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 מהות המכרז/ החוזה  .1

עדי   פארקבפיתוח   "העירייה"( מבקשת בזה הצעות לביצוע עבודות  –)להלן  כרמיאלעיריית 

,  וי  ריצוף  וסלילהחיפ בנייה, חשמל , עפר,   עבודות   שתכלולנה   בכרמיאל   משפחה ל

להלן "העבודות"(  הכל כמפורט במסמכי  ) והתקנת מתקן נינג'ה הצללה , דשא סינטטי ,  

 ימנו. מ המכרז/ החוזה המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד 

 

 

  : מסמכי המכרז/ החוזה .2

 

המפורטיהמסמכי א. המכרז/החוזה  ם  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה,  ם 

 ותנאיו: 

 . א'מסמך  -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1

 '.1מסמך א –ים נתונמועדים ו טבלת ריכוז  .2

 '.במסמך  –הצהרת והצעת הקבלן  .3

 מסמך ג'  –חוזה על נספחיו  .4

 .'דמסמך  –נוסח ערבות בנקאית למכרז   .5

 '. המסמך  -מפרט טכני  .6

 .'ומסמך  -כמויות כתב  .7

 . 'זמסמך  –נספח ביטוח  .8 

 .'חמסמך  –נוסח ערבות בנקאית לביצוע   .9

 .'טמסמך  –נוסח ערבות בנקאית לטיב    .10

 .אינו מצורף –מפרט כללי בהוצאת הועדה הבין משרדית .11

 '. ימסמך  –למכרז ו/או לביצוע העבודה   תכניות .12

 '.יאמסמך  –ופים ציבוריים לפי חוק עסקאות גתצהיר המציע  .13

 .'בימסמך  –הצהרת היעדר זיקה  .14

חוב , מתקני כושר ,גידור  פיתוח , גינון והשקייה , ריהוט ר  –.        מפרט מיוחד 15

 סלילת כבישים 

 

 

 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 ".המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי  ב.

 םעדיפות בין מסמכי .3

 

דו ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  לבין  -בכל  בינם  החוזה  מסמכי  בין  משמעות 

 עצמם, יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות הבא: 

 

 - י תשלוםעדיפות לצרכ א.

 

במסמכים   והדרישות  התיאורים  בין  שונה  פירוש  ו/או  סתירה  של  במקרה 

 הסכם. תגברנה הוראות הזכאי הקבלן   הלעניין התמורה ל השונים,  

 

 -עדיפות לצרכי ביצוע  ב.

 

במסמכים   והדרישות  התיאורים  בין  שונה  פירוש  ו/או  סתירה  של  במקרה 

על הפרטים וההוראות המחייבות    , יחליט המפקחביצוע המבנההשונים, לצורכי  

 לצורך הביצוע והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל. 

 

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .5

העונים בעצמם על הדרישות המצטברות הבאות ואשר   ניםקבלרשאים להשתתף במכרז   

 הציגו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו, כדלקמן : 

 

מקצועי    בפנקס הקבלנים  בסיווג    הגשת הצעתם למכרז   במועדקבלנים הרשומים   .א

ושהינם בעלי סיווג על פי ההיקף    )כבישים, סלילה ופיתוח(  200ראשי     בענף  1-ג'

וזאת  הכס להצעתם  המתאים  הנדסה  פי  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על 

 . -1969בנאיות תשכ"ט

 . אשר הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים על פי החוק מציע .ב

 שהשתתף בסיור קבלנים. מציע  .ג
 

 

 זהתקופת החו /גמר ביצוע העבודה .4

 

המועד    מיוםיום    150  המועד לגמר ביצוע העבודה על פי המכרז/החוזה הוא תוך א. 

 . כרזהנקוב בצו התחלת עבודה והוא מהווה תנאי עיקרי להשתתפות במ

 

 . ( לחוזהב) 5בסעיף בפרק א' במסמך ג'  תקופת החוזה תהא כקבוע לחלופין  ב. 
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 הגשת ההצעות         .6

 

וכשהיא   כנדרש,  ידו -על שמולאה   לאחר  עותקים    בשני תוגש   המציע הצעת  6.1 

כן, -. כמובתוך מעטפה שעליה מצוין מספר המכרז בלבד ידי המציע-על חתומה  

י המציע  יד-כשהם  חתומים  על  המכרז מסמכי  כל  של    עותקים  שני יצורפו  

 במקומות המסומנים. 

 

  

  ,בכתב הכמויותידו -המוצעים עלהמחירים את על המציע לפרט  א. 6.2 

 לטופס ההצעה. ואת הסיכום להעביר לסכמם                                          

 להסרת ספק, מובהר כי המחיר כולל את כל עלויות המציע. ב.  

 הצעה וכן כל מסמך ממסמכי המכרז,  על המציע לחתום על טופס ה ג.  

 והמיועד לחתימת המציע.  

יוכנסו למעטפה     כל מסמכי המכרז בצירוף המסמכים המצוינים לעיל, 

 אה למציע. שהומצ  

 

ומושלם של כל הפעילויות ההתחייבויות ללא   6.3  הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא 

 פי מסמכי המכרז. -יוצא מן הכלל שעל המציע לבצע על 

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  6.4 

 

הזוכה במכרז לבין  הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין   6.5

 העירייה.  

 

 : חתימות נדרשות      .66  

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. –יחיד  •

שי • אגודה  או  רשומה  )להלן:"תאגיד"(  חברה  מספר    –תופית  יחתמו 

שמם   יהמינימאלהמנהלים   ציון  תוך  התאגיד  את  לחייב  כדי  הדרוש 

חותמת את  ויצרפו  התאגיד  כתובת  תצורף ה  המלא,  כן,  כמו  תאגיד. 

 ת החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.וכהוכחה על ז

 

 , כל המסמכים  לעיל 5נדרשים בסעיף  בנוסף למסמכים ה להצעה יצורפו .76

 בתוך מעטפת המכרז המצורפת למכרז זה.   6.13-6.1הנדרשים בסעיף                

 

ק את הפרטים שנמסרו על ידו ולקבל  בדוהמציע מאשר בהגשת הצעתו לעירייה ל 6.8

 חוות דעת מהגורמים אשר לקחו חלק בפרויקטים שבוצעו על ידו.

 

 בסיווג ובענף כנדרש    בדבר היותו קבלן רשום  להצעתו אישור לצרףעל המציע         6.9   

 לעיל. א'  5בסעיף                  
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 עוסק מורשה. להצעתו אישור בדבר היותו לצרףעל המציע      6.10

 

   גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  עסקאותלפי חוק עדכני אישור  לצרף על המציע     6.11

 תצהיר לפי החוק הנ"ל.תוכן -1976התשל"ו חשבונות(             

 

 להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם   יצרףמציע שהוא חברה בע"מ,      6.12        

 ברות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה. חה                     

 

 העתק קבלה של רכישת מסמכי המכרז יצרףהמציע     6.13

 

 תהא העיריה רשאית לפסלה. העיריה –ם הנדרשים ירפו אליה האישורהצעה שלא יצו

 תהא רשאית לדרוש השלמת מסמכים.

 

 ערבות למכרז  .7

נפרדת  עט במלהצעתו    יצרףהמציע   .א בנקאית  פה  כדין  אוטונומית  ערבות  חתומה 

 .בישראל  נוסח מקובל בבנק מוכרלפי  

 התנאים הבאים: בכלהערבות תעמוד   

 . ש"ח 000,50הערבות תהא על סך של  .1

 הערבות לא תהא צמודה למדד כלשהו!  . 2

 .  2.2.20282 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .  3 

ה  .4 פי דרישת  ועל  ך תוקפה של  עירייה, מתחייב המציע להאריבמידת הצורך 

 יום נוספים. 90עד   נוספת  לתקופה    הערבות

לאחר    ימים   10תוך    לתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוטתהיה ב הערבות  .   5

 של העירייה. צדדית -פניה חד

הערבות ב.  לנוסח  מחייבת  לא  דוגמא  מצורפת  זה  המשתתפים  הוראות    -למסמך 

רשהמציע    .ה'מסמך   להיצמד  ים  מחויבים  לא  אך  לדוגמא  בנוסח  להיעזר  אים 

של בנק מוכר   מקובללנוסח שלו. חובה על המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח 

להוראות    7ה במדויק על כל הדרישות  המפורטות בסעיף זה )סעיף  בישראל העונ 

 למשתתפים( 

שיחתם        .ג לאחר  נתקבלה  לא  שהצעתם  למציעים  תוחזר  מי  הערבות  עם  חוזה 

 כזוכה.  העירייה שיקבע ע"י

לעיל       .ד המפורטות  הדרישות  כל  על  העונה    , ערבות  אליה  תצורף  שלא   –הצעה 

 . תיפסל ולא תדון כלל
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ו  .ה העירייה  של ראש  בכתב  בהודעה  להארכה  ניתן  יהיה  ההצעה  ערבות  או  /תוקף 

בקב צורך  ללא  לבנק,  צדדי  חד  באופן  מטעמם  מי  או  העירייה  הסכמה  גזבר  לת 

 . לעיל 3א'   7 ( ימים נוספים מהיום הנקוב בסעיף90הנערב, לתקופה של )

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה.        8

ייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה  על המציע לס  א. 

 לאתר, את תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה. 

 המכרז. וד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי יע ללמ על המצ    ב. 

 הצהרות המציע  .9

פרטי  .א שכל  וכהצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו    הגשת 

היד כל  את  לו  יש  כי  לו,  ונהירים  ידועים  החוזה  ומסמכי  הניסיון,  המכרז  ע, 

מתאים, היכולת  המומחיות והמיומנות בביצוע העבודות, כי הינו בעל כח האדם ה

מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא    וכי הואהפיננסית, המשאבים  

במסמכי    -המכרז   כמפורט  השירו   המכרזהכל  ביצוע  במלואם  לרבות  תים 

וכי   התחייבויותיבובמועדם,  ביצוע  במיומנות    ומסגרת  יפעל  הוא  ההסכם  לפי 

שימו תוך  וביעילות,  בחריצות  גבוהה,  מקצועית  חומרים,  וברמה  אדם,  בכח  ש 

ם תוך שמירה  כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר, ברמה באיכות ובטיב מעולי

 זה.  מכרז ן והוראות על הוראות כל דין והקפדה לעמוד בדרישות כל תק

בשטח, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק  המציע מצהיר כי ביקר   ב.

מילוי לצורך  השטח  תנאי  ההסההתחייבויו  את  עפ"י    ,מצהיר  מציעה  כם.ת 

הבניה  מתחייב אתר  את  בדק  הוא  כי  כל    ,ומסכים  על  הקיימים  הבניין/נים 

ות המצויות בתוכו ואו הסובבות  את המערכ ומערכותיהם, את דרכי ותנאי הגישה  

 אותו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו. 

     הכרת   פרט כלשהו מפרטי המכרז או איבדבר טעות או אי הבנה בקשר לכל טענה   ג.

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.   -באתר  התנאים  

כמ ד.   והמחירים  הכמויות  בכתב  כלשהו  סעיף  מלוי  כי  אי  ואישור  כהצהרה  והו 

 מחירו נכלל במחירי יתר הסעיפים. 

יבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו ,תוך קיצור מקסימאלי של    זוכה ה ה.

 ת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה. ופתק 

 לא יתחיל בביצוע בטרם יאושר לוח הזמנים ע"י המנהל או מי מטעמו.   זוכהה ו.

      רישת דאש והעברת צוותים וציוד, מאזור לאזור עקב שינוי סדר העבודה שנקבע מר ז.

המנהל ו/או מי מטעמו עקב היתקלות במכשול או הפרעה כלשהי לא יהווה עילה   

 עה כספית כלשהיא. לתבי

המצוינות   ח. העבודה  עדיפויות  את  לשנות  עת,  בכל  רשאי,  מטעמו  מי  ו/או  המנהל 

י היחידה ו/או תביעות כלשהם  וזאת  ללא שינוי במחיר   זוכהבלוח הזמנים של ה 

 לתשלום נוסף.  

      לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו  מציעעל ה ט.

מפוזרים בהתאם לתוכניות, למצב בשטח ולפי החלטת המנהל  קטנים ובקטעים   

 ו/או מי מטעמו. 
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 אותו ו מחייבת  כם המתירה לקבלן א המציע מצהיר כי ידוע לו כי כל הוראה בהס י.

 להיעזר בשרותי צד שלישי לביצוע העבודה ו/או הקובעת כי שירותיו של צד                

 הקבלן   תשחרר את של המזמין, לא את אישורושלישי כאמור דורשת               

 ומחדליהם   ממחויבויותיו ואחריותו המלאה והבלעדית כלפי העירייה למעשיהם               

 כל הוראות הסכם המכרז על  של צדדים שלישיים כאמור ולביצוען המלא של            

 נספחיו.              

 מן התמורה ישולם לו ע"י עמותת שחלק מהותי כי ידוע לו המציע מצהיר בזאת      .    יא

 ציע מסכים לכך ללא כל  כפי שיקבע בהסכם המ ות וספורט כרמיאלבמרכז תר             

    אי.נת             

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

למחוק   א. למציע  לתקן  ו/אסור  לשנות  ו/או  דבר  או  להשמיט  ו/או  להוסיף  ו/או 

 . מכרזמסמכי המ

מחיקהה ב. שינוי,  בכל  לראות  רשאית  תהא  תוס תיקון    ,עירייה  או  השמטה  פת  , 

 המציע מתנאי המכרז. אסורה של  משום הסתייגות 

המצ ג. על  ספק,  הסר  בשולי  למען  לחתום  הביטוחיע  שינוי    נספח  עריכת  ללא 

בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של    כלשהו על גביו.

ה  המציע אישור  הביטוחיות    ביטוח על  הדרישות  את  להעביר  המציע  על  אולם 

ו ולאשר כי ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל  לגורם המבטח אות 

 א. להלן.  11לידיעת העירייה על פי הנוהל המפורט בסעיף  הסתייגות תובא

ע"י   .ד ההצעה  תתוקן  חשבונית,  טעות  בה  התגלתה  ההצעה  בדיקת  בשעת  אם 

אי התאמההעירייה.   על    ,נתגלתה  אי ההתאמה בהסתמך  ההנחה תתוקן  ,  אחוז 

את תתוקן    ויראו  בהצעתו  שתתגלה  חשבונית  טעות  שכל  הסכים  כאילו  המציע 

 כאמור לעיל. 

כמי שמוכן לספקה/לבצעה   .ה יראו את המציע  יחידה  ננקב מחיר  בכל מקום שלא 

 ללא כל תמורה. 

 

 הבהרת מסמכי החוזה  .11

 

למנהל אחזקה במנהל  , יודיע המציע בכתב 15:00בשעה   1.2022.191מיום לא יאוחר  א.

  אי על כל סתירות, שגיאות,  nahum_r@karmiel.muni.il מייל  ב שפ"ע 

שמצא במסמכי החוזה, ועל כל ספק שהתעורר אצלו   סר בהירותהתאמות או חו

הכלול במסמכי החוזה או הנוגע   כלשהו ןעניי למובנו של סעיף או פרט או   בקשר

 עבודות נשוא החוזה. ל

ל  ב. ימסור  לעיל,  כאמור  במכתב  הודעה  המציע  המסר  בכתב  מנהלו   .תשובות 

 סיכום סיור הקבלנים  להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה את  המציע יצרף  ג. 

 .  כשהם חתומים על ידו, ההבהרה  \לשאלות  והתשובות               
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של  המנהל  ד. עותק  ש   כל    ימסור  והתשובות  העירייה  נמסרו  השאלות  ידי  על 

כחלק בלתי    ויחתום בשוליהם,  , וכל מציע יצרפםלמציעים, לכל המציעים במכרז

 נפרד מהצעתו. 

שנתנו על ידי נציגי  י בהצעתו הסתמך על תשובות  המציע לא יהא רשאי לטעון כ ה.

והן צורפו להצעתו   העירייה אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה, 

 ד ממנה. כחלק בלתי נפר

 

 רכוש העירייה  -מסמכי החוזה  .12

 

זכויות הבעלים, זכויות  של העירייה וקניינה הבלעדי,    מסמכי החוזה הינם רכושה .א

הזכויו וכל  לעירי היוצרים  שייכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  האחרות    כרמיאל ית  ת 

 והם  

למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור    ₪    2,000תמורת סך של  למציעים    ותנמסר

מכי החוזה לא יעתיק אותם ולא  כרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסבמ

מאשר   יאוחר  לא  לעירייה  ויחזירם  הצעתו,  הגשת  למטרת  אלא  בהם  ישתמש 

להלן, וזאת בין שהגיש הצעה    16כאמור בסעיף    -האחרון להגשת ההצעות  המועד  

 אם לאו.  לעירייה ובין

מסמכי המכרז    רכישתם אשר  מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעי .ב

 בוצעה על שמם.  מהעירייה

 karmiel.muni.il באתר האינטרנט העירוני בכתובת:י המכרז ניתן לעיין במסמכ .ג

כי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות  הצעתו גלויה ו  המציע מצהיר כי .ד

ו, לאחר את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש לראות את הצעת 

 קבלת החלטה סופית  של ועדת המכרזים.  

 

 החלטות העירייה  .13

 

ממנה.   .א חלק  או  כולה  ההצעה  את  לקבל  הזכות  את  לעצמה   שומרת   העירייה 

  בפער בלתי סביר   רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה   רייה העי

 המכרז, אשר יוגש לועדת המכרזים.   מאומדן

 ותר או הצעה כלשהיא. קבל את ההצעה הזולה ביאין העירייה מתחייבת ל .ב

הצעות   .ג שתוגשנה  בין  ת  כשרוככל  הגרלה  לערוך  העירייה  באפשרות  זהות, 

 . הזהותוההצעות הכשרות  

או  רייה  העי .ד המכרז/החוזה  נשוא  העבודה  כל  את  לביצוע  למסור  רשאית  תהא 

 . הכל לפי ראות עיניה -הימנה  חלק

לפצל   ה. ו/או  לחלק  רשאית  קבלניהעירייה  מספר  בין  העבודה  ביצוע  פי  םאת  על   ,

 שיקול דעתה הבלעדי.

העבוד הו ו. היקף  מחירי    הפחת  ישונו  לא  שונים,  קבלנים  בין  העבודה  חולקה  או 

 לפרטיהם בגלל השינוי או הפיצול.  מציע עה של הההצ

העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות   ז.

 במועדים המפורטים במכרז. בטיב מעולה, ו
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בתיאום עם משתתפים אחרים אם  ועדת המכרזים תפסול כל הצעה אשר תוגש   .ח

 אחר כל דרישות המכרז. יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא

העירייה ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או   .ט

ה ו/או  מידע  ו/או  מסמכים  השלמת  פרטים  חלקם  ו/או  אישורים  ו/או  מלצות 

 ור לניסיונו ועמידתו בתנאי הסף. נוספים ו/או הבהרות נוספות בכל הקש

ות לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז  העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכ  י. 

 בכל פרק זמן שהוא, או לדחות את ביצועו למועד אחר ובאותו מועד לפרסם    

 זכה או  מכרז חדש וזאת גם לאחר שנמסרה הודעה למציע על זכייתו, ולמציע שי                           

 ו/או  או תביעות בקשר לכך, כלפי העירייה לכל מציע אחר, לא תהיינה כל טענות                             

 מי מטעמה.                            

 בת.רק חתימת העירייה על החוזה תהווה התקשרות מחיי יא. 

שור  החלטה על זכיית מציע לרבות הודעה למציע על כך, לא תשמשנה כאי 

 להתקשרות בחוזה עימו, והמציע לא יהיה רשאי להסתמך על כך.  

תהיה רשאית הן לפני חתימת החוזה והן בתקופת החוזה, להקטין את   רייההעי יב. 

 מוחלט. היקף החוזה  ו/או ולהוציא לפועל רק חלק ממנו לפי שיקול דעתה ה  

או להתקשר  כן תהיה העירייה רשאית לדחות את תחילת ביצוע החוזה ו/-כמו 

 לביצוע רק חלק מן החוזה. 

נות  יע שיזכה או לכל משתתף במכרז, טעבקרות האמור לעיל, לא תהיינה למצ  

 כלשהן כלפי העירייה או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק.   

כל סיבה אחרת ולמציע  מ תקציבית או  המסיב טל את המכרזהעירייה רשאית לב יג.   

אם לאחר בחינת ההצעות יתברר כי ההצעה   לתביעה בגין זה.  לא תהיה עילה 

העירייה רשאית , לפי שיקול דעתה    , תהיהמהתקציב המאושרהמתאימה גבוהה  

עד להיקף  של החוזה היקפו  הבלעדי, לבצע חלק מהעבודות ו/או לצמצם את 

והכל בהתאם    את העבודות נשוא המכרז  או אף לא לבצע כלל  המתאים  התקציבי 

 ולמציע שיזכה או לכל   לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז ות העבודה,למה 

 . מציע אחר במכרז לא תהיינה טענות כלשהן כלפי העירייה                          

רייה רשאית  אף אם ייחתם חוזה, בעקבות המכרז עם הזוכה במכרז, תהא העי 

 ו לבצע בשלבים  דעתה הבלעדי, לבצע חלק מהעבודות שבחוזה ו/א לפי שיקול 

כל ים או אף לא לבצע כלל ה עד להיקף התקציבי המתא ןו/או לצמצם את היקפ            

 ולמציע שיזכה או לכל    העירייה בנושא בהתאם לתקציב המאושר ולמדיניות 

 .ות כלשהן כלפי העירייהמציע אחר לא תהיינה טענ             

לא יהא הזוכה במכרז זכאי לבקש כי  טלו תוצאות המכרז ע"י העירייה, ואם יב יד.

ודה והחלטת  ה התקציבים לביצוע העבעמו בעתיד כשיהיו בידי העירייה תתקשר 

 הנה סופית ולא ניתן לערער עליה בכל דרך.  העירייה על ביטול המכרז 

עות מכל סוג  ינה כל טענות, דרישות ו/או תבי למציע, ו/או למי מטעמו, לא תהי 

 ימוש העירייה בזכותה זאת. ש העירייה בשל שהוא כלפי 

 ל. מתו לאמור לעי, מאשר את הסכבעצם הגשת הצעתו למכרז המציע 
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 חובת הזוכה במכרז  .14

 

  -יהא עליו לחתום על החוזה על כל מסמכיו  "הזוכה"( -)להלן זכה המציע במכרז  א.

ל העירייה  בכפוף  ידי  על  שיעשו  לשינויים  ו/או  לעירייה  ולה   -מחיקות  חזירו 

לזוכה בדבר זכייתו    7   חתום  כדין, תוךכשהוא   ימים מתאריך הודעת העירייה 

 .מכרזב

כאמור בס"ק א' לעיל את הערבות    המכרזעל הזוכה להמציא לעירייה עם מסירת   ב.

 (.ט' )מסמך   הבנקאית לביצוע

למפ ג. הזוכה  ימסור  תוך  כן  זמנים  לוח  בצו התחלת    10קח  הנקוב  ימים מהמועד 

ם להיות מפורט ויסודי, מחולק לפרקי זמן של שבוע ימים,  עבודה. על לוח הזמני

שלב פרוט  הסדרים  תוך  המשנה,  קבלני  של  פרטיהם  העבודה,  של  הביצוע  י 

לכלול אותו    –העבודה  ושיטות לביצוע   וכל פרט אחר שנהוג  על חלקיה השונים 

 נים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.בלוח זמ 

עם חתימ  ד. הזוכה  ימסור  ע"י  כן  חתום  ביטוחי קבלן"  "קיום  על  ת החוזה אישור 

 (.יא'נספח    -ת נספח הביטוחלהוראובהתאם  ) חברת ביטוח.

  ד' כולם או חלקם, -לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים קטנים א' ה.

לבט  רשאית  העירייה  ולח תהא  במכרז  זכייתו  את  המצורפת  ל  הערבות  את  לט 

 לעיל.  7להצעת המציע, כאמור בסעיף 

אי         ו. עקב  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  ישמש  הערבות  ההתחייבויות    סכום  קיום 

ה הגשת  עם  המציע  עצמו  על  הבנקאית  שנוטל  הערבות  בחילוט  למכרז.  צעתו 

שיעמדו לרשות העירייה כנגד    כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד

 המציע עם הגשת הצעתו למכרז. הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו  

למכרז זה יחולו  מסמכי המכרז וההצעה    וג ומין הכרוכה בהכנתסכל הוצאה מכל   .ז

 על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו. 

 

 חובה  –סיור קבלנים  .        15 

 המפגש  0010:בשעה  1.2022.112והוא יתקיים ביום  חובהקבלנים הינו  סיור     15.1              

 .  משפחה עדי לבפארק                           

 הצעתו של מציע שלא   .משתתפי הסיור יירשמו בתחילת הסיור אצל נציג העירייה    15.2              

 . מוסמך מטעמו תיפסל ולא תידון ידי נציג-השתתף בסיור קבלנים על                         

 

 םעדיהגשת הצעות, מו .61

 לעיל.  6כמפורט בסעיף   במעטפה הצעה גיש את הה על המציע ל א.

, שהופצו למציעים עד למועד הגשת  עדכוניםיקונים ו/או את המסמכים, לרבות ת  ב.

בעיריית    302חדר  רכזת וועדת המכרזים למירב שלג יש למסור ביד המכרז, 

 ,מספר המכרז ועליה מצויןבמעטפה כאמור לעיל   100קק"ל   ד'בש כרמיאל

 . ת המכרזיםשתכניסה לתיב 

 בטבלת הריכוז.  1-א'במסמך  המועד האחרון להגשת ההצעות הינו כמפורט להלן  ג.
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 מועד סיור קבלנים 

 א'  5כמפורט בסעיף 

 

 

 

 10:00שעה  12.12.2021

 פיצוי בגין איחור 
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 13:00שעה:  עד ה

 

 ערבות לביצוע 

 

 

 מהיקף החוזה  5%

 

 

 

 

 

 סך של    : ערבות למכרז

 בתוקף עד 

 ח ש"   50,000 

 28.02.2022 

 משך תקופת הבדק 

 

 

 ערבות לתקופת הבדק 

 שנים  3

 

 

 מערך ערבות ביצוע  50%

 

 

 

 

 

  ים הקובעים לצורך המכרז, בין אם מולאו במסמך * הנתונים המופיעים לעיל בטבלת הריכוז הינם הנתונ

 ממסמכי המכרז נתונים אחרים ובין אם לא מולאו כלל. 

  פיעים במסמך ממסמכייעים בטבלת הריכוז לבין הנתונים המובכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופ

 ז, יקבע האמור בטבלת הריכוז שלעיל.המכר
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 מסמך ב'

 

 

 

 

 לכבוד 

 כרמיאל ית רי עי

 

 א.נ.,

  20/2021מס'פומבי מכרז         הנדון: 

 

 עבודות פיתוח ומתקן נינג'ה  בפארק עדי למשפחה לביצוע

 

קרא  .1 הח"מ  מסמאני  את  בעיון  הכללתי  המפרט  הכלליים,  התנאים  לרבות  המכרז,  י,  כי 

הנוגעי ובשרטוטים  בתכניות  עיינתי  וכן  הכמויות,  כתב  ואת  המיוחד  הטכני  ם  המפרט 

 על כל נספחיו.  שבנדוןמכרז האת  -כולם יחד  -למכרז הנדון והעתידים להוות 

 

 אני הח"מ בקרתי באתר העבודה.  .2

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

הנ א. הידע,  בעל  נשוא  יהנני  העבודות  לביצוע  הדרושים  והמומחיות  סיון 

 מכרז/החוזה. ה

להשיג ב. בכוחי  יש  או  המ   ,ברשותי,  הציוד,  כל  האדם  את  וכח  החומרים  תקנים, 

בהת המכרז/החוזה  נשוא  העבודה  את  לבצע  מנת  על  לדרישות  הדרושים  אם 

 החוזה.  -ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך ג' 

ו/או ה  ג. על פי  התחי הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות  יבויות 

 . הוראות המכרז/החוזה

על ד. המוצעת  כל  -התמורה  לביצוע  בתמורה  הכמויות  כתב  בסיכום  כמפורט  ידי 

 של ____________ ₪ )במילים: _________  התחייבויותיי שבמכרז הינה סך

 ______________ ₪( בצירוף מע"מ.  

הכמוי .ה בכתב  ידי  על  שנרשמו  כפי  בהצעתי,  הכלולים  סופיים  המחירים  הינם  ות 

ההוצאות   כל  את  כוללים  מיוחדות    -והם  וסוג וביבין  מין  מכל  כלליות,    ן 

המכרז/החוזה   נשוא  העבודה  בביצוע  תנא  -הכרוכות  פי  המכרז/החוזה  על  י 

 לרבות רווח הקבלן. 

מתחייבת   .ו אינה  העירייה  כי  לי  והיא  ידוע  כלשהי  הצעה  או  הצעתי  את  לקבל 

 ת. רשאית לבצע רק חלק מהעבודו

 הצעת הקבלןהצהרת ו

הבנ .3 כי  מצהיר  החוזה הנני  מסמכי  כל  את  טיב    תי  העבודה,  אתר  וכי  לעיל,  המפורטים 

ידועים  ה העבודה  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  וכן  אליו  הגישה  תנאי  קרקע, 

 רים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. ומוכ
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 ם לי  יפורט בחוזה ישולשכפי לכך שחלק מהותי מהתמורה ואני מסכים ז.      ידוע לי 

 וע לי כי האחריות  המתנ"ס( ויד רמיאל )להלן:כעל ידי מרכז תרבות וספורט          

 תו  לאו בלבד ועל העירייה לא תחול כל אחריות  היה על המתנ"סת לתשלום חלק זה         

 תשלום.        

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי   .5

לפ החוזה,  ולמסמכי  ש המכרז  הכמויות  בכתב  שרשמתי  המחירים  להצעתי,  י  מצורף 

 לאה של העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה. ולשביעות רצונה המ

 

  7המפורטות להלן, וזאת תוך    אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 

  וא חתום ה, ולהחזיר את החוזה לעירייה כשהלחתום על כל מסמכי המכרז/החוז  א.

לרבות  כדין החוזה  מסמכי  כל  על  כחתימה  כמוה  אלו  מסמכים  על  חתימתי   .

בלת חלק  שיהווה  אחר  מסמך  וכל  והשרטוטים  התכנית  הכללי,  נפרד  המפרט  י 

 ממכרז/חוזה זה. 

החוזה   ב. תנאי  קיום  להבטחת  חתומה  בנקאית  ערבות  לכם    ל והכו  -להמציא 

 ים הכלליים. כמפורט בתנא

 המכרז/החוזה.זמנים כאמור בתנאי -להמציא למפקח לוח  ג.

 להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח.  ד.

 

ן או  לעיל כול  6בצע את הפעולות המנויות בסעיף  אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא א .7

ל רשאית  תהא  והעירייה  העבודה  לקבל  זכותי  את  אאבד  הערבות  מקצתן,  את  חלט 

ל שמצורפת  ההבנקאית  שבחילוט  לי,  ידוע  כן  זו.  בכל  הצעתי  לפגוע  כדי  יהא  לא  ערבות 

י עם  זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמ 

 הגשת הצעתי למכרז. 

 

התחלת   .8 לצו  בהתאם  ממני,  שידרש  בתאריך  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייב  הנני 

 עבודה שינתן לי על ידי העירייה. ה

 

כמפורט בתנאי החוזה, וזאת   -הנני מתחייב למסור לעירייה ערבות בנקאית לתקופת בדק   .9

ס העירייה מותנית במתן הערבות  עם סיום העבודות. ידוע לי שקבלת תעודות גמר ממהנד 

 האמורה לעיל. 

 

או כי  יכך אם יתברר כי התקציב לא אושר ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפ .10

, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן  התקציב בוטל, כולו או חלקו 

ולא תהא   בכל שלב שהואעירייה רשאית לבטל את המכרז התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה ה 

 לאף אחד מהמציעים עילת תביעה לפיצוי כלשהו. 
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יום מהמועד האחרון להגשת   90במשך תקופה של    הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי .11

 הצעות למכרז.

