ככ   ותןבודה  היחידה  במחירי  לולות 
 הנקובים בהצעתו. 

המשרד על כל   זכות להקים אתין שומר לעצמו את הבמידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה, המזמ  
 אביזריו ולרכוש קו טלפון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מפעולה זו. 

  
 מדידות וסימון 100.1
 

י א. נמסר לקבלן  זה,  ו  סימון  לבדוק  הקבלן  על  לגבהים.  קבע  ונקודות  פוליגון  קווי  של  קבע  קודות 
התאמה. כל עבודה  -ים קיימים בשטח ולדווח על כל אי התאמתו לרשת הארצית )החדשה( ולעצמ

ע"י הק  ןסימואשר תסטה מגבולות הביצוע המתוכננים עקב   ועל  לא נכון תפורק או תתוקן  בלן 
 בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.נה טע חשבונו. לא תתקבל כל

 
 בנוסף יקבל הקבלן:  ב.

 יגון. רשימת קואורדינטות של נקודות הפול  -
 רשימת קואורדינטות של נקודות הציר המתוכנן )בתכנית סימון והתוויה(.  -
 ת סימון והתוויה(. רשימת קואורדינטות של סימון אבני שפה וקירות )בתכני -
 

ה  ג. ל קבל על  ולאחר קבלת האישור  ן  לציר המתווה  לקבל אישור המפקח  הכביש,  ציר  התוות את 
 ר. לאבטח את נקודות הפוליגון ונקודות הצי

המגרשים   כל  פינות  כולל  המפקח  של  דרישתו  לפי  נוספות  נקודות  חשבונו  על  יקבע  הקבלן 
לן באמצעות  הקב די  ות הגובלות בכביש יבוצע על יבמקומות שיסומנו על ידו. סימון גבולות חלק

באחריות   יהיה  לסימון  הדרושים  הנתונים  איסוף  נוסף.  תשלום  כל  ללא  זאת  מוסמך,  מודד 
 הקבלן. 

 ודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן למדוד ולסמן  ן של הנקיציבות   
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לפחות   לבצע  וכן  לנקודות  ).   2אבטחות  קבע  זא  B.M)נקודות  בהתאםוכל  אגף    ת  לתקנות 
 ישור המפקח.י א ולפהמדידות 

 
כל המדידות, הסימונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן ועל   ד.

שבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את  ח
כפי שייקבע  ',  וכוקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת  צעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלהעבודה באמ
 ע"י המפקח. 

 
כל    המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או  ה.

שת אחרת  הסימון  יעבודה  דיוק  את  בחתימתו  יאשר  המודד  זה.  פרויקט  במסגרת  ידו  על  דרש 
ו ציר, אשר  א   וןיעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגוזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון י

 בתכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח. צויןגובהן 
 
והנחיות  הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות  באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים, על ו.

 המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות. 
 
ת עפר, או למערכות כאשר  דובוץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעהסימון יבוצע באמצעות יתדות ע  ז.

 יידרש ע"י המפקח. לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 
 

על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר. במידה ורומי השטח שונים   ח.
 ת המפקח.  לטהחו להביא את הממצאים לידיעה ול המרומים המופיעים בתכניות המדידה עלי

 במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, תכניות המדידה תיראנה  
 ות. ת לגבי חישוב הכמוי כנכונות והן הקובעו

 
 מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו.   ט.

 מחירי היחידה השונים. ב ותדידות צריכות להיות כלול ות המכל על
 

 כו'. בזק וח"ח,   הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפקוח כגון  י.
 

  כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות העבודות כלולה במחירי היח'  א. "י
 בחוזה. 

 
 

 לאחר ביצוע"ות "תכני 00.12
  

של המפרט הכללי, יגיש הקבלן למזמין ולמפקח בסיום העבודה תכניות    57002עיף  בסר  בנוסף לאמו 0.12.1
 מעודכנות לאחר ביצוע. 

 . 827)אזמייד( תבוצע בהתאם למפרט אחרי ביצוע כנית מדידה  ת
תאור   תכלולנה  תוואי    מדויקהתכניות  כולל:  ידו  על  שתבוצענה  העבודות  כל  רומי  ,  םהקווישל 

ו תהצינורו שוחות  מיקום  מיקום  דומי,  אש,  כיבוי  ברזי  מיקום  בשוחות,  הצינורות  רומי  תיהן, 
רומי בעתיד,  לחיבורים  הכנות  מיקום  למגרשים,  וכיו"ב  חיבורים  לסוגיהם,  השוחות  וכל    מכסי 

 . התשתיות שיתגלו במהלך ביצוע העבודה
רק תבוצענה  הדרושות,  המדידות  לרבות  ביצוע  לאחר  את    התכניות  ותשאנה  מוסמך  מודד  ע"י 

וכן  תוימחת בתכניות מרחקים אל    יצוינו. המדידות תקשרנה אל מערכת הקואורדינטות הארצית 
הפרטים   כל  בשטח.  קיימים  של  עצמים  ואישור  בדיקה  טעונים  הנ"ל  בתכניות  הקבלן  שיסמן 

( ודיסקט  באורגינלים  ותוגש  אוטוקד  בתוכנת  משורטטת  תהיה  התוכנית  ם  וקבצינייר  המפקח. 
 להלן(.  0.12.2המקומית כמפורט בסעיף ת שושל הר  GISבהתאם למפרט 

ון הסופי של  הכנת תכניות לאחר ביצוע ומסירתן מסודרת למפקח הן תנאי מוקדם לבדיקת החשב
 הקבלן על ידי המפקח. 
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 קרקעית-מפרט לביצוע עבודות מדידה עבור מערכת צנרת תת  0.12.2
 

 כללי  0.12.2.1
 

 עבודה  ר התאו  0.12.2.1.1
 ת מדידה עבור מערכות תת קרקעיות שבאתר המתוכנן:בודו העבודה כוללת ביצוע ע

  מדידה והכנת תכניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאורך דרכים ורחובות  .א
 שונים. 

 מדידה והכנת תכניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים.  .ב
 

 הערות כלליות   0.12.2.1.2
תהיינה .א המדידה  עבודות  ותבוצע  כל  במלואן  בהתאממוחשבות  לתנה  קנות  ם 

הרל  הדרישות  פי  ועל  העדכניות  ישראל  מיפוי  למיפוי  וו מרכז  מפרט  של  נטיות 
צריכה   מדידה  כל  וחח"י.  בזק  של  הקואורדינטות  עירוני  למערכת  להתקשר 

 הארצית. 
כל הרומים יהיו מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י ו/או   .ב

 ה עירוניות. נקודות גוב 
שתשמשנה כבסיס למדידות יותאמו מראש ע"י נציג    5ה  דרג   נקודות פוליגון לפי

 ויאושרו במפ"י.  ברשות המקומית G.I.Sמחלקת 
ת .ג תהיינ כל  האתר  הפכניות  לרשת  קשורות  )קואורדינטות(  ה  לנימטרית 

 הרשמית, )הממשלתית(. 
) .ד קבע  נקודות  של  מערכת  יכין  ת B.Mהמודד  אשר  אתור  ונקודות  היינה  ( 

היטב,   מחוזקותמבוטנות  ותהינה  כך    או  הביצוע,  לגמר  עד  מעמד  שיחזיקו 
 . המהשניימ' אחת  100ממוקמת במרחקים אשר אינם עולים על 

על התוכני .ה להראות  רשומים  ות את המידע הקדסטרליש  גבולות  כולל  י המלא 
עבודות   תבוצענה  לאורכם  או  בהם  מגרשים  של  משנה  וחלוקת  חלקות  של 

שדה ובצורה אנליטית    סיפנק  ליטת רקע גושים וחלקות תעשה ע"פהמדידה. ק
 בלבד.

המדידות   .ו על  בצבע  שרטוטי  עם  A0בגודל    אטומיםנייר    תגיליונויוגשו  יחד   .
  AUTOCADקובץ ממוחשב בפורמט  ר יימסשרטוטי המדידות   האורגינלים של

כת  שיאפשר ניהול קבצים במער  ( CDמדיה מגנטית )על גבי    לפחות(  2000גרסה  )
חלוקה   במבנה    תאם בה  תלגיליונו ממוחשבת,  המתכנן   PAPERלהנחיות 

SPACE  המדידות רשימה מפורטת של    שרטוט . המודד יעביר למזמין יחד עם
את    ישמשו אותו להכנת השרטוטים ויצרף קובץ שיכלולכל השכבות בקבצים ש

 כל הפונטים בהם השתמש. השכבות יהיו לפי המפורט בנספחים.
ל .ז יעביר  עם  המודד  יחד  קבצמזמין  המדידה  חישרטוטי  רשימה  י  שובים, 

ליגונים וציר המדידה, של  ופ  מפורטת של הקואורדינטות של נקודות הקבע, ה
 ת שיתקין בשטח. נקודות הציון ושל ברזלי הזויו

. המידות לא  TEXTבלבד ולא בפקודת    DIMבעזרת הפונקציה    ויינתנהמידות   .ח
 יערכו טקסטואלית. 

 
 ות מדידה לתכניות אחרי ביצוע ודעב      0.12.2.2

        
 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט   0.12.2.2.1

 . חלקות וחלוקת משנה בהם תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת גבולות,  .א
( של משק תת קרקעי קיים החוצה את קו המבוצע בתוואי  INVERTעומקי ) .ב

ת )ביוב וניקוז( וצנרת  התעלה כגון כבלי חשמל, טלפון, מת"ב, צנרת גרביטציוני 
 יקה(. וסנ   לחץ )מים

 
 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת גרביטציונית וניקוז תכלול   0.12.2.2.2

ה ותחתית של שוחה או תא  מדידה ושרטוט בקואורדינטות עם ציון רום מכס .א
 של ניקוז. 

של צינורות הנכנסים ויוצאים לתא   I.Lמדידה ושרטוט בקואורדינטות עם ציון  .ב
 י גרביטציוני. ינורה של ביוב, כולל שרטוט של ציר צניקוז או שוח
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 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת לחץ מים או סניקה תכנון  0.12.2.2.3

ט בקואורדינטות )עם ציון רום( כולל  מדידה בקואורדינטות קו לחץ ושרטוט מב .א
להלן כולל ציון כל המכשולים המוזכרים   2פרטים המופעים בסעיף קטן מס' ה

 . המתאים I.Lב' לעיל עם ציון   0.11.2.2.1בסעיף 
 של הפרטים: באיזומטריהטוט שר .ב

 חיבור מגרש )מקו ראשי עד מדי מים כלליים(. .1
 ההתחברויות בין קו מים חדש לקו מים קיים.  .2
 יזרים ופרטים המופיעים לעיל כולל חיבורם לקו הראשי.בא .3

 
 השגחה מטעם הקבלן  00.13
ו  בעל  רשוי  מהנדס  יהיה  הקבלן  של  כוחו  בתבא  לפחות  שנים  חמש  של  מקצועי    ןוניסיו הביצוע  חום  תק 

מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, וימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל  
מתן  תקו ללא  מינוי  כל  לפסול  רשאי  והוא  המפקח,  של  מראש  אישור  טעון  המהנדס  מינוי  הביצוע.  פת 

 ת העבודה. הפסקשמש עילה לכמה מראש מצד המפקח יימוקים. העדרו ללא הסהסברים או נ
 

  מעבדה 00.14
 התקשרות למוסד ופעולות  א. 

ומנהל       זוריתלהתייעצות עם המועצה הא שתיקבע בהתאםיתקשר עם מעבדה   קבלןה -
 מוסמכת או מאושרת לשם ביצוע כל הבדיקות הדרושות.הפרויקט, כאשר המעבדה תהיה 

 

 הקבלן.   דרך  ם עבור המעבדה ישולםעבדה והתשלובעלויות המ א יישהקבלן  -  
 

 תפקידי המעבדה  ב.  
 . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים. 1   
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים. 2   
 ב המלאכה. יקות לטי. בד3   
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח. 4   
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5   

 ע"ג תכנית וברשימה, תאריך ביצוען וכו'. ות, כולל את מיקום הבדיק יומן מעבדה . ניהול  6  
 

 כפיפות המעבדה  ג.  
והעתק מהן       ות הבדיקות למפקח  המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצא  

 לקבלן. 
 

 שכר המעבדה  ד.  
 הקבלן המבצע.  ישולם כאמור לעיל ע"י    -  

 
 יקות מעבדהעיכובים עקב בד  ה.

בעבודה ובגרימתה, עקב בדיקות    םלהיגרת כל העיכובים העלולים  ון א על הקבלן להביא בחשב
לפיצ תביעות  תוכרנה  לא  לתוצאותיהן.  המתנה  ועקב  זמן  המעבדה  להארכת  ו/או  שהוא  כל  וי 

 לל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה. ביצוע העבודה בג
 

 הקיימים הסדרי תנועה ועבודה בקרבת הכבישים  00.15
 

 לבי ביצועש  - זמני ורמרותשילוט    .1.01500   
 

 ערה כללית ה א.

לא ישולם לקבלן    פועלבבור כל אמצעי הבטיחות הדרושים לכל תקופת הביצוע  ע .1
היבנפרד   במחירי  כלול  השוניםחדוהנ"ל  עבור    ה  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא 

מעקות הבטיחות  הצבות חוזרות ונשנות של תמרורים, אמצעי בטיחות, השילוט ו
 נוי שהוא. ל שיהשונים הצביעה וכ 

 
  שומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך לתחום העבודה מתנהלת תנועת כלי רכב, ת .2

שעות בכל  חקלאי  ורכב  בחשב   משאיות  לקחת  הקבלן  על  הכנת  היממה.  בעת  ון 
ו הלילה  בשעות  מעבודותיו  חלק  בביצוע  צורך  ויהיה  שיתכן  לכך  להצעתו  היערך 

ה  שיבוצעו  להחבהתאם.  העבודות  סוגי  על  הביצוע  בליל טה  מועדי  ועל  ה, 
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תוספות    המדויקים יקבל  לא  הקבלן  בלבד.  והמפקח  המזמין  החלטת  עפ"י  הם 
זה בגין עבודות בשעות הלילה, ו/או בימי ששי שבת  כלשהם למחירי היחידה שבחו

 כולל השגת היתר ממשרד העבודה. 
 

 ילוט ותמרור זמני ש ב.
 סלילה ה והבטיחות באתר יהול הסדרי התנוענ

 
 ובותת חשהערו .1

 
ל הקבלן להעסיק באתר הבניה עובד מוסמך בוגר קורס "ניהול הסדרי  ע (1)

ריון העבודה, לנושא ניהול  בטיחות בתנועה באתר סלילה" של המכון לפ
 הסדרי התנועה והבטיחות באתר.

 
צרל (2)                                                 להיוקבלן  ח יך  חוזה  המבת  חברה  עם  הסדרי  צעת  תום 

 תנועה בכל עת לפי קריאה. 
 
בעת    המצאתוי  א (3) לעיל,  א'  בסעיף  הנזכר  המוסמך  העובד  של 

א  תגרור  ההסדרים,  עד  ביצוע  העבודה,  להפסקת  וטומטית 
 להשלמת ביצוע ההסדרים. 

 
ול  שיק   עפ"י להביא לביטול החוזה,   ש עבירות מסוג זה עלולותול ש             (4)

 דעת המזמין. 
 

בגובה  עילה לתביעת קנס    י המצאות העובד תהווה, בנוסף,א    (        5)
מסוג זה ללא  ויקט הכולל לכל אירוע   מערך הפר   10%של עד  
 הצטברות.  מגבלת

 
ומהנדס    הקבל    הסדרים יבוצעו עפ"י תוכנית מאושרת שתוכן ע"י  ה(           6)

המתאים בחוברת  , או התרשים  51.7.04כמפורט בסעיף  תנועה מטעמו  
ת "הסד בדרכים  רי  סלילה  באתרי  זמניים  חוברת  נועה  עירוניות",  בין 

לת  ובכפוף  מצע,   לדרכי   כנ"ל  וחוברת  עירוניות,  לדרכים  נאי  כנ"ל 
 אישור הרשות המקומית  האישור המשטרתי,

 והמזמין.        
 

עקב במישרין או בעקיפין, באשמת הקבלן  ל הנזקים שינבעו,  כ (7)
יח  הסדר גלקוי,  במלאם,  עליו  אםולו  באתר    ם  עובד  נכח 

 מוסמך. 
 

או          (8) לקוי,  בטיחות  ציוד  התקנת  של  בפריט  חוסר       במקרה 
מחשבון הקבלן את הסכומים  בטיחותי, רשאי המזמין לנכות  

בהמשךוהמפ הניכויים  בלוח  בטבלה  כספי    –רטים  ניכוי  לוח 
 לליקויים באמצעי בטיחות שבהמשך.

 
 ת לשלבי הביצוע יונחה .2 

 
  הפרויקט לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע  בלן  על הק (1)   

 .לתוכניות מאושרות ולכתב הכמויות שיוכנו על ידובהתאם 
 

ככל   (   2)    הרי  בטיחות,  והתקני  בטיחות  אביזרי  הכמויות  בכתב  נדרשו 
הבין  הוועדה  של  אישורים  זה  -שקיימים  לסוג  ביחס  של  משרדית 

וש באביזרים ובהתקנים שקיבלו  שימ  אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן
 את האישור האמור. 

 
  ת כלאספקתכנון ואישור,  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר   (3)   

השילוט, ואביזרי  אביזרי  והמחיקה  הצביעה  הבטיחות    התמרור 
פי   על   כנדרש  השונים,  לסוגיהם  הבטיחות  מעקות  כולל  השונים, 

פי דרישת הרשויות בכל שלב    ו עלתכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/א
   שעות ביממה.  24ושלב של ביצוע העבודות 
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תקופת הביצוע    אורךלכל  של הסדרי התנועה  הצבתם בשטח ואחזקתם   (4)

 אחריותו.  בייעשו על ידי הקבלן ו
 

וקבלת רישיונוי הת  התכנוןכל   (5)    ת  אום, האישורים הדרושים מהרשויות 
יוזמתו באחריותו הבלעדית של  שו ב העבודה מהרשויות המתאימות ייע

מכל   תוספת  אלה  עבודות  עבור  תשולם  ולא  בלבד  חשבונו  על  הקבלן, 
 סוג שהיא.  

 
  

כל  מתחי   הקבלן (6) על  וכן  הזמניים,  תנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  יב 
 .  מהרשויות המוסמכותו/או  הפרויקטממנהל הנחיות הבטיחות שיקבל 

 
תקניות ת  לועגגם    כוללים   תנועה ההסדרי   (7) ובלילה(  חץ  מחסום  ,  )ביום 

זמני,   צבע  והעלמת  סימון  מהבהב,  תמרורים,  נייד  והעתקת  התקנת 
   .דומהוכניודם י הבטיחות אביזרי השילוט, אביזר 

 
אשר יורשו לשימוש יהיו  והתקני הבטיחות  אביזרי התנועה    ,סוגי הציוד (8)   

העדכנ  החוברת  פי  הועדה  על  ידי  על  המאושרת    ת שרדימ-הביןית 
המעודכנת  בהוצאתה  בדרך,  להצבה  ובטיחות  תנועה  התקני    לבחינת 

ב שילוט  הקבלן להצי  בכל שעות היממה. על  ביתמירלהבטחת בטיחות  
 DIAMOND) ימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור רב עוצמה וס

GRADE ) .במצב תקין 
 

באמצעות (9)    להאיר  יש  כן,  באו  כמו  העבודה  שטח  את  ניידת  פן  תאורה 
לא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה. תאורה זמנית תתוכנן  ש

מחלפי צמתים,  כגון:  מיוחדים  באזורים  הבאים:  ומתקני  במקרים  ם 
יש   קבועה.  תאורה  קיימת  בהם  עבודה  באתרי  גשרים,  כדוגמת  דרך 

על כעצם קשיח שיש להגן    י הדרך משתמש  להתייחס לתאורה הזמנית 
 יחות זמניים על פי ההנחיות.ת בטמפניו על ידי התקנת מעקו

 
להבטיח (10) הקבלן  הציוד    על  של  ושלמותו  והתקני  תקינותו  ואביזרי 

התנ הבטיחות   עב להכוונת  בזמן  ציוד  ועה  חלקי  עבור  בשטח.  ודתו 
ובהנחיות   במפרט  כנדרש  יותקנו  שלא    המפקח ואביזרים 

ש,)כדוגמת  הפרויקט מהבהב  מעקה  נואיפנס  כנדרש,    בטיחות   פועל 
וכפגו הניכויים  ם  ללוח  בהתאם  הראשי  הקבלן  מחשבון  יופחת  ד'( 

 : ליום ו/או חסר  המצ"ב עבור כל אביזר פגום
 
 
 

   :באתרי עבודה בתנועה לליקויים באמצעי בטיחותבש"ח  ספיים לוח ניכויים כ .3
 

 נספח מיוחד למפרט טכני 

     
 לא תקני/לא פגום חסר תאור מס"ד

  עפ"י נוהל
 החברה מפרט 

       נועה ת בתבטיחו   

 600 400 400 )ליח'( הוריה, מודיעין וכו' ,תמרורי אזהרה 1
 500 200 400 6-ואו ו 4-ו/או ו 2-ו  תמרורי 2

אורך   י קווסימונים על הכביש )ד' בלוח תמרורים( כולל   3
 כולל מדבקות לפי מ"א  -ושטחי הפרדה 

100 50 150 

סימון   4 היח'  או  אחיצים  מחזירות  מדבקות  ור  שמת 
 ורך סימון לפי יח' לצ

500 350 1000 

 1500 0 1500 לפי מ"א החברהמחיקת צבע בהתאם לנוהל  5
 5000 0 0 רך )ליח'( השארת "מדרגה" לרוחב הד 6
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 נספח מיוחד למפרט טכני 

     
 לא תקני/לא פגום חסר תאור מס"ד

  עפ"י נוהל
 החברה מפרט 

 1000* 500 750 )ליח'( 12-פנסים מהבהבים ו 7
 600 400 500 כפול )מחסום הכוונה(  10-, ו2-תמרור ו 8
בסיס 9  + ולתמרורים  למתקן  )תושבת  חצוב  חצובה  ה 

 גומי( )ליח'( 
200 150 400 

 450* 150 250 מעקה בטיחות זמני לפי מ"א 10
 1500* 750 1000 ביח' קצה )ליח'(  אי שימוש -מעקה בטיחות זמני  11
 100 100 100 אי שימוש במחזירי אור )ליח'( -מעקה בטיחות זמני  12
 300 150 200 '( )ליח 5-חרוטים ו 13
נייד   14 המופיע    מהבהבמחסום  רכב  או  נגרר  התקן  על 

 )ליח'(  3.2.3במדריך להצבת תמרורים סעיף 
2000 1000 2000 

       בטיחות בעבודה   

 300 300 500 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'( 1

 400 350 500 נעלי בטיחות/עבודה )לכל עובד(  2

 500 350 500 כובע מגן )לכל עובד(  3

 500 400 500 בודה, מיכליות וצמ"ה כלי עפנס מהבהב צהוב על  4

 300 500 500 צופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח'( 5

 500 400 500 מגנים )ליח'(  6

     3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה 7

     1000 שנים  18 ימינימאלחוסר באיש אבטחה בצוות + גיל  8

   750 1000 ח'(מכשיר קשר )לי  9

 1000 750 1000 ליח'( מות )פיגומים/סול 10
 בתקופת ההתארגנות יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי. 

 עבודה. הניכויים בטבלה יבוצעו בנוסף להפסקת עבודה.  אה במקום הפסקתטבלה זו אינה ב
 ברור/נקי.  צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -תמרורים פגומים 

 יום בו הליקוי לא תוקן. ור כלהניכוי הכספי הוא עב

 לאישור אביזרי בטיחות חדשים תמשרדי-הביןלא מאושר ע"י הועדה  * 
 

 ערות נוספות ה .4
,  בחוזה ובמסמכיו  ת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרשלדעאם   

סעיף  שיהיה קבלן משנה של הקבלן )ב  חר קבלן אעל ידי  הפעלתם  להורות על  רשאי המזמין  
ללא כל זכות    או המפקח  הפרויקט. החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל  זה: "הקבלן האחר"(

   ערעור של הקבלן. 
 
 

 כאמור, יחולו הוראות אלה:  הפרויקטנהל החליט מ .1
 

סעיף   הוראות  למרות  כלשהי    30א(    לתוספת  זכאי  יהא  לא  הקבלן  לחוזה, 
 ינויו של הקבלן האחר כאמור.  בתמורה בשל מ

 
ל) בסעיףב(   באמור  אין  כי  יובהר,  הספק  הסר  )-מען  לגרוע  11קטן  כדי  זה   )

 .  והבטיחות  לכל נושא הסדרי התנועה מאחריותו הכוללת של הקבלן 
 

והמתכנן .2 יכינו  הקבלן  הביצוע    מטעמו  לשלבי  זמניים  תנועה  הסדרי  של  תוכניות 
הנ"ל   התכניות  לפרויקט.  ריש השונים  לקבלת  בבקשה  קבלן  ע"י  עיוגשו  בודה  יון 

   מאת הרשויות המוסמכות. 
 

רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית    הפרויקטמנהל   .3
בהתא לא  שלא  הקבלן  אם  או  לעיל,  כאמור  המתאימים  הבטיחותיים  לתנאים  ם 

 אש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות. תאם מר
 



 

23 

זמן .4 פרקי  עבו  באותם  ביצוע  מחייב  בהם  כלשהן  לדרכים  הסטת  דות  התנועה 
עפ"י    -עוקפות    ובנוכחות מנהל  ייעשה הדבר  , המתכנן  הפרויקטתכנית מאושרת 

 ן.ונציגי אגף הבטיחות במזמי
 

בשכר    נדרשה .5 שוטרים  להפעלתם  הפעלת  אחראי  המזמין  יהא  תנועה,  פקחי  או 
ב נקבעו  אשר  וככל  אם  זולת  להם,  ולתשלום  הוראות  כאמור  החוזה  מסמכי 

הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף  ות.   מפורטות אחר
 בשל כך.   

 
שר ניתנו ע"י משטרת ישראל לפני  הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים א .6

ל שינויים כתוצאה מבעיות תנועה בעת תחילת  ובודה, יכולים לחתחילת ביצוע הע
 ביצוע העבודה.

 
בט ה .7 הוראות  כל  את  ימלא  היחות  קבלן  והמועצה  והחברה    אזורית המשטרה, 

והמזמין ואחרים כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה, הגבלת ימי השבוע ושעות  
בהם ניתן יהיה לבצע את העבודות. )הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף    העבודה

 לה(. בגין הוראות א
 

י הנחיות  ועפ"   ו ידרשו שינויים בניתוב התנועה,בכל מקום בתחום אתר העבודה, ב .8
מהנדס האתר, יבוצעו עבודות מחיקת סימני הצבע באמצעות התזת חול ו/או שווה  

חדש על פני הכביש. פעולה זו תבוצע בכל פעם לפני  ערך ולאחר מכן יבוצע הסימון ה
 שינוי בניתוב הנדרש בהתאם לשלבי הביצוע. 

 
והתמרורים .9 השלטים  מסוג  נ  רםספ,  המסוים  העבודה  באתר  שוא  ומקומם 

פי  מ על  ו/או  ישראל  למשטרת  ובכפיפות  בתוכניות  כמפורט  יעשה  זה  כרז/חוזה 
 המפקח בשטח. 

יחזיק  ב הקבלן  לעיל  לאמור  )נוסף  נוספים  תמרורים  באתר  (  15%+במחסנו 
או   שבשימוש  התמרורים  על    ששיידרלהחלפת  להציב  הקבלן  על  כן  כמו  בנוסף, 

 לדרישת המפקח. התאם תנועה דגלי אזהרה ומכשירי קשר ב חשבונו מכווני 
 

העבודה   .10 ביצוע  תקופת  כל  שבמשך  בחשבון  לקחת  הקבלן  סימני    ש יידרעל  לחדש 
 המזמין ו/או המפקח. צבע לפי דרישת המשטרה, 

 עבור ביצוע עבודה זו לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא. 
דרי הבטיחות בזמן העבודה  עבור העתקת התמרורים ומחיקת צבע או שינויים בהס

 ויים בביצוע לא תשולם כל תוספת שהיא. משינ כתוצאה
כל   לקבל  תשולם  לא  כביש(  מטאטא  )ע"י  המיסעה  וניקוי  השלטים  ניקוי  עבור 

 שהיא.  תוספת
 

הקבלן יודיע חודש מראש לפני הביצוע האם הוא רוכש את האמצעים או משתמש   .11
 בחברה מוכרת לנושא זה. 

