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1 
 8/2020' מכרז פומבי מס

 ס ירקון"תוספת אגף בבי
 2020  מאי

 
לעבודות "( מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר המועצהמועצה אזורית דרום השרון )להלן: "

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. ס ירקון שנמצא בקריית המועצה,"תוספת אגף בבי
 

תחת חוק  /http://www.dsharon.org.ilמועצה המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של ה חוברת
 ומנהל/מכרזים.

 
₪ שתוקפה עד ליום   000150,ע"ס ערבות בנקאית אוטונומית  םלצרף להצעת ודרשיי יםהמציע

30.09.2020 . 
 

בשעות ה -בימים א, המועצה בנייןקומה א' ב, אגף ההנדסה את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי
 .  03-9000604/638עם בטלפון - לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עד, 8:30-16:00

 הסכום האמור לא יוחזר.. ₪ 1,000בסך לפקודת המועצה תמורת תשלום מסמכי המכרז יימסרו 
 

חדר הישיבות ב. המפגש יתקיים 12:00בשעה  27.05.2020 -, הרביעיביום סיור קבלנים יתקיים 
 סיור הקבלנים הנו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. .בבנין המועצה

 
"מועד ההגשה"( במסירה ידנית  –)להלן  08:30בשעה  15.06.2020הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 

  .בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה
 

 ז.המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכר
 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 
 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. תמתחייבמועצה אין ה

עד ליום   Tair@dsharon.org.ilובמייל:    638/6049000-03עד בטל':  - לשאלות ניתן לפנות לתאיר עם
 . 10:00בשעה  08.06.2020

 
 

 
 בכבוד רב,

 
 אושרת גני גונן 

 
 ראש המועצה האזורית דרום השרון 

 
 

http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
mailto:Tair@dsharon.org.il
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 הוראות והנחיות למשתתפים במכרז פומבי מס'   8/2020

תוספת לעבודות  ( מעוניינת לקבל הצעות  "המועצה"/ "נההמזמי)להלן: "  דרום השרון  מועצה אזורית

 כמפורט בתכניות ובמפרטים המצורפים למכרז. . הכל ס ירקון"אגף בבי

 

 הגדרות  .1

המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון 

 זכר גם לנקבה. כמו כן במכרז ובהסכם לו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן, כמפורט להלן:

 .וןדרום השר מועצה אזורית     " נההמזמי"  

 

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

 

המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות כל   "הקבלן" 

 מי שיפעל בשמו ומטעמו לעניין הסכם זה או חלקו.

 

מכלול השירותים אותם מחויב הקבלן לספק במסגרת הסכם זה  "העבודה"

וכל שירות כיו"ב הקשור   ס ירקון"תוספת אגף בביעבודות  לביצוע  

, בתכניות לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז

שלא  הזכותלמזמין  ובמפרטים המצורפים אליו. המצורפות

  .א לבצען כללהבאות ול למסור לקבלן הזוכה את העבודות

 

 . כמפורט בחוזה המחיר לו זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודה "התמורה" 

 

מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי    "המדד"

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 

 

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם/החוזה" 

 

 רקע כללי .2

מפרטים תכניות וב כמפורטהכל , ס ירקון"תוספת אגף בביביצוע עבודות מכרז זה הינו ל 2.1
 .("העבודות")להלן:  הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה

 
 המציעים צריכים לתן הנחה כללית מהמחירים הנקובים בכתב הכמויות.    2.2

 
למעט עבודות הפיתוח ועבודות הביסוס  פאושלית שיטת העבודה והתמורה בגינה הנה  2.3

 . ועבודות העפר
 

חוזר יחולו כל הנחיות משרד החינוך, כמפורט בועל כן  נעשית במתחם בי"ס פעיל, הבניה 2.4
ההנחיות כל , וכן 2013בפברואר  01)א(, כ"א בשבט התשע"ג, 6מנכ"ל משרד החינוך תשעג/

 מפורטת בתכניות ובמפרטים.ה
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המועצה תהיה רשאית להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים  2.5
ה זו המצורפים לה בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנ

 ומהצעת המציע.
 

ביחס להיקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז, המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל  2.6
מהיקף העבודות נשוא המכרז, הכל לפי שיקול דעתה, ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או 

 דרישה בקשר עם השתתפותם במכרז ו/או ביטולו ו/או צמצום היקפו כאמור. 
 

אחוז ההנחה לא יהיה בכל השינויים בהיקף העבודות בכדי לשנות את  מובהר במפורש, כי 2.7
 .שהוצע על ידי המשתתפים במכרז בהצעתם, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים ומחייבים

ייחשבו כמחייבים אף במקרה של הגדלת / הקטנת אחוז ההנחה שהציעו המשתתפים בנוסף, 
 כמויות מכתבי הכמויות.

 
מודיעה המועצה כי  2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז חוק ל 3סעיף בהתאם ל 2.8

ועל   מעלות העבודה 75%העבודה מושא הזמנה זו ממומנת ע"י משרד החינוך בשיעור של 
משרד החינוך(, יבוצע החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות  כן, התשלום לקבלן הזוכה )

 . ממשרד החינוךימי עסקים מיום קבלת המימון  10עד תום 

 
מבחינת תקנות הבטיחות המציע הזוכה יהיה קבלן ראשי על כל המשתמע מכך, לרבות  2.9

 . 1988–בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח
 

 ההשתתפות במכרז מוגבלת למי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן:  3

 .על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן 3.1

 
בתנאים עמידתו לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את  המציעעל  3.2

 האמורים. תותר השלמת מסמכים לאחר מועד הגשת ההצעות, למעט ערבות בנקאית.
 

, בנושא עבודות 1969-מציע הרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  הנדסה בנאיות תשכ"ט 3.3
לא תתקבל  עתו העתק צילומי מתעודת הרישום. , אשר יצרף להצ 3ג 001סימול ראשי  -בניה 

 הצעה של קבלן שביום הגשת ההצעה לא היה רשום.  
 

ועד למועד הגשת ההצעות, "עבודות בניה"  1.1.2014מציע שביצע, במהלך התקופה שמיום  3.4
מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ,    8כהגדרתן להלן, לפחות בפרויקט אחד, בהיקף כספי של לפחות  

או ביצע במהלך התקופה האמורה, עבודות בנייה בשלושה פרויקטים לפחות, , שהיקף כל 
מיליון ש"ח לפחות, לא כולל מע"מ. בדיקת היקף הפרויקטים  4אחד מהפרויקטים עמד על 

 תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ.  

למילים "עבודות בניה" תהיה המשמעות הבאה: עבודות בניית מבנה לשימוש ציבורי )כגון 
די באחת  -קהילתי, בית כנסת, מקווה בית ספר, מתנ"ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, מרכז 

יחידות דיור  16-קומות לפחות ו 4החלופות האמורות( או מבנה מגורים ככל והוא כולל 
 ספק מובהר כי עבודות שיפוץ אינן נכללות בהגדרת "עבודות בניה".  תלפחות. להסר

 
ן כי הם בוצעו וכהושלמו והסתיימו,  הניסיון בביצוע עבודות בניה ייחשב רק ככל והפרויקטים  

יובהר, כי אם המציע הנו תאגיד, דרישת הניסיון האמורה  .כעסק עצמאי משלוע"י המציע 
)לא ניתן יהיה לייחס כאישיות משפטית אחת  בלבדצריכה להתקיים במלואה בתאגיד 

 (. או שותפים כלשהם לתאגיד את הניסיון של יחידיו/מנהליו/בעליו
 

 3משך  , במיליון ₪ )כולל מע"מ( לשנה  10לפחות ל  ללל שעל המציע להיות בעל מחזור שנתי כו 3.5
 , זאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים אלו. 2018  –  2015שנים לפחות, בין השנים  

לפסילת  תביא 2015-2018באחת מן השנים  מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות הכספים  
 הצעת המשתתף. 

 
אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של על המציע לצרף להצעתו  3.5.1

המציע בתנאים המפורטים בסעיף זה. על מנת לאמת את הנתונים, המועצה תהיה 
 רשאית לבקש לקבל לידיה את העתק הדוחו"ת הכספיים של המציעים. 
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"הערבות   –)להלן ולצרכי מכרז זה  אוטונומית  מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית כספית 3.6
 הבנקאית" או "הערבות"(.

 
הערבות תופנה למועצה האזורית דרום השרון, תהא בלתי  מותנית להבטחת קיום  3.6.1

 ההצעה, בה המציע יהיה הנערב )החייב(. 

 

    ₪. 000150,בסכום של הערבות תהיה  3.6.2
           
המועצה תהא רשאית   30.09.2020הערבות תהא בתוקף מיום הנפקתה ועד ליום  3.6.3

ספים והמציע יהא חייב במקרה כזה יום נו 60לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך 
 להאריך תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך, תהא המועצה רשאית לפסול הצעתו. 

 
ערבות של מציע שזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד לאחר שהמציע יחתום על  3.6.4

 החוזה וימציא ערבות חדשה בהתאם לתנאיו.
 

רון להגשת ההצעות, מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל עד למועד האח 3.6.5
 ו/או שנפל פגם בערבות, תיפסל הצעתו ולא תידון.

 
מציע שהצעתו למכרז נתקבלה והוא חזר בו מהצעתו ו/או לא חתם על החוזה  3.6.6

ימים מהיום שנדרש לכך ע"י המועצה, ו/או לא המציא ערבות לחוזה,   7ונספחיו תוך  
ם מוסכמים תהא רשאית המועצה לחלט את סכום הערבות לטובתה , כפיצויי

וקבועים מראש, ולמסור העבודה למציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 
 אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/ או כל דין .

 

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות. 3.6.7
 

יחתום על חוזה שימים מיום  10הצעתו תתקבל, תוחזר לו הערבות תוך ש מציע 3.6.8
וימציא למועצה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו על לביצוע העבודה, 

 פי החוזה ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה. 
 

 . 6מסמך א/למען הנוחות, מצ"ב נוסח ערבות מוצע המסומן כ 3.6.9
 

שתישלח כקובץ ישירות  גם ערבות בנקאית דיגיטליתיובהר, כי המועצה תקבל  3.6.10
. יש  Tair@dsharon.org.il למועצה עד המועד האחרון להגשת הצעות וזאת למייל

 את הגעת הקובץ.   03-9000604/638 לוודא בטלפון:
 

בעבירות  לא הורשעמי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו, ו/או מציע  3.7
חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי   פליליות, למעט עבירות תעבורה, וזולת אם

תלוי ועומד נגדו כתב אישום פלילי בגין העבירות   ; וכן, כי לא  1981  -ותקנת השבים, התשמ״א
 .האמורות

רה של הורשע המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו בעבי
אישום פלילי בגין עבירה של אחריות קפידה, רשאי המציע   אחריות קפידה ו/או תלוי נגדו כתב

 .הוא בתנאי סף זה, בהתאם לשיקול דעתו לבקש מהמזמין לראותו כאילו עומד
 חרף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים לבחור מציע שאינו עומד בתנאי סף זה, משיקולים 

 היתר, מחלוף הזמן ומהות העבירה.שנובעים בין 
 

, בעניין שכר מינימום, ייצוג 1976-ציבוריים תשל"ו  םמציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופי 3.8
 הולם לאנשים עם מוגבלות ובעניין העסקת עובדים זרים.

 
מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס  3.9

, אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, 1975-רך מוסף תשל"והכנסה וחוק מס ע
 למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי חוק.

 
מציע שברשותו או בכוחו להשיג, עד למועד חתימת החוזה, את כח האדם המתאים והמיומן  3.10

והחומרים  לביצוע העבודה, שהינו בעל נסיון כושר וידע בביצוע העבודה, וכן את כל הציוד  
 הדרושים על מנת לספק ו/או לבצע את העבודה עפ"י מכרז זה. 
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 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 3.11
 

 להלן. 24מציע שהשתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף  3.12
 
,  5מסמך א/  - המציעים ירכזו, במעטפה המיועדת לכך, את כל המסמכים המפורטים בטבלה 4

 וביניהם המסמכים שלהלן:
 

אלו   Vבאות  בה יסמן המציע  ,(5)מסמך א/ת המסמכים שלהלן, טבלה המכילה את רשימ 4.1
לפי סדר  במרוכז בתוך המעטפה המסמכים המצורפים יוגשו מסמכים צרף להצעתו. 

 הופעתם בטבלה. 
 

צילום תעודת רישום עדכנית ובת תוקף לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  4.2
 , כאמור לעיל. 3ג 100סימול  -בענף ראשי בניה 1969-תשכ"ט

 

, 1מסמך א/ –הצהרת המציע והצעת המציע חתומה על ידו, בה מולאו כל הפרטים הנדרשים  4.3
  ע"י מורשה/י החתימה ובצירוף חותמת התאגיד. -ובמקרה של תאגיד 

 
תוך    ,4מסמך א/ לעיל, על גבי     3.4מלא של ניסיון קודם בביצוע העבודה כאמור בסעיף     רתיאו 4.4

בצירוף מסמכים ו/או אישורים ו/או  ,בעבריע פירוט מלא של העבודות אותן ביצע המצ
 המלצות המעידים על כך. 

 

 הנדרשים עפ"י הדין לבצוע מושלם ומדויק של העבודה. תכל הרישיונו 4.5
 

המציעים יהיו רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרם,  4.6
 , יכולתם וכיו"ב.םניסיונ

 
 י מע"מ תקפה. צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכ  4.7

 
צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול ספרי חשבונות  4.8

 . 1976 –ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 
 

תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי חתימתו(  -)ובמקרה של תאגיד  תצהיר המציע 4.9
-ציבוריים תשל"ו ם,לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופי'(2)מסמך א/חתום כדין 

 , בעניין שכר מינימום, ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ובעניין העסקת עובדים זרים. 1976
 

תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי חתימתו(  -תצהיר המציע )ובמקרה של תאגיד  4.1
מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מציע ל , לפיו אין'(3)מסמך א/חתום כדין  

חלפה  ו/או מי מעובדיו, לא הורשע בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה, וזולת אם
 ; וכן, כי לא 1981 -ק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״אתקופת ההתיישנות לפי חו

 .תלוי ועומד נגדו כתב אישום פלילי בגין העבירות האמורות
 

 .אוטונומית )ניתן ערבות דיגיטלית(ערבות בנקאית  4.10

 

 אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  4.11
 

המסמכים המפורטים  , יצרף להצעתו בנוסף לאמור לעיל, גם את  במידה והמציע הינו תאגיד 4.12
 :בסעיף זה

צילום תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם  4.12.1
  השותפויות וכיו"ב.

 ה,ההתקשרות בחוזה לביצועאו  /ועל פי המכרז    העבודהכי ביצוע    אישור עו"ד או רו"ח 4.12.2
 הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

 
ל המציע וסמכותם לחייבו אישור עו"ד או רו"ח על בעל/י זכות החתימה אצ 4.12.3

 בחתימתם.
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 .שמות מנהלי התאגיד 4.12.4

 
כל מסמך אותו נדרש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע, הצהרת מציע  4.13

והתצהירים הנכללים במסמכי המכרז,  ימולא ו/או יוגש כשהוא  חתום על ידי המציע במקום 
 המיועד לכך.

 

סמכים נוספים, הן לענין בחינת עמידתם  המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מ 4.14
 .בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי

 
יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין  ,כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל 4.15

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים   המועצה.בין  להמציע הזוכה  
ק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים  אלו מהווים חל

 .הולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבוד
 
 הגשת ההצעה   .5

על התעריפים הנקובים בכתב הכמויות המהווים את  המציעים צריכים לתן הנחה כללית 5.1
 מחירי המקסימום. 

 
 זהות בין הצעות כשירות 5.2

, תיערך ביניהן הנחהאחוז בשהן זהות  כשרותבמידה ותהיינה מספר הצעות  5.2.1
ימי עבודה  5התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך 

ניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת מיום קבלת הודעה על כך, במעטפה סגורה, ובי
המקורית הראשונה/וועדת המכרזים. יובהר כי ההצעה הנ"ל לא תפחת מההצעה 

 .המקוריתהראשונה/שהגיש כל מציע. המציעים רשאים להגיש הצעה זהה להצעתם 
 

יתבקשו המציעים  ,אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות 5.2.2
ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על כך,  5וזאת תוך להגיש הצעה משופרת בשנית 

 .וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר
 

מובהר, כי המחירים הנקובים  בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות נקובים בשקלים חדשים ללא  5.3
 מע"מ, והמע"מ יתווסף לסכום ההצעה הכולל.

 
וכן  במקום המיועד לכך, את אחוז ההנחה הניתן על ידו על הקבלן לרשום בכתב הכמויות, 5.4

 . בטופס הצהרת המציע
 

יחול שינוי על כל פריט ופריט בכתב הכמויות גם אם שייתנו המציעים חלה ההנחה יובהר, כי  5.5
 או בביצוע העבודה./הכמויות ובכתב היקפים או ו/או צמצום ב

 

 מסמכי המכרז.למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מציע על ה 5.6

 

את ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך,  5.7
 ידניתהכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה 

בלבד במעטפת המכרז ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, לא יאוחר 
 .(הצעות )לא תתקבלנה הצעות דואר מהמועד האחרון להגשת

 

על המציעים המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם הכספית בהתייחס לביצוע העבודות נשוא  5.8
עבודות נשוא המכרז, המחירי ההצעה יכללו את כל העלויות הכרוכות בביצוע המכרז, כאשר 

סמכי התקשרות עם יועצים, רכישת פוליסת ביטוח כנדרש במ לרבות עלויות כח האדם,
עבודות, הוהכלים הדרושים לביצוע  הנלווים  אספקת כל החומרים, הציוד, האביזרים  המכרז,  

פעולות הובלה, טעינה, פריקה, תיקון נזקים אשר נגרמו על ידי המציע ו/או מי מטעמו במהלך 
 , הוצאת פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לחוזה.ביצוע העבודות ועוד
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 יםיהניהול את הבנתו המלאה בכל ההיבטים הטכניים,בכל אחת מתשובותיו יוכיח הספק  5.9
לשביעות הרצון המלאה  ואת יכולתו לספקם ,העבודה המוצעיםאו /הכלליים של המוצר וו

 .  המועצהשל  
 

קבע כמועד האחרון להגשת ההצעות  נהמחירים שיוצעו על ידי המציע יהיו מעודכנים ליום ש 5.10
 למכרז. 

 

 העדר הצמדה למדד .6
ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה, על רכיביה השונים, וזאת גם מודגש כי לא 

 לחוזה.  49.3וזאת למעט הסייג הקבוע בסעיף  במידה ויצוין אחרת ביתר מסמכי המכרז
 
 מועדי ביצוע  .7

 14.5תוך תסתיים לכל המאוחר ו יום קבלת צוימים מ 7בתוך תקופת ביצוע העבודה תחל 
כאשר הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין   )חודשים קלנדריים ולא חודשי עבודה(  חודשים

 . 15.08.2020ויושלמו לכל המאוחר עד ליום 
 
 תוקף ההצעה  .8

 ללא זכות חזרה. 30.09.2020ההצעה לביצוע העבודה תהיה בתוקף עד ליום  8.1
לא נדרש ובאם המציע לאחר תום תקופה זו, ובמידה והליכי אישור המכרז לא הסתיימו,  

רשאי המציע לבטל הצעתו ולקבל ערבותו  לעיל, 3.6.3להאריך תוקף הערבות כאמור בסעיף 
 בחזרה.

 
ביטול ההצעה ייעשה בהודעה בכתב כי ההצעה מתבטלת החל ממועד קבלת ההודעה, והיא  8.2

תומצא במסירה ידנית לגב' לבנה חברוני, עוזרת גזבר המועצה, בבית המועצה האזורית דרום 
 קרית המועצה בכניסה למושב נוה ירק.  השרון, 

                 
 ו זוכה שלא עמד בהתחייבויותי .9

מציע שנקבע כזוכה ואשר לא עמד בהתחייבויותיו, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה  9.1
במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה 

 המעוות והוא לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן הנקוב בה.נדרש לתקן את 
 

, תהא רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית לגביה כאמור לעיל  בוטלה הזכייה במכרז 9.2
וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על ידה,  והמציע יפצה אותה על כל הפסד שיגרם 

 לה בגין כך.  
 

 מזכויות הצדדים על פי כל דין. אין בסעיף זה כדי לגרוע 9.3
 

 שינוי במסמכי המכרז  .10

כל שינוי או תוספת או מחיקה או תיקון שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ביחס  10.1
אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 .יחייבו את המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה

 

על אף האמור, המועצה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, תוספת,  10.2
 מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

 
 פגמים טכניים  .11

המועצה תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו בהצעת מציע, לפי שיקול דעתה 
לאפשר צירוף מסמכים שהושמטו ע"י המציע בתום לב ושיש בהם להעיד אודות המוחלט ו/או  

עמידתו בתנאי הסף ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי בהירויות העלולות להתעורר לגבי 
 ההצעה, וזאת, בין היתר, בשים לב למאפיינים הספציפיים של המכרז דנן.  

 
 הצעה בלתי סבירה .12

שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על  להתחשב כלל בהצעההמועצה רשאית שלא 
נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת 

בלתי סבירה על הבנה מוטעית של נושא המכרז, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז,  
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ר התייחסות מפורטת לסעיף מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוס
 מסעיפי המכרז שלדעתה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 
 כושרו של המציע   .13

המועצה תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, לרבות בין 
היתר, כושרו, ניסיונו ויכולתו המקצועית, יכולתו הארגונית והכלכלית, הציוד המצוי ברשותו, 

התייחסות מוסדות ציבור/רשויות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות, מידת שביעות 
 , וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא המועצה לנכון.מקומיות ו/או גופים אחרים למציע

 
 דחיית ההצעה .14

מבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה ומהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  
מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובכל אופן שהוא המוחלט, לדחות הצעה של  

או שנוכחה  לדעת שהוא חסר נסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או  
 שאלו/ו/או מי מהם לקויים.

 
 טעות חשבונאית  .15

תהא  ית יהא המזמין רשאי לתקן הטעות, אבכל מקרה בו נפלה בהצעת המציע טעות חשבונ
ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את הסכומים המתוקנים לאחר שבוצעו 

 תיקוני הטעויות ותחייב את המציע.
 

 איזון מחירים  .16
יהיה המזמין רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע איזון  ,לאחר החלטה על הזוכה במכרז

למחירי יחידה חריגים, ובלבד  מחירים בין פריטים ו/או סעיפים שונים בכתב הכמויות ביחס
 שסך כל הצעת המציע לא תשתנה עקב כך.

 

 קבלני משנה  .17
העבודה תבוצע על ידי העובדים של מי שיזכה במכרז. חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני 

 , מראש ובכתב.המועצה משנה מבלי לקבל את הסכמת
 

 בחינת ההצעה ובחירה בהצעה  .18
שיקוליה ומהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  מבלי לגרוע מכל יתר  18.1

המוחלט, לדחות הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובכל אופן שהוא 
או שנוכחה  לדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או  

 שאלו/ו/או מי מהם לקויים.
לקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת יה יבשיקולי המועצ .א

ובצוע  יםקודמ סיונו של המציע בשירותיםיהכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות נ
בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם   נאות של שירותים

 מזמינים.

)הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה  המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים .ב
מטעמו( אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, 

 או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים   .ג
כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד  או לכל חלק מהם,

מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך 
בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם  

 זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבק .ד
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת 
ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה, 

 למעט ערבות. 
 

 ההצעה הזולה  .19
 צעה שהיא, כזוכה. אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל ה

 
 פיצול הזכייה  .20
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המועצה רשאית לפצל את הזכייה ולקבוע מספר זוכים, אף אם קיימות מספר הצעות הזולות   20.1
 ביותר של מציע אחד, וכן למסור ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה, הכל לפי שיקול דעתה.

 
המועצה שומרת על זכותה לוותר ו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז בין היתר,  20.2

 .לרשותה תקציב העומדבהתאם ל
 מסירת העבודה .21

 המועצה רשאית למסור ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה, הכל לפי שיקול דעתה. 21.1
המועצה שומרת על זכותה לוותר ו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות המפורטות בכתב   21.2

 הכמויות.
 
 הגשת המכרז  .22

לא   על המציע להגיש הצעתו המפורטת, בהתאם לדרישות המכרז, במעטפה חתומה אשר  22.1
 תישא סימני זיהוי של המציע, לרבות חתימה.

 
מועצה, לא  הגזברות ביש להפקיד ההצעה במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי  22.2

 תיפסל. הצעה שתגיע לאחר מועד זה . 08:30 בשעה  15.06.2020 -שני, ה  יאוחר מיום 
 

נו על אחריותו משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והי 
 הבלעדית של המציע. 

 
ניתן לקבל במשרדי בנייר ובדיסק און קי  תנאי המכרז, חוזה, נספחים ושאר מסמכי המכרז   22.3

 ש"ח.  ,0001המועצה, בשעות העבודה, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 
 

מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה. הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,   22.4
המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או ועל 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 
 
     סתירות ואי התאמות .23

לסתירות, לשגיאות , לאי  בכתבמציע שרכש את המכרז יוכל להפנות שאלות הבהרה  23.1
ריט, ל התאמות או לספקות כלשהם אשר ימצאו  בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פ

יום מלא יאוחר    , Tair@dsharon.org.ilאו במייל:  638/6049000-03בטל':  עד,  -תאיר עם
 .  0001:בשעה  08.06.2020

 
,  מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או ספקות כלשהם, שגיאות  23.2

לא   - מצד מי שלא נהג כאמור לעיל  ומסוגן או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה  סתירות
 תשמענה. 

 

 . יחייבו –רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו ע"י המועצה בכתב  23.3
 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או התאמה ו/או אי אי סתירה ו/או כל טענה בדבר טעות ו/או  23.4
לא תתקבל החוזה על נספחיו, מסמכי המכרז ו/או  לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או

 . לאחר הגשת הצעת המציע
 
 
 חובה  -סיור קבלנים    .24

בחדר  12:00בשעה  27.05.2020 -, הרביעיביום יתקיים באתר העבודה מרוכז סיור קבלנים  24.1
 .  הישיבות בבנין המועצה

 
במגבלת במשתתפים לאור מגיפת הקורונה, חובה להירשם מראש לסיור, על מנת לעמוד  24.2

 בהתאם לצווי בריאות העם.  מציע שלא יירשם מראש לסיור, לא יהיה רשאי לקחת בו חלק.
 

ייחשבו לכל , סיור הקבלניםנציג המועצה במהלך תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו על ידי  24.3
 לפי העניין.מהצעת המציע או /דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז ו
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. מציע שלא ישתתף כאמור, תיפסל הצעתו  הקבלנים סיורבתתף חובה על כל המציעים להש  24.4
 .על הסף

 
מהנדס המועצה ו/או נציג המועצה אשר ריכז את הסיור, יערוך פרוטוקול בו ירשם שמו של  24.5

כל מציע שהשתתף בסיור, המקום בו התקיים הסיור, שאלות שנשאלו והתשובות שניתנו להן, 
 וכן כל פרט רלבנטי אחר.

 

 הפרוטוקול יימסר לועדת המכרזים עובר להחלטתה. 24.6

 

קבלנים במועדים נוספים, במידת הצורך ועפ"י שיקול   יהמועצה שומרת על זכותה לערוך סיור 24.7
 . לעיל 24.2לרבות לאור האמור בסעיף  דעתה

 
 
 הליכי משפט   .25

לא יבוא בתביעות ו/או  ,מציע שהוכרז כזוכהמציע שהשתתף במכרז ו/או מובהר בזה, כי  25.1
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין מועצהבטענות ו/או בדרישות כלפי ה

,  אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם
 . לרבות על ידי משתתף שזכה במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז

 

היר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה כל מציע ו/או זוכה מצ 25.2
במקרה של הליכים  ה עקב כך.מועצוהוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

משפטיים, כל מציע מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ההליכים 
 צה.יום, בהתאם לדרישות המוע  30המשפטיים ובתוספת של  

 
 מסמכי המכרז .26

 את מסמכי המכרז:שמהווים יחד המסמכים להלן פירוט 
 הזמנה להציע הצעות. 26.1

 . 1969הנדסה בנאיות תשכ"ט לפי חוק רישום קבלנים לעבודות תעודת רישום  26.2

 .1מסמך א/ –הצהרת המציע והצעת המציע 26.3

, בעניין שכר מינימום ובעניין עובדים 1976-ציבוריים תשל"ו  םתצהיר לפי חוק עסקאות גופי 26.4
 . 2מסמך א/ –זרים  

תצהיר בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  26.5
 .3מסמך א/ -

 .4מסמך א/ –קודם  ןטופס תיאור ניסיו 26.6

 .5מסמך א/ –טבלה המכילה רשימת מסמכים שיש לצרפם למכרז  26.7

 .6מסמך א/ –ח מוצע של ערבות בנקאית נוס 26.8

 מסמך ב. – לביצוע העבודה על נספחיוחוזה  26.9

 .)בדיסק און קי( יםטכני יםומפרט, תכניות כתבי כמויות 26.10
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 ס ירקון "תוספת אגף בבי -  8/2020והצעת המציע במכרז פומבי  המציעת הרהצ - 1/מסמך א
 ***  ההעתקים להצעת המציע 2לצרף את העתקים ו י  נ ש ב  יש למלא מסמך זה*** 

 
מסמך זה )וכתב הערבות הבנקאית( יוכנס לתוך מעטפה או שמרדף נפרדים ויוגש  

 כמסמך ראשון בהצעה הכוללת של המציע.
 

 לכבוד
 המועצה האזורית דרום השרון

 
 נכבדי,

 
, לרבות הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות, על כל נספחיה ואנ .1

ולרבות, נספח "אישור לקיום עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב, 
"מסמכי המכרז"( והעתידים כולם יחד להוות   -)הנקראים ביחד  ביטוחים" המצורף לחוזה  

המכרז, ואנו כוללים את ההזמנה החתומה על כל את החוזה לביצוע העבודות נשוא 
  המסמכים הנזכרים בה, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

 
הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי הבנו את השיטה שלפיה  .2

, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודה וטיב הקרקע ותנאי הגישה לאתר ן המכרזהוכ
ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות כאמור באישורים לקיום , כי קראנו העבודות

כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה ביטוחים שצורפו כנספח לחוזה וכן 
וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כן אנו מצהירים כי לא 

י הבנה או אי ידיעה של מסמכי נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של א
וכי נבצע את העבודה באחריות ובזהירות  המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו

הנדרשים לאור העובדה שמדובר בתוספת הקומה נעשית במתחם מעל בי"ס פעיל וכן כי 
  )א(, 6חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעג/נפעל עפ"י כל ההנחיות של משרד החינוך, כמפורט ב

, וכן כל ההנחיות המפורטת בתכניות ובמפרטים, 2013בפברואר  01כ"א בשבט התשע"ג, 
 והנחיות המפקח והמועצה.

 
שיטת העבודה והתמורה בגינה הנה אנו מבינים ומסכימים כי מבלי לגרוע באמור לעיל,  .3

עוד אנו מבינים כי  .למעט עבודות הפיתוח ועבודות הביסוס ועבודות העפרפאושלית 
שמורה הזכות לשנות את שיטת העבודה והתמורה של עבודות הפיתוח ועבודות  למועצה

 הביסוס ועבודות העפר לשיטה פאושלית.  
 

המועצה תהיה רשאית להוציא עדכונים ו/או לערוך כמו כן, אנו מבינים ומסכימים כי  .4
שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

יחס להיקף העבודות, וכי ב ללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציעוה
כמצוין במסמכי המכרז, המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות 

כל טענה ו/או דרישה בקשר עם לנו נשוא המכרז, הכל לפי שיקול דעתה, ולא תהא 
לא יהיה מובן ומקובל עלינו כי    קפו כאמור.  במכרז ו/או ביטולו ו/או צמצום הינו  השתתפות

כמחייבים אף במקרה של הגדלת / הקטנת כמויות מכתבי , בכל השינויים בהיקף העבודות
ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים   נושהוצע על ידאחוז ההנחה  בכדי לשנות את    ,  הכמויות

 .ומחייבים
 

- מוסר תשלומים לספקים, התשע"זלחוק  3בהתאם לסעיף קיבלנו את הודעת המועצה,  .5
מעלות   75%כי העבודה מושא הזמנה זו ממומנת ע"י משרד החינוך בשיעור של  ,2017

משרד החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות )בגין העבודה ועל כן, התשלום  העבודה
 . למועצה ממשרד החינוךם קבלת המימון ימי עסקים מיו 10עד תום וצע בהחינוך(, י

 
דמי בגין  מהתמורה הכוללת של העבודה המגיעה לקבלן 0.7%אנו מסכימים לניכוי של  .6

 להסכם.  40.1הכל כאמור בסעיף  כאשר הבדיקות עצמן יבוצעו ע"י המועצה  בדיקת דגימות,  
 

לביצוע העבודה  המעשית והכלכלית והיכולת ןהניסיואנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע,  .7
נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד וכוח האדם 
הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח 

 הזמנים הנדרש.



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי   

133מתוך  11עמוד   

 

 
ת הכלולות בו, אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל וביצוע העבודו .8

ואנו מסכימים ובהם משרד החינוך,  מותנים ותלויים במתן אישורים מטעם גורמים שונים,  
ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, כנגדכם ו/או 
כנגד מי מטעמכם, אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו, או יבוטלו, כולן 

  ן.או חלק
 

הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בסכום כולל כמפורט  .9
בהצעתנו זו, לפי המחירים שהצענו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות 

כאשר  חודשים )ימי לוח( 14.5דהיינו תוך , להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים הנדרש
 15.08.2020למזמין ויושלמו לכל המאוחר עד ליום  הכיתות והמעבדות יימסרו

 
הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי  .10

 להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.
 

אנו מצהירים כי הבנו שהצעת המחיר שנגיש צריכה לגלם הנחה כללית מהמחירים   .11
 ין. בכתבי הכמויות בתוספת מע"מ כדהנקובים 

 
בהתאם לכך, הצעת המחיר שלנו לביצוע כל העבודות נשוא המכרז מגלמת הנחה בשיעור 

____ אחוז( מהמחירים הנקובים  ____________ )ובמילים: _____________של % _
 ין. בכתבי הכמויות, בתוספת מע"מ כד

 
שנוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול,  .12

 . 30.09.2020עד ליום אותנו
 

 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .13
 

הורי הורה, , ורההמליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  חברי בין .א
, אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן זוגם של כל אחד מאלה-זוג ובני-"צאצא, צאצאי בן

 "קרוב"(. –או שותף )"להלן 
 

 שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( דיגאתב .ב
מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או אחות, וכן סוכן או ד אחל

ן אחד מהמנויים לעיל מכהן ואי, חיםואו ברון הוב אחוזים 10שותף חלק העולה על 
 ו עובד אחראי. א בתאגיד כמנהל

 
 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.איש/ .ג

 
קרבה  נואם יש ל נורשאית לפסול את הצעת היהכי ועדת המכרזים של המועצה ת נולע דוי

 הצהרה לא נכונה. נוור לעיל, או אם מסרכאמ משפחתית
 

שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, ימיד עם קבלת א .14
 על כל נספחיה, הסכם המחייב אותנו.

 
, להפקיד בידיכם ימי עבודה 5תוך אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם,  .15

ואת כל המסמכים והראיות הנוספים  ים, את אשור המבטחנדרשותאת הערבויות ה
פי מסמכי המכרז וכן על פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על כל עותק הטעונים המצאה על 

 נוסף של מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידכם.
 

ובכפוף לכניסת החוזה לתוקף כמבואר בתנאי אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל,  .16
נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שינתן המכרז,  

 ידכם.ל ע
 

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה  .17
 להלן. 23הזמנה להגשת הצעות, בסכום הנקוב בסעיף בלפקודתכם כנדרש 
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  14-16 פיםהננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו כאמור בסעי
לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר 

קבוע ומוערך מראש על הנזקים,   יכפיצוזכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית 
הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או 

 במהלך ניהול המכרז.
 

אנו מתחייבים לא לגלות כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים, ו הצעתנו מוגשת ללא .18
 ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .19
ניעה על פי כל דין או חוזה אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין כל מ

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,  .20
 בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום. 

 
רשאי, לפי הננו מאשרים ומסכימים כי לאחר ההחלטה על הזוכה במכרז יהיה המזמין  .21

שיקול דעתו הבלעדי, לבצע איזון מחירים בין פריטים ו/או סעיפים שונים ביחס למחירי 
 יחידה חריגים, ובלבד שסך כל הצעתנו לא ישתנה עקב כך.

 
 להצעתנו זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד הימנה, הנספחים הבאים כשהם מלאים וחתומים: .22

 26ו/או בסעיף  4ם המפורטים בסעיף , התצהיריתכל המסמכים, האישורים, הרישיונו
, בצירוף כל העדכונים ו/או השינויים שנמסרו למציעיםלהזמנה להציע מחירים למכרז, 

 ככל שנמסרו כאלה. 
 

   ₪. 150,000הוא  ,סכום הערבות לקיום הצעתנו .23
 

 
 

 בכבוד רב,
 

      ______________ היום:
 

 הקבלן   
 חתימת מורשי חתימה וחומת התאגיד( -)אם תאגיד                                                                        

 
       שם הקבלן 

       שמות מורשי החתימה 
        

        כתובת
       מס' טלפון

       מס' פקס
       מספר עוסק מורשה 

        הקבלניםמס' רישום ברשם 
 

 שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את תאגיד      ןלעניי* הערה: יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח 
 בחתימתם. המציע    
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 ע ו ת ק   ש נ י
 

 ס ירקון "תוספת אגף בבי -  8/2020והצעת המציע במכרז פומבי  המציעת הרהצ - 1/מסמך א
 ***  ההעתקים להצעת המציע 2העתקים ולצרף את יש למלא מסמך זה  ב ש נ י  *** 

 
מסמך זה )וכתב הערבות הבנקאית( יוכנס לתוך מעטפה או שמרדף נפרדים ויוגש  

 כמסמך ראשון בהצעה הכוללת של המציע.
 

 לכבוד
 המועצה האזורית דרום השרון

 
 נכבדי,

 
, לרבות הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות, על כל נספחיה ואנ .24

ולרבות, נספח "אישור לקיום עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב, 
"מסמכי המכרז"( והעתידים כולם יחד להוות   -)הנקראים ביחד  ביטוחים" המצורף לחוזה  

את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז, ואנו כוללים את ההזמנה החתומה על כל 
  אי הצעתנו זו.המסמכים הנזכרים בה, כחלק מתנ

 
הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי הבנו את השיטה שלפיה  .25

, כי סיירנו באתר, ראינו את מקום העבודה וטיב הקרקע ותנאי הגישה לאתר ן המכרזהוכ
, כי קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות כאמור באישורים לקיום העבודות

כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה ספח לחוזה וכן ביטוחים שצורפו כנ
וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כן אנו מצהירים כי לא 
נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי 

כי נבצע את העבודה באחריות ובזהירות ו המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו
הנדרשים לאור העובדה שמדובר בתוספת הקומה נעשית במתחם מעל בי"ס פעיל וכן כי 

)א(,  6חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעג/נפעל עפ"י כל ההנחיות של משרד החינוך, כמפורט ב
רטים, , וכן כל ההנחיות המפורטת בתכניות ובמפ2013בפברואר  01כ"א בשבט התשע"ג, 

 והנחיות המפקח והמועצה.
 