 

של   נוספת  לתקופה  הערבות  הארכת  תדרוש  שהעירייה  הצעתי    -יום    90במידה  תהיה 

 ימים נוספים בהתאם.  90צהרתי זו בתוקף למשך וה

 

   –כתב  הכמויות כמפורט ב סכום ההנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה תמורת  .12

 )כתב כמויות ומחירים(.  מסמך ז'.       

 

 

 רב,  בכבוד

 

 

 __________________ 

 

 חתימה                                                                                                      

 

 

 

 

 _________ ____________ ______:__________ (נא לציין שם מלא)שם המציע 

 

 ________________ _______ ___________________ מספר ת.ז./ח.פ.:_____

 

 ______ __________ כתובת:_______________________________________

 

 __________ ___________________________________ טלפון:__________

 

 ________ ____________________________________טלפון נייד: _______

 

 __________ ___________________________________ פקסימיליה:______

 

 ______________________________________________ תאריך:_________
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 מסמך ג'

 

 

 _____________________( ______)ת.ב.ר מס'                                                     

                                                

    2021 שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____שנת

 

 כרמיאל עיריית  בין:

 , כרמיאל 100משד' קק"ל 

 "( העירייה" -ן  הל)ל

 מצד אחד     

 __ ___________________________ לבין:

 

                                       __ ___________________ _______ _ 

                                     

 .__________________ מס' ת.ז./ח.פ

 

 ______ _________________כתובת 

 

 ___________________ _____ ____ 

 

 ___________________  פקסימיליה:

 

 _______________________  טלפון:

 

 "(הקבלן" -)להלן  

 צד שני מ    

  הואיל 

 

  המשפחה פיתוח פארק  לביצוע עבודות    20/2021פומבי מס  פרסמה מכרז    והעירייה                           

 כרמיאל 

 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו; והואיל

 

חלק מן התמורה ישולם ע"י העירייה וחלקו ע"י מרכז  בין הצדדים כי    מוסכם ו               לוהואי

. כן מוסכם כי  זה  רט בחוזהתרבות וספורט כרמיאל )להלן מתנ"ס( והכל כפי שיפו

ר שהמתנ"ס יפקיד בידי העירייה התחייבות ועותק  כנס לתוקף רק לאח החוזה י

י מ לקבלןימנה  המתנ"ס    מסר  ח ולפיה  לש יהיה  הסייב  את  לקבלן  האמור  לם  ך 

 ג' לחוזה.  16בסעיף 

 

 . / .....................חוזה מספר 
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 -אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 

 מבוא .1

 

 רד הימנו. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפ

 

 משמעות מונחים  .2

 

 .:באההמשמעות הלמונחים בחוזה זה תהא  

ביצוע    -"הקבלן"   א. את  עצמו  על  המקבל  המשפטי  הגוף  או  בהתאם  האדם  העבודה 

של   נציגיו  לרבות  ונספחיו  ונספחיו  לחוזה  החוזה  בגוף  כמוגדר  הקבלן 

 ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של העירייה.

 החוזה שתואם כללים אלה נספחים אליו.  –" החוזהב.    "

אגף  הנדסה    מינהל ראש    –המנהל"  "    ג. ראש  העירייה    שפ"ע ו/או  מהנדס  ו/או 

באגףבלבד    י טטוטורהס מקצועי  מחלקה  מנהל  שוא  נ  שהפרויקט  ו/או 

 העבודה בתחום אחריותו. 

 שמונה על ידו.  מהנדס העירייה ו/או בא כוחו  -"המהנדס"/"מהנדס העירייה"  ד.

 נדס העירייה לפקח על  האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י מה   -"המפקח"     ה.

 ק הימנה.לח  העבודה או  ביצוע                          

 המבנה, המתקן או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה.  -"העבודה"      .ז

  העבודה, בוצע, דרכם, מתחתם או מעליהם תהמקרקעין אשר בהם -"אתר העבודה" .  ח

 ן אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.לרבות כל מקרקעי                               

 הוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי  ות המ התכני   -"תכניות"  ט.

אחרת    תכנית  כל  וכן  העירייה,  מהנדס  ע"י  בכתב  שאושר  כזו             תכנית 

 העירייה.  זמן ע"י מהנדסשתאושר מזמן ל  
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 ותהוראות  כללי –פרק א' 
 מהות החוזה  .3

 ורת הסכום המפורט בסעיף  העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמ  א.

 ________ _________________-לבצע את כל העבודות נשוא המכרז ל  להלן, 6             

 "(.העבודה" -)להלן ________________________________________             

יע ב. העבודה  להוראות,  ביצוע  ובהתאם  נספחיו,  על  זה  חוזה  הוראות  פי  על  שה 

ולבאו ובין  להנחיות  העבודה  בתחילת  בין  העירייה,  מהנדס  ידי  על  שינתנו  רים 

 מעת לעת. 

וה ג. העירייה  רצון  לשביעות  מעולים,  ובאיכות  בטיב  העבודה  את  יבצע  כל  הקבלן 

 . הוראות כלליות' אבהתאם למפורט בפרק 

 

 נספחים לחוזה  .4

 מכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המס

 . א'מסמך  -המכרז והוראות כלליות נאי  ת .1

 '.1מסמך א –ים נתונמועדים ו טבלת ריכוז  .2

 '.במסמך  –הצהרת והצעת הקבלן  .3

 מסמך ג'  –חוזה על נספחיו  .4

 .'דמסמך  –נוסח ערבות בנקאית למכרז   .5

 '. המסמך  -מפרט טכני  .6

 .'ומסמך  -כמויות כתב  .7

 . 'זמסמך  –נספח ביטוח  .8 

 .'חמסמך  –ת בנקאית לביצוע  ח ערבונוס .9

 .'טמסמך  –נוסח ערבות בנקאית לטיב    .10

 .אינו מצורף –מפרט כללי בהוצאת הועדה הבין משרדית .11

 '. ימסמך  –למכרז ו/או לביצוע העבודה   תכניות .12

 '.יאמסמך  –תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .13

 .'ביך מסמ  –הצהרת היעדר זיקה  .14

חוב , מתקני כושר ,גידור  פיתוח , גינון והשקייה , ריהוט ר  –.        מפרט מיוחד 15

 סלילת כבישים 
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 תקופת ביצוע העבודה או  תקופת החוזה .5

הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על   א.

 מהנדס העירייה.  ידי העירייה או על ידי

 

 

 לחלופין:      . 2 

היא   א(    ההסכם  בצו    יום  150  -לתקופת  הנקוב  מהמועד  החל 

 התחלת עבודה. 

פת  האריך את תקועתה הבלעדי לת לפי שיקול דהעירייה רשאי ב(  

 קופות נוספת/ נוספות. למשך תקופה/ תהחוזה 

תנאי   ג(   התקופה    חוזהכל  על  המחויבים  בשינויים  יחולו  זה 

 המוארכת. 

 

מסר במצב גמור לשביעות רצונו של מהנדס העירייה, ולאחר ניקוי של  יהעבודה ת  ג.

 מצאו באתר העבודה.אתר העבודה מחומרים ומאדמה מיותרים שי 

 

ו לעירייה בתאום עם המפקח וזאת  ת לוח הזמנים המוצע על ידימסור א   הקבלן  ד.

 ימים מהמועד הנקוב בצו התחלת עבודה.  10תוך 

)עם או בלי תיקונים( ע"י מהנדס העירייה ייחשב לו              ח הזמנים לעיל כפי שיאושר 

 כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

 

 שכר הקבלן  .6

פי  ה  שביעות רצונה המלא של העירייתה ולבשלמורת ביצוע כל העבודה  תמו א. על 

   ישולם לקבלןחוזה זה ונספחיו, 

 ע"מ מ כולל   ___ש"ח ___ ______________________________סכום של:  

 ____  _____________________________________________  במילים    

 ___ש"ח ________________________________סכום ללא מע"מ ____             

 ש"ח ______________________________________ %  מע"מ בשיעור              

סכום זה כולל את מחירי החומרים, הציוד, העבודה, רווח הקבלן וכל סכום ו/או               

)להלן     מע"מ לל  וכ "(,  שכר הקבלן"  -הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה 

 כל תשלום ותשלום. אשר ישולם כחוק במועד ביצוע 

ופי יקבע עפ"י מכפלת הכמויות בפועל במחירי היחידה והוא לא  שכר הקבלן הס  ב.

לחוזה    75עד    71להלן, ובכפוף לאמור בסעיף    7ישונה אלא בהתאם לאמור בסעיף  

 ין התשלום עבור עבודות נוספות שיקבעו על ידי מהנדס העירייה. ילענ  זה

 

 

 דה, לסיימה ולמוסרה לידי העירייה הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבו      . 1 ב.

 בצו התחלת העבודה. פרק הזמן שנקבעתוך                         
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המפו          ג.   הקבלן  שכר  המתנ"סמתוך  ישלם  לעיל  _______    לקבלן  רט  של   ₪ סך 

 ) על  ה  )במילים:__________________  חלה  זה  סכום  לתשלום  אחריות 

  תאשר כל סכום שהעירייה תקבע ו המתנ"ס בלבד אשר יהיה חייב לשלם לקבלן  

 __ ימים ממועד אישור המנהל את חשבון הקבלן. 15תוך __  ך הנ"לעד לס

 

ך שעל העירייה  נאי לכת וללא כל והבלתי חוזרת  סכמתו המלאה  ד.          הקבלן נותן את ה

, והאחריות הבלעדית לכך  לעיל  ג'  6עיף  שלום הסך שבסול כל אחריות לתלא תח

 תחול על המתנ"ס.  

 

   לא תשולמנה התייקרויות -התייקרויות .7

 מוסכם במפורש כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות בשכר עבודה,   

חומ מפיחות  ירמחירי  כתוצאה  או  כלשהן,  אחרות  התייקרויות  או  הובלה  ם, 

העלאה או שינויים בהיטלים במיסים, או בתשלומי  המחירים,    שינויי מדדהשקל,  

ו א'  להוראות ס"ק  כלשהי, אלא בהתאם  סיבה אחרת  או מכל  ב'  -חובה אחרים 

 לעיל ובדרך הקבועה בהם. 

 

 חשבונות חלקיים  .8

 

להגיש א. רשאי  יהא  לפי    הקבלן  ומפורטים  מצטברים  חלקיים  חשבונות  לעירייה 

הקב לעת.  מעת  הכמויות  בכל  כתב  אחד  מחשבון  יותר  להגיש  רשאי  יהא  לא  לן 

ע יוגשו  חלקיים  חשבונות  לחודש.  לעבודה    -5ד  ויתייחסו  קלנדרי  חודש  לכל 

 שבוצעה והושלמה בחודש החולף. 

ת ב. על  המתבססים  כמויות  חישובי  יצורפו  חלקי  חשבון  מדידות  כולכל  ו/או  ניות 

ו  חישובים אלו לא  המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון החלקי. במידה 

 החלקי לקבלן  יצורפו, או שרמתם לא תשביע את רצון המפקח, יוחזר החשבון  

ותאריך קבלתו בעירייה יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצרוף   

 החומר הנלווה.

 . ניתוח מחירים לכל חשבון חלקי יצורף ג.

 . חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפקח והמהנדס ד.

הקבלן ידאג להעביר עותק מהחשבון לעירייה , המנהל האחראי או נציג מטעמו   ה.

 יחתימו את החשבון בחותמת "נתקבל". 

 יום מיום שהתקבלו אצלו.  15המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך  

בדיקת   ו. לאחר  תיקונם,  חה מיד  ו/או  אישורם  המפקח,  ע"י  החלקיים  שבונות 

יום מיום    10ס העירייה אשר יבדוק את החשבונות תוך  יועברו החשבונות למהנד

 העברתם אליו ע"י המפקח. 

, להלן,  11,  10אישור החשבונות החלקיים וביצועם של תשלומי הביניים כאמור בסעיפים   .9

המפק ו/או  העירייה  הסכמת  משום  בהם  נכלל    חאין  שלא  מחיר  לאישור  המהנדס  ו/או 

לאיכ שנעשתה,  העבודה  לטיב  או  או  בחוזה,  והציוד  החומרים  של  כמותם  או  ותם 

ססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס  לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם מבו 
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העירייה רשאים לדרוש מהקבלן לבצע שינויים בעבודות שלגביהם החשבונות אושרו ו/או  

 הימנו החלפת החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים. שלדרו

חלקי   א. .10 חשבון  לפמכל  הקבלן  ע"י  מהנדס  שיוגש  ע"י  ויאושר  זה  חוזה  הוראות  י 

עם   לקבלן  ששולמה  המקדמה  בגין  היחסי  החלק  את  העירייה  תנכה  העירייה, 

 חתימת חוזה זה, אם שולמה מקדמה. 

כל  ,למען הסר ספק, בכל מקרה  ב. סך  יעלה  ע"י העירייה    לא  התשלומים ששולמו 

 ל פי חוזה זה. ורה ע מהתמ  90%לקבלן לפני הגשת החשבון הסופי על 

 

 מועד תשלום –חשבונות חלקיים  .11

  + שוטף  של  זמן  בפרק  יתבצע  החלקיים  החשבונות  של  בפועל  מיום    יום,  60התשלום 

במשרדי   החשבון  עיריית    שפ"עשהתקבל  חשבונית    .כרמיאלשל  לקבלת  כדין    ס מבכפוף 

 בטרם התשלום לקבלן. 

 

 חשבון סופי ומועד תשלום  .1  .12

יו  החשבון א. ל הסופי  הקבלן  ידי  על  עיריית    שפ"עמשרדי  גש    30תוך     כרמיאלשל 

זה   חוזה  פי  על  העבודה  כל  ביצוע  סיום  ממועד  ומסירתה    -ימים  נספחיו,  על 

 לעירייה. 

חשבון סופי למפקח    שלמען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגי

התיקונים   כל  את  לכך,  נדרש  אם  ביצע,  שהקבלן  לאחר  אשר  אלא  וההשלמות 

 '. גלמסמך  65ע"י נציגי העירייה במהלך "קבלת העבודה" כמפורט בסעיף  נדרשו 

חותמת    .  ידו  על  שיתקבל  מיום  ימים  20  תוך  הסופי  החשבון  את  יבדוק  המפקח ב.

במשרדי   שהוטבעה    לגבי   ראיה  תהווה   הסופי   וןבשהח  על  שפ"עה"נתקבל" 

 . החשבון  נתקבל שבו  התאריך

  החשבון  יועבר  תיקונו  או/ו    אישורי ,  המפקח  י" ע  הסופי  החשבון   בדיקת  לאחר .ג

 . המפקח  י"ע  אליו העברתו מיום ימים 20 תוך יבדקנו אשר למנהל 

בסעיף   .ד ובלבד     11האמור  הסופי  החשבון  ואישור  בדיקה  לגבי  גם  יחול  לעיל 

יבוצע  הס  לוםשהתש מופי  יאוחר  הומצא    80-לא  שבו  החודש  מתום  ימים 

 2017 -להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז  החשבון ובהתאם

 .  79 סעיף הוראות  יחולו הסופי החשבון  תשלום על .ה

 

 חשבונות שנמצאו לקויים .2  .31

 

ו/או לא קוים תנאי מהו א.  לת  לקבתי  הוגש חשבון שנמצא כי חסר בו פרט מהותי 

 העירייה תחזיר לקבלן את החשבון בצירוף פירוט הליקויים. התשלום, 

התמורה   ב.  תשלום  ממועד  יאוחר  לא  האחרון    10-יהא  המועד  מתום  עסקים  ימי 

ועד שהקבלן   לקבלן  לתשלום החשבון כאשר התקופה שממועד החזרת החשבון 

לא שפורטו,  הליקויים  תוקנו  שבו  מתוקן  חשבון  לעירייה  במניין  וא  תב  המציע 

לספקים,    והכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומיםהימים לתשלום החשבון,  

 . 2017 –תשע"ז 
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  בגינם  ישולם  במחלוקת,   ויים נש  שאינם   במידה ובחשבון האמור קיימים סעיפים  ג. 

דלעיל ובכפוף להוראות בחוק    12החשבון על פי האמור בסעיף    של  היחסי  החלק

 . 2017-"זמוסר תשלומים לספקים, תשע

 

 ערבות לביצוע .14

 

רייה ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב  בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי העי א.

חכמסמך   של  '  נספח  בשיעור  כדין  חתומה  המפורט   5%לחוזה,  הקבלן  משכר 

ימים מיום תשלום    10לעיל בתוספת מ.ע.מ. שתעמוד בתוקפה עד תום    6בסעיף  

 לעיל.  12סעיף ט בפורהחשבון הסופי ע"י העירייה כמ

 ה/מחירים לצרכן  הערבות תהא צמודה למדד תשומות סלילה/תשומות בניי ב.

 .2020 אוקטובר לחודש             

 צדדית של העירייה. -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד  ג.

העירייה  ד. תהא  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  את  הקבלן  יפר  שבו  מקרה    בכל 

 לחלט את הערבות.  איתרש

לפח  ה. פעם  כל  הבנקאית  הערבות  לחידוש  ידאג  פקיעת    30ות  הקבלן  לפני  ימים 

תום   עד  עת  בכל  תקפה  תהא  שהיא  להבטיח  מנת  על  לאחר    10תוקפה,  ימים 

העירייה   תהא  כן,  יעשה  לא  והקבלן  היה  העירייה.  ע"י  הסופי  החשבון  תשלום 

ולהחזיק   שבידה,  הערבות  את  לחלט  להבטחת  ום  בסכ רשאית  כערובה  שחולט 

 מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

באמ אי ו. כנגד  ן  העירייה  לרשות  שיעמדו  סעד  ו/או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  לעיל  ור 

 הקבלן בגין הפרת התחייבויותיו. 

ו/או   .ו הערבות  במתן  הכרוכות  ההוצאות  כל  כי  בזאת  מודגש  ספק,  הסר  למען 

 .לבדבחידושה, תחולנה על הקבלן ב

 

 ערבות לתקופת בדק .15

 

י העירייה ערבות בנקאית בנוסח  כנגד קבלת התשלום הסופי יפקיד הקבלן ביד .א

מהסכום המצטבר של כל החשבונות   2.5%הרצ"ב לחוזה זה, בסך של ט' מסמך 

החלקיים והחשבון הסופי שאושרו ע"י העירייה )כולל מ.ע.מ.(, ואשר תעמוד 

 החשבון הסופי. ום תשלמיום קבלת  הבתוקפה במשך שנ

למדד ב. צמודה  תהא  הל  האחרון  הערבות  ידי  על  המרכזית  המתפרסם  שכה 

לשנת  לסטטיס הערבות  הפקדת  בעת  הידוע  המדד  יהא  הבסיסי  המדד  טיקה. 

 הבדק.

 צדדית של העירייה.-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד  ג.          

בכ ד. רשאית  תהא  בהעירייה  עת  תקל  אם  משך  הערבות,  את  לחלט  הבדק  ופת 

י טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה, על  הקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו לגב

דריש לעירייה  הופנו  באם  או  מכל  נספחיו,  תביעות  כנגדה  הוגשו  או  לפיצוי  ות 

 מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה נשוא הסכם זה ע"י הקבלן.
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ן הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן  בזאת בימוסכם    למען הסר כל ספק,  ה.

 בלבד.הערבות תחולנה על הקבלן 

 

 

 קיזוז .16

 

מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה,  

כל סכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין  

 . הקבלן הקבלן( מאת

 

המ הסכומים  את  לגבות  העירייה  של  מזכותה  גורעות  אינן  זה  סעיף  לה הוראות  גיעים 

 מאת הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות. 
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .18

 

בק א. והחומרים  העבודה  טיב  על  ולפקח  לבדוק  לבקר,  מוסמך  יהא  שר  המפקח 

העלבי לקבלן  צוע  הודעה  רשאי למסור  יהא  כן  החוזה.  להוראות  בודות בהתאם 

אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את  -אי  בדבר

העבו מהנדס  אותה  של  החלטתו  קבלת  עד  החומרים,  באותם  השימוש  או  דה, 

 העירייה. 

 

ולפטור את הקבלן מח ב. יהיה מוסמך לשחרר  לא  מןובה כלהמפקח  החובות    שהי 

ביצוע שינוי בעבודה  המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על  

מיוחד   לתשלום  או  העבודה  בגמר  לאיחור  לגרום  העלול  כלול  כלשהי,  שאינו 

בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודה, אלא אם כן אושר הדבר  

 בכתב.  על כך  ע"י מהנדס העירייה וניתנה הוראה

 

המפקח    רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי    המנהל  .ג

 או לשנות את החלטת המפקח.

 

 

 

 

 

 
תהיה  הר בזאת כי במהלך ביצוע העבודה  ובשאר מסמכי המכרז, מובלהלן    בפרק ב' מבלי לגרוע באמור  

ו/או המבצע  מהקבלן  לדרוש  רשאית  או    העירייה  עבודות  מיידי  באופן  לבצע  מטעמו,  משנה  מקבלן 

כדח העירייה  ידי  על  שהוגדרו  כגון:פעולות  מרשות    ופות  פסולת  סילוק  ומטרדים,  מפגעים  סילוק 

הסרה או  הצבה  היחיד,  ומרשות  ניק   הרבים  שלטים/תמרורים,  במפגעים  של  טיפול  סביבתי,  יון 

וכיוצ"ב.   מיידי  לנזק  השלכות  בעלי  גימור  ליקויי  לו,  בסמיכות  או  העבודות  באתר  הכל  בטיחותיים 

 "המפקח".עפ"י קביעת "המנהל" ו/או "המהנדס" ו/או 

 

ביצע אותן שלא  במידה והקבלן ו/או קבלן המשנה מטעמו, השתהה בביצוע אותן עבודות דחופות ו/או  

העירייה,  לשביעות   תהיהרצון  שהעירייה  בעצמה,    הרי  הנ"ל  והעבודות  הפעולות  את  לבצע  רשאית 

 לרבות באמצעות קבלן אחר מטעמה. 

 

העיר ידי  על  העבודות  ביצוע  עלות  כי  בזאת  מטעמה,  מובהר  מי  או  הקבלן  ייה  של  מחשבונו  תקוזז 

 קשר זה.יה כל טענה או תביעה בהתקורה ולקבלן לא תה 10בתוספת מע"מ ובתוספת % 

 ביצוע העבודה   -' בפרק 
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 ניהול יומן .19

)להלן   .א בעירייה  הנהוג  טופס  גבי  על  עבודה  יומן  ימלא  ראה    -"היומן"     -הקבלן 

עתו,  פים לדדוגמא מצורפת בעמ' הבא( וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשק 

 ת המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.א

 

סתייג הקבלן מפרט כלשהו  יומו, ע"י המפקח והקבלן. ההיומן ייחתם, מדי יום ב ב.

הסתייגותו   דבר  את  ביומן  ירשום  ביומן,  המפקח  ידי  על  שנרשמו  מהפרטים 

 המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את העירייה.

מנומ  הסתייגות  הקבלן  רשם  כאמ לא  הר קת  נכונות  ור,  את  הקבלן  אישר  י 

שמו ע"י המפקח. לא חתם הקבלן  הפרטים הרשומים ביומן, לרבות הפרטים שנר

מפקח, ייחשב הדבר כי אין  על היומן בתוך שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י ה 

 לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן. 

אינם מחייבים  כאמור  ואשר    -רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם   ג.

בין הצדדים על העובדות הכ לולות בהם, אולם לא  את העירייה, ישמשו כראיה 

 ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. 

 

 דוגמא    יומן עבודה 

 דף מס' .................... 

 תאריך: ................... 

 ............ ' ....וזה מס ח     פרוייקט מס' ......................

 

 .......... ...............................................שם העבודה .....................................

      .............................................................................................................מקום 

 מזג אויר  ציוד  בעלי מלאכה  ה מנהל ם עובדי

                יום  תאריך 

                 

                 

 

 תאור העבודה שבוצעה

 

 

 

 הערות הקבלן הוראות ביצוע לקבלן 

  

  

 

 ________________                    _____________________ 

 ב"כ הקבלן      ב"כ המזמין         
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 מחאת זכות וזה והסבת החה .20

 

כ א. כל  הקבלן לא רשאי להסב או להעביר לאחר/ים את החוזה  או מקצתו או  ולו 

ה קיבל  פיו, אלא אם  על  הנאה  בכתב.  טובת  העירייה  לכך מאת  סכמה מפורשת 

בתנאים   לכך  להסכים  או  סרובה  לנמק  מבלי  לכך  לסרב  זכאית  תהא  העירייה 

 שתמצא לנכון. 

 

זכאי .ב יהיה  לא  זלהמחו  הקבלן  את  לפי  ת  מהעירייה  כלשהו  סכום  לקבלת  כותו 

בל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא  חוזה זה לאחר, אלא אם כן קי

 או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.  זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סרובה

 

 קבלני משנה  .21

 

ביצועה   למסור  זכאי  הקבלן  יהא  הקודם,  בסעיף  לפגוע באמור  עבודה  מה  חלקשל  מבלי 

לקבלן משנה, בתנאי  מתוך העבודות הכלולות בחוזה,    ,כולהאת העבודה  ובשום אופן לא  

 מפורש כי: 

 

 

 

 

יהא      .א המהנדס  ובכתב.  מראש  המהנדס  של  לאישורו  בכפוף  תהיה  המשנה  קבלן  עם  ההתקשרות 

 רשאי לסרב או להסכים לכך בתנאים שימצא לנכון. 

יצועו של קבלן משנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום  מנה לב חלק הילא תמסר עבודה כלשהי או      ב.

 בסיווג ובהיקף מתאימים. -1969בלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טלפי חוק רישום ק

 מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן       .ג

 ר אחראי לכל הפעולות,ן יישאוהקבל  ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה,   מאחריותו 

מת רשלנותו,  ו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחההשמטות, המחדלים והנזקים שנעש  השגיאות,   

 כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. דינם  ויהא

קבלן משנה כל שהוא גם אם  באמצעות  העירייה רשאית לדרוש בכל עת הפסקת ביצוע העבודה    . ד

ידה  אושר הזוכה  ,  על  הקבלן  זה  במקרה  המשנה.  קבלן  מהתנהלות  מרוצה  לא  והיא  במידה 

את    ייב מתח ולבצע  המשנה  קבלן  מול  התקשרותו  את  לאלתר  בשלמותה  הלהפסיק  עבודה 

 נקבעו בהסכם בעצמו או באמצעות קבלן משנה אחר .  אשר הזמניםבמסגרת 

כלפי העיריה על פי סעיף זה    תויבומחובר  לידע כל קבלן משנה מטעמו בד  מתחייבהקבלן הזוכה          

משנ   מראש קבלן  אותו  עם  ההתקשרות  המשנוטרם  קבלן  של  טענות  למנוע  כדי  במידה    ה  ה 

 ועבודתו תופסק בהתאם לקבוע בסעיף זה. 

 כל משא ומתן עם קבלן משנה יהיה באמצעות הקבלן בלבד.     .ה

 כלשהו. משנה  וקבלן  האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין העירייה     .ו

בג    .ז כי בכל מקרה, תשלומים  ע"י קבלן משנה,  למען הסר ספק, מובהר בזאת  ין עבודות שיבוצעו 

העיר ע"י  את המחאת  ישולמו  גם  העירייה  כן אישרה  אם  זה, אלא  חוזה  על  החתום  לקבלן  ייה 

 )ב( לעיל.20סכומים כלשהם כאמור בסעיף  הזכות לקבלת 
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 היקף החוזה  .22

  לות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד,חוזה חראות ההו

 מכונות, מתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך. 

 

   עדיפות בין מסמכים      .23

      משמעות בין המכרז/החוזה יקבעו -בכל מקרה של סתירה, אי התאמה ו/או דו

 הבא:ת המסמכים לפי סדר העדיפו  

העבודה   המנהל רשאי   ג. ביצוע  כדי  תוך  לזמן  מזמן  לקבלן  להמציא  המפקח,  וכן 

 הוראות ותוכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. 

 

מחייבות את    -ב' או ג' של סעיף זה    ם לס"ק ו בהתאהוראות מהנדס העירייה, שניתנ ד.

 זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' של החוזה.  הקבלן, אולם אין באמור בסעיף

 

 אספקת תכניות  .24

העירייה,   א. של  הבלעדי  וקניינה  רכושה  הם  האחרים,  המסמכים  וכל  התכניות 

למטרו אלא  מקצתם,  או  כולם  בהם,  להשתמש  או  להעתיקם  לקבלן  ת  ואסור 

בלבדהחוז שלושה  ה  העבודה  ביצוע  לצורך  חשבונה,  על  לקבלן  תספק  העירייה   .

ים מן התכניות והמסמכים הנלווים, כראות עיניו של מהנדס העירייה. עם  העתק

ביצו כל  גמר  לרבות  התכניות,  כל  את  לעירייה  להחזיר  הקבלן  על  העבודה,  ע 

 ירייה. נדס העההעתקים והמסמכים האחרים שברשותו, אם יידרש לכך ע"י מה

כניות עבודה,  הקבלן יודיע למהנדס בכתב, לפחות שבוע אחד מראש על תכניות, ת ב.

ע העבודה, ובכל מקרה  תכניות פרטים וההוראות הדרושות או שתידרשנה לביצו

יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה   באופן שהדבר לא 

 מתה. ה והשלולא יגרום לאיחור או לעיכוב בגמר העבוד

העבודה.  העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום   ג.

לתכלית בכתב  ידם  על  שהורשה  אדם  וכל  המפקח  העירייה,  יהיה    מהנדס  זו, 

 רשאי לבדקם ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

הטכני ד. השאלות  מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת  ולא  ות  הואיל 

הוכנו    עוררותהמת שטרם  יתכן  התוכניות  מן  וחלק  העבודה,  ביצוע  מהלך  תוך 

 

 - עדיפות לצרכי תשלום א.

לעניין  ים והדרישות במסמכים השונים,  במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאור

 התמורה לה זכאי הקבלן תגברנה הוראות ההסכם. 

 

 -עדיפות לצרכי ביצוע  ב.

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, לצורכי  

והקבלן  המבנה  ביצוע הביצוע  לצורך  המחייבות  וההוראות  הפרטים  על  המפקח  יחליט   ,

 חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל. יהיה 
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שכל  ויש   הצדדים  בין  מראש  הוסכם  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לחוזה  לצרפן 

נתן  יאו בא כוחו וכל הוראה שת  נהלבעת מהלך העבודה ע"י המ  שאלה כזו תפתר

אלה שפרטים  בתנאי  מראש,  זה  בחוזה  פורטה  כאילו  תחשב  ידם  ם  כרוכי  על 

 אור העבודה בתוכניות ובמפרטים.ין הגיוני בתבאופ

יהיה  העירייה  לה  מהנדס  הבלעדית  כרוכים  הסמכות  אלה  פרטים  באם  חליט 

 אור העבודה שבתוכניות ובמפרטים.יבאופן הגיוני בת

 

מובהר בזה כי שכר הקבלן מגלם בתוכו האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו   

 תשלום נוסף בקשר לכך.ו/או  תמורה והקבלן לא יהיה זכאי לכל

 

 ביקור באתר העבודה  .25

ל כי  לבהקבלן מצהיר,  באופן  פני הגשת הצעתו  ובחן  באתר העבודה  ביקר  יצוע העבודה, 

צינורות   מקום  חומרים,  ולאחסנת  לעבודה  הפנוי  השטח  אליו,  הגישה  דרכי  את  יסודי 

בכבלי טלביזיה  התיעול,  ביוב,  הטלפון,  החשמל,  קוי  קוו המים,  תקשום,  וכיו"ב,  י  רת 

מב כולל  האחרים,  והסידורים  המתקנים  וכל  קיימים  וטיבה, מבנים  הקרקע  שכבות  נה 

 העלולים להשפיע על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.

 

 בדיקת מסמכים  .26

ויתר   המפרטים  התכניות  את  הצעתו,  הגשת  לפני  ובדק,  עיין  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן 

סמכים האחרים המהווים את החוזה, או קשורים וכל הממויות  הנתונים, וכן רשימת הכ

ה וכי  העבודה,  התחייבויותיו  בביצוע  כל  בעד  מלאה  תמורה  מהווים  שבהצעתו  מחירים 

 עפ"י החוזה. 