והוא מש מוכבמידה  בחברה  לקבלתמש  חייב  הוא  א  רת,  בטרם  את  המפקח  ישור 
 ביצוע ההתקשרות. 
וש או לשכור את האמצעים הדרושים עליו להביא את החומר  כבמידה והחליט לר

 י הביצוע.שבוע לפנ
   

וכל ע .12 הזמני  והתמרור  השילוט  של  השוטפת  והאחזקה  ההצבה  האספקה,  בור 
צוע ובין שלא פורטו ונדרשים בעת הבישאר אמצעי הבטיחות, בין שפורטו לעיל  

פי מדריך  ע ישראלל  נתיבי  והנ"ל    או משרד התחבורה,   חברת  בנפרד  ישולם  לא 
 כלול במחירי היחידה השונים.

 
איסורל הקבלן  ע .13 או אחר(. קבלן שיצחמו  חל  פרסום  )לצורך  שילוט  להציב  יב  לט 

 ליום לכל שלט. ש"ח 2000שילוט כנ"ל יוטל עליו קנס בסך 
לקבל אישור המפקח בכתב ביומן הן  עליו  ילוט אשר הקבלן מבקש להתקין,  ש  כל

בסעיף   לאמור  בנוסף  וכו',  תוכנו  צבעו,  גודלו,  לגבי  והן  השלט    00.6.8להתקנת 
, מודגש בזאת כי נושאי השילוט  נתיבי ישראלשל     ות תנועה( שבספר הירוק)בטיח

ב בשכר(  לשוטרים  )פרט  הנדרשים  האמצעים  ויתר  מדגמי  התמרור  נטילת  עת 
בדיק בעת  מישאספלט,  באחריותו  ת  הנם  השונות(  המדידות  ביצוע  ובזמן  וריות 

 הבלעדית של הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 
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הקבלן  ת .14 לב  שמישומת  לכך  באחריותו  מופנית  הינו  העבודה  לאתר  הכניסה  קום 
יות,  וכן מול רשו   נתיבי ישראלובתאום עם משטרת ישראל ומהנדס הבטיחות של  

 פיקוח.. וצוות ה
 

 כללי ילוט ש   .02.1500   
והכללים   הדרישות  לכל  תואמים  יהיו  בשטח  יוצבו  אשר  התמרורים  כל  לעיל,  לאמור  בנוסף 

. השלטים והתמרורים ייוצרו במפעל  2  –ו    1חלקים    2241  –י תקן ישראלי  בגרסתם העדכנית ועל פ
 מאושר על ידי והמזמין באמצעות הפיקוח. 

 
 פרטי הפריטים .031500.              

 מרור יהיו:דרשים לצורך הסימון והת נים הפריט ה 
והגדלים   - הסוגים  מכל  של  פי    לעתמרורים  ההנחיות  ישראלחוברת  נתיבי   ומשרד  חברת 

 קועים בתוך הקרקע.רה  על גבי חצובות או תושבות או תהתחבו
בשר - או  בודדים  פנסים מהבהבים  כגון:  איתות אלקטרוניים  גבי  אמצעי  על  פנסים  שרת, 

 . החוברתהכל לפי  ,מהבהבים חצים  ,4 -תמרורי ו
 שילוט התראה ומידע מוקדם לפי נספח ג' במדריך.  -
 . שהשימווהסרתם בגמר סרטי הכוונה מודבקים על גבי הכביש   -
 

מפלסטיק בגוון לבן ו/או צהוב חד צידיים או דו צידיים  -"עיני חתול"-כפתורי סימון מחזירי אור 
 קרה. לפי המ

 מעקות בטיחות מאושרים.
 

 הגבלות על העברת חומרים וציוד ועל תנועת רכב שבאחריות הקבלן   4.015.00
לאדם    אויישהקבלן אחראי    שייגרם  נזק  כל  בכבישים הקבתוצאות  העוברים  לרכוש,  יימים,  או 

המובילי ספקים  של  ו/או  עבורו  העובדים  משנה  קבלני  של  ו/או  שלו  ורכב  ציוד  תנועת  ם  בגין 
 חומרים עבורו.

 
 טיחות )כלים מכניים( ב אותהור  .051500.

 הבטיחות הבאות: החוזה על הקבלן למלא אחר הוראות מבלי לגרוע מן האמור בנספחי  
 

יבצע  בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  ויחזיק    בהתאם לכל כללי הבטיחות  את העבודה  הקבלן 
 לפי החוק ולפי דרישות המזמין. 

 
א יהיה שדה ראיה חסום, שלגביו  עיל לאות באופן שלמפ בכלים המכניים מרעל הקבלן להתקין   

  לא יוכל לראות ולהבחין בנעשה, ובאופן שתאפשרנה מפעיל שדה ראיה נרחב ומלא אשר יכסה 
 שלפניו, לצידיו ומאחוריו.  ב המרחאת סביבותיו כולל 

 
ים  אחרים באופן  על הקבלן להגן על כל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר חלקים מסוכנ  

 בטח. שיהיו מוגנים ל 
 

 מתאים בהפעלת הכלי.  ןוניסיו נהיגה כנדרש על ידי החוק  ןרישיו על מפעיל הכלי להיות בעל  
 

 "י הקבלן ועל חשבונו. ושים יירכשו ויותקנו עכל אביזרי הבטיחות הדר 
 

 סבירים למניעת התהפכות.  םבשיפועיעל הקבלן לדאוג שהכלים יעבדו  
 

מ  על הקבלן  המדרונולבנות  על  זמניים  ובכעקים  פועלים  ת  נפילת  מפני  כהגנה  שנדרש  ל מקום 
השט ו/או  הכביש  אל  חפצים  נפילת  למניעת  רשת  להתקין  וכן  העליון  מהמפלס  מתחת  וכד'  ח 

 למפלס העבודות. 
 

 הכוונת התנועה .06150.  
שוט  של  לנוכחותם  לדאוג  הקבלן  על  האתר,  מהנדס  ו/או  המשטרה  דרישות    הכוונת  לצורך  םרי עפ"י 

 התנועה.  
השוטרים   זו דה  עבו  והזמנת  ע"י הקבלן. האחריות לתאום  ישראל  ישירות למשטרת  על    תשולם  חלה 

 הקבלן ולא ישולם בעבורה בנפרד. 
 

בהתאם  ומכשירי קשר,    ווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרבנוסף על הקבלן להציב, על חשבונו, מכ                          
 ים בשכר.השוטראו כעזרה לעבודתם של   ישת המפקחלדר
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 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  00.16
ע  להגן  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו  על  ינקוט  העלול  הקבלן  מנזק  המבנה  מפולת    ם להיגרל  ע"י 

 , רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. תשיטפונואדמה, 
ינקוט במיוחד  לפי    ,  חשבונו,  על  להגנת    דרישתהקבלן,  האמצעים הדרושים  בכל  רצונו  ולשביעות  המפקח 

או   גשמים  מפני  אחרהאתר  מים  מקור  כל  לחפירת  מפני  ידאג  הקבלן  להרחקת  .  זמניות  המים  תעלות 
 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.

 ותהיינה על חשבון הקבלן.  לוםתש ל התימדדנ לא גנת האתר ולניקוזו כל עבודות העזר לה 
והן אם לא ע  שה כך,  כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים 

 יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח. 
 

 עבודה בשעות חריגות, שבתות וחגים 00.17
ף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה  ם נוסלא יהיה רשאי לתבוע כל תשלו  בלןהק 

במידה   או  המוניצ  שויידרזה  הרשות  המזמין,  המפקח,  ע"י  הוא  לכך  תחומה  אשר  ממשלתית  או  יפאלית 
עליו לעבוד ביותר  פועל מאשר  , חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה 

 היה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. או י במשמרת אחת של פועלים ליום
ה   אין סעיף זה בא לאשר עבודות  מתאים אשר בהסכם  בשעות הלילה, ותשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 . הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות. המזמיןהכללי של 
 ים אחרים תאום עם גורמ 00.18
דות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים  העבו  הקבלן מתחייב לבצע את 

רצועת   בתחום  מערכות,  מנהלים  או  במקום,  השפעות  שיעבדו  להיות  עלולות  ואשר  בקרבתה  או  העבודה 
 הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. 

ועבו  לאתר  נוספים  קבלנים  ויוכנסו  לעבודות  יתכן  במקביל  תתבצענה  קהקבלןדותיהם  הנחת  כגון  וי  ו, 
זאת   לקחת  הקבלן  על  וכד'.  הקבלן(  ע"י  שיבוצעו  אחרות  מערכות  עם  משותפות  )בתעלות  תאורה  המים, 

של  בחש העבודה  לביצוע  הפרעה  כל  תיוצר  שלא  כך  הנוספים,  הקבלנים  עם  מוקדם  לתיאום  ולדאוג  בון 
 ל הקבלנים הנוספים. הקבלן או ש

עקבל  כ  שתיווצר  הפרעה  בגין  ביצוע  עבוד  תביעה  בלו"ז,  ועיכובים  שינויים  )כגון:  הנוספים  הקבלנים  ות 
ולא תשולם כל תוספת    -וכד'( באתר לא תוכר  עבודה במנות קטנות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים  

 על האמור. 
מתח   התחשבות  הקבלן  תוך  עבודתו  לעשות  האחרו  ית מרבייב  העבודות  יכולת בצרכי  כמיטב  ולעשות  ו  ת 

ותקלות כלשהן לקבלנים האחרים, כמו כן עליו לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים    פרעותלמניעת ה
עבודה   של  הגבלות  לחול  גורמים    ריםזובאעלולות  או  המקומית  הרשות  מפעילות  כתוצאה  מסוימים 

 אחרים. 
אחרת,  ןלעניי  רשות  כל  ושל  העבודה  משרד  של  בטיחות  באתר  דרישות  ראשי"  כ"קבלן  הקבלן  ,  ייחשב 

ראי על האתר. כל הקבלנים והגורמים האחרים העובדים באתר ייחשבו כקבלני משנה. נתגלעו חילוקי  האח
ורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי העבודה ובקשר להפרעות בעבודה, יימסרו הם  דעות בין הקבלנים והג 

 רעת. ת ומכבל את החלטת המפקח כסופיבזה לק מתחייב וכל התביעות ההדדיות להחלטת המפקח. הקבלן
כיסוי    זמניות,  דרכים  לבצע  הצורך  ובמידת  עת  בכל  למגרשים  עבודה  וציוד  רכב  גישת  לאפשר  הקבלן  על 

 מערכות ועוד, עפ"י הוראת המפקח.  זמני של חלקי
חיצוני כגון    ופעילות גורם  ה במידכל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן, ולא תהיה עילה לתביעה כלשהי.   

בלתי סביר מעבר למתוכנן והמפקח לפי שקול דעתו הבלעדי ימצא לנכון    בלעיכוגרמה  חברת חשמל או בזק  
ז יעשה  היא  הזמנים  בלוח  הארכה  לקבלן  מעבר  לתת  נוספת  תביעה  שום  תאושר  לא  מקרה  בכל  אך  את 

 הנובעות מהארכת לוח הזמנים.  תלהתייקרו
 
 

 ה של הרשויות המוסמכותאישורים לקבלת תעודת השלמ 00.19
 ל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות, מהרשויות והגורמים הבאים: ן לקב על הקבל  

 הטלפונים והמתקנים שבו;  על מערך צנרת -משרד התקשורת וחב' הבזק   א. 
 על מערך הצנרת לחיבורים לבתים )"חלב"( למתקן התאורה ולכל   -חברת חשמל   ב. 

 נ"ל ידרש ע"י  בהם הקנים במקרים יקת בודק מוסמך למתעבודות החשמל. )ובד
 הרשות המוסמכת ו/או המפקח(.

 . הלטלוויזיוהשוחות    תהצינורועל   -בכבלים  ההטלוויזי חברת ההתקנה של  ג. 
 נציג מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית למערכות המים, הביוב, לדרכים,   ד. 

 מטעמה.  , ו/או גורמים אחרים  כללותהבלתאורה ולעבודה 
 

ל           הקבלן  כעל  תוספת בצע  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן  הנ"ל.  מהגורמים  שיידרשו  והתיקונים  הבדיקות  ל 
מי דמי בדיקה ואגרות  לוי הדרישות המפורטות לעיל, כולל תשלו תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה לו עקב מי
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הבוד עלו ק לגופים  הבדיקות  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  כן  כמו  ולשאת  ים.  שלבים  בכמה  להתבצע  לות 
 הכרוכות בכך.   וצאותבה

ן  על הקבלן להעביר למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, ספק, עבור כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או הותק 
ע"י הקבלן. לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן, או לפחות לשנה אחת. זאת בנוסף לרשימת חלקי  

 חזקה. צרן, והוראות תפעול ואילוף המומלצת ע"י כל יח
 

 לטי הפרויקט ש 2000.
  שם הפרויקט והיזם )לפי תכנית  יצויןמ' בהם    X  4.0  2.0שלטי פרויקט במידות    2הקבלן ייצר, יספק ויציב   

  X  4.0  0.2רצועות במידות    -8נוסף לשלט הראשי יותקנו על עמודי השלט כשתסופק לו על ידי המזמין(. ב
היזם. מיקום הצבת השלטים יקבע על ידי    ל ידיהקבלנים בפורמט שיקבע עתכננים ושמות המ   יצוינומ' בהן  

ס"מ   0.476בעובי דופן  ,  6המפקח. הקבלן יהיה אחראי לביסוס ויציבות השלטים. העמודים יהיו בקוטר "
של    תמצינורו בעומק  מבוססים  מגולוונים,  שקוטרו    1.2פלדה  ביסוד  לפחות,  ב  40מ'  מבטון  . -20ס"מ 

י  ויסודות כנ"ל. הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחיר   תו נורמצי נו תמיכות אלכסוניות  ים יותק לעמוד 
 היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד. 

 
 עלוח זמנים ומשך ביצו 00.21

או   MS PROJECTמיום מתן צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן לוח זמנים ממוחשב )דוגמת    ימים  7תוך  
ה במסגרת חוזה זה. לוח הזמנים  הכלול ח והמנהל( מפורט לביצוע העבודה  אחר כפי שיאושר על ידי המפק

זמנים יכלול את  יכלול את העבודות המבוצעות ע"י הקבלן ועל ידי קבלני המשנה המועסקים על ידו. לוח ה
מתקופת   יחרוג  לא  הזמנים  לוח  הכמויות.  בכתבי  למפורט  בהתאם  קטע  באותו  המתבצעות  העבודות  כל 

ז כמפורט  הביצוע   ה בסעיף  של  מוקדם  באישור  אלא  תוכניות  מפקח  ה  הקבלן  יצרף  הזמנים  ללוח  בכתב. 
של לוח הזמנים הנ"ל. כל    ביצוע בשלבים כמפורט לעיל. מידי חודש, עם החשבון השוטף, יגיש הקבלן עדכון

י  ם שבכתבההוצאות להכנת לוח הזמנים יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השוני
 ות. הכמוי 

לל            הזבנוסף  ואופן  וח  עדיפות  סדר  הכוללת  עבודה  תוכנית  המזמין  לאישור  יגיש  הקבלן  ביצוע      מנים 
 . כבישמים בם הקיילעסקי תמינימלי תוך הפרעה העבודה 

 
 קבלני משנה  00.22

משנה    המפקח העסקת קבלני  העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח. אם יאשר
עיי עבור  אחראי  הקבלן  קבלני  בודותשאר  הרחקתו    כל  לדרוש  רשאי  המפקח  ביניהם.  והתאום  המשנה 

לתפקידו ועל    לפי ראות עיניו אינו מתאים  קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, אשר  משטח העבודה של כל
 בלן. תעשה באחריותו ועל חשבון הק הקבלן להחליפו באחר למען בצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל

 
יעמדו בדרישו ובקקבלני המשנה  )חלקםיריטריונים מקצועי ת  ביותר  מפורטים בהמשך(    ם ברמה הגבוהה 

ב  לעבודה  וארגונית  ביצועית  ויכולת  מוכח  ניסיון  הגדוליםבעלי  שעבדו  י ניהאופי   היקפים  זה,  לפרויקט  ים 
 קפים הנזכרים. יבעבודות ציבוריות ויש בידם המלצות על ביצוע פרויקטים בה

 
 

 ם  עבודה בקרבת מבנים קיימי  .2300
 .למבנה קיים שבחלק מהעבודות יבוצעו לעיתים בסמוךתשומת לב הקבלן מופנית לכך  -
 
לא ישולם בנפרד  קשיי ביצוע וכו'.וגידור ,דיפון  ,ימוךלכל האמור לעיל כולל אמצעים של ת -

  והוא כלול במחיר היח' של כ"א מהסעיפים.
  

 הדגשים מיוחדים  400.2
 

 סילוק עודפים ופסולת א.     
 ך סעיף זה יוגדרו כפסולת:לצור .1

 עודפי חפירה/חציבה שאין בהם שימוש באתר ועודפי חומרים של הקבלן.  -
 והתארגנותו בשטח.  ח עקב עבודות הקבלןפסולת הנוצרת בשט -
 כל עפר ו/או חומר אחר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -
 בלן. דת הקה מעבואחרת באתר גם אם לא כתוצא כל חומר זר ו/או פסולת  -
 

 מןכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאחר קבלת אישור   .2
ומנ ישראל  הרשות המקומית  לפני תחילת העבודה  ןבענייהל מקרקעי  עודפי עפר מחוץ לאתר   פינוי 

 ן זה. . לא תוכר כל תביעה בגיןהרישיו ולפעול על פי תנאי 
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הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים  ולת,  המקום אליו תסולק הפס  .3

 ו. הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונ
 
שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש    יסילוק הפסולת, כפ  .4

 בנפרד. בורו ן אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבמפורש באותם סעיפים ובי
 
 אופן הפיזור באתר הפסולת יבוצע בכפוף לתיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר.  .5
 
לשימוש   .6 מתאים  יועחומר שימצא  בעתיד  או  זו  בעבודה  או    רשות המקומיתבר למחסני החוזר 

 פן מסודר. לפי הנחיות המפקח ויאוחסנו לפי דרישות המפקח  באו לשטחים אחרים
הכוונה   חומרים  תמרורים,  לאבניבמילה  עמודי  שהוא,  סוג  מכל  שפה  אבני  משתלבות,  ם 

 תמרורים, מכסים, סבכות ומסגרת לשוחות מסוגים שונים וכו'. 
 לם בנפרד עבור סידור זה והוא כלול במחירי היחידה השונים. ישו לא 

 
 עבודות חריגות    500.2

יר בחוזה, יוצעו ע"י  רן מחת ואין עבוכלולות בכתבי הכמויו  ת שיבוצעו באתר ואינן ועבודות חריג
 הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. 

שינוהל ע"י הקבלן עם    כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שירשמו ע"י  המפקח ביומן העבודה, 
 מחירי היחידה לעבודות חריגות ישולם עפ"י החוזה מול הרשות.  פרוט כמות העבודה.
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     3/2022 מס' פומבי  זמכר

 שים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק יתוח כביעבודות פ
 

 מפרט מיוחד
 ========== 

 
 תנאים כללים מיוחדים 

 
 מוקדמות  - 00פרק 

 
 יה )הספר הכחול(.ע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניבמידה ולא צוין אחרת העבודה תתבצ

 
 

 .מקום העבודה 00.1
 . רחבת חניהרחוב אבן רושד לרבות  .א 
 . חניהלרבות    רחוב אלאסמעי ב.  

 יה. חנרחוב אלבאשא לרבות רחבת  ג. 
 

 תיאור העבודה 00.2
מצורפים  וע ההביצ  י הכמויות ובתוכניותכל העבודות כמפורט בכתב   זה מתייחס לביצוע    מכרז א.

ומ זה  ממנו,למכרז  נפרד  בלתי  חלק  וה  הווים  כלשהיאסנתגלתה  ה  המכרז    תירה  מסמכי  בין 
 שבכתבי הכמויות ובתוכניות הביצוע. אות , יגברו ההוריצועכניות הבין כתבי הכמויות ותולב

שמ מעול ב.  זה  ורה  צה  מכרז  במסמכי  למפורט  מעבר  העבדות  ביצוע  היקף  את  להגדיל  הזכות 
התכרבות  ל הב  ותוכניות  באותו  כמויות  העבודות  ביצוע  היקף  את  להקטין  יכולה  וגם  ביצוע, 

 אופן. 

 
 וניקוז  סלילת כבישים ודותעב - 51 פרק

 
 כללי  51.00.00

 ים. במפרטים הכללי  51, 40ה בא להשלים פרקים  ק זפר 
 

 עבודות הכנה ופרוק  51.01
 

 כללי 
 

 .הרשויותר מאושר על ידי החומר לאתכל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי 
דה והן למטרות ניקוי האתר יפונו חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבו

 תר הפסולת המאושר הנ"ל.  ע"י הקבלן לא
 

וכל הדרוש שלום אגרות במידה  תאום מקום האתר, ת פיזור באתר הפסולת  ויידרש, העמסה, הובלה, 
 ירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.לולים במחלפינוי הנ"ל כ

אחרי )של  קיימת  פסולת  עסילוק  ישולם  ויידרש,  במידה   , המתאים  ם(  הסעיף  הכמויות  פ"י  בכתב 
 וכמפורט במפרט המיוחד. 

ת   , קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו באחריו  סר ספקלמען ה
 קבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה.וע"ח ה

  
 קרצוף  .00651.01

 
הקרצוף יההצי  -  ציוד  המאפשוד  בקר  מקרצפת  או  בקר  מיישרת  מסוג  קרצוף יה  רות 

 ברום. רצועות בבקרה אלקטרונית אגב דיוק 
לעומק   קרצוף  יאפשר  השטח   10הציוד  שולי  עיצוב  אגב  אחד,  במעבר  לפחות  ס"מ 

)השפות(המקורצ ריבוד    ף  לצורך  הוא  כשהקרצוף  מעורערת.  ולא  ישרה  אנכית,  בצורה 
יאפ שלמים,  נתיבים  של  שרוחבן  מחדש  ברצועות  קרצוף  הציוד  לפחות  1.20שר  .  מ' 
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ולעבוד כשהקרצו מקומיים,  תיקונים  לשם  הוא  קרצוף ף  הציוד  יאפשר  תחזוקה,  ות 
 מ' לפחות.  0.30רצועות שרוחבן 

ישיר  טעינה  יאפשר  למשאית,הציוד  פני    ה  על  תנועתה,  ובכיוון  המקרצפת  לפי  שתנוע 
 מיסעה שטרם קורצפה. 

ב  במיישרת  השימוש  רקיותר  בחם,  במקרצפת  או  צויאם    חם  ממס הדבר  באחד  מכי  ן 
 החוזה. 

 
בצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר ביצוע  צוף יתהקר  -  קרצוף בשטחי אספלט קיימים

כולל במקומות   הנדרש  בעובי  נדרש  השכבה החדשה  יסודי מקומי כמפורט בהם  תיקון 
מקורצף, או  -לא  בסעיפים נפרדים בהמשך. קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט

נית  שלא  במקומות  שוחות,  לפי  בקרבת  ידיים,  בעבודת  יבוצע  במקרצפת,  להשתמש  ן 
הוראות המפקח, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף נתערערה, נסדקה או 

בגמר הקרצוף מטאטאים   רה השכבה, נתפור יציבה.  לשכבה  עד  בקרצוף  ימשיך הקבלן 
 את השטח. 

הראשו לטאטוא  השט נוסף  כל  את  מנקים  או  ן  דחוס,  באוויר  המקורצף  במטאטא ח 
טח המקורצף לפני הניקוי. לאחר הקרצוף יהיו  מכני. אין מרשים תנועת כלי רכב על הש

ופני המיסעה המקורצפת יהיו  ם עמוקים פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצי
 יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.

 
הקרצוף לפנות   -  פסולת  לקבלן,  להורות  הזכות  לעצמו  שומר  החומר    המזמין  את 

דרכים חקל  המקורצף )לרבות  הכפרלכל אתר  בתחום  ברדיוס    איות(  לו   15או מחוצה 
 .ק"מ

יהיה  יבמ זו  זכות  על  מוותר  והמזמין  החומרדה  כלומר   דין  אחר  חמר  ככל  המקורצף 
 לוי או לסלוק. פעולות אלה כוללות במחיר היחידה. ילמ

 
 ה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.ה תהיהמדיד

 
51.1.038 

 התאמת גובה שוחות ותאים   .03951.1
 

הג תבוצהתאמת  הפרשי ובה  ללא  התא,  בקרבת  המתוכננים  למפלסים  עד  בדיוק  ע 
 רומים. 

ניקוז, קולטנים, ההשוחות וההמחיר לכל סוגי   וכו' זהה, בין  תאים כגון ביוב, מים,  וט 
 רכה.ובין אם במד  אם מיקומן בכביש

שלו, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון  הגבהת התא תכלול את הסרת המכסה והתושבת  
לחילופין    וצאתוה ו/או  הצורך  במידת  תקרה  יציקת  זיון,  ברזל  והנחת  אספקה  קוצים, 

והתקנת שטו  אספקה  הדרוש תקרה  וכל  המכסה  הרכבת  צווארון,  יציקת  טרומית,  חה 
הריסה    הורדת מפלס פני השוחה תכלול עבודתלהשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. 

אספקה   דת הצורך ו/או לחלופיןת, וכן יציקת תקרה במי שוחה הקיימלק מקירות השל ח
לשביעות    מת העבודה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשל 

 רצון המפקח. 
 . ידרש, יש להשתמש ב "מתאמי אביב" וליישם עפ"י מפרט היצרןיבמידה ו 

 ות. התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמוי
 

51.1.046 
 ק" והוטהתאמת גובה תאי "בז  51.1.047

 
 התאמת גבהי תאי טלפון תבוצע בתאום ובנוכחות נציגי חברת בזק. 

 רבית תוך שימוש בכלי עבודה מתאימים. רות המתעשה בזהי עבודת ההתאמה  
, סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון  הגבהת התא תכלול את הסרת המכסה והתושבת שלו

ק  במידוצוהוצאת  תקרה  יציקת  זיון,  ברזל  והנחת  אספקה  לחילופין  ים,  ו/או  הצורך  ת 
  מת העבודה אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשל

 לשביעות רצון המפקח.
עב תכלול  השוחה  פני  מפלס  קהורדת  השוחה  מקירות  חלק  של  הריסה  וכן  ודות  יימת, 

הצורך   במידת  תקרה  לחילויציקת  אספקה  ו/או  טרומית,  פין  שטוחה  תקרה  והתקנת 
 המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. הרכבת 

 ויות. בכתב הכמ התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג
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 פירוק וסילוק פסי האטה          .7251.1
 מאשר  סי האטה מכל סוג . וסילוק החומר למקום על הקבלן לפרק פ                      

  
 עבודות אספלט  51.04

 
 ריסוסים  .01151.4

 יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי בהתאם לסיווגם.   
 

 מדידה ותשלום    
 ובהתאם לאמור במפרט הכללי. י כמויות במ"ר כמסווג בכתב 

 
 שכבת בטון אספלט בעובי אחיד ו/או משתנה בכבישים  .0194.51

 
 כללי      א.

מכרז   (1) הקב  במסגרת  על  יהא  בזה  שכבת  לבצע  אספלט  לן  בעובי  טון    6נושאת 
 (.3/4)"ס"מ 

בפרק   ( 2) המפורטות  לדרישות  יענו  אספלט  הבטון  הכללי,    5104תכונות  במפרט 
 הכמויות בסעיפים השונים. ווג בכתב כמס

 
 לבטון אספלט האגרגטיםטיב  ב.   

 מסוג א'.  אגרגטעבור  5104הכללי פרק  יענו לדרישות המפרט         
 

 פיזור במגמרים    ג.
בסעיף   לאמור  הבמפ  510444בנוסף  מופנית  רט  לנושאים   תשומתכללי  הקבלן    לב 

 הבאים: 
 

לתפעולו בהתאם לסדר היצרן. רמת  תו ו ותקינ הקבלן יציג אישור יצרן המגמר ל . 1
 סיוני.יהתפעול תקבע בקטע נ

 .השכבה המפוזרת כאמור  ם מהצדדים ולפזרם על גביאין לאסוף ידנית אגרגטי  .2
 מדידת איזון     ד.