שיטת העבודה והתמורה בגינה הנה מבלי לגרוע באמור לעיל, אנו מבינים ומסכימים כי  .26
. עוד אנו מבינים כי למעט עבודות הפיתוח ועבודות הביסוס ועבודות העפרפאושלית 

למועצה שמורה הזכות לשנות את שיטת העבודה והתמורה של עבודות הפיתוח ועבודות 
 סוס ועבודות העפר לשיטה פאושלית.  הבי

 
המועצה תהיה רשאית להוציא עדכונים ו/או לערוך כמו כן, אנו מבינים ומסכימים כי  .27

שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 
, יחס להיקף העבודותוכי ב והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע

כמצוין במסמכי המכרז, המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות 
כל טענה ו/או דרישה בקשר עם לנו נשוא המכרז, הכל לפי שיקול דעתה, ולא תהא 

לא יהיה מובן ומקובל עלינו כי    במכרז ו/או ביטולו ו/או צמצום היקפו כאמור.  נו  השתתפות
מחייבים אף במקרה של הגדלת / הקטנת כמויות מכתבי כ, בכל השינויים בהיקף העבודות

ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים   נושהוצע על ידאחוז ההנחה  בכדי לשנות את    ,  הכמויות
 .ומחייבים

 
- מוסר תשלומים לספקים, התשע"זלחוק  3בהתאם לסעיף קיבלנו את הודעת המועצה,  .28

מעלות   75%כי העבודה מושא הזמנה זו ממומנת ע"י משרד החינוך בשיעור של  ,2017
משרד החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות )בגין העבודה ועל כן, התשלום  העבודה

 . למועצה ממשרד החינוךימי עסקים מיום קבלת המימון  10עד תום וצע בהחינוך(, י
 

דמי בגין  ת של העבודה המגיעה לקבלןמהתמורה הכולל 0.7%אנו מסכימים לניכוי של  .29
 להסכם.  40.1הכל כאמור בסעיף  כאשר הבדיקות עצמן יבוצעו ע"י המועצה  בדיקת דגימות,  

 
לביצוע העבודה  המעשית והכלכלית והיכולת ןהניסיואנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע,  .30

יוד וכוח האדם נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הצ
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הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח 
 הזמנים הנדרש.

 
אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל וביצוע העבודות הכלולות בו,  .31

ואנו מסכימים ובהם משרד החינוך,  מותנים ותלויים במתן אישורים מטעם גורמים שונים,  
ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, כנגדכם ו/או 

ו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו, או יבוטלו, כולן כנגד מי מטעמכם, אם הוצאת
  או חלקן.

 
הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בסכום כולל כמפורט  .32

בהצעתנו זו, לפי המחירים שהצענו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות 
כאשר  חודשים )ימי לוח( 14.5דהיינו תוך , להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים הנדרש

 15.08.2020הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין ויושלמו לכל המאוחר עד ליום 
 

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי  .33
 להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.

 
עת המחיר שנגיש צריכה לגלם הנחה כללית מהמחירים  אנו מצהירים כי הבנו שהצ .34

 ין. הנקובים בכתבי הכמויות בתוספת מע"מ כד
 

בהתאם לכך, הצעת המחיר שלנו לביצוע כל העבודות נשוא המכרז מגלמת הנחה בשיעור 
____ אחוז( מהמחירים הנקובים  ____________ )ובמילים: _____________של % _

 ין. מ כדבכתבי הכמויות, בתוספת מע"
 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שנוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .35
 . 30.09.2020עד ליום אותנו

 
 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .36

 
הורי הורה, , ורההמליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  חברי בין .ד

, אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן זוגם של כל אחד מאלה-ובניזוג  -"צאצא, צאצאי בן
 "קרוב"(. –או שותף )"להלן 

 
 שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( דיגאתב .ה

מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או אחות, וכן סוכן או ד אחל
ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן , חיםואו ברון הוב זיםאחו 10שותף חלק העולה על 

 ו עובד אחראי. א בתאגיד כמנהל
 

 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.איש/ .ו
 

קרבה  נואם יש ל נורשאית לפסול את הצעת היהכי ועדת המכרזים של המועצה ת נולע דוי
 נכונה.הצהרה לא  נוור לעיל, או אם מסרכאמ משפחתית

 
שורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, ימיד עם קבלת א .37

 על כל נספחיה, הסכם המחייב אותנו.
 

, להפקיד בידיכם ימי עבודה 5תוך אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם,  .38
ואת כל המסמכים והראיות הנוספים  ים, את אשור המבטחנדרשותאת הערבויות ה

הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז וכן על פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על כל עותק 
 נוסף של מסמכי המכרז, אם נדרש לעשות כן על ידכם.

 
ובכפוף לכניסת החוזה לתוקף כמבואר בתנאי אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל,  .39

תאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שינתן נתחיל בבצוע העבודות בהמכרז,  
 ידכם.על 
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כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה  .40
 להלן. 23הזמנה להגשת הצעות, בסכום הנקוב בסעיף בלפקודתכם כנדרש 

  14-16פים ר בסעיהננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו כאמו
לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר 

קבוע ומוערך מראש על הנזקים,   יכפיצוזכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית 
הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או 

 במהלך ניהול המכרז.
 

אנו מתחייבים לא לגלות הצעתנו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים, ו .41
 ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .42
תאגיד, ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם ה

 לחתימתנו על הצעה זו.
 

ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף,  .43
 בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום. 

 
המזמין רשאי, לפי  הננו מאשרים ומסכימים כי לאחר ההחלטה על הזוכה במכרז יהיה .44

שיקול דעתו הבלעדי, לבצע איזון מחירים בין פריטים ו/או סעיפים שונים ביחס למחירי 
 יחידה חריגים, ובלבד שסך כל הצעתנו לא ישתנה עקב כך.

 
 להצעתנו זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד הימנה, הנספחים הבאים כשהם מלאים וחתומים: .45

 26ו/או בסעיף  4התצהירים המפורטים בסעיף  ,תכל המסמכים, האישורים, הרישיונו
, בצירוף כל העדכונים ו/או השינויים שנמסרו למציעיםלהזמנה להציע מחירים למכרז, 

 ככל שנמסרו כאלה. 
 

   ₪. 150,000הוא  ,סכום הערבות לקיום הצעתנו .46
 

 
 

 בכבוד רב,
 

      ______________ היום:
 

 הקבלן   
 חתימת מורשי חתימה וחומת התאגיד( -)אם תאגיד                                                                        

 
       שם הקבלן 

       שמות מורשי החתימה 
        

        כתובת
       מס' טלפון

       מס' פקס
       מספר עוסק מורשה 

        מס' רישום ברשם הקבלנים
 

 שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את תאגיד      ןלעניי* הערה: יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח 
 בחתימתם. המציע    
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ובדבר שכר  , ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים - 2מסמך א/

 מינימום כדין 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
 
 

,  שהגיש הצעה להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )
להלן: ) ס ירקון"תוספת אגף בבילהמועצה האזורית דרום השרון, שפרסמה  8/2020למכרז מס' 
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. "המכרז"(,

 
 . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז 

 
 :בתצהיר זה 

 
ליטה בו או גם בעל הש –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  – "בעל זיקה"

תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של  
 המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 
 : 1981 –כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א    –    "שליטה"
ותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק לכוון את פעיל -בין לבד ובין יחד עם אחרים  -"היכולת 

ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם 
 כשולט בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה:

 הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד; ( 1)
סקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות ע ( 2)

שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה, או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי 
 בהם;"

 
  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה

 במשבצת המתאימה [ : Xלמציע ]יש לסמן 
 

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
תנאים  , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת2002באוקטובר  31 –

 ;  1987- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –הוגנים(, התשנ"א 
 

   2002באוקטובר    31  –הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
 1991  –לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    1987- שמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום, הת
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ;

 
   1998-, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותל  9אנו מקיימים את הוראות סעיף . 

 
 .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 

 
__________ 

 חתימה        
 

 אישור 
הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני ________________ עו"ד, ה"ה 
______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

ר לעיל וחתם וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהי
 עליו בפניי.

 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי חקירה  - 3מסמך א/
 בגין עבירה פלילית 

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה 
 

,  שהגיש הצעה להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )
ס "תוספת אגף בבילשפרסמה המועצה האזורית דרום השרון,  8/2020למכרז מס' למכרז מס' 

 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. להלן: "המכרז"(,)ירקון

 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.  .1

 

כי אין על שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי  .2
ורה, בעבירות פליליות, למעט עבירות תעב ולא הורשעהם כן ו מעובדיו, רישומים פליליים

  - חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א וזולת אם
1981; 

הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או  .3
 ת כאמור.ופלילי ותהליכים משפטיים בגין עביר

 
_______________ 

 חתימת המצהיר        
 

 אישור 
לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה הריני 

______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם 

 עליו בפני. 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 תיאור ניסיון קודם  - 4מסמך א/
 

טופס בנוסח שלהלן יושלם על ידי המציע לגבי ניסיון קודם וידע קיים בביצוע עבודות  מהסוג, ו/או  
ומה, ברשויות מקומית, במפעלים במוסדות או בגופים ובהיקף כספי דמהמהות נשוא המכרז 

 אחרים. 
 
 

 לכבוד
 אזורית דרום השרון מועצה 

 
 הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, ________________________________ ביצע/ה עבורנו פרויקט

והסתיים שנת____ )תיאור הפרויקט( : _______________________________________ שהתחיל ב
 בהיקף של __________ ש"ח. בשנת 

 
 : מבנים שנבנו()תיאור ה פרויקט כלל עבודות מהסוגים הבאיםה

____________________________________________________________________ 
 
 אצלנו )אנא הקף/י בעיגול את החלופה הרלוונטית( ונמק:הפרויקט את ה ביצעמציע/ה ה
 
 -( לשביעות רצוננו המלאה 1)

_______________________________________________________ 
 
 
 -( לשביעות רצוננו החלקית 2)

______________________________________________________ 
 
 
( מידת שביעות רצוננו מהקבלן הינה 3)

_____________________________________________________ 
 
 

 ( ונמק:הרלוונטית  אצלנו בהתאם ללוחות הזמנים )אנא הקף/י בעיגול את החלופה  העבודתאת    ההנ"ל ביצע
 
 -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן מלא 1)

_________________________________________ 
 
 -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן חלקי 2)

________________________________________ 
 
 ___________________________________________- וגדרושהבלוחות הזמנים  העמידאי  (3)
 

 אנו ממליצים עליהם בפניכם:
 הערות נוספות: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 תאריך: __________________

 
 ________________  ______________________ המאשר/הממליץ )שם מלא ותפקיד( פרטי 

 
 ______________________________________________________חתימה וחותמת __

 
 __________________________________________________מס' טלפון + אימייל: __

 
 

 . ה/*     יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע
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 4רשימת מסמכים שיש לצרפם להצעה למכרז לפי סעיף  – 5מסמך א/
 רשימת מסמכים שיש  לצרפם להצעה למכרז  – 5מסמך א/

 
 8/2020 מס' מכרז:

 ס ירקון"תוספת אגף בבינושא המכרז: 
 

אשר כרשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז, לפי סדר הופעת בטבלה, 
המסמך הראשון )העליון יהיה הצהרת המציע וערבות בנקאית שיוכנסו לתוך 

 במעטפה המיועדת לכך מעטפה נפרדת 
 

 

   Vיש לסמן באות 
 את המסמכים 

 שצורפו 
 הכוללת הצעת מחיר. 1מסמך א/ -הצהרת המציע .1

 ₪, שתוקפה עד ליום 150,000בסך  אוטונומית ערבות בנקאית  .2
30.09.2020 . 

כתב הערבות יש להצמיד כדף הראשון בהצעה, על מנת להקל על ועדת  את ***
 המכרזים. 

 

צילום אישור עדכני ובר תוקף על רישום לפי חוק רישום קבלנים  .3
  100סימול  -בענף ראשי בניה   1969לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 . 3ג

 

מלא של ניסיון קודם בביצוע עבודות מהסוג, מהמהות ובהיקף  רתיאו .4
הכספי נשוא המכרז, תוך פירוט מלא של העבודות אותן ביצע המציע 
 –בעבר, בצירוף מסמכים ו/או אישורים ו/או המלצות המעידים על כך 

 וכן אישור של רו"ח.   4מסמך א/
 

 

, ניסיונו, ומסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושר .5
 סעיף רשות – וכיו"ב ויכולת

 

 3.5אישור רו"ח בדבר עמידתו בתנאי סעיף  .6

 

 

  .צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכי מע"מ תקפה .7

צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס  .8
על ניהול ספרי חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק 

 . 1976 –עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 
 

 

תצהיר המציע חתום כדין, לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות  .9
 '( 2מסמך א/ -ציבוריים תשל"ו  םגופי

 

תצהיר המציע חתום כדין בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר  .10
 ,'(3)מסמך א/ -הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  

 

 

  אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .11

ההתקשרות או /ועל פי המכרז  העבודהכי ביצוע  אישור עו"ד או רו"ח .א
 הינן במסגרת סמכויות התאגיד. ה,בחוזה לביצוע

 

 

אישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתימה אצל המציע  וסמכותם  .ב
 לחייבו בחתימתם.

 

 

 .שמות מנהלי התאגיד .ג
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 דוגמת נוסח
 יוגש על ידי המשתתף
 במכרז יחד עם הצעתו

 
 6מסמך א/

 
                                                                                           לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון
 

 אוטונומית  ערבות בנקאית כתב הנדון:
 ס ירקון "תוספת אגף בבי - 8/2020מכרז מס' 

 
 –מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  ______________________ פי בקשת-על

מאה ובמילים : ) 150,000₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של"( המבקשים"
ולהבטחת  ( "מכרזה" -)להלן במכרז שבנדון זאת בקשר עם השתתפותם ו ,אלף ש"ח ₪(וחמישים 

 .מילוי תנאי המכרז
  

של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 הערבות.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב  14 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך
שתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרי

 המבקשים. 
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
פיה, -פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-על

 שלום מאת המבקשים. תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה ת
 

ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא  30.09.2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 תענה.

 
מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא 

 חלף תוקפה של הערבות.
 

 צורה שהיא.בכל  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה
 
 
 
 
 

                              ____ ____________          בנק_______תאריך: _______
 
 

  



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי   

133מתוך  22עמוד   

 

 מס' חוזה: __________

 מסמך ב'
 הסכם 

 _______בשנת  ________בחודש  _______ביום ________שנערך ונחתם ב

 

 דרום השרון  מועצה אזורית ב י ן 

 4580800נוה ירק , 500קרית המועצה, ת.ד. 

 03-9000501; פקס: 03-9000500טל': 

 ("מועצה אזוריתהו/או  ""המזמין )שתקרא להלן: 

 מצד אחד         

 

 _________ח.פ. __  ____________________שם ל ב י ן 

 _____________________כתובת: ___________ 

 _______________טל': ______________ נייד:  

 פקס: _____________

 _____________________________אימייל: __ 

 "הקבלן"( )שייקרא להלן:    

 מצד שני         

 

 ס ירקון"תוספת אגף בביל"( המכרז"–)להלן  8/2020והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  הואיל 
 "(; העבודה" )להלן:

 
 והצעתו זכתה במכרז;והקבלן השתתף במכרז הנ"ל  והואיל 

 
סיון, הידע, הכישורים והאמצעים הדרושים לביצוע יוהקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הנ והואיל  

 העבודות;
 

וועדת המכרזים, בישיבתה מיום __________, המליצה בפני ראש המועצה על הצעת   והואיל 
 ;הקבלן  כראויה לאישורו

 
, האמורה בחוזהעל עצמו, תמורת תשלום התמורה  המזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל  ו והואיל 

ובאופן המקצועי והטוב ביותר ולשביעות רצונו  ,לבצע על חשבונו ואחריותו הבלעדיים
המלאה של המזמין את העבודה עבור המזמין, כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם 

 בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת תקופתהתאם להוראות ולהנחיות של המזמין, וב
 ;ההתקשרות ובין תוך זמן ביצועה

 
והקבלן  מצהיר כי אינו מנוע, בין  מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם  והואיל 

 זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;
 

והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכול כמפורט בהסכם  והואיל 
מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים זה ומסמכי המכרז על 
 חלק בלתי נפרד הימנו;

 
והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע  והואיל 

 העבודה, הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;
 

 : לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן                      

 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי   

133מתוך  23עמוד   

 

 מבוא וכותרות   .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 

כל חוברת המכרז הנספחים המסמכים וההבהרות הנלווים למכרז זה, מהווים חלק בלתי  .1.2
  נפרד מההסכם, ויש לראותם כמשלימים אותו.

 
 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.  .1.3

 

 
 הגדרות  . 2
 

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם, אלא אם כן מחייב  2.1
 הקשר בין הדברים אחרת:

  
ו/או מי שהוסמך מזמן לזמן  "דרום השרון מועצה אזורית" – "מועצה"האו ו/ "המזמין"

 על ידי המזמין לשמש כמזמין לצורך חוזה זה.

 
האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י המזמין לפקח על ביצוע העבודות, כולם או  - "המפקח"

 חלקם. 
 

 ו/או ממלא מקומו. דרום השרון מועצה אזוריתמהנדס  – "המהנדס"
 

המציע שזכה במכרז, לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, מורשיו  - "הקבלן"
 המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.

 
מנהל עבודה שיש לו את כל האישורים הנדרשים ממשרד העבודה   –"מנהל עבודה מוסמך"  

 שימונה על ידי הקבלן.
 
בניית תוספת אגף בבי"ס ירקון, לרבות הדרושות    כל העבודות  -  "העבודות"או    הפרויקט""
הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות שהקבלן קיבל על עצמו על פי האמור במסמכי  ת

ולרבות עבודות שבאופציה   אם לאו  המכרז/חוזה, על כל נספחיהם, בין אם הם מפורשים ובין
 לשיקול דעת המזמין בלבד. כהגדרתן להלן אשר מסירתן לקבלן נתונה 

 
כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוע או בקשר לביצוע  - "מבנה ארעי"

 העבודות.

 
כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, בין שצורפו ובין שלא צורפו, לרבות  - "החוזה"

, הודעות לקבלנים, מסמכי הבהרות, וכן הצעת הקבלן על כל תכניותמפרטים, שרטוטים, 
 נספחיה, וכן כל מסמך מכל מין ו/או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד. 

 
רצועת הקרקע אשר בה, דרכה או מתחתיה יבוצעו העבודות,  - "אתר העבודות"או  "אתר"

 .לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע החוזה

 
בהתאם להצעה  הסכום הנקוב בטופס החוזה כתמורה לביצוע העבודות - "שכר החוזה"

שהציע הקבלן בהצעתו למכרז, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות 
 החוזה, וכל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

 
רטוטים וכתב הכמויות המהווים התכניות, המפרטים, הש – "תכניות החוזה / המפרטים"

חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בהם שאושר בכתב ע"י המזמין, וכן כל תכנית 
 המזמין. אחרת שתתווסף לחוזה מזמן לזמן ותאושר בכתב ע"י 

 
 בלבד. מאושר בכתב -"מאושר"
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יתייחסו גם ליחיד, מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים 
 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. 

, יחול על החוזה, כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה 1981 -חוק הפרשנות, התשמ"א  2.2
 כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

 
לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  2.3

מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. כמו כן, בעובדה כי 
כותרות הסעיפים ו/או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין להן נפקות 

 כלשהי בפרשנות החוזה.
 

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .3

 
ומרים בקשר לביצוע העבודות, המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והח 3.1

אישורם של -בהתאם להוראות החוזה. כן יהא המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי
עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או את השימוש 

 באותם החומרים עד קבלת החלטתו של המזמין.

 
ת הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות המוטלות לשחרר ו/או לפטור א המפקח לא יהא מוסמך 3.2

עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כל שהיא העלולה לגרום 
לאיחורים בביצוע העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים 

 כלשהם בביצוע העבודות, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י המזמין.

 
רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות , באמצעות מהנדס המועצה וגזבר המועצה,  זמיןהמ 3.3

מסמכויותיו, המוקנות לו עפ"י החוזה, והודעה בכתב על כך תשלח לקבלן. כל הוראה בכתב 
שתינתן לקבלן ע"י המפקח בתחום סמכויותיו שהועברו לו ע"י המזמין דינה כדין הוראה 

 שניתנה ע"י המזמין.

 
כל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של המזמין על פי החוזה. מבלי לגרוע מכלליות אין ב 3.4

האמור לעיל, מודגש בזאת כי גם אם לא פסל המפקח עבודה או חומר, אין בכך מניעה בעד 
המזמין מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכן או מלצוות על הריסה, סילוק או 

 הורדה לגביהם.
 

 מפקח האתר -מתכנן  -מבצע  -קבלן  ביןהקשר  3.5
 

לקבלן המבצע אסור בתכלית האיסור להיות בקשר ישיר עם המתכנן או מי  3.5.1
מהיועצים, אלא באמצעות המפקח באתר. הקבלן יצור קשר ישיר עם המתכנן ו/או 
מי מהיועצים, בתנאי שיקבל את אישורו מראש של המפקח ויעביר למפקח העתק 

 יועץ. מכל סיכום שנעשה עם ה
  

הנחיות והוראות לביצוע אשר יועברו ישירות מהמתכנן או כל גורם אחר ולא  3.5.2
באמצעות המפקח ובאישורו , לא יהוו בסיס לתביעה כספית מכל סוג שהוא על ידי 

 הקבלן.
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לשלם עבור העבודות שיבוצעו כתוצאה מהנחיות  3.5.3
סעיף זה. כולל עלות העבודות הנדרשות להחזרת המצב והוראות הנזכרים ברישא של  

 לקדמותו.

 
 ניהול יומן  3.6

 
צו התחלת עבודה,  יקבל  ימים ממתן  7בחוזה תוך ביום התחלת העבודה, כפי שנקבע  .א

"(. הקבלן ישמור את היומן במקום העבודה היומן "  -הקבלן מהמפקח יומן עבודה )להלן  

 הפרטים הבאים:וירשום בו מדי יום ביומו את 

 מספרים של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה.  (1
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 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו.  (2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודה.  (3

 הציוד המיכאני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו.  (4

 ע העבודה. השימוש בציוד מכני בביצו (5

 תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה.  (6

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  (7

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  (8

הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל ו/או ע"י המפקח, לרבות הוראות לביצוע  (9

 עבודות נוספות ו/או ביחס לשינויים בביצוע העבודה.  

פירוט של דוגמאות וחומרים שנמסרו למפקח, ו/או הועברו לבדיקה לפי הוראות   (10

 המפקח.

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.   (11

נוספות או חריגות, שבוצעו לפי דרישת המפקח או פקודת שינויים   פירוט עבודות  (12

 )כמשמעותה להלן(. 

כל דבר אחר, שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   (13

 העבודה. 

 

היומן ייחתם, מדי יום ביומו, על ידי הקבלן. בנוסף לפרטים האמורים לעיל, רשאי  .ב

המפקח, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע 

למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר אשר, לדעת המפקח, יש בו כדי לשקף את המצב 

יון תאריך הרישום. כמו כן, רשאי המפקח לקבוע כי העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בצ

 הרישומים ביומן ייעשו על ידו, ולא על ידי הקבלן. 

 

  7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי המפקח, וזאת בתוך   .ג

ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן, כאמור, תירשם אף היא ביומן. כמו 

 רשאי לרשום ביומן הערות בקשר לביצוע העבודה.  כן יהא הקבלן

 

)ג( לעיל, מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו  .ד

רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את המועצה, למעט אם תבחר 

 . המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים

 

לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בסעיף קטן )ג( לעיל או לא חתם על היומן, רואים   .ה

אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, ואת הסכמתו לכך שרישומים  

אלה ישמשו ראיה ביחס לנכונות העובדות הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע מן האמור 

 בסעיף קטן )ד( סיפא לעיל.

 

לן לא ירשום תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן  הקב .ו

יהיו בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי המפקח או המנהל מזמן לזמן, ובהתאם להוראות 

 ההסכם.
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מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן שום   .ז

וב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי צידוק כלשהו ו/או סיבה לעיכ

 הוראות המפקח, ו/או המנהל, ו/או המועצה ו/או הוראות ההסכם.

 

יומן העבודה ייכתב בשלושה עותקים: אחד עבור הקבלן, עותק אחד עבור המפקח   .ח

 ועותק אחד עבור המועצה. כל עותקי היומן יהיו רכוש המועצה.

 

ה, על פי חוזה זה, מבוצע באתר מחוץ למקום העבודה )להלן במקרה בו חלק מן העבוד  .ט

"עבודות חוץ"(, ינהל הקבלן יומן עבודה נפרד בו ירשום את מלוא הפרטים הנקובים 

( לעיל גם ביחס לעבודות החוץ, כאמור. כל ההוראות 11) –( 1)א( ) 2בסעיפים קטנים 

ביחס ליומן עבודות החוץ.  החלות על ניהול היומן, על פי חוזה זה, תחולנה בהתאמה גם

המועצה רשאית להורות לקבלן לבצע רישום באמצעות יומן אלקטרוני ממוחשב, 

" או במערכת אחרת עליה תורה המועצה. בכל מקרה בו נתנה אקספונטבמערכת "

שא הקבלן בלבד במלוא עלות רכישת היומן ו/או הפלטפורמה יהמועצה הנחיה כאמור, י

זה, על תתי סעיפיו,  2רישום ביומן כאמור. הוראות בסעיף אשר באמצעותה ניתן לבצע 

יחולו גם בקשר ליומן אלקטרוני, כאשר על היומן האלקטרוני לכלול את כל המידע 

הנדרש לפיו. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מדי תקופה להדפיס את המידע ביומן 

 .ורק הפלט המודפס אשר נחתם על ידי שני הצדדים, יחייב במקרה זה

 

 הסבת החוזה  .4

 
הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין הוא רשאי  4.1

להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, אלא 
בהסכמת המזמין מראש ובכתב, והמזמין יהא זכאי לסרב או להסכים לכך בתנאים כפי 

כמו כן, לא ימחה הקבלן כל סכום או זכות המגיעים לו ע"פ החוזה, ללא שימצא לנכון. 
 קבלת הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב.

 
אין הקבלן רשאי להעביר לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, מקום בו מבוצעת  4.2

העבודה על ידי קבלני משנה מטעמו של הקבלן, אין בה כדי להסיר ו/או להמעיט מאחריותו 
 של הקבלן כלפי ביצוע מכלול העבודות בהתאם לחוזה זה ולנספחים המצורפים לו. 

 
נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על המזמין  4.3

חבות כלשהי, ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה ו/או על 
 המלאה לביצועו התקין של העבודות.שא באחריות יפי כל דין, והקבלן י

 
המועצה תהא רשאית להסב את החוזה לכל גורם אחר, ובלבד שתינתן על כך הודעה בכתב  4.4

לקבלן, והגורם אליו יוסב החוזה יחויב בהתחייבויות המועצה כלפי הקבלן. ניתנה הודעה 
בויות כאמור מטעם המועצה, יהא הגורם אליו הוסב החוזה, הנושא באחריות לכל התחיי

 .המועצה כלפי הקבלן, אלא אם נכתב אחרת בהודעה
 

 
 קבלני משנה  .5
 

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת  5.1
 כל שהיא, מתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש כי:
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 קבלן המשנה אושר על ידי המזמין.
 

בביצוע העבודה רק קבלני משנה מנוסים ובעלי מומחיות מתאימה, הקבלן יעסיק   5.1.1
הרשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים בסיווג ובהיקף הכספי 
המתאים לביצוע העבודה ו/או כל רישום אחר המתחייב מאופיו של סוג העבודה 

 הנדרש בהתאם להוראות כל דין.

 

ודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עב 5.1.2
מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן   1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 .משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה בסיווג המתאים
 

נתנה המועצה את הסכמתה, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה  5.1.3
שא ייותיו לפי החוזה, והקבלן יהאמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבו

באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה, של מבצעי העבודה, באי 
 .כוחם ועובדיהם

 
 

מובהר בזאת כי הקבלן יהא חייב לסלק לאלתר, ומכל סיבה שהיא, כל קבלן משנה  5.1.4
 מהאתר לפי דרישת המזמין.

 

משנה לא תפטור ולא תשחרר את מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן   5.1.5
הקבלן מאחריות ומחובה כלשהיא מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי 
לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, 
או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו 

בין אם קבלן המשנה פועל מטעם   דק ותקופת האחריות(על ידיו )לרבות תקופת הב
 .הקבלן ובין אם קבלן המשנה פועל מטעם המזמין

 

הקבלן יקבע בחוזה שלו עם קבלן משנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי עבודה  5.1.6
 הוגנים לפועלים. 

 

כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט לקבלת הוראות  5.1.7
 המשנה, אשר יהיה זכאי לפנות ישר למפקח או למזמין. על ידי קבלן 

 

כל האמור לעיל לא יצור כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין קבלן משנה  5.1.8
 כלשהו ו/או עובדיו.

 
להלן, יהיה הקבלן אחראי   על תתי סעיפיו  37בסעיף  מבלי לגרוע מכלליות האמור   5.1.9

איו לא יפחתו מתנאי לקיומו של כיסוי ביטוחי לעבודות קבלני המשנה, שתנ
 הביטוח הנדרשים מן הקבלן עפ"י הסכם זה.

 
 

 היקף החוזה ותאור העבודה .6
 

אדם, החומרים, הכלים, -הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות, לרבות המצאות כוח 6.1
 הציוד, המכונות, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 
כמפורט במכרז,  תוספת אגף בבי"ס ירקון להקמתמכרז / חוזה זה מתייחס לבצוע העבודות  6.2

 בחוזה זה, במפרט הטכני הכללי והמיוחד ובכתב הכמויות. 
 

  תמורהאופן חישוב ה .7
 .הנקובים בכתבי הכמויותהמחירים ההנחה שנתן הקבלן במסגרת המכרז על התמורה הינה 
 

 ומסמכים  תכניות .8
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מוכנים תמיד לשימוש  תכניותלהחזיק תמיד במקום העבודה את כל המסמכים והעל הקבלן 
 המפקח ונציגי המזמין.

ו/או המסמכים יזדהמו,  תכניותהמסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. במידה וה
מערכות של תכניות ללא תשלום, תכניות נוספות  3על הקבלן להחליפם, המזמין יספק לקבלן 

 יהיו על חשבון הקבלן.
ואת  תכניותמסמכי החוזה, לרבות כל המידות שב הקבלן מתחייב לבדוק את התכניות ויתר

 ניהן וכן בינן לבין המצב הקיים במקום.יההתאמה ב
עליו להודיע על כך  תכניותות, סתירות או אי התאמות במסמכי החוזה ו/או בנתגלו טעוי

 למהנדס ולקבל ממנו הוראות כיצד לנהוג.
 

 סתירה בין מסמכי החוזה למסמכי המכרז  .9

 
התגלתה סתירה בין אחד ממסמכי מכרז/חוזה זה למשנהו או טעות  באחד ממסמכי 

ימים לפני  7מכרז/חוזה זה, יביא הקבלן את הדבר לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר מאשר 
ביצוע העבודה הקשורה בסתירה או טעות זאת והמפקח יקבע כיצד תבוצע העבודה. לא הביא 

ומת לב המפקח, תחולנה על הקבלן כל ההוצאות ו/או הקבלן את דברי הסתירה/הטעות לתש
הנזקים שייגרמו עקב אי מילוי הוראה זו. סתירה או טעות זאת לא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב 

אפילו סתירה או טעות זו מתייחסת לכתב הכמויות. בכל מקרה של סתירות כנ"ל,  העבודה
 המפקח.המחמיר מביניהם הוא הקובע. הקובע הבלעדי למחמיר הוא 

יובהר כי הסתירה האמורה בסעיף זה מתייחסת לסתירה בין מסמכי החוזה למסמכי הוראות 
 המכרז בלבד.

 
 תחולת החוזה  .10

 
, וכן הוראות תכניותוה הוראות חוזה זה יחולו על כלל העבודות המפורטות במפרט הטכני

 יהווה השלמה להוראות החוזה. תכניותוה המפרט
 

 אספקת תכניות  .11

 
שלושה העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל, ללא תשלום. כל העתק  11.1

נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. התכניות וזכויות היוצרים בהן הן רכושה 

של המועצה, אין הקבלן רשאי להשתמש בהם אלא לצורכי ביצוע העבודות וקניינה הבלעדי 

יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו  בלבד ועם השלמת העבודה

לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר. הקבלן יימנע מכל הפצה 

 של התכניות לכל גורם שהוא, ללא קבלת אישור לכך מ"המועצה", בכתב ומראש.

  
לן במקום העבודה והמנהל או העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזק על ידי הקב 11.2

המפקח או כל אדם שקיבל מהם הרשאה בכתב, לעניין זה, יהיה רשאי לבדקם ולהשתמש  

 בהם בכל עת סבירה. 

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הסכים מראש כי התוכניות שצורפו להסכם אינן התוכניות  11.3

יהן יבוצעו העבודות המלאות, המפורטות והסופיות וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר לפ

יושלמו ויסופקו על ידי המועצה במקביל להתקדמות העבודות. אין בהשלמת פרטים  

בתוכניות בהדרגה או בשלבים כשלעצמה כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודות. תוכניות 

ימים לפני ביצוע כל עבודה בתנאי שהקבלן  3-ביצוע מפורטות יסופקו לקבלן לא יאוחר מ

שבועות קודם לכן, מהן  4ח בכתב על ידי רישום ביומן העבודה, לפחות הודיע למפק

 התוכניות החסרות לביצוע אותה עבודה. 
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כתוכניות ביצוע לעבודות ישמשו רק אותן התוכניות שסומנו ו/או נרשם עליהן במפורש כי 

 הן תוכניות הביצוע. 

 

נית שנמסרה לו על על הקבלן להחזיק במשרדו באתר העבודה העתק אחד לפחות מכל תוכ 11.4

ידי המועצה למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו לאפשר למפקח לפי בקשתו, לעיין בה. 

 העתק זה יהיה מעודכן, נקי במצב קריא. 

 

תיקונים בתוכניות שהם לפי קביעת המפקח תיקונים קלים, יהיה המפקח רשאי לבצע על   11.5

גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן או בדרך של רישום ביומן או בדרך אחרת ומשנעשו כך 

על ידי המפקח יחייבו את הקבלן כאילו היו בהן מלכתחילה. המפקח יסמן תיקוניו כאמור 

 בחתימתו ליד התיקון.  

 

לן יכין רשימת תוכניות שקיבל מאת המועצה, יעדכן באופן שוטף, מיד עם קבלת או הקב 11.6

ביטול תוכניות, את רשימת התכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי 

 ולקבלני המשנה. 

 

הקבלן לא יבצע עבודות כלשהן על סמך מדידות בקנה מידה מתוך תכניות או שרטוטים  11.7

 ידות שצוינו במפורש על גבי אותן תכניות או שרטוטים. כלשהם, אלא רק לפי מ

 

המפרט הטכני המיוחד והמפרט הכללי מהווים השלמה לתוכניות ו/או לכתב הכמויות ואין  11.8

הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף 

אכן חייבות להתבצע במפרטים. אין זה מן ההכרח כי כל העבודות המתוארות במפרט 

 במסגרת החוזה. 

 

ההוראות הכלולות במפרט הן בבחינת הנחיות מקצועיות בלבד, הקבלן מתחייב לבצע את   11.9

עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות בהן ובכפוף לשאר הוראות החוזה, ומילוי הוראות 

 .המפרטים אין בו כדי לפטור את הקבלן ממילוי כל שאר התחייבויותיו על פי החוזה

 

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים על פי הוראות הסכם זה. יא.   11.10

להסרת ספק, מובהר ומוסכם בזה כי תכניות אשר הוגשו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו, או 

מזמן לזמן במהלך העבודה, אולם לא אושרו על ידי המפקח, לא יכללו בגדר התכניות אשר 

 על פיהן תבוצע העבודה . 

 
 
 ערבות לקיום החוזה  .12

 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימסור הקבלן למזמין במועד  12.1
, מבנק המקובל על המזמין, בסכום אוטונומית חתימת החוזה, ערבות ביצוע בנקאית

הערבות   לחוזה.נספח א'  משכר החוזה )כולל מע"מ(, ובהתאם לנוסח שצורף    %5  -השווה ל
יום לאחר מועד סיום העבודות  90תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, ותעמוד בתוקף עד 

 או עד להמצאת ערבות בדק לפי המאוחר מבין השניים. והתחשבנות סופית
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תפרסם על ידי הלשכה המרכזית ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן )כפי שמ
 לסטטיסטיקה(, כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות.

 
הערבות תשמש כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי לגרוע  12.2

 מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבוות להבטחת ולכיסוי של:
 

למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם  12.2.1
מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, וכן לתשלום פיצויים שהמזמין זכאי להם 

 לדעתו לפי החוזה.
 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או  12.2.2
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

 
מים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון להחזרת כל ההפרשים והסכו 12.2.3

 הסופי. 
 

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, 
בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.
 

תוקפה של הערבות, כולה או חלקה, עד הקבלן מתחייב להאריך, לפי דרישת המזמין, את  12.3
 לאישור החשבון הסופי וחתימתו על כתב סילוק תביעות.

 

יום לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, או המוארכת הנ"ל,  30אם לא יאוחר מאשר  12.4
לא נערך חשבון סופי והקבלן לא חתם על כתב סילוק תביעות, ימציא הקבלן למזמין, לא 

ני תום התקופה של הערבות, כתב הארכת הערבות לתקופה כפי יום לפ 15יאוחר מאשר 
 שתקבע על ידי המזמין. 

 
היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות, כולה  12.5

 או מקצתה, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 

הארכתה, תחולנה על הקבלן מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או  12.6
 בלבד.

 

הוגדל שכר החוזה כתוצאה משינויים ו/או תוספות באישור המזמין, יהיה חייב הקבלן, עם  12.7
  12.1קבלת הוראות שינויים כנ"ל, להשלים את הערבות לקיום החוזה כאמור בסעיף קטן 
שכר  לעיל. לא פעל הקבלן כאמור, יהיה המזמין רשאי, לשם השלמת הערבות לעכב מתוך

החוזה, או מכל שיעור ממנו, או מהכספים המגיעים לקבלן מהמזמין, לפי שיקול דעתו, את 
 הסכום הדרוש להשלמת הערבות ולנהוג בו כערבות לכל דבר.

 
בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים באופן מיידי את  12.8

 סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל. 

 
הערבות שנגבה ע"י המזמין ייהפך לקנינו הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות   סכום 12.9

 כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך.
 

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין  12.10
 הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין 

 
 קיזוז וניכוי  13
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המזמין רשאי לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום או פיצוי, בין שקצוב ובין שאינו 
קצוב, המגיע למזמין לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. כמו כן רשאי המזמין לנכות מכל סכום 

בניכויו על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם. מובהר שיגיע לקבלן, כל סכום שיהא חייב 
בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך 

 אחרת, לרבות מתוך הערבות הבנקאית.

 

 הודעות  14

 
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד 

ני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה הש
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 

 
כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, רק לאחר שהצד השולח 

 ווידא טלפונית שההודעה אכן התקבלה אצל הצד השני.
 
 ביקור באתר העבודות 15

 
, יחל יםלפי לוח זמנים מעודכן של המבנ לפני מועד המסירה החוזי או המאושר שבועות 3 15.1

 הקבלן בשיתוף פעולה עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה.
 העבודותהמפקח, הקבלן, המתכננים ובמידת הצורך בשיתוף בא כוח המזמין, יבדוק את כל  

 פרטים.מוב תכניותמבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט ב
 

 תכניותדלעיל, והכנת המסמכים ו  15.1עם השלמת כל הליקויים והתיקונים כמפורט בסעיף   15.2
 המזמין והמפקח.נציגי כחות המתכננים, העדות כמפורט, יערך סיור קבלה סופית בנו

עם השלמת כל הדרישות לעיל יהיה רשאי הקבלן להגיש את החשבון הסופי לבדיקה  
 ולאישור המזמין בהתאם לתנאי חוזה ההתקשרות בין הקבלן למזמין.

 
מודגש שנית כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן יחשב היום בו נערך פרוטוקול המסירה  15.3

הסתייגויות או סעיפים וחלקי עבודות שלא הושלמו, כולל מסירת המסמכים הסופית, ללא 
על תתי   43וסעיף  341.ף וכל המפורט בסעי ותכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים

 .סעיפיו

 
 
 ביקורת עבודה 16
 

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים  16.1
בחינת העבודות. למפקח תהיה הרשות להיכנס למקום העבודה של הקבלן הנחוצים בשביל 

 או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.
 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם   16.2
י א להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על יד  תכניותל

 המפקח.
 

. הכבלתי מתאימים לעבוד והמפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים ל 16.3
וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים 

 בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. הישראליים. הקבלן לא ישתמש
 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  16.4
, המפרט הטכני או הוראות תכניותלפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם ל םאמסוים, 

וי המהנדס. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית ו/או להארכת תקופת הביצוע, או לשינ
 במועד מסירת העבודה.

 
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב  16.5

 .העבודה ולאופן ביצועה
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למפקח הודעה מוקדמת בכתב שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי  ןייתהקבלן  16.6
לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה 
שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה על חשבון 

 הקבלן.
 