 

 ביצוע העבודה להנחת דעתו של מהנדס העירייה  .27

מהנדס   א. של  המוחלטת  דעתו  להנחת  לחוזה,  בהתאם  העבודה  את  יבצע  הקבלן 

 ך זה אחר כל הוראותיו. א לצור, וימלהעירייה

בי ב. או  העירייה,  מהנדס  בידי  אשר  הקבלן  הפיקוח  את  ישחרר  לא  המפקח,  די 

לכל  מהתחייבויות  יהיה אחראי  והקבלן  זה,  חוזה  תנאי  למילוי  העירייה  כלפי  יו 

 הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 

 

 דרכי ביצוע .28

 ידרש לכך ע"י מהנדס העירייה: י  אם               

הדרישה, פרטים והשלמות בכתב  מיום  יום    15יהא הקבלן חייב להמציא בתוך   א.

כאמור,   ההתקדמות  ושלבי  הזמנים  ללוח  התאמתן  לשם  הביצוע,  לדרכי  בקשר 

בו.   והציוד שישתמש  לבצע את העבודות  בדעתו  יש  לפיהן  לרבות השיטות אשר 

ע"י  אותו מהנדס  למהנד  הקבלן  המצאת החומר האמור  בין שאישר  העירייה,  ס 

אישר   שלא  ובין  במפורש  מאחריות  העירייה  הקבלן  את  פוטרת  אינה  אותו, 

 כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה. 
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לרבות   ב. הזמנים  ולוח  הביצוע  לצרכי  ונתונים  פרטים  לעת  מעת  הקבלן  יעדכן 

 ש בהם.רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמ

 

יף א'  יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסע  ג.

 לעיל, תוכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה. 

התוכנית תכלול את מיקום המתקנים הזמניים, המחסנים, שטחי האחסון, דרכי  

 הגישה, מיקום המנוף וכיו"ב.

א בלבד  העבודה  באתר  יהיה  ההתארגנות  אם  שטח  הלא  מקום  אישר  מהנדס 

 אחר.

 

עבוד ד. לביצוע  ביניים  מועדי  בחוזה  צויינו  להתחשב  באם  הקבלן  חייב  כלשהי,  ה 

 המוגש על ידו. בהם בלוח הזמנים, 

 

לא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט לעיל ו/או לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים   ה.

 קבלן. ב את הויחיי כנדרש לעיל, ייקבע ו/או יעודכן לוח הזמנים ע"י המהנדס

 

המהנד ע"י  הזמנים  לוח  עדכון  ו/או  בעריכת  הכרוכות  על  ההוצאות  יחולו  ס 

 הקבלן. 

 

ע"י   לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת "רשת פרט" או כל שיטה אחרת שתאושר   ו.

המהנדס ותורץ במחשב לשם קבלת הנתיב הקריטי ויכלול גם "לוח גנט" וכל דוח  

 ל. ע בפועהביצו אחר הנדרש מפעם לפעם למעקב

 

 סימון .29

 פ"י שיקול דעתו. המהנדס יקבע ו/או יסמן את נקודות הקבע של המבנה ע

המדידות   א. סימוני  את  לבדוק  העבודה,  בביצוע  שיתחיל  לפני  חייב,  הקבלן 

את נכונותם ואת דיוקם. הקבלן יהיה אחראי    אולוודהדרושות לביצוע העבודה  

 לנכונותם של סימני המדידה ולדיוקם. 

אף אם נבדקו ע"י מהנדס    -ה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים  שגיא  נמצאו

יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה שנעשו    -ירייה או המפקח  הע

א  הנחת  מתוך  כדי  והוצאותיו,  הקבלן  של  חשבונו  על  כאמור,  שגיאה  או  דיוק  י 

 דעתו של מהנדס העירייה. 

 

 

לאספק  ב. אחראי  יהא  ולה הקבלן  יתדות  חזקתם  תם  כל  של  והמדוייקת  התקינה 

שנקבעו   האחרים,  והסימונים  של  הסימון  ובמקרים  העבודה  ביצוע  לצורך 

יחדש בהם,  שינוי  או  בהם  פגיעה  למצב  סילוקם ממקומם,  יחזירם  או  הקבלן  ם 

הקודם על חשבונו והוצאותיו. כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות  

וק הסימונים האמורים, קלקולם, שינויים או  "י סילרמנה ע בביצוע העבודה שתיג

 ופת ביצוע העבודה ועד למסירתה הסופית לעירייה.פגיעה בהם. כל זאת בתק
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המידות   ג. לבדיקת  לזמן  מזמן  מדידות  לערוך  המהנדס  דרישת  לפי  חייב  הקבלן 

 והגבהים המבוצעים באתר העבודה. 

 

 קווי תשתית  .30

ביצוע העבודה, מיקומם של קווי תשתית עיליים  תחיל בבטרם יהקבלן חייב לברר ולוודא  

 להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.  קרקעיים העלולים-ותת

 

המחלקות   בכל  בזק,  חברת  במשרדי  החשמל,  בחברת  הקבלן  ע"י  יעשו  אלו  בירורים 

כבלים   רשת  פרשה  אשר  בכבלים,  הטלביזיה  חברת  במשרדי  הרלבנטיות,  העירוניות 

 ובכל משרד וגוף אחר רלבנטיים.  רמיאלכבתחום העיר 

 

חפירה   עבודות  בביצוע  הקבלן  יתחיל  חברת בטרם  וקווי  לעמודי  בסמוך  עבודה  ו/או 

בזק  חש חשמל,  מחברת  אישור  לקבל  הקבלן  חייב  עירוניים,  תשתית  וקווי  בזק  מל, 

והעירייה לביצוע העבודות כאמור, ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש 

פיות  לא יהיו כל טענות בגין עיכובים שנגרמו, אם נגרמו ו/או הוצאות כס לקבלן  ידם.    על

 עקב כך. 

 

 זכות גישה  .31

למהנדס העירייה, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך ע"י מהנדס העירייה תהא זכות כניסה  

לאתר העבודה, ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות  

 יצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו. שהם לב צים כלאו חפ

 

 עתיקות .32

העתיקות   א. רשות  מנהל  עם  העבודה  ביצוע  את  מראש  לתאם  מתחייב  הקבלן 

התשמ"ט העתיקות,  רשות  בחוק  העתיקות"(    -)להלן    - 1989כמשמעותה  "חוק 

 או נציגו. 

כא ב. המוכרז  באתר  תבוצע  ממנה  חלק  או  העבודה  עתיבאם  מתר  תחייב  קות, 

 הקבלן, כדלקמן: 

בכתב   (1) לפני תחילת העבודה אישור  או  להמציא  רשות העתיקות  ממנהל 

 עבודה, בהתאם לקבוע בחוק העתיקות.נציגו בדבר ביצוע ה

 

 לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לתנאי אישור מנהל רשות העתיקות.  (2)

נצ  (3) או  העתיקות  רשות  מנהל  עם  ובכתב  מראש  כילתאם  בו    במועד  יגו 

והכל   העתיקות,  רשות  מטעם  מפקח  באתר  נוכח  יהא  העבודה  תבוצע 

 כפוף ובהתאם לדרישת רשות העתיקות. ב

 

ספק   הסר  לרשות    יצויןלמען  ובכתב  מראש  להודיע  הקבלן  על  כי 

 העתיקות על כל שינוי במועד ביצוע העבודה. 
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א ג. לבצע  הקבלן  מאחריות  כלשהי  בדרך  יגרע  לא  לעיל  העבוהאמור  במו ת  עד  דה 

 ובהתאם ללוח הזמנים. 

 

,  -1978מעותן בחוק העתיקות תשל"חגילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמש ד.

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם  

בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת  

ומם, ויודיע על התגלית מיד למפקח. בשום מקרה  תם ממקאו הזזהפגיעה בהם,  

 ים של עתיקות שנתגלו על ידו כאמור.לא יהיה הקבלן לבעל 

 

 אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט .33

 

 

הצעה ב. להגיש  מתחייב  תנועלהסדר  הקבלן  ביצוע י  של  שונים  בשלבים    ה 

לאישור   ו/אוהעבודה,  כבישים  מחלקה  ולאישור    מנהל  העירוני  התנועה  יועץ 

 משטרת ישראל. 

 

 הצעה זו תוגש כחלק מהתכניות הנדרשות לקבלת אישור עבודה. 

 

 יהקבלן יתקין על חשבונו באתר העבודה שלט/ים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע"ג.      

 יה. השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה לפי הוראות המהנדס ולאהעירי מהנדס         

 יוסר/ו עד להשלמת העבודה במלואה.         

 

 זכות מעבר .34

יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות   א.

העירייה   מורה  יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות הא  -דומה שאינה בבעלותה של 

 ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן. בעליה מ

ית ב. ההקבלן  במידת  על  קין  הביצוע  לאתר  גישה  דרך  המהנדס  באישור  צורך 

הקבלן   הוצאות  את  כולל  העבודה  מחיר  כי  בזה  מוסכם  והוצאותיו.  חשבונו 

רש  להתקנת דרך מעבר ופירוקה כאמור. בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו יד

 ס, יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.המהנד ע"י

 

 שרויות פעולה לקבלנים אחרים אפ מתן .35

לפי הוראות מהנדס העירייה, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה  

בתנאי   אליו,  ובסמוך  העבודה  באתר  כלשהן  עבודות  לבצע  לעובדיהם  וכן  אתם  תתקשר 

אלה  שעבודו כת  איתם  אינן  פעולה  לתאם  הקבלן  מתחייב  כן  הקבלן.  עם  בחוזה  לולות 

בנוחיות    הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך א.

של כל אדם   רוהמעב  השימושהציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות  

ציבורי כלשהו.   ברכושבכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש וההחזקה  

ויתקין והכוונה   לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים זמניות  שלטי אזהרה 

 לפגוע בנוחיות הציבור. וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא
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ידו,  ולאפשר   על  שיותקנו  ובמתקנים  בשירותים  והאפשרי,  המצוי  במידת  שימוש,  להם 

בלן יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה בעד השימוש האמור. אולם הק

נים של הקבלן,  ובמתק  ירותים במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בש

 תהיה סופית ותחייב את הקבלן. יקבע מהנדס העירייה את שיעורו של התשלום וקביעתו 

 

 

 ניקוי האתר  .36

החומרים   א. עודפי  את  המהנדס  הוראות  עפ"י  ו/או  לזמן  מזמן  יסלק  הקבלן 

והפסולת מאתר העבודה ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן  

אתר ויסלהעבוד  את  שיירי  ה  הארעיים,  והמתקנים  המבנים  כל  את  ממנו  ק 

מ הפסולת  וסביבותיהם  החומרים,  העבודה  האתר,  את  וימסור  שהוא,  סוג  כל 

 ולשביעות רצונו של מהנדס העירייה.  כשהם נקיים ומתאימים למטרתם

למען הסר ספק בלבד, מובהר כי עלות הניקוי, הפינוי והכניסה לאתרי פסולת  

 .הקבלן תחול על

ים  סילוקי עודפי החומרים והפסולת )למעט אדמה( יעשה לאתרי פסולת מורש ב.

 בלבד, ובהתאם להוראות כל דין הנוגעים לענין זה.* 

ו ג. א'  ס"ק  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  ע"י  -לא  שנקבעו  במועדים  זה  לסעיף  ב' 

בכל   ישא  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  לבצעם  רשאית  העירייה  תהא  המפקח, 

בביצוע ההוראות, והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן  רוכות  אות הכההוצ

סכום   תהא  מכל  וכן  שהוא,  זמן  בכל  העירייה,  מאת  לקבלן  שיגיע  או  המגיע, 

 בלן בכל דרך אחרת. רשאית לגבותו מהק

 עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כל הגבלת מרחק. במקרה  ד.

     אחראי לפנות את עודפי האדמה לאתרלן ה, הקבלא יור שהמהנדס                  

  רשה.*טמנה מו שפיכה/ה                 

   למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי העיר כרמיאל לא מצוי אתר מורשה *  

 של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.  לסילוק והטמנה    
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 פרק ג' 
 

 

 

 השגחה מטעם הקבלן  .37

 

ועד א. העבודה  של  הביצוע  תקופת  להיות  במשך  הקבלן  חייב  לעירייה,    למסירתה 

להעסיק   או  העבודה,  של  ביצועה  על  ברציפות  ולהשגיח  העבודה  באתר  מצוי 

 לצורך זה באתר העבודה מנהל מוסמך.

קדם  ן אישורו המומינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעו 

מהנדס לבטלו  של  או  אישורו,  לתת  לסרב  רשאי  יהיה  אשר  זמן    העירייה,  בכל 

עבודה  שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל ה

ע"י מהנדס העירייה או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן  

 עצמו. 

 

לעיל,  ב. מהאמור  לגרוע  תקופת    מבלי  העבמשך  של  למסירתה  הביצוע  ועד  בודה 

 מהקבלן להעסיק מנהל פרוייקט.  לעירייה רשאי מהנדס העירייה לדרוש

 

 רשיונות כניסה והרחקת עובדים .38

 

לאתר  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  העירייה  מהנדס  רשאי 

 העבודה, כולו או מקצתו. 

 

 מירה ה, זהירות ושנוהלי בטיחות וגהות בעבוד .39

 

ועד    הקבלן מתחייב, החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו, כולו או .א מקצתו, 

העב אתר  לשמירת  לדאוג  לעירייה,  העבודה  בהוצאות  למסירת  ולשאת  ודה 

הקבלן   ובלילה.  ביום  יעילה  לשמירה  הדרושים  השומרים  בהעסקת  הכרוכות 

מרים שהונחו  של ציוד וחו  מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או קלקול

ישא הקבלן בא בידיעתו באתר העבודה,  ידי הקבלן או  ופן בלעדי בכל הפסד  על 

 ת כלשהי. הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא תחול אחריו

 

 למען הסר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.

ו העירייה  קנין  מהווה  כאמור  האדמה  כי  לקבלן  אחידוע  יהא  לכך  הקבלן  ראי 

עצמה הזכות תוצא או תלקח כל אדמה מאתר העבודה. העירייה שומרת לשלא  

 לנקוט סנקציות אם יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה. 

 

 

 היחות בעבודובט ביטוח,השגחה, נזיקין  
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 בטיחות וגהות בעבודה    .ב

 

   הקבלן או מנהל העבודה מטעמו לתדרוך בטיחות יגיע  לפני תחילת העבודה   .1

 .  כרמיאלת של עיריית הבטיחו אצל ממונה על 

לו או מקצתו ,  הקבלן מתחייב , החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו , כו .2

לשמי לדאוג   , לעירייה  העבודה  למסירת  ולשאת  ועד  העבודה  אתר  רת 

ביום   יעילה  לשמירה  הדרושים  השומרים  בהעסקת  הכרוכות  בהוצאות 

או קלקול של  ובלילה . הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה  

וחומרי ישא  הציוד  העבודה  באתר  בידיעתו  או  הקבלן  ידי  על  שהונחו  ם 

הקבלן באופן בלעדי הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא תחול  

 כלשהי .  אחריות 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה , לרבות   .3

ים  ומם של העובד שמירה על של  בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם

 ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה . 

ות את הקבלן , את עובדיו , את קבלני המשנה שלו  יחות מחייבדרישות הבט .4

 , וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו . 

שה  .5 בזה  מצהיר  ח הקבלן  לרבות   , הדין  הוראות  את  מכיר  ארגון  וא  וק 

(    עבודה ) נוסחדת הבטיחות ב , פקו1954הפיקוח על העבודה התשי"ד   חדש 

עבודות    1970תש"ל    ( בעבודה  הבטיחות  תקנות  התשמ"ח  ,   ) ,    1988בנייה 

תקנות הבטיחות    ,1997תקנות הבטיחות בעבודה ) ציוד מגן אישי ( התשנ"ז  

( התשמ"ח   ) עזרה ראשונה במקומות עבודה  , תקנות עבודת     1988בעבודה 

הפיקוח    2007גובה התשס"ז   )  ,ארגון  לניהועל העבודה  (  תוכנית  ל בטיחות 

ביטחון  2013התשע"ג   בנושט  מנכ"ל  חוזרי  כל    ,  וכן   , ושע"ח  בטיחות   ,

, בקפדנות  לנהוג  חובה  לפיהם  שפורסמו  והצוים  על    התקנות  לוקח  והוא 

עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש , אם תוגש , נגדו או נגד בעירייה  

 ין כאמור . וכל מי מטעמו עקב הפרת הוראת ד

יקיימונב .6  , לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  הבאי  וסף  וכל  עובדיו   , ם  הקבלן 

,  מטעמו מוסמכת  רשות  ע"י  שתינתנה  וההנחיות  ההוראה  את  בקפדנות   ,

  , החינוך  משרד   , התחבורה  משרד   , והרווחה  העבודה  משרד  לרבות 

המשטרה והעירייה , והכל בתנאי שאין בהוראות ובהנחיות סטיה מהוראת  

את העבודה תוך מילוי מדוייק של כל הוראות    . הקבלן יבצע ל דין מחייבתכ

ה  , עמידה  הדין  תוך  המוסמכות  הרשויות  של  וההוראות  התקנים   , תקנות 

 חום העבודות . בתקנים הישראליים בת

  מנהל עבודה המוסמך בנושא בטיחות בעבודה ומחזיק תעודה הקבלן ימנה   .7

מתקני    /בבית מלאכה  ים בעיר ו/אולצוות עובדיו הנמצאים בשטח או בשטח

לה  עירייה ממנה  חלק  כל  או  העבודה  מתבצעת  הקבלן    שבו  אחראי 

ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן    מנהלל העבודה  )להלן:"אתר העבודה"(  

של הבטיחות  מי    לממונה  או  הרלוונטית  המחלקה  מנהל  ובין  העירייה 

ה  מטעמו. כללי  כל  עפ"י  ינהגו  הבטיחות  ונאמן  המעוגהקבלן  נים  בטיחות 
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)אבחוקים,   והנהוגים בישראל  סבסט,  ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים 

 '(. ואש גלויה, מקום מוקף,עבודה בגובה, גגות שבירים, חשמל, וכ

יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע    מנהל העבודה  .8

אחרא הבטיחות  נאמן  יהיה  בנוסף  הבטיחות.  והוראות  לתיקון  נהלים  י 

 ם בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי חוק. ויים ושיפוריליק

שיידרש,   .9 כפי  לעובדיו  וגהות  בטיחות  ציוד  כל  לספק  אחראי  יהיה  הקבלן 

האמור   בכלליות  לפגוע  מבלי  החוק.  עפ"י  שנדרש  כפי  או  עבודתו,  לביצוע 

  בדים, ביגוד, לעיל יספק הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעו

בסעיף זה,    עי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף, על האמורנעליים, כוב 

עיריית   מטעם  הבטיחות  ממונה  או   מטעמו  הבטיחות  ממונה  ע"י  שיומלץ 

 .  כרמיאל

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים   .10

ר,  ם, דודי קיטויכלים, קולטיבחוק עבור ציוד שבשימושו כולל: מדחסים, מ

ואביזריו, הרמה  ציוד   הרמה,  סולמו  מתקני  ציוד  עגורנים,  וכל  פיגומים  ת, 

ע בדיקה  חובת  חלה  שלגביו  העבודה  באתר  שיהיה  נוסף  או  בודק  אחר  "י 

 מוסמך. 

ימנה   .11 נפגעים,  לפינוי  ציוד  כולל  לעובדיו,  ראשונה  עזרה  ציוד  יספק  הקבלן 

מד מטעם  הכשרה  שעבר  להג"אדם  ראש א  עזרה  העשת  באתר  בודה,  ונה 

 ח בשעת חרום. "ביויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי או 

כולל   .12 העבודה,  באתר  שבאחריותו  השטח  את  ויגדר  ישלט  יסמן,  הקבלן 

ציוד מגן גשרי מעבר,  -הצבת  זהרונים,  כגון: מחסומים,  אזהרה עפ"י החוק 

 . ריםי בטיחות אחסימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזר

הנדסי   .13 ציוד  הפעלת  כולל  הסמוכה,  ובסביבתו  העבודה  באתר  מכני  נהיגה 

עבורה של מדינת  כבד, עגורנים מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי הת

ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל  

לעגורנ  כגון:מאותתים  נלווה  אדם,  כוח  בעזרת  מכווני  תעשה  כבד  ים,  רכב 

ונושאלאח לכך  והוכשרו  שהוסמכו  אנשים  ע"י  זאת  וכל  וכד'  עימם  ור  ים 

 רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

עפ"י   .14 הסוגים  מכל  מסוכנים  או  דליקים,  חומרים  אחסון  יוודא  הקבלן 

סוגיהם   עפ"י  והפרדתם  סימונם  כולל  העבודה,  באתר  המחייבים  הנהלים 

 אתר העבודה.כיבוי אש ב  להצבת ציוד  וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג

החוק והוראות מכבי אש כולל    הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י .15

מים,   תקינותם,  זרנוקי  ויוודא  העבודה  באתר  שיהיו  וכד'  מטפים  צינורות, 

 כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מכבי אש. 

ה .16 בנושא  עובדיו  של  מוסמכת  להדרכה  ידאג  בעבוהקבלן  דה  בטיחות 

ן יחתים  לעיל וטיפול בו. כמו כ  10בציוד כיבוי אש כאמור בסעיף  ובשימוש  

  את עובדיו שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן חובתם בשימוש בציוד מגן 

 אישי. 
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מתקני   .17 שירותים,  רווחה,  מנוחה,  שטח  העבודה  באתר  לעובדיו  יכין  הקבלן 

הנד עפ"י  נוספים  )מתקנים  ורחצה,  שתייה  בחוק  מי  בטיחות  ת  -רש  נאי 

וידאג   עימו,  ההתקשרות  הסכם  פי  על  ו/או  לעובדים  לאחזקתם  וגהות 

 התקינה של המתקנים הנ"ל. 

לעובדיו   .18 מתאימות  הוראות  יפרסם  חשמל,  לעבודות  מוסמך  שאינו  קבלן 

שלא לעסוק, או לטפל ברשת החשמל, או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו  

 של חשמלאי מוסמך. 

ם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה  יחותי מיד עכל מפגע בט   הקבלן יסלק .19

עיריית של   עיריית    כרמיאל  הבטיחות  מטעם  המוסמך  אחר  אדם  מכל  או 

 . כרמיאל

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה   .20

ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות,     כרמיאלהבטיחות של עיריית  

 עצירת העבודה.  וך, המשך או לטיפול, תדר

תוך   .21 ידווח למשרד העבודה  עבודה  ימים    3הקבלן  כל תאונת  התרחשות  על 

 ם. בטופס מתאי

את   .22 משמשים  אשר  נלווה  וציוד  אביזרים  עבודה  כלי  תקינות  יוודא  הקבלן 

 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

בדיקות .23 לביצוע  לעובר   אחריות  ה פואיות  במידת  הקשור  וכצורך,  דים  ל 

 לרפואה תעסוקתית תחול על הקבלן. 

בעבוד .24 תיאום  ות  ללא  יבוצעו  לא  קשים  אויר  מזג  בתנאי  או  הלילה  שעות 

בעיריית   הרלוונטי  המחלקה  מנהל  ואישור  בדיקה  מי    כרמיאל מוקדם,  או 

 מטעמו. 

בטי .25 בנושאי  לעובדיו  ותקופתית  יומית  הדרכה  למתן  אחראי  חות  הקבלן 

ה לאתרוגהות  הקיימים    קשורים  נלווים  סיכונים  כולל  וסביבתו,  העבודה 

 עבודה. באתר ה

עיריית   .26 של  הבטיחות  כל     כרמיאל ממונה  להפסיק  ורשאי  מוסמך  יהיה 

ונוהלי   תקנות  לחוקי  בניגוד  תעשה  אשר  העבודה  באתר  המתבצעת  עבודה 

זה    הבטיחות, ואשר לא תמלא אחר ההוראות והנהלים המפורטים במסמך

הוזכר כאן או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות    והל אחר שלאאו כל נ 

 י דין." הנדרש עפעפ"י  

ו/או הנחיה כאמור   .27 והגהות  כי שום דרישה בתחום הבטיחות  מובהר בזאת 

או על      כרמיאלבמסמך זה  ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי עיריית  

בלן  תפטור את הקמטעמו, לא    או   כרמיאלידי ממונה הבטיחות של עיריית  

ל כל חובה המוטלת  מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף ע 

 עליו על פי דין, מנהג, נוהג בטיחות ואחר. 

כדי    כרמיאללא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של עיריית   .28

עיריית   על  אחריות  או להטיל  פי מסמכי    כרמיאל להסיר מהקבלן  על  אשר 

 על פי כל דין מוטלת על הקבלן.   הקבלן ו/או ההתקשרות עם
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לגיל  .29 מתחת  נערים  עבוד  18  העסקת  חוק  ע"פ  תשי"ג  תעשה  נוער    1953ת 

 והתקנות . 

יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר   .30

 עם סיום העבודה . 

 ך לעירייה .אין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה / רא"ג  בציוד השיי .31

 על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש יש לדווח מיד לאחראי במקום.  .32

 אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך .  .33

   .כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן .34

המנהל    כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן  אצל .35

 לקה .אי מטעם המחהאחר

ודות עפ"י הסכם זה,  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העב  .36

רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים  מספר מספיק של עובדים בעלי  

 הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך . 

ינה  לעבודה מבח  ו יהיה כשירהקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמ  .37

 ת עפ"י דין . רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושו 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח   .38

, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין   העירייה / הממונה על הבטיחות 

 . ו/או לרכוש ן אחר לנפש  אי מילוי תנאי הסכם זה או בשל קיום סיכו 

על  .39 הממונה   / העירייה  כח  בא  דרישת  לפי   , ימסור  את    הקבלן   , הבטיחות 

א  פרטים  כולל  מטעמו  העובדים  כל  כל  רשימת  דרישה  עפ"י  ויציג  ישיים 

רישיון , תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם הקבלן  

 עירייה . בכתב מאת ה לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר

הקבלן    –בלן  גרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיחות ע"י הק .40

מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב  

את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות  

 עימו . 

ו/או מועסקי  לא מילא  .41 ו/או עובדיו  רישות  עמם אחר הד, או מי מטוהקבלן 

וגהותהמופיעות   בטיחות  להטיל  בפרק  העירייה  בשווי    רשאית  של קנס 

לקבלן    ש"ח  1,000 המגיעים  מהסכומים  יקוזז  זה  וסכום  יום  י  "פעלכל 

 ההסכם .

הנהלים   .42 התקנים   , התקנות   , החוק  את  מחליף  אינו  זה  בנספח  האמור  כל 

חשיבו את  לחדד  אלא  ישראל  במדינת  הבטיהנהוגים  נושא  בעבודה  ת  חות 

 והגהות . 

 תיקון נזקים  .40

, הקבלן אחראי שכל נזק  לענין אחריות הקבלן בנזיקיןמבלי לגרוע מהאמור להלן   א.

חשמל,   תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  מדרכה,  דרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או 

ק או  טלפון, טל"כ או מובילים אחרים כיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנז

באקר  הקלקול לביצוע  נגרמו  בקשר  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  אי 

מהנדס    -דה  העבו ע"י  שיקבע  זמן  פרק  תוך  הקבלן  של  חשבונו  על  יתוקן 
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תיקון  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  כל  ושל  רצונו,  ולשביעות  העירייה 

 הנזק והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

  

 

 : אחריות .41

הקבלן מתחייב לבצע את השירות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, הוא האחראי הבלעדי   א.

ו  לטיב ולרמת השירותים והעבודות שהוזמנו, שהוכנו או שבוצעו על ידו ו/או בפיקוחו ו/א 

פע מאן  בשיתוף  עם  הקשוולה  בכל  ו/או  אחרים  קבלנים  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  ר  דהו 

 לעבודות אשר הן נשוא התחייבויות הקבלן בהסכם זה. 

העבודות ו/או תכניותיו ו/או מסמכיו אחרים, הקשורים בשירות אשר ניתנו על ידי הקבלן   ב.

ר  שחרו  משום  –ם זה  בהתאם להסכם זה או שהמפקח דרש מהקבלן לבצעם בהתאם להסכ

על המ  להטיל  כדי  בהם  ואין  המקצועית המלאה,  על המזמין  הקבלן מאחריותו  ו/או  פקח 

ו/או המס ו/או התוכניות  לטיב העבודות  כלשהי  הקבלן  אחריות  ע"י  בוצעו  בין אם  מכים, 

 בעצמו ובין אם ע"י הקבלן בשיתוף עם קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים. 

יה וכל מי שבא מטעמה )לרבות המפקח,  כלפי העירי  לאה ומוחלטתהקבלן יישא באחריות מ ג.

ג'. לכל ובגין כל נזק,  יועצים אחרים, קבל  נים וקבלני משנה וכן כלפי הפרויקט( וכלפי צד 

לרכוש, קלקול, פגיעה, אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם, ללא יוצא מהכלל,  לגוף או  

או כתוצאה מהפרת  פי הסכם זה  י מטעמו על  אשר יגרם כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מ 

או כתוצאה ועקב רשלנות, טעות, השמטה, היפר  /התחייבויות או מצגי הקבלן בהסכם זה ו

לפג  ומבלי  הקבלן  של  מקצועית  ליקויים  חובה  ו/או  פגמים  לרבות  האמור  בכלליות  וע 

והוא מתחייב לפצות את העירייה מייד עם ו/או מי מטעמו,  דרישתה   בעבודתו של הקבלן 

כהרא בגין  ו/אשונה  כאמור  לעירייה  שיגרמו  הפסד  או  אבדן  נזק,  הוצאה,  כתוצאה  ל  ו 

על ידי בית משפט  מפעילות הקבלן, לרבות כל סכום שהעירייה תיקנס ו/או תחויב בו לרבות  

ו/או   תביעה  מפני  להתגוננות  בקשר  בה  נשאה  העירייה  אשר  הוצאה  כל  בגין  וכן  בורר  או 

 מור.דרישה ו/או קנס כא

כלש ירייה  הע ד.  בחבות  ו/או  בכל אחריות שהיא  יישאו  לא  מי שבא מטעמה  לנזקים, וכל  הי 

הקבלן ו/או מי מטעמו    לגוף או לרכוש, ללא יוצא מן הכלל, אשר יגרמו כתוצאה מפעילות 

בזאת כלפי העירייה ו/או מי מטעמה, על כל נזק ו/או הוצאה   על פי הסכם זה. הקבלן מוותר

אשר יגרמו לה ו/או למי מטעמו, מכל סיבה  שהיא ,   ו/או  הפסד  ר יגרמו לה  ו/או הפסד  אש

 אה ו/או בקשר ו/או  בגין ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה. כתוצ

הקבלן מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויבה העירייה בעקבות כל תביעה   ה.

לן ו/או מי מטעמו על  מפעילות הקברשם כתוצאה  דרישה ו/או קנס אשר קנס אשר נג  ו/או  

  לפי להם אחראי שהקבלן קלקוליםוה  הנזקים תא לתקן   שאיתר תהיה העירייה ב.

  בתיקון הכרוכות ההוצאות  בכל ישא  והקבלן קבלן,ה  חשבון על  לעיל א' ס"ק

  סכום מכל לנכותן  או לגבותן  רשאית תהיה יההעירי   כאמור. והקלקולים  הנזקים

  לגבותן  רשאית תהא  וכן  שהוא זמן  בכל  העירייה מאת  לקבלן  שיגיע או המגיע,

  על  מחובותיו הקבלן  את משחרר אינו זה בס"ק ורהאמ אחרת. ךדר בכל קבלןמה

 זה.  לסעיף 'א  ס"ק פי
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אש הוצאה  כל  בגין  וכן  זה  הסכם  תביעה   פי  מפני  להתגוננות  בקשר  בה  נשאה  העירייה  ר 

 לרבות הוצאות משפטיות. ו/או  דרישה ו/או קנס כאמור, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי באם הוציאה העירייה הוצאה   ו.