מ' או אחרת לפי הנחיות    5X5צפיפות  ע מדידה של רשת איזון בלפני ואחרי הביצוע תבוצ
 המפקח. 

 םמדידה ותשלו     ה.
כל עבודות   את  ויכללו  במ"ק  או  במ"ר  הכללי  במפרט  כמפורט  ימדדו  אספלט  בטון 

 רט הכללי ובהתאם לסווג בכתבי הכמויות. המפורט במפרט זה, במפ
 

  תיקון בורות והטלאה אספלטית .06751.4
שו  פי  במקומות  על  בורות  נים  לתיקון  עבודות  יבוצעו  המפקח  ואו  המתכנן  הנחיות 

 ת באספלט. בכביש והטלאה מקומיו
עליונה  נושאת  שכבה  לתחתי  עד  העבודות  לביצוע  הנדרש  כל  את  תכלול  העבודה 

ש ופינוי מהשטח,  אספלט קיים, פירוק אספלט קיים לכל העובי הנדרלרבות : ניסור  
ימת, אספקה ופיזור אספלט באופן ידני כולל מכבש  יישור והידוק שכבת מצעים קי

 ד תחתית שכבה נושאת עליונה. והידוק ע ידני במידת הצורך, השלמת שכבות אספלט
 

 כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום
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     3/2022 מס' פומבי  מכרז

 עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק 
 

 
 מסמך ד' 

 
 

 כ ת ב  כ מ ו י ו ת 
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 מסמך ד'
 
 

 כתב כמויות ומחירים 
 

 3/2022 לק בלתי נפרד ממכרזח  וההמהו 
 
 כללי  .1

 מחירים.  לתכולת במפרט הכללי בכל הנוגע  -007ףלסעי  מופניתתשומת לב הקבלן  
 שלום במפרט מיוחד זה.  תשומת לב הקבלן לאופני מדידה והת מופניתכמו כן 

בפועל,    . התשלום בפועל ייעשה על פי מדידת הכמויות שבוצעוןדיות זה נקבעו באומהכמויות שבכתב כמו 
 אחרת ובהתאם לתנאים שבמסמכי החוזה. צוין אלא אם כן 

ויות ובין הכמות שבוצעה בפועל, לא יהווה  ן הכמות שבכתב הכמבכל גודל שהוא בי  הסטיי ה של  בכל מקר
 בלן ו/או הארכת משך תקופת הביצוע.עילה לשינוי מחיר היחידה הנקוב בהצעת הק הדבר

 עבודות נוספות  .2
יר ייקבע לפי  ינן כלולות בסעיפי כתב הכמויות אשר בחוזה זה, המחהמפקח עבודות שא  במידה וידרשו ע"י

 .15%כון למדד החוזה( עם הנחה של מחירון "דקל" )נ
 הקבלן. המחיר יהיה סופי ויכלול רווח 

 זהות מחירים  .3
י  מחיריי הקבלן  לתן  זהים  העבודהם  חלקי  לכל  זהים  הכמויות  סעיפים  בכתב  המבנים  במידהוכל   .  

זה  ובסעיפ לסעיף  סופי  כמחיר  יקבע  זהים,  המחירים  יהיו  לא  זהים  מחירים  ים  מבין  הנמוך  המחיר 
 לסעיף זה. ניםהמצוי 

 מסמך הגברת איכות , תיעוד ובקרה . 4
 ות  במסמכים קודמים.למדידות המפורט  ולהנחיות בנוגע בנוסף למפרט בקרת איכותו ינ מסמך זה ה  .1

 מדידות  .2
מו מודד  באתר  יעסיק  ההקבלן  ביצוע  תקופת  כל  משך  ההוצאות  סמך  כל  שלהן.  שלב  ובכל  עבודות 

 דות. לו על הקבלן וייכללו במחירי העבושלומים הכרוכים בהעסקת המודד יחווהת
 . התקדמות העבודותידות במועדים המתחייבים מ הקבלן יוודא ביצוע כל המד

 יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות :

 עדות(.)   AS- MADE מדידות  -

 ר מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. לאיתו  מדידות -

 וכנית ולפרטים. סטרוקטיבית לצורך הבטחת התאמת לתמדידות של אלמנטים קונ -

 לן. מדידות שישמשו לחיובי כמויות והגשת חשבונות הקב  -

ו/או בתיאור רטים שסופקו לקבלן ו/או באמצעות תרשי כל המדידות תתועדנה על גבי תכניות ופ מים )סקיצות( 

 כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.  מילולי

 המוסמך. כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד  

 לפי המקרה : מדידות המוסמך לקראת, בעת ולאחר ביצוע  של עבודות לגביהן יבוצעולהלן מספר דוגמאות בלבד  

 חפירה בשטח ו/או חציבה.  -

 תעלות.רת חפי -

 חפירת בורות.  -

 עובי שכבות ריפוד למערכת.  -

 עובי שכבות מילוי. -

 תווים לסימון מבנים ומתקנים. מ -

 בודות.   ו/או המודד המוסמך לצורך ביצוע עכל המדידות והסימון שמבצע הקבלן  -

 
 ..............  :...........הקבלן וחותמת  חתימה                      תאריך:............................... 
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     3/2022 מס' פומבי  מכרז

 ות חנייה ביישוב הוותיק עבודות פיתוח כבישים ורחב
 ה' מסמך 

 נאים מיוחדים ת
 וזה תנאים מיוחדים לח -(  המסמך )

 
 3/2022 תי נפרד ממכרזלבהמהווה חלק 

 
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו( 
 -שנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור במסמך ב'  ' בא להחליף, להוסיף ו/או לבזה כי מסמך ומוסכם ומוצהר  

וטופס החו זתנאיזה  בין האמור במסמך  אי התאמה  ו/או  בכל מקרה שתיוצר סתירה  לביצוע העבודה.  לבין  ו  ה 
 ות מסמך זה.יחולו הורא  -ך ב' האמור במסמ

 
 
 

   הקבלן:...........................  ימתתח     ..........  תאריך:...............
 
 
 
 זה אינם כוללים מס ערך מוסף. רים הנקובים במכרז . המחי1
 
 
 הגשת חשבונות . 2

 העתקים  4כל חשבון יוגש במקור +  2.1
 

  ת.  בדפי מדידה וכמויוכל חשבון ילווה  2.2
 על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני העתקים. 

 
 :יצוינובכל חשבון  2.3

 מספר החוזה. -
 שם העבודה. -
 ערך העבודה. -
 תאריך התחלת העבודה.  -
 ה. יום העבודתאריך ס -
 המדד הבסיסי.  -
 

 מויות שבכתב הכמויות המקורי.כה את -יות שבוצעו במקביל לטור הכמו  -כל חשבון יכלול טור נוסף  2.4
 

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 2.5
 

 הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.  תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב  חשבוןבכל  2.6
 

 . יקרויותא יהיו התי בחוזה זה ל  2.7
 
 

        
 

 ..... .............. הקבלן:....... ימתחת                  תאריך:...................  
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 מסמך ט' 

 חוזה התקשרות 
 

 _____ _________ ביום ________שנערך ונחתם ב _________
 

 בין: 
 מזרעה ומית  ה מק מועצ

 2280700מזרעה, ד.נ. גליל מערבי  
 מועצה"( )להלן: "ה

 מצד אחד 
 

 לבין: 
 שם הקבלן: ___________________ 

 
 __________ ע.מ. / ח.פ.: _________ 

 
 "החברה" או "המבצע" ( לן:)לה

 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 
_____________________ ____ 

 
 _________________________ 

 
 י מצד שנ

 

 הואיל:
 

וח כבישים ורחבות חנייה  ת פיתעבודוומועצה מקומית מזרעה מעוניינת לבצע עבורה 

 , כמפורט בהסכם זה על נספחיו ; ביישוב הוותיק 

מס'  רספ  והמועצה והואיל: פומבי  מכרז  לביצו   לקבלת  3/20220מה  פיתוח    עהצעות  עבודות 
 )להלן: "המכרז"(; שים ורחבות חנייה ביישוב הוותיק כבי

ן, יות, והינה בעלת הידע, הניסיו הינה עוסקת בתחום פיתוח ותשת  צהירה כיוהחברה מ והואיל:
 הכישורים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה;

על כל נספחיו ושל שאר מסמכי המכרז, והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם,   ילוהוא
ה למועצה  במכרז, בהתאהגיש  האמור  כל  ומילוי  לביצוע  המפורטים צעה,  לתנאים  ם 
 במסמכי המכרז; 

מיום   :אילוהו בפני ראש המועצה לקבל את   _________וועדת המכרזים בישיבתה  המליצה 
פי הזמנת המועצה, תמורת הנחה של %הצעת הקבלן לביצוע   על  ______    העבודות 

 מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות. 

 לן הוכרז כזוכה במכרז האמור; וראש המועצה קיבל את המלצת הוועדה והקב  והואיל:

והמועצה על סמך הצעת החברה והצהרותיה, מסכימה לקבל מהחברה את השירותים  והואיל:
להתחייבויות  בכפוף  והתנאים   והכל  התניות  ההוראות,  כל  את  למלא  המבצע 

 מפורטים בהסכם זהו. ה

להסדיר  והואיל: הצדדים  ההדדיים    ברצון  יחסיהם  עאת  המבצע  של  המועצה ופעולותיו  בור 
 בהסכם זה. 

     
 בין הצדדים כדלקמן: לט והותנהלפיכן הוח

 אם כאחד.  המבוא להסכם זה  ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקר .1

 
 יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   ונספחיו  03/2022פומבי מס' כל מסמכי מכרז  .2
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 עה;ה ולרבות המסמכים והנספחים שצורפו להצ רבות כתב הכמויות המהווה חלק ממנהקבלן ל הצעתו של .א

 תנאים כלליים לביצוע העבודה ע"י הקבלן;  .ב

 תכניות;  . ג

 המפרט הטכני;  .ד

 דו"ח ביסוס;  .ה

 ה; עבור ביצוע עבוד הזמנה להגשת הצעה  .ו

 ופצו ע"י המועצה. מסמכי תשובות/ הבהרות שה .ז
 

עבודות פיתוח כבישים ורחבות חנייה ביישוב   מזרעהמקומית צה הקבלן מתחייב בזה לבצע עבור מוע

 . הוותיק 

 מצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. על נספחיו ה  03/2022 מכרז פומביעפ"י תנאי  .3

 

ע"בת .4 העבודה  לביצוע  וקימורה  הקבלן  בתנאיםי  בהסכם,  שנקבעו  כפי  התחייבויותיו  מלוא  ובדין,    ום  המכרז  בחוברת  הכלליים, 
   03/2022להצעתו במכרז  ועל בהתאם  ע עבודות שהוזמנו ובוצעו בפלשלם לקבלן את התמורה המגיעה לו בין ביצומתחייבת הרשות  

 שנדונה בוועדת המכרזים והמליצה עליה לראש המועצה כהצעה זוכה.
 

 הרשות.  התמורה תשולם לקבלן כנגד חשבונות מאושרים ע"י המפקח ומהנדס  .5
 

 עם ביצוע התשלום ימציא הקבלן קבלה למועצה.  .6
 

 

,  הרלוונטי  מקבלת התקציב מהגורם המתקצבימים    10החשבון ע"י מהנדס הרשות או    ישורמיום א  60שוטף +  תנאי התשלום יהיו   .7
 לפי המאוחר שבהם.

 

פקידם ואין החתימה מטילה עליהם כל חיוב  וקף תהמועצה על הסכם זה נעשית מת  מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה של .8
 . תהינה טענות ו/או תביעות אישיות כלפי מי מהם אישי ולקבלן לא 

 
 . ימה במועצהלאחר חתימת אחרון מורשי החת מובהר בזה כי הסכם זה יכנס לתוקפו רק  .9

 
 . לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:10
 

 2280700קוד ד.נ. גליל מערבי מי  –כתובת הרשות 
 

 __________________________ כתובת הקבלן:________________________________ 
 
 

 תוכן העניינים 
 

 כללי  פרק א'
 הגדרות  - 

 ומן ניהול י  - 1סעיף 
 זה הסבה/המחאת החו - 2סעיף 
 קבלנות משנה  - 3סעיף 
 היקף החוזה  - 4סעיף 
 ספקות במסמכים והוראות מילואים  - 5סעיף 
 תכניות קת אספ - 6סעיף 
 ערבות לקיום החוזה  - 7סעיף 
 ת רצון המנהלהעבודה לשביעו - 8סעיף 
 הודעות  - 9סעיף 
  10סעיף 

  
 הכנה לביצוע  ק ב'רפ
  

 קדמות בדיקות מו - 11סעיף 
 ולוח זמנים דרכי ביצוע  - 12סעיף 
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 תוכן העניינים 
 

 סימון  - 13סעיף 
  

 התחייבויות כלליות פרק ג'
  

 השגחה מטעם הקבלן  - 14סעיף 
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים - 15סעיף 
 אמצעי זהירות  שמירה, גידור ושאר  - 16סעיף 
 ת חשמל שאיבת מים, מים ואספק - 17סעיף 
 גישת המפקח למקום העבודה - 18סעיף 
 גרות רשיונות ותשלום אמתן הודעות,קבלת  - 19סעיף 
 מציאת עתיקות  - 20סעיף 
 גישה לעבודה  - 21סעיף 
 אנשים ור ובזכויותיהם של פגיעה בנוחיות הציב - 22סעיף 
 אחרים  מתן אפשרות פעולה לקבלנים - 23סעיף 
 העבודה ניקוי מקום העבודה עם השלמת  - 24סעיף 
 בטיחות בעבודה  - 25סעיף 
 פיקוח ע"י המנהל  - 26סעיף 

  
 נזיקין וביטוח  פרק ד'

  
 אחריות לנזק  - 27סעיף 
 תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב  - 28סעיף 
 נזקים לגוף או לרכוש  - 29סעיף 
 נזקים לעובדים  - 30סעיף 
 ם למקום העבודה נזקי - 31סעיף 
 בית משפטפיצוי הרשות בשל צו  - 32סעיף 
 פיצוי ושיפוי הרשות  - 33סעיף 

 ב זכויות פטנטים וכיו" - 34יף עס
 פיצוי הרשות עקב אי קיום התחייבות ע"י הקבלן  - 35סעיף 
 ניכוי כספים מהקבלן  - 36סעיף 
 שמירת זכויות הרשות  - 37סעיף 
 ביטוח העבודות  - 38סעיף 

  
 יםעובד פרק ה'

  
 אספקת כח אדם ותנאי עבודה - 39סעיף 

 פנקסי כח אדם ומצבות   - 40 יףסע
 העובדים חת  רוו - 41סעיף 

  
 מרים ומלאכה , חוציוד פרק ו' 
 אסקת ציוד,מתקנים וחומרים - 42סעיף 
 חומרים וציוד במקום העבודה - 43סעיף 
 טיב החומרים והמלאכה  - 44סעיף 
 להיות מכוסים בדיקת חלקי העבודה שנועדו  - 45סעיף 
 מלאכה פסולה סילוק חומרים פסולים ו - 46סעיף 
 סילוק פסולת בנין  - 47סעיף 

  
 ה מהלך ביצוע העבוד פרק ז'
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 תוכן העניינים 
 

 התחלת ביצוע העבודה ולו"ז  - 48סעיף 
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן  - 49סעיף 
 מת העבודה השל  מועד - 50סעיף 
 ארכה להשלמת העבודה  - 51סעיף 
 בשעות היום ובימי חולעבודה  - 52סעיף 
 ודה קצב ביצוע העב - 53סעיף 
 ע"י הרשות שימוש או אי שימוש בזכויות  - 54סעיף 

  
 ותיקונים  , בדקהשלמה פרק ח'

  
 תעודת השלמה ותעודת השלמה חלקית  - 55סעיף 
 בות לבדק" הגדרת "תקופת הבדק" ו "ער - 56סעיף 
 תיקונים על ידי הקבלן  - 57סעיף 

  
 ים, הוספות והפחתותשינוי סעיף ט'

  
 דה שינויים בעבו - 58סעיף 
 הערכת שינויים  - 59סעיף 
 בודה יומית מי עתשלו - 60סעיף 
 ת תביעות ימרש - 61סעיף 

 -  
 מדידות פרק י'

  
 מדידות הכמויות  - 62סעיף 
 בים של חומרים סכומים משוערים ומחירים נקו - 63סעיף 

  
 תשלומים פרק י"א'

  
 תשלום אבני דרך ל - 64סעיף 
 סילוק שכר החוזה  - 65סעיף 
 במחירי החומרים ובערך העבודה  דותתנו - 66סעיף 

  
 המשכת ביצוע –סיום החוזה או אי  "ב'ף יסעי

  
 תעודת סיום החוזה  - 67סעיף 
 אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה  - 68סעיף 

  
 תרופות  פרק י"ג'

  
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש של אחרים  - 69סעיף 
 הפסקת העבודה  - 70סעיף 
 ת סיבותיהם פגמים וחקיר - 71סעיף 
 ת הקבלןמילוי התחייבויו -אי - 72סעיף 
 רים מסוימים הקבלן במקסילוק יד  - 73סעיף 
 הפסקת העבודה ע"י המנהל  - 74סעיף 
 סמכות שיפוט  - 75סעיף 
 הקבלן שפטי של מעמדו המ - 76סעיף 
 עיכוב כספים  - 77סעיף 
 הפרה יסודית  - 78סעיף 



 

38 

 תוכן העניינים 
 

 יחסי הצדדים  - 79סעיף 
 חבר המועצה ד הרשות ו/או להעדר קרבה לעוב - 80סעיף 
 ם ם זריעובדי - 81סעיף 
 על חיוני המועצה כמפ - 82סעיף 
  - 83סעיף 
 אישור תקציבי  - 84סעיף 

 נספחים פרק י"ד'
  

 8תאם לסעיף נוסח ערבות ביצוע בה - 1נספח ד' 
 56נוסח ערבות בדק/טיב בהתאם לסעיף   - 2נספח ד' 
 מסמך ביטוחים  - 3נספח ד' 
 ים.ום ביטוח אישור קי - 4נספח ד' 
 ביעות ןכתב ויתור הצהרה על חיסול ת - 5נספח ד' 
 תעודת סיום.  - 6נספח ד' 
 הצהרת הקבלן על קיומו של כ"א לצורך ביצוע העבודה  - 7נספח ד' 

 ראות פינוי פסולת יבות והוכתב התחי  - 8'  נספח ד
 יע פרטי חשבון בנק של המצ - 9נספח ד' 
 בזמן חירום כתב התחייבות לאספקת שירותים  - 10נספח ד' 
 ים ו/או תוספות  טופס אישור שינוי - 11נספח ד' 

 
 

 יצוע העבודה ע"י קבלן ללים לבתנאים כ
 

 כללי  –פרק א' 
 

  – הגדרות
 ן: המנוחים הבאים כדלהל  נה אחרת משתמעת מגופו של עניין, יתפרשובחוזה כפי שהוא מוגדר להלן, פרט אם כוו .1
 

מקומית   –"המועצה" מו  מזרעהמועצה  החתימה  באמצעות  ראש  רשי  מטעמה, 
 צה. המועצה וגזבר המוע

 
פומבי –"המכרז"  ורחבות  לביצוע    3/20220מס'    מכרז  כבישים  פיתוח  עבודות 

 "(. עבודות   )להלן: " חנייה ביישוב הוותיק 

 
ידו   –הל"מנ"ה על  בכתב  הוסמך  או  שהורשה  אדם  כל  לרבות  המועצה  מהנדס 

 ד.זה זה או כל חלק ממנו בנושאים מקצועיים בלב לצורך חו
 

ו – "החוזה" זה  הסכם   / חוזה  המפירושו,  ומסמכי  המהונספחיו  חלק  כרז  וים 
 בלתי נפרד ממנו.  

 
המרכזית  מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה   – "מדד"

שפורסם ביום    2020  יוליהינו מדד  לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס  
15/08/2020.   

 
 חוזה. ל  12כמפורט בסעיף   פירושו, שכר הטרחה  –"התמורה" 

 
, הכל כמפורט בדרישות    בת חנויות  חכולל הר  יותפיתוח ותשתודות  בע –"העבודות" 

 המכרז.
 

ומ –"התוכניות"  לחוזה  המצורפות  מהחוזההתכניות  נפרד  בלתי  חלק  לרבות    הווה 
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שתאושר אחרת  תכנית  כל  וכן  בכתב  שאושר  בתכנית  שנוי  בכתב    כל 

 מזמן לזמן.

 
מהחוז –"המפרט"  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  המיוחד,  ו/או  הכללי  ה.  המפרט 

עבודה  המפ כל  כי  ואין הכרח  לתכניות  המתוארת  רט מהווה השלמה 

 בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. 

 

לעבו –"המפרט הכללי"  הכללי  בנייהמפרט  הועדה    הדות  ידי  על    ת משרדי-הביןשהוצא 

משרד הרווחה, משרד הבינוי    ת של משרד הביטחון/אגף בינוי, המיוחד

וההנד התכנון  המעודכנת  ומעסה  והשיכון/מינהל  במהדורה  "צ, 

הגש לפני  שפורסמה  אינו  האחרונה  הכללי  המפרט  הקבלן.  הצעת  ת 

מ לצרוף  הניתן  כי  במפורש  בזה  מוצהר  אך  לחוזה,  טכנית  וא  בחינה 

 עותק המפרט הכללי. מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן 

אך מבלי לפגוע ו/או לגרוע, כהוא זה מהאמור    –ל הקבלן  למען הקל ע

בשעות  ה,  חוזב המועצה,  במשרדי  לעיון  גם  נתון  הכללי  המפרט  יהא 

 ה הרגילות. העבוד

 

החוזה  פרהמ –"המפרט המיוחד"  נשוא  לעבודה  והמתייחס  לחוזה  המצורף  המיוחד    –ט 

 ט הכללי. השונה או הנוגד את הוראות המפר

 

עובד  –"המבצע"/ "החברה" נציגיו,  לרבות  במכרז,  כזוכה  נבחרה  שהצעתו    יו, המשתתף 
 )להלן: "המבצע" / "החברה"(.  וחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו של

 
לרבות    -"  -"הגזבר" המעוצה  הוסגזבר  או  שהורשה  אדם  ידו  כל  על  בכתב  מך 

 לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו. 
 

"מורשי החתימה  
  -מעוצה"ב
 

 עוצה בלבד.ראש הרשות וגזבר המ 

יורשיו    -"הקבלן" הקבלן,  של  נציגיו  קבלן  רשי ומולרבות  כל  וכן  המוסמכים,  ו 
 על בשמו או עבורו בביצוע העבודה או חלק ממנה.פומשנה ה

 
על  -"המפקח" יתמנה  אשר  המעוצה  מטעם  העבודות,  -נציג  ביצוע  על  לפקח  ידה 

 להלן:  18כמפורט בסעיף 
 

 נון ולבנייה חבל אשר.ית לתכהועדה המקומ   -הועדה המקומית""
 

כ עבודות     -הפרויקט/העבודה" הוותיק  פיתוח  ביישוב  חנייה  ורחבות  ,  מזרעה  בישים 
ויות המצורפים  כהגדרתם בהסכם זה ו/או במפרט הטכני ובכתב הכמ

ספחיו, לרבות כל עבודה או מטלה  למכרז, עפ"י הוראות הסכם זה על נ
 ועה. הכרוכות או הדרושות לשם ביצ

 
ל האישורים,  והשגת כ לרבות, השלמתה ובדיקתה, ביצוע כל הבדיקות    -ה""ביצוע העבוד

 .תםלרבות שכירת כל היועצים הדרושים לקבל
 

בהם -"מקום העבודה" אשר  אוהמקרקעין  מתחתם,  דרכם  העבודה.    ,  תבוצע  מעליהם 
שהמועצה הינה    מזרעההידועים כתחום השיפוט של מועצה מקומית  

כל  בעלת הז ו לרשותו של  מקרקעין אחרים שיעמד כויות בהם לרבות 
 וזה. הקבלן לצורך הח
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בסעיף     -"שכר החוזה" הנקוב  הסכום  החוזה,    64פירושו,  לביצוע  בתמורה  בחוזה 

תוספת כל  החוזה    לרבות  להוראות  בהתאם  הנקוב  לסכום  שתיווסף 
 הנקוב בהתאם להוראות החוזה. ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום 

 
לצורך פרשנו  ודת הפרשנות תחול על פק רואים את החוזה כחיקוק כמ החוזה,  בפקודה שמעותו  ת 

 האמורה.      
 

 
 

ה. הקבלן יחזיק את היומן במקום  ביום התחלת העבודה יקבל הקבלן מהמפקח יומן עבוד (1 .2 ניהול היומן
 ו מדי יום ביומו את הפרטים הבאים: העבודה וירשום ב

 

 בביצוע העבודה. הם המועסקים על ידו מספרם של העובדים לסוגי .א

 העבודה או המוצאים ממנו. למקום  כמויות החומרים למיניהם המובאים .ב

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.  . ג

 והומצא ממנו.  בא למקום העבודההציוד המכני המו .ד

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. .ה

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.  .ו

 העבודה.  קלות והפרעות בביצוע ת .ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  .ח

שנ ראהו .ט לקבלות  ו/או  יתנו  נוספות  לעבודות  הוראות  לרבות  המפקח,  ע"י  או  המנהל  ידי  על  ן 
 וע העבודה. לשינויים בביצ

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  .י

 וע העבודה.ב העובדתי במהלך ביצכל דבר אחר שלדעת המפקח, יש בו כדי לשקף את המצ .כ
 
 היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן. (2

 

ידי המפקח  או בא  הקבלן   (3 כוחו המוסמך רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על 
י רישום ביומן העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את הרשות, מלבד אם תבחר  ימים, על יד   7תוך  

 מים. לסמוך על אותם רישו  לפי שיקול דעתה הבלעדי, הרשות,
 
במ  (4 כוחו  בא  או  הודיע הקבלן  על הסתי לא  כיגויות  סמך  רואים אותם  אישרו  כאמור  אילו 

 על העובדות הכלולות בהם. את נכונות הפרטים הרשומים ביומן ורישומים אלה ישמשו ראיה 
 

הסבה/ 
המחאת  

 החוזה

או  ין הוא רשאי להעביר  אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן א (1 .3
 ש ובכתב.שות מראות לפי החוזה אלא בהסכמת הרלמסור לאחר כל זכ

 
מראש   (2 הרשות  הסכמת  שקיבל  לאחר  אלא  החוזה  פי  על  זכויותיו  את  ימחה  לא  הקבלן 

א ובכת תחייב  לא  לעיל  האמור  פי  על  שלא  שתעשה  זכות  המחאת  כל  הרשות.  שתקבע  ובתנאים  ת  ב 
 הרשות. 

 
קבלנות  

 משנה 
למסור א (1 .4 רשאי  של    ין הקבלן  ביצועה  בלאחר את  מקצתה אלא  או  כולה  הסכמת  העבודה 

איןה העבודה,  שעור  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  ואולם  ובכתב  מראש  בה    רשת 
צוע של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על משום מסירת ביכשלעצמה,  

וא מהעבודה לקבלן משנרצונו למסור ביצוע חלק כלשהו  בהודעה,  המנהל לא הודיע לקבלן  ה, שיצוין 
 ימים מתאריך קבלת הודעת הקבלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמה  10תוך  בכתב  

 וע אותו חלק של העבודה לקבלן המשנה כפי שצוין בהודעה. ות למסירת ביצמכללא של הרש
 

בין (2 במפורש  בין  הסכמתה  את  הרשות  לאמור    נתנה  בהתאם  אין  מכללא  זה,  בסעיף  לעיל 
הקבל את  פוטרת  האמורה  מאחרי הסכמה  באחריות ן  יישא  והקבלן  החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  ותו 

 חם ועובדיהם.עבודה, באי כושה של מבצעי המלאה לכל מעשה או אי מע
 

ונות  במידה ויועסקו קבלני משנה ויקבלו אישור מהמועצה, יהיו חייבים להיות בעלי רישי  (3
 עבודה המתבצעתמתאימים לסוג ה

 
מהות  

והיקף 
 החוזה

יב  .א .5 עבורהקבלן  העבו  צע  את  לתכנון  המועצה  בהתאם  הכול  שלה,   השיפוט  בתחום  דות 
 זה זה, כמפורט, כמותנה וכמוסכם בהסכם זה, על נספחיו.המפורט ולתכניות המצורפות לחו 

 
לביצוע .ב והמפרטים  התכניות  את  בדק  כי  בזה  מצהיר  באמ   הקבלן  לרבות  צעות  העבודות, 

מטע  מקצוע  הנ אנשי  שהתמורה  לו  ידוע  וכי  בה מו,  יהא  קובה  שלא  כך  וכוללת,  סופית  הינה  זה  סכם 
גם ככל שיימצא נוספת  לכל תמורה  בין  זכאי  ובין השטח  שטח המבנה או  ו הפרשים  הכמויות בפועל 

 שצוין במסמכי המכרז או הכמויות שננקבו בכתב הכמויות שצורף למכרז. 
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 בו.  ה הקבוע חוזה זה להלן וע"י שכר החוזוך פרק הזמן הקבוע בביצוע העבודה יהיה ת . ג

 
מ .ד הינה  לקבלן  המעוצה  בין  ההתקשרות  כי  בזאת,  למכרז  מובהר  הצעתו  על    3/2022כוח 

 דלקמן: צהרותיו כ סמך ה
 
לביצוע   (1 והפיננסי  הארגוני  הטכני,  המקצועי,  הידע  מיומנות,  כישורים,  בעל  הקבלן 

 הפרוייקט. 