ת קבלן המשנה טרם בחירתו או במקרה שעבודתו למפקח זכות לדרוש מהקבלן להחליף א 16.7
לא מתבצעת בהתאם לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהווה עילה לעיכוב 

 כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.
 

המלאה של הקבלן  השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו  16.8
 לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

 
  האתר ארגון 17
 

 היה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח.יהתארגנות הקבלן באתר הבניה  טחש 17.1
על הקבלן לקבל מראש אישור מראש מהמפקח למיקום של המתקנים השונים ולדאוג  

ארגון האתר  תכניתלקבלת אישור הרשויות המוסמכות לפי הנדרש. הקבלן יכין על חשבונו 
אחסון, משרדים, שירותים וכיו"ב. י  שתכלול בין היתר דרכי גישה, מקום הצבת כלים, שטח

 בלן יערוך בה שינויים לפי החלטת המפקח.זו תוגש לאישור המפקח והק תכנית
 

מנהל עבודה מוסמך כהגדרת  ,מעבר לפועלים המבצעים את העבודה-צוות הקבלן יכלול  17.2
 משרד העבודה ומנוסה בתחומו.

  
 חומרים לאישור 18

 
הקבלן להמציא למפקח, תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה, חומרים שיש   על 18.1

 .המזמין בקשתל בהתאםלקבל את אישורם 
 

 להגשת תנאי כי בזאת מובהר. המפקח"י ע אושרו שלא בחומרים ביצוע לקבלן יאושר לא 18.2
 . המפקח, הינו הגשת החומרים ואישורם ע"י מבנה לכל ראשון חשבון

 
 ודרכי גישה גידור  19
 

שטחי אחסנה לחומרים וציוד ודרכי הגישה יוקמו ויגודרו בגדר ארעית יציבה כולל אמצעי  19.1
תאפשר מעבר לאנשים זרים לתחום עבודתו של הקבלן  יתאורה, שלטי אזהרה וכד', כך שלא 

המקומית. כל העבודות והחומרים  הרשותבהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות ודרישות 
 הנדרשים להקמת המבנים הארעיים, דרכי הגישה הנ"ל והגידור הם על חשבון הקבלן.

 
 .הרשות המקומיתמודגש כי הגידור הכללי לאתר יבוצע לפי תקנות  19.2

 

 ת מסמכים בדיק 20

  
הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, וכי כל אלה מהווים בסיס 

ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל -מלא למחירים שבהצעתו והם נבדקו היטב על
 חוזה.התחייבויותיו עפ"י ה

 
 
 ביצוע העבודות להנחת דעתו של המזמין  21

 
הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של המזמין,  22.1

 וימלא לצורך זה אחר הוראותיו, בין שהינן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו.
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הקבלן מהתחייבויותיו הפיקוח אשר יבוצע בידי המזמין או ע"י המפקח, לא ישחרר את  22.2
כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות,  

 ידיו.-ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על
 
 הוראות ביצוע 22

 
הכוונה היא להוראות מאושרות של האדריכל  -בכל מקום בו כתוב, לפי הוראות המהנדס 

המפקח  /הקונסטרוקציה ו/או היועצים האחרים, בתאום עם המהנדסהמתכנן ו/או מהנדס 
 כנציג המזמין.

 בכל מקרה הקבלן חייב לבצע רק את הוראות המפקח שניתנו לו בכתב.
 הקבלן לא יבצע הוראות של כל גורם אחר, אלא אם ניתנו בכתב ע"י המפקח כאמור.

 לוח זמנים ודרכי ביצוע מועדי ביצוע,  23
 

  14.5תוך תסתיים לכל המאוחר ו יום קבלת צוימים מ 7בתוך תקופת ביצוע העבודה תחל 
כאשר הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין ויושלמו לכל המאוחר    )חודשים קלנדריים(  חודשים
 . 15.08.2020עד ליום 

 
 שלבי הביצוע 23.1

 

בכתב בדבר הקבלן  מתחייב להגיש לאישור מנהל הפרויקט ביחד עם הצעתו, הצעה  23.1.1
הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע   דרכי

את העבודה, אופן ההתארגנות שלו לקראת העבודה, אופן חלוקת אתר העבודה, אופן 
ההתארגנות מבחינת צוות הניהול ההנדסי, וכיו"ב. הקבלן ימציא למנהל הפרויקט 

הזמנים   ותים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוחלפי דרישתו מזמן לזמן, הסברים ופרט
האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש 

 בהם.
 

התאם ב  ההצעה בכתב שיגיש הקבלן, וכן כל ההסברים ופרטים נוספים שימסור, יהיו   23.1.2
 רשאי    לנקודות הציון שבסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני המיוחד. הקבלן 
שלבים      להציע שינויים בקשר ללוח הזמנים, למעט שינויים במועדי ביצועם של 

לשינויים     עיקריים, ואם אלה יאושרו על ידי המפקח ייערך לוח הזמנים בהתאם 
 שאושרו.

ימציא הקבלן למזמין במועד הנזכר שם לוח זמנים ממוחשב בשיטת "גאנט" , בנוסף 23.1.3
לוח הזמנים(   -לפחות )שייקראו להלן בסעיף זה  4גרסה  MSPROJECTבתוכנת 

מאושרת על ידי המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל ולפיקוח אחת לשבועיים 
א מפרט את התקדמות  לפחות, יחד עם הגשת כל חשבון שוטף, בדיסק ותדפיס, כשהו

הביצוע ואת העבודות המתוכננות לשבועיים הקרובים. לוח הזמנים יכלול פירוט מלא 
של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש בו, ויוכן על פי שלבי הביצוע, עדויות הביצוע 
ותקופות הביצוע המפורטים בחוזה. עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של 

 רבות החובה להשלים את ביצוע העבודה במועד שנקבע על פי. הקבלן על פי החוזה, ל
 

יוכן לוח הזמנים   23.1-23.3לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים   23.1.4
 "ח + מע"מ. ש 5,000ע"י המפקח, והוא יחייב את הקבלן בסכום של  

 
המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים   23.1.5

ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על 
בשינויים  23.1.3-23.1.4החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים 

ייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן יח  -המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים  
 אישורו ע"י המפקח.

 
המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למנהלים ו/או למפקח, בין  23.1.6

שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי 
 המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין.

 
  הביצוע מועדי 23.2
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מתן ימים מיום  7קלנדריים בתוך חודשים  14.5הינה בת  ביצוע לסיום כל העבודותתקופת 
כאשר הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין ויושלמו לכל המאוחר עד צו תחילת עבודה לקבלן 

עמידה בלוח הזמנים הינה מעיקרה של הצעת מחיר זו והקבלן מתחייב . 15.08.2020ליום 
ה במשמרות נוספות ותגבור עובדים ו/או קבלני משנה או עבוד לנקוט בכל האמצעים, כולל

 מפעילי ציוד, לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת לקבלן, כדי לעמוד בלוח הזמנים.
 

 תכניות לביצוע  24
 

  .הקבלן הן תכניות למכרז בלבדלהצעת המצורפות  תכניותה
ממועד צו התחלת עבודה או תכניות מאושרות לביצוע, כולל פרטי ביצוע, יסופקו לקבלן החל 

 ל בהתאם ללוח הזמנים המוסכם.ובמועד מוקדם ככל האפשר, הכ
לביצוע ימסרו לקבלן בשלבים. דבר זה לא יהווה לקבלן עילה לתביעה כספית או  תכניותה

                          להארכת לוח הזמנים.
על סמך תכניות לביצוע מודגש בזאת שהזמנת החומרים והציוד תבוצע על ידי הקבלן ורק 

 .ומדידות באתר
 

 
 עדיפות בין מסמכים 25

 
בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך  25.1

אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, כמפורט בפרק המבוא, תגבר ההוראה הקובעת 
אה כאמור, יחול סדר סטנדרטים מחמירים יותר, והיא זו שתחול על הקבלן. לא הייתה הור

 .עדיפות כמפורט להלן

 
נקבע ברשימה  - לעניין הביצועסדר העדיפות בכל מקרה של דרישות סותרות בין המסמכים  25.2

 שלהלן: 
 

 כניות.ת .א

המפרט המיוחד, לרבות פרק "מוקדמות" ככל שפרק זה יהיה נפרד מהמפרט  .ב

 המיוחד.    

 כתב הכמויות.  .ג

 אופני מדידה מיוחדים.  .ד

 המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה.  .ה

 לביצוע העבודות.  חוזה .ו

 תקנים ישראליים.  .ז

 מפרט מע"צ.   .ח

 תקנים זרים.  .ט

קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה למען הסר ספק יובהר כי, כל הוראה במסמך 
 שבמסמך הבא אחריו.

 
 

נקבע ברשימה   -  תשלוםלעניין הסדר העדיפות  בכל מקרה של דרישות סותרות בין המסמכים   25.3
 שלהלן: 

 
 כתב כמויות לענין עבודות למדידה ונספח התמורה לענין עבודות אחרות.  .א

 אופני מדידה מיוחדים.   .ב

מפרט המיוחד, לרבות פרק "מוקדמות" ככל שפרק זה יהיה נפרד מהמפרט  .ג

 המיוחד. 

 תוכניות.  .ד
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 לביצוע העבודות.  חוזה .ה

 המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה.   .ו

 מפרט מע"צ.   .ז

בהר כי, כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה למען הסר ספק יו
 שבמסמך הבא אחריו.

 
 העדיפות המפורט לעיל בהסכם זה גוברת על האמור בכל מסמך אחר.סדר  25.4

קבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התכניות והמסמכים שיקבל מאת המועצה ו/או המפקח ה 25.5

מיד לאחר קבלתם, להביא לתשומת ליבו של המפקח כל אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או 

טעות שמצא בהם או כל טעות במידות ולדרוש מהמפקח הוראות בקשר לאי ההתאמה ו/או 

מצא כאמור במועד, ישא הקבלן בכל עלות, הוצאה  אי הבהירות ו/או הטעות. במקרה שלא

או נזק בגין כך, אלא אם הוכיח כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את אי ההתאמה ו/או 

 אי הבהירות ו/או הטעות או אם דרש הוראות מבעוד מועד מהמפקח ולא קיבלן  . 

 

ת, או שהיה הקבלן גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחר 25.6

מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו  

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב,  -אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה 

לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. המפקח גם יכריע אם יש לדעתו 

בין הוראות המסמכים השונים, אם לאו. עד לקבלת הוראת המנהל יעכב הקבלן את  סתירה

ביצוע חלק העבודה אשר בגינו נזקק לפנייה כאמור. לא הסב הקבלן את תשומת לב המפקח 

כאמור או לא עיכב את העבודות ונהג לפי ראות עיניו, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן 

סילוק והקמה מחדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של  לנהוג אחרת, לרבות תיקון, פרוק,

המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או 

 דרישות או טענות בשל כך שנהג אחרת, כאמור, או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור. 

 

וך כדי ביצוע העבודה, הוראות, המנהל וכן המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, ת 25.7

 לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה.

 

תחייבנה   25.6או  ו/  25.5הוראות שניתנו על ידי המנהל ו/או המפקח בהתאם לסעיפים קטנים   25.8

על תתי סעיפיו   45סעיף את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור ב

 .לחוזה זה

 
כי בכל מקרה ונסיבות, לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה או מחיר  מוסכם בין הצדדים 25.9

מעבר למחיר החוזה, גם בעקבות קבלתן של הוראות מאת המפקח ו/או המנהל, כאמור לעיל, 

וזאת אם לא ניתן לכך אישור של המועצה, מראש ובכתב. הקבלן ידאג לקבל אישור, בכתב 

יעדר אישור כאמור, לא תחויב המועצה בכל ומראש, לכל תוספת חריגה למחיר החוזה, ובה

תשלום נוסף לקבלן, מעבר למחיר החוזה, ולא תישמע כל טענה של הקבלן לפיה העבודות 

בגינן הוא דורש תשלום נוסף בוצעו על פי הוראה של המפקח ו/או של המנהל. במקרה של 

דים יבררו מחלוקת לגבי דרישות הקבלן לתשלומים כאמור יבצע הקבלן את העבודה והצד

 .את המחלוקת לגבי התשלומים המגיעים לקבלן באופן המפורט בהסכם זה להלן
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 השגחה מטעם הקבלן  26

 

באתר העבודות   במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין, חייב הקבלן להיות מצוי 26.1
 מוסמך.עבודה -ולהשגיח ברציפות על ביצוען, או להעסיק באופן תדיר לצורך כך  מנהל

 

מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון את אישורו המוקדם של  26.2
המזמין, אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק 

ינתנו למנהל העבודה מאת המזמין, או המפקח, דינם כדין ילכך. כל ההוראות או הביאורים ש
 רים שניתנו לקבלן עצמו.הוראות או ביאו

 
הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים המתקנים וכיו"ב מפני  26.3

כל נזק ו/או גניבה ו/או וונדליזם וכד', ממועד קבלת החזקה באתר ועד למועד מסירת העבודה 
 למזמין. 

 
תה אלה אם דרוש הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתרי העבודה ובסביב 26.4

 הדבר לצורכי העבודה והמזמין התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.
 
  בטיחות וגהות בעבודה 27
 

בדגש  הדרושים להגנת העובדים ושאר הקבלנים וזאת בטיחותםהקבלן ינקוט בכל אמצעי  27.1
חמור על הקפדה ויישום דרישות הבטיחות על פי כל הרשויות המוסמכות, וכל זאת על חשבון 

 בלי כל תשלום מיוחד.הקבלן ו
 

הקבלן יקפיד במיוחד ויהיה אחראי על בטיחותם של הולכי הרגל ויבצע הגנות ככל הנדרש  27.2
 עפ"י תקנות הבטיחות.

 
הקבלן ישתף פעולה עם קבלני משנה מטעם המזמין יהיה אחראי כקבלן ממונה, על בטיחותם  27.3

המזמין. במידה ויעבדו באתר של קבלני המשנה בין אם מונו מטעמו ובין אם מונו מטעם 
קבלני משנה מטעם המזמין או מטעם הקבלן, יעבדו כולם תחת אחריותו המקצועית של 

 הקבלן בנושא הבטיחות.
 

 כלליות. הנחיות בטיחות -מצורף מסמך ו' 27.4
 

 
 תיאום עם גורמים אחרים  28
 

עים הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך כדי שיתוף פעולה ותיאום עם כל הגורמים הנוג
 המזמינה, והמפקח, ופעילות קבלנים אחרים באתר.  מועצה אזוריתבדבר ובכללם נציגי ה

כן מצהיר הקבלן שידוע לו שלפי אישור המפקח ייתכן ויבוצעו במקביל לעבודתו בשטח, 
 ידי קבלנים אחרים של המזמין. -עבודות אחרות על

  להארכת לוח זמנים.כל הנאמר לעיל יבוצע ללא תמורה נוספת ולא יהווה עילה 
 

 שלט באתר העבודה 29
 

, לפי מ'  2.00/3.00שלטים במידות  מספר עם תחילת העבודה יתקין הקבלן בכניסות לאתר
שבהם יצוינו הפרטים של הקבלן, קבלני משנה, היזם, הפיקוח והמתכננים. דרישת המפקח, 

 ל לפי סקיצה שתימסר לקבלן ע"י המפקח עם תחילת הביצוע.והכ
השלטים והתקנתם כלולים במחירי החוזה ולא תשולם כל תוספת עבורם. השלטים מחיר 

 יפורקו בתום העבודות על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 

 מקום ביצוע העבודה 30
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, דרכי הגישה לאתר העבודה יתאפשרו רק באופן כזה שלא יפגע בדרכי הגישה מובהר כי 30.1
, ובתיאום ואישור מראש של המזמין, והכול תוך שמירה על ולרכבים הולכי הרגלהקיימות ל
 .  תושביםבטיחות ה

 
מטעמו  מוסמך בטיחות יועץ הנחיית"פ ע, במתחם בטיחות הסדרי לבצע הקבלן על 30.2

 . במבנה הסדירה הפעילות המשך להבטחת,  ובפיקוחו
 

כל עלויות הפיקוח, במידה ויידרשו ע"י גורמי החוץ, כלולות במחיר העבודה ועל הקבלן  30.3
 להתחשב בכך בעת הגשת הצעתו.

 שירותי עזרה ראשונה  31

 
 הקבלן ימציא ויחזיק במצב המתאים לשימוש מידי, ציוד של עזרה ראשונה. 

 

 זכות גישה  32

 
אחר שהורשה לכך ע"י המזמין, תהא באופן תדיר זכות כניסה למזמין, למפקח ולכל אדם 

 לאתר העבודות, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה חופשית זו.

 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  33
 

לפי הוראות המזמין, יהא חייב הקבלן, ללא כל תשלום נוסף ע"י המזמין, לאפשר לכל אדם 
ן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן באתר העבודות או או גוף אחר שהמזמין התקשר אתם וכ

בסמוך אליהם, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן לתאם 
פעולה עם קבלנים אלו ולאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים 

תשלום מתקבל על הדעת  ובמיתקנים שהותקנו על ידיו, אולם הקבלן יהיה רשאי לדרוש מהם  
כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש  
בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המזמין את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית 

 ותחייב את הקבלן.
 
 ניקוי סופי  34

 
בניין,   ישייר, מכל פסולת עבודותמקום הבגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את 

 וחומרים אחרים שהובאו למקום, ולהשאיר את מקום הבנין נקי לשביעות רצון המפקח.
כמו כן יסלק הקבלן את כל המחסנים והצריפים ויסתום את כל הבורות, התעלות ויישר את 

 כל קפלי הקרקע שנעשו לצרכי בניה.
 

  שמירה על איכות סביבה 35

 
ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י הקבלן 

המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. במידה ולא יבצע 
 זאת הקבלן, רשאי המזמין לבצע את הנ"ל ולקזז את ההוצאה מהתשלומים המגיעים לקבלן.

 
 

    הגנה בפני נזקי אקלים 36
 

ך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה, במהל
, רוח, אבק, תשיטפונוהציוד ,הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, 

 שמש, וכו'.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה 

  למקום שיקבל את אישורו של המפקח. וירחיקם במהירות המרבית
ל באופן ובתוקף שיהיו לשביעות וכל אמצעי ההגנה ינקטו ע"י הקבלן, על חשבונו הוא, והכ

 רצונו המלאה של המפקח.
כל נזק שיגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, 

 ולשביעות רצונו המלאה.  מפקחיתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות ה
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להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, 
 .ח עליוןולא ייחשבו ככ

 

 וביטוח אחריות  37
 

 ושיפוי  אחריות 37.1
 

 ו, כולו או מקצתו, לרשותהעבודות מסירת החזקה באתרמיום  37.1.1
התחלת עבודה ו/או ממועד חתימת ו/או ממועד מתן תחילת צו של הקבלן 

הקבלן אחראי   , יהאהשלמהועד למתן תעודת  )המוקדם מבן המועדים(    ההסכם
 נגרםלעבודות שבכל מקרה של נזק . הןולהשגחה עליהעבודות לשמירת לבדו 

בהקדם  והא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבוני, ויד-במישרין או בעקיפין על
העבודות במצב תקין ומתאים בכל   יויה  ,למתוהאפשרי ולהביא לידי כך שעם הש 

  החוזה. להוראות הםפרטי
ידי הקבלן תוך כדי עבודות -תחולנה גם על כל נזק שנגרם עלהוראות סעיף זה 

בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת   ויד עלתיקון ובדק שבוצעו 
 . העבודות

 תיערך ה שבאתר שמירה על פי דרישות פוליסת ביטוח ההקמ יחזיק הקבלן
 עבודות.ל
 

, כשומר של הציוד, המטעמו/או מי ו המזמין חשביי, כי בכל מקרה לא יודגש
 לעניין, כולם או חלקם, םאו תכולתעבודות ו/החומרים, הכלים, העבודות, ה

 .או אחריות על פיו 1967 זחוק השומרים, תשכ"
 

של המזמין ו/או  ובשמ לזמןהמזמין ו/או כל אדם ו/או גוף מאוגד הפועל מזמן  37.1.1
ו/או  לנספחיובכל העניינים המפורטים או הנוגעים לחוזה זה ו/או  ומטעמ

לביצוע העבודות ו/או לאופן ביצוען לא יישא בכל אחריות או בחבות כלשהי לכל 
הבאים מטעמו ו/או לצד שייגרם לקבלן ו/או למי מזק, פגיעה ו/או אבדן ו/או נ

הקבלן מוותר שלישי כלשהו ו/או לפרויקט במהלך ו/או בקשר עם העבודות. 
 . המפורטים לעיל מהענייניםהנובעת  למראש על כל עילת תביעה נגד הנ"

 

היה לבדו  י ונספחיו, מוסכם, כי הקבלן ההסכםהוראות  מכלליותלגרוע  מבלי 37.1.2
ו ו/או לעובדי  למזמיןשייגרם  ו/או נזק  או רכוש ולכל אובדן  /ואחראי לכל נזק גוף  

של מי מהם ו/או לכל צד שלישי,   יולחליפו/או  וו/או למורשיו ו/או לשלוחי
  ו המשנה של קבלניקבלן ו, ו, מורשיו, שלוחיו, עובדיועצמ לרבות הקבלן

 אליהןועובדיהם, כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל בביצוע העבודות ו/או בקשר 
קבלני המשנה הקבלן, או /ו וו/או מורשי וו/או שלוחי ועל ידי הקבלן ו/או עובדי

למרותם   הנתוןו/או עובדיהם ו/או קבלנים מיוחדים ו/או עובדיהם ו/או כל    לוש
 .וטעמוכן על כל אדם ו/או גוף הפועל עבור הקבלן ו/או מ

ו ו/או הבאים מטעמ  יוחליפו/או  המזמין  לשפות את  לפצות ו/או  מתחייב    הקבלן 37.1.3
ו/או  ממעשהבגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם למי מהם כתוצאה  וו/או מכוח

,  והמזמין ו/או מי מטעמ  במקוםתחייב לשלם כל סכום  הקבלן מממחדל כאמור.  
 ומיד עם דרישת  מזמיןלשלם  דרש לכך על ידי המזמין ליי, או אם  יועל פי הוראות

 הוצאותהראשונה, בתוספת ריבית מרבית על פי הוראות הדין, ובתוספת 
שהוציא המזמין בקשר לאובדן ו/או לנזק כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור 

על פי האמור לעיל מכל   ורשאי לקזז את הסכומים שיגיעו ל  המזמיןהיה  תלעיל,  
ו/או  הסכםזכאי הקבלן בכל עת שהיא על פי ה היהיתשלום או סכום לו 

 . זה הסכםלהשתמש בערבות שנתקבלה מהקבלן על פי 
 

תוך כדי ביצוע העבודות הסבירים והמקובלים נקוט בכל האמצעים יהקבלן  37.1.4
למניעת כל פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות 

ן אחראי כלפי המזמין לכל נזק השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. הקבל
או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו, לרבות דרכים מכל סוג, מדרכות, רשת 

שבוצע עקב מעשה ו/או וכיוצ"ב,  , תקשורתמים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון
, לשביעות רצון ווכל נזק כאמור יתוקן על חשבונמחדל שלו ו/או של מי מטעמו, 

 .ו/או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש ניזוקהמזמין, ו/או כל אדם 
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, מיום מסירת החזקה באתרי מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור לעיל 37.1.5

באתר ביצוע העבודות   ומתחייב הקבלן לספק על חשבונהעבודות, כולן או חלקן,  
, ולנקוט בכל אמצעי זהירות לביטחון בדין שיהיה דרושסביר כל אמצעי מיגון 
העבודות, לביטחון הנמצאים שם, לביטחון המוזמנים  העובדים באתר

ולהבטחת הרכוש המצוי בו בכל זמן ובכל  , לביטחון עוברי אורחוהמזמינים
 מקום שיהיה צורך בכך.

 
 אחריות לנזקי גוף או רכוש  37.2

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי  37.2.1

זק שיגרם לעצמו, לרכושו, לעובדיו, לשולחיו, ולכל לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נ
הבאים מטעמו ו/או למזמין ועובדיו ו/או לצד ג' כלשהו, עקב או כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או מי הפועל מטעמו, וכן לכל נזק 
שיגרם עקב ביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בכך, על ידי הקבלן ו/או מי הפועל 

 ו מטעמו, בין באתר העבודות ובין מחוצה לו. בשמו א
 

נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי  37.2.2
מטעמו במסגרת ביצוע העבודות ו/או בגין אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק להם 
אחראי הקבלן כאמור לעיל, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם,  
לרבות בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר לדרישה 

 האמורה. 
 

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל,  37.2.3
יחשב סכום זה בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי 
 הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן. 

 
אובדן שנגרם ע"י הקבלן גם תוך הוראות סעיף זה תחולנה על כל נזק, פגיעה או   37.2.4

ידו בתקופת הבדק )כולל תקופת -כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק, שיבוצעו על
 הבדק המוארכת( לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק ז' להלן. 

 
 אחריות לעובדים 37.3

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין, יהא הקבלן בלבד האחראי הבלעדי  37.3.1

ונה ו/או נזק שיגרם לעובדיו, לשולחיו, ולכל הבאים מטעמו, לכל אובדן ו/או תא
לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו, ו/או לעובדי המזמין, עקב או כתוצאה ממעשה 

 ו/או מחדל שלו ו/או מי הפועל מטעמו, במסגרת ביצוע העבודות.
 

הקבלן מתחייב לשלם דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  37.3.2
הנמצא בשרותו של הקבלן, לרבות בשרותם של קבלני משנה מטעמו של  אחר

 הקבלן, עקב או כתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות. 
 

שולם ע"י המזמין סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו בהתאם לאמור לעיל,   37.3.3
הוצאות ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום ששילם, וסכום זה יחשב בצרוף ה

המשפטיות והאחרות שנשא בהן בקשר להן, כחוב שהקבלן חייב למזמין על פי 
 הוראות הסכם זה. המזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום שיגיע לקבלן. 

 
 

 ואחריות המוצראחריות מקצועית  37.4
 

הקבלן יהי אחראי כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צדדים שלישיים,  37.4.1
בגין כל נזק שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה 
משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחת חובתו המקצועית ו/או כתוצאה 

 ם ו/או מטיב לקוי. מביצוע לקוי ו/או משימוש בחומרים ו/או באביזרים לקויי
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אחריותו של הקבלן כאמור לעיל, תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית  37.4.2
 שיתגלה לאחר סיום תקופת החוזה.

 
יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס  הקבלן 37.4.3

ו/או הוצאה שהמזמין יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות 
. שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו הקבלן

 למזמין, וישולמו לו מיד על ידי הקבלן, עם דרישה ראשונה.
 
 

 אחריות לנזק סביבתי  37.5
 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת ההפעלה לא תהיה פגיעה  37.5.1
שלא לצורך באיכות הסביבה ו/או בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא 
לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או 

ח את ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטי
 האמור לעיל. 

 
כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך,  37.5.2

שביל, מדרכה, וכן לרשת המים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל 
תשתית קרקעית או עילית אחרת )להלן: "התשתית"(, תוך כדי ביצוע העבודות, 

בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בין באתר העבודות ובין מחוצה לו, 
 בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן. 

 
הקבלן מתחייב לתקן את הנזק ו/או הפגיעה בתשתית כאמור, באחריותו ועל  37.5.3

חשבונו, ובאופן היעיל ביותר, ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית 
 שניזוקה. 

 
תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר  37.5.4

העבודות, מתחייב הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת 
הרלוונטית, כגון: חברת חשמל, בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיוצ"ב, ולנקוט בכל 

 אמצעי ההגנה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
 

   ביטוח ע"י הקבלן 37.6

 

ממועד   ,על פי דיןאו  /ו  על פי הסכם זה  הקבלן  תוהתחייבויולגרוע מאחריות    מבלי 37.3.1
או ממועד תחילת ביצוע העבודות ו/או כניסה לאתר העבודות, תחילת הסכם זה 

, על חשבונו, בין בעצמו ובין באמצעות לערוך ולקיים  הקבלןמתחייב    לפי המוקדם
את הביטוחים  כדין בישראל, חברת ביטוח מורשית אצל  הקבלן מטעמו,

להסכם ומהווה חלק  נספח ב''המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 
ביטוחי ": )להלןבלתי נפרד ממנו ואת הביטוחים המפורטים בנספח ד' להלן 

ההסכם,  פי -עלההתקשרות משך כל תקופת ל וזאת  (""הביטוחיםו/או  הקבלן"
שנים נוספות מתום   7משך ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר ל

 תקופת ביצוע העבודות . 
 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר  37.6.2
ל"מועצה אזורית דרום השרון ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או לועד שייגרם 

, או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד/"( והמועצה אזוריתמקומי צור יצחק )להלן: "
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע 
העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם 

 נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
 

או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב /מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו 37.6.3
המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח לבצע על חשבונו את הביטוחים 

 : משך כל זמן העבודהבולקיימם  המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב,

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים  37.6.4
 המקובלים במועד החתימה על החוזה. מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט
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 זמין מהקבלן ימציא לולפני שהמזמין יחתום על החוזה,  במעמד חתימת ההסכם,  37.6.5

 כנספח ב.בנוסח המצורף לחוזה  אישור עריכת ביטוח
 

יום לפני תום תוקפו  15" אישור חדש, לפחות  מועצה אזוריתהקבלן מתחייב להמציא ל"
 מחייב זאת.של כל אישור, כל עוד החוזה 

 
הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע  37.6.6

 ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, כנזכר לעיל.
 

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן  37.6.7
לפעול למימושן  זורית" וכן  להודיע על כך מיידית ל"מועצה אביטוח    בקרות מקרה

 של הפוליסות.  
 

 הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית, עפ"י כל הפוליסות.  37.6.8
 

   ביטוח ע"י המזמין על חשבון הקבלן 37.7

 
מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או אם לא ימציא הקבלן 

ביטוחיו או מי מהם ו/או בגין חידושם במועד, או את אישור עריכת הביטוח בגין עריכת 
אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור להוראות הסכם זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא 
חייב, לפי שיקול דעתו, לערוך את הביטוחים כאמור, כולם או מקצתם, על חשבונו, מבלי 

או לפטור את הקבלן שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו  
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הקבלן ישפה את  -מאחריות כלשהי המוטלת עליו על 

המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בכל סכום ששילם המזמין כדמי ביטוח עבור הקבלן 
כאמור. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת הקבלן על פי הוראות הסכם 

 זה.
 
 
 פוט סמכות שי 38
 

מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית משפט המוסמך במחוז  38.1
לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע   תמרכז לפי העניין, תהיה סמכות השיפוט הייחודי
 בין הצדדים בקשר לחוזה זה, פירושו או ביצועו.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא  38.2

  תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
 
 
 עובדים 39

 

 הקבלן אספקת עובדים של  39.1

 
ההשגחה  מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודות, אתהקבלן 

 עליהם, ואת אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בהעסקתם.
 

 העסקת פועלי שטחים ופועלים זרים  39.2
 
הקבלן רשאי להעסיק פועלי שטחים ופועלים זרים רק במידה ויש להם את כל   39.2.1

על עובדים אלו יחול בכל  האישורים הנדרשים מאת הרשויות המוסמכות להעסקתם.
 מקרה דין העבודה הישראלי.

 
אפשרות שניתנה להעסקת עובדי שטחים ו/או פועלים זרים לא תהיה עילה לפיגור  39.2.2

ועיכוב בלוח זמנים במקרה ויוטל סגר או עוצר לגבי פועלי שטחים או גירוש לגבי 
 הזרים. הפועלים 
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 על הקבלן להיערך מראש לאפשרות זאת.  39.2.3

 
העסקה של פועלי שטחים ללא האישורים הנדרשים תגרור קנס בגין כל יום וכל פועל   39.2.4

 ₪ ליום לפועל.  1,000 -כאמור בהתאם לשיקול דעתו של המפקח ולא פחות מ

 
 אספקת כוח אדם ותנאי העבודה 39.3

 

ואחרים, במספר הדרוש, לשם ביצוע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים  39.3.1
העבודות, תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ו/או בהזמנת העבודה מעת לעת, וכן 
מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג לכך, שמנהל עבודה מוסמך יהיה במקום ביצוע 
העבודות בשעות העבודה, על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו 

ת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה הוראות, שהוא רשאי לת
 למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה לקבלן.

 

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים, שיועסקו על ידיו בביצוע העבודות ויקיים תנאי  39.3.2
עבודה נאותים, בהתאם לקבוע על ידי המזמין המקצועי, המייצג את המספר הגדול 

עובדים במדינה באותו ענף והמקובל באזור בו מבוצע הפרויקט, ויהא  ביותר של
אחראי לכך שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל. 
הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו/או 

שולב[, הקשורים להעסקתם, וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי ]נוסח מ
 . 1968 -תשכ"ט 

 

בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, היתר או רישיון על פי דין, חייב הקבלן  39.3.3
 להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון, ההיתר או הרישום. 

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  39.3.4

עבודה, וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות  הדרושים למניעת תאונות
העובדים ורווחתם כנדרש על פי כל דין. וזאת מבלי להטיל עליו אחריות כלשהי 

 ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן.
הנאמר בסעיפים הנ"ל בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש  39.3.5

 המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.כמטיל חובות על 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי,  39.3.6
וכי לא ישררו בין המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו, וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה 

יחסי עובד מטעם הקבלן ו/או עובדיהם ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן, 
מעביד מכל מין ו/או סוג שהוא. על אף האמור לעיל, אם בניגוד לכוונתם המפורשת 
של הצדדים, יקבע כי שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו 
ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק 

 שיגרמו לו בשל כך.
 

   עם הקבלןהשגחה מט 39.4
 

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כח אדם לניהול מקצועי והנדסי  39.4.1
על ביצוע העבודות, לרבות מנהל עבודה מוסמך )להלן: "כח אדם ניהולי"(. כח 
האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות 

 נשוא חוזה זה.  דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה
 

הקבלן מתחייב כי כח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר העבודות, וינהל את כל  39.4.1
 העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 
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המזמין או המפקח, יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי כח האדם  39.4.2
הניהולי, ימלא הניהולי, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר כח האדם 

הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת 
כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות 

 דרישת החלפה כאמור. 
 

כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המזמין למי מכח האדם הניהולי, ייחשבו  39.4.3
לקבלן עצמו. מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של כח האדם הניהולי כאילו ניתנו  

או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי 
כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן 

 לביצוע נכון ומלא של העבודות בהתאם לחוזה זה.
 

 הרחקת עובדים מאתר העבודות 39.5
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם 
המועסק על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות קבלן משנה ועובד המועסק על ידי קבלן משנה, אף 

התנהג אותו אדם שלא אם הסכים המזמין בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המזמין או המפקח  
כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא מבצע ברשלנות את תפקידיו. אדם שהורחק לפי 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע  -דרישה כאמור 
מוסכמים מראש העבודה. אי מלוי הוראות סעיף קטן זה, תחייב את הקבלן בפיצויים מותנים ו

 ליום לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.
 
 
 ציוד חומרים וביצוע באורח מקצועי   40
 

 דמי בדיקת דגימות  -טיב החומרים והמלאכה    40.1
 

 במחיר החוזה ים, ללא תמורה נוספת ונכללעל הקבלן יםחלדמי בדיקת דגימות,  40.1.1
מהתמורה הכוללת של  0.7%כאשר הבדיקות עצמן יבוצעו ע"י המועצה וזאת בניכוי 

 "דמי הבדיקות"(. -העבודה המגיעה לקבלן )להלן
 

 כלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל:הבדיקות הלהלן  40.1.2
 

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות  40.1.2.1
 האספקה. 

 
 תיו )נוחות בעבודה, חיסכון וכו'(.דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרו 40.1.2.2

 
דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים  40.1.2.3

 לדרישות החוזה.
 

 בדיקת בטונים. 40.1.2.4
 

 .בדיקות לברגי עגון ולאיכות פרופילי הפלדה 40.1.2.5
 

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. 40.1.2.6
 

לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מבלי נתונה ההחלטה הבלעדית מזמין ל 40.1.3
כנדרש  -שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה 

 בסעיפי החוזה.
 

מהתמורה הכוללת  0.7%נכה מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין י הקבלן 40.1.4
 .המגיעה לו בגין ביצוע העבודה
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להשתמש בחומרים ומוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן הקבלן מתחייב  40.1.5
השגחה. חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגבם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו 
וחומריו אינם בעלי תקן או סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד 
בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או סימון ההשגחה 

 המתאים.
 

 -בדיקה נוספת שתידרש ע"י המזמין ו/או נציגיו כל על חשבונו הקבלן יבצע 40.1.5.1
 המפקחים והמתכננים, ממכון התקנים או מעבדה מוסמכת שוות ערך.

 
 

   חומרים, מוצרים, ציוד וביצוע )כללי( 40.2

 
כל החומרים, האביזרים, והמוצרים אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים, בלתי 
משומשים, ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, 

 ובהעדרם לדרישות התקנים הזרים המתאימים.
ודה ע"י הקבלן ועל חומרים ו/או מוצרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העב

  חשבונו.
וע, טעון אישור  כל הציוד, המיכון וכלי העבודה, אשר בדעת הקבלן להשתמש בהם לביצ

 )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד  הביצועהמפקח לפני התחלת  
וכד', כולו או בחלקו(, ציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל 

 תכניותות תבוצענה על פי פרטי הויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. כל העבוד חשבונו
מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרט והתקנים לשביעות רצון המפקח. כמו כן ובאורח  

קים, צווים, או תקנות ברות תוקף תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלליות בחו
מטעם כל רשות מוסמכת אשר הקבלן שימציא לידי המפקח אישור בכתב על התאמת  

לן מתחייב להמציא אישור כזה העבודה או על חלק ממנה, לדרישות אותה רשות והקב
 באם יידרש.

 
 סילוק פסולת  40.3

 
הרחקת פסולת מכל סוג שהוא ועודפי עפר תעשה אל מחוץ לאתר הבניה, לאתר שפיכה 

 .הרשויותמאושר ע"י 
 .רשויותהפסולת לאתר המאושר יעשה בהתאם להוראות ה נויפי

 לן.                                                                                                 קבלת האישורים וכל ההוצאות החלות בקיום הוראה זאת, חלות על הקב
 מודגש בזאת שבכל מקרה מקום השפך על אחריותו הבלעדית של הקבלן.   

הקבלן יציג למפקח ו/או נציג המזמין את התעודות המעידות על פינוי החומר לאתר 
 השפיכה.

 
 

 מעברים, דרכים וכו' פיגומים,  40.4
 

הקבלן יקים על חשבונו פיגומים, מערכות תימוך, דרכי ושבילי גישה, מעברים מורמים, 
סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה. מתקנים 
ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו. 

להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או להחליפם תוך התחשבות עם הוראות יש 
 הבטיחות ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף.

באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות,   איישהקבלן 
 עדי.יתקן את הנזקים, הן הישירים והן העקיפים, על חשבונו הבל

 

  הציוד 40.5
 

המכונות, המכשירים וכל הציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם 
כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפקח לגבי טיבה ואיכותה. הציוד יסופק 

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים  ויוחזק
יבות רציפות יות. עניין זה חל במיוחד על עבודות החבמקום, בשל תקלות מכני הדרושים
 של ביצוע. 
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ציוד אשר לדעתו של המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות 
המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח זמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב מכני תקין 

 חר מתאים לדרישות.יסולק ממקום העבודה ע"י הקבלן על חשבונו, ויוחלף בציוד א
ל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע ,יימצא במקום בכמות ובאיכות חלא יו

 הנדרשים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
 
 
 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה  41

 
 מועד התחלת ביצוע העבודות 41.1

 
מאת  ה בכתבהוראימים קלנדריים מיום קבלת  7תוך הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ב

ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמתן, תוך התקופה   "צו התחלת עבודה",, שתקרא  המזמין
שנקבעה בצו, ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים בצו, פרט אם קיבל מאת 

 המזמין הוראה מפורשת אחרת בכתב.
 
 

 העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן  41.2

 

ביבתו, רואים את הקבלן כמי שבדק לפני הגשת הצעתו כמי שבדק את אתר העבודה וס 41.2.1
את דרכי הגישה, תנאי העבודה, מיקומם של מערכות תשתיות באתר העבודה ואת כל 
הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על ביצוע התחייבויותיו. וכי לא תהיה 

 לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בענין.
 