שלמו על פי הסכם זה ישפה הקבלן את העירייה בגין  על הקבלן ל  תשלום שהיה  או שילמה

ה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י העירייה. בכלל זה  ההוצא

בגי ישפ תשלומים  לרבות  זה,  הסכם  עם  בקשר  תשלום  כל  בגין  העירייה  את  הקבלן  ן  ה 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה כל    לקזז ולנכותאית בכל עת  העירייה תהא רש ז.

ה שלדעת  בין  סכום  דין,  או  הסכם  כל  עפ"י  ג',  צד  לכל  ו/או  לעירייה  מהספק  מגיע  מנהל 

ובין שאיננו קצוב וזאת מבלי לגרוע מזכותו של העירייה לכל זכות ו/או סעד  שהוא קצו ב 

 אחר ו/או נוסף. 

ות הסכם זה לא תתפרש כמטילה על  הוראה מהורא זאת כי שום  למען הסר ספק, מובהר ב ח.

וחה חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת, בעד כל אובדן, נזק,  העירייה ו/או הבאים מכ

ול להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן, עובדיו או כל הפועלים מטעמו,  נזק או הפסד העל 

מביצוע  או הנובעת    אחרת הקשורה מחמת פעולה, רשלנות מחדל, מקרה אסון או כל סיבה  

 אות כל מקרה כאמור. במלוא האחריות לתוצהסכם זה, והקבלן לבדו יישא 

או  הקבלן   ט. כל תביעה  וכנגד  נזק  כל  על  העירייה  בשלמות את  ולשפות  לפצות  בזה  מתחייב 

נגדו ו/או   דרישה, מכל עילה שהיא, תוגש ע"י אדם כלשהו, לרבות המוסד לביטוח לאומי, 

שלוחיה ו/או מי שבר מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה, הפסד או נזק  או  ו/  מעובדיה  נגד מי  

רכוש או  גוף  אדם,  לכל  לעיל,  א'  בסעיף  כמפורט  הקבלן  באחריות  הינם  לרבות  אשר   ,

 הוצאות משפטיות שיגרמו לו.

"סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פלישת אויב, פעולות מדינה עויינת, קרבות )בין שהוכרזה   י.

ובין   העירייה או אם לא( או טמלחמה    עות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים באשמת 

 מתכנן מטעמה. 

בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם  י"א. 

 האפשרי, אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון תחולנה על העירייה. 

תביע י"ב   העיריהוגשה  נגד  פה  לתשלום  להם יה  אחראי  הקבלן  אשר  נזקים  בגין  יצויים 

עיל, יפצה הקבלן ו/או ישפה את העירייה ללא דיחוי על כל סכום שהיא  בהתאם לאמור ל

ובלבד שהעירייה    תתבע לשלמו  מומחים,  וכן שכ"ט  עו"ד  ושכ"ט  הוצאות משפט  לרבות 

פ לתשלום  דרישה  או  תביעה  כל  בדבר  הודעה  לקבלן  כזו  מסרה  לקבליצויים  ן  וניתנה 

ה ינהל  העירייה  דרישת  לפי  בפניהם.  להתגונן  של ההזדמנות  בשמה  ההגנה  את  קבלן 

 פוי כח.העירייה, ולשם כך תיתן העירייה לפרקליטיו של הקבלן יי

 י"ג. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא העירייה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה  

ו/או מכל מקור אח וזאתזה  נזק.  לכש  מיד  ר,  בגין  פיצויים  תוגש לעירייה דרישה לתשלום 

תעכ לא  החברה  העירייה  כי  ביטוח,  חברת  של  אישור  לה  יומצא  אם  כאמור,  סכומים  ב 

 שיפוי העירייה בגין הנזק הנדרש. אחראית ל

 

נזק   י"ד  לכל  גם  אחראי  הקבלן  יהיה  מאמור,  לגרוע  ומבלי  לעיל  האמורה  אחריותו  על  נוסף 

לעבודותיהשייגר קבלניםם  של  אם   ם  באתר,  עבודה  בביצוע  הקשורים  אחרי  גורמים  או 
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י  נזק נגרם עקב רשלנות או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. כן יהיה הקבלן אחראאותו  

 לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור.

 

 

 אי ויתור בהתקשרות עם קבלן / י משנה  42

  

הודעה    י בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול תחייב כהקבלן מ 

   ך את הפוליסה כלשהי על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם העירייה, או בשם המבטחת שתערו

לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר  

ד  פי  על  מאחריותם  הסכם.אותם  או  בסעי  ין  לקבלני  האמור  גם  היתר  בין  מתייחס  זה  ף 

 ו נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.הובלה הרמה )הנפה(, א

הקבלן    לזכויות  תנאי  מהווה  כאמור,  זכויות  על  ויתור  אי  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

והו הקבלניות,  העבודות  ביטוח  פוליסת  פי  על  הוהעירייה  את  ישפה  בגיןא  הפרת    עירייה 

 דרישה זו. 

 

 תשלום דמי נזק לעובדי הקבלן .43

מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם לן  הקב

כדי   תוך  נגרמו  אשר  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  הנמצא  אחר 

או מוצרים, קבלני  , חומרים ו/ספק שירותיםביצוע העבודה, לרבות נזק שנגרם לאדם המ

סעיף    על ,  ים הן של הקבלן והן של קבלני המשנהמשנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאי

 . בשינויים המחוייבים  40זה יחולו הוראות סעיף 

 

 ביטוחים .44

 

 מכרז פי  על אם ובין דין  פי  על אם בין הקבלן של ומהתחייבויותיו   מאחריותו לגרוע מבלי

 3ן יחולו הוראות  נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג' על הקבל  מובהר כי, הז

 להסכם.  
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 עובדים   - פרק ד'
 מעמד הקבלן ועובדיו .54

 

ג' למרות האמור   צד  כל  ובפני  בפני העירייה  עצמאי ואחראי  הקבלן מצהיר שהינו קבלן 

 העבודה. דבר ביצועה לו הוראות בבהסכם זה בדבר כוחו של המהנדס או המפקח ליתן  

 -הקבלן מצהיר ומתחייב כי

 

     ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה יחסי ו  רו ולא יווצרו בינא.         לא נוצ

 מעביד.  –עובד               

    כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או   ב.        

יחשל ולא  כעובדיםוחיו  בעקיפין,    שבו  או  במישרין  העירייה  של  שלוחים  או 

ע דרישותיהם  ויועסקו  ו/או  תביעותיהם  כל  יחולו  ועליו  בלבד,  על חשבונו  ידו,  ל 

 חסיו עמו ו/או הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו. הנובעות מי

   בדי כויות של עומטעמו, כל זלא תהיינה לו ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/אולמי   ג .        

מי   ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  והוא  לקבל  העירייה  זכאים  יהיו  לא  מטעמו, 

ו/או טובת הנאה אחרת, בקשר לביצוע ההסכם או  מהעירייה כל תשלום,   פיצוי 

הוראה שניתנה על פיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התקשרות על פי  

 כם זה.שנקבעה בהס מלבד התמורהההסכם, מכל סיבה שהיא, 

   , אם ענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשוהקבלן ישפה את העירייה, בגין כל ט           .ד

     יוגשו, כנגד העירייה על ידו ו/או מי מעובדיו ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו,           

 הקבלן.  ן מי מעובדימעביד בין העירייה לבי  -קיום יחסי עובד שעניינן          

           ואו  הסכם זה לעירייה הצדדים מצהירים בזאת, כי כל זכות שניתנת על פי     ה.   

אלא   אינה  השירותים,  מתן  אופן  על  שהיא  צורה  בכל  ולהתערב  לפקח        לנציגיה 

ביצוע להבטחת  לביצוע   אמצעי  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן  במלואו.    ההסכם 

 ייה, אם וככל שיהא עליו, בכדי להפחית מאחריותו. ירהע     פיקוח השירותים ואין ב

       נושא באחריות לעובדיו, לרבות תשלום כל זכויותיהם וחובותיהם על פי לבד ההוא בו.       

 כל דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים ובן ידאג לנכות את כל הניכויים           

  יו בגין העסקת עובדיו לרבות המוטלים על חובה האחריםאת כל תשלומי ה ולשלם           

   ים ו/או שיוטלו עליו כמעסיק בהתאם להוראות כל יכויים המוטל התשלומים והנ           

 דיו.          

     מעביד ובין היתר  -הוא ימלא אחר כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובד  ז .     

   טי, כנדרש על פי כל דין והוראה ומוסד רלבנ  וח לכל רשותיעמוד בחובות הדיו           

 .מחייבת         

 בפני העירייה, על פי דרישתה, את כל המסמכים המוכיחים את קיום  יג יצ   .ח

       לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא נותן לה   והתחייבותי         

 .  שירותים         
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ך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים  רה נקבעה תורים כי התמו הצדדים מצהי

 נותן שירות.  -מזמין שירות בין הצדדים הם יחסי

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין  

עובד   יחסי  ועובדי הקבלן  העירייה  שיפוטית מוסמכת    –בין  ערכאה  מעביד, תקבע 

עובד   יחסי  ה   –שנוצרו  בין  לעובמעביד  מי  עירייה  ו/או  שלוחיו  ו/או  הקבלן   די 

הקב  מתחייב  אזי  העירייה  מטעמו,  על  שיהיה  סכום  בכל  העירייה  את  לפצות  לן 

 וראות  הבאות:לשלם בין תביעה זו. יחולו הה

 הקבלן ישפה ויפצה את העירייה בעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב         .ט

 שונה. דרישתה הרא מיד עםהאמור,          

 קבלן את החוב הנ"ל. העירייה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי הי .      

 

ובין   מועסקיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  בין  כי  הצדדים  מצהירים  ספק,  הסר  למען 

העירייה לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל  

 והג המגיעים לעובד ממעביד.ל פי דין וניות כלשהן עתשלום או זכו

 

 אספקת כח אדם  .64

 

את   א.      העבודה,  לביצוע  הדרושים  העובדים  את  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 

 ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

ובהתאם  .ב התעסוקה  שירות  לשכת  באמצעות  עובדים  הקבלן  יקבל  העבודה     לביצוע 

          ו , ובמספר שיקבע מהנדס העירייה א-1959להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 המפקח במידה שיקבע. 

 ו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על יד      ג.

 ולרבות    -1987המתחייבים מכל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז        

 לני  הסכמים והסדרים קבוציים, ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קב         

 המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל.         

 

הב  המצב  לו  ידועים  כי  מצהיר  הקבלן  ספק  הסר  ואפשרויותילמען  של   טחוני  העסקתם 

פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי האוטו   פועלים זרים נומיה. מוסכם וכן של 

מוצדקת   כעילה  תתקבל  לא  פועלים  בהעסקת  הכרוכה  בעיה  שום  כי  לעיכובים, בזאת 

הכרוכות   בעיות  בגין  כאמור  פיגור  או  עיכוב  כל  וכיו"ב.  העבודה  ביצוע  בקצב  פיגור 

 פי הסכם זה.  ות הקבלן עלשל התחייבוי בהעסקת כח אדם תהווה הפרה 

 

הקבלן   זרים,  עובדים  העסקת  של  מקרה  יהיה  בכל  אלו  שלעובדים  לכך  לדאוג  מתחייב 

בארץ.הי ועבודה  שהייה  מצויים    תר  מוסד  ובכל  חינוך  במוסדות  בעבודה  כי  מובהר 

הוצא  העסקתם   בטרם  אשר  עובדים  של  העסקתם  רק  תותר   , ישע  חסרי  או  קטינים  

מניעה להעסקה על פי החוק למניעת העסקת עברייני  בדבר העדר    ישור משטרתילעיריה א

 וסדות מסויים והתקבל לגביהם אישור קב"ט העירייה. מין במ 
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ע ד. מיוחדות,  עבודות  של  מיו במקרה  עבודה  לבגדי  לדאוג  הקבלן  בעבור  ל  חדים 

 עובדיו. 

מנהל   ה. את  הקבלן  יחליף  המפקח,  או  העירייה  מהנדס  מאת  בכתב  דרישה  לפי 

עובד   כל  ו/או  האחרים  העבודה  מנהלי  או  המוסמך  העבודה  מנהל  הפרוייקט, 

ים של קבלני משנה אם לדעת מהנדס העירייה אין  משנה ועובד  לרבות קבלניאחר  

 ים לתפקיד. הם מתאימ 

הרחקתו   ו. בדבר  המפקח,  או  העירייה  מהנדס  מטעם  דרישה  כל  ימלא  הקבלן 

ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה,  -מאתר העבודה של כל אדם המועסק על

ו  רה, או שאינאדם שלא כשואם לדעת מהנדס העירייה או המפקח התנהג אותו  

 מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.

 

לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין    -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

יחייב את הקבלן בתשלום   זה,  בעקיפין, באתר העבודה. אי מילוי הוראות ס"ק 

ל פועל, בעל  ם לכליו  ש"ח  1,000-לפיצויים מוסכמים לעירייה סך בשקלים השווה  

 סעיף קטן זה.  מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות

 

 ביטוח מעבידים וביטוח לאומי .74

 

ביטוח   א. לקרנות  מסים  העבודה,  בביצוע  המועסק  עובד,  בעד  ישלם  הקבלן 

סוציאלי, בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר  

 . כרמיאלמדינה באותו ענף בשל עובדים בגדול ביותר ה

 פועליו בביטוח מעבידים. הקבלן יבטח את עובדיו ו/או 

משולב(   .ב )נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

פיו,    -1995תשנ"ה על  שיותקנו  או  שהותקנו  והתקנות  לזמן  מזמן  שיתוקן  כפי 

מי, כי קיים את  לביטוח לאו  ים של המוסד ולהמציא לעירייה לפי דרישתה, אישור

 התחייבויותיו לפי ס"ק זה. 

ף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל  זה בא להוסי הנאמר בס"ק  

 חובות על העירייה כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן. 

מתחייב   ג. תנאי  הקבלן  כל  אחר  וה   למלא  בריאות  ה בטיחות  לשמירת  תנאים 

ורו כנדרש  העובדים  דיןוחתם  ]נוסח חדש[    ,בכל  בעבודה  בטיחות  פקודת  לרבות 

תקנות-1970תש"ל העבודה  תקנים    ,  מפקחי  ע"י  שיידרש  כפי  ולרבות,  וכללים 

 . -1954במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

למנות   ד. תחליט  והעירייה  היה  כי  מאשר  הקבלן  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 

מטעמ בטיחות  על  מסוממונה  לענין  באופה  או  ישמעו  יים  ועובדיו  הוא  כללי,  ן 

 כאמור.  להוראות הממונה על הבטיחות

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה ו/או המפקח הממונה על הבטיחות ו/או מי   

ובכל דין אחר   מטעמם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה 

 .ת תחול עליווכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודו
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 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם .84

 

הע א. שבביצוע  מתחייב  נאותה,  הקבלן  בצורה  ינוהלו,  אדם,  בודה  כח  פנקסי 

שעות   עבודתו,  ימי  וכן  עובד,  כל  של  וסוגו במקצוע  בהם שמו, מקצועו  שיירשם 

 עבודתו ושכר עבודתו. 

 

 האדם לשם  את פנקסי כחהקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולמפקח, לפי דרישה, ב.    

 לשביעות רצונו, מצבת כח אדם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ו       

 חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם        

 והעסקתם.        

 

 

 

 רווחת העובדים .94

 

ב המועסקים  לעובדים  שיסודרו  מתחייב  העבודהקבלן  נוביצוע  סידורי  ומקומות  ה  חיות 

 של המפקח. אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו
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 ציוד,  חומרים ואורח מקצועי  - פרק ה'
 

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .50

 

החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  והוצאותיו,  חשבונו  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 

 הדרוש.  העבודה בקצבה היעיל של והדברים האחרים הדרושים לביצוע 

 

 

 חומרים ומוצרים .15

 

ה  א. הבדיקות  כל  את  לבצע  מתחייב  עפ"יהקבלן  הכלל  נדרשות  במיקום  המפרט  י, 

בנוכחות המהנדס. הקבלן נותן  ובמועד שיקבע ע"י המהנדס. הבדיקות תבוצענה  

 לעירייה. בזאת הסכמתו מראש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות 

במכון   חוזרת  בדיקה  לדרוש  רשאי  יהא  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המהנדס 

 ן. ונות על התקה הראשונה ע לבדיקה שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיק

 

לצו  ב. הקבלן  ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  יהיו  כל  העבודה  ביצוע  רך 

רו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או  חדשים ושלמים יקבלו את אישו

החוזה   מסמכי  להוראות  הבחינות  מכל  בתכונותיהם  ויתאימו  השגחה  סימן 

ם ולמוצרים  קנים לחומריים. בהעדר תולדרישות התקנים הישראליים המעודכנ 

לדוגמאות שיאושרו ע"י מהנדס  יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו    -כלשהם  

והמוצ החומרים  כל  את  לספק  מתחייב  הקבלן  המעולה  העירייה.  מהסוג  רים 

נקבע להם   כן  מתוך הסוגים השונים שמחייבים התקנים הישראליים, אלא אם 

 . במסמכי החוזה במפורש, סוג אחר

 

שיתגלו  במפורש    מוסכם ג. והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  שהקבלן 

או  בחומ החומרים  אם  אף  העבודה,  לביצוע  בהם  שהשתמש  ובמוצרים  רים 

ע האלה  מהנדס  המוצרים  ע"י  ואושרו  הישראליים,  התקנים  בבדיקות  מדו 

 העירייה. 

 

 או מוצר ו/ ומרפרושו ח  -בכל מקום שצויין בחוזה ונספחיו המונח "שווה ערך"  ד.     

 באחד   ערך מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב  שווה          

 ה ערך טעונים אישורו מסמכי ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו/או מוצר שוו         

 המוקדם בכתב של המהנדס.          

 

 

וייחשבו  כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר ה עבודה, יהיו שייכים לעירייה 

לכך  לרכושה   לקבל  להוציאם מבלי  רשאי  יהא  לא  והקבלן  מעת הבאתם לאתר העבודה 

 את רשות המהנדס בכתב.
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 הוצאות בגין הבדיקות .25

בבדי .א הכרוכות  וההוצאות  ניסהתשלומים  תקן,  בדיקת  דגימות,  העמסה  קת  ויי 

מהנ לדעת  העבודה  בבדיקת  הכרוכים  וסוג  מין  מכל  וניסויים  בדיקות  דס  וכל 

או   שהעבודה  בין  הבדיקות  הוצאות  כולל  במלואם,  הקבלן  על  יחולו  העירייה, 

בדרישות  חלק עמדו  לא  חלקיה  או  שהעבודה  ובין  ובבדיקה  בדרישות  עמדו  יה 

 האמורות.

 

החומרים  .ב המיוצ  -והמוצרים    כל  אלה  מלאכה  בין  בבתי  חרושת,  בבית  רים 

שר יידרשו לשם בדיקות  א   -ובמקומות אחרים ובין אלה הנעשים באתר העבודה  

 יו. תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאות

 

או   .ג תקניות  בדיקות  לשם  והמוצרים  החומרים  את  לשלוח  חייב  יהיה  הקבלן 

ב למקום  והואחרות,  העירייה,  מהנדס  יורה  הבדיקות  ו  למקום  הובלתם  צאות 

 יחולו על הקבלן. 

 

אשונות רגילות,  ת חוזרות ונשנות ובין בדיקות רבין בדיקו  -ההוצאות לבדיקות   .ד

 יחולו על הקבלן. 

 

עבור   .ה לשלם  בדיקות  לשם  ומוצרים  חומרים  לשלוח  רשאית  תהא  העירייה 

בלן עפ"י  על ידה מכל סכום המגיע לק  הבדיקות ולנכות סכומים ששולמו כאמור

 הסכם זה. 

 

 מדגמים .35

 

דו המהנדס  דרישת  ועפ"י  חשבונו  על  יספק  בטרם הקבלן  ואביזרים  חומרים  של  גמאות 

 ו בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות. יזמין אותם א 

גמר   לאחר  עד  עליו  שיוסכם  במקום  ישמרו  המהנדס  ע"י  שאושרו  העבודה  הדוגמאות 

 מרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו. וישמשו להשוואה לחו

 

 אורח מקצועי  .45

 

תבוצענ העבודות  הח כל  למסמכי  בהתאם  רצונו  ה  לשביעות  נכון,  מקצועי  ובאורח  וזה 

המלאה של מהנדס העירייה. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם 

בהתאם תבוצענה  מוסמכות,  ולהוראות    רשויות  לתקנות  של לחוקים,  מחובתו  אלה. 

המוסמכו הרשויות  מאת  רשמי  אישור  העירייה  למהנדס  להמציא  התאמת הקבלן  על  ת 

הקשו ההוצאות  וכל  לעיל,  האמורות  ולהוראות  לתקנות  לחוקים,  או  העבודות  רות 

 הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
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 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .55

 

כיסוי בלן  הק .א כלשהו מהעבודה שנועד  מתחייב למנוע את  ו או הסתרתו של חלק 

 ל המפקח. להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו ש 

הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על   .ב

למפקח,   את    48כך  ולמדוד  לבחון  לבדוק,  למפקח  לאפשר  כדי  מראש,  שעות 

ולקבוע את ההוראות הדרושות    דה לפני כיסויו או הסתרתו,החלק האמור מהעבו

 בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה. 

המפקח .ג בדק  העבודה    48תוך    לא  חלק  את  הודעה,  כך  על  שקיבל  משעה  שעות 

( בסעיף  כאמור  מוסתר  או  מכוסה  להיות  הקבלן  2שנועד  כך  על  יודיע  לעיל,   )

 למהנדס העירייה וימלא אחר הוראותיו. 

ודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס  קבלן חלק כלשהו מן העבסה ה כי .ד

אש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על  העירייה, או לא הודיע הקבלן למפקח מר

חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת  חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את אותו  

 "י המפקח. המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכסנו מיד לאחר אישורו ע

ו3ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים )אם הקבלן לא   .ה ( או התרשל  4)-( 

העיר מהנדס  יהא  הקבלן  בכך,  של  חשבונו  על  פועלים  להעסיק  רשאי  ייה 

 מהעבודה וכיסויו. והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו 

סכום   .ו מכל  לנכותן  העירייה  רשאית  הקבלן,  על  זה  סעיף  לפי  שחלות  הוצאות 

 וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, 

 

 כה פסולהסילוק חומרים פסולים ומלא .65

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .א

 

לייעודם   .1 מתאימים  שאינם  העבודה  מאתר  כלשהם  חומרים  סילוק  על 

 מן אשר תצויין בהוראה. לדעת המפקח, בתוך תקופת ז

              הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים על  .2

 האמורים בפיסקה )א( דלעיל.              

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם   .3

או   מתאימה,  בלתי  במלאכה  או  מתאימים,  בלתי  בחומרים  שימוש  ע"י 

 נאי החוזה.בניגוד לת

המפ .ב של  ) כוחו  קטן  סעיף  לפי  ע"י  1קח  שנערכה  בדיקה  כל  אף  על  יפה  לעיל,   )

 שלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. המפקח ועל אף כל ת

 

)  ג.               סעיף קטן  לפי  הוראות המפקח  הקבלן אחר  מילא  העירייה  1לא  לעיל, תהיה   )

על חשבון הקבל רשאית   והקבלן ישא בכל ההוצאותלבצעה  הכרוכות בביצוע    ן, 

ע לקבלן בכל  ההוראה, והעירייה תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגי

 זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 מועד התחלת העבודה  .75

 

העב בביצוע  יתחיל  ע"י  הקבלן  שייקבע  בתאריך  בכתב מהנודה  בהוראה  העירייה  דס 

ל הדרוש  בקצב  בביצוע  ויתקדם  עבודה"  התחלת  "צו  בתוך שתיקרא  העבודה,  השלמת 

פרט אם קיבל מאת    התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות,

 מהנדס העירייה הוראה מפורשת אחרת. 

 

בועדה המקומית    נדס הביצוע של הקבלן לחתוםעם קבלת צו התחלת עבודה, יהיה על מה 

 .לתכנון ולבניה במסמכי ההיתר על "הצהרת המהנדס האחראי לביצוע"

 

 הכנות לביצוע העבודה  .85

 

  עבודה, ידאג לסידורי ההגנה לפני התחלת ביצוע העבודה יגדר הקבלן את אתר ה  א.

עבודה   לחומרי  מחסן  ישמש  אשר  ארעי  מבנה  או  צריף  יקים  שטפונות,  מפני 

 שירותים זמניים בשביל העובדים. וכלים, ו

 

 

ממוזג   הולם  מבנה  חשבונו  על  להציב  מהקבלן  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה 

ון  לשימושו הבלעדי של המפקח באתר העבודה. במבנה יהיה חיבור חשמל, טלפ

 ימים מיום הדרישה.  10לן יעשה כן תוך וריהוט משרדי הולם. הקב

נ כולל  המבנה  אחזקת  בלבד,  ספק  הסר  החשמל,  למען  צריכת  היומיומי,  קיונו 

 היו על חשבון הקבלן.טלפון, י

 

 הקבלן יגיש בקשה להתקנת מד מים ויצרוך מים אך ורק מחיבור מים כאמור.  ב.

צ להתקנת  ידאג  הקבלן  הצורך  לאספקבמידת  הדרושים  המים  מים  ינורות  ת 

על הקבלן.  יחולו  בכך  כל ההוצאות הכרוכות  ספק,  למען הסר  העבודה.    לביצוע 

 מובהר כי הקבלן אינו רשאי לצרוך מים מברזי כיבוי אש )הידרנטים( ציבוריים. 

 

 

 

 

 

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה    - פרק ו'

תנאי   והמהוות  המהנדס  ידי  על  הניתנות  להנחיות  בהתאם  יתבצע  האתר  גידור 

 לקבלת היתר בנייה.
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 מועד סיום .95

 

 

 ר תקופת העבודהו קיצוארכה א .60

 

בחשבון   א. שהובאה  לזו  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  הוראת 

יעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה  לצורך קב

כ בחשבון  העבודה  שהובאה  השלמת  במועד  השינוי  את  בה  לכלול  יכולה  אמור, 

 ביצוע העבודה.בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה ל

 

כוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת מהנדס העירייה,  נגרם עי ב.

רשאי    -לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב    לא היתה

 רכה בכתב במועד השלמת העבודה, בתנאי כי: הקבלן לבקש א

 

יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוח .1 דים כאמור לאחר  הקבלן לא 

 ם תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה. יום מיו 30

     שביעות רצונו של מהנדס העירייה הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, ל .2

ארעו     רבות   האמורים  שהתנאים  המפקח,  ע"י  מאושר  עבודה,  יומן 

ביצוע העבודה, שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא  ב   לעיכוב      וגרמו  

 .למנוע עיכוב   ה לו אפשרות הית

שיעור   .3 כאמור,יקבע  ארכה  מתן  לסרב  או  לאשר  רשאי  העירייה  מהנדס 

 יע על כך בכתב לקבלן. הארכה ויוד 

 

 למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או ג .      

 שלקבלן אין שליטה עליהם.   תנאים          

 

 בודהקצב ביצוע הע .61

 

לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה    אין הקבלן מתקדם, א.

יודיע מהנדס    -ד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה  במועד הקבוע בחוזה, או ע

קבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח  העירייה לקבלן על כך בכתב וה

הדרושים לסיום העבודה    את סיום העבודה במועדה. לא נקט הקבלן באמצעים

בודה לפני  בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהע

כולה בתוך הזמן  סיומה המלא והגמ ור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה 

שמ בחוזה,  ארכה  שנקבע  ניתנה  העבודה.  התחלת  בצו  שיקבע  מהתאריך  יתחיל  ניינו 

ק  או  העבודה  בסעיף  להשלמת  לאמור  בהתאם  המועד  המועד    60וצר  ישתנה  להלן, 

 להשלמת העבודה בהתאם לכך.
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סעיף  במו הוראות  זה  במקרה  יחולו  העירייה,  מהנדס  של  דעתו  להנחת     80עדה 

 שלהלן. 

 

מתן הודעה ע"י מהנדס העירייה לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי    יא

 התחייבותו לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה. 

 

במועדה, ב. העבודה  סיום  לשם  היתר,  בין  הקבלן,  במשמרות    בחר  וקיבל    -לעבוד 

שור לכך מאת מהנדס העירייה, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב  אי

 משמרות. העבודה ב

 

לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת מהנדס העירייה בכתב.   ג.

ללא   הדברים  מטבע  להעשות  שצריכה  עבודה  על  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות 

להצלת נפש או רכוש או לבטחון    ה שהיא הכרחית ובלתי נמנעתהפסק או כל עבוד

 ודיע על כך מיד למפקח. ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן לה  -המבנה  

 

ביצוע   ד. להחיש את קצב  זמן שהוא,  בכל  העירייה,  לדעת מהנדס  צורך,  יהיה  אם 

אל  בכתב  העירייה  מהנדס  יפנה  שנקבע,  לסיום  המועד  לפני  ולסיימו    העבודה 

יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש  הקבלן, והקבלן מתחייב לעש ות כמיטב 

בלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה,  ע"י מהנדס העירייה. כן מתחייב הק

 ות העבודה. בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיט

 

לדעת   מכך  כתוצאה  לו  ונגרמו  לעיל  ד'  בס"ק  כאמור  התחייבותו  הקבלן  מילא 

ה אמהנדס  על  נוספות  הוצאות  הקצב  עירייה  לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  לה 

הוצאות הנוספות בשיעור שיקבע  שנקבע מלכתחילה, תשלם העירייה לקבלן את ה

 רווח והוצאות כלליות. 12%ע"י מהנדס העירייה בתוספת 

 

 ןלמען הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניי ה.          

 . םיי העזר העירונ  יוקזה, לרבות ח             

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .26

 

כלשהו,  לגרוע    מבלי א. נזק  להוכיח  חייבת  ומבלי שהעירייה תהיה  סעד אחר,  מכל 

הארכה   גמר  עד  או  בחוזה,  שנקבע  במועד  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  סיים  לא 

 לסיום  

 

ל  הקבלן  ישלם  סכום  העבודה,  ב    ₪   1,500עירייה  מאות  מילים:  )  וחמש  אלף 

חדשים ישקלים  כל  בעד  מראש,  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  שבין  (  איחור  ום 

ין מועד סיום העבודה למעשה. שער הדולר יקבע  המועד שנקבע לסיום העבודה לב

 לפי השער היציג של הדולר האמריקאי ביום התשלום בפועל.
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סכ  ב. כי  מצהירים  לעהצדדים  המוסכמים  הפיצויים  נזק    יל ום  הינו  האיחור  לענין 

 מה על חוזה זה. שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתי 

מזכות   לגרוע  כדי  אין  האיחור  לענין  לעיל  המוסכמים  הפיצויים  סכום  בקביעת 

ונוספים   אחרים  נזקים  בגין  פיצוי  כל  לתבוע  ומזכותה  אחר  סעד  לכל  העירייה 

 לה. שנגרמו 

רשאית ג. תהיה  לעיל    העירייה  א'  בס"ק  האמורים  הפיצויים,  סכום  את  לנכות 

וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל  מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמ ן שהוא, 

ניכ או  הפיצויים,  בתשלום  אחרת.  שחרור  דרך  משום  אין  העירייה  ע"י  ויים 

התחייבות   מכל  או  העבודה,  את  לסיים  מהתחייבויותיו  לפי  הקבלן  אחרת 

 החוזה.

 

 ת ביצוע העבודההפסק .36

 

לזמן א. מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  להפסיק  חייב  או    הקבלן  מסויים 

בהתא העירייה  מהנדס  מאת  בכתב  הוראה  לפי  ולתקופה  לצמיתות,  לתנאים  ם 

שיצויינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מהנדס  

 העירייה. 

מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים  יצוע העבודה כולה או  פסק בהו ב.