ידה  קט ולעמ ציוד הדרושים לביצוע הפרויי וח האדם, האמצעים וה רשת הקבלן היכולת, כב (2
לו ועפ"י  ביותר  הגבוהה  המקצועית  ברמה  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  הזמנים  בכל   ח 

 ע בהסכם  זה. הקבו

 נשוא הסכם זה. עבודות מסוג ה  ובביצוע עבודותהקבלן מנוסה בתכנון  (3

יו (4 לשירותי  יזדקק  שהקבלן  העבוככל  ביצוע  לצורך  )כגועץ  המכרז  נשוא  יועץ  דות  ן: 
תחבור כיבוקונסטרוקציה,  אשה,  נגישות י   , קרקע  חשבונו    ,  על  ייעשה  השירות  מימון  וכו'(, 

 בלבד.
 
ה לרבות המצאת כוח האדם, החומרים,  כל הקשור בביצוע העבודהוראות החוזה חלות על   .ה

 .ן ארעי הנחוץ לשם כךהכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובי 
 

את   .ו וישיג  הדרושות  הבדיקות  כל  את  יבצע  האישהקבלן  לשם  כל  הנדרשים  מסירת  ורים 
הע בכל  וישא  העבודה  למזמין  כחלק  העבודה  וזאת  בכך,  הכרוכות  מהתחייבויותיו  לויות  נפרד  בלתי 

 ע העבודה. לביצו
 

לתאגיד מים וביוב  הצטרפה המעוצה    01/07/2011יובהר בזאת למען הסר ספק כי החל מיום  
תנאי לביצוע כל עבודה בקשר  תאגיד כ והקבלן יידרש לקבל כל אישור או היתר מאת ה  עין-אל

או והביוב  המים  ה  לתשתיות  השלמת  בדבר  האישורים  לקבלת  וחיבורה    הוד עבכתנאי 
 של הקבלן מותנה בהסדרת הנושאים הקשורים לתאגיד. 1לתשתיות. אישור חשבון מס' 

 
ספקות 

 במסמכים
והוראות 
 מילואים 

אלה  (1 .6 תנאים  מהוראות  הוראה  בין  סתירה  של  מקרה  ה  בכל  ומפורשת  לבין  ברורה  וראה 
 אלה.  כוחה של ההוראה האמורה בתנאים -זהבמסמך אחר מהמסמכים המהווים את החו

 
מסופק   (2 הקבלן  שהיה  או  למשנה  החוזה  מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן  גילה 

לן שלדעתו אין הקבלן מפרש מסר המפקח הודעה לקבו כל חלק ממנו, או שבפירושו הנכון של מסמך א
הצורך, החוזה יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי    הלכה אתכ

 וג לפיו. פירוש שיש לנהבדבר ה
 

הוראות,   (3 העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן  להמציא  וכן המפקח,  רשאי המנהל 
 ך, לביצוע העבודה. בות תכניות לפי הצורלר

 
מסמכים   (4 בין  סתירה  של  בבמקרה  עדיפות  שונים  תהיה  הביצוע  לתוכניות  למסמכים  נוגע 

 המפרט הבין משרדי )"הספר הכחול"(. לפי הסדר הבא: תוכניות, כתב כמויות, מפרטים, 
 

אספקת 
 תוכניות

ק נוסף  ל ללא תשלום. כל העת שני העתקים מכל אחת מהתוכניות ימסרו לקבלן ע"י המנה (1 .7
מת העבודה יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות  עם השל  יוכן על חשבון הקבלן.  -קבלןשיהיה דרוש ל

 שהוכנו ע"י אדם אחר.  כין אותן , אוהמנהל ובין שהשברשותו, בין שהומצאו לו ע"י 
 

והמנ (2 העבודה  במקום  הקבלן  ע"י  יוחזק  מהחוזה,  חלק  המהווה  מסמך  מכל  או  העתק  הל 
השתמש בהם בכל שעה  בדוק ולכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לדם שהורשה על ידם ובהמפקח או כל א 

 מתקבלת על הדעת. 
 

3) ( ודה ולפני סילוק החשבון הסופי  ( לעיל, עם סיום העב 1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן 
לי וימסור  הקבלן  יד יכין  על  שבוצעה  העבודה   פרטי  את  שכוללות  תכניות  המנהל  לרבות די  בשטח,  ו 

תרים הקיימים בשטח, משטחים יהם מהאקרקעיים ו/או העיליים, מרחק קרקע, רום הקווים ה  מפלסי 
שפה,   אבני  חניות,  כבישים,  כגון:  שבוצעו  תומכים  ורחבות  התכניקירות  תהיינה  וכיו"ב.  הנ"ל  ות 

 ערוכות וחתומות ע"י מודד מוסמך.
 
 ל.תיקבע מראש ע"י המנההתכניות יוכנו ויימסרו למנהל על גבי מדיה ש (4
 
יתו (5 ש עם מנהל המחלקה למיפוי  אמו מראסוג הדיסקט והמפרט הטכני של מבנה המידע 

יר בגין הכנת התכניות על גבי  בוא מטעמו לא תשולם לקבלן כל תוספת מחומדידות ברשות ו/או מי שי 
 נטית כאמור לעיל. מדיה המג

 
ערבות 
לקיום 

מתו על חוזה זה,  הקבלן לרשות, עם חתיעל פי החוזה ימציא    להבטחת מילוי התחייבויותיו  (1 .8
, ושתהיה  1-שתהיה בנוסח הקבוע בנספח ד  המחירים לצרכןנומית צמודה למדד  ית אוטוערבות בנקא
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 , 65-66הסופית של מלוא העבודות על פי הסכם זה כאמור בסעיפים בתוקף עד להשלמתן  החוזה
 

  החוזה פי שהוא ביום חתימת  כולל מע"מ, כ  עבודות מהיקף ה  10%בשיעור של  הערבות הבנקאית תהיה  
העבודו מביניהםהגבוהה    ₪   100,000או   ביצוע  על  שיוחלט  ככל  הערבות  .  יגדיל הקבלן את  בשלבים  ת 

 צו התחלת עבודה עבור הגדלת העבודה. , כתנאי להוצאת הבנקאית לפני הגדלת העבודה
 

או תנאי מתנאיו   (2 הו  –הפר הקבלן את החוזה  לגרוע מכל  בלי  ראה  תהייה הרשות רשאית 
תה הבלעדי, ם הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דע לחלט באופן מיידי את סכו  -לפי חוזה זהאחרת  

 מור. מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לחילוט סכום הערבות הא 
 

והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן   (3 ייהפך לקניינה הגמור  ע"י הרשות  סכום הערבות שיוחלט 
יה בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויות  נות כלשהן זכות כלשהי לבוא כלפי הרשות בטענות אן מע 

 האחרות של הרשות על פי חוזה זה.
 

פו לסכום הערבות הנ"ל  בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף הערבות הנ"ל יתווס (4
 הפרשי התנודות במדד. 

 
במדד": הערבות    -  "תנודות  מתן  יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  בין  ההפרש 

 ארכת. ורסם לאחרונה לפני יום מתן הערבות המון המדד שפהראשונה לבי 
 

העבודה 
לשביעות  

 רצון המנהל

ת של המנהל וימלא לצורך הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלט .9
 .ין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזהזה אחרי כל הוראותיו של המנהל, ב 

 
 

להצדד  כתובת (1 .10 הודעות ד ים  בית  כתבי  המצאת  לרבות  זה  הסכם  כל  צורכי  לעיל,  כמפורט  הם  ין 
המסירה למשלוח שעות מעת    72"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום  הודעה שתשלח ע

בתום  ב ו/או  רשום  בפקסימיליה  24דואר  שיגורה  מייל  שעות ממועד  עם  /  ביד  נמסרה  המסירה    ואם 
 בפועל.

 

 הן:    ם זה לצרכי הסכ כתובות הצדדים (2
 

 _________________________המועצה:  _______________ 
        

  
 _______________________________________  הקבלן:  

 
מ (3 להקבלן  במכשיר  תחייב  מצויד  ולהיות  ניידים  טלפונים  של  שהיא  כל  לרשת  התחבר 

 . מתאים לרשת הנ"ל בכל תקופת ביצוע החוזה
ה, רי העבודלפון את נציגיו המוסמכים והבכירים באתמכשירי הטעל הקבלן לצייד ב 

 .לפי החוזה
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 כנה לביצוע ה –פרק ב' 

 
בדיקות 

  מוקדמות
ם את הקבלן כמי שבדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיה, את טיב  אירו (1 .11

העבודה, לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את  דרכי    הקרקע,  הגישה  את 
העב  השלמקום  צרכי  ואת  השיודה  כאילו  וכן  להם,  זקוק  שיהיה  והדיור  לגבי יכון  הידיעות  כל  את  ג 

 הצעתו.  רויות האחרות העלולות להשפיע על הסיכויים והאפש

 

שכר  ר (2 כי  בדיקותיו  יסוד  על  ששוכנע  כמי  הקבלן  את  ידו  ואים  על  שהוצע  לביצוע  החוזה 
יבויותיו לפי החוזה, וכי ה מלאה לכל התחי תו, ומהווה תמוראת דע  ניח , מ והתשתיות  עבודות הפיתוח 

ת לכל  זכאי  יהא  לו  לא  נגרמו  כי  יימצא  אפילו  נוספת  ואף אם מורה  נוספות  הוצאות  הביצוע  במהלך 

  .מצא כי שטח המבנה הנגזר מהתכניות המצורפות להסכם זה עולה על השטח שצוין במסמכי המכרזיי
 

ביצוע    דרכי 
 נים ולוח זמ

 : תימה על חוזה זה ור המנהל, עם החקבלן ימציא לאישה .1 .12

וח האדם והציוד  גם פירוט כ  ואשר יכלול  קטע או כל חלק של העבודה,לוח זמנים מפורט לגבי כל   ( א)
 ; הדרושים לביצוע העבודה, לפי לוח הזמנים הנ"ל

ום  ים מיחודש   6  ידוע לקבלן כי התאריך הסופי למסירת האתר, כולל השלמת כל העבודות הוא ( ב)
 חלת עבודה.קיבל לידו צו התש

 

יש  ודה לרבות הסדרים ושיטות אשר לפיהם  פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העב ( ג)
 .בצע את העבודה ברשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעתו להשתמשבדעתו ל 

ימציא למנהל,  רושים וכן הקבלן יוכיח, לשביעות רצון המנהל, שיש או שיהיו בידיו כוח אדם והציוד הד  .2
מזמן  ל דרישתו  הזמניפי  ללוח  בקשר  בכתב  ופרטים  מילואים  הנ"ל. לזמן,  הביצוע  דרכי  ופירוט  ם 

ה שאהמצאת  בין  למנהל,  הקבלן  ע"י  האמור  אותו,    ישרחומר  אישר  שלא  ובין  במפורש  המנהל  אותו 
 . אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו לפי כל דין

 

  .הב בצו התחלת העבודע תהיה על פי הנקו יצות הב תקופ  .3
 

סימון הנכון והמדויק  יה אחראי ל. הקבלן יה ויסמן את נקודות הקבע שלוהמנהל יקבע את קו הבניין   (1 13 סימון
נקודות   עם  בהתחשב  העבודה  חלקי  כל  של  וההכוונה  הממדים  הגבהים,  של  ולנכונותם  העבודה  של 

וסומנו   שנקבעו  הבניין  וקו  המנ הקבע  הסימוןע"י  הוצאות  אחראי    הל.  הקבלן  על אשר  חלות  עבורן 
 .  קבלןה

 

ידי המנהל חייב הקבלן  דות קבע שנקבעו על  את הסימון לפי נקו  ל פי החוזה, לבצעהוטל על הקבלן, ע (2
לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. סולקו, נפגעו או שונו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל, 

  .דשן על חשבונו הואכאמור, על הקבלן לח 
 

 תהתחייבויות כלליו –פרק ג'   
 

השגחה  
מטעם 
 הקבלן

ם, יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו י חוק רישום הקבלניו המוסמך והמוכר לפהקבלן או בא כוח  (1 .14
ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו 

והמנהל המוקד המנהל  של  לבטלו   ם  או  אישורו  את  לתת  רשאי  קבלת    יהא  לצורך  שהוא.  זמן  בכל 
 ן . ין הקבלל הקבלן כדוח מוסמך שדין בא כהוראות מהמנהל 

 
בפנקס   (2 הרשום  מנוסה  מהנדס  הביצוע  תקופת  כל  במשך  בקביעות  העבודה  במקום  יעסיק  הקבלן 

או בא כוחו המוסמך העבודה. אם הקבלן  המהנדסים והאדריכלים וזאת לצרכי התיאום והפיקוח על  
עבודה, יהא פטור מהעסקת מהנדס  הוא בעצמו מהנדס מנוסה רשום ומטפל אישית ב(  1)בסעיף קטן  

 ר. רשום כאמומנוסה ו 

 

 .במקרים מיוחדים רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשחרר את הקבלן מלהעסיק מהנדס באתר (3
 

מוסמך  תן, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה הפיתוח ועד להשלמ במהלך ביצוע עבודת הבנייה ועבודות (4
או בכל מקום אחר בו מתבצעת  /מנהל העבודה ימצא באתר ו  ומאושר ע"י הרשויות, המפקח והמנהל.

העבודה במשך כל שעות העבודה. ההוראות או ההסברים שנתנו למנהל העבודה ע"י המפקח או המנהל 
ה מנהל  לקבלן.  ניתנו  כאילו  מהנדס, יחשבו  יהיה  שהינ   עבודה  מוסמך  עבודה  מנהל  או  בעל הנדסאי  ו 

  .לף רק באישור המנהל והמפקחניסיון מוכח בתחום. מנהל העבודה יוח
 

רישיונות 
כניסה  

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק  (1 .15
ינו מוכשר למלא  התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שא  ם לדעת כל אחד מהם על ידו במקום העבודה, א
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והרחקת 
 עובדים

לא יחזור   –רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור    תפקידיו או שהוא נוהג מעשה
 . ןבעקיפיהקבלן להעסיקו במקום העבודה בין במישרין ובין 

 

ה  (2 בהגבלת  הצורך  בדבר  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  העבודהמנהל  למקום  או כניסה  כולה  ה, 
מות העובדים שיהיה זקוק כאמור ימציא הקבלן למפקח מזמן לזמן את רשימקצתה. משניתנה הוראה  

כפי שידרוש המפקח    אודותםלהם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים  

  .שימצא לנכוןשיונות כפי  יוהמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי ר 
 

למנהל את רישיון היה רכושה של הרשות והקבלן מתחייב להחזיר  י  ( 2)רישיון כניסה לפי סעיף קטן    לכ (3
הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל 

ל אך ורק  ת הכניסה יהיה מובעת שידרוש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונו 

  .דה לביצוע העבודהלצורך הכניסה למקום העבו 

 
או    (2)ממקום העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן  הקבלן אחראי להרחקתו   (4

 עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו 
 

שמירה, 
ושאר  גידור 

אמצעי  
 זהירות

ול (1 16 לספק  מתחייב  ההקבלן  חשבונו  על  אזהרההתקין  תמרורי  גידור  שמירה,  פנסים ל,  וא,  רבות 
בטחונו ונוחותו של הציבור ולהציבם בכל מקום שהיה צורך בכך,   מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לשם

   .או שיידרש ע"י המפקח, או שהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי

 

מ (2 העבודה  על  להגן  העלועל הקבלן  נזק  להיגכל  כל  כגון  כל סיבה  עקב  לה  או חום,  רפורם  גשם, אש   ,

נגרם  זה  שנזק  בין  גבול,  בה  השגת  הקשור  דבר  לכל  או  באמצעים  .לעבודה  תיעשה  נזק  כנגד  ההגנה 
שהמפקח ימצא לנחוץ. כל עבודה העלולה, לפי דעתו של המפקח, להינזק על ידי מזג אויר בלתי יציב יש 

 .וויר ישתפר להפסיקה עד שמזג הא
 

בת  שאי
מים 

ואספקת 
 חשמל 

17  
חיי  (1 וכלהקבלן  העבודה  לביצוע  הדרושים  את המים  לספק  הכרוכות באספקתם הסדירה    ב  ההוצאות 

 . והתקינה ובצריכתו

החשמל,   (2 בחיבור  הכרוכות  ההוצאות  כל  העבודה;  לביצוע  לו  הדרוש  החשמל  את  לספק  חייב  הקבלן 
 ד.לו עליו בלב אספקתו הסדירה יחובהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון וב 

   
גישת  

המפקח  
ום למק

 העבודה

למקום העבודה ולכל     ו לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת  הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, א (1 18
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות  

 . החוזהוחפצים כלשהם לביצוע 

  

הם צועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים באי לבדוק את העבודה ולהשגיח על בי המפקח רש (2
וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את  

  .החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא
 

מתן 
הודעות,  

קבלת  
רישיונות 
ותשלום 

 רותאג

וח  ופית שם ביצוע הפרוייקט  נדרשים על פי דין לה   םהיתריהאית להמצאת כל התכניות והמעוצה אחר  (1 19

  .המקרקעין למעט היתרים ואישורים שהמצאתם חלה על הקבלן על פי דין או לפי דרישת המנהל

הודעות (2 בדבר מתן  דין  כל  הוראות  אחרי  ימלא הקבלן  העבודה,  בביצוע  הכרוך  רישיו  ,בכל  נות  קבלת 
ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין  ם מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות  והיתרים ותשלו

  .יוחזרו לקבלן ע"י הרשות –על הרשות 
 

מציאת  
עתיקות 

 וכו' 

וכן  (1 20 לזמן,  מזמן  בתוקף  שהיה  עתיקות  בדבר  חוק  בכל  או  העתיקות,  בפקודת  כמשמעותן  עתיקות, 
גיאולוגי או ארכחפצים אחרים כל שהם בעלי ער נ ך  יתגלו במקום העבודה  כסי המדינה יאולוגי אשר 
ת מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירו 

 .שהוא

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים  (2
 קות. יי המדינה בדבר עתאת הוראות חוק 

נק  (3 עקב  לקבלן  שנגרמו  קטן  ההוצאות  בסעיף  האמורים  הזהירות  אמצעי  הרשות  (  1)יטת  על  יחולו 
כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה (    3)    70  וישולמו בהתאם לסעיף  

 (.1) 70 זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל כאמור בסעיף
 

שה  גי
 לעבודה

יחיעל ה 21 עם  כל הסידורים  לעשות את  עם  קבלן  וכן  בדבר  הנוגעות  או הממשלה  דות הרשות 
או   להיעשות  העבודה  צריכה  שבהן  קרקעות  או  פרטיות  דרכים  של  המחזיקים  או  הבעלים 
פועלים   ולהעברת  לגישה  בהם  להשתמש  שיוכל  כדי  העבודה  למקום  לגשת  צריך  שדרכן 

חומר  להרחקת  או  או  וחומרים  ידו,  על  בא  מיוחד  ידי  ע-על  הובלה.  קבלני  או  הקבלן  כוח  ל 
למצבם   והקרקעות  הדרכים  את  או  להחזיר  הבעלים  המנהל,  רצון  לשביעות  הקודם 

המחזיקים הנוגעים דבר. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, או על הוצאות או נזק  



 

45 

 .שנגרמו לרשות או לכל אדם אחר, עקב כך
פגיעה 

ות בנוחי
 הציבור

 ן מתחייב בזאת:  הקבל 22
הע (1 ביצוע  כדי  הציתוך  בנוחיות  לצורך  שלא  פגיעה  תהיה  לא  כל  בודה  תהא  ולא  בור 

הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש 

 .אוהחזקה ברכוש ציבורי כל שהו

 

כלי   (2 מכשירים,  חומרים,  הנחת  להרשות  אחלא  חפצים  או  או  עבודה  דרך  כל  על  רים 
 .י היתר ובהתאם לתנאי ההיתרמדרכה, אלא על פ

 
מ (3 מכל  הותר  להימנע  אם  אלא  רגל,  הולכי  או  רכב  כלי  לתנועת  להפריע  העלול  עשה 

 . המעשה ולפי התנאים שנקבעו בהיתר
 
להתקין מנורות, פיגומים, מחיצות וקרשים כפי שיידרש ע"י המנהל לשם הגנה מספקת   (4

 .דים במקום העבודהל הציבור ועל העובע
 
רושה להצלת חיים או  הרשות לבצע כל עבודה, למעט עבודה דחופה הדלא לבצע ולא ל (5

רכוש או עבודה שאושרה מראש ובכתב בידי המנהל, בשבת ובערב שבת משעה טרם כניסת השבת, וכן  

 .במועדי ישראל וערבי חגים החל משעה טרם כניסת החג
מתן 

אפשרויות 
ולה פע

לקבלנים  
 אחרים 

עסק ע"י הרשות וכל אדם או  ותות, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המותן אפשרויות פעולה נא יהקבלן י  23
גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו; כן ישתף ויתאם פעולה  

הותקנו על ידו, ואולם רשאי  ירותים ובמתקנים שאיתם ויאשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בש
לשימוש  הקבלן   בתמורה  הדעת  על  מתקבל  תשלום  מוסמך  לדרוש  יהיה  והמנהל  לו,  הנזקקים  מאת  האמור 

  .לקבוע את שיעורו של התשלום
 

מקום  ניקוי 
עם  העבודה 

השלמת  
 העבודה

עודפי   (1 24 את  העבודה  ממקום  לזמן  מזמן  הבלעדי  חשבונו  על  יסלק  ל הקבלן  והפסולת  אתרי  החומרים 
ה גמר  עם  מיד  מאושרים.  ממפסולת  ויסלק  העבודה  מקום  את  הקבלן  ינקה  מתקני  עבודה  את  נו 

העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודה והאתר  
 . כשהם נקיים ומתאימים למטרותיהם לשביעות רצונו של המפקח

 
ל ידי המפקח, תהא הרשות לסעיף זה, במועדים שנקבעו ע  (1)ן  חר הוראות סעיף קטלא מילא הקבלן א (2

בון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות והרשות תהיה רשאית לבצען על חש

לגבותן או לקזזן מכל סכום המגיע וכן תהא   ,רשאית  או שיגיע לקבלן מאת הרשות, בכל זמן שהוא, 

  .חרתמהקבלן בכל דרך א רשאית לגבותן 
 

בטיחות 
 בעבודה

ה, בין בעצמו, בין באמצעות מי מטעמו,  ן לפעול בביצוע התחייבויותיו, נשוא חוזה ז על הקבל 25
באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם אחר בהתאם לחוקי הבטיחות  

התשי"ד  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פי  על  לרבות  הב ;1954  –  בעבודה  טיחות  פקודת 
חדש)בעבודה ו  1970  –תש"ל    (נוסח  קיימות  אם  בין  לפיהן,  שהוצאו  אשר  והתקנות  אלו  בין 

תכנסנה לתוקף במועדים הרלוואנטיים לביצוע העבודות ובמידה והתיקונים האלה חלים על  
נפץ   ינהג הקבלן בהתאם לתקנות בדבר שימוש בחומרי  כן  ע"י הקבלן;  העבודות המבוצעות 

  .רכי בטיחות ביצוע הפיצוציםוימנה אחראי להצבת צופים לצ  1952 –תשי"ב  –והחסנתם 
ולהדריך  מבלי לגרוע מ יתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ומסמכיו, מתחייב הקבלן להנחות 

  .את עובדיו לנהוג בביצוע התחייבויותיהם נשוא חוזה זה בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה
 

ע"י  פיקוח 
 המנהל 

ה (1 26 בזכות  לראות  על  אין  למפקח,  או  למנהל  שניתנה  כי  פיקוח  להבטיח  אמצעי  אלא  העבודה,  ביצוע 
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של הקבלן  

 .סחורות במידה שהדבר הוא באחריות הרשות לגבי כל צד שלישי אחר
 

תשחרר (2 לא  הנ"ל  הפיקוח  מהתחייב  זכות  הקבלן  חואת  תנאי  למילוי  הרשות  כלפי  על ויותיו  זה  זה 
 ו.מפרטי 

  
למפקח בכל עת שדרש לכך בכתב או בע"פ על התקדמות העבודה ועל פרטים הקבלן ידווח למנהל או   (3

או פיגור בעבודת קבלן  /נוספים הקשורים בה כפי שדרש. הקבלן ידווח למנהל או למפקח על כל פגם ו

 .התגלותו של הפגם האמוראו במקומו מיד עם משנה העובד לצדו 

 
 . תלושי שכר של העובדים מטעמו  5ציא למעוצה בכל עת על פי דרישתה נתונים הקבלן ימ  (4
 

 נזיקין וביטוח  –פרק ד'   
 

כל   27אחריות   על  ולהגן  לתמוך  הוא,  חשבונו  על  הקבלן,  על  הבדק  תקופת  גמר  ועד  העבודה  מתחילת 
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וכן   ,י העבודהים או כל דבר אחר העלול להיפגע ע" ות, הדרכים, השבילהבתים, הקירות, הגדר לנזק 
ולשביעות   ,שייך למישהו כתוצאה מן העבודה. על הקבלן לתקןתחול עליו אחריות לכל דבר ה

רצון הרשות או כל בעל נכסים אחר, כל נזק שייגרם כמתואר לעיל, ואם לא יעשה זאת בדבר 
לבדו הרשות  יכולה  בו,  נוגעת  ושהרשות  הנזק  את  לתקן  חשבון  ק,  על  ההוצאות  את  לזקוף 

ן מאת הרשות בכל זמן שהוא, וכן תהא  או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבל הקבלן  
  .רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

1.  
תיקון 
נזקים  

לכביש,  
למובילים,   

 וכיו"ב 

לפני התחלת התקשורת והחשמל,    הקבלן יהיה אחראי לקבלת מידע מהרשויות המוסמכות העירוניות, (1 28
מתק  לקיום  בקשר  תוך  העבודה  לגלותם  שאין  או  לעין  נראים  שאינם  בשטח  נים  רגילה  הסתכלות 

העבודה. הקבלן אחראי, שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר מבנה, בית, 

בודה בין שהנזק או תוך כדי ביצוע הע חשמל, טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב,  ,רשת מים, ביוב, תיעול

ב נגרמו  בקהקלקול  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  העבודהאקראי  לביצוע  על  – שר  יתוקן 
או רשות המוסמכים  ושל כל אדם  ולשביעות רצונו של המנהל  ביותר  באופן היעיל  חשבונו של הקבלן 

 .שא בכל ההוצאות הכרוכותילפקח על תיקון הנזק והוא י
 

לעיל על חשבון הקבלן (1)סעיף קטן    ן את הנזקים שהקבלן אחראי להם לפישות תהא רשאית לתק הר (2
והרשות תהיה רשאית    שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים,ייוהקבלן  

לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת הרשות, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית 
דרלגב בכל  מהקבלן  אינו  ותן  זה  קטן  בסעיף  האמור  אחרת.  פי  ך  שעל  מחובותיו  הקבלן  את  משחרר 

  .לעיל(1)סעיף קטן 
 

לגוף   נזקים 
 או לרכוש

נזק 29 או  חבלה  תאונה,  כל  ובגין  לכל  ומוחלטת  מלאה  אחריות  עצמו  על  מקבל  איזה   ,הקבלן 
לר שהן,  עילה  או  סיבה  מכל  שייגרמו  הכלל,  מן  יוצא  בלי  ושהם,  ו/שות  עובדיה  לכל  /או  או 