והתת קרקעיים מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יבדוק את מקום המתקנים העל  41.2.2
ובין שאינם מסומנים.  תכניותהקיימים בשטח ככל שיישנם, בין שהם מסומנים ב

הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים מהמזמין אולם אין המזמין 
אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה, ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים ודרכי 

 ת הקיימות.הזהירות כדי למנוע מפגעים בתשתיו
 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד  41.2.3
המזמין לרשות הקבלן את אתר העבודות, או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המזמין, 
להתחלת ביצועו העבודות והמשכן בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות. לאחר 

לזמן חלקים נוספים מאתר העבודות, הכל כפי    מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן, מזמן
שיידרש מעת לעת לדעת המזמין לביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי 

 ההתקדמות האמורים.
 

אין המזמין מתחייב בזאת לתת לקבלן את כל אתרי העבודות, ביצוע העבודות יהיה  41.2.4
דעתו הבלעדי בין העבודה שאושרה. המזמין יהא רשאי על פי שיקול  תכניתבהתאם ל

אם ממגבלת תקציב ובין אם משיקולים אחרים להפסיק ו/או לעצור את מהלך ביצוע 
העבודה ו/או לבצע עבודה חלקית ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה 

 בהקשר לכך.  
 

ודגש, כי בשל העובדה שהעבודה נעשית מעל בי"ס פעיל, יחולו כל הנחיות מבהר ומו 41.2.5
)א(, כ"א בשבט התשע"ג,  6משרד החינוך, כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעג/

 :, וכן ההנחיות הבאות2013בפברואר  01
 

הקבלן יפעל עפ"י הנחיות המפקח ו/או מהנדס המועצה ו/או ממונה הבטיחות על  א.
 המועצה וכל גורם מוסמך אחר.

וגורם מבית הספר סיור בשטח בכל יום לפני תחילת העבודות יערכו מנהל העבודה   ב.
 .בית הספר ויוודאו שאין תלמידים בשטח המוגדר.  הנ"ל ייחתם בטופס ייעודי

בסיום כל יום עבודה יערך סיור של ממונה הבטיחות על מנת לוודא שאין מפגעים  ג.
 .בשטח בית הספר הנ"ל ייחתם בטופס ייעודי

 .מטר 4מבודדים בגובה שטח ההתארגנות העבודה יגודר בלוחות  ד.
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מטר למניעת נפילת  3בהיקף מבנה בית הספר תותקן "חצאית" באורך  ה.
חפצים/חומרי בניין לשטח בית הספר בכל יום יבדקו מערכות הבטיחות במתחם  

 העבודה
כל הפועלים יהיו בעלי אישורי ביטחון מתאימים לרבות היעדר עבירות מין. מנהל  ו.

 דק של כל אדם הנכנס למתחם העבודההעבודה יערוך רישום מדוק
 .במהלך כל שעות העבודה יהיה נוכח באתר ממונה בטיחות מטעם הקבלן ז.
בזמן עבודות בתוך מבנה פעיל )דוגמת ביצוע גרמי מדרגות וכו'( יוקמו מחיצות גבס  ח.

 .אטומות לחציצת  אזורי העבודה
 .ודהאזור ההתארגנות של הקבלן יהיה נעול במשך כל שעות העב ט.
אסורה בהחלט כל אינטראקציה עם תלמידי/עובדי מוסדות החינוך למעט גורמים  י.

 רלוונטיים
 כלל העובדים באתר יהיו בעלי אמצעי מיגון אישי לרבות קסדה ואפוד זוהר. יא.

 

 מועד סיום העבודות  41.3

 

)ימי לוח(, דשים  חו  14.5לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע בצו,  מתחייב  הקבלן   41.3.1
 . 15.08.2020כאשר הכיתות והמעבדות יימסרו למזמין ויושלמו לכל המאוחר עד ליום  

 
"המתקן"( לשביעות רצונו  –קבלת תוצרי העבודה )להלן  –מועד סיום העבודה משמעו 41.3.2

כל תשתיות על בסיור תיבדקנה  .סיור קבלהשהתקיים של מהנדס המועצה, לאחר 
כלורינציה וכדומה , יציג בדיקות קווים . הקבלן מתפקדות ומחוברותויוודא כי הן 

 לאחר הצבת המבנה וכיוצ"ב. ככול שיידרש לקבלת אישור אכלוס

 
כי המתקן התקבל במפורש ייערך פרוטוקול ויצוין בו  –יובהר, כי לאחר סיור הקבלה  41.3.3

לשביעות רצונו של המהנדס. כל הגדרה אחרת, לא תיחשב כהסכמה של מהנדס 
 המועצה לקבל את המתקן.

 
כל האישורים הדרושים: את  שיכללו –הקבלן תיקי מתקן יעביר פני סיור הקבלה ל 41.3.4

תקנים הישראלי, מעבדות מאושרות אחרות, אישורי הג"א, כיבוי אש, מכון ה
ולכל  ספרי המתקן, לאתרקונסטרוקטור, יועץ נגישות, יועץ בטיחות ועוד וכן יגיש 

יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, בשלושה העתקים, אשר מערכת בנפרד, 
חלקי המבנים, המערכות, המתקנים, תכניות התממשקות למערכות אחרות 

 והאביזרים. 
  –כולת ספרי המתקן ותוכניות העדות ת 

עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכללו 
 . ם המפורטים להלןבהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטי

חצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, 
 . מתקני חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה

  .תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה
 .וכדומה מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקים

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת 
 .חירום ושלטי מילוט ואזהרה מוארים

 תעודות אחריות לרכיבי המתקן ותעודות ממכון התקנים וממעבדות אחרות.
 ספר טיפולים והוראות הפעלה. 

 וכל דבר הדרוש לצורך תפעול ותחזוקה כמקובל.
 

 
 לסיום העבודות ארכה  41.4

 
או סבור המזמין כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות, מחמת שינויים או תוספות, 
או מימוש העבודות שבאופציה באמצעות הקבלן או באמצעות קבלני משנה מטעם המזמין, 

ייתן המזמין  -עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המזמין מתן הארכה -מחמת כוח
העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו, בתנאי שהקבלן ביקש ארכה בכתב   ארכה לסיום

יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים, או לתוספות, או מיום שנוצרו תנאים מחמת  30תוך 
מתן הארכה מטעם המזמין משמעה אישור בכתב  עליון או תנאים מיוחדים אחרים.-כוח

 המועצה."י מהנדס המועצה וגזבר עהחתום 
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ככלל, לא תינתן ארכה להשלמת העבודות והקבלן מתחייב להשלימן במועדן,  .א

 כמתחייב מהוראות חוזה זה. 

 

ניתנה הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון  .ב

לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה 

ור, או נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מנסיבות שהובאה בחשבון כאמ

התלויות במועצה, יהא המפקח רשאי לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה 

 בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע העבודה.  

 

, תינתן ארכה מתאימה כהגדרתו בדין ח עליוןונגרם עיכוב בביצוע העבודה בגלל כ .ג

ראות עיניו ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה זאת לאחר   על ידי המפקח לפי

יום מיום שניתנה פקודת השינויים או ארעה הסיבה שגרמה לעיכוב ביצוע  30

העבודה. לעניין ארכה על פי סעיף קטן זה, יחולו הוראות סעיף קטן )ב( סיפא לעיל, 

 בשינויים המחויבים.   

 

ביצוע, כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל מובהר בזה כי, ככלל, הארכה של משך ה .ד

תשלום ו/או פיצוי מעבר לשכר החוזה. יחד עם זאת, במקרים בהם ניתנה ארכה 

)ג( לעיל, תהא המועצה רשאית,  -להשלמת העבודות, כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ישולם לקבלן תשלום נוסף, מעבר 

בגין הוצאות תקורה שנגרמו לו, כתוצאה מהארכה של משך הביצוע,  לשכר החוזה,

)ג( לעיל. סכום ההוצאות שישולמו, בהתאם לאמור -כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו

לעיל, ייקבע על ידי המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכל מקרה 

ה המפורטת ונסיבות לא יעלה על הסכום המתקבל כתוצאה מחישוב על פי הנוסח

 להלן: 

𝑄 = 𝑃[𝑇1 𝑇0 × 0.75𝐾0 − 𝐾1⁄ ] 

 

 כאשר; 

 Q הוצאות התקורה = 

  P אחוז ההוצאות, המבוטא כשבר עשרוני, כאשר במבנה סגור יעמוד אחוז =

 5%ובמבנה פתוח על   6%ההוצאות על

K0   שכר החוזה, ללא מע"מ = 

K1  סכום הביצוע בפועל, במחירי בסיס, ללא מע"מ וללא התייקרויות = 

T0   .תקופת הביצוע שנקבעה על פי חוזה זה = 

T1  תקופת הביצוע בפועל. בחישוב תקופה זו לא יובאו בחשבון תקופות של =

זמנית בביצוע העבודות, על פי חוזה זה, לרבות ארכות שניתנו לקבלן על פי  הפסקה

התקופה שבין המועד בו ניתן צו התחלת העבודה לבין המועד בו החל  חוזה זה, וכן

 ביצוע העבודה בפועל.  
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יובהר בזה כי הפיצוי, כאמור לעיל, יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל הוצאות 

הקבלן עקב הפסקת העבודות, והקבלן מאשר בזה, מראש, כי לא תהיינה לו דרישות 

בגין כל הוצאה שנגרמה לו, בין במקום העבודה כלשהן מהמועצה מעבר לסכום זה, 

 ובין מחוצה לו ולרבות הוצאות בגין ניהול מתמשך ובטלת כלים.  

 

הוראת ס"ק )ד( לעיל לא תחול במקרים בהם נגרמה התמשכות הביצוע, לדעת   .ה

המנהל, בשל נסיבות אשר תלויות בקבלן או בנסיבות אשר אינן תלויות במועצה, 

ם המועצה לקבלן פיצוי כלשהו, לרבות בגין השבתת ובמקרה כאמור לא תשל

 עובדים, ניהול מתמשך או בטלת כלים. 

 

מען הסר ספק, הצדדים שבים ומבהירים כי הנוסחה שבסעיף קטן ד' דלעיל, איננה  .ו

 , כי אם משמשת כאמת מידה מרבית לקביעת תשלום כאמור.מחייבת את המועצה

עוד מובהר בזה, כי בכל מקרה ונסיבות לא ישולם לקבלן פיצוי כפול, על פי האמור 

בסעיף זה ועל פי כל סעיף אחר בחוזה זה, לפיו זכאי הקבלן לתשלום הוצאות בגין 

התמשכות העבודה ו/או בגין שינויים בעבודה, וכל סכום אשר שולם לקבלן, כאמור, 

 ים שבסעיף זה. יקוזז מן הסכום אשר ייקבע על פי הכלל

 
דחיות או ארכות שיתן המנהל לא תהיינה בתוקף אלא אם נעשו בכתב, ואישור  .ז

לדחיית חלק מהעבודות או עבודות מסוימות, לא יהווה אישור לדחיית מועד 

 השלמת העבודה או לשינויים אחרים בלוח הזמנים.  

 

בחשבון לצורך  אם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה אחרת, תפחת העבודה שהובאה
קביעת מועד השלמת העבודה, או יתקצר משך הזמן הנדרש לביצועה, רשאי המנהל להקדים 

 . את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו

 

 קצב ביצוע העבודות 41.5
אם בכל זמן שהוא יהא המפקח בדעה, שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את  א.

העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה זה, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, השלמת 
יודיע המפקח על כך לקבלן, בכתב, והקבלן ינקוט מיד את האמצעים הדרושים כדי להבטיח 
את השלמת העבודה, תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה. הקבלן יודיע למפקח, 

יקפיד, בנקטו את האמצעים כאמור לעיל, כי הדבר   בכתב, איזה אמצעים נקט, כאמור. הקבלן
ייעשה תוך מילוי אחר כל הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות 
העבודה. החשת קצב העבודה, כאמור, לא תזכה את הקבלן בתשלום או בפיצוי נוסף מעבר 

 .לשכר החוזה
 

ן, לפי סעיף קטן )א( לעיל, אינם מספיקים  היה המפקח בדעה שהאמצעים אותם נקט הקבל ב.
כדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע בחוזה, או תוך הארכה שניתנה להשלמתה, 
יהא המפקח רשאי להורות לקבלן, בכתב, מהם האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט, והקבלן  

פיצוי  מתחייב לנקוט את האמצעים האמורים, מבלי שהדבר יזכה את הקבלן בתשלום או
  ה.נוסף מעבר לשכר החוז
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לא מילא הקבלן אחר התחייבותו, לפי סעיף קטן )ב( לעיל, תהא המועצה רשאית לבצע את  ג.
העבודה, כולה או מקצתה, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, כפי שתמצא המועצה לנכון. 

צוע העבודה, הקבלן ישלם למועצה את ההוצאות הממשיות אשר הוצאו על ידה, בקשר עם בי
, בגין הוצאות משרדיות והוצאות דומות. %12כאמור בסעיף זה, בתוספת תקורה בסך של 

המועצה תהא רשאית לקזז את סכום ההוצאות, כאמור לעיל, מכל סכום אשר היא חייבת 
ו/או תהיה חייבת לקבלן בעתיד, וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה לגבות את ההוצאות כאמור 

  .רתבכל דרך חוקית אח
 

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו, לפי סעיף קטן )ב( לעיל, תחולנה הוראות סעיף קטן )ג(  ד.
לעיל, ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע 

  .תחילה
 
 
לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה, עד למועד שנקבע, בהתאם ללוח  ה.

ם, לא יהיה זכאי לתשלום עבור התייקרויות לאחר המועד שנקבע לסיום העבודה או הזמני
חלק העבודה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים העומדים למועצה במקרה 

  .כאמור, לרבות הזכות לגבות מהקבלן פיצוי מוסכם בגין איחורים כקבוע בחוזה זה
 
מסמכי ההסכם, לרבות התכניות, לבדוק אותם ולבצע את העבודה על הקבלן לעיין היטב בכל   ו.

בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בהסכם ועבודות המבוצעות ע"י קבלנים 
   .אחרים, על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו

 
קבלן אחראי לוודא כי בכל לצורך ביצוע התיאום בין העבודות השונות כאמור לעיל, יהיה ה

עת מצוי ברשותו קובץ עדכני של כל תוכניות הביצוע המשמשות את כל אחד מהקבלנים  
והגורמים האחרים המועסקים על ידי המועצה באתר העבודה. המפקח יספק לקבלן, עפ"י 
דרישתו, תוכניות חסרות הנוגעות לעבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים ואשר דרושות 

ן לצורך תיאום בין העבודות השונות, והקבלן יקיים התייעצויות עם כל גורם רלוונטי, לקבל
  .כולל קבלנים אחרים ויועצים שונים

 
התברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך  ז.

, על חשבונו, לפרק חייב הקבלן -שהקבלן לא קיים את המוטל עליו לפי סעיף זה קטן ז' לעיל 
 ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש עבודות, הכל בהתאם להסכם ולפי הנחיות המפקח.  

 
 

 עבודה בשעות היום ובימי חול    41.5.1

היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה לפי חוזה זה בשעות   במפורשפרט אם הותנה בחוזה  .א

הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המנהל שתינתן בכתב ומראש ובכפוף 

לכל דין )לרבות קבלת כל היתר ואישור מהרשויות המוסמכות(. הקבלן מאשר כי חריגה 

לום או טענה משעות העבודה הקבועות בסעיף זה לעיל לא תזכה אותו בכל תוספת תש

 אחרת כנגד המועצה. 

אין הוראות סעיף קטן )א( לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא  .ב

הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או 

 רכוש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך למפקח

 מיד. 

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים    41.6
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לא סיים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בחוזה או עד גמר הארכה לסיום  41.6.1
בתוספת מע"מ לכל יום של   ₪ 3,000של למזמין סכום העבודות, ישלם הקבלן 

המועד כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של איחור שבין איחור 
הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין מועד סיום העבודות למעשה. סכום הפיצויים 
היינו צמוד למדד הבסיסי על פי החוזה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של 

 המזמין לכל סעד אחר על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
 

לעיל,   41.6.1טן המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף ק 41.6.2
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך 
אחרת, לרבות חילוט הערבות. אין בתשלום הפיצויים ו/או בניכויים בכדי לשחרר 
 את הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

 
בודות מתייחס למועד לסיום העבודות שנקבע יובהר כי איחור במועד השלמת הע 41.6.3

 וליתר העבודה בפרויקט בנפרד. 31.08.2020לכיתות ולמעבדות 
 

לרבות   טבלת קנסות   -נספח ה'  בנוסף לקנס בגין איחור במסירת העבודות, מצורף   41.6.4
   קנסות בשל אי עמידה בהנחיות בטיחות בעבודה.

מפורטות שלא בכל פעם שהקבלן איננו מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו  . 41.6.5
ימי  7)שאיננה הפרה יסודית( ובלבד שלא תוקנה ההפרה ע"י הקבלן תוך  בנספח ה'

עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין )בע"פ או בכתב(, יחויב הקבלן 
פרה בגין כל יום שלא על כל הפרה וה ₪ 1,000בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

לפי  כנספח ה' לחוזהתוקנה ו/או בתשלום קנס על פי טבלת הקנסות המצורפת 
המחמיר. פסיקתו של המזמין בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל 

 מין וסוג שהוא ולא תהיה לו זכות ערעור על החלטת המזמין. 
 

, מכל סכום לעילהמועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף   41.6.6
שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא המועצה רשאית לגבותו מהקבלן, בכל 
דרך חוקית אחרת, ובכלל זה בדרך של חילוט ערבויות, קיזוז מתוך תשלומים מכל 

, כשלעצמו, משום שחרור של אין בו -סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים 
הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של הקבלן, לפי 

 חוזה זה.   
 

אם יבוטל חוזה זה, עקב הפרתו על ידי הקבלן, ישלם הקבלן למועצה פיצויים  41.6.7
מוסכמים בשל ביטול החוזה בסכום הערבות שניתנה לקיום החוזה ויתרת 

שולמו לקבלן באותה עת, והרשות בידי המועצה לחלט את  התשלומים שטרם
הערבות כאמור, הכל מבלי לפגוע בכל זכות המוקנית למועצה על פי חוזה זה ו/או 

 .  לגבות מהקבלן פיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו לה על פי כל דין
 

 
 הפסקת ביצוע העבודות  41.7

 
ביצוע העבודות, כולן או חלקן, המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את  41.7.1

בכל עת. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או 
לצמיתות, לפי הוראות בכתב מאת המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו 

 בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב על ידי המזמין.

 

ינקוט הקבלן בכל  דלעיל 41.7.1מקצתן, לפי ס"ק הופסק ביצוע העבודות, כולן או  41.7.2
האמצעים הדרושים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעת רצונו של 

 המפקח.

 

ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות, לפי הוראות  41.7.3
ההוצאות המזמין, תחולנה על המזמין, אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום 

יום ממועד קבלת הוראותיו של  30האמורות, אם לא הגיש בכתב למזמין, תוך 
המזמין, דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע 

 ע"י המזמין, לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו בפניו.
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דלעיל, לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב  41.7.3למרות האמור בס"ק  41.7.4
מילוי הוראות המזמין בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, במקרים 

 דלהלן:

 

נקבעו באחד ממסמכי הצו ו/או ההזמנה תקופות להפסקת ביצוע            41.7.4.1
 מקצתן;העבודות, כולן או 

 

נקבעו ע"י המזמין הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים לפגוע   41.7.4.2
בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן, או מחמת רשלנותו 

 של הקבלן;

 

נקבעו ע"י המזמין הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות, או  41.7.4.3
 לצורכי שמירה על בטיחותו של אתר העבודות, כולו או מקצתו, או

 לצורכי שמירה על בטיחות עובדי הקבלן והמזמין.

 

נקבעו ע"י המזמין הפסקות עבודה מסיבות התלויות בקבלן עצמו,  41.7.4.4
 לרבות מעשיו ו/או מחדליו.

 

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר שניתן על ידי המזמין צו  41.7.5
ת למעשה, יגיש לעיל והקבלן החל בביצוע העבודו 41.1התחלת עבודה לפי סעיף 

יום מיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע העבודות  30הקבלן תוך 
לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע למעשה. החשבון הסופי 
יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המזמין ועל מחירי 

 היחידה הנקובים בחוזה.

 

, כולן או מקצתן, לצמיתות לאחר חתימת החוזה, אך לפני הופסק ביצוע העבודות 41.7.6
שניתן על ידי המזמין צו התחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה 
כאמור אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות למעשה, יוחזרו לקבלן ההוצאות 

 בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד.

 

דלעיל, מהווה סילוק סופי  41.7.5-41.7.6התשלום כאמור בסעיפים הקטנים  41.7.7
ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה 
ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת הבאה כתוצאה 

 מהפסקת ביצוע העבודות ובקשר לכך.

 

דלעיל עקב  41.7.5-41.7.6נגרמה הפסקת ביצוע העבודות לפי סעיפים קטנים  41.7.8
סיבות התלויות בקבלן כאמור לעיל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי 
סעיף זה, ואין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים 

 מאת הקבלן.
 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות  42

 
הימנעות המזמין ו/או המזמין ו/או המפקח  מלעשות שימוש בזכות כלשהי  41.1

אין בה ולא תתפרש בשום אופן כויתור  -המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל 
על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות 

 וחובות לפי החוזה. 
 

הסכמה מצד המזמין לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  42.8
 ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

 
כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו, לא   42.9

הקבלן יפגעו בזכויות המזמין, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד  
 של התחייבויותיו על פי החוזה.
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 תעודת קבלת העבודות  43

 
 –קבלת תוצרי העבודה )להלן –יובהר כי קבלת העבודות וסיום העבודות משמען  43.1

בסיור תיבדקנה   שהתקיים סיור קבלה."המתקן"( לשביעות רצונו של מהנדס המועצה, לאחר  
כלורינציה , יציג בדיקות קווים . הקבלן ומחוברותמתפקדות ויוודא כי הן כל תשתיות על 

 לאחר הצבת המבנה וכיוצ"ב. וכדומה ככול שיידרש לקבלת אישור אכלוס

 
ייערך פרוטוקול ויצוין בו במפורש כי המתקן התקבל  –יובהר, כי לאחר סיור הקבלה   43.2

המועצה לקבל לשביעות רצונו של המהנדס. כל הגדרה אחרת, לא תיחשב כהסכמה של מהנדס  
 את המתקן.

 
כל האישורים הדרושים: הג"א, את  שיכללו –לפני סיור הקבלה יעביר הקבלן תיקי מתקן  43.3

כיבוי אש, מכון התקנים הישראלי, מעבדות מאושרות אחרות, אישורי קונסטרוקטור, יועץ 
בשלושה ולכל מערכת בנפרד,  ספרי המתקן, לאתרנגישות, יועץ בטיחות ועוד וכן יגיש 

יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, המערכות, תקים, אשר הע
 המתקנים, תכניות התממשקות למערכות אחרות והאביזרים. 

  –כולת ספרי המתקן ותוכניות העדות ת 
עבור החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן ותוכניות עדות שיכללו 

 . בנפרד את הפרטים המפורטים להלןבהתאמה לצרכים בכל מקצוע 
חצר כולל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, מתקני 

 . חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה
  .תשתיות תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה

 .כת קולטי ברקים וכדומהמתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מער
מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום 

 .ושלטי מילוט ואזהרה מוארים
 תעודות אחריות לרכיבי המתקן ותעודות ממכון התקנים וממעבדות אחרות.

 ספר טיפולים והוראות הפעלה. 
 בל.וכל דבר הדרוש לצורך תפעול ותחזוקה כמקו

 
 7יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יבדוק את העבודות תוך  -הושלמו העבודות  43.5.

ימים מיום קבלת ההודעה, ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי החוזה ומשביע את רצונו, יוציא 
המזמין לקבלן תעודת קבלת העבודות בתוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו. מצא 

שהעבודות לא בוצעו בהתאם לחוזה, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב ועל הקבלן המפקח 
 לתקן ו/או להשלים את כל הנדרש בתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח בהודעתו דלעיל. 

 

השלים הקבלן, לפי תנאי החוזה, חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים, לפני המועד הסופי   43.6
יוציא המזמין תעודת קבלת  -החזיק או השתמש בו שנקבע לסיום העבודות כולן, והמזמין 

העבודות לגבי אותו חלק הפרויקט, עפ"י דרישת הקבלן בכתב. מתן התעודה אינו פוטר את 
הקבלן מלבצע ולהשלים לשביעת רצונו של המפקח, כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם  

 ת העבודות.לשביעת רצונו, גם באותו חלק מהפרויקט שלגביו ניתנה תעודת קבל

 

 מתן תעודת קבלת העבודות אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה. 43.7

 

קבע המזמין כי הושלם הפרויקט או הושלם חלק מסוים ממנו שעל הקבלן היה להשלימו  43.8
במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק מסוים ממנו כאמור, 

והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או החלק המסוים ממנו,  הכל לפי העניין,
 מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי המזמין.

 
( בדבר ביצוע העבודות as madeם השלמת העבודה, יהיה הקבלן חייב להכין תכניות עדות )ע 43.9

מוסמך או מהנדס מתאים )לפי ו/או מצבן עם השלמתן, אשר תערכנה ותחתמנה על ידי מודד 
הענין( ותהיינה בקנה מידה ובפרוט זהים לתוכניות שנמסרו לקבלן ועל פיהן הוכנו העבודות 

"(. התוכניות תערכנה על חשבון הקבלן ולמועצה יימסרו מקור העדות  תוכניות" -)להלן 
 .לומוושלושה העתקים מהן. הגשת תוכניות העדות מהווה תנאי להגשת החשבון הסופי ותש
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 בדק ותיקונים   44
 

 הגדרת "תקופת הבדק"   44.1

 
שמניינן יתחיל מתאריך הנקוב   יםית, תקופת הבדק פירושה: שנולערבות הבדק  לצורך החוזה

לעיל, או במקרה של תעודת קבלת העבודות לגבי   43בתעודת קבלת העבודות, בהתאם לסעיף  
מהתאריכים הנקובים בתעודות האמורות, או מתאריכי תיקון  -חלקים שונים של העבודות 

 , למעט תקופה ארוכה יותר לסעיפים המפורטים להלן:הפגמים בעבודות בתקופת הבדק
 
 

 לצורך החוזה תקופת הבדק, פירושה:    .א

 חודשים  24                              לגבי עבודות ותיקוני חשמל   (1

 חודשים  24        לגבי עבודות ותיקוני אינסטלציה                (2

 חודשים  84גבי אטימות המבנה לחדירת רטיבות               ל (3

 , )לרבות חדירת רטיבות בגג, קירות, מקלט ומרתפים

 קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות,–לרבות בחללים תת

 (ת גגות קלים עם סיכוךלרבו

 חודשים 24           לגבי עבודות בכבישים                             (4

 חודשים 36       לגבי עבודות שכבות אספלט בכבישים        (5

 חודשים 36           לגבי מנהרות וגשרים                               (6

  חודשים 48       ליקויי צנרת ועבודות אלקטרו מכניות        (7

  )כולל מרזבים, מתקני תברואה והסקה,

 מיזוג אויר,  חורפים ממועד 2שחלפו לפחות 

 ( ולרבות חשמל, מעליות וכיוצא באלו

 כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה 
 זילות;לרבות נ -ומרזבים, דלוחין וביוב לעניין זה, "כשל" 

 חודשים  36             ליקויים במכונות, במנועים ובדוודים      (8

 חודשים  36 ליקוי במגרשי החניה, מדרכות, שבילים      (9

 ועבודות אספלט )שאינן כבישים( ופיתוח

 חודשים  36         ליקוי בריצוף ושקיעת מרצפות                    (10

 חודשים  60חיצוניים                    קילופים ניכרים בחיפויים  (11

 חודשים 36     קילוף חיפויים בקירות ובתקרות פנימיים       (12

 )כולל חדרי מדרגות(

 חודשים  60              סדקים עוברים בקירות ובתקרות          (13

 חודשים  84                    לעבודות הביסוס ושלד המבנה         (14

 חודשים  12            וף לס"ק ב' להלן(לכל עבודה אחרת )בכפ (15

 חודשים  36  ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר  (16

 של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים 

 בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים; 

 לרבות שבילים, משטחים,  -לעניין זה, "פיתוח חצר" 

 קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה 

 ;תאורה ותקשורת מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל,
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 ;חודשים 84התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ  (17
 

 

במניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה, בהתאם  .ב

לחוזה זה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה,   43לסעיף   

מן המועדים בהם ניתנו תעודות השלמה חלקיות. על אף האמור, אם ניתנה תעודת 

תקופת הבדק לאותה השלמה חלקית לעבודות, בשל עיכובים שגרם הקבלן, תחל 

עבודה רק מיום מתן תעודת ההשלמה הסופית, או ביצוע התיקונים כאמור בסעיף 

 לאחר המצאות תעודת הגמר.  , לעיל 43

 

להבטחת התחייבויותיו, על פי פרק זה, יעמיד הקבלן לטובת המועצה ערבויות  .ג

 ."(הבדק ערבות" –)להלן   אמור להלן,  כאוטונומיות בנקאיות

 

מסך כל  5%לתקופת הבדק, גובה הערבות לבדק יהיה  יםהראשונח'  12במהלך  .ד

החודשים הבאים אחריהם, גובה  12 -כולל מע"מ וב התמורה לקבלן לפי חוזה זה

 מהתמורה כולל מע"מ.  2.5%הערבות יהיה 

 

לעניין סעיף זה, "תקופת הבדק"  כמשמעותה בסעיף קטן א' לעיל לגבי כל אחד 

 מסוגי  העבודות. 

 לחוזה זה. ' גכנספח ערבות הבדק תהיה בהתאם לנוסח המצורף 

 

הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן החל ממועד 

 המצאתה.  

 

בזה כי אם תהייה המועצה מחויבת, על  על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, מובהר .ה

פי כל דין ו/או על פי תקן ו/או על פי נוהג, לתקופות אחריות ו/או לתקופות בדק 

ארוכות יותר מאלה הנקובות בחוזה זה, וזאת בין כלפי דיירים ו/או רוכשים ו/או 

קבלנים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, הרי שתקופות הבדק הנקובות בחוזה זה 

 ות אשר הועמדו להבטחת אחריות הקבלן במהלכן תוארכנה בהתאמה. והערבוי

  

  אחריות לטיב 44.2

הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות, לרבות עבודותיהם של גורמים  .א

 נוספים אשר פעלו מטעם הקבלן או שנקבע כי הקבלן יהיה אחראי עליהם. 

 

אחריותו זו של הקבלן תכלול תיקון, שיפוץ וחידוש עבודות לקויות, כולל הוצאות  .ב

ה כתוצאה אפשרית רוא הכרוכות בכך וכן נזקים תוצאתיים אשר קבלן סביר היה

 מליקויים, פגמים או אי התאמה להן אחראי הקבלן. 
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אחריות הקבלן תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש  .ג

בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, או הפרה אחרת של תנאי ההסכם, 

 הכל לפי קביעתו הסופית של המפקח. 

 

, בין אם באשמת הקבלן או כתוצאה  העבודותגרמו בכל סוגי  כל הפגמים והנזקים שי .ד

 .משימוש בחומרים מטיב ירוד, חייב הקבלן לתקן בלי תשלום נוסף

 
כן יהיה הקבלן אחראי לכל ליקוי, פגם, נזק או קלקול הנובעים מליקוי, טעות או  .ה

השמטה במסמכים, בין שצורפו להסכם ובין שלא, אשר לפי הוראות הסכם זה היה 

 על הקבלן לגלותם. 

 
סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, כמפורט בסעיף   .ו

 לעיל.   44.1

 

  י הקבלןתיקונים על יד 44.3

הקבלן אחראי לתיקון כל נזק ופגם שנתגלו בעבודות בתקופת הבדק, ואשר נובעים  .א

מטיב העבודה ו/או מטיב החומרים. עם קבלת הודעה מהמנהל בדבר הצורך בביצוע 

תיקונים, כאמור, יהא על הקבלן לתקן מיד, על חשבונו, כל פגם או נזק, כאמור, 

 נו המלאה. וזאת לפי הנחיות המפקח ולשביעות רצו

 

הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים הנדרשים כאמור, לפי דרישת המפקח  .ב

ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום תקופת 

 הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.    

 

הודעת  ימים מתאריך 15הקבלן יחל בביצוע התיקונים האמורים לא יאוחר מתוך  .ג

המועצה ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמנים שיאושרו ע"י המפקח. אישור 

המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלן מאחריותו לטיב ביצוע התיקון. לא הביא 

הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, רשאי 

אף האמור, ככל שמדובר בתיקון של המפקח לקבוע אותן על חשבון הקבלן. על 

ליקוי, פגם או נזק אשר גורם לסיכון חיים או רכוש או לסיכון בטיחותי מכל סוג, 

 שעות מקבלת ההודעה על התיקון הנדרש.   24יחל הקבלן בביצוע התיקון בתוך 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע תיקון כל שהוא לא יפטור את הקבלן מאחריותו  .ד

לתיקוני ליקויים ו/או תקלות וקלקולים שיתגלו בתוך תקופת הבדק גם אם יתגלו 

פעם נוספת למרות תיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן והוראות ההסכם יחולו גם על 

 תיקון זה. 

 

ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים  משהחל הקבלן בביצוע התיקונים,   .ה

 לפי דרישת המפקח, יבוצעו התיקונים בשעות העבודה הרגילות. 
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הקבלן, יימנע, במידת האפשר מגרימת הפרעות ואי נוחות לציבור, קבלנים, עובדים,  .ו

מבקרים דיירי בניינים סמוכים )במידה ויהיו כאלה( ולעסקים שיפעלו ו/או יתגוררו 

ימו באתר העבודה ו/או בנכס ו/או בסמוך אליהם, תוך שמירה על כללי ו/או יתקי

הבטיחות כנדרש עפ"י הוראות הסכם זה. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן 

לקדמותו וינקה את מקום התיקונים וסביבתו ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו 

  התיקונים, או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מביצוע התיקונים.

 

מילוי התחייבויותיו בהתאם -לא תתקבל מצד הקבלן כל טענה, כצידוק לאי .ז

להוראות ההסכם ובהתאם להוראות נספח זה, בדבר תיקונים ו/או שינויים שנעשו 

ע"י מורשה מטעם המפקח ו/או המנהל ו/או המועצה אלא אם אישר המנהל את 

 הטענה וכי יש בכך משום צידוק כאמור.  

 

תחייבויותיו לעניין התיקונים בהתאם להוראות ההסכם, לא ימלא הקבלן אחר ה .ח

תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את התיקונים בעצמה או ע"י מי 

מטעמה והקבלן ישפה את המועצה שיפוי מלא וישלם לה את כל הוצאותיה ועוד 

 כהוצאות כלליות ומימון. סכום ההוצאות יקבע ע"י המפקח.  25%

 

 מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן. ההוצאות הכרוכות ב .ט

 
אם אין הפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי ההסכם ניתנים  .י

לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע  

 על ידי המפקח. 

 
 

 אחריות תחזוקה ותיקונים על ידי הקבלן   44.4

 

פגמים, ליקויים וקלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת הבדק, רשאי המזמין  44.3.1
לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו, את הסיבות לפגמים, 
לליקויים ולקלקולים. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי 

זמין. נמצא שהפגם, הליקוי או לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המ
הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, 
וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים, הליקויים והקלקולים 
וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה 

בתשלום פיצויים למזמין בסכום שייקבע ע"י המזמין ו/או החלפת הליקוי הקבלן חייב  
 בחדש ללא עלות בהתאם לדרישת המזמין. 

 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים  44.3.2
ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, כולו או חלקו, שהקבלן אחראי להם כאמור בס"ק 

ל, תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, לתקופה של לעי 44.3.1
"תקופת נוספות שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם ע"י המזמין )להלן:  תייםשנ

(. בתקופת הבדק המוארכת, יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו הבדק המוארכת"
 בתקופת הבדק המקורית.

 
 

 חשבונו של הקבלן ידי אחרים על -תיקונים על  44.4



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי   

133מתוך  57עמוד   

 

לא מלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות 
על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא 

שייחשבו כהוצאות  17%המזמין רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של 
יות ואחרות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי משרדיות, כלל

 לגבותן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק.
 

 תקופת האחריות  44.5
לעיל, תחול על הקבלן  44.1בסעיף )לכל תחום/סוג עבודות(עם תום תקופת הבדק כהגדרתה 

 דק.של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הב תקופת אחריות

 

 שינויים, הוספות והפחתות   45
 

 שינויים    45.1
 

המזמין רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרויקט ובכל  45.1.1
חלק ממנו, לרבות שינויים בצורתו של הפרויקט, באופיו, בסגנונו בממדיו 

 וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל. 

 
 זה, רשאי המזמין להורות על:מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף  45.1.2

 

 הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן.  45.1.1.1
 השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות.  45.1.1.2

 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות. 45.1.1.3

 שינוי הממדים של הפרויקט ופרטיו. 45.1.1.4

 העבודות.הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע  45.1.1.5
 

 ו/או במכלול העבודה כיחידה אחת.כיתה שינויים כאמור יכול שיהיו בכל  45.1.2
 

 ההוראה לשינויים תינתן בכתב 45.2

 
הקבלן לא יעשה שינויים בפרויקט, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת  45.2.1

 ., כמפורט להןהמועצה
 

כאמור  הפרויקטמערך  15%, ששווים המצטבר עלה על נדרשו שינויים בעבודה 45.2.2
 יגישו מהנדס הרשות וגזבר המועצה המלצה, מראש ובכתב, אל ראש המועצה, בה

 יפורטו מהות השינויים בעבודה הנדרשים, לרבות פירוט עלויות.
 

חתום על   מראש ובכתבהשינויים בעבודה יבוצעו אך ורק בכפוף ובהתאם לאישור   45.2.3
 ידי ראש המועצה.

 
הקבלן מצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו אודות ההליך המקדמי המפורט בסעיף  45.2.4

זה,  הנחוץ כתנאי מקדמי לביצוע שינויים בעבודה, וכי הוא מנוע מלבצע אותם או  
 , בנוגע אליהם. אישור בכתב חתום על ידי ראש המועצהחלקם, בטרם קיבל לידיו  

 
לאמור בסעיף זה, הוא  מוצהר ומוסכם כי במקרה בו פעל הקבלן שלא בהתאם 45.2.5

עושה זאת על אחריותו הבלעדית, שם כספו על קרן הצבי, והמועצה לא תחוב 
 והוא יהא מנוע מלחייב אותה בכל תשלום מכל סוג שהוא בגין כך.

 
מועד גמר העבודה למשך או יקוצר, לפי העניין, ידחה י, בעבודה שינויים בוצעו 45.2.6

 ם.ביצועצורך ל , ככל שיידרש,דרשייהזמן ש
 

 היקף השינויים  45.3

 
המזמין יהא רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות נוספות ו/או שינויים בפרויקט, כאמור בסעיף 

 .ובהתאם לדין דלעיל 45.1
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 הערכת שינויים   45.4
 

גדל היקף ההסכם כתוצאה מפקודת השינויים יגדל שכר ההסכם בהתאם להוראות 
מפקודת השינויים יקטן שכר ההסכם בהתאם, המפורטות להלן. קטן היקף ההסכם כתוצאה  

 .על פי ההוראות המפורטות להלן
 

 :ערכו של כל שינוי יחושב כדלקמן,  עבודות שהתשלום עבורן הוא במדידה ועל פי כתב כמויותלגבי  

 
 -כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים המזמין אם לדעתו של  45.4.1

 השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.יקבע ערכם של 

 
 -אם לדעתו של המזמין כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים  45.4.2

רטה -על בסיס פרו - ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה
 )חישוב יחסי לפריט דומה(.

 
לה שבהוראת  אם לדעתו של המזמין לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לא 45.4.3

השינויים, יקבע המזמין את מחירי היחידה של הפרטים שבהוראות השינויים לפי 
ממחיר  20%ערך ממחירון דקל לעבודות גדולות המעודכן האחרון בהנחה של 

המחירון. כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת 
גם אם אלה כתובות , ומין ללא תוספות כלשהן מכל סוג, העבודה והרווח הקבלני

 .במחירון דקל
 

לעיל ישולם  45.4.3פריטים נוספים שאינם מופיעים במחירון כאמור בסעיף קטן  45.4.4
 –עבורם תשלום נפרד כפי שיסוכם מראש ובכתב בטרם התחלת ביצוע העבודה 

המזמין יקבע את מחירי היחידה של השינויים בקשר עם הפריטים האמורים, על 
מחירם בערך שוק של העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לשינויים, פי ניתוח 

מהמחיר האמור, כתמורה  15%בתוספת שלא תעלה על שיעור מקסימאלי של 
סופית, מלאה ומוסכמת מראש בגין הוצאות הנהלה וכלליות ובגין רווח הקבלן 

קול מביצוע השינויים. שיעור האחוז המקסימאלי יקבע על ידי המנהל ועל פי שי
 דעתו הבלעדית, בהתאם למהותה ולאופייה של הוראת השינויים.