 י הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. להבטחת העבודה שבוצעה ולהגנתה לפ 

מהנדס   ג. ע"י  שניתן  לאחר  לצמיתות,  מקצתה  או  כולה  העבודה,  ביצוע  הופסק 

למעשה, יגיש    לעיל, והקבלן החל בביצוע  57העירייה צו התחלת עבודה לפי סעיף  

בתוך  העבודה    60  הקבלן,  ביצוע  הפסקת  הוראת  לו  ניתנה  בו  מהיום  יום 

י אותו חלק מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא  לצמיתות, חשבון סופי לגב 

לה הוראה  שניתנה  במקרה  המפורטים  תחול  המקרים  באחד  העבודה  פסקת 

 שלהלן.  80בסעיף 

ג' ד. בס"ק  כאמור  העבודה  הפסקת  של  לק  במקרה  זכאי  יהיה  הקבלן  בל  לעיל, 

למועד הפסקת העבודה   עד  בפועל  עבור העבודה שביצע  מהעירייה את התמורה 

סופי ומוחלט של כל תביעותיו  פיצויים כמוגדר בסעיף קטן )ה( וזאת לסילוק  וכן ל 

והפסד    בגין  הוצאותיו  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כאמור,  העבודה  הפסקת 

הע ערך  קביעת  לצורך  ידי  רווחים.  על  בפועל  שבוצעה  תיעשנה  בודה  הקבלן, 

 ענין. מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי ה

יופחת מערך החוזה   ה. לעיל,  )ד(  גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן  לצורך חישוב 

ל השווה  לערך    -25%סכום  השווה  סכום  יופחת  וכן  החוזה,  בסיס  במחירי 

בפו והיהעבודה שבוצעה  בסיס החוזה,  במחירי  בעל  תוכפל  . הסכום  -2.5%תרה 

הפסקת   בגין  לקבלן  המגיע  המוסכם  הפיצוי  שהוא  יעודכן  המתקבל  העבודה, 

בחו המדד  לבין  הבסיסי  המדד  שבין  להפרש  בו  בהתאם  לחודש  שקדם  דש 

 הופסקה העבודה. 

מהיקפו או יותר,   75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של  

 יצויים כלשהם.לקבלת פא יקנה לקבלן זכות ל
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 שימוש או אי שימוש בזכויות .46

 

רייה או המפקח לסטות  מי מטעמה ולרבות מהנדס העי הסכמה מצד העירייה, או   א.

גזירה   ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  תהווה  לא  מסויימים,  במקרים  החוזה  מתנאי 

 שווה למקרה אחר. 

מסמכי החוזה  בזכויות הניתנות להם לפי    לא השתמשה העירייה או מי מטעמה ב.

אין ללמוד  במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ו

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה. 

 

 קבלת העבודה  .56

יתחיל בבדיקת    -הושלמה העבודה   א. והמפקח  על כך הקבלן למפקח בכתב,  יודיע 

תוך  העבו ה  15דה  קבלת  מיום  תוך  יום  הבדיקה  את  וישלים  ימים    30הודעה 

אמנ שהעבודה  המפקח  מצא  בה.  שהתחיל  תאריך  מהיום  יקבע  הסתיימה,  ם 

 רייה. ל"קבלת העבודה" ע"י העי

 עד למועד קבלת העבודה ישלים הקבלן את כל אישורי הרשויות הנדרשים.

 פקח והקבלן. מהנדס העירייה, לרבות המ -בקבלת העבודה ישתתפו 

העב קבלת  לקבל  לאחר  הקבלן  ידאג  גמרודה,  בתקנות    הכמשמעות  תעודת 

 .-1970תנאיו ואגרות( תש"להתכנון והבניה )בקשה להיתר 

 באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס העירייה ו/או בא כוחו והקבלן. 

י העירייה  בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציג

צבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים  והתקופה אשר הוק

תחשב   לא  כאמור  ל"קבלת  והשלמות  חדש  מועד  ויקבע  כמתקבלת  העבודה 

 עבודה" כאמור. 

ואלו   ניתנים לתיקון במידה  ופגמים שאינם  ליקויים  בפרוטוקול  יירשמו  כן  כמו 

 קיימים. 

       לקבל העבודה גם   עירייה, על פי שיקול דעתו,למרות האמור לעיל רשאי מהנדס ה  .ב

    כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב  פני ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמהל             

התיקונים  את  העירייה  מהנדס  של  רצונו  לשביעות  וישלים  שיבצע  הקבלן        מאת 

 עבודות השלמה כמפורט ברשימה האמורה.   ו/או 

וה ג. יבצבמידה  לא  כלשהו  קבלן  תיקון  שנקבע  ע  המועד  תוך  לעיל  כמצויין 

נכות מסכום החשבון הסופי,  בפרוטוקול, תהיה העירייה רשאית לבצע התיקון ול

קון בין שבוצע בפועל  או מכספי הערבות המצויה בידה אותה עת, את מחיר התי

 כהוצאות כלליות.  15%ובין שלא בוצע בתוספת 

רשאי העירייה  תהיה  כן  אוכמו  הסופי  מהחשבון  לנכות  את    ת  הערבות  מכספי 

כ  לידיה  שנמסרה  העבודה  ערך  לירידת  לדעתה  השווים  סכומים  תוצאה  אותם 

לתיק  ניתנים  ובין שאינם  ניתנים לתיקון  בין שאלו  ו/או הפגמים  ון.  מהתיקונים 

 ערך הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מהנדס העירייה. 
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ויים מהעבודה במועד מסויים  חלק מס   מסמכי החוזה להשלים חייב הקבלן לפי   ד.

תיערך כולה,  העבודה  לסיום  שנקבע  הסופי  המועד  לפי    לפני  העבודה  קבלת 

א תחזיק  בטרם  הגמור,  מהעבודה  חלק  לגבי  לעיל  )א(  בס"ק  תעשה  האמור  ו 

 העירייה שימוש באותו חלק. 

 ן. לפי העני במסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחוייבים,

כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי    קבלת עבודה ה.

 החוזה. 

ו/או מסירת  קבלת העבותאריך   ו. סיום העבודה  יחשב תאריך  זה  סעיף  פי  על  דה 

 העבודה ע"י הקבלן לעירייה בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה. 

 

 מסירת העבודה עם השלמתה .66

למה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה  בע מהנדס העירייה כי הושק א.

מסויי במועד  להשלים  היה  הקבלן  לפי  שעל  לעירייה  למסור  הקבלן  חייב  ם, 

מהעבוד מסויים  חלק  אותו  או  העבודה  את  הענין,  בקשתה  לפי  הכל  כאמור,  ה 

מהעבודה המסויים  החלק  או  העבודה  מסירת  את  לעכב  רשאי  אינו  ,  והקבלן 

 ביעות כלשהן שיש לו כלפי העירייה. מחמת דרישות, טענות או ת 

 

               ייה  ב הקבלן להמציא לידי מהנדס העיר בעת מסירת העבודה לעירייה מתחייב.       

     של העבודות שבוצעו, וכן   MADE ASעותקים של תכניות עדות  2 -דיסקט            

  קנים שבוצעו במסגרת והמתוכיו"ב של כל המערכות  הוראות הפעלה קטלוגים           

 העבודה.           

 של משרד הבינוי והשיכון. 827ההגשה תהיה ע"פ מפרט           

 

 שיוגש לעירייה יהיה חתום ע"י   AS MADE-למען הסר ספק מובהר כי, תוצר הג.      

 גשת החשבון ועד העד מ AS MADEמודד מוסמך. במידה והקבלן לא ימציא מפת         

 הסופי.           

 שירותי מדידה של הרי שהעירייה תהיה רשאית להזמין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,          

 מודד מוסמך, ושכר טרחתו של הנ"ל יקוזז מחשבונו הסופי של הקבלן. לקבלן לא          

 תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה בעניין הזה.         

 

 י המשך ביצועו סיום החוזה או א  - י"א ק פר
 

 תפיסת אתר העבודה ע"י העירייה  .67

 

דלהלן  א. מהמקרים  אחד  לאחר  בכל  רשאית,  העירייה  מראש    תהא  הודעה  מתן 

של   ממנו    3בכתב  הקבלן  של  ידו  את  ולסלק  העבודה  אתר  את  לתפוס  ימים, 

כ לשם  ולהשתמש  אחרת,  דרך  בכל  או  בעצמה,  העבודה  את  בכל  ולהשלים  ך 

המת הציוד,  החומרים  החומרים,  עודפי  את  למסור  וכן  העבודה,  שבאתר  קנים 

והמתקנים האמורים   הציוד  כל סכום המגיע  ואת  לכיסוי  ולהשתמש בתמורתם 

 לעירייה מהקבלן לפי החוזה;
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כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא   .1

בתוך   מציית,  ואינו  ביצועה  מהלך  את  ב  7מפסיק  להוראה  כתב  ימים 

 ממהנדס העירייה להתחיל, או להמשיך בביצוע העבודה. 

איטי מכדי להבטיח את  כשמהנדס העירייה סבור שקצב ביצוע העבודה   .2

או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו  השלמתו במועד הקבוע בחוזה  

אינו   והקבלן  המהנדס  לדעת  הזמנים  בלוח  עומד  אינו  כשהקבלן  ו/או 

בתוך   להוראהי   7מציית  את    מים  והמפרטת  העירייה  ממהנדס  בכתב 

 קוט במטרה להבטיח השלמת העבודה במועדה. האמצעים שעל הקבלן לנ

שהק .3 דעתו,  להנחת  הוכחות  העירייה  מהנדס  בידי  מתרשל  כשיש  בלן 

 החוזה.   בביצוע 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.  .4 

 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן  .5 

 משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב.   

ש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו  כשי .6 

כלש לאדם  הציע  או  נתן  הקבלן,  הנאה  של  טובת  או  מענק,  שוחד,  הו 

 . לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה  כלשהי בקשר 

 קבלנים.כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס ה .7

ן העירייה והעיקול  אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מ א. .8

 יום מיום הטלתם.  20לא הוסר תוך 

גדו או נגד אחד מיחידי  אם הקבלן הוא אדם או שותפות וינתן נ ב. 

 השותפות צו קבלת נכסים.  

         אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס  . ג  

 נכסים.                            

 יה העבודה להתבצע בידי נאמן, מנהלבכל מקרה שבו עשו  ד.       

 עזבון או כל אדם הממונה על נכסי הקבלן.             

 

)א( אין בהם משום  ת ב. לפי ס"ק  ידו של הקבלן ממנו  וסילוק  פיסת אתר העבודה 

ן גם על ביטול החוזה  ביטול החוזה ע"י העירייה )אלא אם הודיעה העירייה לקבל

בכל  לעמוד  חייב  יהא  והקבלן  דרישת    כאמור(  לפי  מקצתן  או  ההתחייבויות 

התחייבויותיו   מלמלא  מהקבלן  למנוע  רשאית  העירייה  לא  העירייה.  ומאידך, 

תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים  

 ד' להלן. -ג' ו

 

העבודה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי  סמוך לאחר תפיסת אתר   ג.

יגיש הקבלן לעירייה בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא    -ף קטן א'  סעי

החו ביצוע  בעד  לו  המפקח  זכאי  ע"י  יבדק  זה  חשבון  האמורה.  לשעה  עד  זה 

חייבת   תהא  לא  העירייה  הקבלן.  חשבונות  כל  לגבי  כמקובל  העירייה  ומהנדס 

ס ובתשלום  ד'  בס"ק  לאמור  בהתאם  אלא  כלשהו,  ב-כום  ואין  להלן,  אישור  ה' 

 חשבון כאמור כדי ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור. 
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ע"י מהנדס העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם  תפס אתר העבודה כאמור  נ   ד.

מהנדס    לקבלן  ע"י  בכתב  ויאושרו  שיתבררו  עד  לחוזה  בקשר  כלשהו  סכום 

ה ע"י כל  השלמת העבודה ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם לעירייהוצאות    העירייה   

וכן    דחייה  הקבלן,  ע"י  לעירייה  שנגרמו  כלשהן  הוצאות  או  ונזקים  בהשלמתה 

 כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.  אחרים  פיצויים 

ע"י   ה. שאושרו  כפי  והפיצויים  הנזקים  העבודה,  השלמת  הוצאות  סכום  היה 

  קטן )ד(, עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, אילו   המהנדס כאמור בסעיף 

בשלמותו    החוזה  את  ומבצע  ממשיך  ההפרש    -היה  בתשלום  חייב  הקבלן  יהא 

ירייה תהא זכאית לגבותו מכל סכום המגיע ממנה לקבלן,  שביניהם לעירייה, והע 

 וכן לגבותו בכל דרך אחרת.  

 וכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים מצהיר כי ידוע לו שהעירייה מ  הקבלן     .68

 קיומים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים           

 -התאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:ב           

     כויות חירום )סמ  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת   א.   

 1973 –מיוחדות( תשל"ד            

   –אזרחית, תשי"א   ג' לחוק התגוננות 9על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף    הכרזה    ב. 

         1951 . 

 )נוסח חדש(   א' לפקודת  המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף       ג. 

 . 1971 –בתשל"א           

 לחוק יסוד הממשלה.  38ב חירום בהתאם להוראות סעיף  הכרזה על מצ    ד.

   
ו/או    1967  –ז תשכ" אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום,   

הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כל הקבלנים ו/או הספקים 

 המשמשים לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה 

 
 כתובות והודעות  .69

 

 לחוזה זה.  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא א.

 כתובות דלעיל תחשב כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הב.         

   –שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72כמתקבלת תוך             

 סימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה. מסירתה, ואם נשלחה בפק במועד              

 

 סמכות שיפוט    .70
  

המוסמך    המשפט  בית  בפני  יובא  זה  הסכם  מתנאי  כתוצאה  שיעלה  סכסוך  ור  באזכל 

 . שיפוטו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

_________________________     _____ ___ _______________ 

 הקבלן                                                      "ר(כרמיאל )עעירייה                              
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 ד' מסמך 

 

ות מכרז מבנק מוכר בישראל העונה במדויק על  מחייבת .תתקבל כל ערב  נוסח זה הינו דוגמא לא

 למסמך ההוראות למשתתפים.  7הדרישות המפורטות בסעיף  

 

 

 

 

 

ך:  תארי         לכבוד 

 __________ 

 כרמיאל עיריית 

 א.נ.,

 

 ........... כתב ערבות מס' .........................הנדון: 

 

פי .1 )להלן    על  מס'  -בקשת________________  למכרז  בקשר  הננו  20/2021  המבקש(   ,

ל   השווה  לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  )במילים:    50,000  –ערבים  ש"ח 

 (  לבדש"ח ב  אלף חמישים

 

תוך   .2 ידינו  על  לכם  ישולם  הערבות  הראשו  10סכום  דרישתכם  אלינו  הגיע  מעת  נה  ימים 

עי ע"י  חתומה  חובה  כרמיאלריית  בכתב,  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת   ,

הערבות   סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח 

 מאת המבקש. 

 

ו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא  תוקף ערבותנ .3

ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה  ל. לאחר מועד זה תהיה  יאוחר מהמועד הנ"

 על ידינו. 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .4

 

 בכבוד רב,                                                                                                           

 

 ________ בנק________

 

 __________ סניף______  

 

 

 

 דוגמא לא מחייבת 

 נוסח ערבות בנקאית למכרזל
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 מסמך ה'
 

 מוקדמות ותנאים כלליים ומפרט טכני
 לביצוע עבודות פיתוח 

 
 

 רשימת המסמכים 

    המפרט הכללי

 

 :  רשימת פרטים 

 מוקדמות ותנאים כלליים  00.00

 מפרט טכני לעבודות הכנה, עפר, בנייה, חיפוי וריצוף.  40.00

   טיעה והשקיהמפרט טכני לעבודות נ   41.00

 רט טכני לעבודות עץ ומתכת, גדרות ומעקות מפ 42.00

 מפרט טכני לעבודות סלילה.  51.00
 
 

 המפרט הכללי 

 ההמפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, המהדור 

 האחרונה, בפרט פרקים: 

 מוקדמות  - 00

 קירות ומסלעות   – 01

 גות ריצופים חיפויים ומדר – 02

 מעקות וגדרות  – 03

 ריהוט רחוב ושילוט  – 04

 גינון  - 05

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועל פי הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד .

 : הערה

" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי

ת ועדות משותפות  ינוי והשיכון או בהוצאהוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הב 

למשרד הבטחון ולצה"ל .  המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו  

 של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון. 

 : רת הקבלןהצה

חוזה זה,   הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים הפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז /

ת תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות  קרא והבין א

 לדרישות המוגדרות בהם . 

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

 

 תאריך:  ________________          חותמת וחתימת הקבלן   ______________________ 
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 המפרט המיוחד 

 
 מוקדמות ותנאים כלליים  - 00פרק 

 
במפרט הכללי, או פרקים רלוונטיים  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  

 אחרים
 

 אתר העבודה      00.01
 והכבישים הסמוכים אליו.  המשפחהכרמיאל, פארק  

 
 תאור העבודה      00.02

 עבודות הפיתוח כוללות:  
   בודות הכנה ועפרע א. 
 עבודות בניה, חיפוי וריצוף      ב.  
 עבודות השקיה ונטיעות  ד.     
 עבודות מסגרות ה. 
 עבודות סלילה  ו. 

 
 היקף המפרט 00.03

י, לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין מן יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכלל 
 במפרט המיוחד .  כמויות תמצא את ביטויהההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב ה

 
 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות  00.04

הנתונים   המידות,  כל  את  המכרז  ומסמכי  התוכניות  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  על 
ב המובאים  בנתונים  והאינפורמציה  בתוכניות,  סתירה  או  טעות  שתמצא  מקרה  בכל    . הם 

הוראות בכתב .  ערעורים על הגבהים ועל    על כך מיד למפקח ולבקשובמפרט הטכני , עליו להודיע  
   . המידות שמסומנים בתוכניות יובאו מיד על ידי הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה 

תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש   החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא
 התאמות .  -בסטיות ובאי 

 
 דה, ציוד וחומריםעבו  00.05

אישור   א.  טעון  העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  אשר  הציוד  כל 
בדיקתו    על  המפקח  ויתר  כן  אם  אלא   ( הביצוע   התחלת  לפני  המפקח 
בחלק  או  כולו  ציוד,  אותו  של  ידי ואישורו  על  יאושר  לא  אשר  הציוד    .  ) ו 
 מסוג יוחלף בציוד אחר המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ו 
 אשר יאושר ע"י המפקח . 

 
בכפיפות  ב.  ונכון,  מקצועי  ובאורח  לתוכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

לגבי  אשר  עבודות    . המפקח  של  רצונו  לשביעות  הנ"ל  התקנים  הן  לדרישות 
אישור  קיימות דרישות, תקנות וכד' .  המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו  
לדריבכתב    העבודות  התאמת  רשות,  על  אותה  של  וכו'  תקנות  שות, 
 והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש .    

 
בחומר   ג.   השימוש  לפני  ימים  שבוע  מאשר  יאוחר  ולא  העבודה,  התחלת  עם 

בדעתו  הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר מסויים, על  
.  ים יש דגימות מאותם החומרלהשתמש בהם ויחד עם זאת להג  בדיקה  לצרכי 
 החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח 

סטיה  ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה .  כל   
ולסילוקו  רת תגרום להפסקת העבודה בטיב החומר מן הדגימה המאוש 
תימשך  הפסקת   המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן .   העבוד 
 המתקבלת על דעת למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות עד שההקבלן יביא  

 
במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי  הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן המפקח .    

 תחייבנה את שני הצדדים .ות הנ"ל מפקח ותוצאות הבדיקה 
 

 קרקעיים  -צינורות ומתקנים תת  00.06
העבודה    ומתקנים  בשטח  צינורות  של   -תת  יהיו  מקומם  את  ויוודא  יבדוק  הקבלן    . קרקעיים 

הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם .  חפירות לגילוי 
ות למיניהן, השימוש במכשירים המיוחדים  לבדיקת מיקומם וגילויים,  הצינורות, הכבלים והשוח

ות אינפורמציה  המוסמכאיסוף  הגורמים  עם  לקיום אום  הנדרשת  אחרת  הוצאה  כל  וכן  ים, 
שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף .  על הקבלן לשמור על שלמות 

תם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף .  עבודה המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתדרש לקיום שלמו
קדם ובפיקוח צמוד של שורת יבוצעו באישור מובקרבת קוי תקשורת או עבודות עבור מערכת תק

מהנדס הרשת בחברת "בזק" .  כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן .  אותו הדין קיים גם 
דות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל / תאורה .  העבו
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בקרבת קוי ביוב ו על הקבלן .  עבודות  חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחול
 או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. 

לפ  הנדרשים  התאומים  וביצוע  אישורים  קבלת    . הקבלן  על  יחולו  הנ"ל  בגין  התשלומים  ני כל 
ת לא  ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן .  הרשו 

 הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו .תכיר בכל תביעות 
 

 מנהל עבודה   00.07
) חמש ( שנים לפחות ובעל     5בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה מנהל עבודה עם ותק מקצועי של    

 מנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה .נסיון מספיק, לדעת ה
 

 אחריות הקבלן 00.08
כאד  הקבלן  את  העבודרואים  מטרת  את  היודע  רשימת  ם  המפרטים,  התכניות,  את  מכיר  כי  ה, 

ובתנאי   בקיא בהם  הוא  וכי  זו,  עבודה  של  למיניהן  הדרישות  יתר  וכל  החומרים  סוגי  הכמויות, 
העב תבוצע  בו  לשטח  המיוחדים  לפעולה  העבודה  כאחראי  הקבלן  את  רואים  לפיכך,    . ודה 

על ולשלמותם של המתקנים המבוצעים  ועליו להפנות את תהתקינה  ליבו של המפקח ידו  שומת 
לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים 

ועליו לשאת בכל האחריות הכספית לא יפעלו כראוי .  לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי  
 והאחרת .

 
 מניעת הפרעות  00.09

ע את  לבצע  מתחייב  מירהקבלן  התחשבות  תוך  הסדירה בודתו  והתנועה  החיים  בצרכי  בית 
סוג  מכל  והפרעות  תקלות  למנוע  יכולתו  כמיטב  ולעשות  העבודה  כל  במשך  באתר  המתנהלים 

כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות א .  כמו  ו/או ציוד שהוא  ו להניח על פני השטח חומרים 
כל של  לתנועתם החפשית  להפריע  כדי  בה  ל בצורה שיש  סוג שהוא,  רכב מכל  או י  דרכים  חסום 

לפגוע במתקנים קיימים .  הקבלן ידאג לבטיחות התנועה על ידי התקנת שלטים, דגלים, פנסים, 
התנו הטיית  לצורך  מעקפים  ויבנה  הצורך  לפי  וכו'  עובדים  .  הצבת   ) רגל  והולכי  רכב   (   . עה 

בסמוך  ממונעת ולתנועה רגלית  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה  
.  על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת   .  הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח  לאתר 

התחבור משרד  כגון:   השונים,  מהגורמים  התנועה  הסדרי  לשינוי  כחוק  המשטרה, אישורים  ה, 
במחירי היחידה הרשות המקומית וכו' .  הבטחת תנועה כנ"ל, לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול  

ויציג גידור   אמצעי תאורה חזקים להארת השטח בלילהלם עבורם בנפרד .  הקבלן יתקין  ולא ישו
העבודה   משרד  ע"י  כנדרש  הבניה  לשטח  מסביב  ההוצאות    -מתאים  כל    . לבטיחות  המוסד 

ולא הנ השונים  התשלום  סעיפי  של  היחידה  במחירי  תיכללנה  זה  תנאי  במילוי  הכרוכות  וספות 
כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין העיכובים שנגרמו עקב נקיטת    לם עבורן בנפרד .  כמוישו

 כל האמצעים למניעת הפרעות .
 

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.10
וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי   כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד 

י הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על יים .  יש לוודא שגלגלרכב מצויידים בגלגלים פניאומט
 כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה .  

 
 אמצעי זהירות 00.11

הדר הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  ושים  הקבלן 
צינורות,   קוי  הנחת  חפירה,  בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות  עבודה,  תאונות  למניעת 

ציה הפעלת  חומרים,  להבטחת ובלת  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן    . וכו'  כבד  וד 
החוקים,  כל  קיום  על  ויקפיד  העבודה  ביצוע  בעת  בסביבתו  או  באתר  אדם  וחיי  רכוש 

והמ העירוניות  וההוראות  פיגומים,  התקנות  יתקין  הקבלן    . אלו  בעניינים  משלתיות 
אזה ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  אמעקות,  להזהיר  כדי  כנדרש  מתאונות  רה  הציבור  ת 

חומרים  ערמות  פיגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  המצאותם  בשל  להגרם  העלולות 
למלא    ומכשולים אחרים באתר .  מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן

כל המכשולים שנשארו  ולסלק את  והעפר  לישר את הערמות  והחפירות,  הבורות  כל  את 
הבאת   . מהעבודה  כתוצאה  לחיי ר  או  לרכוש  שיגרם  נזק  לכל  יחידי  אחראי  יהיה  קבלן 

אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות  
עומת זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם  מסוג זה אשר תופנינה אליו .  ל

בין לויכוח  נושא  יהוו  אשר  לבי  הסכומים  התובעים  או  הסכומים  התובע  את    . הקבלן  ן 
הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או  

אונת עבודה לעובד של סמכא .  כל תביעה לפיצויים עקב ת-בוררות על פי מסמך אחר בר  
בא שנפגע  שהוא  כל  לאובייקט  פיצויים  תביעת  או  אחר,  לאדם  או  העבודה,  הקבלן  תר 

ע"י   בגין תכוסה  כלשהיא  באחריות  ישא  לא  והמזמין  מתאימה  ביטוח  בפוליסת  הקבלן 
 נושא זה.

הנ"ל    העבודה  למתח:   המחוברת  החשמל  חברת  רשת  עמודי  על  ופנסים  זרועות  התקנת 
בתאום בכל   תבוצע  לנקוט  הקבלן  על  זאת,  עם  יחד    . החשמל  חברת  נציגי  ובאישור 

למני והזהירות  בעמודי  האמצעים  המתח  חיבור  עליו  עת  עבודותיו,  ביצוע  בזמן  הרשת 
להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך .  על הקבלן יהיה לתאם עם חברת  

.  הקבלן יהיה אחראי יח ידי לכל פגיעה או נזק שיגרם החשמל מועדים להפסקת המתח 
 לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש .
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 וסידורי התנקזות זמניים  הגנה על העבודה  00.12
כל   במשך  הפיתוח  מרכיבי  על  להגן  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן 

ע" להגרם  העלול  מנזק  למפקח,  למסירתם  ועד  הביצוע  רוח, תקופת  שטפונות,  אדמה,  מפולת  י 
דרישת לפי  חשבונו,  על  הקבלן,  ינקוט  ובמיוחד    . וכו'  רצונו  שמש  ולשביעות  בכל המפקח   ,

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות 
לפנ וסתימתם  הגשמים  עונת  במשך  תקין  במצב  האתר  החזקת  מים,  להרחקת  מסירת  זמניות  י 

הקבלן .  כל  כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תמדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון   העבודה . 
כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה   נזק שיגרם

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

 
 מכויות המפקח ס 00.13

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

    
התכניות,    .ב את  לפרש  רשאי  והוא  המזמין  של  בשטח  נציגו  הוא  המפקח 

 לפי    בהירות  -אי  התאמה ביניהם ו/או -המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי  
 ה .ז מיטב  הבנתו . בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא   

  
ה ג.   הוא  וכן המפקח  ומקורם  חומרים  של  איכותם  לגבי  הבלעדי  פוסק 

 עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע . 
 

 הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה,   ד. 
 לקבלני המשנה .                                            
 

 ם הפסקות ביניהם, ע שונים, ל ביצוע העבודה בשלביםהמפקח רשאי להורות ע ה.   
 ללא תוספת מחיר לקבלן .  המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על                                            

 עבודות אחרות  החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי                                            
 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                                            

 
 אם לדעתו הקבלן חורג   המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי ו. 

 נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע,  או המפרט או אם לדעתו מדרישות החוזה ו/                                           
 כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .  מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן                                           

 שהו, הכל לפי תנאי  אינו משחרר הקבלן מאחריותו לעבודה כולה או לנזק כל                                           
 החוזה .                                          

 
ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני עותקים של תכניות מאושרות   .ז המפקח 

חייבות אך ורק התכניות החתומות לביצוע ושל המפרט הטכני .  לצרכי ביצוע מ
 לביצוע. 

    
 תכניות "לאחר ביצוע"  00.14

להכי  הקבלן  דעל  גבי  על  חשבונו,  על  )ן  ביצוע"   "לאחר  תכניות  ונייר,  .      AS MADEיסקט   )
תכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע.   הגשת 

קבלת העבודה ע"י המפקח .  התכניות תראנה את המיקום והמפלסים תכניות אלה הינה תנאי ל
בכל   ביצוע  לאחר  נמסרהמדודים  בהן  הנקודות  כפי   אותן  נוספים  במקומות  וכן  מתוכנן  גובה 

המערכות,  כל  של  הסופי  ומיקומם  המפלסים  את  התכניות  יכללו  כן,  כמו    . המפקח  שידרוש 
  . המפקח  רצון  לשביעות  הכל  וכו',  ידי   הצינורות  על  ומאושרות  חתומות  תהיינה  אלה  תכניות 

, יהיו על חשבון הקבלן ולא דה, הכנת התכניות וכו'המדי  -מודד מוסמך .  כל העבודה בסעיף זה  
 ישולם עבורן בנפרד 

 
 רשיונות ואישורים  00.15

הרשיונות   כל  את  ולמפקח  למנהל  הצורך  לפי  הקבלן  ימציא  העבודה  ביצוע  תחילת  לפני 
ביצוע העבודה לפי התכניות .  לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו והאישורים ל

מספ ממספר  והקבלן  תכניות  של  הקבלן יק    . הנ"ל  הרשיונות  להשגת  הדרוש  בכל  לטפל  תחייב 
   . הרשיונות  קבלת  לצורך  הדרושות  והערבויות  ההוצאות  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב 

ול על חשבונו  יהיו  הינה:  תשלומים אלה  זה,  בסעיף  רשויות  כוונת המלה    . עבורם  לו  ישולם  א 
חברת הממשלה,  משרדי  התקשורת,    עירייה,  משרד  אזוריות חשמל,  רשויות  "בזק",  חברת 

 ומקומיות על כל מחלקותיהם,קק"ל, מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז וכו' .
 

 לוח זמנים  00.16
 . ן צו התחלת העבודה לוח זמנים מחייב לביצוע העבודהיום מיום מת 15הקבלן יגיש למפקח תוך    

כל התהליכים והשלבים של הביצוע,   ביצוע, והוא יקיף את לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי ה
כולל הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של 

העבוד ושילוב  המשניים  הקבלנים  ושל  הזמנים הביצוע  ללוח  בהתאמה  אחרים  קבלנים  עם  ות 
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.  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח זמנים, יחולו על הקבלן ולא   המעקב, העדכון וכו'  המחייב 
 ישולם עבורם בנפרד .   לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן .

 
 אחריות 00.17

חריות וערבות שיקבל מיצרנים בנוסף לאמור בחוזה, יעביר הקבלן למינהלת הפרויקט תעודות א 
לן ידאג לכך תעודה נוספת .  הקב  או ספקים כגון:  תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל

 שתעודות אחריות אלה יוסבו על שם המזמין .
   מדידות 00.18

 כל הגבהים המופיעים בתכניות הנ"ל, ישמשו   ) תאור חומר המדידה הקיים (: א. 
 יום  14תוך  כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים ב                                             

 מצו התחלת העבודה .                                             
  
 עם רשימת   .I.Pלקשירת הרומים, נקודות    .B.Mלקבלן ימסרו בשטח נקודות    ב.  

 קואורדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית שבילים, קשתות רדיוסים, זוויות                                 
 ומרחקים .  כל הסימונים שימסרו לקבלן, יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות                                

 המדידה לפרצלציה .                                 
 ות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן הקבלן אחראי לשלמות נקוד ד. 