בלי   שהוא,  איזה  אחר,  ואדם  בגוף  הכלל  מן  ע"י/יוצא  אם  בין  ברכוש,  עובדיו    הקבלן   או 
מועסקיו, שליחיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם או ע"י מי מהם, בקשר ובכל הנובע במישרין  

ו  חוזה  לפי  מהעבודה  בעקיפין,  ו/או  מביצועה  כתוצ/או  אם  ובין  ביצועה  מאופן  אה,  או 
בע או  שהם,  במישרין  איזה  ממחדל  או  ממעשה  הקבלן,  קיפין,  לרבות  דהוא,  מאן  מצד 

הנ או  והקשורים  לעבודה  בעקיפין,  או  במישרין  ו /וגעים,  לביצועה  ביצועה,  /או  לאופן  או 
ו הרשות,  את  בשלמות  יפצה  הניזוק/והקבלן  לו  /או  שיגיע  הנזק  דמי  בכל  המקרה,  לפי  ים, 

ל (הם) בזה  כ. הקבלן משחרר  ומראש את  ושולחיהחלוטין  שלוחיה  עובדיה,  הרשות,  זולת  -ל 
כל  -הקבלן בגין  לכל  וחבות  אחריות  עילה  מכל  מכל  אדם,  לכל  כנ"ל,  נזק  או  חבלה  תאונה, 

שהיא, ושום אחריות או חבות, לפי דין או עילה איזה שהם, בלי יוצא מן הכלל, לא תחול על  
ושולחיה עובדיה, שלוחיה  כל אזולת הקבלן ה-הרשות,  על עצמו  כנ"ל  מקבל  וחבות    –חריות 

  ., חבלה או נזק כנ"ל, כלפי כל אדםבגין כל תאונה
 

ין  נזיק
 לעובדים

דין לעובד או לכל אדם הנמצא   30 פי  על  פיצוי המגיעים  נזק או  כל דמי  לשלם  הקבלן מתחייב 
דל  או ממעשה או מח/בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודות ו

במישר בביצוע התחייבויותהקשורים,  בעקיפין,  או  יפצה    ין  הקבלן  זה.  פי הסכם  על  הקבלן 
  .ת המעוצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמורוישפה א

 
נזיקין  

למקום 
 העבודה

ישא הקבלן  י,  מיום התחלת העבודות, כולם או מקצתן, ועד לסיומן וקבלת תעודת השלמה מאת המנהל (1 31
והעבודות היות מלאה לשלמות המבנבאחר נזק,ארעיות שנעשו בקשר א ה  ובכל מקרה של  פגיעה,   תו, 

שיטפונות,   לרבות  כלשהי,  סיבה  הנובע  כלשהן,  ארעיות  לעבודות  או  ממנו,  לחלק  או  למבנה  אובדן 
קדם האפשרי,  סערה שלגים וכיוצא באלה יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בה   רוחות,
הוראותיו  ב תקין ומתאים בכל פרטיה לדרישות החוזה ולשלאחר תיקון הנזק תהא העבודה במצ  באופן 

 .  של המנהל
 

תוחלנה גם על כל נזק, פגיעה, או אובדן שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות    (1)הוראות סעיף קטן   (2
 . ח' של החוזה יבויות בהתאם לפרקידיו בתקופת הבדק, לשם מילוי התחי -תיקון ובדק, שבוצעו על

 
לעיל,ל (3 האמור  מחמת    מרות  שנגרמו  לנזקים  אחראי  הקבלן  יהיה  פעולת לא  אויב,  פלישת  מלחמה, 

קרבות   או  אויבת  לאו (מדינה  אם  ובין  מלחמה  הוכרזה  אם  חייב )בין  הקבלן  יהא  כזה  מקרה  בכל   .
 .על הרשותאות התיקון יחולו לתקן את הנזק בהקדם האפשרי אם ובמידה שידרוש ממנו המנהל והוצ

 
פיצוי 

הרשות 
ית בשל צו ב

 משפט

כל 32 או מעבודה  כתוצאה מפעולה  צו מבית  אם  או הקבלן  כנגד המעוצה  יוצא  של הקבלן  שהי 
מבלי   וזאת  עקיף  ובין  ישיר  בין  נזק  כל  על  המעוצה  את  לפצות  אחראי  הקבלן  יהיה  משפט, 

הדרושים להסרת הצו  נקוט בכל ההליכים  לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ול 
או בגין   ,לן בגין הצו הנ"לו תתפרש כמטילה חובה כל שהיא לפצות את הקבומבלי שהוראה ז
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 .כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל
 

פיצוי 
ושיפוי 
 הרשות

וכנגד כל ת 33 ועל  נזק  כל  על  ולשפות בשלמות את הרשות  לפצות  בזה  ביעה או  הקבלן מתחייב 
ה  נגד ,תוגש, ע"י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל  ל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשרדרישה, מכ

שמפורט   נזק  או  חבלה  תאונה,  כל  בגין  ושולחיה,  שלוחיה  מעובדיה,  שמפורט  מי  כל  נגד  או 
ההוצאות    27-31בסעיפים   לרבות  מהם,  למי  או  ועובדיה,  לרשות,  כולל  אדם,  לכל  לעיל, 

 .שיהיו עלולות להיגרם לרשותמלואן שייגרמו או המשפטיות ב
 

יות זכו
 פטנטים

ו 34 נזק מהרשות  כל  ימנע  היטל  הקבלן  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  יפצה 
  וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

מכונות או בחומרים שיסופקו ע"י  במתקני העבודה, ב  בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה,
 . שותהר

 
פיצוי 

הרשות 
אי   עקב 

קיום 
התחייבויו 

 ת

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין   35
או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובהקשר לכך. באם תתבע הרשות על  

כך מאת המנהל, לסלק את  -עה על עבודה, יהיה על הקבלן עם קבלו הודק שנגרם כתוצאה מה נז
באם   לידי  התביעה.  לבוא  רשאית  הרשות  תהא  הדעת,  על  המתקבל  זמן  תוך  זאת  יעשה  לא 

המגיעים   מהכספים  ינוכו  תשלם  שהיא  הסכומים  וכל  שתצדיק  בתנאים  התובע  עם  הסכם 
 .לקבלן או יתבע ממנו בדרך החוק

 
יכוי נ

כספים 
 מהקבלן

 חלק בלתי נפרד מהמכרז על כל נספחיו. כמצוין במפרטים לעיל ומהווים  36

ת  שמיר
זכויות 
 הרשות

האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של הרשות לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל   37
 .דרך אחרת ועפ"י כל דין

ות הביטוח שיחולו על הקבלן יהיו  ו על פי דין, הוראא /מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בהסכם ו 38 ביטוחים
 . תי נפרד הימנו כנספח ההתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלב
 

 עובדים ותנאי עבודה.–פרק ה'   
 

אספקת 
אדם   כוח 

ותנאי  
 עבודה

המו (1 39 עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך  עד  הקבלן מתחייב להעסיק 
יש צורך ברישוהקבוע לכך בחוז יב  ם, רישיון או היתר לפי כל דין. הקבלן מתחיה ובעבודה שלביצועה 

להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או  
ל מנת שהמפקח  לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות ע

לקבלן. הוראה, לו הוראות שהוא רשאי לתת לו לפי חוזה זה    א כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתתאו ב
 ן. הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבל

 
לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת   (2

זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים   מים לתפקיד. אי מילוי הוראות סעיףהמפקח אין הם מתאי
בסך  מרא הקבלן    ש"ח  1000ש  שיעסיק  אחר  עובד  או  מלאכה,  בעל  פעולה,  לכל  מע"מ,  כולל  לא  ליום 

ובהתאם זה  חוזה  עפ"י  למעוצה  העומדות  הזכויות  לגרוע מיתר  זה, מבלי  סעיף קטן  להוראות   בניגוד 

  .לכל דין

 
בה לביצו (3 רק  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה  תשי"ט  ע  התעסוקה  שירות  חוק  להוראות   1959  –תאם 

בהתאם  עבודה,  תנאי  ויקיים  העבודה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  והקבלן 

עבור   ,ענףלקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו  

  .ומה באותו אזורעבודה ד 

 
מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור    שלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה הקבלן מתחייב ל (4

שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור  
 ם.הסכ או/עבודה דומה באותו אזור או על פי כל דין ו

 
שלא (5 הוגנים  העסקה  תנאים  והבטחת  התשנ)כדין  והועבר 1991 -"א ,  שנוכה  סכום  כל  עבודת   וחוק 

 .רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החוזה וחשבון הקבלן בהתאם (4)כאמור בסעיף קטן 
 

הלאומי   (6 הביטוח  חוק  הוראות  אחרי  למלא  מתחייב  משולב)הקבלן  ות  והתקנ  –  1968תשכ"ח  (נוסח 
שיו  או  אישורישהותקנו  למנהל  ולהמציא  פיו  על  את  תקנו  קיים  כי  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  ם 

יבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן,  התחי



 

48 

 . ולא יתפרש כמטיל חובות על המנהל כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן
 

וחתם כדרוש בכל חיקוק, ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורו בטיח תנאי בטיחות  הקבלן מתחייב לה (7
על העבודה תשי"ד  ובאין דרישה כזאת כ ופיקוח  ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון  על  פי שיידרש 

1954. 
 

הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת   (8
, לצורך התקשרות עם המעוצה  1987  –ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991  –הוגנים), התשנ"א  תנאים  

, וכי כראיה חתם על התצהירים בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז והמהווים חלק בלתי  בחוזה זה

 .נפרד מחוזה זה

 
העס (9 תנאי  שכרם,  תשלום  עובדים,  העסקת  על  החלות  הדינים  הוראות  כל  את  יקיים  קתם הקבלן 

ומבל  ק וכיוצ"ב,  על  יקפיד  האמור  מכלליות  לגרוע  מינימום, י  שכר  חוק  הוראות  של  הדווקני  יומן 

 1953.-איסור נוער, התשי"ג(חוק העסקת עובדים זרים  1987-התשמ"ז

 
כוח   פנקסי 

אדם 
כוח  ומצבות 

 אדם

יירשם בהם שמו, הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצנו של המפקח, פנקסי כח אדם ש (1 40
 ימי עבודתו ,  שעות עבודתו ושכר עבודתו.   צועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן מק

 

להכין   (2 וכן  ביקורת  לשם  האדם  כח  פנקסי  את  דרישה,  לפי  ולמפקח,  למנהל  להמציא  מתחייב  הקבלן 
את    ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח האדם החודשית, שבועית ויומית שתכלול

 לפי מקצותיהם, סוגיהם והעסקתם. חלוקת העובדים
 

רווחת 
 העובדים

כולל בתי שימוש, מקומות אכילה הקבלן מתחייב שיסדרו למ  (1 41 נוחיות  ועסקים בביצוע העבודה סידורי 
 נאותים במקום העבודה וכן סידור אחר בהתאם לדרישת המפקח. 

 
העב (2 בשטח  לגישה  ונוח  בטוח  במקום  וישמור  יכין  ההקבלן  הציוד  כל  את  ראשונה. ודה  לעזרה  דרוש 

לכ  ידאג  רהקבלן  עזרה  בהגשת  המנוסה  מעובדיו  אחד  שלפחות  במקום ך  מצוי  תמיד  יהיה  אשונה 
 העבודה. 

 
 ציוד חומרים ומלאכה.–' ופרק   

 
אספקת 

ציוד, 
מתקנים  
 וחומרים

ה (1 42 והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  כל  את  הוא  חושבנו  על  יספק  הדרושים הקבלן   אחרים 
 . קציב הדרושתצוע היעיל של העבודה ב לבי

 

 יוד הדרוש.רואים את הקבלן כמי שנמצא ברשותו כל הצ  (3

 

את   (4 לאגור  העבודה,  בצו התחלת  העבודה  ביום התחלת  שנקבע  מהתאריך  יאוחר  לא  הקבלן מתחייב, 
וגש יחד עם החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שי

של אספקת   הכל להנחת דעתו של המנהל. לוח הזמנים   –יו  ושיהיה מבוסס על   12מנים לפי סעיף  לוח הז 
 החומרים יאושר על ידי המנהל.

 
לפי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעת של הרשות לפי התנאים שייקבעו   (5

בסעיף     לנאמר   ובהתאם  ידה  המח  38על  העניין. בשינויים  לפי  סעיף     ויבים  חומרים   66לצורך  דין 
ושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך  ו או שהובטחה אספקתם כאמור כדין חומרים שהשנאגר

 הבטחת אספקתם הכל לפי העניין. 
המנהל ראשי  להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי הרשות ושתמורתם  (6

 החומרים הנ"ל.   ת גם במקרה שהקבלן התחייב לספק אתמגיעים לקבלן, וזאתנוכה מהסכומים ה 

 

 יחולו עליהם כללים אלה:   –וסופקו בהתאם לכך ניתנה הוראה כאמור לעיל   (7

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים ורק לביצוע העבודה.  ( א)
 

חומרים ( ב) הקבלן  מ מהחו  ,משהוכנסו  יהא  לא  העבודה  למקום  האמורים,  רים 
, מרשאי להוציא אות מקום העבודה, אלא אם קיבלה רשות  ם, או חלק מהם 

 וקדמת בכתב מאת המפקח.מ
 

מרים האמורים, כולם או מקצתם , לא יוחלפו בחומרים  הקבלן מתחייב שהחו  ( ג)
 אחרים, אלא קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 

 
ושלא   ( ד) הרשות  ידי  על  שסופקו  החומרים  את  לרשות  להחזיר  מתחייב  הקבלן 

לפי    כל עודף ושארית מהחומרים האמורים   ביצוע העבודה, וכןהשתמשו בהם ל
 הוראות המפקח. 
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הח  ( ה) את  הקבלן  החזיר  הקבלן  לא  חייב  )ד(,  פסקה  לפי  עודפם,  את  או  ומרים 
לשלם מיד לרשות תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק  

המפקח    ,אולם אם נדרש הקבלן על ידי55ביום מתן תעודת השלמה לפי סעיף  
דה תיקבע תמורתם כאמור  החומרים או עודפם לפני השלמת העבולהחזיר את  

בתא השוק  מחירי  כאמור  לפי  תיקבע  לעיל  האמור  אף  על   . הדרישה  ריך 
תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום  

 מסירת המלט או החומר האחר לקבלן. 

 
לות בקשר  המנהל, חומרים שחלים פיקוח או הגבמכת, על פי המלצת  הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוס  (8

( לסעיף זה . לא  5)ג( לסעיף קטן )  -הכללים שבפסקאות )א( ,)ב( ולקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם  
השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע העבודה מסיבה כלשהי, עליו להציע אותם למכירה 

מרים תוך  קום העבודה. לא קנתה הרשות את החו הוצאות ההובלה למ  לרשות במחיר הקרן בתוספת 
ה  30 יוכל  כאמור,  ההצעה  מיום  הרשות יום  בהסכמת  אחרת,  למטרה  בחומרים  להשתמש  קבלן 

 המוסמכת שהקציבה את החומרים. 
 

חומרים 
וציוד 

במקום 
 העבודה

העבודה  ודה, למטרת ביצוע  בסעיף זה " חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העב (1 43
מתקנים העתידיים להיות   וצרים בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכןוהשלמתה, לרבות אביזרים, מ

 חלק מן העבודה.  

 

מרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה  חו (2
 ת. יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות הרשו 

 
רות ביצוע העבודה והשלמתה אין הקבלן רשאי  שהובאו על הקבלן למקום העבודה למטחומרים וציוד   (3

(  1)  55להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה עפ"י סעיף  
חומרי  עודפי  ואת  לו  השייכים  הארעיים  והמבנים  הציוד  את  העבודה  ממקום  להוציא  הקבלן   רשאי 

 הבניה. 
 

והחומרים ( או הורה המפקח בכתב שהציוד  6סעיף קטן )  שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראותכל אימת   (4
( )1לפי סעיפים קטנים  ( אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה  3( 

נקבע   הרשות.  בבעלות  מלהיות  החומרים  חדלים  כאמור  הוראה  מתן  או  פסילתם  מועד  ועם  בהוראה 
בע כאמור. הוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקהציוד, או החומרים, חייב הקבלן ל  סילוק 

ימים למכרם, ולאחר    7רשאית הרשות לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של    –נמנע הקבלן מלעשות כן  
ב הקבלן  חשבון  את  הרשות  תזכה  במכירתם  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  מהמחירים  עודף  שתנכה  כל 

 שיותר. 
 

הציה (5 של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  לצורך  קבלן  בהם  להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  ביצוע וד 
בסעיף   המפורטים  המקרים  מן  מקרה  בכל  אולם  בזכויות   71החוזה,  להשתמש  הרשות  רשאית 

על פי  המוקנות לה על פי אותו סעיף. זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות הרשות 
 ור. כאמ 71סעיף 

 
יוד כלשהם , והמפקח  תן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וצ אין להסיק מהוראות סעיף זה מ  (6

 רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 
 

טיב 
החומרים 
 והמלאכה 

הקבלן ישתמש בחומרים חדשים ובלתי משומשים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,  (1 .44
 כמויות.  בתכניות ובכתב ה

 

אספקחומרים   (2 ומפרטי  תקנים  קיימים  יתאימו   שלגביהם  הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  ה  
 נותיהם לתקנים האמורים. בתכו 

 
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידים על ידי   (3

 המפקח. 
 

יותו של הקבלן לגבי  שלעצמה גורעת מאחר אין עובדה זו כ  –סופקו חומרים מסוימים על ידי הרשות   (4
 טיב העבודה. 

 
בטונים   (5 בדיקות  יילקחו  של הקבלן  יציקה  בדיקה מכל  להזמנת  ידי מכון התקנים. הקבלן אחראי  על 

תקנית ממעבדה מוכרת ומוסמכת לכך עפ"י כל דין לכל יציקה. כמו כן יילקחו דגמים לבדיקות במכון 
דיקת  די הקבלן כגון : ריצוף, בלוקים ובשיובאו לשטח על י התקנים או במעבדה של הרשות מהחומרים

 אחר שהמפקח במקום ימצא לנחוץ.  אבן לספיגות וחוזק אספלטיים וכל חומר 
 

התשלומים עבור הבדיקות ישולמו על ידי הקבלן בנוסף לזה יחויב הקבלן בנפרד עבור בדיקות חוזרות   (6
 ות הראשונות. שבוצעו בשטח בגלל תוצאות לא טובות שהתקבלו מהבדיק
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 הקבלן. . הבדיקות יהיו על חשבון כל גורם מקצועית לן מחויב למערכי בדיקות לפי דרישו הקב (7
 

בדיקת  
חלקי  

העבודה 
שנועדו 
להיות  

 מכוסים

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר   (1 .45
 ללא הסכמתו של המפקח. 

 

חל (2 לה הושלם  שנועד  העבודה  הקבלן  ק  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  האמור  יות  שהחלק  בכתב  למפקח 
ן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד, את החלק האמור מהעבודה לפני  מוכן לבדיקה והקבל
 כיסויה או הסתרתה. 

 
יקתה,  הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח לצורך בד (3

ומדי  סבחינתה  לפי  המפקח  הוראות  לאחר  ומיד  לקדוח  דתה  לחשוף,  המנהל  רשאי  זה  קטן  עיף 
 ים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן יחזירה הקבלן לתקנה. קידוח 

 
)  הכורכותההוצאות   (4 קטן  מסעיף  האמורה  את 3בעבודה  הקבלן  קיים  אם  פרט  הקבלן  על  תוחלנה   )

 ל המפקח. חו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו ש( והבדיקות הוכי1)התחייבותו לפי סעיף קטן 
 

הק (5 על  זה  סעיף  לפי  שחלות  זמן הוצאות  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  לנכותן  הרשות  רשאית  בלן, 
 ה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. שהוא וכן תהי

 
סילוק 

חומרים 
פסולים 
ומלאכה  

 פסולה

 מהלך העבודה:  ן, מזמן לזמן, תוך  המפקח יהיה רשאי להורות לקבל (1 46
 

חומרי ( א) כל  סילוק  תצעל  אשר  זמן  תקופת  בתום  העבודה  ממקום  שהם  וין  ם 
 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. 

 
האמורים   ( ב) החומרים  במקום  לתפקידם  ומתאימים   כשרים  חומרים  הבאת  על 

 בפסקה )א(. 
 

מחדש   ( ג) והקמתו  הריסתו  סילוקו,  מהעבועל  כלשהו  חלק  ידי  של  על  שהוקם  דה 
כה בלתי  תי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או במלאשימוש בחומרים בל 

 מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. 
 

 
( יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל  1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן) (2

 האמורים.   תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה
 

הקבלן ( תהא הרשות רשאית לבצעה על חשבון  1קטן)    הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  לא מילא (3
 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והרשות תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. י

 
פינוי 

פסולת 
 בניה 

הנוצ 47 סוג,  מכל  פסולת  לפינוי  התחייבות  כתב  על  יחתום  מביצוע  הקבלן  כתוצאה  רת 
 .נספח ז'  -חוזה, והמצורף לחוזה זה ה

 
   

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 
 
 

ת  התחל
ביצוע 

העבודה 
 והלו"ז

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא  48
התקופה  תוך  העבודה  להשלמת  הדרוש  בקצב  בביצוע  וימשיך   " עבודה  התחלת  "צו 

אם קיבל מאת המפקח פרט    12ללוח הזמנים הנזכר בסעיף    נקבעה בחוזה ובהתאםש
 ך.הוראה מפורטת בניגוד לכ 

העמדת  
מקום 

העבודה 
לרשות 
 הקבלן

זה   (1 49 ביצוע העבודות הכלולות בחוזה  יאחז באמצעים המקובלים כדי לקבל רשות כניסה לצורך  הקבלן 
בהגשת רשות זו, לא יכול   ולם באם יחול עיכובלכל הקרקעות והנכסים שבהם נמצא מקום העבודה, א 

הל שיש לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה בוע לעצמו פיצוי בעד העיכוב. באם סבור המנהקבלן לת
עקב העיכוב, יהיה  ראשי לעשות זאת לפי שיקול לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב, 

 י הקבלן. לאחר שנתבקש לכך ע"יהיה  ראשי לעשות זאת לפי שיקול דעתו 
 

ויתחזק על ח (2 יקים  לשימושו, לשימוש המנהל   שבונו באתר העבודה מבנים זמניים במצב תקיןהקבלן 
ו/או המפקח עבור משרדים, לאחסון ציוד וכלי עבודה, אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים 

ת להקמת כל ור הרשויות המוסמכוהמועסקים על ידיו. הקבלן יהיה מחויב הקמתם וידאג לקבל איש
ן, פקס, מחשב, מזגן ובכל המבנה שישמש לצורך משרד יאויש במכשיר טלפוהמבנים הזמניים באתר.  

ציוד משרדי נוסף לפי דרישת המנהל. כל הוצאות הקמת המבנים הזמניים השונים לצרכיו של הקבלן 
ד נוסף שישמש משרדי ו/ או כל ציוולצרכי המעוצה לרבות השגת האישורים הדרושים ולרבות הציוד ה 

 הקבלן בלבד.  מבנים אלו, יחולו על
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לעיל למוני מים וחשמל .     2יחבר את המבנים הזמניים כאמור בס"ק    מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן (3

תהיינה על חשבון   2כל  ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר, לרבןת  למבנים הזמניים כאמור בס"ק  
 הקבלן בלבד. 

 
ד מוע

השלמת  
 העבודה

נקבעה בהצעת  ל חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים תוך תקופה שהקבלן מתחייב לבצע את העבודה או כ (1 50
הקבלן, ולהשלים אותה באופן מלא ומוחלט תוך תקופה שנקבעה בחוזה זה, שמניינה יתחיל מהתאריך  

 שנקבע על ידי המנהל בהוראות בצו התחלת ביצוע העבודה. 
 

זה תהיינ1)הוראות סעיף קטן   (2 לג( לסעיף  בחוזה  לכל תנאי מפורש  בי השלמתו של כל חלק  ה כפופות 
 מסוים מהעבודה. 

 
לסעיף  ניתנ  (3 בהתאם  העבודה  להשלמת  ארכה  בהתאם    51ה  העבודה  להשלמת  המועד  יוארך  להלן, 

 ( לעיל. 2לסעיף קטן )
 

ארכה  
להשלמת  

 העבודה

ת לזו שהובאה  בחשבון  צועה של עבודה נוספ ( המחייבת את בי2)  58פקודת שינויים כהגדרתה בסעיף   (1 51
קביעת  ביטולו   לצורך  את  המחייבת  או  העבודה,  השלמת  בחשבון   מועד  שהובאה  מהעבודה  חלק  של 

כאמור , ראשי המנהל לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער בתקופה  
 הדרושה לביצוע העבודה.  

 
קים , והקבלן  ליון, מלחמה, מצווים, תקנות או חויבות הנובעות מכח ענגרם עיכוב בביצוע העבודה מנס  (2

היותן הגורם הישיר לעיכוב, ואשר אינן בשליטתו ואין באפשרותו למנען ,  יוכיח קיומן של נסיבות אלו ו
זמן   זה בתקופת  לפי שיקול דעתו את מועד ביצוע  התחייבויות  הקבלן בהסכם  רשאי המנהל להריך 

אי  לבקש ארכה זאת  ו העיכוב ובלבד  שהקבלן לא יהא רשם לנסיבות המניעה אשתהא סבירה בהתא
 שגרמה לעיכוב ביצוע העבודה.   יום מיום הסיבה  30לאחר 

 
העיכוב. מובהר   או  נמשכת המניעה  עוד  כל  זה  כמפר הסכם  הקבלן  יחשב  לא  אושרה ארכה כאמור, 

 ן. לא יחשב ככוח עליו  בזה כי מחסור בפועלים, סגר כללי ו/ או גרוש עובדים זרים,
 
יו (3 לא  והפיתוח  הבינוי  עד  בעבודות  ארכה  לצורך  י  35כרו  אותם  בשנה  גשם  בחישוב ימי  הקבלן  ביא 

 תקופת הביצוע ) הכוונה בסעיף זה לימי עבודה בלבד(.
 

עבודה 
בשעות 

ובימי  היום 
 חול

ימי  ה בשעות הלילה או ב פרט אם הותנה בחוזה במפורש  היפוכו של דבר , לא תיעשה עבודה לפי חוזה ז (1 52
 ועד ללא הסכמת המנהל בכתב.  שבת ומועדי ישראל כולל חול המ

 
(  חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות 1עיף קטן )אין הוראות ס (2

  –רצופות בימי חול, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש בימי שבת ובמועדי ישראל  
 ל כל הנסיבות שבעבודה במפורש.   כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח ע לם במקרה של  עבודה ואו

 
ביצ וע קצב 

 העבודה
אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקבע ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודה   (1 53

והקבלן   בכתב  לקבלן  המפקח  יודיע  להשלמתו  שניתנה  הארכה  תוך  או   , הקבוע  מיד  בזמן  ינקוט 
העבבאמצעים   השלמת  את  להבטיח  בכדי  להשלמה  הדרושים  שנקבעו  הארכה  תוך  או  הזמן  תוך  ודה 

 ויודיע  עליהם למפקח בכתב.  
 

(  אינם מספקים בכדי להבטיח את  1היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן ) (2
להשלמתו   שניתנה  הארכה  תוך  או  הקבוע,  בזמן  העבודה  לקבלן    –השלמת  המפקח  על יורה  בכתב 

 האמורים.  נקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמצעים שלדעת המפקח יש ל 
 

3) ( קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  אחר  הקבלן  מילא  או    –(  2לא  כולה  העבודה  את  לבצע  הרשות  ראשית 
ות הכרוכות בכך  שא בכל הוצא ימקצתה , ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן והקבלן י

שייחשבו    15%דרך שהיא, את ההוצאות האמורות בתוספת  שות תהיה ראשית לגבות מהקבלן בכל  והר
 כהוצאות משרדיות ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. 