 
 

, 45.4.4  -ו  45.4.3פריטים נוספים שאינם מופיעים במחירון כאמור בסעיף קטן   45.4.5

בהתאם לביצוע ניתוח מחירים על פי ניתוח מחירים אושר בכתב על ידי 

)שישה אחוזים( אם נמסרה העבודה  6%המפקח, ובתוספת אשר לא תעלה על  

)שנים עשר אחוזים( אם תבוצע העבודה על ידי  12%לביצוע לקבלן משנה או 

 הקבלן עצמו.

 

זה יובאו בחשבון תעריפי  זה קביעת מחירי היחידות החסרים לעניין סעיף ב

שכר העבודה שהונהגו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול 

ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת תוספות המוכרות על ידי האיגוד 

 המקצועי כאמור . 

 

בקביעת מחירי היחידות החסרים לעניין סעיף זה יובאו בחשבון מחירי 

ן על ידי כל רשות מוסמכת, ובהעדר קביעה כזו החומרים שנקבעו מזמן לזמ

המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה  -לגבי חומרים בסיסיים 

לחומרים בסיסיים שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי 
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מחירי החומרים הנהוגים בתאריך בו היה על הקבלן לספק   -שאר החומרים 

 של אספקת החומרים .  את החומרים בהתאם ללוח הזמנים

 

למען הסר ספק יובהר כי קביעת מחירי היחידה כאמור לעיל תיעשה על פי 

לעיל, על פי סדר   45.4.5 – 45.4.3 המנגנונים הקבועים בסעיפים קטנים

בסעיף  קבועהופעתם, כך שבמקרה בו ניתן לקבוע את המחיר על פי מנגנון ה

 .   45.4.5יף נון הקבוע בסעלא יידרשו הצדדים למנג  45.4.4 -ו 45.4.3

 
קביעתו של המזמין לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי  45.4.6

 על תתי סעיפיו דלעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 45סעיף 
 

הקבלן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג  45.4.7
במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הארכת מועדים ו/או עיכוב ו/או שהם, שנגרמו 

הפסקה בעבודות שנגרמו בשל ביצוע השינויים, וזאת מעבר לסכומים המפורטים 
 לעיל ובהתאם לתנאיהם. 45.4.1-45.4.4בסעיפים 

 
ת השינויים כמו   ובהר, כי עד למועד בו יערך ניתוח סופי של המחירים נשוא הוראמ 45.4.8

ופית של השינויים, יהיה המנהל רשאי לאשר ביצוע תשלום לקבלן גם הערכתם הס
 על חשבון השינויים אשר בוצעו על ידו בפועל בהתאם. 

 
 עבודה יומית 45.4.9

 

   תשלומי עבודה יומית

דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה  .א

בשיטה של "עבודה יומית", יודיע המנהל על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא 

על פי ערך העבודה והחומרים )במקום בפועל על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה 

ממחיר המחירון.  20%חרון בהנחה של , לפי ערך ממחירון דקל המעודכן האהעבודה(

כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת העבודה והרווח 

 ללא תוספות. , הקבלני

 

למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנ"ל כולל את רווח הקבלן וכן את ההוצאות 

 הכלליות ו/או האחרות. 

 

הוראת המפקח תינתן בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו 

 הוראה כתובה כאמור. 

 

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של 

 .בלן לפי ההסכם, לביצוע העבודה, לטיב העבודה ו/או לכל ענין אחר הקשור בעבודההק

 

ערך החומרים וערך העבודה, לצורך סעיף זה, ייקבע על ידי המפקח, על יסוד רשימות  .ב

 שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, ובהן יצוינו:  

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  (1
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הם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות שמות העובדים, מקצועותי (2

העבודה, ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה 

 אחרים של כל עובד ועובד.  

 הוצאות הובלה.  (3

 הוצאות ציוד מכני כבד.  (4

 

( לעיל, תימסרנה למפקח, בשני 4)-( ו3(, )1הרשימות האמורות בסעיפים קטנים )ב( ) .ג

( לעיל תימסרנה 2בסוף כל שבוע. רשימת העובדים האמורות בסעיף קטן )ב( )העתקים,  

למפקח, בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה, העתק אחד מכל רשימה יאושר על ידי 

 המפקח, אם יימצא ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. 

 

מדידה של שעת עבודה לצורך חישוב מחירי העבודה היומית תהיה לפי שעת עבודה נטו  .ד

של עובד או ציוד הנמצאים כבר באתר העבודה, לאחר ניכוי שעות נסיעה, אבטלה,  

 ניהול וכיוצא באלו. 

 
למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי המחירים המצויינים בסעיף זה כוללים כל  .ה

רבות הבאת פועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו, עלויות הוצאה שהיא של הקבלן ל

קניית החומרים והציוד, רווח הוגן, הוצאות סוציאליות וכל הוצאה אחרת, וכן הם 

כוללים הוצאות הקבלן בגין הבאת ציוד, למעט ציוד אשר הובא על ידי הקבלן במיוחד 

חומרי עזר כגון לשם ביצוע העבודה היומית כאמור. המחירים המצויינים כוללים גם 

 דלק, שמנים, בלאי, כלים וכיוצא בהם. 

 

לצרכי התשלום לקבלן, סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם  .ו

לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע ולא על פי הכשרתם או סיווגם הרגיל. 

 ן לכל פועל.  הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינת

הקבלן לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או להשהות ו/או לדחות ו/או לעצור את  45.4.10
ביצועה של הוראת השינויים או כל חלק ממנה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל 
חילוקי דעות עם המזמין בקשר עם ו/או החוזה ו/או העבודות ו/או התמורה 

 ים כפי שנקבעו על ידי המנהל.המשולמת בגינן, לרבות בגין ערכם של השינוי

 
ובהר בזאת, כי כל הוראות החוזה יחולו במלואם גם ביחס לשינויים, למעט אם מ 45.4.11

 .נקבע  אחרת ובמפורש
 

 :עבודות שהתשלום עבורן הוא לפי השיטה הפאושלית 45.4.12

במקרה של פקודת שינויים הנוגעת לעבודה אשר התמורה לקבלן בגינה היא לפי  (1

השיטה הפאושלית, ואותם שינויים הם שינויים אשר בגינם נדרש לשנות את 

   כדלקמן:שכר החוזה, ייקבע ערך השינוי 

ראשית, אם וככל שבקשר עם העבודות אושר על ידי המזמין כתב  (.א

אם כתב כמויות זה שימוש כבסיס  כמויות שהוגש על ידי הקבלן, בין

לקביעת התמורה הפאושלית ובין אם לאו, אזי ייקבע ערך השינוי על 

פי מחירי היחידות בכתב הכמויות שאושר או על פי מחירי יחידות 

מובהר כי גם אם כתב   דומות בכתב הכמויות שאושר על ידי המועצה .
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יקבע ערך הכמויות חסר סעיף מסוים אך יש מחירי יחידה דומים, 

השינוי באופן יחסי לפי מחירי כתב הכמויות של פריטים דומים.  

לצורך קביעתו כאמור יביא המפקח בחשבון כל מחיר יחידה דומה 

הנקוב בכתב הכמויות, אם, לפי שיקול דעתו, ניתן להתבסס עליו 

לצורך קביעת מחיר היחידה החסר. במידה ובכתב הכמויות מופיעים 

עבודות זהות, ייקבע ערך השינויים בהתחשב מחירים שונים ביחס ל

עם מחיר היחידה הנמוך יותר שביניהם, הכל לפי העניין ושיקול דעתו 

 של המפקח.  

 

בכל הקשור לקביעת המחירים על פי המחירים שבכתב הכמויות 

 .  'מדידת הכמויות'יחולו הוראות סעיף  

 

ותו רכיב שנית, באמצעות מחירי יחידה על פי מחירון "דקל" לגבי א (.ב

או אותה עבודה בלבד ,וללא תוספות כלשהן מכל סוג ומין ,גם אם 

 15%אלה כתובות במחירון דקל, וזאת בניכוי הנחה מוסכמת של 

.ההתייחסות תהיה למחירון דקל אשר היה תקף בעת הגשת הצעת 

בהעדר סעיף מתאים לעבודה הרלוונטית במחירון . הקבלן למכרז

ון, מבין המחירונים הקיימים בשוק, "דקל" יקבע המפקח את המחיר

אשר לפיו ייקבע ערך העבודה, כאשר גם מהמחיר הקבוע במחירון 

 בגין הנחה מוסכמת.    15%האמור שנקבע על ידי המפקח ינוכו 

 

שלישית, בהתאם לביצוע ניתוח מחירים על פי ניתוח מחירים שאושר  (.ג

אחוזים(  )שישה    6%בכתב על ידי המפקח, ובתוספת אשר לא תעלה על  

)שנים עשר אחוזים(    12%אם נמסרה העבודה לביצוע לקבלן משנה או  

 אם תבוצע העבודה על ידי הקבלן עצמו.  

 
למען הסר ספק יובהר כי קביעת מחירי היחידה כאמור לעיל תיעשה 

ג( לעיל, על פי סדר  -על פי המנגנונים הקבועים בסעיפים קטנים א( 

את המחיר על פי מנגנון הקובע  הופעתם, כך שבמקרה בו ניתן לקבוע

 בסעיף א( לא יידרשו הצדדים למנגנון הקבוע בסעיף ב( וכך הלאה.  

 

מובהר כי הקביעה האם השינוי בעבודה הפאושלית הוא מהסוג 

המזכה את הקבלן בתוספת תשלום או מחייב בהפחתת התשלום  

 תיקבע על ידי המפקח לפי שיקול דעתו המוחלט.  

 

שינויים שניתנה לקבל הפחתה בעבודה אשר על נבעה בגין פקודת  (.ד

הקבלן לבצע לפי חוזה זה, יפחת שכר החוזה בהתאמה, וזאת כאשר 

ערך השינוי ייקבע לפי המחירים בכתב הכמויות שאושר ובהעדר 
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 הוראה מתאימה ייקבע ערך השינוי על פי המנגנון האמור בסעיפים

 ג, לפי הענין. מדידת כמויות ב או מדידת כמויות 

                    

במקרה של הפחתה או צמצום בהיקף העבודה, וכן במקרה של 

להלן(,   41.7הפסקת העבודה לצמיתות לפני סיומה )בהתאם לסעיף 

לא יוכל הקבלן לדרוש או לתבוע מהמועצה פיצוי בעד הפסד רווחים 

או אבדן רווחים או אבדן הזדמנויות או פיצויי קיום בגין העבודה 

 ו הופסקה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים.   שהופחתה א

 

כדי להסיר ספק מובהר במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה  (.ה

 של פקודת השינויים, מחמת העדר הסכמה על ערכו של השינוי. 

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן פקודת השינויים  (.ו

כדי לחייב את המועצה לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר  

לשכר החוזה, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים 

 המפורשים הקבועים בחוזה זה.  

 
 

שאינם מודגש כי ביצוע שינויים, בין שהם ביוזמת המועצה ובין  (. ז

ביוזמת המועצה, יהיה כפוף לאישורה מראש ובכתב של המועצה, 

טרם ביצועם. מודגש כי אישור המועצה אינו מייתר או גורע 

מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, 

כנדרש על פי כל דין ואינו גורע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים, 

יות לכך מוטלת במפורש על  אלא אם לפי מסמכי החוזה האחר

 המועצה.  

 

המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן מידע בקשר לשינוי מתוכנן  (.ח

אשר במסגרתו יידרש הקבלן לפרט בכתב את השלכות השינוי 

המבוקש על הפרויקט, לוחות הזמנים לישום השינוי, עלות השינוי 

 והשפעתו על כלל התחייבויות הקבלן ועל ביצוע הפרויקט בכללותו.

 ימים מקבלת הבקשה למידע. 14הקבלן ישיב לבקשת מידע בתוך  

 
לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך  (.ט

נחוץ למנהל ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי 

שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב. כמו כן 

רשאי המנהל להשתמש בטבלאות של חברת "דקל" או בכל רשימת 

 מכרזים אחרים.  מחירים אחרת או להסתמך על

 

כדי להסיר ספק מובהר במפורש כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועה  (.י

של פקודת השינויים, מחמת העדר הסכמה על ערכו של השינוי. על אף  
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ו/או לפי בקשת הקבלן, –האמור ברישא, אם קבע המנהל, ביוזמתו  

שמחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת יראו 

היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות וינהגו לגבי קביעת את מחיר  

 מחיר היחידה בהתאם לאמור בס"ק )ב( להלן. 

 
 

ניתנה פקודת שינויים כאמור לעיל ובגינה גדל שכר החוזה, יגדיל  (.יא

 . לעיל 12 הקבלן את הערבות שמסר, בהתאם לסעיף

 

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא (.יב

יודיע למנהל   -בדעה שחסרים מחירי יחידה מתאימים בכתב הכמויות  

ימים מיום מתן פקודות השינויים על כך. כאמור לעיל, גם אם   7תוך 

כתב הכמויות חסר סעיף מסוים אך יש מחירי יחידה דומים, יהיה 

מוסמך המפקח לקבוע את מחיר היחידה ו/או ערך השינוי, באופן 

יום מיום  30ויות של פריטים דומים. עברו יחסי לפי מחירי כתב הכמ

רואים אותו )אך  -מתן פקודות השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב 

לא את המועצה( כאילו הסכים לכך שהשינוי יתבצע על סמך מחירי 

יחידה המפורטים בהסכם, ולקבלן לא תהיה עילה כל שהיא לתביעה 

 בגין פקודת השינויים האמורה. 

 

 

 תביעות הקבלן  45.5

 
 הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים  45.5.1

נוספים, שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות     
 במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.

 
דלעיל, רואים   45.5.1  בסעיף קטןימת התביעות, כאמור תביעה שלא הוכללה ברש 45.5.2

החודש  את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף
 כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.

 
הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק, ביו במישרין ובין בעקיפין, את ביצוע העבודות,  45.5.3

 המזמין.כולן או מקצתן, מחמת דרישה, תביעה או טענה כל שהיא שיש לו כלפי 
 

 

 החובה להגיש ניתוח תמחירי 45.6

 
לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט, יהא הקבלן חייב עפ"י דרישת המזמין 
להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כל שהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין 

 שהם קשורים בעשיית השינויים.
 
   אספקת מים וחשמל   .46
 

 אספקת מים  46.1
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הקבלן יתחבר לרשת המים הקיימת, ויקבל משם את המים הדרושים לו לביצוע העבודה. כל 

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   הרשות המקומיתהעבודות הנ"ל לרבות שעון מים לפי דרישות  
)מכליות( בכל מקרה של תקלה בקווי המים  כן יהיה על הקבלן לדאוג לאספקת מים חליפית

  העירוניים!
 כל הוצאות החיבור והשימוש במים יהיו על חשבון הקבלן.

 
 

 אספקת חשמל    46.2
לצורך עבודתו, וגם לאספקת חשמל חלופית גם  -על הקבלן לדאוג לאספקת חשמל קבועה 

גנרטורים מתאימים. במידה ותהיה אפשרות להתחבר לרשת קיימת, הרי  -ממקורותיו הוא
ידי -בהתחברות והן בהבאת החשמל לאתר והן בצריכה יבוצעו עלכל ההוצאות הכרוכות הן 

הקבלן ויהיו על חשבונו, לרבות שעון מדידה ואחזקה שוטפת שתבטיח רציפות אספקת חשמל 
   למקום. כנ"ל לגבי מערכת התקשורת.

 
 
 

 תשלומים   .47
 

התמורה תהא בהתאם למחירים שהציע הקבלן בהצעתו למכרז. המחירים הינם סופיים ולא  47.1
תנו מכל סיבה שהיא לרבות התייקרויות ככל שיהיו במשק ולא יכללו הצמדות ו/או ריביות יש

 מכל סוג שהוא וקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחירים שבהצעתו למכרז.
 

המזמין יהא רשאי לתבוע את הקבלן בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מעיכוב בלוח  47.2
 והן בגין איבוד המימון וכל נזק אחר ישיר או עקיף.הזמנים הנקוב במכרז זה 

 

הקבלן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים במכרז, גם במקרה בו יהיו עיכובים בקבלת  47.3
 התמורה מהמזמין. 

 
 

 חוזה פאושלי .48

למעט עבודות הפיתוח ועבודות הביסוס  שיטת העבודה והתמורה בגינה הנה פאושלית  

 .ועבודות העפר

  

 רכיב למדידה. מולשל הפרויקט  רכיב הפאושלי מלהלן התייחסות ל 

 

 של הפרויקט  פאושליהמרכיב    48.1

עבודות הפיתוח התמורה בגין ביצוע העבודות הינה תמורה פאושלית למעט  48.1.1

למדידה. מוסכם מפורשות, כי חלקו של שכר    ןהינש  ועבודות הביסוס ועבודות העפר

כאמור: כל העבודות נשוא הסכם זה )  החוזה המתייחס למרכיב העבודות הפאושלי

להלן בהתאמה בסעיף זה: ) למעט אלה לגביהן צויין במפורש שהינן למדידה(

, הינו "מחיר פאושלי", קרי, סכום ("העבודות הפאושליות", "השכר הפאושלי"

סכום הנקבע שלא באמצעות )סופי, מוחלט ומוסכם מראש , ועכולל, קצוב, קב

. הקבלן מתחייב לבצע ולהשלים את כל (מדידה וחישוב ו/או ספירת כמויות

 . העבודות באופן גמור ומושלם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין

תמורת קיום מלא של כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, במועדן, לשביעות   

ובכפוף להוראות חוזה זה ולאחר קבלת אישור המפקח  מזמין המלאה של ה נורצו
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לקבלן בהתאם להצעת הקבלן המצורפת  מזמין על ביצוע העבודות כנדרש, ישלם ה

 . , את השכר הפאושלילמזמיןלמכרז, ובניכוי כל הנחה שנתן הקבלן  אכנספח 

התייקרות ו/או ריבית, לא השכר הפאושלי הינו סופי ומוחלט, לא תחול עליו כל    48.1.2

יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים או למדד אחר כלשהו, ולא יגדל מכל 

לרבות עקב שינוי במחירי העבודה ו/או הובלה ו/או חומרים ו/או , סיבה שהיא

מלאכות ושכר ו/או שינויי שער מט"ח ו/או שינוי ו/או הטלת מיסים, היטלים 

 .ואגרות ו/או כל סיבה אחרת

בכפוף לתוספות או הפחתות בגין שינויים שיבוצעו ושיאושרו בהתאם ובכפוף  48.1.3

לעיל, יובהר, כי השכר הפאושלי הינו המחיר הסופי הגמור  45ף להוראות סעי

הכולל והמושלם לביצוע כל העבודות הפאושליות, מניח את דעתו , והמוחלט

להסכם זה, כולל כל  ומהווה תמורה ראויה והוגנת לכל התחייבויותיו בהתאם 

ההוצאות הישירות והעקיפות הדרושות לביצוע העבודות הפאושליות, לרבות אך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל שכר עבודה, העסקת מתכננים ויועצים, 

התנאים הסוציאלים של העובדים וכל התשלומים, החומרים, המכשירים, הכלים, 

אך לא רק, פיגומים, מנופים, אמצעי  , ותלרב, הציוד, חומרי העזר ואמצעי העזר

אגרות והיטלים, ושאר  מיסים,, הובלה, הרמה, חפירה וכיוב') ההובלות, תיעוד

ההוצאות של הקבלן לרבות רווח קבלני ולרבות תמורה בגין דוגמאות ו/או ניסויים 

ו/או תיאומים עם קבלנים אחרים ולרבות כל פרט הדרוש להשלמת העבודות 

למותן. כל פרט המסומן בתוכניות או הנדרש במפרטים, אף אם אינו הפאושליות בש

כן, כל סעיף הכלול בכתב -כלול בכתב הכמויות, ייחשב ככלול בשכר הפאושלי. כמו

 .הכמויות, אף אם אינו מסומן בתכניות, ייחשב ככלול בשכר הפאושלי

הכמויות, התוכניות, למניעת הספק, רואים את הקבלן כמי שבדק את כתב  48.1.4

המפרטים ואת כל יתר מסמכי ההסכם, ונוכח לדעת שהם מתאימים לתוכניות 

ולמפרטים ולמשתמע מתוכם, ומבטאים את ביצוען הגמור והמושלם של העבודות 

הפאושליות. בהתאם, לא תוכרנה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין 

-שמטות ו/או הפרשים בשטח ו/או איוסוג שהוא לשינויים בשכר הפאושלי עקב ה

התאמות בין הכתוב בכתב הכמויות לבין התכניות ו/או -התאמות אחרות ו/או אי

 .המפרט ו/או כל אי התאמה אחרת

הקבלן מצהיר, על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי ידוע לו ומוסכם עליו כי כתבי  48.1.5

בד ואין בהם כדי לשנות הכמויות שהועברו אליו הינם לצורכי נוחיות ואומדן בל

מהיות ההסכם פאושלי כאמור, וכי שכר הפאושלי הינו ראוי ולשביעות רצונו 

 .המלאה

מובהר כי כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז הינו לצורך התרשמות והערכה  48.1.6
בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה אזורית. ככל שנפלה טעות באחד מהנתונים 

לפי המועצה אזורית והאחריות לבדיקת הנתונים בפועל היא לא תהיה כל טענה כ
 על הקבלן בלבד.

 
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן  48.1.7

 ככמויות המדויקות הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודות ע"י הקבלן.
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  –מדידת כמויות  -מרכיב העבודות למדידה של הפרויקט    48.2

ככל וישנו ביחס לעבודות שנקבע לגביהן בכתב הכמויות שהן אינן עבודות פאושליות אלא 

 .ולגביהן יחול האמור להלן (להלן: "העבודות למדידה") עבודות למדידה

 

ל הכמויות הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או בהזמנה הן אומדן בלבד ש   48.2.1

הדרושות לביצוע העבודות למדידה והן עשויות להשתנות )להגדלה או להקטנה( 

ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי 

התחייבויותיו ביחס לעבודות למדידה לפי החוזה. יובהר כי שינוי כאמור )הגדלה 

 או הקטנה(, לא יוביל לשינוי במחירי היחידות.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי    48.2.2

המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי 

כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות 

לכך ותחתמנה על ידי המפקח תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות 

 .והקבלן

לפני בואו למדוד את העבודות למדידה, כולן או מקצתן, יתן המפקח הודעה מראש    48.2.3

לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד 

המדידות כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את  -הנקוב או לשלוח בא 

, הדרושות, וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו

 .ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך

רשאי המפקח  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  -לא נכח הקבלן או בא    48.2.4

כמדידות הנכונות או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה  

של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר 

להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, 

 .יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן

 7 רשאי הוא לערער בכתב, תוך -צוע המדידות נכח הקבלן או בא כוחו במועד בי   48.2.5

ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של  )שבעה)

הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין 

 .יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית ,המפקח

העבודות למדידה, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות היו     48.2.6

 .לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות -תבוצענה בהקדם 

שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להגיש חישובי כמויות באמצעות  מזמין ה  48.2.7

הקבלן יישא על  . לעבודה תוכנות כדוגמת "רמדור" ו "בנארית" ובפורמט הנוח לו

  כנות אלה ויגיש את החומר לבדיקת המפקח בפורמט שיידרש. וחשבונו הטמעת ת

זה אך ורק לעבודות למדידה. שאר ( 47.2)למניעת הספק יובהר, כי הוראות סעיף 

 .העבודות בחוזה זה הן עבודות בשיטה פאושלית ואינן למדידה

 

עבודות הפיתוח ועבודות הביסוס ועבודות ובהר, כי למזמין שמורה הזכות להורות כי גם י 48.3

 . שיטת עבודה ותמורה פאושליתיבוצעו אף הן לפי  העפר
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 מדידות   48.4

 מדידת הכמויות  .1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה, ואין  .א

 לראותן ככמויות שהקבלן בצען למעשה. 

 

הכמויות שבוצעו למעשה, לפי החוזה, תיקבענה על ידי המפקח על סמך מדידות  .ב

שיבוצעו על ידי מודד מוסמך שיועסק על חשבון הקבלן, בהתאם לשיטת המדידות 

רט המיוחד או בכתב הכמויות. כל המדידות תבוצענה על ידי מודד הקבועה במפ

מוסמך מטעם הקבלן, תירשמנה בספר מדידות או ברשימות מיוחדות לכך 

 ותיחתמנה על ידי המפקח ועל ידי הקבלן.  

 
המדידות יבוצעו במועד שייקבע על ידי המפקח, אשר ימסור הודעה מראש לקבלן   .ג

על המועד בו הוא מבקש שיבוצעו המדידות, והקבלן מתחייב לגרום למודד המוסמך 

להיות נוכח ולבצע את המדידות במועד שקבע המפקח וכן מתחייב הקבלן להיות 

לצורך זה, ולעזור ככל  נוכח במועד שנקבע בהודעה או לשלוח ממלא מקום מוסמך

כן מתחייב הקבלן לספק את כח האדם -הנדרש לבצע את המדידות הדרושות. כמו

ואת הציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו הוא, ולהמציא למפקח את 

 הפרטים הדרושים בקשר לכך. 

 

לא נכחו הקבלן או ממלא מקומו, במועד שנקבע, כאמור בסעיף קטן )ג( לעיל, לצורך  .ד

ביצוע המדידות, יהא המפקח רשאי לבצע את המדידות בהיעדרם באמצעות המודד 

המוסמך עמו התקשר הקבלן או באמצעות מודד מוסמך אחר עמו יתקשר המפקח, 

והכל על חשבון הקבלן. במקרה של ביצוע המדידות בהיעדר הקבלן כאמור, יראו 

וסכמות ומכריעות, את המדידות שבוצעו על ידי המודד בהעדר הקבלן, כאמור, כמ

והקבלן לא יהיה רשאי לערער על תוצאותיהן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא 

הקבלן רשאי לבקש, מראש, לדחות את מועד המדידות, אם ימציא סיבה טובה לכך, 

להנחת דעתו של המפקח. בקשה לדחיית מועד מדידות, כאמור, תוגש על ידי הקבלן 

 המועד שנקבע בהודעת המפקח.  לפחות שבעים ושתיים שעות לפני

נכחו הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער על   .ה

ימים ממועד ביצוען. במקרה של ערעור הקבלן,  7תוצאות המדידות, בכתב תוך 

כאמור, יקבע המפקח מועד נוסף לביצוע חוזר של המדידות אשר הוגש לגביהן 

הנוספת יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח,  ערעור. אם גם אחרי המדידה

 יכריע בעניין זב המנהל, והכרעתו תהיה סופית.

 

הייתה העבודה, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן ביקש שתבוצענה  .ו

המדידות בהתאם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך 

 בדחייה. 
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הכמויות או במפרטים, תימדד כל עבודה נטו, בהתאם אם לא צוין אחרת בכתב  .ז

לפרטי התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל 

תוספת עבור פחת וכיוצא בזה, ומחירה הקבוע לה בכתב הכמויות יראה ככולל את 

ים ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים, וכן את כל החומר

 הדרושים לביצוע העבודה. 

 

מסמך המדידות שנערך ונחתם על ידי מודד מוסמך וחישוב הכמות המבוסס על  .ח

המדידות, כפי שאושרו ע"י המפקח, יהווה חלק בלתי נפרד מחשבון הקבלן שיוגש 

 למפקח לאישור.  

 
להסרת ספק, עיכובים שנגרמו במדידות לא יזכו את הקבלן בקיצור משך הזמן שבין  .ט

 הגשת חשבונותיו לבין תשלומם.  מועד

 

נקבע בין הצדדים כי העבודה כולה או עבודות מסוימות או חלקי מבנה ימדדו  .י

"(, דהיינו ייקבע להן מחיר עבודה פאושלית" -וישולמו בעבודה פאושלית )להלן 

 סופי ולא תערך מדידת כמויות בגמר העבודה, ובמקרה זה יחולו ההוראות שלהלן: 

כל עבודה שתוארה במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות שצורפו לעבודה  (1

הפאושלית ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו ייחשבו 

 ככלולות במחיר שנקבע לביצוע העבודה הפאושלית. 

 

רואים את הקבלן כמי שבדק את הכמויות הכלולות בעבודה הפאושלית ונוכח  (2

לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את לדעת שהן מתאימות 

העבודות המושלמות והגמורות, כאמור. לא יוכרו כל תביעות לשינויים במחיר 

-התאמות או אי-הסופי כפי שנקבע עקב השמטות, הפרשים בכמויות, אי

התאמות בין הכתוב בכתב הכמויות או בין הכמויות שהכין הקבלן לצורך הגשת 

 או המפרט.  הצעתו לבין התוכניות

 
המחיר הסופי ישתנה רק אם ידרוש המנהל בכתב שינויים בתיאור העבודות  (3

 לעיל.  45.4  יףהפאושליות. ערך השינויים יחושב על פי האמור בסע

 

ידוע לקבלן כי בכל העבודות הפאושליות, אם קיימות בחוזה זה, שכר החוזה  (4

הכמויות הנקובות בכתב לא ישונה כתוצאה מהפרשים שייווצרו בפועל בין 

 הכמויות )אם קיים כתב כמויות( לבין הכמויות שיבוצעו בפועל. 

 

 סכומים משוערים ומחירים נקובים של חומרים  .2

סכום שנכלל בכתב הכמויות, ותואר בו במפורש כסכום משוער, לא ייחשב לחלק  .א

עור מסכום החוזה. אם בוצע חלק מהעבודה אליו התייחס סכום משוער זה, ייקבע שי

 . לעיל  45.4 התמורה המגיע בגין חלק זה של העובדה בהתאם לכללים הקבועים בסעיף
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מחיר יחידה שנקוב בכתב הכמויות, המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסוימים  .ב

שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב סכום החוזה, במחיר היחידה 

ים של החומרים האמורים )שנרכשו על ידי שיתקבל על ידי הצבת המחירים הממשי

 הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של המחירים הנקובים. 

 

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה,  .ג

וכיו"ב המתייחסים לסכומים משוערים או מחירים נקובים של חומרים המופיעים 

ם קטנים )א( )ב( ואשר עשויים להשפיע על חישוב סכום בכתב הכמויות, לפי סעיפי

 החוזה. 

 

 חשבונות .49
 חשבונות ביניים    49.1

 
על הקבלן להמציא למזמין חשבונות ביניים לעבודות שבוצעו על ידו בהתאם ללוח  49.1.1

חשבונות הביניים שיוגשו ע"י הקבלן הזמנים ושלבי ההתקדמות בביצוע העבודות. 
יכללו את כל תביעותיו ויצורפו להם הצעת המחיר וחישוב כמויות, ניתוח מחירים 

 "י המזמין. לסעיפים חריגים וכל המסמכים שידרשו להגישם ע

 
של הקבלן, יועבר לאישור המפקח בשלושה עותקים. לא יוכר הנ"ל חשבון ביניים  49.1.2

כל חשבון שהוגש אלא אם ניתנה עליו חותמת "נתקבל". של המזמין, והקבלן יהיה 
 מנוע מלהעלות כל טענה או תביעה בעניין זה. 

 
ל פי שיקול ימים מיום קבלת החשבון וע 14המפקח יבדוק כל חשבון ביניים תוך  49.1.3

דעתו יאשרו כולו או חלקו, או שלא יאשרו כלל. מתשלום הביניים יופחת כל סכום 
שיש לנכותו ו/או לקזזו מהקבלן. לאחר אישור המפקח יעבור חשבון הביניים 

יום ממועד  14לאישור המהנדס, המהנדס יאשר את החשבון כולו או חלקו תוך 
. מועצה אזוריתמאושר לגזבר הקבלתו. לאחר אישור המהנדס יועבר החשבון ה

 לאחר קבלת התמורה יוציא הקבלן חשבונית מס על הסכום שאושר. 
 

 אופן קבלת התמורה לחשבונות ביניים:  49.1.4
 ו אושרחשבונות אלו או חלקם יכל  ים לאישור המזמין.  חלקי  נותחשבוהקבלן יעביר  

לקבלת תשלום,   מועצה אזוריתגזברות הועבר לי החשבון המאושר מזמין,על ידי ה
  הלאה לגבי כל חשבון חלקי.ך וכ

מיום אישור   45התמורה בגין חשבונות חלקיים ו/או חשבון סופי תתקבל תוך שוטף  
. ימים מתום החודש בו הומצא החשבון  80מהנדס המועצה או מתום  החשבון על ידי  

כי ככל שיגרם עיכוב מסיבה כלשהי  לא יהווה הדבר הפרה מכל סוג, הקבלן מצהיר  
לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ככל שיהיה עיכוב בהעברת התשלום 

 כמפורט לעיל.  
 

 2017-לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 3בהתאם לסעיף , כי יובהר
מודיעה המועצה כי העבודה מושא הזמנה זו ממומנת ע"י משרד החינוך בשיעור 

התשלום לקבלן הזוכה  האמור לעיל ולהלן על אף מעלות העבודה ועל כן,  75%של 
ימי   10)החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות משרד החינוך(, יבוצע עד תום  

 עסקים מיום קבלת המימון ממשרד החינוך. 
 

אישור תשלומי ביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור 
סכמת המזמין ו/או המזמין עבודות שנכללו בחשבונות הביניים, או ה  חלקילקבלת 

 לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של החומרים.
 

הרשות בידי המזמין לעכב אשור חשבון ביניים והעברתו לעיל על אף האמור  49.1.5
 לתשלום, אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות לעומת לוח הזמנים ושלבי ההתקדמות.
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 חשבון סופי    49.2
 

יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודות, יגיש הקבלן חשבון   60  -לא יאוחר מ 49.2.1
סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול 
את כל תביעותיו ויצורפו לו הצעת המחיר וחישוב כמויות, ניתוח מחירים לסעיפים  

 . חריגים וכל המסמכים שידרשו להגישם ע"י המזמין
 

של הקבלן, יועבר לאישור המפקח בשלושה עותקים. לא יוכר כל הסופי חשבון ה 49.2.2
חשבון שהוגש אלא אם ניתנה עליו חותמת "נתקבל" של המזמין, והקבלן יהיה מנוע 

 מלהעלות כל טענה או תביעה בעניין זה. 

 

ימים מיום קבלת החשבון ועל פי שיקול  30תוך את החשבון הסופי המפקח יבדוק  49.2.3
יופחת כל   חשבון הסופידעתו יאשרו כולו או חלקו, או שלא יאשרו כלל. מתשלום ה

סופי חשבון ההסכום שיש לנכותו ו/או לקזזו מהקבלן. לאחר אישור המפקח יעבור  
יום ממועד  14לאישור המהנדס, המהנדס יאשר את החשבון כולו או חלקו תוך 

אשר ישלמו ר אישור המהנדס יועבר החשבון המאושר לגזבר המועצה קבלתו. לאח
ימים מתום    80מהנדס המועצה או מתום  מיום אישור החשבון על ידי    45שוטף    תוך

 . החודש בו הומצא החשבון
מודיעה    2017- לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז  3בהתאם לסעיף  יובהר, כי  

 75%מנת ע"י משרד החינוך בשיעור של המועצה כי העבודה מושא הזמנה זו ממו
התשלום לקבלן הזוכה )החלק על אף האמור לעיל ולהלן מעלות העבודה ועל כן, 

ימי עסקים  10היחסי מהתמורה שממומן באמצעות משרד החינוך(, יבוצע עד תום 
 מיום קבלת המימון ממשרד החינוך. 

 
 שר. לאחר קבלת התמורה יוציא הקבלן חשבונית מס על הסכום שאו 49.2.4

 
רשאי   ,49.2.1 לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בצורה ובמועד המפורטים בס"ק 49.2.5

המזמין לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים 
ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין 

 ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

 

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י  49.2.6
)כולל מע"מ(  ה עבודכל מסך היקף  5%שיעור ב ערבות בדקד מסירת המזמין כנג

תהא   בדקערבות ה   ."(בדק  ערבות)להלן: "  לחוזה  'גנספח  כ  המצורף  הנוסח  כדוגמת
, ותוקפה יהא למשך כל תקופת האחריות כולה לפי מועצההצמודה למדד, לטובת 

 חוזה זה.
 

מתחייב הקבלן להאריך בהתאמה במקרה של התארכות תקופת הבדק והאחריות,  49.2.7
 את תוקפה של ערבות הבדק.

 

בנוסף לכך ימציא הקבלן לפני התשלום הצהרה של חיסול תביעותיו כלפי המזמין   49.2.8
 בכל הקשור לביצוע העבודות על ידו.

 
 

 היעדר הצמדות 49.3
מובהר בזאת כי לא תהיה כל הצמדה למדד ו/או התייקרויות למחירים שנקב הקבלן להצעתו 

חודשים קלנדריים, לאחר הוצאת   18  -אלא אם כן, נמשכה העבודה מעבר ל  בכללבמכרז ו/או 
בע משינוי שמקורו בדרישת המועצה שהנו שינוי שאינו נובע ו/או נצו עבודה לקבלן, והדבר 

 ו/או התנהלותו. במקרה כאמור, התמורה תוצמד למדד תשומות הבניהקשור לעבודת הקבלן  
 לאחר הוצאת צו העבודה. 14 -כאשר מדד הבסיס יהא המדד הידוע בחודש ה

 ביצועו  המשכת  אי או החוזה סיום  50
 

 על ביצוע החוזה תעודה 50.1
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    מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המזמין לקבלן בתום  50.1.1
העבודות בוצעו   תקופת הבדק )או תקופת הבדק המוארכת, לפי העניין( תעודה המאשרת כי   

והתחזוקה וכל הכרוך בהן בוצעו  והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק, האחריות 
 של המזמין.  אף הן, בהתאם לחוזה ולשביעת רצונו המלאה 

 

דלעיל לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות  50.1.1מסירת התעודה האמורה בס"ק  50.1.2
ם נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה כל שהיא, הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברי

 האמורה.
 

 הפרות, פיצויים, קנסות וסילוק יד הקבלן במקרים מסוימים וביטול חוזה  50.2
 

תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת שלהלן הנם מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  50.1.2
קבלן כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי ה

 :ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמין 7תוך 
 

 הסבת חוזה; – 4ף סעי
 ערבות ביצוע; – 12סעיף 
 מועדי ביצוע; - 23סעיף 
 ביטוח, אחריות ושיפוי; – 37סעיף 
 תשלומים ותנאי תשלום.  – 49סעיף 

 כל הסעיפים שלהלן לרבות תתי סעיפיהם.
 

מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  50.1.3
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, )שלוש מאות אלף ₪(  ₪ 300,000בסך של להפחית 

מהמדד הידוע במועד חתימת החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. בנוסף, 
 נוספים מהקבלן לשם כיסוי הוצאותיו והפסדיו.שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהקבלן איננו מקיים אחת ו/או  50.1.4

יותר מהתחייבויותיו המפורטות להלן )שאיננה הפרה יסודית( ובלבד שלא תוקנה ההפרה 
)בע"פ או בכתב(, יחויב   ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין  7ע"י הקבלן תוך  

על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא  ₪ 1,000הקבלן בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
לפי המחמיר.  לחוזה ה'כנספח תוקנה ו/או בתשלום קנס על פי טבלת הקנסות המצורפת 

פסיקתו של המזמין בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג שהוא 
  ולא תהיה לו זכות ערעור על החלטת המזמין.

₪ בתוספת מע"מ    3,000יעמוד על סך של  כמו כן, פיצוי מוסכם בגין איחור במסירת העבודות  
ם העבודות לבין מועד סיום העבודות לכל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיו

 למעשה.  
 

הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה, ביחס לנזק  50.1.5
 שנגרם או ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.

 
חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על  50.1.6

 זה.פי הסכם 
 

ספרי המזמין וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו על ידי  50.1.7
 המזמין ומועדי הוצאתן בכל המתייחס להסכם זה.