או                                            נזק  של  עד   במקרה  הוא,  חשבונו  על  שלמותן,  על  וישמור  אובדן 
 למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח .  

 
לגבי מדידה, סימ ה.  והוא  אחריותו של הקבלן  ומיקום כנ"ל היא מוחלטת  קן יתון 

או    סטיה  שגיאה,  סימון אי  כל  מדידה,  מתוך  נובעת  אשר  התאמה, 
 נו המלאה של  המפקח . אם נוסף, ולשביעות רצו ומיקום כנ"ל, ללא תשלום 
   לפי שלא התאמה כנ"ל, תבוצענה עבודות  -כתוצאה משגיאה, סטיה או אי                                            

 ת התיקון  התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבוד                                           
 תהיה על חשבון הקבלן .                                             

 
 המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת   ו. 

 
 הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה    ופית שנערכה ע"י המדידה הס                             

 ננים .מידות ולרומים המתוכבעליל שהעבודה בוצעה בהתאם ל  
 

עבודות  .ז וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך"  "מודד  באתר  להעסיק  הקבלן     על 
אלקטרו    ציוד  כולל  מתאים  ציוד  באמצעות  אחרות,  אופטי    -מדידה 
הדיוק  תימתו את דיוק הסימון התואם ואת רמת  "דיסטומט" .  המודד יאשר בח 

הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה,  הפרצלציה  פי    של  על  הנדרשת 
 ת המדידה . תקנו 

  
של   ח.  היחידה  במחירי  כלולות  והן  בנפרד  ישולמו  לא  האמורות  העבודות  כל 

 הקבלן  
 

 קבלת העבודה 00.19
תבוצע  העבודה  מסירת    . בשלמות  למפקח  תמסר  שלבי   העבודה  כל  של  מושלם  ביצוע  לאחר 

למסירת    יצוע" . חתימת המפקחהעבודה, לרבות תיקונים במידה וידרש והכנת תכניות "לאחר ב
ביצוע   שבעת  הקבלן,  לידיעת  בזאת  .מובא  העבודה  של  הביצוע  לגמר  אסמכתא  תהווה  העבודה 

רשות המקומית  העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של משרד השיכון, חברת חשמל, חברת "בזק וה
ות המפקח אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצע  בשום מקרה.  אולם,  

 רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן .. ים המקובליםן, בנוהלמטעם המזמי
 

 קבלני משנה00.20
א  ובכתב,  מראש  המפקח  אישור  פי  על  רק  תבוצע  הקבלן  ע"י  משנה  קבלני  אם העסקת  גם  ולם 

כל   עבודות  עבור  גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי  קבלני יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, 
ביניהם .  המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או המשנה והתאום  

כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען 
 וע העבודה .  ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן . ביצ

 
 פי עפרסילוק פסולת ועוד00.21

וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה / חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל חומר פסולת   
מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך  

ישולם    . ולא  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  באחריותו  הינו  זה  חומר  וסילוק  ההיתרים  השגת 
ל הקבלן לקבל אישור מוקדם ממנהלת הפרויקט לפני תחילת העבודה עבור עבודה זו .  ע  בנפרד

 ולפעול על פי תנאי הרשיון .  לא תוכר כל תביעה בגין זה .
 

 הקבלן:   ___________________   מתחתי תאריך:__________________              
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 פתוח האתר   -  40פרק 

 עבודות הכנה, עפר ומצעים 40.1
 עבודות פרוק 
והריסה של אלמנטים שונים כגון: אספלט, ריצופים, מדרגות עץ ובטון, אבני שפה    פרוק 

לפרק   צורך  שיהיה  נוסף  אלמנט  כל  וכן  גדרות  שונים,  מסוגים  עמודים  שונים,  מסוגים 
 העבודה. בתחום 

המדידה והתשלום לפי התיאור בכתב הכמויות, בהתאם לחלוקה של שלבי העבודה, ראה   
 יצוע. וכנית חלוקה לשלבי ב ת

 
 חפירה כללית     

כולל בשטחים מוגבלים. העברת מיטב    ו/או חציבה בשטח בכל סוג קרקע שהוא  חפירה 
של   בשכבות  פיזורו  מילוי  לשטחי  החפירה  בה   20חומר  והידוקו  עפר  ס"מ  מבוקר.  ידוק 

ה, יועברו  חפור שלא מתאים לעבודות מילוי לפי ראות עיניו של המפקח, או עודפי חפיר 
כה מאושר ע"י הרשות המקומית. בעד העברת העפר החפור אל מחוץ לאתר למקום שפי

 העבודה בתחום הישוב לא ישולם בנפרד ויש לראות סעיף זה ככלול בעבודות החפירה. 
 פי מ"ק של החפירה )נפח תאורטי( כולל הידוק  מבוקר. המדידה והתשלום ל 
 לאזור המדשאה.  בכל אתר העבודה פרט הערה: הידוק מבוקר של המילוי יבוצע 

 
 מתחת לשטחים מרוצפים, מדרגות ואספלט  מילוי נברר 
הספקה פיזור והידוק של מילוי נברר  ) כהגדרתו במפרט הכללי או בדו"ח הקרקע (  כולל   

  98%עובי שכבת המצע לפי המצוין בתוכניות, המצע יהודק לצפיפות של     הידוק שתית.
בדו"ח הפרוט  לפי  ת  הכל  להציג  יש  במעבדה  הקרקע.   המצע  וסוג  ההידוק  וצאות 

 מאושרת. 
 המצע יפוזר ע"ג שתית מהודקת לפי הנחיות בדו"ח הקרקע. 
 המדידה והתשלום לפי מ"ק מדוד באתר לאחר ההידוק כולל הידוק שתית.  
  
 מצע סוג א' מתחת לשטחים מרוצפים, מדרגות ואספלט  
א'     סוג  מצע  של  והידוק  פיזור  הכלהספקה  במפרט  כהגדרתו  נברר  )  מילוי  ע"ג    ) לי 

הכל    100%מהודק.  עובי שכבת המצע לפי המצוין בתוכניות, המצע יהודק לצפיפות של  
 מעבדה מאושרת. לפי הפרוט בדו"ח הקרקע.  יש להציג תוצאות ההידוק וסוג המצע ב 

 המדידה והתשלום לפי מ"ק מדוד באתר לאחר ההידוק   
 

 אדמת גן  
ופיזו  מסוהספקה  גננית  אדמה  של  האדמה  ר  פיזור  המקומית.  הקרקע  את  התואם  ג 

בשטחי הגינון ובבורות לעצים .  האדמה תהיה נקיה מאבנים, צמחיה רב שנתית ופסולת.  
רב צמחייה  בה  שהתגלתה  או  מתאימה  שלא  הפקעות    אדמה  גומא  כדוגמת  שנתית 

 סיידה. "סיידה" תסולק מהאתר, לא יותר שימוש בחמרים כימיים להדברת ה
 יש למלא באדמה גננית לפי הפרוט במיפרט הנטיעות.  בורות לעצים 
 המדידה והתשלום לפי מ"ק מדוד באתר לאחר הפיזור.  

 
 מילוי בחומר מקומי  
שיסופק חייב לקבל אישור המפקח לפני    הספקה פיזור והידוק של חומר מקומי. החומר 

ובצי המצעים  לשכבות  יפוזר מתחת  לאתר. החומר  בדיקוריםהספקתו  יש די השבילים   .
להפריד בין חומר לבן עם מעט דקים לחומר חום עם חרסיות, החומר הלבן יפוזר מתחת  

י  , חומר חום יפוזר בציד96%ס"מ  לצפיפות של    20לשכבות המצעים ויהודק בשכבות של  
המינימאלי   שעובייה  בשכבה  הלבן  החומר  ע"ג  מעבר   15השבילים  של  הידוק  עם  ס"מ 

 ד. טרקטור בלב
 לפי מ"ק מדוד באתר לאחר ההידוק. התשלום והמדידה  
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 עבודות בניה חיפוי וריצוף      40.5
 בטונים 
לעבודו  והן  מזוין,  ובלתי  מזוין  יצוק באתר,  בטון  עבודות  לגבי  הן  בטון  לכל הדרישות  ת 

 . 02טרום, יש להתיחס למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר, פרק 
יהיו  ב    כל הבטונים  בדיקה    אלא אם  30  -מסוג  תוצאות  להציג  על הקבלן  צויין אחרת. 

 ממעבדה מאושרת.  
 המדידה והתשלום לפי הסעיפים השונים בכתב הכמויות.  
  
 בניית קירות בטון  
 , כולל יסוד בטון. 30  –י פרט מבטון ב יציקה באתר של קירות בטון לפ 
חפירה    כולל:  ולק\המחיר  ליסוד  בטון  ליסוד,  החזרחציבה  זיון,  ברזל  חפור  יר,  עפר  ת 

 ופינוי עודפי עפר לשטחי מילוי באתר. 
 במדידה והתשלום לפי נפח הקירות והיסודות מדוד באתר לאחר היציקה.  

 
 ציפוי קירות בטון באבן נסורה 

טון באבן "חברונית" נסורה ומסותתת לפי פרט כולל עיבוד הפוגות עם טיט  ציפוי קירות ב  
לבן, צמנט  בסיס  מידות   על  האבנים,  בתוכנית    עובי  הפרוט  לפי  העיבוד  וסוג  החזית 

 פרטים. 
 המדידה והתשלום לפי מ"ר מדוד באתר.  

 
 קופינג לקירות מאבן נסורה 
ומס  נסורה  "חברונית"  מאבן  קופינג  של  והתקנה  עיבוד  הספקה  כולל  פרט  לפי  ותתת 

יתות ראה בתוכנית  הפוגות עם טיט על בסיס צמנט לבן, מידות אבני הקופינג וצורת הס 
 טים. פר

 המדידה והתשלום לפי מ"א מדוד באתר במרכזו של רוחב הקיר.  
 
 בניית קירות אבן  
ג  .אבן הציפוי תהיה אבן  פראית  ציקלופית  בבניה  גב בטון,  יר  בניה של קירות מאבן עם 

ס"מ ועובין     20  -  40קשה, יש לקבל אישור האדריכל לסוג האבן .  מידות האבנים בחזיתן  
ס"מ .     1-4ס"מ מפני האבן ורוחבן יהיה     1-1.5ינה שקועות לעומק  ס"מ.  הפוגות תהי  15

.  יש לנקות הקיר משאריות בטון בגמר   ולא בטון דבש  30  -תוכו של הקיר יצוק בטון ב 
יב  בקיר    . כל  הבניה  תפרים  נקזים   7וצעו  יונחו  בקיר    . פרטים  בגליון  פרט  לפי  מ"א, 

"בקוט  .P.V.Cמצינורות    קיר  3כל     3ר   ראה    מ"ר  גובהו  לפי  התומך  הקיר  מידות    .
ראה פרט, עיבוד דו פני בכל   -בתוכנית קונסטרוקציה .  ראש הקיר יעובד בחגורת בטון  

הקבלן על  הקיר  בניית  בזמן  לעין.  הגלוי  לקדוח    מקום  או  הקיר  בראש  חורים  להשאיר 
רים בהם נדרש. קוטר החו   חורים עם מקדח כוס לצורך התקנת עמודי גדר רק במקומות 

ועומקם   הגדר,  או  המעקה  סוג  במרחקים    40לפי  הקיר  לאורך  ימוקמו  החורים  ס"מ. 
יש   בה  נקודה  ובכל  פינה,  בכל  וכן  מסגרות(,  תוכנית  )ראה  המעקה  פרט  לפי  הנידרשים 

 י במפלס הקיר. לא יותר שימוש בפלטות וריתוך המעקה אליהן.  שינו 
ש  דוגמאות  לאשור  יגיש  כ הקבלן  וכמו  הציפוי  אבן  קיר  ל  קטע  של  דוגמה  באתר  יכין  ן 

 הכולל ציפוי אבן ועבוד המישקים, עבוד של ראש הקיר ותפר.
 

 המדידה והתשלום לפי נפח הקיר מדוד באתר במ"ק   
הק  ראש  עיבוד  כולל:  עיבוד  המחיר  שידרש,  מקום  בכל  פני  דו  עיבוד  בטון,  בחגורת  יר 

 תפרים ופתחי ניקוז. 
  
 ר אבן מאבן שכבותקופינג לקי 
ספקה והתקנה על קירות האבן הנ"ל של קופינג מאבן שכבות במקום חגורת בטון. עובי  ה 

ס"מ, האבן תסותת לאורך שפת הקיר לקבלת קצה מקביל לקיר כשהאבן    9  –  10האבן   
טיט  באמצעות  האבן תודבק לראש הקיר  .  ס"מ בכל צד של הקיר  4קיר האבן כ  בולטת מ

דבק  תוספת  עם  פאקרילי  צמנט  לשמור  יש  ברוחב  .  האבן  עובי  לכל  פתוחות  וגות 
  1ס"מ.  יש למלא בטיט צמנט ולעבד את הפוגה שקועה מפני האבן כ    4מקסימאלי של  

 ס"מ.  
עיבו  כולל  באתר  מדוד  מ"א  לפי  והתשלום  ובפינות.  המדידה  הקיר  לאורך  הקופינג  ד 

 מדידת הקופינג תילקח במרכזו של הקיר. 
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 ים משתלבותריצוף באבנ  
ר  של  ולפי  ריצוף  הכמויות  בכתב  הפרוט  לפי  צבעונית  משתלבת  באבן  ושבילים  חבות 

צריך   האבן  ע"ג  הצבע  ערך.  שווה  או  אקרשטיין  מתוצרת  ובפרטים,  בתוכניות  הפרוט 
ו אחיד  בגוון  תוכנית  להיות  ראה  ההנחה  צורת    . מהמלט  המופרש  סיד  כתמי  ללא 

ינה ( .  מסביב למכסי שוחות  ע במסור  ) ולא בגיליוטריצופים. חיתוך האבנים הנדרש יבוצ
לפחות    המרוחק  רבוע  בצורת  המשתלבות  האבנים  הנחת  גמר  יהיה  ס"מ    5עגולים 

פ  עם  בטון  של  יציקה  תבוצע  הריצוף  לגמר  המכסה  בין    . זהים  מהמכסה  וגמר  יגמנט 
  6ן בקוטר   ס"מ ביציקה יונח ברזל זיו  8לאבנים המשתלבות, עובי היציקה יהיה לפחות   

ות מדויקות לתערובת צבעונית ולגמר מחוספס יש לקבל אצל יצרן המרצפות  מ"מ .  הורא
 .  מכסה השוחה יצופה אף הוא בבטון צבעוני כנ"ל . 

תומכ   קירות  ליד  שלא  ושבילים  משטחים  חגורה  בקצה  לצקת  יש  שפה,  אבני  או  ים 
   מ"מ .  מידות החגורה  6  בתוספת ברזל אחד בקוטר    20  -נסתרת. החגורה תהיה מבטון ב

 לפי פרט.
המחיר כולל:  הספקה, הנחה והידוק של אבני הריצוף, ניסור ועיבוד פינות וקצוות, מצע  

המדידה והתשלום    חול, חגורה נסתרת וכן עיבוד מסביב לשוחות וציפוי מכסה השוחות.  
 השטח נטו מדוד באתר במ"ר .

 
 מדרגות מפריקסט בטון 
ולל רשת ברזל. ציפוי של יסוד הבטון במדרגה  , כ 30  -מדורג מבטון ב    יציקה באתר של יסוד  

 מפריקסט בטון לפי הפרוט בכתב הכמויות. 
 אין למלא המישקים שבין אבני המדרגה בטיט.   
 בני מדרגה וניסור אבני המדרגה בכל מקום שידרש.המחיר כולל: יסוד בטון וברזל, א 
 המדידה והתשלום לפי מ"א מדוד באתר.  
   
 אבן שפה כביש   
ס"מ, יסוד    100ו    50ס"מ ובאורכים    X  17  25והתקנה של אבן שפה כביש במידות  הספקה   

 בטון ומילוי המישקים בטיט צמנט וניסור אבני השפה בהתאם לצורך. 
 "א מדוד באתר. המדידה והתשלום לפי מ 
 פינות מעוגלות, ימדדו לפי יחידה.  -אבני שפה כביש  

 
 אבן גן  
ס"מ. יסוד    100X20X10י הפרוט בתוכניות, במידות  קנה של אבן גן בגוון לפ הספקה והת 

 בטון לפי פרט. ניסור אבני שפה בהתאם לצורך. 
 המדידה והתשלום לפי מ"א מדוד באתר.  
  ד, ברזל זיון ליסוד, אבן הגן ופיזור עודפי העפר. המחיר כולל: חפירה ליסוד, יסו 

 
 אבן שפה לשבילים מאבן שכבות 
מאב  הספקה  שפה  אבן  של  מינימום  והתקנה  האבנים  עובי  שכבות.  האבן    10ן  ס"מ. 

תסותת בשלושה צדדים: לאורך השביל במגע עם האספלט ובשתי הפאות הבאות במגע  
ס"מ ואורך משתנה בין    35"מ ומקסימאלי  ס  25עם האבנים שלידן. רוחב אבן מינימאלי  

מבטון רטוב  פרט, הבטון ליסוד יהיה  ס"מ. האבן תונח ע"ג יסוד בטון מחוזק לפי    50  –  25
כדי לאפשר הידבקות טובה בין האבן ליסוד.  הפוגות בין האבנים תמולאנה בטיט צמנט.  

 הקבלן יכין בשטח דוגמה לאישור.  
 ר. המדידה והתשלום לפי מ"א מדוד באת 
  המחיר כולל: חפירה ליסוד, יסוד, ברזל זיון ליסוד, אבן השכבות המסותתת ופיזור עודפי 

 העפר. 
 
 

 ת אספלט מדרכו  
בעובי     יהיו    5בצוע של בטון אספלט למדרכות  ס"מ.  האגרגטים לתערובת האספלטית 

 מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי.  
 המדידה והתשלום לפי מ"ר מדוד באתר.  
כולל  ה.ב    המחיר  בביטומן  של      70ריסוס  והידוק    1בשעור  פיזור  לפני  מ"ר   / ק"ג 

 האספלט. 
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 קיה עבודות גינון והש   41ק פר
 עבודות נטיעה  41.1
גינון הממוקמים ברחובות ובשצ"פים.   1 .עבודות הנטיעה באתר יבוצעו בתוך ערוגות ושטחי 

עיים .  עליו לסמן קוים ולדאוג  על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרק
והמת השבילים  כל  להבטחת  לדאוג  הקבלן  על  כן  כמו  בשטח לשלמותם,  הקיימים  קנים 

 וט בכל האמצעים הדרושים להבטחתם .  כל נזק שיגרם יחול על הקבלן . ולנק 
 

 טיב השתילים  .2
מחלות    מכל  בריאים  הנדרש,  הכלי  לגודל  ביחס  מפותחים  שתילים  לספק  הקבלן  על 

 זיקים, ללא עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים .ומ
 

 ורות ודישון הכנת ב .3
ס"מ   50  -ס"מ ב  150ס"מ ובעומק     100X100יי שורש:  יש לחפור בור במידות   לעצים גלו  

 ליטר זבל אורגני .    50  -תחתונים ימולא הבור באדמת גן מעורבת ב
ס"מ התחתונים ימולא הבור    30  -ב  80X80X80חפור בור במידות   לעצים ממיכלים:  יש ל 

 בל אורגני . ליטר ז20 -באדמת גן מעורבת ב 
 ס"מ . 50X50X50ליטר יש לחפור בור בגודל   5או  3של    לשיח מכלי 
 ס"מ .  30X30X30יש לחפור בור בגודל       ליטר  1לשיח מכלי של    
מת  אויר  מזג  בתנאי  להתבצע  חייבת  או  הנטיעה  חמסין  בזמן  שתילה  תורשה  לא  אימים, 

הוצאת   על  הקפדה  תוך  הנטיעה    . סערה  רוחות  מקסימום בתקופת  עם  מהמיכל    הגוש 
  . והשקאה  גומה  יצירת  הידוק,  בדשן,  מעורבבת  גן  באדמת  הבור  מילוי  שתילה,  שורשים, 

גן,  הקבלן יספק דשן אורגני רקוב, אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערימת אדמת ה
המיועדת למילוי הבור .  האדמה המעורבבת בדשן האורגני בתחתית הבור תכוסה באדמה  

מ, למניעת מגע בין שורשי העץ לדשן האורגני .  הדשן יסופק  ס"  10זבל בשכבה בעובי   ללא  
  3ליטר לשיח מכלי     10ק"ג,    20ליטר לעץ ממיכל של     20ליטר לעץ בכיר,    50בשיעור של   

 ק"ג .   1ל מכלי   ליטר לשתי 5ק"ג, 
עתה בתוך  מ', קבי   2.50ס"מ בגובה של       8לעצים יש לספק סמוכה מחוטאת ומקולפת    

 גדי לרוח המצויה, ותמיכת העץ אליה . גומה בכיוון נ 
 המדידה והתשלום לפי יחידה של שיחים ובני שיח לפי הגודל המצוין בכתב הכמויות.  

 עצים בכירים  .4
בהתא  הנדרש  והגודל  העץ  אישורו  סוג  לאחר  רק  ישתל  העץ  הכמויות,  ולכתב  לתכניות  ם 

.  המפקח רשאי לפסו  ור ממנו מובא אינו  ל כל עץ, אשר לדעתו המקהמוקדם של המפקח 
 עונה על דרישותיו .   

העצים    ממיכלים.   או  ועטופים  גוש  עם  מהאדמה  מוצאים  או  שורש,  גלויי  יהיו:  העצים 
.  או    2"  -  3ס"מ מהקרקע יהיה  "  30ר הגזע בגובה   מ' וקוט  2כולם יהיו עם גזע מעוצב עד   

התאם לגודל העץ, ומילוי  חפירה או חציבת בור ב   כל גודל אחר לפי הפרוט בכתב הכמויות.
תמיכה,   הידוק,  הבור,  מילוי  שתילה,  הובלה,  הספקה,  בדשן.  מעורבת  גן  באדמת  הבור 

 ך . סידור צלחת והשקיה .  עטיפה וסיוד העץ ותמיכה בהתאם לצור
 המדידה והתשלום לפי יחידה בהתאם לגודל העץ המצוין בכתב הכמויות.  

 
 שתילת דשא  .5

 כנת קרקע לשתילת דשא ה 
של   ח  לעומק  עמוק  תנועות    30ריש  כולל  המפקח,  בחירת  לפי  במחרשה  או  ברוטר  ס"מ 

והן בחפירה בתחום    הן במילוי  זיבול כל שטחי      20קרקע מקומיות    . וישור סופי  ס"מ 
טיעה בזבל בקר רקוב לחלוטין .  על טיב ומקור הזבל יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח .   הנ

ק לדונם .  בנוסף לזבל אורגני:  פיזור סופרפוספט בכמות של   מ"  50ל ינתן בקמות של   הזיבו
של     120 בכמות  גפרת אשלגן  לדונם,  של     60ק"ג  בכמות  גפרת אמון  לדונם,  ק"ג    60ק"ג 

י  הפיזור    . .   לדונם  השטח  בכל  ושווה  אחיד  פיזור  על  הקפדה  תוך  ביד,  או  במכונה  עשה 
ס"מ לפחות את הזבל חייבים    30מק   חריש או הפיכה ביד לעו  הצנעת הזבל והדשנים ע"י

להצניע ביום הפיזור .  זבל שישאר חשוף בשטח יותר מיומיים לא יחשב .  ישור השטח ע"י  
מי וארגז  ומשדדה  בקולטיבטור  הרגבים  במגרפות  ריסוק  או  חקלאי  לקבלת    -שר  עד  יד, 

לקחת  מפת הישור .  על הקבלן  השטח מוכן להנחת מרבדי דשא בהתאם לגבהים הנדרשים ב
תת   וכבלים  צינורות  המצאות  אחראי    -בחשבון  ולהיות  הקוים  לסמן  עליו    . קרקעיים 
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מת  לשלמותם .  כמו כן על הקבלן לדאוג להבטחת כל השבילים, המתקנים והצמחיה הקיי
 בשטח ולנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחתם . 

 הנחת מרבדי דשא    
.  הקבלן אחראי  זמין מראש ולתאם במדוייאת מרבדי הדשא יש לה  ק את מועד ההובלה 

 להקלטות הדשא וכל דשא שלא נקלט בתום שלושה שבועות מיום הנחת המרבדים יוחלף.
 המדידה והתשלום לפי מ"ר מדוד באתר לאחר ההנחה.  

 
 מפרט טכני מיוחד לעבודות השקיה     41.2

 

 :  שרוולים בכביש או מדרכה מתוכננים
 .  כבישהידוק כל שכבות מבנה ה יונחו לאחר

    בקוטר ובדרג המצוינים בתכנית ו/או בכתב הכמויות.ו  השרוול יהיה מסוג
השרוול  מ'. בכל מקרה,  3  –ילן יוטמנו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ ט שרוולי פוליא

 יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה.  
 ם לתנאי השטח.  סוג השרוולים בכל מקום, ייקבע ע"י המפקח, בהתא

תמש בשרוול מסוג שונה, מזה המצוין בכתב הכמויות ללא אישור בכתב ע"י המפקח.  אין להש
ו  שרוולי פוליאטילן יהיו רציפים ללא מחברים, עם חתך עגול לכל אורכם, ללא שברים שנוצר

  מ', תותקן טבעת אטימה בחיבור הין שני 4 -ארוכים מ PVCכתוצאה מקיפול הצינור. בשרוולי 
 בשני קצותיו בפוליאריטן מוקצף. קטעים. השרוול  ייאטם 

מ"מ, שייקשר היטב בשני קצותיו, למנוע   8בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שזור בעובי 
ס"מ, משולי המעבר, תחתיו הם מונחים.   30יבלטו  החלקתו לתוך פנים השרוול. קצוות השרוול 

חר על הכביש, המדרכה או  ת צבע עמיד, או סימון א מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת, באמצעו
 אבן השפה.  

נור לבין השרוול,  ילאחר השחלת צנרת השקיה בתוך השרוול, יש לאטום מחדש את הרווח בין הצ 
 רטן מוקצף.ובאמצעות פוליא

י בתכנית הפיתוח או הסלילה, יש לעדכן את המתכנן, לבדיקה מחדש של השרוולים.  על כל שינו 
 וספים, בתיאום ובאישור המפקח.  ק יונחו שרוולי רזרבה נ במקרה של ספ 

הקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכניות ההשקיה, את מיקומו ומצב תקינותו המדויק של כל שרוול  
  AS-MADE. סימון השרוולים יהיה על רקע תכנית  )לאחר ביצוע( וימסור עותק מהתכנית למתכנן

 כללי ממוחשב.  
 

 לילת האספלט. לים תבוצע לפני ואחרי ס בדיקת מיקום ותקינות השרוו
נור פ.א. בקוטר  י: גילוי קצוות השרוול, סילוק שכבת פוליאריטן מוקצף, השחלת צסדר הבדיקה

נור לבין השרוול, באמצעות  יהצ המתוכנן, עם חוט ניילון שזור לכל אורכו, איטום הרווח בין 
 כנן ולמפקח. רטן מוקצף, סימון הממצאים על גבי תכנית והעברתם למתופוליא

 

 או פוליאטילן, בקוטר ובדרג המצוינים בתכנית.     .p.v.c: מ.א. שרוול דהאופן המדי
: חפירת תעלה באדמה או במצע  מהודק, סילוק עודפים, חול, אספקה והנחת שרוול,  המחיר כולל

 עפ"י הוראות המפקח.    חוט משיכה מניילון, מצע והידוק. הכל
 

 או ריצוף קיימים:  מנת שרוול באספלט, בטוןתוספת מחיר לשרוול, עבור הט
במקרה של צורך בחציית אספלט, משטחי בטון, או משטח ריצוף קיימים, לצורך הנחת שרוול,   

 תשולם תוספת, על מחיר השרוולים.  
גבולות שני צדדים של תעלה באספלט, או במשטח בטון. קילוף שכבת  העבודה תכלול: ניסור

, בין גבולות הניסור. רוחב התעלה יהיה לפי  לי מכני או עבודת ידייםהאספלט והוצאת המצעים בכ
פרט מצורף. פרוק ריצוף קיים בזהירות מרבית, תוך שמירה על שלמות המרצפות. הוצאת 

בעבודת ידיים. החזרת המצב לקדמותו, כולל החזרת   המצעים בזהירות מרבית, בכלי מכני או 
כולל אספקת חומרים, ציוד   העירייה והנחיות המפקח,אבני שפה, או אבן צד. הכל על פי מפרטי  

מכני ועבודת ידיים. עודפי חפירה יסולקו מהשטח. שאר העבודות יבוצעו כמפורט בסעיף שרוולים  
 ובכלל זה אספקת חול, באופן המתואר לעיל.  

 גין הטמנת שרוול באספלט, בטון, או ריצוף קיים, תשולם תוספת מחיר לשרוול.  ב
 ח המצופה באספלט, בטון, או ריצוף קיימים  על פי אורך התעלה, בשט  התשלום יבוצע

 ולא על פי סך כל אורך השרוולים המונחים בתעלה זו.  
 

 טון או ריצוף קיים.   : מ.א. תוספת לשרוולים, עבור הטמנת שרוול באספלט, באופן המדידה
 החזרת המצב לקדמותו. : ניסור, פתיחת תעלה, סילוק עודפים, חול, מצע, הידוק והמחיר כולל

 
 ערה:  ה
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השיקול האם לאשר תוספת מחיר לשרוולים, עבור הטמנה בכביש/בטון/ריצוף קיימים, תהיה  
 באחריות המפקח. 

 
 תא ביקורת לשרוולים 

 או במקום שייקבע ויאושר ע"י המפקח. יותקן במקומות המצוינים בתכנית ו/
חוליה יוכנו  המצוין בתכנית. בדופן ה התא יכלול חולית בטון תוצרת וולפמן, או ש"ע, בקוטר  

פתחים למעבר שרוול/ים, בקוטר המתוכנן. יש להתקין יציקת בטון, סביב החיבור של השרוול עם  
ליה תיוצב על גבי שכבת חצץ, בעובי  החוליה. כמו כן, תוכן יציקת בטון, בהיקף חולית הבטון. החו

קוטר אחר  ס"מ, או ב  50ון, בקוטר ס"מ לפחות, שתשמש גם כשכבת ניקוז. המכסה יהיה מבט 10
 טון.  8המצוין בתכנית, עמיד לעומס של 

 
 .  + מכסה : יח'. תא ביקורת לשרווליםאופן המדידה

חצץ וכל   ,בטוןכסה, מ: אספקה והתקנת התא, פתחי כניסה ויציאה לשרוולים, המחיר כולל
 הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. 

 
 קייה בדיקת לחץ, לפני ובמהלך עבודות ההש

 דוק את לחץ המים הסטטי והדינמי, כאמור בהמשך: חובה על הקבלן, לב
 לאחר חיבור למקור המים. -
 (. 3אחרי המגוף במורד מד המים הראשי )בקוטר "-
 מ"מ, בכניסה לראש מערכת א' המתוכנן. 90לפני התקנת ראש מערכת א', בקצה צנור  -
 נן. סה לראש מערכת ב' המתוכמ"מ, בכני 90לפני התקנת ראש מערכת ב', בקצה צנור  -

 הממצאים יועברו למתכנן, כדי לקבל את הנחיותיו. 
 

 מדד בנפרד. היא כלולה במחירי הצנרת לסוגיה. י: מדידת לחץ לא תאופן המדידה
 

 חיבור למקור מים קיים 
. החיבור  3ור מים, יבוצע בתיאום עם נציג הרשות. קוטר החיבור יהיה מפלדה קוטר " חיבור למק

ירה לגילוי הקו הקיים, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך,  ודות הקרקע הדרושות, חפיכלול עב
 ואוגנים נגדיים וכן האביזרים והעבודות הנדרשים, לביצוע מושלם של החיבור.  גניםוא
 

 חיבור למקור מים קיים. : קומפ' אופן המדידה
 בור.והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של החיעבודות  ה: כל המחיר כולל

 
 ראשית. מערכת מדידת מים  

אוגנים, מאושר ע"י מח' המים של הרשות. לפני   3אספקה וחיבור מים רב זרמי "וולטמן" קוטר "
כב" או ש"ע. הירידה האנכית  , תוצרת "הכו3מד המים ואחריו, יותקנו מגופי פרפר אוגנים קוטר "

  40נור האנכי, בעומק יד הצ.  במור16מ"מ דרג   90אל הקרקע, תהיה עם מוט פוליאטילן קוטר  
מ"מ דרג   90מ"מ, להתחברות עם קו מוביל בקוטר   90ס"מ לפחות, תותקן זוית "פלסאון"  קוטר 

10. 
 