 
אם יהיה צורך, לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה, יפנה  (4

ביצוע העבודה כמבוקש על ידי  מתחייב לעשות כמיטב  יכולתו להחשתב אל הקבלן והקבלן המנהל בכת
 ך זה, בנוגע לעשות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.המנהל , לצור 

 
(, ובלבד שהקבלן לא 3( תחולנה הוראות סעיף קטן )4לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) (5

 תחילה.   הקצב שנקבע  בביצוע העבודה לפי יישא אלא בהוצאות הכרוכות 
 
כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאות נוספות   ( ונגרמו לו 4אחר התחייבותו לפי סעיף קטן )מילא הקבלן  (6

ההוצאות   את  לקבלן  הרשות  תחזיר   , תחילה  שנקבע  הקצב  לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלא  על 
 הנוספות האמורות, בשיעור שייקבע ע"י המנהל .  

 
או   מצ  (1 54שימוש  במהסכמה  זה  חוזה  מתנאי  לסטיות  המנהל  או  הרשות  ולא  ד  תקדים  תהווה  לא  מסוים  שימוש  קרה 
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שימוש   אי 
על   בזכויות 

 ידי הרשות 

 ילמדו ממנה גזירה שווה.  
 

בכך  (2 לראות  אין  מסוים,  במקרה  חוזה  לפי  להם  שניתנות  בזכויות  המפקח  או  הרשות  השתמשה  לא 
יות וחובות לפי התנגדות זו  ויותר כל שהוא על זכו רה אחר ואי ללמוד מויתור על אותך זכויות, במק

 חוזה זה.  

נגד המעוצה ונגד כל אחד מטעמו או הנתון לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל הליך הקבלן לא ינקוט   (3
או   ו/  בקידום  כלשהי  הפרעה  או  פגיעה  עמם  שיש  הצהרתי  הליך  ו/או  עשה  צו  מניעה,  צו  של  משפטי 

פי המעוצה, אם בכלל, במסגרת  ים היחידים להם יהא הקבלן זכאי כליצוע העבודות. הסעדבהמשך ב
 ם, יהיו סעדים כספיים בלבד. הליכים משפטיי

 
   

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 
 

תעודת 
השלמה  
ותעודה 
השלמה  

 חלקית 

העבודה   (1 55 העבו  –הושלמה  בבדיקת  יתחיל  והמפקח  בכתב  למפקח  הקבלן  כך  על  תוך  יודיע  יום     15דה 
מתאימה    יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה  30ם ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  מיו

ייתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ימצא המפקח שהעבודה    –לתנאי החוזה ומשביעה רצונו  
לשם התאמת  לא בוצעה בהתאם לחוזה, ימסור לקבלן בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח 

 ה שתיקבע לכך על ידי המפקח. חוזה והקבלן חייב לבצעם תוך התקופהעבודה ל
החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסיום העבודה במועד מסוים אם לפני תנאי   (2

לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או הושלם חלק כל שהוא מהעבודה והרשות החזיקה  
בו   להחזיק אואו השתמשה  עומדת  תעו  או  לדרוש  רשאי הקבלן  בו,  חלק  להשתמש  לגבי  דת השלמה 

, יקבע לפי שיקול דעתו אם לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית. הוראות   מהעבודה, כאמור, והמנהל 
( לגבי  1סעיף קטן,  או  מהעבודה  חלק  לגבי  או  חלק מהעבודה  לגבי  על מתן תעודת השלמה  תחולנה   )

ותיו לפי כל תנאי  ית אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויתן תעודת השלמה חלק חלק מהעבודה כולה. מ
 מתנאי זה.

                        
להשלימו   (3 היה  הקבלן  שעל  מהעבודה  המסוים  החלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  כי  המנהל  קבע 

הכל לפי  במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לרשות את העבודה או אותו חלק מסוים ממנה, כאמור,  
וה העבהעניין,  מסירת  את  לעכב  רשאי  אינו  דרישות, קבלן  מחמת  מהעבודה,  המסוים  החלק  או   ודה 

 טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי הרשות.  
 

הגדרת 
"תקופת 

ו  הבדק" 
"ערבות 

 לבדק"

ל"ג לעניין חוזה יראו את תקופת הבדק ותקופת האחריות כהגדרתן בתוספת לחוק המכר ) דירות( התש (1 56
– 1973 . 

קרה , או במ 55תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף  של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן    מניינה (2
העבודה   של  שונים  חלקים  לגבי   השלמה  תעודת  בנוסף   –של  תעודת השלמה חלקית,  מתן  מתאריכי 

 תקופות האחריות תהיינה עפ"י הפירוט הבא ומניינם יחל בתום תקופת הבדק: 

 
מוקדם    ום בתיאוםי   21תוך  או תקופות האחריות יבוצע  דרש בתקופת הבדק ו/כל תיקון שיי

 מהפסקת המים הראשונה.  שעות  48תוך נזילת מים שיבוצעו   עם נציג הרשות למעט תיקון 
 

מהחשבון    5%עם תחילת תקופת הבדק ימציא הקבלן ערבות לבדק. גובה הערבות לבדק יהיה בשיעור   (3
 אחת מתחילת תקופת הבדק.  וד בתקופת למשך שנה הסופי המצטבר. ערבות הבדק תעמ

 
הבדקנתהווה   (4 תקופת  תוך  ממנו,  חלק  בכל  או  נגרם בפרויקט,  המפקח  לדעת  אשר  קלקול  או  נזק   ,

כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן,  
או בחומרים שסיפק, חייב הקבלן לתק כל בפרויקט שביצע  נזק או קלקול כאמור,   ן או לבנות מחדש 

מועד שייקבע לכך על ידי המפקח ובלבד  שת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובתוך ה הכל לפי דרי
מ   יאוחר  לא  לקבלן  תימסר  או   3שדרישה כאמור  נזק  לגבי  הדין  הוא  תקופת הבדק;  חודשים מתום 

נגרם יש, דרך, מדרכה, שב קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכב יל וכיו"ב ואשר 
 מים.  כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגולדעת המפקח, 

 
קטן   (5 בסעיף  הארוכה    4אין  לפי  דין  כל  בהוראות  שקבועות  כפי  הבדק  מתקופות  לגרוע  כדי  דלעיל 

 מביניהן. 
 

בלן  על הקבלן. היה והק  יחולו   5ו    4ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים   (6
א לבדק  התחייבותו  את  יקיים  התחייבולא  את  לקיים  המועצה  רשאית  תיקונים,  למועצה  ו  תה 

 באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.
 

מהשלמת  12בתום   (7 ליקויים   חודשים  לאיתור  המפקח  עם  ביחד  סקר  לבצע  הקבלן  חייב  העבודה 
זמן  פרק  בתוך  רצונו  ותיקונם  ולשביעות  פרוט שיקבע המפקח  יערוך  העבודות  . המפקח  על מצב  וקול 

 ו על חשבונו של הקבלן בדק )להלן: "פרוטוקול הבדק"( והעבודות יהי נשוא תקופת ה 
 

 הערבויות על פי סעיף זה יהיו צמודות למדד הידוע ביום מסירת הערבות הבנקאית.   (8
 לחוזה.  1כהגדרתו בסעיף  -" מדד"  
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 שינויים, הוספות והפחתות –פרק ט' 
 

שינויים  
 הבעבוד

איכותה, גודלה, וממדיה  .  א לנכון על כל שינוי בעבודה לרבות צורותהמנהל רשאי להורות בכל עת שימצ .1 58
של העבודה  וכל חלק ממנה הן המתוארת בתכניות והן בכל מסמך אחר, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן  

 מתחייב למלא אחר הוראותיו. 
                

" ותינתן בכתב. מובהר    ( תיקרא "פקודת שינויים1סעיף קטן )  שינוי העבודה לפיהוראת המנהל על   .2
ויים שיש בצידה תוספת תמורה לקבלן מעבר למחיר החוזה טעונה חתימתם  של ינבזאת, כי פקודת ש

ביצוע הקבלן עבודות  נוספות ללא חתימת מורשי החתימה, הקבלן לא מורשי החתימה של המעוצה,  
 השינויים או תוספת העבודה.  וספת תמורה בגין יהיה זכאי לכל ת

 
פקו  .3 העכל  מהשלמת  הקבלן  את  תפטור  לא  שינויים  צורה  בודת  באיזו  תבטל  או  החוזה  מועד  תוך  דה 

 ( לעיל.1) 51שהיא את תנאי החוזה וכל הכלול בו, בכפוף לאמור בסעיף 
 
, בהתאם פי פקודת שינוייםבכפיפה להוראת מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייקבע ערך השינוי ל .4

 יועלה או יופחת בהתאם לכך.  ושכר החוזה  59להוראות סעיף 

          
ה של הפחתה בהיקף העבודה לא יכול הקבלן לדרוש או לתבוע מהרשות פיצוי בעד הפסד רווחים קרבמ .5

 בגין העבודה שהופחתה.  
 
נוסף ובין    גה המחייבת תשלוםמובהר כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חרי .6

ת מחייבת  אינה  אשר  לתשלחריגה  הקבלן  מן  תביעה  תישמע  לא  כזה.  על   וםשלום  המתבססת  נוסף, 
 אישור המפקח . 

 
ערכם  .7 קביעת   אי  הנוספות מחמת  העבודות  או  ו/  השינויים  של  ביצועים  את  לעכב  אינו רשאי  הקבלן 

 ועליו לבצעם מיד עם קבלתם והוראה מאת המהנדס.  
 

הערכת 
 שינויים 

לפקו .1 59 בהתאם  שבוצע  שינוי  כל  של  וערכו  הבנייה  עבודות  במסגרת  שינויים  ה/דת  לפי  פי או  ייקבע  תוח 
מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות המנחה במכפלת הכמויות כפי שתימדדנה על ידי המפקח. לא  

ם של שינוי, ייקבע ערכנקבעו בכתב הכמויות המנחה כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של ה
באמצעות   החסרים  היחידות  דקל  מחירי  המחירון  של  סלילה  לענף  )השהנחה  בהפחתה  ל  +    10%ווה 

 ההנחה שהוצעה ע"י הקבלן במסגרת מסמך ג' למסמכי המכרז(.

 

 קביעת המפקח בכל הנוגע למדידת הכמויות תהא סופית.  .2

 
השינו .3 של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים  פקודת  הקבלן  שהשיקיבל  בדעה  והוא  העלאת י  את  מחייב  נוי 

ת שכר החוזה כאמור. המנהל יאשר  לא ע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העשכר החוזה, יודי
 ימים מיום פנייתו של הקבלן.    30או ידחה לפי שיקול דעתו את בקשת הקבלן בתוך פרק זמן של 

שהקבלן   מבלי  השינויים  פקודת  מתן  מיום  יום  שלושים  כאמור,  עברו  בכתב  כאילו פנה  אותו  רואים 
 לא ישפיע על שכר החוזה.  הסכים לכך שהשינוי

תשלומי  
עבודה 

 מיתיו

 בוטל   60

רשימת  
 תביעות

הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנו עליהם,  (1 61
 חודש  החלוף.ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך ה

 
( 1ף קטן )עי(  או שלא הוגשה כאמור בס1ר בסעיף קטן )יעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמותב (2

רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על 
 כוונתו להגיש את התביעה. 

 
 .  59ף שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעי (3
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 מדידות לעבודות הפיתוח –פרק י' 
 

  מדידת
 כמויות

 בטל  (1 62
 
 בטל.   (2
 
)  64אמור בסעיף  ום שכר החוזה כ תשל (3 לעיל    58-59ובגין שינויים כאמור בסעיפים  העבודות    ( בגין  2א 

מדידות   סמך  על  בפועל  הקבלן  השתמש  בהן  החומרים  וכמויות  למעשה  שבוצעה  העבודה  לפי  ייקבעו 
ספר מדידות או ברשימות  התאם לשיטת המדידות במפרט. כל המדידות תירשמנה בקח בשביצעה המפ

 ה על ידי המפקח והקבלן. דת לכך ותיחתמנ מיוח
 
לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן   (4

הנקו במועד  נוכח  להיות  מתחייב  והקבלן  לו,  הרצוי  המועד  או ועל  זה     ב  לצורך  מקום  ממלא  לשלוח 
 הפרטים הדרושים בקשר לכך.  המציא למפקח אתת המדידות על חשבונו הוא ולולעזור למפקח לבצע א

 
 
את   (5 לבצע  המפקח  רשאי  המדידות  ביצוע  לצורך  הנקוב  במועד  מקומו  ממלא  או  הקבלן  נוכח  לא 

הכמוי  של  הנכונות  כמדידותיהן  המדידות  את  ויראו  בהעדרם  רשאי  ות.  המדידות  יהא  לא  והקבלן  
נעדר אם   אולם  עליהן.  מסיבה    לערער  מקום  ממלא  או  דעת  הקבלן  את  המועד  שהניחה  לפי  המפקח 

 (.4שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר שייקבע כאמור בסעיף קטן )
 
ימים על כל כמות    7וך  תב ת נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכ (6

אחרי המדידה השנייה  ה מחדש. אם גם  לביצוע מדידת הכמויות האמורשנמדדה, והמפקח יקבע מועד  
 יתגלו ניגודי דעת בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.  

המדידות בהתאם ענה  הייתה עבודת הפיתוח, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצ (7
 ייה. לא אם כן יש לדעתו צורך בדחלא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, א

 
סכומים 

משוערים 
ומחירים  

של   נקובים 
 חומרים

 בוטל  63

   
 תשלומים  –פרק י"א 

 
סכומים 

משוערים 
ומחירים  

של   נקובים 
 חומרים

זה והשלמת כל מחויבות הקבל .1 64 נשוא הסכם  העבודות  כל  ן ביתמורת ביצוע כל  על  לעבודת הבנייה  חס 
ן מיטבי עפ"י הסכם זה, באופ   שם השלמתההכרוכה בביצועה או הדרושה למרכביה ולרבות כל עבודה  

במחירי   ע"י הקבלן  בפועל  היחידות שבוצעו  כמות  ע"י מכפלת  תקבע  לתמורה אשר  זכאי  יהא הקבלן 
 ן.  הקבל _____שהוצעה ע"י ____היחידה לאחר הפחתת אחוז הנחה בשיעור של % ____

 
 שבון סופי התשלום יתבצע לאחר סיום כל העבודות והגשת ח

 

 יא הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו :  לעיל, ימצ 1בסעיף  בהתאם לאמור .2
 
ו ( א) המכרז,  במסגרת  שבוצעו  העבודות  כל  ביצוע  פירוט  התחלת  מיום  שבוצעו 

כאמור, הביצוע  סוף  עד  מדידה    העבודה  כמויות  כתבי  על  מבוסס  ושיהיה 
 ים. מאושר

 
שאספקתם הובטחה    אומדן ערכם של החומרים המצויים במקום העבודה או ( ב)

 ביצוע העבודה.  ( לשם 3)  43לסעיף בהתאם 
 

 14  –המפקח יבדוק את החשבון, לרבות כמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ   .3
ימים  14  –ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בסעיף יאוחר מ 

( ויצרף את ערכו  1)  גשה יאשר או ישנה את האומדנים האמורים בסעיף קטן ם ההמיו
כאמור, כפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב הכמויות  חלק מהעבודה שבוצע  של  

סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד., יוסיף המפקח אחוז מסוים, 
 לפי שיקול דעתו מהסכומים הנקובים. 

 
לי וכל סעיף  )התשלום הינו נומינות.  לא יהיה זכאי לתשלום התייקרוית במפורש כי הקבלן  בזא   מוסכם  .4

 ס למדד והתייקרויות לא רלוונטים  לחוזה(. המתייח
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כי   .5 ערבות    5%יובהר  להמצאת  עד  כפיקדון  המועצה  בידי  יישאר  סופי  חשבון  מסכום  אחוז(  )חמישה 

 בדק.  

רק לאחר קבלת התשלו .6 בגין תלות המעוצה  יועד מהמשרד המממן בפועל.  ם המהרשות תשלם לקבלן 
חיבהעב גורמים  מאת  מימון  העבורת  לביצוע  בכל צוניים  רשאית,  תהא  המעוצה  זה,  חוזה  נשוא  דות 

זמינים שונה,  לוחות  על דחיית ביצוע העבודות, ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס  שלב, לקבל החלטה 
פי ההסכם שייחתם ומבלי   -לשימוש בזכות עלקשר  וזאת מבלי שתהא לקבלן כל תביעה או טענה ב 

 ש בזכות כאמור בסעיף זה. מהמעוצה בגין שימו  זכות לקבל פיצוי כלשהו  שתהא לו
 

שוטף+   .9 ישולם  הסופי,  או    60החשבון  והמנהל  הפרויקט   מפקח  ע"י  החשבון  מאישור  ימים   10יום 
 מקבלת המימון מהגורם המממן לפי המאוחר שבהם.  

 
נית  "מ כדין כנגד קבלת חשבו עוצה מחויבת לשלם לקבלן עפ"י חוזה זה, יתווסף מעשהמ  בגין כל תשלום .10

 מס כדין.  
 

שכר  סי לוק 
 החוזה

יום  מתאריך מתן תעודת ההשלמה לעבודה כולה, או לחלקה ימציא הקבלן לרשות   60  –לא יאוחר מ   .1 65
וסח הקבוע בנספח  ת בנלעיל להנחת דעתה של הרשו   56ערבות בנקאית לתקופת הבדק האמורה בסעיף  

 . ספח ג'כנסח הרצ"ב והמסמן חיסול כל תביעותיו בנו  ב' וכמו כן הצהרה וכתב ויתור על
 
לגבי  .2 הצמדה  הפרשי  לרבות  התייקרויות,  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  במפורש  בזאת  מוסכם 

 התקופה מיום חתימת חוזה זה ועד ליום התשלום בפועל.
 

ע"י המנהל,    14תוך  לא הגיש הקבלן חשבון סופי   .3 כך  על  לו  ראשי המנהל יום מהודעה בכתב שנשלחה 
ל דעתו. חשבון כזה. לאחר  שהעתק ממנו נשלח לקבלן ייחשב חשבון  חשבון זה לפי שיקו   להכין בעצמו

סופי. הקבלן מצהיר בזאת כי    לא יהיו כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא הרשות בגין חשבון  
 סעיף זה. ור ב זה שיוכן    כאמ 

 
ה ומטלה נלוות  ולרבות כל פעול ודהעב ולל בגין כל מרכיבי המובהר בזאת, כי שכר החוזה מהווה שכר כ .4

   .פירוקם, פעולות הובלה ופינוי וכל מטלה כיו"ב ם,המתבצעות במסגרתה כגון התקנת פיגומי

 

נשוא .5 הדרך  לאבני  בהתאם  לו  המגיע  מעל  חוזה  שכר  קיבל  הקבלן  כי  ויתברר,  ולאישור  חוז  היה  זה  ה 
ום הדרישה; היה  ימים מי     7  תר, תוךלן למעוצה את תשלומי היהחשבונות המוגשים על ידו, ישיב הקב

והקבלן יפגר בהעברת תשלומי היתר כאמור בסעיף זה, יהא עליו לשלם למעוצה בנוסף, ריבית פיגורים 

 .בשיעור הריבית כפי שייקבע מעת לעת ע"י החשב הכללי באוצר
 

ת תנודו
חירי  במ

החומרים 
ובערך 

 העבודה

 . רשי שיערוך אחרים או כל הפו/ י הצמדה כל הפרש לא יישא החוזה  מובהר בזה, כי שכר 66

 המשכת הביצוע-סיום החוזה או אי –פרק י"ב   
 

תעודת 
סיום 

עבודה 
 וסיום חוזה

ד .1 67 בנספח  הקבוע  בנוסח  החוזה  סיום  תעודת  לקבלן  המנהל  ימסור  הבדק,  תקופת  לחבתום  וזה  ' 
 של המנהל.    ה ולשביעות רצונו המלאה המצהירה כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוז

פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה מסירת   .2 מטבע אשר    תעודת סיום החוזה לקבלן אינה 

 .הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה

כל אישור והיתר מאת הועדה המקומית לתכנון   השגת אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של הקבלן ל .3

כיבוי אש, אישור הגורם המממן כגון מפעל הפיס,   ,ישור משרד החינוךוכל גורם אחר, לרבות א  הובני
 גמר.   ותעודת 4טופס 

 

 בניבהתאם לא(מובהר בזאת, כי מתן תעודת השלמה מלאה או חלקית הינה תנאי לקבלת שכר המתכנן  .4
 ( . הדרך

 
אפש רות  אי 
המשכת  

ביצוע 
 העבודה

שא (1 68 שהוא  זמן  בכל  יתגלה  בביצואם  להמשיך  אפשרות  אין  כולה  העבודה  מפאת          ו   ע  מקצתה 
מלחמה, או כל סיבה שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לרשות והרשות תיתן לקבלן אישור בכתב 

אחר הוראות המנהל   ימלא כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן  

   .בודה כאמורהמשכת ביצוע הע-בכל הנוגע לאי
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ערך    -יהיה    (1)לפי סעיף קטן    אפשרות המשכת ביצוע העבודה    –ל אי  שולם לקבלן במקרה ש הסכום שי (2

לפי קביעת המנהל אשר תתבסס על החלק היחסי העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור  

   .של העבודה שבוצעה
 

צויים ותביעות  תביעות לפי    בלן כולל  סכום כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הק ום התשל (3

   .הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור עבור
 

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה, כולם או מקצתם, ממקום העבודה או שלא ביצע פעולה  (4
קטן   סעיף  לפי  המנהל  להוראות  בהתאם  הר(  1)אחרת  על שות  רשאית  האמורות  הפעולות  את  לבצע 

שייחשבו   15%כות בכך בתוספת  יישא בהוצאות הכרו  ו בכל דרך אחרת, והקבלןחשבון הקבלן בעצמה א 
ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות    –כהוצאות משרדיות  

 .האמורות שיש לזקפן על חשבון הרשות
 

   
 תרופות –פרק י"ג 

 
ויים פיצ

מוסכמים 
וקבועים 

על   מראש 
 איחורים 

לא   (1 69 העבודה  אם  את  הקבלן  בהתאם   או /ויבצע  ממנה  ו  חלק  הזמנים  ישלים /ללוח  לא    תוך   אותה   או 
 הנקובה בחוזה זה, או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת העבודה, ישלם הקבלן לרשות סך של   התקופה 

כל  )ש"ח    10,000 איחו  שבועעל  בגין  חלק ממנו  כל  שב או  חלק ר  או  העבודה  לביצוע  שנקבע  ין המועד 
ו ביצאו  /ממנה  מועד  ועד  למעשהו/וע  להשלמתה  השלמתה  העומדת או  אחרת  זכות  לכל  נוסף  זאת   ;

   .ביצוע כאמור-לרשות על פי כל דין כנגד הקבלן בשל אי

 

כדלקמן   .א במדד  התנודות  הפרשי  יתווספו  הנ"ל  המוסכם  הפיצוי  במדד""לסכום       –  תנודות 
הק  בין  ההפרש של  ההצעה  הגשת  יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  שפורסםהמדד  המדד  לבין    בלן 

 .לום הסכום האמורלאחרונה לפני יום תש
 

לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס"ק   (2 לקבלן    מכל סכום שיגיע ממנה    (1) הרשות תהיה רשאית 
בא לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו  רשאית  תהא  וכן  שהוא,  זמן  כל מצעובכל  של  חילוטה  ת 

צמו משום שחרור הניכויים אין בו כשלעבתשלום הפיצויים או    .ערבות בנקאית שנמסרה מידי הקבלן

   .הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה

 55ם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהעבודה לפי סעיף  א (3

האמורוהר בחלק  השתמשה  או  החזיקה  כל  ,שות  לגבי  תעודת  יופחת  מתן  שלאחר  ההשלמה    יום 
לפי הערך היחסי  (1)חסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן  האמורה חלק י

ישלם  הקבלן  ידי  על  הפרתו  עקב  החוזה  יבוטל  אם  כולה.  העבודה  לבין  האמור  העבודה  חלק  שבין 
לחלט  ה והרשות בידי הרשות  בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזיים  לרשות פיצו
 . את הערבות

 
סקת הפ

 העבודה
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות אם נדרש לעשות כן לפי   (1 70

ולא יחדשנה אלא   וראה כל דין או לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בה

 .תב על כךאם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכ

ביצו (2 כולה או מקצהופסק  העבודה  קטן  ע  סעיף  לפי  העבודה   ינקוט הקבלן באמצעים(1)תה,  להבטחת 

   .ולהגנתה לפי הצורך, לשביעת רצונו של המנהל

כאמור בסעיף    נהל,הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המ  (3
שהקב(1)קטן   ובלבד  על הרשות  יהא רשאי לדרושתחולנה  כנ"ל א  לן לא  לא אם, תוך  תשלום הוצאות 

 .מיום קבלת הוראת המנהל, נתן למנהל הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל30
ידי המנהל לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להעלות טענו על  ייקבע   30בכתב, תוך  תיו  שיעור ההוצאות 

ששיעור ובלבד  ההודעה,  מתן  מיום  יעלה    יום  לא  אלו  ה הוצאות  הסכום  על  מקרה  מתקבל בשום 
 (. 5)להלן כאילו הופסקה העבודה כולה או מקצתה לצמיתות לפי סעיף קטן ( (6)מהחישוב לפי סעיף קטן

 
הקבלן   (4 באשמת  המנהל,  לדעת  העבודה,  הפסקת  שנגרמו    –נגרמה  ההוצאות  כדי  לקבלתחולנה  תוך  ן 

 .  בלןמילוי הוראות המנהל לפי סעיף זה על הק
 

לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו התחלת עבודה על פי  עבודה כולה או מקצתה  הופסק ביצוע ה (5

למעשה  48סעיף   העבודה  בביצוע  החל  והקבלן  העבודה  ;לחוזה  של  היחסי  חלקה  את  המנהל  יאמוד 

ל להפסקתה  עד  הקבלן  בידי  תוך  צמיתשבוצעה  המאוחר  לכל  הוד  30ות,  ניתנה  בו  מהתאריך  עה יום 
 .  ןבכתב, כאמור, לקבל 

 
ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם לשיעור העבודה שבוצעה מתוך כלל (5)יף קטן  מקרה האמור בסעב (6

לעיל, במכפלת עלות החוזה   (5)ההתחייבויות הכלולות בהסכם זה, על פי קביעת המנהל כאמור בסעיף (

 .הכוללת
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ת לפיצויים מהפסקת  עות הקבלן כולל תביעו לום ההוצאה כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביתש (7

   .בודה ותביעות לחיסול הוצאות העבודההע
 

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן על ידי המנהל צו   (8
ה, כאמור, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודה עבודלהתחלת העבודה, או אחרי שניתן צו להתחלת ה

ו, לא יהא הקבלן זכאי  למעשה ולא תהא לו כל טענה ואו תשלום/לכל פיצוי  ו/,  או תביעה  / או דרישה 

 .בקשר לכך
 

קטנים   (9 סעיפים  לפי  העבודה,  ביצוע  הפסקת  זכאי  – באשמת הקבלן(8)עד    ( 5)נגרמה  יהא הקבלן  לא 

זה סעיף  לפי  שהם  כל  האלתשלומים  זה.  קטן  בסעיף  הרשות ,מור  של  בזכויותיה  פוגע  לתבוע   אינו 
 .קבלןפיצויים מאת ה

 
פגמים 
  וחקירת

 סיבותיהם

מהקבלן   (10 71 לדרוש  המנהל  רשאי  הבדק  תקופת  תוך  או  ביצועה  בזמן  בעבודה,  ליקויים  או  פגמים  נתגלו 
המנ יד  על  שתאושר  שיטה  לפי  ושיתקנו  הליקויים  או  הפגמים  סיבות  את  הפגמים הל.  שיחקור  אם 

 . קבע ע"י המנהליים לרשות, בסכום שייבלן חייב בתשלום פיצווהליקויים אינם ניתנים לתיקון יהיה הק 

 

בתוך (11 בעבודה  וקלקולים  ליקויים  פגמים,  מביצוע   5  נתגלו  הנובעים  הבדק,  תקופת  גמר  לאחר  שנים 
הלי הפגמים,  את  לתקן  חייב  יהא הקבלן  לתנאי החוזה,  שלא בהתאם  וכל קוייהעבודה  והקלקולים  ם 

ים לתיקון, יהיה חייב יים או הקלקולים ניתנואם אין הפגמים הליקוהכרוך בהם על חשבונו והוצאותיו  

   .הקבלן בתשלום פיצויים לרשות בסכום שייקבע ע"י המנהל
 

 .לעיל, אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין( 2) -ו (1)אמור בסעיף קטן ה (12
 

מילוי   אי 
התחייבות  

 ןהקבל

72    
מהתחייבויו אחת  כל  אחרי  הקבלן  ימלא  לא  רשאאם  זה,  חוזה  לפי  את תיו  לבצע  המנהל  י 