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל אחד מהמקרים דלהלן, יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה  50.1.8

העבודות ולסלק את ידו של הקבלן  , לתפוס את אתר קלנדריים ימים 7מראש בכתב של 
ממנו ולהשלים את העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, 
הציוד, המתקנים שבאתר העבודות, וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים 

 האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:

 

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור עם  •
נושיו, או לטובתם או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק או בהתפרקות )פרט 

 להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(.
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 כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר. •

 זה.כשהקבלן מסתלק מביצוע החו •

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועו ואינו  •
 יום להוראה בכתב מהמזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. 14מציית תוך 

 כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה. •

ר בשמו של הקבלן נתן כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אח •
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או 

 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא  •
ת המזמין, תוך הזמן שננקב תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מא

 התראה.ב

המזמין היתרה בקבלן ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או  •
מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים 

 לשיפור מתן שירותיהם.

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  •
חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין   הקבלן, כולם או

 יום ממועד ביצועם. 14תוך 

 הוכח להנחת דעתו של המזמים כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. •

נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי  •
 מניותיו ו/או מי ממנהליו.

ל הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, התברר כי הצהרה כלשהי ש •
בה כדי להשפיע   או שהקבלן לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה

 על ההתקשרות עימו.

 כשלקבלן הוסרו הסיווגים ואו אינו עומד עוד בתנאי הסף נשוא מכרז זה. •

דוחות שאינם מדויקים התברר כי הקבלן העביר למזמין הצהרות ו/או נתונים ו/או  •
 במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י הסכם זה.

 

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכאי לבטלו, מבלי לגרוע   50.1.8.1
 מכל סעד או תרופה המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.

הפר הקבלן הוראות מהוראות חוזה זה, רשאי המזמין לעשות כל אחת   50.1.8.2
 מהפעולות הבאות:

 

לממש את הערבות שניתנה לו כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות  ✓
 הקבלן עפ"י חוזה זה.

לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהקבלן  ✓
 חייב בביצועם עפ"י חוזה זה ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.

מורים למזמין עפ"י אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה הש ✓
 . 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 

אין בהם משום ביטול  50.1.8תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק  50.1.9
החוזה ע"י המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט 
להתחייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן, ומאידך לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן 

 להלן.   50.1.10 -ו 50.1.8אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים 
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סמוך לאחר תפיסת אתר העבודות ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי ס"ק  50.1.10
יקבע המזמין ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן   - 50.1.8

בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה, וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמיתקנים 
 שבאתר העבודות באותה שעה.

 
ולא הציוד והמתקנים מהאתר, כולם או מקצתם,  ופין, היה ונדרש הקבלן לסלק אתלחיל 50.1.11

רשאי  -  50.1.8או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המזמין לפי ס"ק סילק 
המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות 

ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המזמין  -שייחשבו כהוצאות משרדיות  17%בכך, בתוספת 
 לכיסוי חלק מתקבל על דעתו מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין

 

משעת תפיסת אתר העבודות כאמור ע"י המזמין, לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן סכום  50.1.12
כלשהוא בקשר לחוזה עד שמסתיימת תקופת הבדק ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו 

ידי המזמין הוצאות עבור השלמת העבודות, וכן דמי הנזק שנגרמו למזמין ע"י  בכתב על 
כל דחייה בהשלמתן, ובנוסף כל הנזקים או ההוצאות שנגרמו למזמין ע"י הקבלן וכן 

 פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם. 
 

 
 
 הצהרות הקבלן  51
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  51.1
 

לבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם לכל תנאי     הקבלן מצהיר כי הוא רשאי  51.1.1
, לרבות מועדי המכרז/חוזה וכי הינו בעל הידע, היכולת והציוד המתאימים לביצוע העבודות

 הביצוע.

 

הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר באתר העבודות, ובחן את כל  51.1.2
ו הנובעים ממנו, וכי הוא שוכנע על יסוד התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/א

בדיקותיו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי 
החוזה. הקבלן לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו 

 מתנאי החוזה, או מסיבה כלשהי הקשורה בביצוע העבודות.

 
יות האמור לעיל, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים מבלי לפגוע בכלל

הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות בנוגע לאספקת החומרים, הציוד, 
 כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.

 
ה כל טענה מצד הקבלן בעניין זה, ובמיוחד לא אשר על כן לא תישמע במהלך ביצוע החוז

תישמע כל טענה בדבר חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם, ואילו לא יהוו צידוק לאיחור 
 בהשלמת ביצוע העבודות.

              
 המכרז/חוזה,  במסמכי המפורטים והתקנים המפרטים נמצאים ברשותו כי מצהיר הקבלן 51.1.3

 והוא מתחייב ביקש,הוא  אשר ההסברים כל את קיבלו ם,תוכנ את והבין קראםוכי הוא 
 .בהם לנדרש ובכפיפות בהתאם עבודתו את לבצע

 
ימים מיום קבלת   3הקבלן מתחייב ומצהיר כי אם יידרש לבצע תיקונים דחופים, יבצעם תוך   51.1.4

ההודעה מהמזמין ו/או מי מטעמו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שלאחר שלושה ימים אלה ועד  
לביצוע התיקון האחריות על הבטיחות במקום בו נדרש התיקון תחול על הקבלן בכל 

 המשתמע ונובע מכך.
 

הקבלן מתחייב לעמוד לרשות המזמין גם בשעת חירום במשך תקופת ההתקשרות לרבות  51.1.5
תהיה  מועצה אזוריתכוח האדם והציוד שברשותו. כמו כן הקבלן מצהיר ומתחייב כי ה

רשאית לרתק ציוד ומפעלי הקבלן בשע"ח, ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או 
 טענה בעניין.
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 ז לחוזה. הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול, בנוסף לכל האמור בחוזה, בהתאם לנספח  51.1.6
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו למלא אחר דרישות משרד החינוך בכל הקשור לבניית מבנה  51.1.7
אם לדרישות העדכניות של משרד החינוך במשך כל תקופת החוזה, לרבות תקופת חינוך בהת

  .הבדק
 

בהקשר זה מובהר כי באחריות הקבלן ללמוד ולהכיר את כל נהלי ודרישות משרד החינוך  51.1.8
המופיעים באתר משרד החינוך במרשתת )האינטרנט(, בדגש מיוחד על הנחיות הבטיחות 

 .ד החינוךלמוסדות חינוך שבחוזר מנכ"ל משר
 

כמו כן, על הקבלן ללמוד, להכיר וליישם את כל נהלי מפעל הפיס הנהוגים לבניית מבני  51.1.9
חינוך  והפרטים הנדרשים בדיווח והגשת תשלומים וחשבונות למועצה. הקבלן מודע לכך כי 
הוראות ודרישות אלה מתעדכנות כאמור מעת לעת, ומתחייב לעקוב אחר עדכון הדרישות 

. כן מובהר כי על הקבלן לפנות למנהל הפרויקט בכל מקרה של אי בהירות וקיומן במלואן
בקשר לדרישות כאמור, מראש ובכתב, ולמלא אחר הוראות והנחיות מנהל הפרויקט כפי 
שיינתנו בכתב. דרישות משרד החינוך אינן מצורפות בפועל לחוזה ואולם, בהמשך לאמור 

קבלן מצהיר ומתחייב, בחתימתו על חוזה זה, לעיל, הן מהוות חלק ממנו על דרך האימוץ וה
 .לפעול בהתאם לאמור לעיל ולמלא אחריהן

 
 

 
 המועצה  נציגיה המוסמכים של  . 52
 

נציגו המוסמך של המזמין בכל הקשור לטיב העבודה ולאופן ביצועה יהיה מהנדס המועצה,  52.1

 יהיה גזבר המועצה. ,ובכל הקשור לעניינים כספיים

הפרויקט לאדם אחר אצל המזמין וקבלת אישורו ו/או הסכמתו ו/או כל פניה של מנהל  52.2

דרישתו, בכל הקשור לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את המזמין ומנהל הפרויקט עושה 

 זאת על אחריותו הבלעדית.

  

 נספחים לחוזה .53
 
 אוטונומית ערבות בנקאיתכתב  נספח א

 אישור ביטוחי נספח ב

 בנקאית אוטונומית )ערבות בדק(נוסח ערבות  נספח ג 

 תביעות העדרעל  ת הקבלןנוסח הצהר נספח ד 

 טבלת קנסות נספח ה 

 הנחיות בטיחות לקבלנים  נספח ו'

 הכנה לביצוע נספח ז 

 תוספת לחוזה קבלנים, מבני חינוך נספח ח 

  – מבני חינוך –לתוספת לחוזה קבלנים  1נספח 

 לאגף הנדסה.תיק מסירה 

 לאגף חינוך והנדסה. תיק מתקן

 סיווג זמני טיפול בתקלות

  - מבני חינוך -לתוספת לחוזה קבלנים 2ספח נ

 מפרט להכנת ועדכון לוח זמנים מפורט קבלני לביצוע

 בני חינוךמ -לתוספת חוזה קבלנים – 3נספח 
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 תיקונים ע"י הקבלן

 
 

 
 ולראיה באו על החתום:

 
         

   ________________   _________________ 
 הקבלן                        המזמין            
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 נספח א'
                                                                                           לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון

 

 אוטונומית  ערבות בנקאית כתב הנדון:
 ס ירקון "תוספת אגף בביחוזה ל

 
 

 –מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  ______________________ פי בקשת-על
ובמילים : )__________₪  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של"( המבקשים"

בתוספת מהתמורה כולל מע"מ[  5%] ,______________________________________ ₪(
כמפורט להלן  הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד

 -)להלן מילוי כל התחייבויותיהם בקשר לחוזה שבנדון זאת בקשר עם , ו"הפרשי הצמדה"( -)להלן 
 חוזה.ולהבטחת מילוי תנאי ה ( "חוזהה"
  

 במכתבנו זה: 
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"מדד" 

 ולמחקר כללי.  
 ה יחושבו כדלקמן: הפרשי ההצמד

 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 

]המדד הידוע במועד  בו אישרה ראש המועצה החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  
היינו  _____________שפורסם ביום  _________שנה ______את המלצת ועדת המכרזים [ 

"המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה  -נקודות )להלן ____________
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. אם המדד 

 החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את סכום הקרן.
 

סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 הערבות.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב  14 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך
ם או לדרוש את הסכום תחילה מאת שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכ

 המבקשים. 
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
פיה, -פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-על

 ם מאת המבקשים. תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלו
 

מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא 
 חלף תוקפה של הערבות.

 
 

ועד  ]  חודשים לאחר מועד סיום העבודות[ _______________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.

 בכל צורה שהיא. אינה ניתנת להעברה או להסבהערבות זו 
 
 
 

                              ____ ____________          בנק_______תאריך: _______
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 נספח ב'
 

 
 אישור ביטוחי 

 
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 שם:
ו/או תאגידים   מ.א דרום השרון

עירוניים ו/או חברות עירוניות  
ו/או גופי סמך ו/או נבחריהם ו/או 

עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או 
 המפקח ומנהל הפרויקט

    
 

 שם 
  

 

 
 המועצה בקריית

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______מזמין העבודהאחר:☒
 

  

  
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 לפרט ניתן) לדוגמה הרחבות
 (:הפוליסה לפרקי בהתאם

      304 ,309 ,312  ,318  ,
324 ,328  , 

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה  רכוש
       הריסות פינוי

,  329, 328, , 302, 322       צד ג'
307 ,308 ,309  ,312  ,
315 ,318 ,321  ,322  ,
333   

 ,  328,  321, 319, 318       אחריות מעבידים

אחריות מקצועית 
-ואחריות המוצר

 משולבת 

       

 
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 069קוד:  המועצה בקריית שנמצא ירקון ס"בבי אגף תוספת

 

 
. 

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 
קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות
 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות
 071 רוקחות 001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(
 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור
 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 השתלמויות, פנאי ומלונאותשירותי אירוח, כנסים,  006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה 

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 ושמאותבקרה, ביקורת תקנים 
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(שירותי  016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 092 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ( 022 הובלות והפצה 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור
 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים
 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 תפעול ציוד 030 מנהלות חברות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם 
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 בטיחותממוני ויועצי 

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(עבודות תחזוקה 
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"( קמעונאות
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  כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305   הכלי יריי -הרחבת צד ג'  
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג'  
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג'  

 או/ו בבניין הבעלים או/ו בבניין הניהול חברתויתור על תחלוף לטובת 
  בבניין נוספים זכויות בעלי או/ו בבניין נוספים דיירים או/ו מטעמם מי

308 - 378 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה  רעידת כיסוי
 387 - 317 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

שם  יש לפרט) אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (וכתובת

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323 (שם וכתובת יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות

 (האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
328 - 398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג'  מבקש האישוררכוש 
 400 - 330 (שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט

 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 
 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(

 403 - 333 ₪. 3.000.000גבולות אחריות מינימום -
 404 - 334 .₪ 4.000.000 אחריות גבולות מינימום-
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 נספח ג' 
 )ערבות בדק(אוטונומית נוסח ערבות בנקאית  

 חשבוןערבות זו תוגש רק על ידי המציע הזוכה במעמד גמר  
 

 לכבוד
 דרום השרון  מועצה אזורית 

 
 לחוזה   בנקאית אוטונומית)בדק( ערבות  הנדון:

 
אשר הגיש "(  המבקש"  -)להלן   _מס' ח.פ _____________  __________________ פי בקשת-על

אנו ערבים בזה כלפיכם "(  המכרז"  :)להלן  ס ירקון"תוספת אגף בביל  8/2020  למכרז מס'  ואת הצעת
 5%]  (,  _____________ שקלים חדשיםובמילים:  )₪    __________   לסילוק כל סכום עד לסך של

חודשים נוספים[  12 -מהתמורה כולל מע"מ ל 2.5% -חודשים ו 12התמורה כולל מע"מ למשך 
עם המכרז שתדרשו מאת המבקש בקשר בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, 

 ידכם.שפורסם על 
 

 במכתבנו זה: 
ולמחקר   משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -"  מדד"

 כללי.  
 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 
] החודש בו הוגש החשבון הסופי   ________  חודש   שלהחדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  

יהיו (, המדד היסודי"" - להלן) _________כפי שפורסם בתאריך  בשנת _________של הקבלן [ 
כדרישתכם הנ"ל, מחולק   המצויןהפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  

 במדד היסודי.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 .לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקששתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
פיה, -ה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלפי-על

 תביעה משפטית נגד המבקש, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש. 
 

. דרישה שתימסר לנו *ועד בכלל] סה"כ שנתיים[    ______________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 אחרי המועד הנ"ל לא תענה.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא מובהר כי 
 חלף תוקפה של הערבות.

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 
 
 
 
 רב,   בכבוד

 
 בנק,_________

 
 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -והסכמתי קראתי, הבנתי   

 

 נספח ד'
 תביעות העדרעל  ת הקבלןנוסח הצהר

 
 לכבוד

 דרום השרון  מועצה אזורית
 

 א.ג.נ., 

 

 תביעות העדרהצהרה על הנדון: 

 

מצהירים ומאשרים בזה  הנני/אנו הח"מ _____________________________________
 כדלהלן:

 
___________ _____)___₪ כי הסכום המצטבר בסך___________________  .1

כחשבון הסופי בעד ( שאושר לנו חדשיםקלים _____________________________ש

לבין  ינובנ, ס ירקון"תוספת אגף בביל 8/2020 מספר מכרזביצוע מלוא העבודות, כאמור ב

(  הינו התמורה המלאה והסופית "ביצוע העבודות")להלן:  דרום השרון מועצה אזורית

 , תמורת ביצוע העבודות.דרום השרון מועצה אזוריתהמגיעה לי/לנו מאת 

 
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או  .2

ו/או כלפי כל הבאים מכוחה  דרום השרון מועצה אזוריתדרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי 

ן המכרז ו/או ו/או מ  ןו/או הנובע מה  ןו/או מטעמה, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בה

 החוזה.מן 

 

 

 ולראיה באנו על החתום: 

 

 חתימת הקבלן וחותמתו:____________________ ;תאריך:_____________
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 טבלת קנסות -הנספח 
 

 בהם יחויב הקבלן בגין אי ביצוע העבודה כסדרה: )בש"ח בתוספת מע"מ( להלן הקנסות
 
 אחור ופיגור יומי בביצוע לוחות זמנים לעבודות יזומות,  1

 טיפול יזום לקוי ולא מספק של המערכות השונות .  
  ₪ לכל יום אחור 5,000  אי עמדה בתכנית העבודה היזומה של המתקנים.  

 
 אחור ₪ לכל יום 2,000 ודעה, אחור בהגעה למקום מפגע מעבר לשעה מרגע הה 2

  
   שעות  3אי תיקון מפגע מים ו/או ביוב ו/או ניקוז מעל 

 ₪ לכל יום אחור 5,000      ממועד ההודעה 
  

 ₪ לכל יום אחור 5,000 בעניין טיפול במפגעים   מועצה אזוריתאי קיום הוראות ה
 
  –אחזקת כשל  3

 שעות ממועד מסירת  24אחור בהתחלת העבודה מעל  
 ההודעה על העבודה לקבלן, למעט עבודה שתוגדר כ"חירום" 
 ₪ לכל יום פיגור 5,000      על ידי המזמין  
  

 ₪ לכל יום פיגור 5,000   אי ביצוע עבודת חירום באופן מיידי 
  

 ₪ לכל יום פיגור 5,000 אי ביצוע עבודות כשל בכלל ו/או בזמן חרף דרישת המזמין
  

 ₪ לכל עבודה פגומה 5,000 עבודות כשל ברשת, על סמך צילום וידיאוביצוע לקוי של 
 תקורה 25%+צילום וידאו +         

 
 25%עלות עבודה +      -ביצוע על  ידי המזמין  4
 
 יום/הפרהק₪ לכל אי  5,000  מועצה אזוריתאי קיום הוראות המפקח ו/או המנהל ו/או ה 5
ובמקרה של הפרה מתמשכת            

 ₪  לכל יום בו נמשכת  5,000        
 ההפרה ו/או אי קיום                                  

 ההוראות.                                                                                                             
    
   אמצעי הזהירות באתר אי גידור האתר ו/או אי קיום  6

 ₪ לכל הפרה ובמקרה 5,000    העבודה ו/או הפרה מתמשכת  
אי ו/או פרה מתמשכת של ה

₪ לכל   5,000 פגעיםמניעת מ
יום בו נמשכת ההפרה ו/או 

 לא מוסר המפגע. 
 

 ₪ בתוספת מע"מ בעד  3,000     איחור במסירת העבודות 7
                           כל יום של איחור שבין                                                                                                              
 המועד הסופי שנקבע לסיום                                                                                                              
 העבודות לבין מועד סיום                                                                                                              
 העבודות למעשה.                                                                                                               

 
לבטיחות העובדים באתר ובאשר להבטחת תקינותם בנוסף, מצורפת טבלת קנסות בכל הנוגע 

בזמן העבודה בשטח, הכל כמפורט   ושלמותם של הציוד אביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה
בחוזה זה. בגין ליקויי בטיחות ו/או ציוד ואביזרי בטיחות בעבודה או בתנועה שלא יותקנו כנדרש 
לפי הוראות חוזה זה או אם הקבלן יעשה שימוש באביזר פגום או חסר או שאינו מאושר לשימוש,  

 על פי המפורט בטבלה שלהלן  ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, ישלם הקבלן פיצוי,
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אביזר שאינו מופיע בחוברת המעודכנת של משרד התחבורה: "התקני   -אביזר לא מאושר משמעותו  

 תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך", או שנפסל לשימוש על ידי המועצה. 

 צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי .  -תמרורים פגומים משמעותם 

 הוא עבור כל יום בודד בו הליקוי קיים או לא תוקן התשלום כאמור בסעיף זה לעיל
 

  

  - ב קנסגובה ה החסר או הבלתי מאושר  \תיאור הפריט הפגום מס' 

 ₪ 

 500 אפודת בטיחות תקנית לעובדים )לפי יח'( 1

 500 חצובה למתקן ולתמרורים + בסיס חצובה )תושבת גומי( )ליח'( 2

 500 אורךכולל מדבקות סימונים על הכביש, כולל קווי  -שטחי הפרדה 3

ציוד מגן אישי, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, כובע מגן וציוד  4

 משקפי מגן, נישמית, מגי -נוסף לפי הצורך

 ני אוזניים, כפפות, מגני ברכיים וכו )לפריט(

500 

 500 12( או פנסי ו' 5, חרוטים )ו' 6-תמרור ו 5

 1000 שנים 18חוסר באיש אבטחה בצוות, גיל מינימאלי  6

סימון חצים או השמת מדבקות מחזירות אור לצורך סימון )לפי  7

 יח'(

1000 

 1000 פנס מהבהב צהוב )צ'קלקה( על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה 8

 1000 שימוש בכבל מאריך לא תיקני לחשמל 9

 1000 שימוש בכלי פגום 10

 1000 (6תמרורי הוריה ומודיעין )ליח' למעט ו'  11

 1500 מחיקת צבע בהתאם למפרט מע"צ או הנחיות המועצה 12

 1500 מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'( 13

 1500 צופר הזהרה בנסיעה לאחור )ליח'( 14

 2000 לוח נייד מהבהב 15

 2000 מנהל עבודה המוסמך נעדר מהשטח 16

 2500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות 17

 2500 עבודה בגובה ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד( 18

 3000 פיגומים/ סולמות )ליח'( 19

 3500 אי התייצבות של כל צוות האבטחה 20

 4000 ביצוע עבודות לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך 21

 4000 ביצוע עבודות לילה ללא תאורה ראויה 22

 4000 מתנאי היתר העבודהעבודה ללא היתר או חריגה  23

 5000 אי קיום הוראות מפקח העבודה מטעם המועצה 24

 5000 השארת "מדרגה" לרוחב הדרך )ליח'( 25
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 נספח ו' 
 "הנחיות בטיחות לקבלנים" 

 כללי  .א

 הוראה זה מתייחסת לקבלני המועצה  או גורמים אחרים שעובדים בשטח המועצה.  1.א

 על כל קבלן חלות כל החובות באשר לכללי ההתנהגות הבטיחותיים בתחום החברה. 2.א

להנחיות בטיחות לכל חוזה/הסכם בנוסח של הזמנת עבודה הוראה זאת תצורף בנוסף  3.א

 לקבלן, כחלק מחייב ובלתי נפרד ממנו.

מודגש בזאת שהוראות הבטיחות באות להוסיף על האמור בכל חוק/ תקנה אחרת, ולא   4.א

 מהוות  תחליף.

 
 הגדרות  .ב

המועסק/מעסיק עובדים בשטח המועצה  , הינו אדם/חברה  שאינו עובד מועצה –קבלן  1.ב

 לצורך ביצוע עבודה כלשהי  הקשורה בפעילות בשטח 

 עובדים המבצעים את העבודה מטעם הקבלן )כולל קבלני משנה(.  - עובדי קבלן 2.ב

 
 אחריות. . ג

אחראי לקיום כל הוראות כל דין ולקיים את סעיפי הנחיות הבטיחות שיש לצרף   -הקבלן   1.ג

 את.לחוזה עמו על פי הוראה ז

הקבלן יוודא שכל עובדיו לרבות קבלני משנה מטעמו, יקיימו את הנחיות והוראות    2.ג

 הבטיחות . 

 אחראי לצרף ההוראה  לחוזה/הסכם העבודה עם קבלן. – מזמין העבודה 3.ג

באחריות ובסמכות מי שהוסמך על ידי המועצה , להפסיק כל עבודה בשטחה, במקרה  4.ג

חות הנדרשים. ) ממונה בטיחות של המועצה, של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטי

  .מפקח מטעם המועצה וכיו"ב (

 ד.

פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין -הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על .1

השאר, בפקודות, בתקנות ,בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל ובהנחיות 

 -הבטיחות של המועצה. כל הערת בטיחות של ממונה הבטיחות או מטעם המועצה 

אחריות לבטיחות העובדים, תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. הקבלן נושא ב

 האורחים ,והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו.  

", בו יפורטו כל הסיכונים הצפויים סקר סיכוניםלפני תחילת העבודה יבצע הקבלן " .2

בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או בנפש. התכנית תועבר 

הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בסקר הסיכונים עד להנחת  לאישור המועצה.  למועצה

 דעתה.  

"המפרטת דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום תכנית בטיחות הקבלן יכין " .3

שטח הריכוז והמשרד הזמני, שיטת עבודה בטוחה לגבי כל שלב בעבודה שנמצא בעל 

מכות, מספרי ת"ז,  סיכון ב"סקר הסיכונים" המקדים, רשימת בעלי תפקידים )כולל הס

מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום. התכנית תועבר 
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לאישור המועצה. למועצה הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות עד להנחת 

 דעתה.  

אם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן  .4

לאחר קבלת אישור המועצה לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב ,לעניין זה, את הנ"ל,  

כפרויקט נפרד. במקרה כזה ,לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של  

על הקבלן לבצע סקר סיכונים  -הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא בעבודה 

זה מהווה תנאי להמשך ותכנית בטיחות חדשים שיועברו לאישור המועצה. אישור 

 העבודה.  

רשאי יהיה הקבלן  אישור סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י המועצה רק לאחר  .5

לא כנדרש בחוק . -להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה ,כולל הצבת שלטי קבלן 

לפני קבלת אישור מהמועצה על  -תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח 

לעיל ידרש אישור כאמור גם למעבר  4בסעיף  ם האמוריםהתחלת עבודה ובמקרי

 לשלב הביצוע הבא. 

שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת האישור  6בכל עבודה הצפויה להימשך מעל ל  .6

לעיל( הודעה למפקח העבודה של משרד התמ"ת על ביצוע עבודת  3מהמועצה )לפי ס' 

 בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך. 

הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה  .7

 כלשון בחוק. –השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה מתבצעת "תחת 

 כנדרש בתקנות.  -הקבלן ינהל רישום מדוייק ועדכני של יומן עבודה  .8

 כנדרש בתקנות  –הקבלן ינהל רישום מדוייק ועדכני של פנקס כללי  .9

הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים )חשמל,  .10

פיגומים, קונסטרוקציה וכו'(, צילומי רשיונות הנהיגה של כל מפעילי יועצי קרקע, 

הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב 

 האחרים הפועלים קבוע באתר.   

 –כולל הביטוח  –לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו  .11

הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת  בתוקף ומפעילו

 הכלי. 

הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות ו/או לפי הוראות המפקח.  .12

הקבלן יערוך סיור בוקר, עם תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה 

התנועה והבטיחות עומדים –ככל ,כדי לוודא שהסדרי  יטפל מיידית בתיקונם. 

במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא ותידרש שלביות בביצוע הסדרי התנועה, יבצע הקבלן 

את כל הסדרי התנועה הנדרשים, לכל אחד מהשלבים, מבלי שיהיה זכאי לתוספת  

 מחיר כלשהי, מעבר לסכום הנקוב בכתב הכמויות.

קשור לעבודה והטומן סכנה בחובו הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא ה .13

עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן יחתים את  13)שיטות 

העובדים על קבלת ההדרכות וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הבטיחות של האתר. 

שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות   לפנילא יעבוד באתר עובד 

   ך.איתם וחתם על כ
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לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר ,  –יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .14

כולל עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש 

בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצבע 

לפי הצורך. ציוד אישי פגום  -דה. כל יתר פריטי ציוד המגןכתום, קסדת מגן נעלי עבו

 יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן. –או מרופט 

משתמשים בציוד כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה  הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן   .15

 המגן האישי.  

קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה  .16

מטרים( רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וקיבלו תעודה  2ל ע

מטעם משרד התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת 

כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה.  –באתר 

והעבודה בגובה תחל    ויקטפריועברו לאישור מנהל הפרטי ההדרכה ושמות המודרכים  

   .פרויקט רק לאחר קבלת אישור מנהל ה

מ' אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או  1.20לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה מעל  .17

כנדרש  -לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים אן שנעשה שימוש בתא הגנה 

 בתקנות.   

לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל  .18

 מוקף. 

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל   -בשטח  םעובדים של קבלני המשנה הנמצאי .19

מינוי של קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק 

עוברת האחריות לנושא זה לקבלן   -ציוד מגן אישי לעובדיו, אך אם לא יעשה כן 

 הראשי. 

עיית בטיחות מטעם המועצה עם העתק למועצה על כל ב   פרויקטהקבלן ידווח למנהל ה .20

 המתגלה בשטח.  

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר,   24הקבלן יתייחס בכתב, תוך   .21

יועציו ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו .ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות של 

 האתר, המפקח מטעם חברת הניהול ואל המועצה. 

מטעמה כתוצאה   פרויקטו מנהל הידי המועצה א-יזומה על  הפסקת עבודהבמקרה של   .22

מטעם המועצה  פרויקטמבעיית  בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי המועצה או מנהל ה

תיחשב ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל   -

נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא  

  על כל המשתמע מכך. -ם ובתנאי החוזה עמד בלוח הזמני

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי המועצה או המפקח כאמור בנספח זה כדי  .23

לגרוע  מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות וכל 

האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על המפקח או על המועצה את האחריות בכל 

 ר והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. הקשו

מובהר כי אין באמור בנספח זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים   .24

ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני 

 ידי הקבלן.  הבטיחות ולקיימם בעצמו ועל חשבונו בכל תקופת ביצוע העבודות על 
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 נספח הבטיחות  -המשך 

 כללי 

מדיניות המועצה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבור, בטיחות התנועה, ובטיחות בעבודה 

באתרי העבודה אשר באחריותה. על הקבלן להקפיד על עמידה בכל הנחיות הבטיחות לפי כל 

חליף את הוראות הבטיחות דין ולפי הוראות חוזה המועצה. הקבלן מודע לכך שנספח זה אינו מ

 לפי כל דין, ועל הקבלן להכיר את ההוראות הקבועות בכל דין ולפעול לפיהן.  

יועצי בטיחות מטעמה ומנהלי פרויקטים, אשר תפקידם לפקח ולבקר  המועצה רשאית להפעיל 

על מילוי הקבלנים אחר הנחיות הבטיחות בעבודה, וזאת בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוזה 

 צה. המוע

בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות הדין, או בכל מקרה של אי בהירות, 

 ולקבל את התייחסותו.   פרויקטעל הקבלן לפנות בכתב למנהל ה

 

   מטרה

מטרת הנספח הינה להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות  

 בתנועה ובעבודה בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של החברה. 

הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום  של אי 

ניתנה הנחייה אחרת ע"י המועצה. נספח   התאמה, תגברנה הוראות הדין בכל מקרה, אלא אם כן

זה והפיקוח הנעשה על ידי יועצי הבטיחות ומנהלי הפרויקטים מטעם המועצה אינו גורע בכל 

צורה שהיא מאחריות המבצע למלא אחר כל הוראות הדין בקשר לבטיחות בעבודה ולפעול 

 בהתאם להוראות חוזה הקבלנים של המועצה.   

  

  הגדרות

תר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או א - אתר עבודה

 עבודות פיתוח ותשתית. 

מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי  הבטיחות,  - בטיחות בעבודה

 בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים  הנמצאים באתר. 

כלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים  להסדרת זרימת מ - בטיחות בתנועה

 התנועה, והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת  תאונות דרכים. 

תוכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור  -הסדר תנועה

ופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש וכל סימון או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מ

 ואת אופן השימוש בדרך. 

כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר  תנועה חדש ומעבר   -העברת תנועה  

 בין שלבי הביצוע של הפרויקט.  

קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות  - קבלן בטיחות

 ה בע"מ )להלן: "נתיבי ישראל"(, ובעל הסמכה תקפה.  ולתחבור

ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם    -  ממונה בטיחות בעבודה

 משרד הכלכלה שמונה לאתר העבודה.  

בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל ובעל ניסיון   -יועץ בטיחות בתנועה  

 לפחות.  שנים  5של 
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על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול  - תכנית הבטיחות וסקר סיכונים

 . 2012 –הבטיחות(, התשע"ג 

  

   בטיחות כללי

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע 

העבודה ולפני תחילת עבודה  )להלן: "הקבלן" או" הקבלן הראשי"(. לאחר מתן צו התחלת

ראשונה באתר העבודה, על הקבלן לקבל תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם המועצה. 

התדרוך יתבצע במשרדי האתר והקבלן יידרש לחתום על בצוע התדריך )ראה נספח א'(. 

באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר. על קבלן 

יחות להיות בעל אישור כשירות בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן הבט

הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור מנהל הפרויקט מטעם המועצה על הקבלן לנקוט בכל 

האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הבטיחות 

בהוראות מקצועיות של המועצה ובא כוחה, בתחום הבטיחות   בעבודה הנהוגות במדינת ישראל,

והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות מטעמו קבלן בטיחות, 

 7אשר יפקח על הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה.  ימים ממועד 

לן יעביר למנהל הפרויקט תוך קבלת באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק. הקב

צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא משלוח 

 הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר. 

באחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו וסיומו של כל 

 יום עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:   

 תאריך ושעת הסריקה.  •

 המפגע.   •

 אופן הטיפול.  •

  

  בטיחות בתנועה

   היתרי עבודה/רישיון עבודה

ו/או הפרויקט, רישיון עבודה לפני תחילת העבודה. הרישיון  המועצה על הקבלן לקבל מנציג 

יימצא באתר ויכלול את הפרטים הבאים: סוג העבודה, מיקום מדויק בקנה מידה ומס' 

 התרשים/תכנית הסדר התנועה. הקבלן מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיון.  

  

   שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות

מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור על 

ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע, והמדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה 

בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת או הנחיות להגנת עובדי דרך בדרכים 

ט אם וככל שיידרש. כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו עירוניות ודרישות מנהל הפרויק

  1.2חלק  2247)מחזירי אור( ותקן ישראלי מס'  1.1חלק  2247תואמים תקן ישראלי מס'  

)תמרורים( גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות 

המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות לוח התמרורים ו -תקנות התעבורה  -להצבת תמרורים 
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ס"מ  ס"מ משולש אורך  80בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת )עגול קוטר 

במבואות אתר העבודה,  908המוצב על תמרור  901ס"מ(. על הקבלן לוודא כי תמרור  120צלע 

 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932יהיה מצויד בשלישיית תמרורי 

ן לוודא שכל התמרורים ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על על הקבל

ידו באתר מופיעים ברשימת המוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה 

ובטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה. בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח נייד 

המאושר  -ם למבנה המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב" מהבהב מבנה העגלה יהיה תוא

ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות. תשומת לב הקבלן לכך שבעבודות ניידות 

תהיה דרישה להציב בנוסף ללוח הנייד המהבהב )עגלת חץ( סופג אנרגיה נייד העונה למפרט 

נועה ובטיחות. מובהר, כי כל האמור בסעיף לתקן המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני ת

זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע 

 מאחריותו של הקבלן הראשי.  

המועצה רשאית לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעם הקבלן  

ות ואופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי בעקבות תפקוד לקוי, סטיות או חריגות באיכ

 הבטיחות.  

לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת 

 ולא יהיה חיוב נוסף בגין כך. 

על מנהל העבודה מטעם הקבלן לבצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות 

     את ארבעת הנושאים הבאים:

 מהות ביצוע העבודה. •

 בטיחות בעבודה.  •

 בטיחות בתנועה.  •

 הכוונת התנועה.  •

  

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה למסלול   -

חילופי באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך 

 דין.  להכווין תנועה עפ"י

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך.  -

באחריות הקבלן לבצע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה  -

 באתר. 

קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר -

 צוותים מוסמכים בלבד.  

עובדים. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  2כאמור, ימנה לפחות צוות האבטחה  -

 לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו. 

ביצוע מעקף/ העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאום עם    -

עודכן ועפ"י משטרת ישראל ובאישור מתכנן הפרויקט, הכול בהתאם לנוהל העברת תנועה המ

 המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות המאושר במהדורתו המעודכנת. 
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ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט  -

 ו/או מי שהוסמך על ידו  באתר העבודה. 

 

   הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי שיקול דעתו, אירע  מנהל הפרויקט מטעם המועצה יורה

יהיה  פרויקטליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר. מנהל ה

 רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:  

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו  .א

 מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם. 

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של   .ב

תמשי הדרך העבודה, יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למש

 ו/או לעובדים באתר. 

 המועצה   מטעםעפ"י הנחיית בא כוח  .ג

 חריגה מהוראות המפקח  .ד

הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מיידי בעל פה. במקביל, ירשום  

 מנה"פ את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר. 

לאחר שמנה"פ ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון  החזרה לעבודה תיעשה

 הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או עובדי האתר.   

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ. 

ה"פ, יפעל במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנ

 מנה"פ להפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה. 

בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות, בשל ליקויים בטיחותיים, הנזקים 

 שיחולו במועד הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל, יחולו על הקבלן.   

 מסמך ב' )תנאים כלליים(ל 72כמפורט בסעיף  –ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות 

  

   בטיחות בעבודה

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודרך או לא חתם על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר 

 עובד שאינו מצויד בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. 

הנחיה זו כוללת את כל העובדים באתר ואת כל השוהים בו מטעמים של עבודה, כולל הקבלן 

 כנדרש בתקנות הבטיחות,  -ביצוע , מהנדס התכנון, אורחים וכו' עצמו, מהנדס ה

 הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל דין. 

  

הקבלן אשר יחתם עימו החוזה יהיה קבלן ראשי בהתאם להגדרות בתקנות הבטיחות בכל 

רים בפרויקט )כגון: תחום מתחומי העבודה, וזאת בנוסף למינוי קבלנים נוספים בחוזים אח

חח"י, בזק, הוט, וכיו"ב( הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק 

ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. באזורי 

עבודה בהם יוגדר ע"י המפקח קבלן ראשי אחר, יישמע הקבלן אחר הנחיות הבטיחות של 

בלן הראשי כפי שהוגדר ע"י המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלום הק

 נוסף מעבר לשכר החוזה. 
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מודגש כי האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן, כקבלן ראשי, 

 על כל הנובע ממנה. 

וזו נעשית שלא על פי תנאי  המפקח ו/או המועצה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה  

הבטיחות והגיהות הנדרשים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות 

המפקח.הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 

 לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

הצורך בגידור אתרי עבודתו בגדרות זמניות תיקניות, גישרונים  על הקבלן להביא בחשבון את

להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו הן לעומס הולכי 

רגל והן לעומסי רכב, לרבות רכב כבד )פלטות פלדה(, אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב 

רוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים מדרונות, מתקני תשתית, מחסומים וכו', כד

כל העבודות הנ"ל,  -, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(מועצה)פיקוח, 

הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי 

 היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי.  

 ל הקבלן:  מבלי לגרוע מכלליות האמור, ע

למנות "מנהל עבודה מוסמך" מטעמו כנדרש עפ"י החוק. העתק מההודעה על תחילת פעולת 

הבנייה ומינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן במשרדי 

 האתר בכל עת. 

 באחריות הקבלן להציב באתר שלט מידע: שם הקבלן המבצע, שם מנהל עבודה, טל'. 

 באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מלווה לפרויקט.  

איש כולל עובדי קבלן משנה או מטעמו, ימונה לאתר ממונה  100עובדים מעל  פרויקטאם ב

 בטיחות לאתר עצמו. 

באחריות הקבלן ועובדיו ועל המועסקים על ידו, לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות 

 ות:  לבטיחות בעבודה ובתנועה, לרב

 . 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד 

 . 1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 פקודת התעבורה ותקנותיה. 

 נהלים והוראות הבטיחות מטעם החברה הלאומית. 

 המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בין עירוניות במהדורתו המעודכנת.          

תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית כחוק במקרים  פרויקטעל הקבלן להגיש למנהל ה 

 הבאים:   

 אנשים, כולל עובדים ו/או קבלני משנה. 50באתר העבודה שוהים או מועסקים מעל 

 חפירות עם דיפונים. 

 הריסות המוגדרות כחוק. 

 שני עגורני צריח ומעלה.   

 מ' 25גובה סופי של המבנה עולה על 

 בכל אתר, במידה וקיימת דרישה של מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו/או המזמין. 

  

    סקר סיכונים ותכנית בטיחות

 .באחריות הקבלן לבצע סקר הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ובמהלכה.1
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סקר הערכת סיכונים מטרתו לזהות ולאתר סיכונים פוטנציאליים בעבודות ובאתרים בהם 

 מתבצעות עבודות בניה, ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה. 

. באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה 2

 . 2012 –ול הבטיחות(, התשע"ג המיועד, ועל פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניה

על הקבלן חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב על פי החוק, ולדאוג כי פנקס 

 זה ימצא באתר בכל עת. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם 

צעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל לצרכי האתר ו/או בהתאם להוראות וכמפורט בהן אמ

הדרוש לשם שמירה על בטחון ביצוע העבודות וביטחונם ונוחותם של העובדים והמשתמשים 

 בדרך ו/או שיהיו דרושים על פי דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.

 תוך דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומים יבוצעו בהתאם ובכפוף לאמור בת"י  

 מ'.  6ונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגום בכל עת שגובה הפיגום עולה על אישור ק

 בטיחות העובד בעת עבודה על פיגום: 

 אבטחת כלי עבודה

 חבישת כובע מגן. 

 העתקת מכשולים על הפיגומים ובקרבת בסיס הפיגום. 

 ציוד מגן אישי למניעת נפילה )רתמות וחגורות בטיחות(. 

 או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. חל איסור עבודה על פיגום 

מ' בונה מקצועי לפיגומים מלווי את הליך הבנייה   6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגום עולה על  

לתקנות עבודת בנייה,  17והעבודה לרבות עד שלב הפירוק של הפיגומים )כמוגדר בתקנה 

 (  1988 –התשמ"ח 

 באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים לפני תחילת יום העבודה. 

 הסריקה יתבצע ביומן העבודה רישום שיכלול את הסעיפים הבאים: בזמן 

 תאריך הסריקה. 

 התקלה/הסיכון. 

 אופן הטיפול. 

 

  פיגומים

  חובת התקנתם של פיגומים אם אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציב

חובה להתקין פיגומים מתאימים אם אי אפשר לבצע את העבודה בביטחון תוך עמידה על 

 הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח. 

  

 הצבה ופירוק פיגום ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי 

פיגום יש להציב )ולפרק( אך ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים )בונה 

עי שעבד שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן של מחלקת הפיקוח, מקצו

 או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בטפסנות(. 

 

  ידי מנהל העבודה-איכות הפיגומים ובדיקתם על 
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את הפיגומים יש לייצר מחומר טוב, ואם הפיגום עשוי מעץ, עליו להיות ללא קליפה, צבע  

מוגן מהתפקעות עקב מצב הסיבים. פיגומים ממתכת יהיו ללא חלודה ומסמרים בולטים, ו

 מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את יציבות הפיגום והתאמתו לפי המפורט בתקנות. 

  

  פיגום מפרקים מלמעלה למטה

את פירוק הפיגום יש לבצע מלמעלה למטה, תוך הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת 

בסביבה. את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם האנשים הנמצאים 

 אל הקרקע. 

  

 אופן התקנת פיגומים  

תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקין פיגומים, מהן המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומים 

אפשר להתקין. מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחלק מההנחיות בדבר חומר ומבנה 

 ום, ואישור כזה חייב להינתן בכתב. פיג

  

    פיגום זקפים

מטר, וכן פיגום מיוחד,  18מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום זקפים מעץ שגובהו עולה על 18

יוצבו לפי תכנון. יש להכין ולנקות את השטח עליו מוקם הפיגום, ולהציב את זקפי הפיגום על 

פן השמירה על יציבות הפיגום, חיזוקו, אדני עץ כמפורט בתקנות. התקנות מפרטות את או

 וחיבורו לבנין או לגוף יציב אחר. 

  

   פיגום ממוכן

אם עושים שימוש בפיגום ממוכן )המאפשר שינוי מיקום משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, 

חשמלי, או הידראולי( על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצרן לגבי הדגם של הפיגום, 

ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה כי הדגם רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים.  

 לו להימצא באתר שבו מוצב הפיגום. על תעודות א

ידי בודק מוסמך לפני -פיגום ממוכן חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשים, על

 השימוש בו, וכן מיד לאחר ביצוע תיקון במערכת ההרמה או התליה שלו. 

 את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר. 

פי תכנית כתובה )או מפרט היצרן( -מקום באתר, אלא עלאסור להעביר פיגום ממוכן ממקום ל

 פי התכנית. -הנשמרת באתר, ומנהל העבודה אחראי שהפיגום הממוכן יועתק ממקומו רק על

  

   מתקן הרמה על פיגום

אסור להתקין מתקן הרמה על פיגום, אלא אם הוא חוזק באופן מיוחד לכך, וננקטו אמצעים 

 ידי מתקן ההרמה. -שעליו עלשימנעו פגיעה בפיגום או באדם 

  

   סולמות

  סולם יהיה ארוך במטר אחד יותר מהמקום אליו מגיע האדם

סולמות באתר בניה חייבים להיות מחומר טוב וללא פגם. אם אורך הסולם עולה על שני 

מטרים, הוא צריך להיות גבוה במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע 
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המשתמש בסולם, אלא אם קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת לאדם הניצב בשלב הגבוה ביותר 

 של הסולם.  

  

   ידי ברגי קשירה-עולה על יותר משני מטרים עלחיזוק סולם שארכו 

מטר לכל הפחות, או על   1.5ידי ברגי קשירה כל  -סולם עץ שארכו עולה על שני מטרים יחוזק על

ידי חיזוקי עץ אחוריים במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסולם, ואסור שהשלב יהיה מחובר 

הסולם, ושהמרחק ביניהם לא יפחת  לזקף רק במסמרים. צריך שיהיו רווחים שווים בין שלבי

 ס"מ  35ס"מ, ולא יעלה על  30 -מ

 

 סולם נייד יוצב באופן שתובטח יציבותו 

סולם נייד יוצב במקום ישר, ויושען על סמך יציב באופן שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת  

השימוש בו. אם אי אפשר להציב את הסולם באופן יציב, יש להעמיד אדם ליד בסיס הסולם 

אחוז בו כדי למנוע תזוזה. שני הזקפים של הסולם צריכים להשען באופן יציב הן למעלה והן שי

 למטה, ואסור להשעין סולם על אחד משלביו.   

אנכי, ויינקטו אמצעים נאותים למניעת התהפכותו או   4-אפקי ל  1סולם נייד יועמד בשיפוע של  

 החלקתו.

  

  סולם המקשר בין קומות באתר בניה

 כול לקשר עד שתי קומות )או שני משטחי עבודה( לכל היותר. סולם י

 הפתח דרכו עובר הסולם יהיה קטן ככל הניתן, ויגודר משלשה צדדים. 

  

 פתחים  

 כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר 

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר 

להיות מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשים או ציוד, או שסביב הפתח יותקן מעלית חייב 

מעקה עם אזן יד ואזן תיכון למניעת נפילתו של אדם. כן יש להתקין לוחות רגליים למניעת 

-45ס"מ, והאזן התיכון בגובה של        90-115נפילתם של חומרים וציוד. אזן היד יהיה בגובה של  

ס"מ מעל  15-ם ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובהם לא יפחת מס"מ. לוחות רגליי 50

 המשטח או הרצפה.

  

מובהר לקבלן כי האחריות לגידור פתחים מוטלת עליו כמבצע וכי בכל מקרה או תידרש 

המועצה לשאת בתשלום כלשהן בגין נזק שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות או בעקבות ביצוען, 

 את הקבלן, מבלי לגרוע מאחריותו כאמור. תהיה המועצה זכאית לשיפוי מ

   חלל בקיר שעשויים ליפול ממנו חייב להיות מגודר

ס"מ משפת הרצפה, משטח עבודה או מדרכת  90-חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ

יד -מעבר, ושאפשר ליפול דרכו לגובה של יותר משני מטרים, יגודר אף הוא במעקה בעל אזן

 ר לעיל. ואזן תיכון כמוסב

  

  אסור להסיר שלא לצורך גידור החוסם פתחים בקיר 
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גידור החוסם פתחים או חללים בקיר לא יוסר ממקומו, אלא אם הדבר נחוץ להעברת ציוד 

וחומרים. אם מסירים אותו, יש לנקוט אמצעים הדרושים למניעת נפילתם של אדם או ציוד, 

 ולהשיבו למקומו מוקדם ככל שאפשר. 

  

 טפסות  

   קן ישראלי לטפסותת

 ( להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אותן לפני היציקה. 904קיים תקן ישראלי )ת"י 

  

   דרישה לקיום תכנית לטפסות

 במקרים הבאים צריך שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות: 

 מטרים. 4א( במפלס או תקרה שגובהה עולה על 

 ס"מ. 40-ב( לתקרה בעובי בטון של יותר מ

 ס"מ.  75ג( לקורה שגובהה עולה על 

 ד( לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה. 

  

  הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינן מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצורך בתכנית לטפסות מסויימות, אופן הצבת תשתית 

ידי טפסנים,  -שירתן וכדומה. טפסות יפורקו רק עללתומכות, אופן העמדת התומכות, ק

 עשרה(. -ובהשגחת בונה מקצועי )בעל נסיון של יותר משלוש שנים לאחר הגיעו לגיל שמונה

 מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר )בכתב בלבד( חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות. 

  

  טרומית בניה

רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראות 

בתקנות הבניה בדבר ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית. מבצע הבניה 

אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה, יימצאו התקנים ועוגנים 

 ת, אזנים וכד'( למניעת נפילתו של אדם. המאפשרים התקנת אמצעים )מעקו

  

  מתכת מבני הקמת

 קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה 

מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את   6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

 האלמנטים הבאים: 

  א( פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת ההרמה.

 ב( תכנון שלבי ביצוע ההקמה. 

 ג( איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם. 

 ד( תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע.   

 כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת 

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחים ברצפה זו יגודרו 

 גידור פתחים.  לפי המוסבר לעיל לגבי
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  חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם ממבנה 

מתכת, התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעים למניעת 

ה של נפילת אדם ממבנה מתכת, יש להתקין קווי אבטחה נפילתם של חפצים. אם קיימת סכנ

 מנפילה, אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו. 

  

    עפר ועבודות חפירות

  ס"מ 120התקנת דיפון בחפירה שעומקה עולה על 

קה עולה על עבודת חפירה או מילוי חייבת להעשות בצורה המונעת פגיעה בעובד. בחפירה שעומ

מטר, ושיש בה סכנת התמוטטות, יש להתקין דיפון מתאים המונע התמוטטות הדפנות.  1.20

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה 

שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד 

 ה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד.   הנמצא בחפיר

 מטרים ייעשה ע"פ תוכנית שתוחזק באתר העבודה. 4דיפון חפירה שעומקה עולה על 

  

  הרחקת ציוד או רכב כבדים מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא אם ננקטו 

 ות. צעדים מיוחדים למניעת התמוטט

  

    הרחקת חומר המוצא מהחפירה

ס"מ  50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכים להיות מוחזקים במרחק שלא יפחת מ

 משפת החפירה.

 

   יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכדומה

לפני התחלת החפירה או החציבה, על מבצע העבודה לבדוק אם מצויים בשטח קווי חשמל, 

ביוב, טלפון, גז וכד'. אסור להתחיל בעבודה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדים 

או במתקנים. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא ייפגעו 

 אדים מזיקים, או מים פורצים.   מזרם חשמלי,

  

   התקנת תאורה בחפירה במקום חשוך

אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך, יש להתקין במקום העבודה 

ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. בנוסף, ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם, 

 יש להציב פנסים שצבעם אדום.  

 

   ה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטריםגידור חפיר

תיכון כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול -יד ואזן-ידי מעקה עם אזן-יש לגדר על

 אדם ליפול מגובה העולה על שני מטרים. 

  

    ס"מ רק עם סולם או מדרגות  120והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 
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ס"מ תהיינה באמצעות דרך ששיפועה אינו   120פירה שעומקם עולה על  הירידה ועליה לבור או ח

 אופקי, או על ידי סולם או מדרגות מתאימות. 1.5-אנכי ל 1עולה על היחס של 

 מטרים.  20המרחק בין מקום הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא יעלה על 

 

   תעלות באדמה חולית

ת בדבר דיפון תעלות באדמה חולית. יש להתקין בה בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדו

  15דפנות עומדות המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

ס"מ מעל פני הקרקע. בתקנה קיים פירוט של אופן בניית דפנות התעלה, כולל משענות 

 וחיזוקים, וכללי הבטיחות להבטחת יציבותם. 

  

    ל תעלותהתקנת מעברים מע

ס"מ. על המעברים להיות  60יש להתקין מעברים בטוחים מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 

 בטוחים לפי כללי הבטיחות הנהוגים לגבי מדרכות מעבר כמוסבר לעיל. 

  

   ידי מנהל עבודה-ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

חציבה, או דיפון חובה לערוך ביקורת על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעים חפירה, מילוי, 

בטיחות מדי יום, אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים, ואחרי הפסקת עבודה בשל גשם או 

 הצפה )לפני חידושה(. 

  

  חצוב ובקיר במדרון בטיחות

יש למנוע הדרדרות סלעים או חומרים אחרים בעבודה המתבצעת במדרון, ויש להפעיל במקום 

 ודה שימנעו פגיעה באדם או ברכוש. כזה כלים ושיטות עב

מבצע העבודה אחראי לכך שחיצוב של קיר יתוכנן ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק 

מדי יום, לפני תחילת העבודה, את יציבותו של קיר חיצוב, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופף. 

ע מחומר רופף או מקיר לא אסור לדרוש מאדם שיעבוד או שיימצא במקום בו הוא עלול להיפג

 יציב. 

  

 הריסות  

   ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה )כולל פירוק קיר או חלקי מבנה( תבוצענה בהנהלתו 

הישירה של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. אם גובה קירות או 

פי תכנית הריסה מפורטת -דפנות האתר עולה על ארבעה מטרים, יש לבצע את ההריסה רק על

 שתוחזק באתר העבודה. 

  

  ידי בונה מקצועי-עבודות הריסה שיבוצעו רק על

ידי בונה מקצועי )בעל נסיון של יותר משלוש שנים -עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על

 עשרה(:-שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה

 א( הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין. 

 ן, עמוד נושא או מדרגות. ב( הריסת גג, תקרה, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מג
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 מטרים.  1.50ג(  הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 

  

  הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדים, 

יעה במערכת הביוב. יש לנקוט ולנתק אותם מחשמל, גז, מים וקיטור. כן יש לוודא שלא תהיה פג

 אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים, אבק או אש. 

  

  גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה

מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים )בנוסף 

בניה, שם מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה לשילוט הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע ה

המתבצעת(. אם אין אפשרות להתקין גדר, יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם  

 למקום הסכנה. 

  

   פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי, מלמעלה למטה

צועי, מלמעלה למטה, תוך  פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מק

הבטחת יציבות החלק הנותר, והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה. את החלקים המורחקים 

 יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע. 

  

 חשמל  

  שמירה על תקנות החשמל והתקנים הישראליים

בניה יתאימו מבצע הבניה אחראי לכך שכל הציוד, האבזרים והמתקנים החשמליים באתר ה

( התקנות שהותקנו לפיו, ולתקנים הישראליים שעניינם 1954  –לדרישות חוק החשמל )התשי"ד  

 . 1953 –פי חוק התקנים, התשי"ג - חשמל על

 

    עבודה ליד קווי חשמל

  33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד -3.25אסור לבצע עבודה במרחק קטן מ

וולט אלא   33,000ים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על מטר 5-וולט, או במרחק קאן מ

 אם מתקיימים כל התנאים הבאים: 

 א( הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה.

ב( אם אי אפשר ניתן לנתק את התילים ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות 

מחיצות והסרתן יהיו קווי החשמל למניעת מגע ישיר של אדם עם התילים. בעת התקנת ה

 מנותקים ממקור אספקת המתח. 

  

  הנחת כבלי חשמל על הקרקע

אסור להניח כבלי חשמל בתוך נוזל או שלולית מים, ואם הם מונחים על הקרקע יש להגן עליהם  

הנדסי העלול לעבור מעליהם, או פגיעה אחרת. כן אסור שכבלים -מפגיעת רכב או ציוד מכני

 המונחים על הקרקע יהוו מכשול. 

  

   מטרים 25מעלית  להסעת עובדים במבנה שגובהו עולה על 
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מטרים תותקן מעלית שירות להסעת  25אחראי לכך כי במבנה שגובהו עולה על  מבצע הבניה

 עובדים.

  

 קיום ארגז עזרה ראשונה באתר בניה 

מבצע הבניה אחראי להתקין באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקום  

 נוח לגישה. אסור לשים בארגז ציוד שאיננו מיועד למתן עזרה ראשונה. 

  

 מנופים ועגורנים ומכונות הרמה   

הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה/מנהל העבודה, אשר  

תאושר על ידי בודק מוסמך למנופים הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל 

ת לנושא שניתן בסמוך למועד ביצוע ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחד

 המשקל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלים וכיו"ב. 

 הקבלן מחויב לספק לעובדיו את ציוד המגן האישי הנדרש ולוודא כי הם משתמשים בו. 

מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסים לנושא 

 ההרמה.

בשטח ולא בהכרח רק להרכבת  הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים

 אלמנטים טרומיים. 

 

  דלק אחסון

של כמות הדלק  110%כל מיכל דלק הממוקם באתר, יוקף יונח בתוך מאצרה שנפחה יהיה 

 המאוחסנת המיכל יכלול הארקה וצינור איוורור. 

 

 בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש.  

מוצב מיכל דלק באתר כולל מיכלי גרור, יותקנו שלטים באותיות בולטות  בכל מקום בו

 נוזל דליק "ושלט "אסור לעשן".   -"זהירות

יש להקפיד ולהמנע משפך דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכין מאגר לחול 

 ליד נקודת מילוי הדלק.   

 פרופן( באתר. -ייאסר שימוש בגז בישול )בוטן

  

 די הקבלן עוב

הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים. הקבלן ימסור 

לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, כלים מכונות, כלי יד, בטיחות 

 בעבודות חשמל ובעבודה  בגובה היכן שנדרש. 

חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של החברה  על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר

 הלאומית באתר. 

  

  אישי מגן ציוד

הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי תקנות 

הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות החברה הלאומית, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות 
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כתומות תקניות )"דגם החברה הלאומית"(, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר 

 רש. הנד

 הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. 

הקבלן יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר )לרבות קבלני משנה ועובדיהם(, יצוידו בציוד 

 המגן האישי המפורט לעיל. 

 

 הפעלת כלים וציוד באתר 

 אים: הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הב

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף. 

 יופעלו אך ורק כלים עם ; בתוקף. 

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי 

 רישיון תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.  

המחויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים לכלים וציוד,  

 אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת. 

כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים, )פנס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית  

ם יופעלו באופן בעת נסיעה לאחור וכד'( כנדרש בחוק ובמפרטי החברה הלאומית. המהבהבי

קבוע בעת הימצאות הרכב על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. המהבהבים 

יהיו מהסוג המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה 

 לאחור. 

ה במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההנדסי, ובמקר

של שניים או יותר, יותקנו משני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם 

 מאחור. 

  

  מיגון אמצעי

על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר 

 החלקים הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית. 

דא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה על הקבלן לוו

 מרבי לפנים, צדדים ואחור למפעילי הכלי. 

על הקבלן לוודא הימצאות ותקינות זמזמם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד 

 הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק. 

ימון מהבהבות על כל אחד מהכלים  על הקבלן לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות ס

המכאניים )מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכו'(. המנורות 

המהבהבות יותקנו  בנק' הגבוהות משני צידי הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. 

 מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה. 

יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הקבלן לסלקו ולהחליפו  לא

 בציוד תקין שיאושר ע"י מנהל הפרויקט. 
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    בגובה עבודה

תשומת לב הקבלן לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, 

 . 2007  -התשס"ז

  
   בגובהתקציר לתקנה החדשה עבודה 

 2כל עבודה, לרבות גישה למקום, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על  -"עבודה בגובה"

   -מטרים ולרבות עבודה כאמור

 המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מענה תקני; (1

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה  45המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ  (2

 פי העניין; או מדרכת המעבר, ל

 המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.  (3

  
    -"תחום עבודה בגובה"

   -עבודה בגובה שהיא עבודה

 על סולמות;  (1

 מתוך סלים להרמת אדם;  (2

 מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;  (3

 בתוך מקום מוקף; (4

 מעל לפיגומים נייחים; (5

 מעל גגות;  (6

 ה קונסטרוקציה;מעל מבנ (7

 בטיפול בעצים וגיזומם; (8

 )                    9בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה; (9

 מטר לעבור הכשרה מתאימה. 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  -הערה  

   תאונות ואירועים חריגים

על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה 

 מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:   

 שמות המעורבים באירוע.  •

 פרטי האירוע.  •

 פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.   •

שעות בדו"ח מפורט בכתב. הקבלן  24 רויקט ותוךהדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפ •

ינהל  רישום ביומן העבודה של כל אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים 

 עובדיו או משתמשי הדרך. 

 

 הצהרת הקבלן לעבודה בטיחותית 

אני החתום מטה  המועסק/ מעסיק עובדים בשטחי המועצה לצורך ביצוע עבודה מצהיר בזה, כי 

הובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים והסכנות אליהם אהיה חשוף במסגרת עבודתי בשטחי 

 המועצה.
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 הריני מתחייב להקפיד על קיום כל הנחיות הבטיחות והגהות על פי דין, סדרי העבודה והמשמעת.

 הנני מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת עובדי/קבלני המשנה שלי וכל הפועלים מטעמי, לדאוג

לרענון הנחיות הבטיחות וכן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, על מנת להבטיח שהעובדים לא יפגעו 

 בשעת העבודה.

 

 שם הקבלן/ ת.ז.:_______________________

 כתובת הקבלן:________________________________

 טלפון:_____________

 

 חותמת הקבלן__________________

 תאריך:_______________________

 
 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -והסכמתי קראתי, הבנתי   

 

 
 נספח ז' - הכנה לביצוע 

 בדיקות מוקדמות   .1

 

הקבלן מצהיר כי תנאי החוזה נהירים לו, כי הוא בדק באופן סביר ובהתחשב בהיותו  .א

בעל מקצוע בתחום, לפני הגשת הצעתו, את כל התנאים, הנתונים והנסיבות 

העבודה וסביבותיו, טיב הקרקע, כמויות הקשורים בביצוע העבודות, לרבות מקום 

העבודות הנדרשות, טיבם של העבודות ושל החומרים הדרושים לביצוע העבודה, 

דרכי הגישה למקום העבודה וצרכי השיכון והדיור שהקבלן יהיה זקוק להם, מיקום  

מערכות תשתית והחיבורים אליהן ,תנאי העבודה באתר העבודה, לוח הזמנים 

וכל הגורמים אשר יש לתאם עמם או עשויה להיות להם השפעה  לביצוע העבודות

על התקשרותו בחוזה זה. רואים את הקבלן כאילו השיג את כל המידע הרלבנטי 

אשר עשוי להשפיע על הצעתו ואשר ניתן להשגה באופן סביר ,והוא מוותר בזאת על 

ה אחרת כל דרישה לתוספת לשכר החוזה ו/או להארכת לוח הזמנים ו/או כל דריש

המתבססת על אי הכרתו של תנאי כלשהו של חוזה זה ו/או של נתון כלשהו בקשר 

 .  פרויקטלביצוע העבודות ו/או ל

 

הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע, על יסוד בדיקותיו הוא, כי שכר החוזה שהוצע על ידו,  .ב

לרבות הכמויות ומחירי היחידה שבכתב הכמויות, הוא שכר ראוי, ומהווה תמורה 

ה לכל התחייבויותיו לפי החוזה, כולל סיכונים צפויים ובלתי צפויים מראש וכן מלא

כן מצהיר הקבלן כי הוא כשיר לבצע את העבודות ולהשלימן -הערכות שנתבדו. כמו

במלואן. לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה מסוג כלשהו על יסוד טענת אי ידיעה או 

וזה, בעבודות, או בכל עניין אחר, אי הבנה של איזה גורם שהוא הקשור בביצוע הח

לרבות בגלל ביצוע העבודות במקביל לביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים, 

דרישה לתנאי בטיחות מיוחדים וכל כיוצא באלה, אלא אם כן אושר הדבר מראש 

 ובכתב על ידי המועצה.   

 
 הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז או הבקשה .ג

להצעות, לפי הענין, לרבות כל התוכניות הנזכרות כחלק ממסמכי המכרז או הבקשה 

 להצעות, לפי הענין. 

 

כאמור וכן את היתר הבניה או  פרויקטהקבלן מצהיר כי הוא בדק את כל תכניות ה .ד

כל הנחיה אחרת שניתנה על ידי הרשויות המוסמכות. הקבלן מצהיר ומתחייב 

מטעמו כאחראי לביצוע בהיתר הבניה, לפני תחילת לחתום באמצעות מהנדס רשוי 

העבודה ובהתאם להוראת כל דין. להסר ספק מובהר גם כי חתימתו על החוזה 

מהווה גם חתימה כאחראי לביצוע לפי כל הוראות הדין ובכלל זה דרישות חוק 

, והתקנות מכוחו, ובהן גם תקנות התכנון והבניה 1965-התכנון והבניה, התשכ"ה

 .  1970 -היתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל )בקשה ל



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

הקבלן מתחייב לפעול כמפורט בחוזה זה ובנספחיו, ולא תשמע מפיו כל טענה לפיה  .ה

הוא לא היה ער לכתוב או למשמעותו או טענה לפיה הצעתו לא הביאה בחשבון את 

 התנאים באתר העבודה. 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים   .2

 ימים ממועד החתימה על חוזה זה:  14הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך  .א

מנים מפורט לגבי כל קטע או כל חלק של העבודה, ואשר יכלול גם לוח ז (1

פירוט של כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע העבודה, לפי לוח הזמנים 

 הנ"ל. 

פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העבודה, לרבות הסדרים  (2

ושיטות אשר לפיהם יש בדעת הקבלן לבצע את העבודה ולרבות רשימה 

 י העבודה ושל מבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.   של מתקנ

 

הקבלן יוכיח, לשביעות רצון המנהל, שיש או שיהיו בידיו כוח האדם והציוד  .ב

הדרושים, וכן ימציא למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים בכתב  

בקשר ללוח הזמנים ולפירוט דרכי הביצוע הנ"ל. המצאת החומר האמור על 

אותו,  ידי הקבלן למנהל, בין שהמנהל אישר אותו במפורש ובין שלא אישר

אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא, המוטלת עליו לפי כל דין ועל פי 

 חוזה זה.  

 

מבלי למעט מכל התחייבות המוטלת על הקבלן, בהתאם לחוזה זה, יגיש 

הקבלן את לוח הזמנים ואת פירוט דרכי הביצוע לאישורו של המפקח ויתקנם 

ד התחלת ביצוע העבודה. מזמן לזמן עד שיאושרו על ידי המפקח, לפני מוע

ניתן אישור המפקח, כאמור, יחייבו לוח הזמנים ופירוט דרכי הביצוע את 

הקבלן, לכל דבר ועניין. לא ניתן אישור המפקח, כאמור, ייקבעו לוח הזמנים 

ודרכי הביצוע על ידי המפקח, וקביעתו תחייב את הקבלן. המפקח יהא רשאי  

הביצוע שנקבעו, מעת לעת ועל פי   לעדכן את לוחות הזמנים ו/או את דרכי

העניין, ועדכונים כאמור יחייבו את הקבלן. כל איחור של הקבלן בהגשת  

המסמכים והמידע כאמור לא יביא למתן ארכה כל שהיא לגבי מועד סיום 

 העבודה או השלמתה.

    

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי שינוי בלוח הזמנים או עיכוב  .ג

דות, כשלעצמם, לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף או בפיצוי בביצוע העבו

כלשהו מעבר לשכר החוזה, אלא אם הדבר נאמר במפורש בחוזה זה, או אם  

החליטה על כך המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם 

לתנאים שתקבע. לעניין זה יובהר, לשם הדוגמא, כי עיכוב בביצוע העבודה, 

צאה מעיכוב בקבלת שירותים מגורמים שונים מלבד המועצה, אשר ייגרם כתו

חברת החשמל, "בזק" וכד', לא ייחשב, בשום מקרה , דוגמת רשות העתיקות

 ונסיבות, כעיכוב אשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל של המועצה. 
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מובהר בזה, למען הסר ספק ומבלי לגרוע ממה שנאמר לעיל, כי בכל מקרה  .ד

ונסיבות לא יהא הקבלן זכאי, במקרה של הפסקת עבודה. במקרה של הפסקת 

עבודה כאמור, יהא הקבלן רשאי לבקש מהמועצה אישור להפניה זמנית של  

כלים ו/או של עובדים לעבודות אחרות, ובלבד שאלה יהיו זמינים לביצוע 

העבודות על פי חוזה זה, מיד עם קבלת הוראה מהמועצה לחידוש העבודה 

 שהופסקה. 

 

( יקבע 2)א() 43-( ו1)א() 43לא המציא הקבלן את הנדרש ממנו בסעיפים   .ה

המפקח את לוחות הזמנים ואת דרכי הביצוע, ואלה יחייבו את הקבלן. 

ביצוע על הוצאות שהוציאה המועצה לשם עריכת לוחות זמנים וקביעת דרכי 

ידי המפקח, כאמור, ינוכו משכר החוזה. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי 

 המנהל, וקביעתו תהא סופית. 

 

 לוח הזמנים שהוגש ואושר מהווה נספח לחוזה זה.   .ו

 

לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את   .ז

וב. עידכון לוח התקדמות הביצוע ואת העבודות המתוכננות לחודש הקר

הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, לרבות החובה 

להשלים את ביצוע העבודה במועד שנקבע על פי ההסכם ולפי לוח הזמנים 

 שאושר על ידי המזמין.   

 

לוח הזמנים הוא מעיקרי ההסכם, והגשת לוח הזמנים מעודכן מדי חודש 

 לן, אישורם ותשלומם .  מהווה תנאי להגשת חשבונות הקב

 

המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח   .ח

הזמנים ובין מסיבה אחרת להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר, 

ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים ג עד ז לעיל, בשינויים המחוייבים 

ודה על ידי הקבלן, תינתן עליו לקבלן ובלבד, שאם לא נבע השינוי מביצוע העב

יחייב לוח  -הודעה זמן סביר מראש. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

הזמנים את הקבלן ממועד אישורו ע"י המפקח, ובלבד שניתן לשינוי אישור 

 המועצה בכתב. 

 

המצאת כל מסמך, תכנית ו/או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה ו/או למנהל  .ט

ח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את ו/או למפק

 הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי ההסכם ועל פי כל דין.

 
 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בשאר הוראות הסכם זה בכל  .י

 הקשור בחובות הקבלן בקשר ללוחות זמנים ומועדי ביצוע.  
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עבודתם של קבלנים נוספים בכל דרך שהיא, ככל שתשולב עבודת הקבלן ב .יא

יתחשב הקבלן בעובדה זו ביחס ללוח הזמנים שעליו להגיש מעת לעת על פי  

הוראות סעיף זה. לוח הזמנים של הקבלן יכלול בתוכו לוח זמנים מפורט לכל 

 אחד מקבלני המשנה של הקבלן.  

 
 

מתחייב הקבלן ככל שהמזמין ימנה בקשר לפרויקט יועץ מיוחד ללוחות זמנים   .יב

לשתף פעולה עם יועץ לוח הזמנים שימונה כאמור, למסור לו כל מידע בקשר 

לפרויקט אשר יידרש על ידי היועץ האמור ולקיים פגישות עם היועץ כאמור 

במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט. ככל שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותו 

שיגיש הקבלן עד למועד בו זו יהווה הדבר עילה לעכב את הטיפול בחשבונות 

יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות 

 אחרים של המזמין במקרה כאמור.  

 

 סימון ומדידות   .3

"( קו הבניין"–המנהל יקבע את קו הבניין ו/או ציר הכביש )להלן לשם הקיצור  .א

הכל כפי שמתחייב ועולה מהוראות חוזה זה, ויסמן את נקודות הקבע שלהם. עם  

קבלת נקודות הקבע יעגנן הקבלן ויבטיח את קיומן ו/או חידושן, כל אימת 

שיידרש לכך על ידי המפקח, לאורך כל תקופת העבודה. הקבלן יהיה אחראי 

דות הקבע וקו לסימון הנכון והמדויק של כל חלקי העבודה, בהתחשב עם נקו

הבניין, שנקבעו וסומנו על ידי המנהל. ההוצאות הדרושות לשם ביצוע הסימונים 

 שבאחריות הקבלן, תחולנה על הקבלן.  

 

הוטל על הקבלן, על פי החוזה, לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי  .ב

ו, נפגעו המנהל, יהא הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. סולק

או שונו נקודות הקבע, שנקבעו על ידי המנהל כאמור, יחדשן הקבלן, על חשבונו 

 הוא.  

 

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואם נעשו כבר  .ג

ע"י גורמים אחרים, ייבדקו ו/או יושלמו על ידו, לפי הענין והנסיבות הכל כפי 

 שיורה המפקח. 

 

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו  .ד

ן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך ע"י נקודות הקבע, על הקבלן לחדש

 המפקח, יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 

 
 

לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן על חשבונו את כל בעלי המקצוע  .ה

אופטי  -הדרושים ובין השאר מודדים מוסמכים, אשר ישתמשו במכשיר אלקטרו

ת ומכשיר לייזר לבדיקת אנכיות המבנה, ויספק על )כגון: דיסטומט( ובמאזנ
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חשבונו את כל מכשירי המדידה הדרושים. לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן 

למפקח אישור של מודד מוסמך לגבי התאמת המידות והמדידות ביחס לרשום 

 בתכניות. 

 

מוצהר ומוסכם בזה כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה באתר העבודה ועליו  .ו

תייחס אך ורק למידות הרשומות בתכניות, אלא אם קיבל אישור לכך במפורש  לה

 ובכתב מהמפקח.   

 

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע, ו/או את השטח   .ז

שהועמד לרשותו, ובכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן 

ימים מיום שבו הועמד המגרש    14יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר תוך  

ו/או אתר העבודה כולו תוך או חלקו לרשותו. טענות בדבר אי התאמה ו/או טענות 

אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה בחשבון. אם יתקבל ערעורו של הקבלן, 

תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת שני 

ק בנקודות אופייניות ולא ילקחו בחשבון בליטות או הצדדים. הבדיקה תיעשה ר

 שקעים מקומיים.   

 

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם עקב שגיאה או תקלה בסימון ובמציאות, אף אם  .ח

הביצוע אושר על ידי המפקח, ויהיה חייב לתקן על חשבונו כל חלק מן העבודות 

 שהוקם בצורה בלתי נכונה עקב שגיאה או תקלה כאמור. 

 
 

בלן באמצעות מודד מוסמך יהיה חייב בדיווחים הנדרשים על ידי הועדה הק .ט

המקומית במסגרת היתר הבניה ועל פי חוק התכנון והבניה החל משלב סימון קווי 

 ותעודות גמר. 4הבניין וכלה  במסמכים הנדרשים לקבלת טופס 

 

 עלות המדידות והדיווחים המתחייבים מביצוע סעיף זה תהיה מוטלת על הקבלן.  .י

  

 פרק ג' - התחייבויות כלליות 

 השגחה מטעם הקבלן    .4

הקבלן, או בא כוחו המוסמך והמוכר לפי חוק רישום הקבלנים, יהיה מצוי במקום  .א

עם העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא כח מוסמך מט

הקבלן יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לתת את אישורו 

או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל, דין בא כוח מוסמך של 

 הקבלן כדין הקבלן עצמו.  

 

הקבלן יעסיק במקום העבודה, בקביעות ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, על פי  .ב

ע רישיון ובעל ניסיון הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים חוזה זה, מהנדס ביצו

וזאת לצרכי התיאום והפיקוח על העבודה. אם הקבלן או בא כוחו המוסמך, כאמור 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

בסעיף קטן )א( לעיל, הוא בעצמו מהנדס רשום ומטפל אישית בעבודה, יהא הקבלן 

ל עבודה פטור מהעסקת מהנדס מנוסה ורשום נוסף כאמור. עוד יעסיק הקבלן מנה

. המהנדס האמור יחתום  1988 –מוסמך, על פי תקנות הבטיחות בעבודה, תשמ"ח 

על כל התוכניות והמסמכים בקשר לעבודות אשר על פי דין או דרישת הרשויות 

 נדרשת לגביהן חתימת מהנדס ביצוע.   

 
הקבלן יעסיק במקום העבודה, בקביעות ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, על פי  .ג

 זה מנהל עבודה מוסמך העומד בדרישות הדין. חוזה 

  

 להלן .  24הקבלן יעסיק בביצוע העבודה אחראי על בטיחות כמפורט בסעיף  .ד

 
במקרים מיוחדים רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשחרר את   .ה

 הקבלן, באמצעות הודעה בכתב, מלהעסיק מהנדס ביצוע באתר.

 
"המודד"( בקביעות במשך כל תקופת ביצוע  –הלן הקבלן יעסיק מודד מוסמך )ל .ו

העבודות על פי חוזה זה. המודד יבקר את עבודות הקבלן וילווה אותן. המנהל יהיה 

רשאי לדרוש מהמודד לערוך מדידות שונות ולהגיש תרשימים. לצורך אימות של 

 דיוק העבודות

 
לפי הצורך, או לדרישת המפקח, יעסיק הקבלן צוות מהנדסים ו/או הנדסאים נוסף  .ז

 לסיוע למנהל העבודה ולמהנדס כאמור. 

 
אם נדרש הדבר במסמכי המכרז או הבקשה להצעות, כי אז יעסיק הקבלן, על  .ח

חשבונו, בביצוע העבודה צוות בקרת איכות אשר יאושר על ידי המנהל מראש 

ל שישתנו מזמן לזמן על פי הנסיבות או על פי הנדרש במסמכי ובכתב, בהרכב ובגוד

המכרז או הבקשה להצעות, ואשר תפקידו יהיה לבצע בקרה שוטפת על העבודות 

המבוצעות על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים באתר העבודה אשר הקבלן אחראי 

 לעבודותיהם, ככל שקיימים גורמים כאמור.   

 
ה על ידי הקבלן להחליט בעצמו בכל העניינים הקשורים מנהל הביצוע יהיה מורש .ט

בעבודה ובביצוע ההסכם בכפוף להוראותיו של ההסכם, והוא יהיה מוסמך לייצג 

את הקבלן כלפי המפקח בכל העניינים האמורים, וכן לרשום, בשם הקבלן, רישומים  

ולמנהל   שהקבלן זכאי לבצע ביומן. מנהל הביצוע ידווח מיד, בכתב ובעל פה, למפקח

על כל נזק או תקלה שיתגלו באתר העבודה. כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי 

המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי המועצה למנהל הביצוע ו/או למי מהצוות 

 זה, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.   12המפורט בסעיף 

 

העבודות כאמור יהא טעון   מינוי כל אחד מהגורמים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע .י

אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא 

המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מהגורמים כאמור, אם מצא נימוק סביר 

לכך, לפי שיקול דעתו. נדרשה החלפת גורם כאמור, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

מען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף משנה זה יחולו שבועיים ממועד נתינתה. ל

 גם על גורם אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

 

 רישיונות לעובדים, כניסת עובדים והרחקתם   .5

 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח, בדבר הרחקתו ממקום העבודה  .א

של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום העבודה, אם לדעת המנהל ו/או המפקח 

התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג 

ר, לא יחזור הקבלן מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק, לפי דרישה כאמו

להעסיקו במקום העבודה או בכל נושא הקשור לביצוע העבודה, בין במישרין ובין 

 בעקיפין. 

 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה למקום  .ב

העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח, מזמן 

שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע לזמן, את רשימות העובדים 

כן ימציא הקבלן למפקח, על פי הוראה כאמור, את תצלומיהם של -העבודה. כמו

העובדים הנדרשים על ידו ופרטים אחרים אודותם, כפי שידרוש המפקח והמפקח 

 יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי רישיונות, כפי שימצא לנכון. 

 
יון כניסה לפי סעיף קטן )ב( לעיל יהיה רכושה של המועצה והקבלן מתחייב כל ריש .ג

למסור למנהל את רישיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם סיום 

העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש המפקח את מסירת 

ות הכניסה שיושגו על כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונ-הרישיון כאמור. כמו

ידו ו/או על ידי אחרים יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום העבודה לשם 

 ביצוע העבודה.  

 

הקבלן אחראי להרחקתו ממקום העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי  .ד

 סעיף קטן )ב( לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו. 

 
 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך   .ה

, על מנת לאפשר לעובדיו להוציא, על אחריותו, רשיונות ו/או היתרים על פי דין

לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי 

כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשיון ו/או היתר אחר האחריות לקבלת כל 

 הרשיונות וההיתרים, כאמור לעיל, תחול במלואה ובאופן בלעדי על הקבלן.  