 3+ מגופי פרפר "  3מערכת מדידת מים קוטר "  .: קומפ'אופן המדידה
לצינור   , חיבור16מ"מ דרג   90: מד מים, שני מגופי פרפר, אוגנים נגדיים, ירידה קוטר המחיר כולל

 וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.  10מ"מ דרג  90
 

 חפירה לצנרת השקייה וכיסוי התעלה: 
ימים לאחר גשם, או הרטבת   5 –נורות תבוצע בקרקע יבשה או לחה מעט )לא פחות מ י החפירה לצ

 ס"מ.   2השטח מסיבה כלשהי( לאחר סיקול השטח מאבנים, שקוטרן עולה על 
לים מכניים, ו/או בעבודת ידיים. החפירה ו/או  תעלות והשוחות, תעשה בכחפירה ו/או חציבת ה

חציבה, תבוצע תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים, לבל יפגעו מערכות תת קרקעיות אחרות  
 ת בנדון )חשמל, טלפון, גז, מים וכו'(. ובהתחשב בכל החוקים והתקנו

 נורות יוטמנו בקרקע בעומקים המפורטים להלן:  יהצ
 ס"מ.   30ק בעומ -מ"מ  32קוטר עד  

 ס"מ.   40בעומק  -מ"מ  90עד   40קוטר 
 

ס"מ נוספים מהעומק   15  -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, תועמק החפירה ב 
נור ולכל  יס"מ מעל הצ 15וי, ללא אבנים, או בשכבת חול, עד גובה הנ"ל ותרופד בשכבת אדמת מיל

נורות באותה  יצנרת. אם יש להניח מספר צ ה יאפשר הנחה נוחה של הרוחב החפירה. רוחב החפיר 
 נורות זה לצד זה.  יתעלה, יהיה רוחב התעלה כזה, שיאפשר הנחת צ 

טרם נשטפה כל מערכת נורות ואת המחברים בתעלות, בטרם נבדקו וביאין לכסות את הצ
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 ההשקייה.  
  תור נזילות ולאחר מדידתכיסוי התעלות ייעשה באישור המפקח, רק לאחר בדיקת לחץ לאי

 נורות יהצ
 מ"מ   25ס"מ, עבור צנרת עד קוטר  30: מ.א.  חפירה לצנרת בעומק אופן המדידה

 מ"מ.  90מ"מ עד   32וטר ס"מ, עבור צנרת מעל ק  40מ.א.  חפירה לצנרת בעומק                         
 יצוע מושלם של העבודה.  : חפירה, כיסוי, חול במקרה הצורך, יישור וכל הדרוש לבהמחיר כולל

 חפירה וכיסוי תעלה, יימדדו פעם אחת, גם אם הוטמנו בה יותר מצינור אחד.                      
 
 

 : צנרת פוליאטילן ומחברים
 ו תקן ישראלי.  נורות והאבזרים, יהיו בעלי תיכל הצ

 10צנרת לחיבור ראש המערכת עם מד המים, תהיה בקוטר המצוין בתכנית ובדרג 
אר  וא יותר שימוש באבזרים, בהם ישנה היצרות בקוטר האביזר )כעין צו אין להשתמש ברוכבים. ל

 בקבוק(.  
 וס'.  אטמ 16המחברים לצנרת פוליאטילן, יהיו מסוג "פלסאון", "פלסים" או ש"ע, עמידים בלחץ  

 ע. מחברים בין מד המים, לבין ראש המערכת, יהיו מסידרת "פלסאון", "פלסים" שחור או ש"
אטמוס'(, מקוטר   4.0 –רכת )לא כולל קוים הפועלים תחת לחץ גבוה מ מחברים אחרי ראש המע

 מ"מ ומעלה, יהיו מסידרת "פלסאון", "פלסים" שחור או סילבר, או ש"ע.  20
 להשתמש באביזר "פלסאון", "פלסים" או ש"ע, מתאים למטרה זו.  וית, יש  ובכל מקרה של ז 

 לסוגיהם.  נורות י כלולים במחיר הצהחיבורים לא יימדדו בנפרד ו
 הצנרת תונח רפויה בתעלות ביום החפירה.  

 קצות צנרת לא יקופלו, אלא יאטמו באביזר פקק לקצה צינור "פלסאון", "פלסים" או ש"ע.
 לים, יהיו שלמים, ללא כל מחבר בתוך השרוולים.  צנורות העוברים בתוך שרוו 

 
 גיה.  : מ.א.  צנרת פוליאטילן לסו אופן המדידה

נורות, אבזרי חיבור, שטיפת קווים, בדיקת לחצים במהלך  י ה והתקנת הצ: אספקהמחיר כולל
 )לא כולל חפירת תעלות לצנרת, שתימדד בנפרד( העבודה וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. 

 
 : ת לחץ לאיתור נזילותבדיק

בצע בדיקת תקינות של  לאחר הנחת צנרת השקייה )לפני התקנת שלוחות טפטוף וממטירים(, יש ל
שעות. יבוצעו   24רת ואבזרים, בלחץ הסטטי הקיים. הבדיקה תתואם עם המפקח ותמשך צנ

או  תיקונים במקומות בהם נתגלו תקלות או נזילות. במקרה והתגלו נזילות בשלושה מקומות 
 יותר, תבוצע הבדיקה בשנית.

 
 יה.   כלולה במחיר הצנרת לסוג: בדיקת לחץ לאיתור נזילות לא תימדד בנפרד, אופן המדידה

 
 :  שלוחות טפטוף אינטגרלי מווסת

 נור והדרג, יהיו כנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. י סוג הטפטפות, המרווח ביניהן, קוטר הצ
, או גבול הערוגה, תונח במרחק של חצי המרחק המתוכנן  שלוחת הטפטוף הקרובה לאבן השפה

 בין השלוחות.  
 מ'.   2.0מ"מ, כל  6יתדות ברזל קוטר בצורה רפויה וייוצבו ב  שלוחות הטפטוף יונחו

 נורות הטפטוף, המונחים על פני הקרקע, יהיו בצבע חום, אלא אם כן צוין אחרת. יכל צ
ת טפטוף לשלוחה סמוכה, יש להשתמש אך ורק עם  אין לפתל שלוחות. במקרה הצורך לחבר שלוח 

 מחבר טי מתאים.  
או   16  – 1/2הברגה חיצונית צבע חום, "המחלק באמצעות הסתעפות שלוחות הטפטוף יחוברו לקו 

 דגם "פלסאון", "פלסים", או ש"ע.  16  – 3/4"
  מ"מ ומטה, שלוחת הטפטוף תחובר אליו  25במידה וקוטר הקו המחלק, או המאסף, הוא  

 באמצעות הסתעפות "פלסאון", "פלסים" מהסדרה החומה, או ש"ע. אין להשתמש ברוכבים.  
 ץ, או מחברי תחילית +חבק.השתמש במחברי תחילית נע אין ל 

סוף שלוחת טפטוף, שאינה מחוברת לקו מאסף, יהיה עם סופית "משקפיים" תקנית. אין לקשור  
 שלוחות טפטוף בקצותיהם. 

 הטפטוף ולוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.   יש לשטוף את כל שלוחות 
יציאת המים   מ"מ באורך  הדרוש, לפתח  5נורית יבמקרה של השקיית מסלעה, יש לחבר צ 

נורית או ש"ע. טפטפות מיותרות, במסלעה, או בשטח  י צ -בטפטפות, באמצעות מתאם רע"מ 
 ערוגה, יש לאטום באמצעות טבעות אטימה.  

 אטימה, לא יימדדו בנפרד וכלולים במחיר שלוחות הטפטוף לסוגיהן.  הצנוריות, המתאים וטבעות  
 כמצוין בתכנית.  ותקנו בשלוחות הטפטוף, שסתומי אל נגר שלוחה, י 

 
 : מ.א. שלוחת טפטוף אינטגרלי מווסת.  אופן המדידה
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 : אספקה והתקנת כל החומרים והעבודות הדרושים, המפורטים לעיל.  המחיר כולל
 

 : עץ  שלוחת טפטוף סביב
וף  מ'. סוג שלוחת הטפט 1.5-2.0מסביב לכל עץ, תותקן שלוחת טפטוף בצורת טבעת, שאורכה 

 , אלא אם צוין אחרת. מספר הטפטפות לכל עץ, כמפורט בתכנית. יהיה אינטגרלי מווסת
מ'. החיבור של שלוחת   1מ"מ בצורת "ח" כל  6השלוחה תעוגן לקרקע, בווי ברזל עגול, בקוטר  

ורות מחלקים, או לשלוחת טפטוף סמוכה, יהיה באמצעות הסתעפות "פלסאון",  נ יהטפטוף לצ
 תמש במחברי שן, תחילית עם חבק ורוכבים.אין להשהחומה, או ש"ע. "פלסים", מהסדרה 

 
 : יח' שלוחת טפטוף סביב עץ.  אופן המדידה

 : אספקה והתקנת כל החומרים והעבודות המפורטים.  המחיר כולל

 
 :  ממטירי גיחה

קום הממטירים המתוכנן, יסומן ביתדות עם סרט צבעוני, לפני ביצוע חפירת תעלות. אין לבצע  מי
 ראשי מערכת וחפירה לצנרת(,  עבודות השקייה, )בניית 

לפני אישור מיקום הממטירים ע"י המפקח. המפקח יבדוק ויוודא מיקום עפ"י תכנית וכן  
 בהמשך.שההצבות בין הממטירים יהיו בין הטווחים המפורטים 

 
ממטיר  סוג הממטיר, מיקומו וסוג הפיה, יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן. ה

ס"מ. כיוון הגיזרה יהיה ימני   12.7מ'. גובה הגיחה יהיה  3.1יזרתי ויכלול אל נגר יהיה עם זיכרון ג
 .ושמאלי, כך שלא תהיה מגבלה בזוית התקנת הממטיר. הפיות יהיו מקודדות מספר וצבע

 הממטירים יותקנו לאחר יישור פני הקרקע וייצובה הסופי.  
תקנו הממטירים בזוית שבין  ופוע, יאלא אם צוין אחרת. בשי הממטירים יותקנו בניצב לקרקע,

ס"מ,   1.0 -הזוית האנכית, לבין הזוית הניצבת לפני הקרקע. גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך ב 
(, או לפי הוראות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה,  מפני מפלס הקרקע הסופיים )לא הדשא

 למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 
מ"מ ומעלה, אלא אם כן, הממטיר    32ל קו פוליאטילן בקוטר להתקין ממטיר ישירות ע אין

ממוקם בקצה הקו. הממטיר יחובר לקו ההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית מפוליאטילן, באורך  
 מ, בדרג המצוין בתכנית.   מ" 25מ' ובקוטר  1.0

  12.0ירים, לא יעלה על  מיקום הממטירים יהיה בהתאם לתכנית. בכל מקרה, המרחק בין הממט 
מ'.   13.0מ'.  במקרים חריגים ובאישור המתכנן / המפקח, ניתן יהיה להגדיל את המרחק עד  

לשיפור פיזור  מ', יותקן ממטיר היקפי    13 -במקומות בהם המרחק שנוצר בין הממטירים גדול מ
 המים, עם פיה כמצוין בתכנית.

 
מקומו ויותקן  ה אחיד, יועתק הממטיר מבמקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקי
 במקום המתאים, עפ"י הוראות המפקח/המתכנן.  

גובה ההתקנה הסופי, ייבדק ויתוקן במקרה הצורך, לפני מסירת הפרויקט לאחזקת הרשות  
 המקומית.  

 
 : יח' ממטיר גיחה.  דהאופן המדי

זרי חיבור וכל  : אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבהמחיר כולל
 ביצוע מושלם של העבודה.     הדרוש, ל

 
 :  ראש מערכת

עפ"י פרט טכני מצורף. יבוצע לפי הדרישות   2, עם הפעלות בקוטר "3ראש המערכת יהיה בקוטר " 
יותקן בצורה קומפקטית ועם זאת שתתאפשר גישה נוחה לצורך  בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. 

 הפעלה, טיפול ופירוק.  
תוצרת "הכוכב" או ש"ע, הידרומטר   3ר אוגנים קוטר "ש המערכת כולל מגוף פרפאבזרי רא

  100, הנעה מגנטית, בלי מקטין לחץ, עם יציאה למיי פיקוד ופלט חשמלי כל 3אוגנים קוטר "
אטמוספרות,  מסנן רשת   10, ברז גן, שני מדי לחץ גליצרין  1מטי קוטר "אוטוליטר, שסתום אויר 

T " מש + 120 1.5ן רשת טי סופר "עמיעד" קוטר  "מש + מורה סתימה, מסנ 50 3עמיעד קוטר  
 1.5מורה סתימה, מקטין לחץ קוטר "

 BUTT WEDLING, מרותכים ריתוך פנים 16מ"מ דרג  75מניפולד, מאבזרי פוליאטילן  קוטר " 
 

 .  ראש המערכת ייתמך במרכז הכובד, במספר מקומות לדופן ארון המגופים, באופן יציב וקבוע
 חבקים מפלדה, בראש מערכת אנכי.   התמיכה תהיה באמצעות

 
כל אבזרי ראש המערכת וכן אבזרי החיבור, יהיו חדשים, מסוג מאושר ע"י המפקח ועונים  

 לדרישות התקן.  
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בפועל, אינו זהה לראש המערכת המתוכנן, תשולם תוספת או   במידה וראש המערכת שיבוצע

 ים בכתב הכמויות.  הפחתת מחיר, עבור אבזרים המפורט 

    
 הפעלות.    ומגופי: קומפ' ראש מערכת לא כולל מחשב, סולונואידים, ארון מגופים אופן המדידה

 שה וכל העבודות  : אספקה והתקנת כל החומרים, אבזרי חיבור, אוגנים בכמות הדרוהמחיר כולל
 לביצוע מושלם של העבודה.  

 
 

 מגופי הפעלות 
  2. קוטר המגופים "100ד" מסידרה ים תוצרת "ברמי הידראול המגופים להפעלות יהיו מגופים

אוגנים, או אחר כמצוין בפרט ראש המערכת. על המגוף יותקן ברזון פיקוד תלת דרכי תוצרת  
 "שגיב" או ש"ע. 

 , עם אוגן נגדי.  75-  2דו האחד )במעלה(, למניפולד עם אוגן מצופה "כל מגוף הפעלה, יחובר מצי
, למוט פוליאטילן  דרג   75 – 3עם אוגן מצופה "  מצידו התחתון )במורד(, כל מגוף הפעלה, יחובר

 ללא הברגה, בקוטר המצוין בתכנית.   16
   1/2על המוט האנכי, יותקן שסתום אנטי ואקום קוטר "

 או ש"ע מתאים.   75  - 3וית פלסאון קוטר "ולקו ההשקיה, באמצעות ז  מוט הפוליאטילן, יחובר
 

(. מוט הפוליאטילן לא  1או " 1.5או "  2גוף )" ף הפעלה בהתאם לקוטר המ: יח' מגואופן המדידה
 יימדד בנפרד, גם אם קוטרו גדול יותר מקוטר מגוף ההפעלה. 

זון פיקוד תלת דרכי, חיבור  : אספקה והתקנת המגוף, אוגנים נגדיים כנדרש, ברהמחיר כולל
 קרקע הנדרשות.   למניפולד ולמוטות פוליטילן, חיבור לקווי ההשקייה וכל עבודות

 
 גופים אנכי:   ארון מ

 סוג הארון יהיה מפוליאסטר משוריין כדוגמת "ענבר", "אורלייט" או ש"ע, כמפורט  בתכנית.  
ואמת לסוג הארון, על פי הוראות  הארון יותקן על בסיס בטון, עם מסגרת מתכת ליציקת בטון, ת 

י ראש אביזר  מפתחות. 2דר, עם צילינחצי   333היצרן, שאינן מצורפות. בארון יותקן מנעול  
    . אין לקדוח חורים/ברגים לדפנות הארון.  Zהמערכת ייתמכו על פרופיל חיזוק מתכת בצורת 

וח, או חיתוך בדפנות,  במקרה הצורך ובהוראת המפקח, יוצמדו שני ארונות זה לזה. יבוצע קיד 
תחתית הארון תבלוט   לצורך העברת צנרת ו/או אבזרי ראש המערכת, הכל לפי הוראות היצרן. 

פני הקרקע, למניעת חדירת מים או לכלוך לפנים הארון. מיקום הארון יתואם עם האדריכל /   מעל
 המפקח.  

 : יח' ארון מגופים אנכי.  אופן המדידה
 החומרים והעבודות המתוארים לעיל. כל : אספקה וביצוע המחיר כולל

   :שטיפה בדיקה וכיסוי ראשוני
ט לממטירים(, יש למדוד עם המפקח, את  ות והרכבת החיבורים )פרנורי לאחר גמר הנחת הצ

נורות לסוגיהם. על הקבלן לסמן במפת התכנון את הסטיות המאושרות בביצוע. לאחר  יאורכי הצ 
נורות לראש המערכת, יש לאטום את כל הפתחים, כך  י הצחיבור כל האבזרים )למעט הממטירים( ו

 ים.  שהאבזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננ
 ם הראשיים ואח"כ, לשטוף את שלוחות הטפטוף.   יש לשטוף את הקווי

 
 נורות לסוגיהם.  י מדד בנפרד וכלולה במחירי הצי: העבודה לא תאופן המדידה

 
 : לוח הפעלה

 ל הקבלן לציין את גודל השטח המושקה בפועל, ע"י כל קו. בתום ביצוע עבודות ההשקיה, ע
 ים בכל קו.  כ"כ, על הקבלן לציין את ספיקת המ 

 יעביר הקבלן לידי המפקח, המתכנן ומאשר התכנית.   נתונים אלה
 המתכנן יעדכן את לוח ההפעלה, תוך שימוש בנתונים הנ"ל. 
 . לוח ההפעלה המעודכן יימסר לידי הגורמים המצוינים לעיל

 
 : עדכון נתוני שטח וספיקה, לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים.  אופן המדידה

 

 :  ת אחזקהתקופ
יום מקבלה סופית של העבודה, שתאושר   60יפעיל את מערכת ההשקיה, במשך הקבלן יטפל ו

 בכתב ע"י המפקח.  

 
 : מחיר האחזקה לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים.  אופן המדידה
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   ת מחירים תכול
 : מפרט טכני

השיכון, מע"צ ומשרד  משרדי המשותף למשרד הבינוי ו-העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי הבין
וכן בהתאם למפרט הטכני המיוחד. במקרה של סתירה בין השניים, האחרון   41חון, פרק הבט

 קובע.  
 

 :  עלות המים בתקופת הביצוע
העב עלות    סיום  מועד  עד  הביצוע  בתקופת  סופית,  המים  קבלה  קרי  טיבן,  ואישור  ודות 

הקבל על  תחול  לגנים,  והמחלקה  המפקח  ע"י  בכתב  במחירי  שתאושר  וכלולה  המבצע  ן 
החוזה. מיד לאחר התקנת חיבור מים ע"י הרשות המקומית, תרשם קריאת מונה המים  
קריאת   שנית  תרשם  הרשות,  לאחזקת  הפרויקט  מסירת  ביום  המפקח.  עם  בתיאום 

 עם המפקח. מיום מסירת  המונה, בתיאום
 

 מיפרט טכני לעבודות עץ ומתכת  42.00
 תחום הפרק  .1

לספסלי  מתקנימתיחס  וגדרות,  מעקות  סלי    ם,  כגון:   שונים,  ואביזרים  וספורט  משחק 
 אשפה, שלטים וכו', המורכבים מחלקי מתכת או עץ או משניהם יחד . 

 

 תקנים  .2
.   כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלי  .  בהעדר תקן ישראלי  ים העדכניים 

המתאימים   הבריטיים  בתקנים  והמוצרים  החומרים  של יעמדו  המקור  ארץ  בתקני  או 
 החומר או המוצר . 

 

 מוצרי מסגרות ונגרות ומוצרים מתועשים  .3
כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים .  רשימת מסגרות ונגרות על כל   

דינן בהן  אלה    המפורט  יהיו  בתכניות,  החיבורים  פרטי  בהעדר    . ופרטים  תכניות  כדין 
ות התקנים .  במידה ולא ניתן מכל  מקצועית ומתאימים לדרישחיבורים נכונים מבחינה  

סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש .  יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית  
.  הוא הדין לגבי פרופילים שונים    מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישורו של המפקח

.  מוצרים מתועשים ומוגמרים   נו  שיסופקו ע"י הקבלן יותקמהמתוכנן במוצרי מסגרות 
המפקח   אישור  את  ויקבלו  בתכניות,  אחרת  צויין  אם  אלא  היצרן,  להוראות  בהתאם 

 באתר.  
 

 מידות המוצרים  .4
 . כל מידות המפתחים  יבדוק הקבלן את  ידאג למדידה    -כמו     לפני התחלת העבודה  כן 

להודיע למפקח על   וסימון במקום וחלוקת המרכיבים השונים לשדות שוים .  הקבלן חייב
הת או  אי  בתכניות  המסומנים  פריטי  מידות  לבין  המפתחים  מידות  בין  שגילה  אמה 

הקובעות.    המידות  לגבי  המפקח  של  הוראותיו  ויקבל  הכמויות,  בכתב  או  ברשימות 
בל רק אם פנה למפקח לפני שהחל בכל עבודות שהן הקשורות ליצור הודעת הקבלן תתק

הקבלן הודיע  לא    . עלי  הפריטים  תחול  התאמות  אי  סילוק  על  לרבות  האחריות,  כל  ו 
מתאימים   פריטים  של  והרכבה  ואספקה  מתאימים,  בלתי  ונגרות  מסגרות  פריטי 

 במקומם. 
 

 בדיקות בבית המלאכה  .5
מוע  מבעוד  למפקח  יודיע  המסגרות  הקבלן  חלקי  מיוצרים  בהם  המלאכה  בתי  על  ד 

ם מיוצרים הלוחות ושאר החלקים מה  והנגרות והמפקח יוכל לבדוק הפרופילם, הפחים,
 הפריטים וכן את צורת וטיב הביצוע . 

 
 יצור מוצרי מסגרות  .6

מדויקות    תהינה  הזויות  וכל  נקיה,  בצורה  וחיבור  חיתוך  ע"י  יוכנו  המסגרות  מוצרי 
ל באמצעות  ומתאימות  הפינות  יחוזקו  חלולים  פרופילים  העשויים  בפריטים    . תכנית 

הפח   עובי    . .   מילויים  לתכניות  בהתאם  בריטיות  יהיה  תקניות  במידות  יהיו  הברגים 
ויכללו אומים ודיסקיות .  החורים יהיו נקיים ומתאימים לקטרי הברגים .  לא יהיו כל  

וההברגה יספיק כדי הלבשת האום על הבורג    עיוותים ופגמים סביב החורים, אורך הבורג 
 . במלואו .  כל החורים יקדחו באורך מדוייק ונקי 

 
 ריתוך  . 7

י  .  השטחים המיועדים הריתוך  ע"י רתכים מומחים  ורק  ויבוצע אך  ריתוך חשמלי  היה 
המראה   מבחינת    . הריתוך  עבודות  בצוע  לפני  חלודה  ו/או  מלכלוך  היטב  ינוקו  לחיבור 

י שרופים,  החיצוני  ומקומות  שקעים  חורים,  הפסקות,  ללא  ונקי,  שווה  הריתוך  היה 
הריתוך יבוצע בפינות ובקטעים, לא    למפרט התיקני הבריטי .  ומבחינות אחרות יתאים
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יורשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך מקצועותיהם .  בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו  
 עד שיתקבל שטח אחיד וחלק .

 

 גילוון  .8
בתהליך      . קר  ולא  חם  הגילוון  יהיה  גילוון  לעבור  שצריך  מוצר  מופיע  בו  מקום  בכל 

יד של כל המוצרים ללא כתמים או אזורים שהגילוון לא  יש לדאוג לקבלת גוון אחהגילוון  
 תפס בהם .  יש להסיר זיזים, בליטות ונזילות שנוצרו עקב פעולת הגילוון . 

 
 
 
 

 נגרות אומן  .9
ש, בריא ויבש ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים  כל העץ יהיה חד 

אחרים .  מכל הבחינות יתאים העץ    ולכלוך וללא שום פגמים  מפולשים, ללא כתמי שומן
.  עץ לחלקים שלא יצבעו    206,  205, סעיפים  35לנגרות אומן לדרישות המפורטות בת"י   

גל  יהיו  ואשר  שקופה,  בלקה  רק  אלא  שמן,  של בצבע  מוקדם  אישור  טעון  לעין,  ויים 
יג  הקבלן    . וכד'  שלו  הסיבים  כיוון  מראהו,  לגבי  לפני  המפקח,  המפקח  לאישור  יש 

.  בעת יצור חלקים שפניהם ש יתחילו ביצור החלקים הללו, דוגמה מיצגת מלוחות העץ 
וכו' של הלוחות הסמוכים,  גלויים ללא צבע מכסה, יותאמו הגוון, כיוון הסיבים   ישארו 

 בהתאם להוראות המפקח .  בהעדר דרישות מיוחדות יהיה העץ, עץ אורן קליר קנדי . 
 

 ות וסטיות מותרות מיד .10
העץ  מידו  למידות  מתיחסות  הכמויות  בכתב  הרשומות  בתכניותו/או  מצויינות  העץ  ת 

מ"מ     1לאחר ההקצעה והעיבוד הסופי .  הסטיה המותרת במידות מוצרי הנגרות תהיה   

מ"מ,     0.5ס"מ, תהיה הסטיה המותרת     10  -ר, ולגבי פיאות שמידתן קטנה מלכל היות
תה  שהסטיה  הגובתנאי  האורך,  לכל  שווה  בהתאם יה  או  האלמנט,  של  הרוחב  או  בה 

 . לתקן
 

 מוצרים מנגרות אומן  . 11
כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות הגלויים לעין יוקצעו במכונה וסימני ההקצעה המכנית   

.  כל  יורחקו באמצע  ות הקצעה ביד וליטוש בנייר זכוכית עד לקבלת שטח חלק בהחלט 
 ור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים .צעה קלה .  הברגים לחיבהמקצועות יוקהו ע"י הק

 
 הרכבת מוצרים מעץ  . 12

.  כל הברגים, ווי החיזוק, עוגנים, חיבורים   הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים 
יהי  מתכת  או  הזיזים, לבטון  כל    . מוחלטת  יציבות  שיבטיח  ומסוג  ומגודל  ממין  ו 

 או יעוגלו .  הבליטות והפינות החדות יקוטמו
 

 אות דוגמ . 13
   . המפקח  ע"י  ידרש  כאשר  טבעי  עץ  חלקי  או  לוחות  של  מוצגות  דוגמאות  יגיש  הקבלן 

בחומרים  ימשחו  אלא  הטבעי  המראה  את  המכסה  בצבע  יצבעו  לא  אשר  נגרות  חלקי 
ים כגוןבלכה שקופה טעונים אישור המפקח שיבדוק את המראה הכללי, הגוון כיוון  שקופ

 צור . , בטרם יוחל בחיתוך וביהסיבים וכו'
 

 צביעת מסגרות  . 14
של    המיפרט  לפי  יצבעו  מגולוונת  פלדה  עשויים  וקורות  עמודים  מעקות  של  מסגרות 

יצבעו מגולוונים  כשהם  באתר  המרותכים  חלקים  הרצ"ב.  אבץ   "טמבור"  עשיר  בצבע 
חום    Znסיל  אפיטמרין אוניבנקודות הריתוך. על גבי הגילוון יש לצבוע בצבע יסוד מסוג  

 ר,  ועליו לצבוע שתי שכבות של צבע מתכת בגוון שיקבע ע"י האדריכל. מתוצרת טמבו
.      11כל עבודות הצביעה תבוצע בהתאם לדרישות פרק    במפרט הכללי לעבודות צביעה 

ויוחלט   הזיזים במידה  כל  לשיוף  לדאוג  יש  בלבד  אבץ  בציפוי  ישארו  המסגרות  שחלקי 
וג לציפוי מלא של כל חלקי המסגרות  הטבילה באבץ חם וכן לדאוהבליטות שנוצרו בזמן   

ישלחו   בציפויים  פגומים  שימצאו  מסגרות  חלקי    . מצופים  בלתי  ופינות  שטחים  ללא 
 לגלוון חוזר . 

 
 צביעת נגרות  . 15

הצב  עבודות  פרק  כל  דרישות  לפי  יבוצעו  הנגרות  של  לעבודות     11  -יעה  הכללי  במפרט 
הנג מוצרי  כל    . שצביעה  בלכה  צבועים  יהיו  במספר  רות  גוון,  בעלת  בלכה  או  קופה 
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השכבות ובסוג הצבע המצויינים בכתב הכמויות .  לפני הצביעה יש לנקות ולהחליק את 
 משטחי הצביעה מכל חומר שומני ולכלוך אחר .

 

 

 

 

 

 מסמך ז'

 ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"
רשותיים ו/או    גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או    יאלכרמעיריית  -"  קש האישור מב"

 .  עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

   בכרמיאל. עדי למשפחהפארק ב  נינג'ה   ומתקן  עבודות פיתוח –" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 
ה .1 ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  עלמבלי  ו/-מבוטח  זה  הסכם  עלפי  המבוטח -או  על  דין,  כל  פי 

מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים,  לערוך 
הע של  הסופית  למסירה  ועד  העבודות  לביצוע  מטעם האישור  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  בודות 

נוספת של    יות מקצועית למשך תקופההמבוטח מאתר העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחר
המבוטח   7 מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  ומוחלט  סופי  באופן  העבודות  מסירת  לאחר  שנים 

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(.   14מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף 
ה לביטוח חבות  ביחס  כי  ורכו החל ממועד המסירה של חלק  מוצר, מתחייב המבוטח לעמוסכם 

 המוקדם מבין המועדים. -כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 
ביטוח במסגרת  לכלול  המבוטח  על  האישור,  מבקש  ידי   לדרישת  על  שנערך  קבלניות  עבודות 

בשם   יבות כלפיו בכתב להיכללהמבוטח, כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחי
 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

העבודות  .2 לביטוח  רכוש(  )ביטוח  א'  פרק  במסגרת  המכוסה  ביטוח  מקרה  בקרות  כי  מוסכם, 
ה  0בסעיף  הקבלניות כמפורט   הינו המוטב  תגמולי הבילהלן, מבקש האישור  טוח בלעדי לקבלת 

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.-על
ימים לפני מועד   7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3

העבודות/מ המבוטח תחילת  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  מועד 
קיו בידי מבטלאתר העבודות, אישור  ביטוח, חתום  על  ם  להוראות המפקח  ח המבוטח, בהתאם 

 "(.  אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

ור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את איש
ל מהעבודות  כלשהו  חלק  או  העבודות  מסירת  הבמועד  תחילת  או  האישור  בחלק  מבקש  שימוש 

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.  -כלשהו מהעבודות 
האיש מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  המבוטח,  ביטוחי  תקופת  תום  ממועד  יאוחר  את  לא  ור 

על   אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות
 לעיל.  1תקופה נוספת כמפורט בסעיף  פי ההסכם, או למשך 

בוטל או בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מ 
על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור   עריכת  עומד לחול בו שינוי לרעה, 

 ם לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יו 30ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  

מהתחייבויות תגרע  לא  התחייבויות    זה,  כל  את  לקיים  המבוטח  ועל  זה,  הסכם  פי  על  המבוטח 
לג מבלי  הסכם,  פי  על  לרבוהמבוטח  האמור  מכלליות  זמנים. רוע  לוחות  בדבר  התחייבויות  ת 

כלפי   ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלעלות  מנוע  יהיה  המבוטח  כי  מוסכם 
יתאפשר   שלא  כך  עקב  האישור  מבקש  מטעם  בעבודות הבאים  להתקדם  ו/או  להתחיל  למבוטח 

מוסכם   בנוסף  כנדרש.  המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  האישורטרם  למבקש  כי  תהיה    במפורש 
יומצא  לא  באם  בלבד  האישור  מבקש  דעת  שיקול  פי  על  המבוטח  של  תשלום  כל  לעכב  הרשות 

 אישור ביטוחי המבוטח במועד.
המבוטח,   .4 ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  ובמועדם, על  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם 

לקיימם. כן    קופת התחייבויות המבוטחלדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל ת
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ולשתף  עילה לתביעה  על כל אירוע העלול להוות  מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 
י אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  ככל  האישור  מבקש  עם  עלפעולה  מבקש  -וחלט  ידי 

 האישור להגישה למבטחים. 
לש  המבוטח  על  כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  הביטוח  למען  דמי  בתשלומי  ובסכומי את 

ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש 
 האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. 