ובמידה שההוצאות האמורות חלות   ,דות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרתהעבו
  15%על הקבלן תהא הרשות רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של  

מש כהוצאות  הרשות רדיו שייחשבו  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  רשאית    ת, 
  .בכל דרך אחרת לגבותן מהקבלן

 
יד  סי לוק 

מהקבלן 
במקרים 
 מסוימים

ו (1 73 העבודה  במקום  חזקה  זכות  כל  תהיה  ולא  אין  לקבלן  כי  בזאת,  ו/מוסכם  במבנה  עוד /או  בדרך.  או 
במקום   עכבון  זכות  כל  תהיה  ולא  אין  לקבלן  כי  ו העבומוסכם  ו/דה  במנה  מוותר  /או  והוא  בדרך  או 

   .כויות אלו מוקנות לו בדיןככל שאחת או יותר מז או חזקה,/ כות עכבון ובזאת על כל ז
 

ימים, לתפוס    7בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא הרשות רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  
ולהשלים את העב ידו של הקבלן ממנו  ולסלק את  דרך אחרת ודה  את מקום העבודה  בכל  בעצמה או 

ור את עודפי החומרים במקום העבודה וכן למכים, הציוד והמתקנים שולהשתמש לשם כך בכל החומר

 :ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש לכיסוי המגיע לרשות מהקבלן לפי החוזה

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שעושה סידור עם   ( א)
לטו  ב  ושיונ בת  או  או  בפירוק  כשהוא  מאוגד,  גוף  של  במקרה  התפרקות  או, 

 .  )ם יצירת גוף מאוגד אחרת ללא פירוק עסקים לשפרט להתפרקו)

משנה   ( ב) קבלן  מעסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  מסב  כשהקבלן 
   .בביצוע העבודה בלי הסכמת הרשות בכתב

   ;יצוע החוזהק מב מסתלק ו/או כאשר הרשות שוכנעה כי הקבלן הסתל ( ג)

סעיף   ( ד) לפי  החליטה  שהרשות  מקרה  או/ו  3)  53בכל  את  בחוזה    72(  לבצע  זה 
 ;י קבלן אחר או בדרך אחרתהעבודה ע" 

של   ( ה) בשמו  אחר  אדם  או  שהקבלן  דעתו  להנחת  הוכחות  המנהל  בידי  כשיש 
הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי  

 ;דבר הכרוך בביצוע החוזה לכל  בקשר לחוזה או

 ;קלוןביצע עבירות שיש עמן  ת להנחת דעתו שהקבלן כשיש בידי המנהל הוכחו  ( ו)
בביצוע   ( ז) התחיל  לא  הקבלן  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  עפ"י  סבור,  כשהמפקח 

, או הפסיק את מהלך ביצועה, או שהוא אינו מבצעה ברציפות  מסוימתעבודה  
המפקח, ע"י  ואושר  שנקבע  לו"ז  בקצב או    לפי  העבודות  מבצע  אינו  שהוא 

במוע להשלמתן  להוראההדרוש  מציית  ואינו  להתחיל  ד  מהמהנדס  או    בכתב 
ו  הדרוש  בקצב  ברציפות  לבצעה  או  העבודה,  בביצוע  לוח  /להמשיך  לפי  או 

 .הזמנים
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ו  ( ח) שהקבלן  הבלעדי,  דעתו  שיקול  עפ"י  סבור,  הפרו  /כשהמפקח  מטעמו  מי  או 
הכ מההתחייבויות  יותר  או  את  לולואחת  תיקנו  ולא  ובמסמכיו  בחוזה  ת 

 .התראהפקח תוך הזמן שננקב בו התראה על כך מאת המההפרה לאחר שקיבל

ו  ( ט) בקבלן  התרה  המפקח  על  / כאשר  המבוצעות  העבודות  כי  מטעמו  מי  או 
קבלת   עם  מייד  נקט  לא  והוא  רצונו  לשביעות  אינן  מקצתן,  או  כולן  ידיהם, 

 .בודותע העהתראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצו
 

ש ( י) הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  סבור,  בב כשהמפקח  בזדון  מתרשל  יצוע  הקבלן 
   .החוזה

או  /סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן משתמש בחומרים ו  כשהמפקח  ( יא)
ו העבודות  בביצוע  ראויה  באיכות  שאינם  ו/ציוד  בציוד  משתמש  אינו  או  /או 

   .בחומרים הדרושים
תו הבלעדי, כי הקבלן אינו ממלא את הוראות  ל דעכשהמפקח סבור, עפ"י שיקו  ( יב)

תהמפקח   לדרישותיו  נענה  ו ולא  סביר  זמן  תוך5וך  ע"י    או  לכך  שנקבע  הזמן 
   .נותן ההוראה

התברר, להנחת דעתו של המפקח, כי הצהרה כלשהי של הקבלן שנתנה בקשר   ( יג)
עובדה מהותית אשר   גילה  נכונה, או שהקבלן לא  זה אינה  עם חתימת הסכם 

 .ח היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלןהמפקלדעת 
 

ממקוסיל (2 הקבלן  של  ידו  קטוק  סעיף  לפי  העבודה  הרשות  (1)ן  ם  ע"י  החוזה  ביטול  משום  להם  אין 
אותו   ימנע  שהמנהל  להתחייבויות  פרט  החוזה  לפי  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב  יהא  והקבלן 

הקבל כלפי  חייבת  הרשות  תהא  לא  ומאידך,  בהמלמלאן;  קטנים ן  בסעיפים  המפורטות  תחייבויות 

  ;להלן (4)ו(3)

 

י (3 סילוק  לשעת  וסמוך  המנהל  יקבע  הקבלן  מגיע ד  לדעתו  אשר  הסכום  אומדן  את  בכתב  לקבלן  יודיע 
לקבלן בגין ביצוע החוזה עד לשעה האמורה וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום  

   .העבודה באותה שעה
 

ד  כל שהוא בקשר לחוזה ע בלן כאמור, לא תהא הרשות חייבת לשלם לקבלן סכום  ד הקמשעת סילוק י  (4
הבדק תקופת  השלמת  שתסתיים  הוצאות  המפקח  ידי  על  בכתב  ויאושרו  שיתברר  עד  מכן  ולאחר   .

העבודה ובדקה וכן דמי נזק שנגרם לרשות ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כל שהן שנגרמו  
הקבלן   ע"י  הקבוכן  לרשות  יהא  ואז  בתשלומם.  חייב  שהקבלן  אחרים  את  פיצויים  לקבל  זכאי  לן 

זה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו  ש שבין אומדן שכר החוההפר

   :לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור בתנאי כי

 (. 3)סעיף קטן  על האומדן שקבע המנהל בכתב לפי  עולההקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום ה .א

 

השל .ב הוצאות  סכום  וההיה  הנזקים  העבודה,  כאמור  מת  המפקח  ע"י  שאושרו  כפי  פיצויים 
עולה על אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את    (4)בסעיף קטן  

שות והרשות תהיה זכאית  ם לריהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניה  –החוזה בשלמותו  

       .מהקבלן בכל דרך אחרתנה לקבלן וכן לגבותו לגבותו מכל סכום שמגיע ממ
 

   .הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן (5

 
הפסקת 
העבודה 

 ע"י המנהל 

את  74 הקבלן  הפסיק  המנהל  לדעת  אם  ההסכם,  הוראות  מיתר  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
סיימה תוך המועד במקרה שהעבודה אינה נעשית במהירות הדרושה כדי ל  ה אוהעבוד

 ,עבודה אינה מוצאת לפועל בהתאם להוראות חוזה זהב בחוזה, או במקרה שההנקו
יודיע על כך המנהל לקבלן ובאם לאחר קבלו הודעה זו סרב הקבלן לתקן עבודה פגומה 

 ,ים מיום קבלו את ההודעהימ  3או למלא אחרי דרישה כלשהי בקשר לעבודה, או תוך  
לקחת   חוזה זה, רשאי המנהל  העבודה בהתאם להוראותלא אחז באמצעים להמשכת  

או   ההפסדים  וכל  בעצמו  בה  ולהמשיך  חלקה,  או  כולה  העבודה,  את  הקבלן  מידי 
 ;ההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר יחולו על הקבלן וכל הכספים שהוצאו בקשר לכך 

ל רשאית  הרשות  תהא  בגין    נכותכן  לקבלן,  ממנה  המגיעים  מהכספים  אלה  כספים 
    .בגין כל עבודה אחרת בודה נשוא חוזה זה אוהע

 
 בוטל  75 
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מעמדו 
המשפטי 
 של הקבלן 

הקבלן ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם הרשות, אין לפרש כל זכות של הרשות  (1 76
כמקנה להם מעמד של ליו  או פוע/או עובדיו ו/ להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו

עובדיו וכן  הקבלן  רשות.  בש  עובדי  ייראו  לא  רשות  ופועליו  כעובדי  מקרה  ולא ום 
   .ייווצרו בינם לבין הרשות יחסי עובד ומעביד

 

עובד   (2 יחסי  התקיימו  לעיל  האמור  אף  על  כי  מוסמכת,  ערכאה  ידי  על  וייקבע  היה 
ו בין המעוצה לבין הקבלן  ו/מעביד  יראו את הצדדים   ו מיא /או מי מעובדיו  מטעמו, 

ע מלכתחילה  הסכימו  בגובה  כאילו  תמורה  זמה   60%ל  בהסכם  הקבועה  ה, תמורה 
המופחתת"להלן:  ) כי  ,("התמורה  בזאת  מצהיר  הנה  והקבלן  המופחתת  התמורה 

כי   שייקבע  במידה  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  עבור  והוגנת  מלאה 
   .אמורהתקיימו יחסי עובד מעביד כ

 

מלו (3 את  למעוצה  להשיב  יחויב  הקבלן  כזה,  בקשרבמקרה  שקיבל  הסכומים  עם   א 
בתוספת הפרשי הצמדה ("סכום ההשבה"להלן:  )ורה המופחתת  הסכם זה מעבר לתמ 

למדד המחירים לצרכן וריבית מכסימלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, 
תחוב לקבלן על פי הסכם ום שוהמעוצה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכ

ומם של יחסי  בלן עקב הקביעה על קיסכום לו יהא זכאי הק  או כל דין, לרבות כל / זה ו
   .עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את המעוצה בגין כל סכום שתידרש  (4
 .עובד מעבידחסי לשלם עקב קביעה כאמור בדבר קיומם של י

 
עיכוב 

 כספים
לעכב תחת ידה   או/או לגבות ו/לקזז וכי הרשות תהיה רשאית  הקבלן מסכים בזאת   77

או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן בגין כל התקשרות  /כל סכום שמגיע ו
 אחרת או מכל מקור אחר 

. 
הפרת 
 יסודות

  44,    27-39,  25,  24,  22,  21,  17,  16( ,3,)12,  9,  8,  5הפרתם של אחד או יותר מסעיפים   78
, תחשב כהפרה   79,    76,    73,    70,    69  ,  66,  64,    61,    57,    56,    52,    50,  49,    48,  46,  

 יסודית של ההסכם. 
 

יחסי  
 הצדדים

בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המזמינה לבין המבצע יחשב המבצע כקבלן   (1 79
סקים על ידי המבצע הינם עובדי המבצע בלבד. בכל המוע עצמאי ולא כעובד והעובדים  

דיו או בכל מקרה בו תחויב הרשות י המבצע ו/או מי מעובקרה בו יקבע אחרת לגבמ
הרשות  את  הקבלן  וישפה  יפצה  המבצע,  מעובדי  למי  כלשהו  בתשלום  המזמינה 
המשפט  בהוצאות  וכן  כאמור  מתביעה  כתוצאה  תחויב  היא  בו  סכום  בכל  המזמינה 

 עו"ד.  שכ"טוב

שיבצעו (2 העובדים  כי  בזה  ומאשר  מצהיר  התחייבויות   המבצע  את  הינם מטעמו  יו 
בלבד   יישא עובדיו  והוא  המלאים  והשגחתו  פיקוחו  להוראותיו,  נתונים  יהיו  הם  וכי 

פי   על  הניכויים  בתשלום  לרבות  בהעסקתם,  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  בכל 
 כים בהעסקתם.הכרוהתנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, 

עובדיו (3 כל  כלפי  למלא,  חוקי    המבצע מתחייב  הוראות  כלל  על את  והתקנות  העבודה 
שכר פי חוק  לרבות  שתחוקק,  חוק  הוראת  וכל  כיום  הקיימות  החוק  הוראות  הם, 

התשמ"ז   התשי"א    1987  –מינימום  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  דמי  1951  –,  חוק   ,
תשל"ו   שנת 1976  –מחלה  חופשה  חוק  ה,  נשים   1950  –תשי"א  ית  עבודת  חוק   ,

ח1954  –התשי"ד   ו ,  לעובדת  שווה  שכר  תשכ"דוק  ח 1964  -לעובד  השכר ,  הגנת  וק 
תשכ"ג  1958  –תשי"ח   פיטורין  פיצויי  חוק  )נוסח 1983  –,  הלאומי  הביטוח  חוק   ,

התשנ"ד   ממלכתי  בריאות  ביטוח  וחוק  תצהיר 1994  –משולב(  על  יחתום  הקבלן   .
 לק בלתי נפרד מהסכם זה.  וח  8המהווה מסמך ב/

כלפ  (4 לקיים  מתחייב  עהמבצע  המועסקים  העובדים  זה י  חוזה  במסגרת  ידו  כל   ל  את 
שיחולו,  ככל  ועובדיו,  הקבלן  על  שיחולו  ההרחבה  וצווי  הקיבוציים  ההסכמים 

 במועדים הרלבנטיים לביצוע העבודות. 

 

ו (5 דרישתו,  פי  על  לנציג הרשות המזמינה,  פהמבצע מתחייב להעביר  דעתו  על  שיקול  י 
 כל העובדים המועסקים בדים כן תלושי שכר שלהבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העו

 בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה. 
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בטבלת  (6 המפורטת  הכללי  החשב  הנחיית  את  עובדיו  כלפי  לקיים  מתחייב  המבצע 
דכן  התוספות  הנוספות המשולמות לעובדי קבלן של החשב הכללי באוצר, כפי שתעו

 מעת לעת )להלן: "הנחיית החשב הכללי"(. 

 

לא (7 המבצעבנוסף  יעביר  לעיל  המזמינה  מור  הרשות  ל  לנציג  אישור   6-אחת  חודשים, 
רו"ח, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה 

שכר כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות  
כ וההפרשות  התשלומים  כל  וכן  בחוק  הקבוע  חוקי  המינימום  מהוראות  מתחייב 

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף .העבודה, צווי ההרחבה  
 

העדר 
קירבה  
לעובד 

הרשות ו/או 
לחבר  

 המועצה:

 

 המבצע מצהיר בזאת כי :  (1 80

 
 ותף . או שבין חברי המועצה אין לו בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן   .א
ו  על עשרה אחוזים בהונ  ש לאחד מהם חלק העולהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שי .ב

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 זוג , שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לו בן  . ג

 

 לתי נפרד מהסכם זה .לק בוח 8המבצע יחתום על תצהיר המהווה מסמך ב' (2

 
עובדים 

 זרים
   )2/2011 רד הפנים מס'ור המנהל הכללי של משבהתאם לחז  81

 
הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים, למעט מומחי   (1

תעסוקה    היתרחוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה, שברשותם 
לן הזוכה ובין  אם ע"י הקב  ןיפין, בי בין במישרין ובין בעקתקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת 

 .באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן הזוכה

 לעניין זה:   (2

 עובדים זרים: •
ביהודהע האוטונומיה  תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עזה,  ושו  ובדים  וחבל  מרון 

משירות   תקף  תעסוקה  היתר  בישראלשברשותם  לעבוד  ו'  התעסוקה  פרק  חל  ושעליהם  לחוק  , 
(תיקוני   שונות)  והוראות  כלכליים  (הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום 

 . 1994-חקיקה), תשנ"ה
 

 :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה :ומחה חוץ מ •

י .א תושב  ידי  על  כדי    שראלהוזמן  אדם,  כח  מתווך  או  אדם  כח  קבלן  שאינו 
שי ישראללתת  תושב  לאותו  לתושב    רות  יש  שבו  מומחיות  בתחום  החוץ 
 .ייחודית

 . שוהה בישראל כדין .ב
 
 .בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית .ג
 

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת   .ד
הלשכיים  מפעמ באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  ה  השכר 

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 
זרים (3 עובדים  הפרה    העסקת  ותהווה  ההסכם  בתנאי  עמידה  אי  תהווה  כאמור,  להתחייבות  בניגוד 

   .יסודית של הסכם ההתקשרות

  

ו (4 ישראל  אזרחי  עובדים  להעסיק  מתחייב  המזמי/הקבלן  ידי  על  יאושרו  אשר  עובדים  בכאו   ,תבן 
העב ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  הקבוע  מקצועיים  המועד  תוך  ובעבודה ודה  בחוזה,  לכך 

לביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ש
של או הרחקה  על החלפה  לקבלן  להורות  זכות  מטעם המזמין  למפקח  היתר כאמור.  או  ד  עוב   רישיון 

   .ל כךמטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער ע

 
ומהווה   3רשעות בענין העסקת עובדים זרים המסומן כמסמך ב'  על תצהיר בדבר העדר ההקבלן יחתום   (5

   .חלק בלתי נפרד מהסכם זה
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המועצה 

 כמפעל מוגן
כי   (1 82 לו  ידוע  כי  מצהיר  חיוני"  המועצההקבלן  כ"מפעל  כ"מפעו/   מוכרת  למאו  קיומים" ל  שירותים  תן 

התאם להוראות אחד  מוסמכות אחד המצבים בויוכרז ע"י הרשויות ה והספק מתחייב בזאת כי במידה  
 : או יותר מחוקים הבאים

 

על .א חירום  מצב  על  חירום  -הכרזה  שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  סמכויות  (ידי 
 .1973-( תשל"דמיוחדות

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9 סעיף הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו ב  .ב

אסוןהכרזה   . ג כאירוע  אירוע  בסעיף  על  כהגדרתו  המשטרה  90  המוני  לפקודת  חדש)א  , (נוסח 
 1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .ד
הנ"ל   החוקים  הוראות  תחולנה  חיו/אזי,  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות   רום, או 

גם  /ו 1967 -תשכ"ז אחר,  רלבנטי  דין  כל  הוראת  ואו  עובדי  שירותי /על  כלי  א/ ו  או  ו 
 ה. ים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זהספק המשמש 

 
לחוזה   10ח ד'  הקבלן יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום, בנוסח המצ"ב כנספ

 . ההתקשרות
של המועצה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם    תימהמובהר בזאת כי חתימת מורשי הח 83 

כואין   עליהם  ולקבלן להחתימה מטילה  חיוב אישי  תביעות אישיות  ל  ו/או  טענות  א תהינה 
 .כלפי מי מהם

 
אישור  

 תקציבי  
 

 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.  (1 84
 

  מהתקציב למימון הוצאה י %  _____ , כהודעה  מועצהה זאת תאם לחוק מוסר התשלומים, מוסרת בבה (2
דחות בהתאם לקבוע יהמתוקצב לה  התשלום כך  עשוי   וכי בשל____________ י _____זו מתוקצב ע"

 ( לחוק. 3) -( ו2)בסעיף 
 

 
 ולראיה באו על החתום:

מזרעה   החתימה  המועצה  מ.מ.  מורשי  ע"י 
 מטעמה:

 עמה: ה מטמורשי החתימהקבלן ע"י החברה ע"י 

 ___________________ ________ ____________________   הראש המועצ

 ___________________________  ___________ _________הגזבר המועצ
 

 אישור עו"ד המבצע 

ביום _____   כי  בזאת  ___________, מאשר  בכתובת:   ,______ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ  התייצב/ו  אני 
 כם זה בפני.  ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסמוסמך/ה  בפני: __________

  ________ ___     ______________  תאריך
 חתימת עו"ד        
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 1 'ד מסמך
 ערבות ביצוע  – כתב ערבות לקיום החוזה

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז( 
 
 

 ________ בנק: _____                                                                              לכבוד    
 סניף: ____________                                                       מזרעה מועצה מקומית

 כתובת: ___________                                                    2280700מזרעה 
 ____ מיקוד: _______                                                                                   

 
 

 בנקאית מס' ________________  הנדון: ערבות
 

אנו ערבים בזה  _____ )להלן : "הנערב"(  __________ כתובת: _______   ע.מ__________ ח.פ /  לפי בקשת __ 

 (,__________________במילים : ) ש"ח  ________________ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  

  -  למדד כמפורט להלן )להלן  הקרן  כוםבעים מהצמדת סבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנו"(  סכום הקרן"  -להלן  )

לביצוע עבודות   3/20220מס'  על פי מכרז פומבי    הסכםה  שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע  "(  הפרשי הצמדה "

   ותיקה ו ונה ה שכ ב   חבת חניות והר ותשתיות    פיתוח

לצרכן,    סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים  ערב.  הנ ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י  
 כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: המדד ( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 .15/04/2022 שהתפרסם בתאריך 2020 מרץ היסודי" : לעניין ערבות זו יהא מדד חודשהמדד  .א
י ערבות זו. מדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פההמדד החדש" :  לעניין ערבות זו יהא  .ב

כדלקמן: יחושבו  הצמדה  המדד    הפרשי  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  הצמדה  י יההיסודי  אם  הפרשי  לב ו  השווה  כפלת  מסכום 
 ק במדד היסודי. לבסכום החילוט מחו מדד היסודי להמדד החדש ההפרש בין 

כום הערבות ללא כל  י נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסד אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסו
 הפרשי הצמדה. 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   7תוך  הצמדה, ישולם על ידינו  סכום הערבות בתוספת הפרשי  
את    כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק   על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא 

 ם לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.   דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבי
לעיל, יעשה על ידינו דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים שיימסרו על    3התשלום כאמור בסעיף  

   .עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה
זו תישאר בתוקפה עד ליום ________ )ערבות  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה   90__  יום מתום תקופת החוזה( 

ידינו   על  זו צריכה להתקבל  פי ערבות  על  כל דרישה  כן, תדרשו את הארכת תוקף הערבות.  ומבוטלת, אלא אם 
 אריך הנ"ל. תבכתב עד לא יאוחר מה

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 
 

 בכבוד רב,   

 
 בנק _______ 
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 2 'ד נספח
 ערבות בדק  – כתב ערבות לקיום החוזה

 
 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז( 

 
 

 ________ __ בנק: ___                                                                               לכבוד  
 ___________ סניף: _                                                       מועצה מקומית מזרעה

 כתובת: ___________                                                    2280700מזרעה 
 מיקוד: ___________                                                                                    

 
 

 ת מס' ________________ ת בנקאיהנדון: ערבו
 

__________ )להלן המבקש( הננו ערבים לכם בזה כי כ"כ ________________________ על פי בקשת _____
ביום  לבינו  ביניכם  שנחתם   _______ מיום  החוזה  לפי  הבדק  לתקופת  האחריות  תנאי  אתכם  יקיים  המבקש 

ים ארבע  )במילים  ש"ח  45,000עד לסכום כולל של  הסכום    כלפיכם לתשלום כל______, ואנו ערבים בזה  __ ____
הסכום הנ"ל( שתדרשו מאת המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדק   -( )להלןוחמשה אלף שקלים חדשים

___ שנחתם בין  ___ לחוזה מיום ___________ בדבר ביצוע עבודות מסוג _________________  56לפי סעיף  
 המבקש וביניכם. 

הערב יהיהסכום  מתפרס  ות  שהוא  כפי  לצרכן,  המחירים  למדד  המרכזית צמוד  הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  ם 
 לסטטיסטיקה )להלן: המדד ( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 .15/04/2022שהתפרסם בתאריך  2020 מרץלעניין ערבות זו יהא מדד חודש  המדד היסודי" : "

 ערבות זו  דם לקבלת דרישתכם ע"פרסם קו:  לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפו דש""המדד הח

 
הצ כדלקמן:הפרשי  יחושבו  המדד    מדה  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  הצמדה  י יההיסודי  אם  הפרשי  לב ו  השווה  כפלת  מסכום 

 בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.  מדד היסודי להמדד החדש ההפרש בין 

הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל    הסכוםהחדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את    מדדאם ה 
 פרשי הצמדה. ה

ידינו  סכום הערבות בתוספת הפרשי   ישולם על  ידי ראש המועצה    7תוך  הצמדה,  ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על 
ותכם מבלי שתהיו חייבים  ו זכא כם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/אעליו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל  

 ום הערבות מאת הנערב.   לדרוש תחילה את סכ

 
לעיל, יעשה על ידינו דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים שיימסרו על    3התשלום כאמור בסעיף  

 כם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.  ודתידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפק
 

 יתנת להעברה או להסבה. ינה נ ערבות זו א
 

 קופה עד ליום ______ לחודש _____ שנת _____ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.ערבות זו תישאר בת 

  

 בכבוד רב,  
 

 בנק _______ 
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 3 'ד מסמך
 מסמך ביטוחים

 
 _ אריך: ____/___/__ ת

כדין, החל מיום מתן  הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח מורשית    על פי דין, על  מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או   מבלי לגרוע .1
הקבלן   של  ויצאתו  העבודות  של  הסופית  המסירה  ועד  ההתקשרות  תקופת  כל  המוקדם(ולמשך  )לפי  העבודות  לביצוע  האישור 

בודות לרבות תקופת  ת לאחר סיום העחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספוות מקצועית ו מהאתר )לפי המאוחר( )לעניין ביטוח אחרי 
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )"אישור    4נספח ד'  ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כ    העבודות והבדק(, פוליות

 ן", בהתאמה(.להלן: "ביטוחי הקבל 2עריכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 

 וליסה.ביטוח על פי הפהרשות הינה המוטה לקבלת תגמולי 
)שבעה( ימים ממועד החתימה על ההסכם הזה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר   7וחר מ על הקבלן להמציא לידי הרשות, לא יא

וליסה בגין ביטוח  ר העתק מן הפהעבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן. לדרישת הרשות, על הקבלן למסו
 . עבודות קבלניות

ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי הרשות, אישור עריכת ביטוחים   )שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת  7-אוחר מ כמו כו, לא י 
אר  תקופה  למשך  )או  ההכם  פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  וכן  נוספת  לתקופה  תוקפו  הארכת  בגין  לעיל  יותר  כאמור  וכה 

 ורט בנספח זה(. כמפ
 

 וחים הבאים: לערוך את הביט בנוסף, על הקבלן .2

ב 2.1 דין  פי  על  כנדרש  חובה  עקב  ביטוח  שלישי  צד  של  רכוש  בגין  אחריות  ביטוח  וכן  רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופית  פגיעה  גין 
 בגין נזק אחד.    ₪ 400,000השימוש בכלי רכב עד לסך 

אילו נערך ביטוח צד  כ   ₪  400,000של  אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך  לישי כאמור,  לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד ש
ביעה מצד שלישי כנגד הרשות או מי מטעם הרשות, בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור,  ג' כאמור. ככל שתוגש ת

 על הקבלן לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור. 

ת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן  מי מטעמו במסגרבבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או    ב אשר ככלי הרביטוח מקיף, לכל   2.2
 להלן. 13שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו ובלבד שיחול האמור בסעיף  הזכות

בחינת דרישה מזערית המוטלת  הביטוח הנה ב בנספח זה, לרבות אישור עריכת    מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט .3
פוט על הק ו/או בלן, שאינה  זה  לפי הסכם  חבותו  ו/או דרישה כלפי    רת את הקבלן ממלוא  לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה  או 

הכיסוי   היקף  ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  הרשות  מטעם  מי  ו/או  הרשות 
 ל ידי הקבלן. טוחי שהוצא עהבי

הק .4 של  הרכוש  סעיף ביטוחי  יכללו  לתחל   בלן  המבטח  של  זכותו  על  ויתור  בדבר  הרשות,  מפורש  מטעם  מי  ו/או  הרשות  כלפי  וף 
 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ה  .5 האחריות  ו על הקבלן  דמי הביטוח  לשאת בתשלומי  בביטוח בלעדית  הנקובים  העצמית  המפובסכומי ההשתתפות  רטים  י הקבלן 
 הסכם זה. על ידי הרשות מכל סכום שיגיע לקבלן על פי נתונים לקיזוז בנספח זה. סכומים אלה יהיו 

תנאי   .6 את  וכן  העבודות  ביטוח  עם  בקשר  שייערך  החיתומי  הסקר  המלצות  )לרבות  הקבלן  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  הקבלן  על 
ם לפי הצורך, כך  ה, מדי פעם בפעיטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זת פוליסות הבהמיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(, להאריך א 

תק  כל  במשך  תקפות  למועד תשלום  שתהיינה  עד  או  מהאתר  ויציאת הקבלן  העבודות  של  המסירה הסופית  ועד  ההתקשרות  ופת 
כל תקופה בה עשויה    כם זה, ולמשךחשבון סופי ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהס

שנים נוספות לאחר סיום    3ועית וחבות מוצר, למשך  הוראות הסכם זה )לעניין ביטוח אחריות מקצ  על הקבלן על פילחול אחריות  
 העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(.