ר רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע  מבקש האישו.     5
תאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. תיקון שיידרש על מנת להכל שינוי או 

 מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת
  ו באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/א

הי על מבקש האישור ו/או על מי ך כדי להטיל אחריות כלשהמבוטח למוסכם ואין בכ ביטוחי 
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על 

  בוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, עלבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המ
 . להוראות סעיף ביטוח זה המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח .     6
דרישה   בבחינת  הינה  פוטרתזה,  שאינה  המבוטח,  על  המוטלת  ממלוא    מזערית  המבוטח  את 

על על-החבות  ו/או  זה  הסכם  דרי-פי  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  למבוטח  דין.  מבקש  פי  כלפי  שה 
ו/ לגבולות האחריות האמורים האישור  או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור 

 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ככל שלדע
אי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, מים לביטוחי המבוטח, רשו/או משלי

על שייערך  משלים  ו/או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  המבוטח.  חשבון  סעיף  -על  ייכלל  המבוטח,  ידי 
על ויתור  בדבר  מבקש    מפורש  מטעם  מי  כלפי  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  לתחלוף  המבטח  זכות 

אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות הל הפרויקט, למעט כלפי  האישור ו/או כלפי מפקח/מנ 
על שייערך  משלים  ו/או  האישור,  -נוסף  מבקש  את  לכלול  המבוטח  שם  יורחב  המבוטח  ידי 

 לבת. מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צו 
מבקש המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם  .     7

המפקח/ את  לביצוע  האישור,  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  הפרויקט,  מנהל 
העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות 

טור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש  כאמור נכלל פ 
על שיובא  על-כלשהו  ו/או  המבוטח  ו/או יד-ידי  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  ו/או  מטעם  מי  י 

לגרוע מכלליות האמור,  )ומבלי  ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות  לסביבתם 
ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"

חייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח על פי ביטוחי הרכוש שהתהמבוטח זכאי לשיפוי בגינו  
זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח 

 ם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אול
לעיל,    בכפוף זה  בסעיף  המפורט  הזכות  לפטור  למבוטח  כי  הביטוח מוסכם  את  לערוך  שלא 

 להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.  13.3המפורט בסעיף 
ו.    8 מטעם היה  משנה  קבלני  ו/או  המבוטח  מטעם  מי  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  תעלה 

ד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור גוד לאמור לעיל, ו/או צהמבוטח, בני
 ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. 

מי ה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  על המבוטח חל        
תגממטעמו   עבגין  מהם  ביטוח שנמנעו  המבוטח ולי  ידי  על  המבוטח  ביטוחי  תנאי  של  הפרה  קב 

ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק 
בגין   האישור  למבקש  מבקש  שייגרם  הבלעדי של  הדעת  לשיקול  בהתאם  זאת  וכל  כאמור  הפרה 

 האישור.

מוסכ.    9 ספק,  הסר  תשלוםלמען  כי  במפורש  בזאת  ידי    ם  על  כלשהם  בטוח  תגמולי  תשלום  אי  או 
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 

ה  את  מכסה  אינו  שהביטוח  במקרה  אינם  לרבות,  הבטוח  שתגמולי  במקרה  או  לתביעה  עילה 
אחר, בכפוף להוראות   ע ו/או נפסק או כל מקרהמספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתב

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .   10

זה,    נספחויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא    המבוטח לוודא במידה
ינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף אי לתחילת העסקתם, כי העל המבוטח לוודא כתנ

תקופת   כל  למשך  וזאת  ההתקשרות,  והיקף  לאופי  בהתאם  המחויבים  בשינויים  זה,  ביטוח 
 ותר על פי המוגדר בסעיף זה. התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת י

לעבודות, בין כלפי מבקש האישור ביחס  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות         
ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח  אם בוצעו באמצעות המבוטח 

ו/ אובדן  כל  בגין  האישור  מבקש  את  לפצות  ו/או  לשפות  באחריות  בשל  ישא  שייגרם  נזק  או 
וסה בביטוחי המבוטח  ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכ-העבודות שבוצעו על

 ו בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. ו/א
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מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  
באחריות   מטעמם,  בכל  מי  האישור  מבקש  מטעם  מי  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  המבוטח 

 יות.ם, לרבות ההוצאות המשפט תשלום ו/או הוצאה שיישאו בה
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  .   11

בקשר עם ביצוע   מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
ניין עבודות ולעמוד בדרישות החוק לע לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד העבודות ו

בנוסף ומבלי לגרוע  .2007  -ת תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"זבגובה לרבו
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 

ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח  טוח לאומי, הוראותלבי
נות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  תקממלכתי וכל הצווים,   בריאות

בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע 
 ים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. העבודות זכא

שם ו/או לא קיימם ף ביטוח זה ו/או לא חידלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעי.   12
למבוטח   הודעה  מתן  לאחר  הזכות,  האישור  מבקש  לרשות  תהא  במועדם,  או  יום    14במלואם 

על כוונת כן, לערוך את ביטוחי המבוטח  מבקש האישור  מראש  ולשלם את דמי הביטוח    לעשות 
 . וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך   בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישורכל ההוצאות          
את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות 

 יטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. הב
סעי         בהוראות  מהתחייבאין  לגרוע  כדי  זה  האישור  ף  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  ות 

כלשהי.   כי    אחריות  לרבות   המבוטחמובהר,  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה 
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב  עצמיתנזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות ה
וטח יחוייב בו לרבות תשלום כל נזק ו/או תשלום שהמבבפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין  

דרישתו   עם  מיד  זה  הסכם  לפי  או  דין  לפי  המבוטח  שבאחריות  נזקים  בגין  עצמית,  השתתפות 
 הראשונה בכתב.

בכפוף  מבוטח  ה.   13 כי  בזאת  דרישת  מצהיר  האישורלקבלת  מסכים    מבקש  הוא  הביטוח,  מחברת 
או פוליסה  להעביר  הביטוח  לחברת  בחירת    ומאשר  לפי  האישורמבקפוליסות  שם    ש  מבקש על 

מיום שהפוליסה או    מבקש האישור. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על  האישור
ה זכויות  כל  ההעברה  מיום  שמו.  על  הועברו  בטלות    בוטחמהפוליסות  הפוליסות  או  בפוליסה 

ההסכם חדל מהעבודה נשוא  בוטח  ממותנה בכך שה  מבוטחומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה
או שה ימים  עשרה  על  זמן העולה  או שה  מבוטחלפרק  פירעון  לחדל  עבור מבוטח  הפך  לא שילם 

ש או  הפוליסות  או  החליט  המבוטחהפוליסה  הביטוח  שחברת  או  רגל  לפושט  את  הפך  לבטל  ה 
ה ע"י  נערכה  ולא  הפוליסה  תנאי  או  הדין  לפי  לה  המותרות  מסיבות  וליסה פ  מבוטח הפוליסה 

 ימים כאמור  10ת תחתיה בתוך אחרת, זהה, חלופי

האישור           מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 
 אחריות כלשהי.

וטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים  מוסכם בזאת כי המב        
וודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות  על המבוטח חלה החובה ל הכלולים בו. יובהר כי

אישורי הביטוח שצורפו הינם  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 טוחי המבוטח: בי .14
 ביטוח העבודות הקבלניות  .14.1

 שנה, מפקח/מנהל הפרויקט : המבוטח, מבקש האישור, קבלנים, קבלני משם המבוטח
זכויות  בעל  או  גורם  כל  וכן  עובדי המבוטח(,  ואינם  )למעט אחריותם המקצועית היה 
קרות   טרם  המבוטח  בשם  להיכלל  בכתב  כלפיו  התחייבות  קיימת  האישור  שלמבקש 

 וח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. מקרה הביט

 "(. תקופת התחזוקה חודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

 

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים   -נזק לרכוש  -א' פרק 
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ולקבלת   מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן
תגמולי ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור  

 יורה על כך. 
ב'   .13.1.2 על  -  חריות כלפי צד שלישיא  -פרק  ו/או  -המבטח חבות  גופנית  פגיעה  פי דין בשל 

נזק לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת 
בעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת  תקופת התחזוקה  

 ד מיחידי המבוטח.נערך בנפרד עבור כל אח פיו נחשב הביטוח כאילו-על

הרכוש  .13.1.2.1 למעט  שלישי  צד  לרכוש  נחשב  האישור  מבקש  רכוש  ספק,  הסר  למען 
 המבוטח או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה. 

 את ההרחבות המפורטות להלן: הפרק יכלול בין היתר  .13.1.2.2

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .13.1.2.3

גוף הנובע .13.1.2.4 נזקי  בגין  נדסי שהינו כלי רכב מנועי  ים משימוש בציוד מכני החבות 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.

 ₪.  1,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .13.1.2.5

וכבלים  .13.1.2.6 צינורות  במתקנים,  מפגיעה  תוצאתי  אחריות    נזק  בגבול  קרקעיים  תת 
 ₪.  1,000,000שלא יפחת מסך  

 לתקופת הביטוח. ₪ למקרה ו 4,000,000גבול אחריות:  .13.1.2.7
המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי   -  אחריות מעבידים  -פרק ג'   .13.1.3

מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות  
 תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.   או במסגרת

ודות בגובה  בלני משנה ועובדיהם, עבהפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, ק
 ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. 

 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 20,000,000: גבול אחריות
 

מקצועית   .13.2 אחריות  על המבטח  -ביטוח  המבוטח  חבות  דרישה  -את  ו/או  תביעה  בשל  דין  פי 
בגי הביטוח,  תקופת  במהלך  לראשונה  משתוגש  ו/או  מעשה  עקב  טעות  מצד ן  מקצועי  חדל 

 המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות.  
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות. 

יורח אחריות הביטוח  בשל  הפרויקט  המפקח/מנהל  את  ו/או  האישור  מבקש  את  לשפות  ב 
חדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם מי מהם עקב מעשה ו/או משעלולה להיות מוטלת על  

המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 מיחידי המבוטח.

ב הגבלה  כל  יכלול  לא  אבדן הביטוח  המבוטח,  עובדי  מצד  באמון  מעילה  או  יושר  אי  דבר 
לשון הרע, ו/או  אבדן השימוש, השהייה  השמצה וחריגה מסמכות,    מסמכים, הוצאת דיבה 

וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה  פיננסי  נזק כספי או  עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,  או 
 בהליכים פליליים. 

ים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  חודש  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
כיסוי מקב ביטוח חלופי המעניק  וידי המבוטח  זה,  והביטול או יל כמתחייב מסעיף  במידה 

 השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0001,: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר   

עלהמבט המבוטח  חבות  את  במהלך -ח  לראשונה  שהוגשה  דרישה  ו/או  תביעה  בשל  דין  פי 
נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו    בגין פגיעה גופנית ו/אותקופת הביטוח,  

"( ו/או המוצרים ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 
 עקב העבודות. 

 לול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יכ
הא מבקש  את  לשפות  יורחב  המפקח/מנההביטוח  את  ו/או  אחריות ישור  בשל  הפרויקט  ל 

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  
ביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב ה 

 אחד מיחידי המבוטח.
טוח בתנאי כי לא נערך על  דשים לאחר תום תוקף הביחו  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  

ובמידה והביטול או  זה,  ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף 
 מבוטח.השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של ה

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0002,:גבול אחריות
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 ביטוח "כל הסיכונים  .13.3
לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא בטח אבדן או נזק פיזי,  המ

ו/או  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  או  המבוטח  מטעם  או  המבוטח  ידי  על  שהובאו 
בי לצורך  המבוטח  את  נפרד המשמשים  בלתי  חלק  להוות  נועד  לא  )ואשר  העבודות  צוע 

 מהעבודות(, על בסיס ערך כינון.
 

 כלי רכבביטוח  .13.4
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -רש עלביטוח חובה כנד .13.4.1

 ₪ בגין נזק אחד.  750,000  -אחריות שלא יפחת מ
המפקח ו/או  האישור  את מבקש  לשפות  יורחב  זה  מטעמם מנהל  / ביטוח  הבאים   ו/או 

ו/או מחדל   עקב מעשה  מי מהם  על  להיות מוטלת  של המבוטח  בגין אחריות שעלולה 
טעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו  ו/או הבאים מ

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ירא אולם  כאמור  צד שלישי  ביטוח  לערוך  הזכות שלא  עצמי" למבוטח  "ביטוח  בכך  ו 

ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מ  750,000בסך של   נערך ביטוח צד  צד שלישי  ₪ כאילו 
כנגד המפקח/מנהל הפרויקט,  כנגד מבקש האי ו/או  מי מטעם מבקש האישור  או  שור 

בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל  
 מור. בגין נזק או הוצאה כא

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף  .13.4.2
 לעיל.   0ישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף תפק בביטוח חובה וצד שלזה ולהס

בל  .13.4.3 פיזי  נזק  או  אובדן  מפני  הנדסי,  מכני  לציוד  הסיכונים  כל  הנובע ביטוח  צפוי,  תי 
פריצה,   מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל

ה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה שוד, רעידת אדמ
נזק לרכוש בגבול אחריות של   ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח    750,000גופנית או 

ות את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בשל אחריות שעלולה להיות  יורחב לשפ
ה  עקב  מהם  מי  על  לסעמוטלת  בכפוף  בציוד,  כי שימוש  מוסכם  צולבת.  אחריות  יף 

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד 
 ל. לעי 0שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .13.4.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי   13.4פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על

 נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 
 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור   בקש האישורממובהר ומוסכם בזאת, כי   .14
לשם קימום הנזק   מבוטחיועברו ל  ורמבקש האישהביטוח שקיבל  . תגמולי  מבקש האישורלרכוש  

 מבקש האישור. ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
על .15.1 הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  האיש-הנם  מבקש  מטעמו  ור  ידי  הבאים  מבטח ו/או  וכי 

 י מהמפורטים לעיל. המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מ
יום לאחר משלוח   30י לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינו .15.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול. 
ניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור  על אף האמור לעיל, לע

תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך ות כאמור, אלא מחמת אי  או ביטול של ביטוח העבוד
 יום מראש.  60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

טוחים בתום לב על ידי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הבי .15.3
לקבלת    מטעמו  ו/או מיהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.פיצוי או 
קיים   .15.4 כאשר  המבטח,  אחריות  את  כלשהי  בדרך  מצמצם  ו/או  המפקיע  סעיף  וקיים  היה 

מוקדמים   תנאים  לרבות  אחרת  סיבה  כל  בשל  ו/או  אחר  מיגון ביטוח  אמצעי  ו/או  לכיסוי 
לא יופעל כלפי מבקש   ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה

 ישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. הא
מהדורה   .15.5 ביט  מתנאי  יפחת  לא  מקצועית(  אחריות  ביטוח  )למעט  הכיסוי  חריג 2013היקף   .

טול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בבי
 .  1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

על .15.6 מוותר  וכלפי    המבטח  האישור  מבקש  כלפי  חובה(  לביטוח  ביחס  )למעט  התחלוף  זכות 
כלפיו  התחייב  האישור  שמבקש  גוף  או  אדם  כל  כלפי  וכן  האישור,  מבקש  מטעם  הבאים 
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הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם   בכתב טרם קרות מקרה
 גרם לנזק בזדון. מור לא יחול כלפי אדם שהויתור על זכות התחלוף כא

על   .15.7 שהיא,  סיבה  מכל  השלמתן  טרם  המבוטח  ידי  על  העבודות  תופסקנה  בו  מקרה  בכל 
דות קבלניות להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבו המבוטח

הקב  הפוליסה  וכי  עליו  יורה  האישור  שמבקש  אחר  גוף  כל  ו/או  האישור  מבקש  לנית בידי 
 האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.תועבר על שם מבקש 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .15.8
 החלות על פיהן.  

 הוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מ .16
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 אישור ביטוח - עבודות הקמה
 

תאריך הנפקת האישור   ניות / בהקמה ביטוח עבודות קבל  -חים אישור קיום ביטו
(DD/MM/YYYY ) 

ור זה אינו כולל את כל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באיש
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת   מפורטים באישור זה לביןהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים ש 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח   המבוטח מבקש האישור*

בת ביצוע כתו /
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 

עיריית כרמיאל ו/או שם: 
,   גופים בשליטתה , מנהלהים

 עובדיהם ונבחריהם 

 קבלן הביצוע ☐  __________ : שם

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______ אחר: ☐

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 __________ מען:  __________ מען: 
17.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  

 סה פולי

ול האחריות / סכום גב ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח / שווי העבודה 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

ויתור על תחלוף לטובת   ₪   _____     
ות   )חבר  (308גורם אחר )

ו בנות  או  /ו/או עמותות 
גופי סמך רשותיים ו/או  
נבחריהם ו/או עובדיהם  

 ומנהליהם( 
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
טבע   נזקי  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 
אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 
נוסף   אחר    -מבוטח 

ו/או    (317) )חברות  
גופי   ו/או  בנות  עמותות 

ו/או  ס רשותיים  מך 
ם ו/או עובדיהם  נבחריה

 ומנהליהם( 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )
ביטוח     -מוטב לתגמולי 

 ( 324מבקש האישור ) 
 ( 328)  ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

 ₪  150,000ע     רכוש סמוך 
 ₪   150,000     רכוש עליו עובדים 

 1נזק,  ממה 15%עד       הוצאות תכנון ופיקוח
אדריכלים  שכ"ט מתכננים 

 ₪   100,000 1     ומומחים אחרים 

 ₪   100,000     רכוש בהעברה 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל  
 1     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט( 

 50,000₪     מבני עזר זמניים 

 50,000₪ ע     רכוש מחוץ לחצרים 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 מסכום הביטוח  20%עד       ים או עבודה לקויה חומרים לקוי

כתוצאה מתכנון לקוי    עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח      חומרים לקויים או עבודה לקויה 

 מסכום הביטוח, מ  20%עד       פינוי הריסות

ותוספות שיידרשו ע"י   שינויים
הרשויות המוסמכות בעקבות  

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו  
 קרה הביטוח טרם קרות מ

 מגובה הנזק  10%עד      

הוצאות מיוחדות בגין שעות  
נוספות, עבודת לילה וחגים  

 והובלות מיוחדות 
 מסכום הביטוח  15%עד      

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000    
משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 ) 
ויתור על תחלוף לטובת  

( אחר    ( 308גורם 
עמותות   ו/או  )חברות  
סמך   גופי  ו/או  בנות 
רשותיים ו/או נבחריהם  
עובדיהם   ו/או 

 ומנהליהם( 
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
שנגרם   נזק  בגין  כיסוי 

 ( 312משימוש בצמ"ה )
לתב המל"ל  כיסוי  יעות 

(315 ) 
נוסף   אחר    -מבוטח 

ו/או    ( 317) )חברות  
גופי   ו/או  בנות  עמותות 

רשות ו/או  סמך  יים 
עובדיהם  נבחריהם ו/או  

 ומנהליהם( 
נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )
מוגדר   האישור  מבקש 

 ( 322כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

מבקש  האישור    רכוש 

ימוש בציוד  נזקי גוף הנובעים מש
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 

 ל האחריות מלוא גבו    

פגיעה במתקנים,  מ ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות      צינורות וכבלים תת קרקעיים 

 ₪  1,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,   תוצאתינזק 
 ₪  1,000,000     ם צינורות וכבלים תת קרקעיי
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 כיסויים
 ( 329ייחשב כצד ג' )

משנה   ₪  20,000,000     אחריות מעבידים וקבלני  קבלנים 
(307 ) 

ר על תחלוף לטובת  ויתו
)גורם     ( 308אחר 

עמותות   ו/או  )חברות  
סמך   גופי  ו/או  בנות 
רשותיים ו/או נבחריהם  
עובדיהם   ו/או 

 ומנהליהם( 
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
המל"ל  לתביעות    כיסוי 

(315 ) 
  היה  -  נוסף  מבוטח
  של   כמעבידם   וייחשב

  המבוטח   מעובדי  מי
(319 ) 

 ( 328)  ראשוניות

        ראח

 

18.  

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ותים פירוט השיר
 ן עבודות אזרחיות קבל  060ווי מים וביוב, צנרת והנחת ק 059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,   053הריסות / פינויים,  021לות,  ) בנייה (/ עבודות קבלניות גדו 007

 , גינון017  )לרבות תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לוח הודעה למבקש האישור בדבר  לאחר מש יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 אלה כשדות שאינם בתוקף. ניתן לסמן שדותוח כללי באישור ביט* 
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

יסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פול
עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  הפוליסה וחריגיה. יחד  תנאי 

 ם מבקש האישור. הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב ע
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע 
 העבודות*

 ש האישור* מעמד מבק

ו/או גופים כרמיאל שם: 
בשליטתה , מנהלהים ,  

 עובדיהם ונבחריהם 

 נדל"ן ☐ __________ שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

אחר: כתובת אתר  ☒
העבודות:  

 ___________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

.פ.:  ת.ז./ח __________ ת.ז./ח.פ.: 
 __________ 

 __________ מען:  __________ : מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

 חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר  
הפולי 

 סה

נוסח 
ומהדו
רת  

הפולי 
 סה

ת. 
 תחילה 

חריות/ סכום  גבול הא ת. סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 ח ד' בהתאם לנספ

 מטבע סכום

  ערך כינון     כל הסיכונים  -רכוש 
תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
תחלוף   על  ויתור 
אחר   גורם  לטובת 

ו/או  (  308) )חברות  
ו/או   בנות  עמותות 

רש סמך  ותיים  גופי 
ו/או   נבחריהם  ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם( 
טבע   נזק  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פרי גניבה,  צה  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 
רע אדמה  כיסוי  ידת 

(316 ) 
 ( 328ראשוניות ) 

  לא בתוקף      צד ג'

  לא בתוקף      אחריות מעבידים

 ( 302אחריות צולבת ) ₪    2,000,000     אחריות המוצר
 ( 304הרחב שיפוי ) 

תחלוף  וי על  תור 
אחר   גורם  לטובת 

ו/או    (308) )חברות  
ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים   סמך  גופי 

ו/או  ו/ נבחריהם  או 
 ם ומנהליהם( עובדיה 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

אחר    -המבוטח   גורם 
ו/או    (320) )חברות  

ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים סמך    גופי 
ו/או   נבחריהם  ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם( 
בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  
 ( 321)  ישורהא

 ( 328ראשוניות ) 
גילוי     12  -תקופת 

 ( 332חודשים )

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  1,000,000     אחריות מקצועית
השמצה   דיבה, 
הרע   לשון  והוצאת 

(303 ) 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

תחלוף   על  ויתור 
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 כיסויים
אחר   גורם  לטובת 

ו/או  (  308) )חברות  
ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים   סמך  גופי 

ו/ נבחריהם  או  ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם( 

תחלוף  ו על  יתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

אחר    -המבוטח   גורם 
ו/או  (  320) )חברות  

ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים   סמך  גופי 

נבחריהם  ו/או    ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם( 

בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  
 ( 321)  האישור

יושר  מר ואי  מה 
 ( 325עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
עקב   עיכוב/שיהוי 

 ( 327מקרה ביטוח )
 ( 328ראשוניות ) 

גילוי     12  -תקופת 
 ( 332חודשים )

 ( 304הרחב שיפוי )        אחר: ציוד מכני הנדסי
תחלוף    ויתור על 

אחר   גורם  לטובת 
ו/או  (  308) )חברות  

ו/או   בנות  עמותות 
רשותיים   סמך  גופי 

ו/או  ו/או   נבחריהם 
 מנהליהם( עובדיהם ו

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
טבע   נזקי  בגין  כיסוי 

(313 ) 
פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 
אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 

 (*: ג'טת בנספח ירות מתוך הרשימה המפור)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד הששירותים פירוט ה
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות    060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,   053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,   007

 גינון  017   תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 30פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  בקש האישור או ביטול שלשינוי לרעת מ

 השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 דות אלה כשדות שאינם בתוקף.  ניתן לסמן ש* באישור ביטוח כללי 
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 ח'מסמך 

 

 

 

 

 ____________ אריך: ת        לכבוד 

 כרמיאל יית עיר

 

 א.נ.,

 

    ' כתב ערבות מס : הנדון

 

 המבקש( בקשר לחוזה מס' ______________ -על פי בקשת________________ )להלן  .1

  , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לביצוע  _______________________

 ________________ ___________________________________-עד לסך השווה ל            

   )_____________________________________ בתוספת  )במילים:  בלבד,  ש"ח 

 __ מדד  עליית  בגין  הצמדה  ע__הפרשי  שמתפרסם  המרכז_______כפי  הלשכה  ידי  ית  ל 

בחודש    15  -חודש ________ שהתפרסם ב  של  "המדד"( בין המדד    -)להלן  לסטטיסטיקה  

 במועד חילוט הערבות. לבין המדד שיהיה ידוע   שאחריו

 

תוך   .2 ידינו  על  לכם  ישולם  הערבות  הראשונה    10סכום  דרישתכם  אלינו  הגיע  מעת  ימים 

עיריית   ע"י  חתומה  ומבלי    כרמיאלבכתב,  תנאי  כל  ללא  חובה  וזאת  כל  עליכם  להטיל 

סכו את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  הערבות  להוכיח  ם 

 מאת המבקש. 

 

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא   .3

כה  יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הואר

 על ידינו. 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .4

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק________________ 

 

 ניף________________ ס

 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע 
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 ט'מסמך 

 

 

 

 

תאריך:                לכבוד 

 ____________ 

 עיריית כרמיאל 

 

 א.נ.,

 

 _______ __________ כתב ערבות מס'הנדון: 

 

)להלן  1  ________________ בקשת  פי  על       .–   ______________ לטיב  בקשר  _,  המבקש( 

 הננו             

     ______________________     -ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל        

     פרשי הצמדה בגין )במילים: ____________________________( ש"ח בלבד, בתוספת ה       

      -לסטטיסטיקה )להלן    עליית מדד _____________  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית      

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה   15 -חודש ________ שהתפרסם ב של "המדד"( בין המדד       

 במועד חילוט הערבות. ידוע       

 

ידי .2 על  לכם  ישולם  הערבות  תוךסכום  הראשונה    10  נו  דרישתכם  אלינו  הגיע  מעת  ימים 

לל וזאת  כרמיאל  עיריית  ע"י  חתומה  להטיל  בכתב,  ומבלי  תנאי  כל  חובה  א  כל  עליכם 

הערבות   סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח 

 מאת המבקש. 

 

על פיה צריכה להמסר לנו לא  תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה   .3

טלת, אלא אם הוארכה  יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבו

 ידינו. על 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .4

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק________________ 

 

 סניף________________ 

 נוסח ערבות בנקאית לטיב
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 יא'מסמך 

 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ולפי חוק עסקאות תצהיר 

 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 

 

__ מורשה החתימה מטעם ז. מס' __________מ ____________ נושא ת.אני הח"

 __________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא    "המציע"(שמספרו ___________ )להלן : 

 ועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: כן אהיה צפוי לעונשים הקב 

 

 כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:  .1

 במקום המתאים( X )יש לסמן

   משתי  נותן ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  הזיקה  בעל  או  השירותים 

עבירות לפני נותן השירותים או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  

 י חוק עובדים זרים ו/או לפני חוק שכר מימימום.עבירות לפנמשתי 

 הורשעו אליו  השיקה  בעל  או  השירותים  על    נותן  עבירות  משתי  חוק  ביותר  פי 

ההרשאה   ממועד  שנה  חלפה  אולם  מינימום  שכר  חוק  לפי  ו/או  זרים  עובדים 

 האחרון להגשת הצעות למכרז זה. האחרונה למועד  

   –לעניין סעיף זה 

"החז שליטה",  ו"אמצעי  )רישוי(    –"שליטה"  -קה",  הבנקאות  בחוק   כמשמעותם 

 1981 -תשמ"א

 לה:כל אחד מא  –" בעל זיקה" 

 שנשלט על ידי נותן השירותים. חבר בני אדם  .1   

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  .2   

 א.  בעל השליטה בו:         

 יו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב  ב.   חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפ 

 דם דומים במהותם  פעילותו של חבר בני הא  של נותן  השירותים ותחומי אמור                   

 נותן  השירותים:    לתחומי פעילותו של                   

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה: ג.   

 

הו 2 השירותים  נותן  אם  מהותית  .   שליטה  שנשלט  אדם  בני  חבר  אחר,    –א  אדם  בני  חבר 

 ט בנותן השירותים:שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששול

 

הורשע בפסק דין, חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים     -רשע" "הו

 זרים 

 ( 31.10.2002שנעברה  אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 



85 

 
 

 

 

 ותקנותיו   1991 –חוק עובדים זרים, התשנ"א      -"חוק עובדים זרים"  

 

 

 ותקנותיו   1987 –"ז  חוק שכר מינימום התשמ  -" חוק שכר מינימום" 

 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר     -שלטיה מהותית"   " 

 בני אדם.                              

 

 

          _____________________                                 __________________________ 

 שם המצהיר + חתימה                                                               תאריך                    

 

 

 

 

 

 

 אימות חתימה 

 

 אני ח"מ , עו"ד ___________________ מ.ר.______________ מאשר בזאת         

מו/ה  בישראל על פי דין וכי ה"ה ____________ אשר זיהה את עצ  כי _______________ רשום        

מס'   ת.ז.  עליו/ה  באמצעות  כי  שהזהרתיו/ה  אחרי  בפניי  זו  הצהרה  על  וחתם    ___________

הקבועים יהיה/תהיה/צפויה/לעונשים  וכי  אמת  מוסמך     להצהיר  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק 

 שמו. לעשות כן ב

 

 

 _____________  ________________       ______________________ 

 תאריך          וחתימה חותמת      שם     
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 "במסמך י

 

 1202/20הצהרה על היעדר קרבה מכרז מס' 

 

 לכבוד 

 עיריית כרמיאל 

 

 ג.א.נ.,

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  הנדון: 

 

 את הוראות הסעיפים הבאים:מצהיר כי עיריית כרמיאל הביאה לידיעתי  הנני

 : דת העיריות קובע כדלקמןא' )א( לפקו 122סעיף 

" חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  

צד לחוזה או לעסקה עם  אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 

 ." בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –העירייה. לעניין זה "קרוב"  

 

ודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  )א( של הה 12לל בכ 

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

 )קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו(  5-ב( ו1חבר המועצה או )   –עצה" מו

   1בסעיף  ות "בעל שליטה" ו"קרוב"ראה הגדר 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   174סעיף 

ידי בן  -ידי עצמו או על-"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על 

 וגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". ז

 

 ולהצהיר כי: לכך הנני מבקש להודיע  בהתאם

 . בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן  1

 או שותף.    

עצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  . יש / אין )מחק את המיותר( חבר מו2

תי את הצעתי או שאחד מהם  של התאגיד באמצעותו הגשעל עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. -. יש / אין לי )מחק את המיותר( בן3

היה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה ת   

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.מצהיר בזאת כי הפרטים  אני

 

 

 ____________________  חתימה:            __________________ שם:
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