מתם ואין בהם כדי להטיל  שור בדבר התאמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אי .7
כ הרשות  אחריות  על  אלשהי  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  אחריות  את  לצמצם  האמור  או  בין  התאמה  אי  של  במקרה  דין.  כל  פי  על  ו 

מנת   על  האמורים  הביטוחים  לשינוי  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  לבין  הקבלן  ביטוחי  בהעתק  או  הביטוח  באישורי 
 . ראות הסכם זהלהתאימם להו

חים נוספים או  ובלן או לערוך ביטטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקחיב את היקף ביככל שלדעת הקבלן קיים צורך להר .8
משלימים, על הקבלן לערות הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל  

 ק בזדון.י אדם שגרם לנזמי מטעם הרשות, המפקח, למעט כלפ כלפי הרשות ו וויתור על תחלוף

 ק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלנו המשנה של הקבלן.על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פר .9

ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת .10 כי    במידה ויועסקו על  העסקתם 
ר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני  ן הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעד לפעילותם. למע  נם אוחזים בביטוחים נאותים ביחסהי

 משנה מוטלת על הקבלן. 

או   .11 לגופו  נזק  או  אובדן  פגיעה,  מניעת  לשם  הנדרשים  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  מטעם  והבאים  הקבלן  על 
ע מהאמור בכל  דרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרובמיוחד לקיים סאו גוף בקשר עם ביצוע העבודות ו שו של כל אדם  לרכו

מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  
עובדי ושליחי הקבלן יהיו  יל, באופן שכל  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעלעיל ובעיקר    התקנות וכדומה, שהותקנו על פי החוקים 

 תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל. בכל עת ובמשך כל  

עלול להיגרם לר .12 לנזק אשר  או  ואת כל הבאים מטעם הרשות, המפקח מכל אחריות לאבדן  כוש  הקבלן פוטר במפורש את הרשות 
יצוע העבודות וכן לנזק  ז, כלים ומנופחים( לאתר העבודות ובמסגרת ב)לרבות כלי רכ  הקבלן או מטע או עבור הקבלן   י יד המובא על  

אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות  
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נזק כאמור, אולם הפטור האחריות לא    לעיל בגין   וריםאמעל טענה או דרישה כלפי מי מה   ולקבלן לא תהא העצמית הנקובה בביטוח  
 טובת אדם שגרם לנזק בזדון.יחול ל

לאישור כריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך    2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים  
 ך הביטוח בגינו במלואו. חול כאילו נער הפטור המפורט בסעיף זה י

יטוח על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות  זאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ר בפק, מוסכם בלמען הס .13
שתגמולי    לה לתביעה או במקרהיהמוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את הע

ו תביעה כלפי  או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה א  רם, נתבע, נפסקק שנגסוי הפגיעה או הנז יקים לכייטוח אינם מספ הב
 הרשות והבאים מטעם הרשות לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.

שעליו, .14 מה  וכל  הפרויקט  של  חלק  כל  קימום  בגין  ביטוח  דמי  יתקבלו  בו  מקרה  בכל  כי  בזאת  הבי  מובהר  דמי  כאמור  יהיו  טוח 
 אותו נזק שבגינו שולמו. קימום ושיקום   מיועדים אך ורק לצרכי 

לעדכן את סכום הביטוח    הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובההיה ובמהלך תקופת   .15
 ידית, ולשלוח לרשות את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור. בפוליסה מ

במק .16 מקרה,  ה בכל  ידי  על  העבודות  תופסקנה  בו  השלמתרה  טרם  מקבלן  אישור  להמציא  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל  מבטחת  ן 
לעיל, בידי הרשות ו/או כל גוף אחר שהרשות יורו עליו וזאת   1הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף

 כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

ם או בעל זכויות  , כל גור1שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  בודות קבלניות  על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח ע  לדרישת הרשות,  .17
 שלרשות קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשל המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

ועד לא  ישור הביטוח במ . על אף האמור לעיל, אי המצאת א הפרה של ההסכםנספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה   .18
 ימים ממועד בקשתה של הרשות בכתב להמצאת אישור כאמור.  10חלפו תהווה הפרה יסודית אלא אם 
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 4 'ד מסמך
 אישור קיום ביטוחים 

 
 אריך: ____/___/___ ת

   כבודל

 המועצה"( : ")להלן מזרעהצה מקומית  מוע

   מזרעה

 א.ג.נ.,

 ______________________)"המבצע"( ___ :הנדון

 

מ שם  הננו  על  להלן  המפורטים  הביטוחים  את  ערכה  חברתנו  כי  בזאת  לאשר  מכרז עם  בקשר  המבצע  תכבדים 

פיתוח  3/20220 עבודות  חניות והר ותשתיות    לביצוע  הנלווים  ו  חבת  השירותים  בין  השירותים "  )להלן: כן   ,)"

 "( כמפורט להלן:הסכםה)להלן: " בצעהמ ןהסכם שנערך ביניכם לבי היתר, בקשר עם  

 ______________  עד ליום_____________  תקופה מיום___ ל_________ מס'פוליסה  .א

  עבודות קבלניות

ו/א פיתוח  ו/או  תשתית  עבודות  לביטוח  קבלניות  עבודות  וביטוח  בנייה  פולי/ו  גינון  מספר    סה או 

 : להלןאת פרקי הביטוח   ______________________ הכוללת

המבטחת אשר לא פוחת מתנאי כלל    חברההאו נוסח מאוחר יותר של    2013רכוש, לפי תנאי ביט  ביטוח    -פרק א'  

________₪ בכפוף "המבוטח" בסכום ביטוח של _במלוא ערכן את כל העבודות המבוצעות על ידי    ביט, המבטח

נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח סיס  על ב  הרחבותלרבות  ₪ לאש וכל נזק אחר    20,000עצמית בסך    להשתתפות

 לן: כמפורט לה

 השתתפות עצמית  גבול אחריות/פירוט ההרחבה ת הכיסויבחרה 

 ותכולתםמבני עזר  1

פריטים העולים על    -מתקנים וציוד קל  

 סו ₪ לא יכו 60,000

ל השווה  ביטוח   10%  -בסכום 

   ₪ 500,000אך לא פחות מ 

העצמית   בהשתתפות  כלול 

 זה  בפרקהרגילה 

ל רכוש סמוך 2 השווה  ביטוח   10%  -בסכום 

 ₪  500,000אך לא פחות מ 

מינימום    -מהנזק    20%

20,000  ₪ 

באחריות    םידבו ע  ו ילע  שוכר 3 או  השייך 

 יחיד המזמין 

ביטוח   לבסכום   10%  -השווה 

 ₪  500,000אך לא פחות מ 

מינימום    -מהנזק    20%

20,000  ₪ 

לבסכ פינוי הריסות  4 השווה  ביטוח   10%  -ום 

 ₪  500,000אך לא פחות מ 

העצמית   בהשתתפות  כלול 

 הרגילה בפרק זה 

 

 
 

ל רכוש במעבר ומחוץ לאתר  5 השווה  ביטוח  ה 10%  -בסכום  בהשתתפות  עצמית  כלול 
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 הרגילה בפרק זה  ₪  500,000אך לא פחות מ 

עבודה  כתוצאה  עקיף    נזק 6 מתכנון, 

 וחומרים לקויים 

מינימום    -  מהנזק  10% מלא סכום ביטוח 

20,000   ₪ 

ישי 7 עבודה  כתוצאה  ר  נזק  מתכנון, 

 וחומרים לקויים 

ל השווה  ביטוח   10%  -בסכום 

 ₪  500,000אך לא פחות מ 

מינימום    -מהנזק    10%

40,000   ₪ 

ל שחזור מסמכים  8 השווה  ביטוח   10%  -בסכום 

 ₪  500,000לא פחות מ  אך

העצמית   בהשתתפות  כלול 

 זה  הרגילה בפרק

דחופות 9 האצה  /הוצאות  ו/או  מיוחדות 

תי נזקים  של  הוצאות  )לרבות  קון 

לילה,   עבודת  אוירי,  יבוא  מומחים, 

עבודה בשבתות וחגים והוצאות משלוח 

 (מיוחדות

מ   20% יותר  ולא  מהנזק 

5,000,000  ₪ 

העצמית  כ בהשתתפות  לול 

 בפרק זה הרגילה 

פיקוח   10 ניהול,  מדידה,  תכנון,  הוצאות 

הכנת   לאחרוהשגחה   והוצאות  נזק, 

 תביעה 

השו  ביטוח  לבסכום   10%  -וה 

 ₪  500,000אך לא פחות מ 

העצמית   בהשתתפות  כלול 

 הרגילה בפרק זה 

מינימום    -מהנזק    20%  כלול נזק בזדון /פריצה/גניבה 11

סימום  מק  ₪   20,000

100,000   ₪ 

ביום    10% כלול אדמה רעידת  12 העבודה  משווי 

  ₪   30,000מינימום    -הנזק  

 ₪   5,000,000ומקסימום 

מינימום    -מהנזק    5% כלול נזקי טבע  13

ומקסימום    ₪   10,000

100,00   ₪ 

או   14 שביתות  אזרחיות,  ומהומות  פרעות 

 השבתות 

 כלול
  

   כלול ם(יו 120יום )   90הפסקת עבודה מעל   15

 

ה  דיםביטוח חבות מעבי .ב עובדים  על פי פקודת    מבצעסקים על ידי המוע המבטח את חבות המבצע כלפי 

, בגין מוות ו/או נזק גוף  1980  -ם  "פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התשהנזיקין )נוסח חדש( ו/או על  

נפשי   נזק  ועקב  עלו/או  כדי  תוך  מחלה  או  מתאונה  כתוצאה  השירותים  ובד  של ביצוע  אחריות    בגבול 

ו  ₪  1,000,000 לתובע,  חדשים(  שקלים  מי)שנ  ₪  2,500,000  -)מיליון  שקלים  י  אלף  מאות  וחמש  ליון 

לעניין קרות  המועצה היה וייקבע,  ורחב לשפות את  מביטוח. הביטוח  הלתקופת    סה"כחדשים( למקרה וב

תנת  כלפי מי מעובדי נוכלשהן  חובות מעביד  מוטלות    על המועצהתאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי  

 . השירות

 ______________  עד ליום ________ __ ה מיוםתקופל ____________ פוליסה מס'
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לכל  ו/או נזק שייגרמו  אובדן  בגין  המבטח את חבות המבצע על פי דין,    י צד שלישיביטוח אחריות כלפ .ג

גוף ו/או  השירותים    אדם  מתן  במסגרת  או  עם  שלבקשר  אחריות  שקלים  ₪  1,000,000  בגבול    )מיליון 

   טוח. ביהלתקופת  מקרה ובסה"כ( לחדשים

ון או במשקה, חבות בגין קבלנים,  מכל דבר מזיק במזלהגבלה בדבר חבות הנובעת  פוף  כ   אינוביטוח זה  

המועצה  את    שפותורחב ל. הביטוח מ מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף  תביעות  קבלני משנה ועובדיהם ו

וף לסעיף  את בכפ וזהמבצע ו/או מי מטעם המבצע  דלי  למעשי ו/או מח  אחריות שתוטל על המועצהבגין  

 .  תצולבאחריות 

 ______________  עד ליום________ __  ה מיוםתקופל ____________ פוליסה מס'

 

 ללי כ

בפוליסות הביטוח   .1 על המבצע האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות 

 המפורטות לעיל. 

מוותרים על כל  אנו הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המועצה, ו  להמפורטים לעיהביטוחים  .2

 ף ביטוחי המועצה. ר שיתובדב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

המצוינת    לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח  המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים   .3

 , בדואר רשום.יום למועצה, בכתב  30, אלא בהודעה מראש של בהם

בהתאם   הינם  זה  באישור  המפורטים  באישלתנאהביטוחים  שונו  שלא  כמה  עד  המקוריות  הפוליסות  ז י  ה, ור 

 בד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.ובל

 

)חתימת  

 המבטח( 

)חותמת   

 המבטח( 

)תפקיד    )שם החותם(  

 החותם( 
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 5 'ד סמךמ
 הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור

 

 03/2022בקשר למכרז  

 חניות חבת  והר ותשתיות    לביצוע עבודות פיתוח

 : _____________ ך תארי

 

 אני החתום מטה: ___________________________________________________ 

 העבודה(  –ן ____________ )להל ___________________________מבצע העבודה: ______

 החוזה(; –_____ )להלן __לפי חוזה מס' ________________________________

 

 הרשות( כי עם קבלת הסך של:   -)להלן מזרעהת מקומית שובזה כלפי ר מצהיר ומתחייב  

_____________________ שקלים חדשים )הכולל את ההתייקרויות( והמהווה את שכר החוזה בכללותו, לא 

לפי הרשות בכל עניין הקשור במישרין כ  י כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהםתהיינה ל 

החוזה ו/או העבודה ו/או שכר החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין על  ם  בעקיפין ע  ו/או

 לטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל. כל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוח

 

 ביום ________________________.  רעהמזולראיה באתי על החתום ב 
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 6 'ד מךמס
 ( לחוזה 1)   67תעודת סיום חוזה סעיף 

 

 
 3/20220בקשר למכרז  

 חבת חניות והר ותשתיות    לביצוע עבודות פיתוח

 
 תאריך : ___________  

 
 

 
 ______________________________ אל : _______________

 
 

 _________________________ _מאת : __________________ 
 
 
 
 
 

אני מאשר בזה, כי העבודה בוצעה    ________________________של החוזה מס'    (  1)  67יף  על פי סע
ות רצוני  ונסתיימה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביע 

   .המלאה
 
 

 
 . ________________________השם

 
 

 חלקה : _________________ ממנהל ה
 

 
 ________. __ : ______חתימת הקבלן 
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 7 'ד מסמך
 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז 

 

 תאריך: _____________ 

 
 לכבוד 

 מזרעה מועצה מקומית  
 2280700 מזרעה

 הנדון: הצהרת הקבלן על קיומו של 

   חבת חניות והר ותשתיות    פיתוח צוע עבודותלבי  -3/20220ביצוע העבודה נשוא המכרז   ורךכוח אדם לצ

 _____ הח"מ,  חברה/ת"ז אנו  מס'  הקבלן(,  החברה/  )שם   ____________________

ע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם,  מצהירים ומתחייבים בזאת מבלי לפגו_ ___________________ 

 כלהלן: 

ונעסיומ  אנו מצהירים .1 ח אדם מיומן ומקצועי, במספר עובדים  תיד כוק בעתחייבים בזאת כי אנו מעסיקים עתה 

הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודה נשוא המכרז, במועדים ולפי לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי שיידרשו מעת לעת  

 . כרזל מטעם הרשות, כהגדרתם בחוזה קבלנים זה המהווה חלק מתנאי המע"י המפקח ו/או המנה

מצהירי .2 אנו  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  ומ בלי  מחסור,  תחייבים  כל  למרות  מספיק  עבודה  כוח  ברשותנו  כי  בזאת  ם 

של   כניסתם  מניעת  בשטחים,  סגר  שביתות,  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  השטחים,  מן  בפועלים  עתידי,  או  קיים 

 השטחים להגיע לעבודה.לי השטחים מכל סיבה שהיא ו/או כל מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועפועלים מ

בזאת  .3 מוותרים  טענעל    אנו  לרבות  כל  שהיא,  סיבה  מכל  מיומן,  עבודה  בכוח  ו/או  בפועלים  מחסור  בדבר  ה 

 לעיל; 2מהסיבות המפורטות בסעיף 

סיבה   .4 מכל  עבודה,  בכוח  ו/או  בפועלים  מחסור  כי,  לנו  ישמש  ידוע  לא  לעיל,  המפורטות  הסיבות  לרבות  שהיא, 

ו/אא  הגנה  צכטענה  פיגו  או  איחור  או  לעיכוב  סיבה  ו/או  כידוק  בור  מלא  לשהם  מילוי  אי  ו/או  העבודה  ביצוע 

 ובמועד של תנאי מתנאי החוזה. 

 

 חתימה + חותמת: _______________________
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 8 'ד מסמך
 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת

 

1.  

כתוצ הקבל  .א הנוצרת  שהוא  סוג  פסולת מכל  לפנות  בזה  מתחייב  עם הרשות(  אה מביצון  )להלן: ההסכם  עם הרשות  ע ההסכם 
 להוראות נספח זה, להלן. בהתאם הכול

 התחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם הרשות או מהוראות כל דין.  .ב

2.  

הרשות )להלן:    ו על ידי אתרי פינוי/ הטמנה מוסדרים ומאושרים על פי דין ו/א  הקבלן מאשר בזה כי קיבל מידי המנהל רשימת .א
 "אתר מורשה"(. 

ל אומדן בכתב של כמות הפסולת העשויה להצטבר כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות וכי האומדן  ר למנהי מסהקבלן מאשר כ .ב
 הנ"ל אושר על ידי המנהל )להלן: "האומדן"(.

3.  

חד מהאתרים המורשים  ורת עם אות לתוקף, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל חוזה התקשכתנאי לכניסת ההסכם עם הרש .א
 י"( )להלן: "החוזה עם האתר"(. הפינו "אתרהמופיע ברשימה )להלן: 

ייכלל בחוזה הנ"ל פנקס שוברים שישמשו כאסמכתא על פירוק פסולת במהלך כל תקופת ההסכם עם הרשות )להלן: השוברים(   .ב
 המוערכת באומדן. לפי כמות הפסולת

 על ידו: הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם  . ג

 ן ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל. פרק זמוי בכי הוא מתחייב לבצע הובלת פסולת לאתר הפינ .1

כי לאחר פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני המנהל את השובר המתייחס לאותה פריקה, מאושר על ידי   .2
 אתר הפינוי. 

לת  הפסוהו לקבלן, לרבות כל תשלום ביניים, בפינוי  שלום כלשכי המנהל יהא רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע ת .3
 צגת השובר כאמור. ובה

למען הסר ספק, כי המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו   .4
 ראות נספח זה.מתבצע לפי הוראותיו או לפי הו

י וזאת מבלי לגרוע משאר הווכות בהפשא בכל התוצאות וההוצאות הכריהקבלן  עם    ההסכם  ראותסקת העבודה כאמור 
 הרשות. 

4.  

על   .א יחולו  הפינוי  לאתר  הפסולת  ובפינוי  האתר  עם  בחוזה  הכרוכות  ההוצאות  כל  כי  בזה  מובהר  ספק,  הסר  למען 
 הקבלן בלבד. 

הקבל  .ב ספק,  הסר  זלמען  יהיה  לא  כלשהן  נוספת  לתמורה  הפיכאי  לאתר  הפסולת  פינוי  בגין  מעבי  לתמורה  נוי,  ר 
 ת.שנקבעה בגין ביצוע ההסכם עם הרשו

במ . ג י ובהר  הקבלן  כי  ו/או  יזה  זה  נספח  לרבות  הרשות   עם  ההסכם  להוראות  בניגוד  פסולת  לפריקת  באחריות  שא 
 בניגוד להוראות כל דין. 

הוראות ההסכם עם הרשות,  .ד לגרוע משאר  מפירוק  מבלי  יישא במלוא האחריות וההוצאות הנובעות  פסולת    הקבלן 
 ה או נזק בהתייחס לביצוע ההסכם עם הרשות. , הפרעפסקהאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עקב כל עיכוב, הכ

5.  

בתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ההסכם עם הרשות )למעט ביצוע מחויבות הקבלן לגבי תקופת הבדק ו/או   .א
ר הפינוי המעידה על סך הכול כמות  ה מאת אתאם חלות כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודהאחריות,  
 התעודה(. -הפינוי בקשר עם ההסכם עם הרשות )להלןבאתר  פירק הפסולת ש

 התעודה תשקף אץ כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור להלן. 

לאש .ב רשאי  יהא  או  המנהל  שיק ר  לפי  התעודה,  את  לאשר  בהתאם  שלא  הבלעדי,  דעתו  הפסולת  לסבירות  ול  כמות 
 הנקובה בה, לעומת האומדן.

עודת גמר ולהחזרת ערבות  תגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למתן  מנהל לור האיש . ג
 הביצוע.

עילה .ד כל  ו/או  תביעה  ו/או  כל טענה  לקבלן  תהא  לא  כי  בזה  עצם    מוסכם  בגין  הסכם  או  דין  כל  פי  על  כנגד הרשות 
 המגיע לקבלן מהרשות, כאמור לעיל.תשלום מכל ע את התשלום בגין פינוי ו/או בגין קיזוזו חובה לבצקביעת ה

6.  

בהתאם   .א פעל  לא  שהקבלן  כך  עקב  כלשהי  פסולת  לפנות  תיאלץ  והרשות  במידה  כי  הרשות  לבין  הקבלן  בין  ומוסכם  מוצהר 
בפינוי    כרוכותת כלשהן אשר לא תהיינה ת בהוצאו ו/או בהתאם להוראות כל דין, ו/או שהרשות נאלצה לשא   להוראות נספח זה

ו/פסול אי  ת  כך  או  לעשות  דרישה  שקיבל  מהיום  ימים  שבעה  תוך  כאמור  הוצאה  כל  על  הרשות  את  ישפה  הקבלן  פינויה, 
 מהרשות. 
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קנסות  ההוצאות אשר תהיינה כרוכות: בפינוי פסולת כלשהי; ב  למען הסר ספק, הוראות ס"ק )א( לעיל תחולנה, בין השאר, על .ב
פינושי בגין  מטעמה  מי  ו/או  הרשות  כנגד  הפ יפסקו  וי  ו/או  /סולת  זה  נספח  הוראות  פי  על  כנדרש  פינויה  ו/או  פינויה  אי  או 

 הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד. 

ת נספח  הא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבלן בהתאם להוראמובהר ומוסכם בזה בין הקבלן לבין הרשות כי הרשות ת . ג
לקז ולא תהא  לקבלן ממנה,  או  כל טענבלן  ה מכל תשלום המגיע  דין  כל  פי  על  הרשות  כנגד  עילה  כל  ו/או  כל תביעה  ו/או  ה 

 הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל. 

ות כנגד  ספח זה כדי לגרוע מכל סעד או זכות העומדת לרשות הרשלמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נ .ד
 הקבלן על פי כל דין או הסכם. 

 
 עמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:בזה ל ב/יםאני/ו מתחיי

 
 ______________________________________ 

 מורשי חתימה של הקבלן + חותמת 
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   9' דמסמך 
 שבון בנק של המציע פרטי ח

 
 

 לכבוד 
 מחלקת גזברות 

 מזרעה ומית מועצה מק
 

  א.ג.נ,  
 

 ________  __________________________תשלום: ___  ביצוע החברה/שותפות/עסק שם

 

 ___,פקסימיליה ______________________,טלפון _________  _, מיקוד __________  ישוב

 

 _____________________ זהות:  מורשה/תעודת  מס' עוסק 

 

 : תשלומים להעברת הבנק פרטי

  סניף ____________ מס'  _________________ ק הבנ שם

 ___________________ הבנק  כתובת

 בבנק ___________________  ן -ח מס'

 

 ידינו על להחזירם  ,הבנקאית ההעברה באמצעות בחשבוננו כספים בטעות ויופקדו בזה, שבמידה מתחייבים הננו

 .שהוי ללא  מזרעהמועצה מקומית  לגזברות

  ___________ ______ 

 ת חותמ + חתימה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עו"ד/רו"ח אישור
 

 המציע כי חתימת ______________ מאשר/ת -מ  ________ .ר.מ __________________ ח"ד/רו"עו אני

 .דין כל  פי על המציע  של המחייבת חתימתו הינה לעיל

 
  ________________   ___ _______________ 

 עו"ד/רו"ח  תאריך  
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 10נספח ד' 
 שעת חירוםהתחייבות לעבודה ב

 
 תאריך ___________ 

 
 לכבוד  

   מזרעהומית  צה מק מוע
 
 

 שלום רב,  
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
"(, בהתאם לחוזה דותעבו)להלן: "ה    חבת חניות והר ותשתיות    לביצוע עבודות פיתוחספקים לכם  הואיל ואנו מ

 ; 3/20220רת מכרז )להלן: "החוזה"( במסגמיום _______ עליו חתמנו איתכם 

כ" מוכרת  והמועצה  חיוני והואיל  למועצה מפעל  נדרשים  והשירותים  קיומים"  שירותים  למתן  כ"מפעל  ו/או   "
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;

 
 מן:לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלק

 
 .  ף ושוטף, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירוםים למועצה, באופן רציאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירות .1

 
מת .2 פי  אנו  על  התחייבויותינו  יתר  כל  את  ולקיים  ושוטף,  רצוף  באופן  החוזה,  נשוא  השירותים  מלוא  את  למועצה  לספק  חייבים 

שבה  בתקופות  גם  היקפם,  במלוא  שבהםהחוזה,  חריגים,  ושעות  בימים  לרבות  חירום,  מצב  יוכרז  אספקת   ן  ידכם  על    תידרש 
 השירותים. 

 
 יל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.  ויותינו לעאנו מתחייבים למלא את התחייב .3

 
והפרתה תחשב להפרה   .4 נפרד מהחוזה  ובלתי  זה מהווה חלק מהותי  כל  התחייבותנו שבכתב  יסודית של החוזה, המקנה לכם את 

 כל דין.   הקבועים בחוזה ועל פי הזכויות והסעדים 
 

לס .5 שנדרש  ככל  לעיל  לאמור  למועצבנוסף  לרשות  ייע   להעמיד  מתחייבים  ,אנו  היישוב  תושבי  כלפי  וחובותיה  תפקידה  למילוי  ה 
 המועצה את כל הידע היכולת והאמצעים העומדים כדי לסייע למועצה.

 
 
 

____ ___________        _______  _____________   ______ _____________ 
 שם החותם מטעם הספק      טלפון                                כתובת הספק                ספק שם ה  
 
 
 
 

 _________________            תאריך: ______________ 
 חתימה + חותמת                    
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 11נספח ד' 
 טופס אישור שינויים / תוספות

 
 

 יך ______________ תאר

 קשה לאישור שינוי / תוספת מס' __________ טופס ב

 המפקח/נציג המועצה(  )יוגש ע"י

 מס' הפרויקט: ______________    ____________ שם הפרויקט: _________ 

  ________________ שם הקבלן

 שם המפקח: _______________   _____  ____ ________ שם המתכנן: ____

   _______________מינלי ערך חוזה נו 

 ₪  ___________ :"כ ערך השינוי/ התוספת המבוקש/תסה

 ₪   ___________ :כ ערך שינויים / תוספות שאושרו עד היום )למעט בקשה זו("סה

 ₪  __________ :סה"כ ערך חוזה + התייקרויות + שינויים שאושרו עד היום )למעט בקשה זו(

  _________ :% החריגה מסכום החוזה הנומינלי

 .וכל אסמכתה רלוונטית לאישורו(  רניתוח מחייש לתאר את מהות השינוי והסיבות לו, לצרף תיאור הבקשה: )

על הפרויקט:     המפקח

___________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________  

  _____________ 

 מת המפקח חתי

 ן:המתכנן/ פיקוח עליו

___________ ________ ___________________ ______________________________

___________________________________________________________________ _ 

  __________________ 

 חתימת המתכנן/ פיקוח עליון  

 מהנדס המועצה: 

 ___________________________________________________________________ __________ __

 ___________________________________________________ ______ 

  __________________ 

 מהנדס המועצה חתימת   

  ______________   חתימה     : מאשר/לא מאשר גבר המועצה

 

 ______________   חתימה     : מאשר/לא מאשר ראש המועצה

 הערות ודברי הסבר: 

  לצה בלבד.  מ נן הינן ההערות המפקח ו/או המתכ 

 