 

 הירות שמירה, גידור ושאר אמצעי ז .6

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה  .א

"(, לשם אמצעי הבטיחות" -לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות )להלן 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

בטחון מקום העבודה ולשם שמירה על בטחונו ונוחיותו של הציבור. הקבלן יציב את 

ו כפי שיידרש על ידי המפקח, או אמצעי הבטיחות בכל מקום שהיה צורך בכך, א

ככל שהדבר נדרש על פי כל  דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. בכל  

ש"ח, הקבלן יתקין, על חשבונו, גדר אסכורית  10,000,000שהיקפו עד , פרויקט

ש"ח, בצירי תנועה ראשיים, 10,000,000שהיקפו הכספי הינו מעל    פרויקטלבנה. בכל  

ראת המועצה, יתקין הקבלן, על חשבונו, גדר אסכורית לבנה חלקה )ללא או לפי הו

גלים( עם מדבקות מיתוג או הדמיות שיסופקו על ידי המועצה. על הקבלן לתאם את 

עבודות התקנת הגדר עם המועצה ולפעול לפי הנחיותיה בכל הקשור להקמת הגדר 

ולפי לגרוע מהאמור כאמור ולהדבקת מדבקות המיתוג או ההדמיות .בנוסף ומבלי 

על הקבלן להתקין על חשבונו באתר העבודה מצלמות טלוויזיה דרישת המועצה 

במעגל סגור מחוברות לרשת האינטרנט עם גישה רציפה, בכל תקופת ביצוע 

, למועצה ולמפקח. על המצלמות לכסות את כל אתר ביצוע פרויקטהעבודות ב

ורה, ובכל מקרה לא פחות מ העבודה. מספר המצלמות יהיה בהתאם לדרישה האמ

 .מצלמות לכל אתר עבודה 2

 

אמצעי הבטיחות )או חלקם( יסולקו עם גמר ביצוע העבודות, לאחר אישור המפקח, 

או בשלב מוקדם יותר עליו יורה המפקח. למרות האמור, רשאי המנהל להורות 

 לקבלן על השארת אמצעי הבטיחות )או חלקם( באתר העבודה לצרכי המועצה.   

 

בנוסף לגידור אתר העבודה וסביבתו יחוייב הקבלן לגדר כראוי את שפת כל בור 

)כולל שילוט ושימוש במחזירי אור(, מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או 

חלקי המבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים את 

 גידורו. 

 

דו ישא בעלות הגידור וכן בעלות ביצוע כל מוסכם מראש בין הצדדים כי הקבלן לב

האמור בסעיף זה לעיל, וכי עלויות אלו כלולות במחירי העבודות. הקבלן אחראי 

לשמירה על תקינות הציוד הנמצא באתר, לרבות גדרות האתר והמצלמות, בכל 

תקופת החוזה, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור, ביצוע כל תחזוקה שתדרש לצורך כך, 

 ת תשלום בעבור כך . ללא תוספ

 

על הקבלן להגן על העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לה עקב כל סיבה שהיא,  .ב

לרבות כפור, גשם, אש או השגת גבול, בין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור 

בה. הקבלן יודיע למפקח מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט, והמפקח יאשרם או 

לה, לפי דעתו של המפקח, להינזק יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. כל עבודה העלו

על ידי מזג אויר בלתי יציב, יש להפסיקה עד שמזג האוויר ישתפר. למען הסר ספק,  

מובהר בזה כי אין בהוראת המפקח, כאמור, כדי למעט מאחריותו המלאה של 

 הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות. 

 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

ומרים הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על הח .ג

והמוצרים בתהליכי העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת 

אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, שלג, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע 

מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר 

אחר, לרבות באמצעות חפירת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים ומפני כל מקור 

תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת   לפי הצורך או לפי דרישת המפקח 

 .תעלות ניקוז וכדומה, הכל–ולשביעות רצונו. 

 

הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים   .ד

 וחרים יותר.  העלולים להיגרם ע"י עבודות המתבצעות בשלבים מא

 

המנהל יהיה רשאי, אך לא חייב, להעסיק יועץ בטיחות שיתן שירותי ייעוץ לנושאי  .ה

בטיחות לגבי העבודות באתר. למען הסר ספק, מובהר כי אם יועסק יועץ בטיחות 

 כאמור, יחולו ההוראות הבאות:

 הקבלן ישתף פעולה עם יועץ הבטיחות, באופן מלא וללא סיג.   (1

 

ים אמצעי זהירות בהתאם, לשיקול דעתו והוראותיו של יועץ הקבלן יפעל לקי (2

הבטיחות, כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקיום אמצעי בטיחות, 

)ב( לעיל, מובהר בזה כי בכל מקרה של ספק -כמפורט בסעיפים קטנים )א( ו

ביחס לסוג מסוים של אמצעי בטיחות אשר יש להתקין, יותקן תמיד אמצעי 

 בסטנדרט המחמיר ביותר. הבטיחות 

 
סבר הקבלן כי יש בהוראות יועץ הבטיחות כדי לפגוע בבטיחות או להפחית  (3

הזהירות הנדרשים ו/או הראויים, או כי לא ניתן לקיים את  3מאמצעי 

הוראות יועץ הבטיחות ביחד עם אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או הראויים, 

רשום הדבר ביומן, תוך פירוט יביא הקבלן את הדבר לידיעת יועץ הבטיחות, י

הנימוקים, וישלח בו ביום מכתב רשום למועצה תוך שהוא מפרט את העניין. 

לא שינה יועץ הבטיחות את עמדתו בעקבות פניית הקבלן כאמור, יפעל הקבלן 

לפי החלטתו שלו, והוא בלבד יהיה אחראי לכל הכרוך והקשור בכך תוך 

 בקשר לכך.   שיועץ הבטיחות יהיה פטור מכל אחריות

  

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין במינוי קבלן בטיחות על ידי המנהל כדי  (4

את הקבלן מחובתו לנקוט אמצעי זהירות ו/או בטיחות בהתאם לדין   4לפטור  

 ו/או הוראות חוזה זה.  

 
העמיד קבלן הבטיחות אמצעי בטיחות ו/או אביזרים לרשות הקבלן ו/או  (5

ליהם הקבלן ואחריותו תהא כאחריותו של שומר העבודה, ישמור ע 5באתר 

עזר. הקבלן מתחייב לחתום על רשימת הציוד המושארת באתר העבודה, לפי 

דרישת קבלן הבטיחות. קבלן הבטיחות יוכל לדרוש את האמצעים בחזרה, 

ובמקרה כזה יחזירם הקבלן לאלתר, וידאג לאביזרים ו/או עזרים משל עצמו. 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

לא תצמח מן האמור לעיל עילה לטענה כלשהי של    למען הסר ספק, מובהר כי

 הקבלן כלפי המועצה ו/או כלפי קבלן הבטיחות. 

 

 שאיבת מים ואספקת מים וחשמל   .7

הקבלן יחזיק את שטח העבודה חפשי ממים ובכל זמן שיידרש ואם המפקח ימצא  .א

לנכון ירחיק את המים על ידי משאבה מיכאנית או בכל אמצעי אחר כפי שיידרש, 

יומם ולילה ללא הפסקה. הקבלן יימנע מלהזרים מי שופכין או מים דלוחים אחרים 

זם דרך צינורות לבור הביוב לתוך תעלות פתוחות או בורות באתר העבודה, אלא ינק

 הקרוב, הכל לפי הוראות המפקח.  

 

הקבלן חייב לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכרוכות  .ב

באספקתם הסדירה והתקינה ובצריכתם, ובכלל זה הוצאות אגרת המים ושאיבתם, 

מים או יחולו על הקבלן. בכל מקרה חייב הקבלן לעשות סידורים נאותים לצבירת 

לשאיבת מים או לאספקת מים או להתקנת אמצעים אחרים במידה הדרושה בכל 

 עת. 

 
 

הקבלן ידאג לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים לכך, ויתחבר למקור מים  .ג

אשר ייקבע על ידי מנהל מחלקת המים של הרשות המקומית ושיהיה סמוך לאתר 

אגרות החלות בגינו, יחולו על העבודה. הוצאות ההתחברות למקור המים, לרבות ה

 הקבלן. 

 

הקבלן אחראי על התקנת מד מים, אשר דרכו יסופקו מים לאתר העבודה ודרכו 

 יסופקו מים גם לקבלנים אחרים המספקים שרותים לחברה באתר העבודה. 

 

הקבלן ישא בהוצאות צריכת המים שלו ושל קבלני המשנה שלו באופן יחסי לצריכה 

 ל פי מד המים. הכללית אשר תמדד ע

 

הקבלן יוודא כי אספקת המים נעשית בלחץ המתאים, תוך עמידה בצרכים  .ד

המתעוררים בביצוע עבודות הקבלן וגורמים אחרים שתעסיק המועצה, ותוך 

הקפדה על ניקוז נאות בסמוך לכל מקור מים. במידת הצורך יתקין הקבלן משאבות 

  מים להעלאת המים בלחץ מתאים לקומות העליונות.

 

היה והמועצה תספק לקבלן מד מים ו/או משאבות מים ו/או מים בכל דרך שהיא  .ה

וכן אם המועצה תישא בכל הוצאה המוטלת על הקבלן לפי סעיף זה רשאית המועצה 

 לקזז עלויות אלו משכר ההסכם. 

 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו ולקבלני המשנה לצורך ביצוע העבודה. כל  .ו

ת בחיבור החשמל, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון ההוצאות הכרוכו

 ובאספקת החשמל הסדירה יחולו על הקבלן ועליו בלבד. 

 

הקבלן ידאג על חשבונו, לקבלת כל ההיתרים והאישורים הדרושים ויגרום להשגת  .ז

חיבור חשמל מתאים לצרכי ביצוע העבודה ועבודת שאר הגורמים שיועסקו על ידי 

ה, לרבות מוני חשמל, קוי חשמל לכל רחבי אתר העבודה, המועצה באתר העבוד

 הארקות ולוחות חשמל כפי הנדרש. 

 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הספקת חשמל חליפית, לרבות על  .ח

ידי התקנת גנרטורים והפעלתם על חשבונו, ולא יהיה זכאי לכל הארכת לוח זמנים 

 או טענה אחרת עקב קשיים בסדירות ורציפות אספקת החשמל לאתר העבודה. 

 

ן וקבלני המשנה שלו כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו על ידי הקבל .ט

 יחולו על הקבלן. 

 
היה והמועצה תספק לקבלן חשמל בכל דרך שהיא וכן אם המועצה תישא בכל  .י

הוצאה המוטלת על הקבלן לפי סעיף זה רשאית המועצה לקזז עלויות אלו משכר 

 ההסכם. 

 

 גישה למקום העבודה והוצאות אחזקה במבנה המפקח  .8

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, או לכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום  .א

העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי, הקשורה לביצוע החוזה וכן לכל 

מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לצורך ביצוע העבודות על 

שגיח על ביצועה וכן לבדוק את פי חוזה זה. המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולה

טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע 

העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

 המנהל ואת הוראותיו הוא.  

 

הקבלן ישלם את הוצאות האחזקה השוטפות של משרד המפקח )חשמל, מים, טלפון  .ב

ן(. המועצה רשאית לבצע את התשלום בעצמה ולחייב את הקבלן בתשלום, קיויונ

 בין היתר, תוך קיזוזו מכל סכום המגיע לקבלן.  

 
 

כללו המפרטים ו/או מסמכי המכרז או הבקשה להצעות ו/או התנאים המיוחדים  .ג

הוראות המחייבות את הקבלן להעמיד לרשות המפקח משרד באתר, יכלול הוא את 

רטים, וככל שלא נכללו דרישות במפרטים יכלול המשרד לכל הפחות  כל הכלול במפ

מ'  שירותים, מטבחון, שולחן משרדי עם 3.5X 6 -משרד במידות שלא יפחתו מ

ארון עם מנעול נעול בצילינדר, מזגן, לוחות לתליית תוכניות,  -כסאות,  6מגירות, 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

ב וחשמל, והכל על חיבור מים, טלפון, מחשב עם גישה לאינטרנט, מכשיר פקס, ביו

 חשבון הקבלן. 

 

   שיונות ותשלום אגרותימתן הודעות, קבלת ר .9

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות,  .א

קבלת רישיונות והיתרים ותשלום מסים ואגרות מכל מין וסוג, ובכלל זה תמלוגים 

לרשות מקרקעי ישראל בגין שימוש ו/או הוצאה של עודפי עפר או מחצבים משטח 

, היטלים ואגרות ששולמו על ידי העבודה, אגרת שפיכה ופינוי פסולת, אולם מסים

הקבלן כאמור ושתשלומם חל במפורש, על פי חוזה זה, על המועצה יוחזרו לקבלן 

 על ידי המועצה.  

 

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ועל אף האמור בסעיף משנה זה להלן, 

מקרקעי ישראל מובהר בזה כי כל אגרה או תשלום לרבות תשלום תמלוגים לרשות  

או גורם מוסמך אחר, בגין שפיכת העפר או שימוש בעודפי עפר או במחצבים אחרים 

באתר ביצוע העבודה, וכן פינוי פסולת מכל סוג יחולו על הקבלן, והוא לא יהא זכאי 

להחזר כלשהו בגינם. אי תשלום תמלוגים או אגרות כאמור מצד הקבלן יהווה הפרה 

כך. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה בו תתקבל של החוזה על כל המשתמע מ

במועצה הודעה על אי תשלום כאמור, תהא המועצה רשאית לשלם את התמלוגים  

תוך ניכוי אותם כספים ששילמה, מכל חשבון המגיע לקבלן. מובהר כי אלא אם 

ייקבע אחרת במפורש במסמכי המכרז או הבקשה לקבלת הצעות, כי אז תישא 

 רות הבניה שישולמו לצורך קבלת היתר הבניה.המועצה אך ורק באג

 

זה לעיל כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי   17אין באמור בסעיף  

חברת  בניה לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית )דוגמת

החשמל( לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים לצורך העתקת קווי 

שתית שבאתר, אגרות ותשלומים לצורך חפירה או הגנת עתיקות וכיוצא באלה ת

ותשלומים עבור הפקעות המבוצעים לשם קידום זמינות קרקע לביצוע המבנה, 

והכל אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז או הבקשה לקבלת הצעות במסגרתם  

 נבחר הקבלן לביצוע העבודות.  

 

ן רישיונות ואישורים אשר הוא אחראי להם לפי דרישת המפקח, ימציא לו הקבל .ב

כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור 

בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה 

 של אותה רשות.   

 

צורך חיבור ל 4כן באחריות הקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות לקבלת טופס  .ג

המבנה לרשת החשמל וכן תעודת גמר לצורך אכלוס המבנה או אישור קבלתו על ידי 

המועצה והרשויות המוסמכות או הגורם אשר המועצה הורתה למסור לו למסור 

 את העבודות .
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הקבלן יעביר כל אישור שיתקבל מכל רשות או גוף בעקבות טיפולו כאמור, לידי  .ד

 ת האישור כאמור ייחשב הדבר כאילו לא התקבל.  המפקח וכל עוד לא העביר א

 

   שילוט .10

הקבלן מתחייב להציב באתר העבודות שלטים, וזאת לצורך ציון פרטים הנוגעים  .א

לעבודות ו/או אזהרה של העוברים ושבים ו/או לכל צורך אחר כפי שפורט במסמכי 

העבודות ובהעדר המכרז או הבקשה להגשת הצעות במסגרתם נבחר הקבלן לביצוע 

   . "(השלטים"-להלן) פירוט בהתאם להחלטת המועצה

 

כמו כן, הקבלן יציב שני שלטים של הפרויקט על פי מפרט שייקבע על ידי  .ב

 מטר, אלא אם נקבע אחרת על ידי המועצה.  3X4"המועצה". גודל  השלט יהיה 

 
חשבונו  מובהר בזה כי התקנתם של השלטים, כמו גם תחזוקתם השוטפת, יהיו על .ג

הבלעדי של הקבלן, והמועצה לא תשלם לקבלן כל תשלום נוסף בגין הוצאות כלשהן 

 הקשורות בהתקנה ו/או בתחזוקה של השלטים כאמור.   

 

כמו כן ישא הקבלן באחריות הבלעדית והמלאה לקבלה של כל הרישיונות,  .ד

  האישורים וההיתרים הדרושים לשם התקנת השלטים, כאמור, והוא ישלם, לשם 

 כך, על חשבונו, את כל האגרות וההוצאות שיידרשו בהקשר זה.  

 
הקבלן יפעל, מיד ולא יאוחר מתום שבעה ימים ממועד קבלת ההנחיה לכך מאת  .ה

המנהל, להזמנת השלטים ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם הצבתם, וזאת על 

רבעים מנת שהשלטים יוצבו, בהתאם לדרישת המועצה, בתום מועד שלא יעלה על א

וחמישה ימים מן המועד שבו נמסרה לקבלן ההנחיה לראשונה. סבר הקבלן כי לא 

ניתן יהיה לקיים לוח זמנים זה, וזאת מסיבות אשר אינן תלויות בו, יגיש בקשה 

מנומקת למנהל להארכת המועד. המנהל יאשר את הבקשה או ידחה אותה, לפי 

 שיקול דעתו.  

 

ב את השלטים ו/או מתחזק אותם, כפי שנדרש,  ראתה המועצה כי הקבלן אינו מצי .ו

ימים מהמועד בו נתנה התראה בכתב לקבלן,  7תהא המועצה רשאית, לאחר חלוף 

לפעול להצבת השלטים ו/או לתחזוקתם, המועצה רשאית, ולקזז את העלויות 

הכרוכות בכך, לפי שיקול דעתה, מכל תשלום אשר יגיע לקבלן במסגרת התמורה, 

ל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למועצה כנגד הקבלן במקרה על פי החוזה, כ

 של הפרת התחייבויות הקבלן על פי החוזה.   

 
הקבלן ישא בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או קנס אשר יושתו בגין הצבה של השלטים,   .ז

שלא כדין, ו/או בגין נזקים אשר נגרמו למאן דהוא כתוצאה מהצבת השלטים ו/או 

 שור בהצבתם.  בכל הכרוך והק
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הקבלן ימשיך לתחזק את השלטים ויימנע מהסרתם, עד אשר יקבל הוראה  .ח

לחוזה,    53מהמועצה להסירם או עד שתתקבל אצלו תעודת השלמה, בהתאם לסעיף  

לפי המוקדם שבין השניים. במקרה של השחתת השלטים ו/או הסרה שלהם לפני 

ק זמן שלא המועד שנקבע לכך על ידי המועצה, ידאג הקבלן לתקנם, וזאת בתוך פר

יעלה על שבוע ימים מן המועד בו נתגלה, לראשונה, דבר השחתתם ו/או הסרתם 

 כאמור. 

 

 קבלן יסיר את השלטים, על חשבונו, וזאת במועד שייקבע על ידי המועצה.    .ט

 

   מציאת עתיקות, מחצבים וכו' .11

או בכל חוק בדבר עתיקות  1978 -עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .א

שהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או 

ארכיאולוגי, אשר  נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט אמצעי זהירות מתאימים 

 הוא. למניעת הפגיעה בהם או למניעת הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם ש

 

מיד לאחר גילוי חפץ ו/או עתיקות, כאמור, ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן  .ב

למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר 

 עתיקות. 

  

נגרמו לקבלן, על פי טענתו, הוצאות, עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף  .ג

ט של הוצאות אלה, לפי שיטתו, לבדיקת המפקח. קטן )א( לעיל, יגיש הקבלן פירו

המפקח יהא מוסמך לאשר תשלום הוצאות אלה לקבלן, בכפוף לאישור המועצה על 

פי הנהלים המחייבים אצל המועצה לעניין חריגות כספיות ו/או הגדלת חוזים, 

וקביעתו של המפקח, לעניין זה, תחייב את הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזה כי 

לא יכלול, במסגרת ההוצאות הנטענות על ידו, הוצאות בגין השבתת פועלים   הקבלן

 או בטלת כלים.   

 

מחצבים וחומרים בעלי ערך שימצא הקבלן או מי מטעמו באתר יהיו רכוש המועצה,  .ד

אלא אם הינם רכושו של אחר או רכוש המדינה לפי דין. הקבלן לא יפעל למכירת 

בהם בלא אישורו של המנהל לפרטי המכירה המחצבים ו/או לעשיית שימוש אחר 

 ו/או השימוש. 

 

   גישה לעבודה .12

ו/או הממשלה ו/או   המועצהעל הקבלן לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם   

הרשויות המוסמכות ו/או המנהל הקהילתי/ ו/או תושבים המתגוררים בסמוך לאזור 

רטיות או קרקעות, שבהם צריכה העבודות וכן עם הבעלים או המחזיקים של דרכים פ

העבודה להיעשות או שדרכן צריך לגשת למקום העבודה, כדי שהקבל יוכל להשתמש בהם 

לגישה ולהעברת פועלים וחומרים אל אתר העבודות וממנו או להרחקת חומר מיוחד על 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

ידו, או על ידי מי מטעמו, בכפוף לאישור המועצה. על הקבלן להחזיר את הדרכים 

למצבם הקודם, לשביעות רצונם של  המנהל, הרשויות המוסמכות, הבעלים או   והקרקעות

המחזיקים הנוגעים בדבר. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, וישא בכל הוצאה 

ו/או נזק שייגרמו למועצה ו/או לכל אדם אחר, עקב נושאים שבאחריות הקבלן כאמור 

 לעיל.   

בקבלת זכות הנאה או זכות שימוש כלשהי, כגון: לצרכי   אם יהא צורך לשם ביצוע העבודה

יהא הקבלן  -חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין בעלי הזכות 

 לבין הקבלן ללא תוספת למחיר. 

המועצה רשאית לאפשר לחברות תקשורת, רמזורים, חברת החשמל וחברות תשתית 

אחרות, לבצע עבודות בשטח העבודה. בכל מקרה כאמור על הקבלן לבצע את כל התיאומים 

הנדרשים, ולאפשר את ביצוע עבודות התשתית השונות על ידי קבלנים מטעם אותם 

י לנושא הבטיחות, על כל הקבלנים גורמים. בכל מקרה כאמור ישמש הקבלן כקבלן רשא

העובדים במתחם, מבלי שיהיה זכאי לקבלת תוספת כספית, תוספת רווח קבלן ראשי, 

 תשלום עבור הסדרי תנועה ו/או הארכת תקופת הביצוע . 

 

  פגיעה בנוחות הציבור .13

 הקבלן מתחייב בזאת: 

ולא תהא כל תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור  .א

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

או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים 

 הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל; 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לנקוט בכל הסדרי התנועה שיידרשו על ידי  .ב

שויות המוסמכות ו/או על ידי המפקח ו/או בהתאם לתכניות יועץ הסדרי התנועה הר

מטעם המועצה )ככל שנמסרו לו( ו/או בהתאם להוראות המכרז והנספחים 

המצורפים לו ,יסלול דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים 

הציבור, והכל על  וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות

חשבונו. מוסכם גם כי אם נמסרו לקבלן תכניות להסדרי תנועה זמניים על ידי 

המועצה, הקבלן אחראי באופן בלעדי בכל הקשור לבדיקת התכניות, עם קבלתן, 

וביצוע הסדרי התנועה לפיהן תוך השגת אישור כל הגורמים הנדרשים. בכל מקרה 

שינויים או השלמות לתכניות, יפנה הקבלן  בו יסבור הקבלן כי יש צורך בעריכת

למפקח, בכתב, והכרעת המפקח בעניין תהיה סופית ומחייבת. שונו התכניות 

בהתאם לאמור, אחראי הקבלן לקבל את אישור כל הגורמים הנדרשים לצורך ביצוע 

 הסדרי התנועה המעודכנים, וכן לבצע את התכניות בהתאם לשינויים שאושרו.  

 
כי אלא אם נאמר אחרת בהוראות מכרז או הצעה להציע הצעות מטעם ידוע לקבלן  

המועצה, תכניות הסדרי התנועה אשר ניתנות על ידי המועצה )ככל וניתנו( הן 

חלקיות בלבד על מנת שניתן יהיה להתחיל בעבודה, ללא דיחוי, וכי תכניות אלה 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

על הקבלן לתכנן אינן מקיפות את כל שלבי הביצוע הנדרשים לטובת ביצוע העבודה.  

ולהסדיר, באמצעות מהנדס תנועה רשוי מטעמו, את כל שלבי הביצוע והסדרי 

, ולהגיש תכניות אלה לאישור הרשויות. פרויקטהתנועה הנוספים בהתאם לצרכי ה

התמורה המשולמת לקבלן כוללת טיפול כאמור מצד הקבלן בכל הקשור להסדרי 

וספת תשלום בגין כך )גם עבור התנועה )השלמתם ואישורם(, ולא תינתן כל ת

התכנון וגם עבור הביצוע והאחזקה שלהם עד לגמר הפרויקט ומסירתו(. מובהר כי 

בכל מקרה בו מחירי כתב הכמויות מתייחסים לרכישת ציוד הסדרי תנועה קבוע, 

לא יהיה הקבלן זכאי להקצב או תשלום חודשי, או לכל תוספת שהיא מעבר 

 ת לרכישת אביזרים לצורך הסדרי תנועה.  לתשלום הנקוב בכתב הכמויו

 

לא להרשות הנחה ו/או אגירה של חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים  .ג

 על כל דרך או מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר; 

 

להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם ניתן לכך  .ד

 מור; היתר על ידי גורם מוסמך לכך ולפי התנאים שנקבעו בהיתר כא

 
להתקין מנורות, פיגומים, מחיצות, קרשים וכיוצא באלה אמצעי הגנה כפי שיידרש  .ה

על ידי המנהל ו/או המפקח ו/או על ידי כל רשות מוסמכת אחרת, לשם הגנה מספקת 

 על הציבור ועל העובדים במקום העבודה.   

 

הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע  .ו

ל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך כ

לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של  

משאות מיוחדים יתקבל תחילה רישיון הדרוש לכך מאת הרשות המוסמכת ויינקטו 

מני ההובלה, כך כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל ז

שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל 

 האפשר נזק לדרכים. 

 
כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים  

פניאומטיים נקיים, כאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת 

 הנסיעה. 

רכב המגיעים לאתר העבודה בדרכים וידאג כי כלי הרכב  הקבלן ימנע החניית כלי

 יוחנו במקומות שייועדו לכך. 

 

 התקשרויות עם קבלנים אחרים, מתן אפשרות פעולה ותיאום עמם  .14

הקבלן ייתן אפשרויות לפעולה נאותה באתר העבודות ובסמוך לו, לפי הוראות  .א

וף שיאושר לצורך המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה ולכל אדם או ג

כן ישתף -זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו; כמו

הקבלן פעולה עם קבלנים אחרים, כאמור, יפעל עמם בתיאום מלא ויאפשר להם את  

השימוש, במידת הצורך וככל האפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. 
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לקבל כל תשלום בתמורה לשימוש האמור, אלא הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או 

אם כן ישוכנע המנהל שנגרמו לקבלן הוצאות ו/או נזקים עקב כך ואזי יקבע הוא 

 את שיעורם, וקביעתו תהא סופית ומוחלטת.  

  

המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות בביצוע חלק מסוים  .ב

ו שילוב בין כמה שלבים בעבודה, מכל סיבה מהעבודה, שלב ביצוע כלשהו בעבודה א

שהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים הקשורים עם המועצה 

ואשר עובדים באתר העבודה, לרבות לצורך החשת לוח הזמנים, והקבלן מתחייב 

לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. מובהר בזה כי הוראה 

פקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה, או כאמור על ידי המ

ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. לקבלן -כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי

לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד המועצה בגין ההוראות שניתנו 

  .כאמור לעיל

 

האחרים או בין הקבלן לבין  נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים .ג

כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות 

 להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית. 

 

מלבד כמוסכם בין הצדדים במפורש, מראש ובכתב, לקבלן לא תהיינה כל תביעות  .ד

מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות לנזקים שייגרמו 

לו או לתשלום עבור עמלות או הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים האחרים, ולא 

הקשור בהם, משום צידוק יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים ו/או בעל ענין 

כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו, או אי מילוי 

הוראות המפקח, המנהל, המועצה או ההסכם, ובלבד שהמועצה נהגה בהתאם 

להנחיות המתאימות בתנאי ההסכם לביצוע העבודות אשר תנאים כלליים אלו 

דבר נדרש, התקשרות בחוזה משולש בין מהווים מסמך ממסמכיו, לרבות, מקום שה

 המועצה לבין הקבלן ולבין קבלן המשנה.   

 

על הקבלן לאפשר לקבלנים האחרים, תמורת תשלום סביר )במידה ולא הוגדר  .ה

אחרת במסמכי החוזה(, את השימוש במכונות ההרמה )כולל שימוש במנופים, 

בכל ציוד אחר שברשותו, עגורנים ומעליות לעובדים ו/או לחומרים( וכן בפיגומים ו

ובלבד שכתוצאה מכך לא תימנע או תעוכב באופן בלתי סביר עבודתו. כן מתחייב 

הקבלן לאפשר לקבלנים האחרים את השימוש במים ובחשמל, במידה ותשתיות אלו 

יהיו בשליטתו. היה ויתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, בשאלת  

מוש כאמור לעיל, יכריע בדבר המפקח והחלטתו גובה התשלום הסביר עבור השי

 תהיה סופית ותחייב את הקבלן.  
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 לחוזה קבלנים, מבני חינוך תוספת -נספח ח' 

 

 מועצה אזורית דרום השרון                 בין:

 4580800, נוה ירק 500קרית המועצה, ת.ד. 

 " (המועצה)להלן גם: "                      03-9000501; פקס: 03-9000500טל': 

  

 -מצד אחד  -

  

 מבנה חינוך[   פרויקטלבין:  __________________]הקבלן ב

 כתובת: _______________  

 ("  הקבלןטלפון: _______________; פקס': ____________                        )להלן גם: "

  

 -מצד שני  -

  

והצעת הקבלן הינה ההצעה הזוכה במכרז פומבי מס' _________ או בהליך   הואיל   

, במועצה  קבלת הצעות מחיר, לבנייה ו/או שיפוץ ו/או תוספת  במבנה חינוך

והואיל ועל הקבלן לעמוד בדרישות גופים נוספים ובהם משרד החינוך, 

כל , משרד התמ"ת )הכלכלה( ומפעל הפיס, כמפורט להלן, בהמועצה האזורית

   הקשור לביצוע העבודות;

 

והצדדים מסכימים כי תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה וכי ההוראות   והואיל  

האמורות להלן יחולו על ההתקשרות בין המועצה לקבלן, בהשלמה להוראות 

  .החוזה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי 

 , בית ספר, מעון יום. גן ילדים -מבנה חינוך משמעו  .1

הוראות תוספת זו והנספח המצורף לתוספת זו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ועל  .2

 הקבלן  למלא אחר כל הוראות תוספת זו והתחייבויותיו במסגרתה.  

חתימת הקבלן על חוזה ההתקשרות עם המועצה, יחולו הוראות תוספת זו, אשר מהוות  .3

 כאמור חלק בלתי נפרד מהחוזה.  

שיש סתירה בין האמור בתוספת זו זה לבין האמור בחוזה, יגברו מובהר ומוסכם כי ככל  .4

הוראות תוספת זו. ואולם מובהר כי אלא אם נאמר אחרת, במקרה של סתירה כאמור, 

 תפורש ההוראה באופן המרחיב את חובות הקבלן או את זכויות המועצה.  

בהירות ביחס -לעיל, בכל מקרה של סתירה אחרת או במקרה של אי  2בכפוף לאמור בסעיף   .5

לנוסח החוזה אשר כולל את ההוראות המובאות בתוספת זו, תקבע המועצה, לאחר  

 ששמעה את עמדת הקבלן, את הפרוש הנכון.  
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו למלא אחר דרישות משרד החינוך בכל הקשור לבניית מבנה  .6

ת החוזה, לרבות חינוך בהתאם לדרישות העדכניות של משרד החינוך במשך כל תקופ

 תקופת הבדק.  

בהקשר זה מובהר כי באחריות הקבלן ללמוד ולהכיר את כל נהלי ודרישות משרד החינוך  .7

המופיעים באתר משרד החינוך במרשתת )האינטרנט(, בדגש מיוחד על הנחיות הבטיחות 

 למוסדות חינוך שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך.  

ם את כל נהלי מפעל הפיס הנהוגים לבניית מבני כמו כן, על הקבלן ללמוד, להכיר ולייש .8

חינוך  והפרטים הנדרשים בדיווח והגשת תשלומים וחשבונות למועצה. הקבלן מודע לכך 

כי הוראות ודרישות אלה מתעדכנות כאמור מעת לעת, ומתחייב לעקוב אחר עדכון 

מקרה של אי   הדרישות וקיומן במלואן. כן מובהר כי על הקבלן לפנות למנהל הפרויקט בכל

בהירות בקשר לדרישות כאמור, מראש ובכתב, ולמלא אחר הוראות והנחיות מנהל 

כפי שיינתנו בכתב. דרישות משרד החינוך אינן מצורפות בפועל לחוזה ואולם,  פרויקטה

בהמשך לאמור לעיל, הן מהוות חלק ממנו על דרך האימוץ והקבלן מצהיר ומתחייב, 

 בהתאם לאמור לעיל ולמלא אחריהן.  בחתימתו על חוזה זה, לפעול 

 

 לוחות זמנים 

לחוזה הקבלנים בענין לוחות זמנים, מובהר, כי על הקבלן להגיש   43בנוסף לקבוע בסעיף  .9

יום ממועד החתימה על החוזה, לוחות זמנים אשר כוללים את הפירוט  14למועצה, תוך 

 .הבא

  לתוספת זו ; 2נספח בלפירוט המופיע בנוסף לפירוט המופיע בחוזה הקבלנים ובהתאם 

 . תאריך התחלת עבודה בפועל, באתר. 9.1 

 . תאריך צפוי לגמר השלד והגג.  9.2  

 . תאריך צפוי לגמר טיח וריצוף.  9.3 

 . תאריך סיום כלל עבודות הבניה והפיתוח.  9.4 

 

 אישורים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי 

לחוזה, על הקבלן לצרף לחשבון הסופי את  41בנוסף לאישורים המפורטים בסעיף  .10

 ת רצון המועצה, כתנאי לביצוע התשלום:  האישורים והמסמכים הבאים, לשביעו

 לתוספת זו.  1נספח המסמכים המפורטים ב   . 10.1

 . 4טופס    . 10.2

 תעודת גמר.   . 10.3

אישור יועץ בטיחות להתאמת מבנה לדרישות הבטיחות בחוזר מנכ"ל משרד    . 10.4

החינוך,  בהתאם לגרסה העדכנית של חוזר מנכ"ל משרד החינוך, במועד הגשת 

 המסמכים.  

 אישור חברת החשמל ו/או בודק מוסמך למבנה.    . 10.5

 בדיקות תקינות של מכון התקנים לבטיחות מתקני חצר.    . 10.6

 שנים.  10-עודת אחריות לאיטום גג לת   . 10.7

 אישור יועץ נגישות   .  10.8 

 בדיקת מעבדה לתליית התקרה האקוסטית, ככל שישנה.    . 10.9 



חתימת המציע ____________    חותמת___________  -קראתי, הבנתי והסכמתי    

 אישור מתכנן מבנה על התאמת המבנה לתכניות מאושרות.   . 10.10 

 על קבלת המבנה, על רישום ועריכת ביטוח במחלקת נכסים, אגף החינוך אישור   . 10.11

  

,  המועצה, מפעל הפיס או ת. כל אישור נוסף שיידרש מטעם משרד החינוך, משרד התמ"10.12

 כתנאי לשחרור כספים ו/או ביצוע תשלומים לחשבון סופי.  

 

  בדק ערבות

על אף האמור בחוזה הקבלנים ו/או בכל יתר מסמכי המכרז, ערבות הביצוע אשר הקבלן   .11

 חמישה) 5%למסמך )ב( תהיה בשיעור של  6חייב להמציא למועצה על פי הוראות סעיף 

משכר  2.5%חודשים ולאחר מכן תהיה בשיעור של  12, למשך אחוזים( משכר החוזה

 מצא על ידי הקבלן במעמד חתימת החוזה.  והיא תו חודשים נוספים,  12החוזה למשך 

 לתוספת לחוזה.  3על הקבלן לפעול בהתאם לנספח  11.1

 

 תשלומים  

על אף האמור בחוזה הקבלנים ו/או בכל יתר מסמכי המכרז לא ישולם לקבלן תשלום כלשהו  12

 )גם אם מדובר בהארכת מועדים לפי המכרז או החוזה(: אלא בהתאם לאבני הדרך הבאות 

הסך המצטבר שישולם לקבלן )כולל מקדמות( לא יעלה, בכל מקרה,  -תשלום ראשון  .  12.1

מסכום החוזה והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר  30%על שיעור של 

 12.2להלן. מותנה בעמידה בתנאי סעיף  30%לתשלום, במועצה. כל תשלום מעבר ל 

המועצה והמפקח  להלן. הקביעה בדבר השלמת היקף העבודות כאמור תהיה של

 בלבד, וקביעתם בעניין זה תהיה סופית, מכרעת ומחייבת.  

לאחר השלמת שלד וגג המבנה וקבלת אישור המפקח על כך, ישולם   -תשלום שני . 12.2

 60%הסך המגיע לקבלן )במצטבר( לפי מדידת כמויות בפועל, עד לשיעור מצטבר של 

שבון המאושר לתשלום, במועצה מערך החוזה החתום והכל כנגד ובכפוף לסכום הח

מערך החוזה  50%. ככל שמתכונת החוזה תהא פאושלית, לא יעלה השיעור על 

החתום והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר לתשלום, במועצה. מובהר כי לא 

טרם השלמת מלוא   ישולם כל חשבון ביניים או חשבון חלקי במסגרת התשלום השני

 מת שלד וגג המבנה.   אבן דרך זו, דהיינו השל

לאחר השלמת טיח וריצוף המבנה וקבלת אישור המפקח על כך,  -. תשלום שלישי 12.3

מערך   90%ישולם הסך המגיע לקבלן )במצטבר( לפי מדידת כמויות בפועל עד לשיעור  

החוזה החתום והכל כנגד ובכפוף לסכום החשבון המאושר לתשלום, במועצה. ככל 

החתום. , מערך החוזה 80%שמתכונת החוזה תהא פאושלית, לא יעלה השיעור על 

מובהר כי לא ישולם כל חשבון ביניים או חשבון חלקי במסגרת התשלום השלישי 

טרם השלמת אבן דרך זו דהיינו השלמת טיח וריצוף המבנה. כן מובהר כי כל תשלום, 

גם במידה והקבלן סיים את אבן הדרך יהיה בכפוף לשיעור החשבונות המאושרים 

 לתשלום, במועצה.  

ולם אך ורק לאחר גמר כל עבודות הבניה והפיתוח והמצאת כל . יתרת הסכום תש12.4

לעיל, למועצה. להסר ספק מובהר כי לא ישולם כל חשבון,  10המפורטים בסעיף 
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טרם השלמת אבן הדרך: גמר כל עבודות , לעיל 12.1-12.3למעט המצוין בסעיפים 

 . לעיל, למועצה 10הבניה והפיתוח והמצאת כל האישורים המפורטים בסעיף 

. למען הסר כל ספק מובהר כי אבני הדרך האמורות לתשלום גוברות על הוראות  החוזה 12.5

שיעור  למעט מועדי התשלום בהתאם לחוק מוסר תשלומים ובדבר מועדי התשלום, 

וכי לא תשמע כל טענה או תביעה מצד הקבלן בענין תקצוב משרד החינוך בפרויקט, 

צה לשלם חשבונות חלקיים, בנסיבות זה. האמור אינו גורע מזכותה של המוע

מיוחדות, ככל ותמצא לנכון ובכפוף לקבלת אישור סמנכ"ל הכספים של המועצה,  

 והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך משום זכות כלשהי לקבלן. 

מפרט לוחות  -לתוספת זו 2נספח על הקבלן למלא אחר כל ההוראות המפורטות ב 621.

זמנים. בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחר חיוביו שם, תהא רשאית המועצה לפעול 

בהתאם להוראות החוזה )בכל הקשור להפרת החוזה( ובנוסף, למנות גורם חיצוני 

 מטעמה, הכל כמפורט במפרט לוחות הזמנים.  
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 מבני חינוך  –לתוספת לחוזה קבלנים  1נספח 

  

 כולל את המסמכים הבאים:נספח זה 

 לאגף הנדסה.תיק מסירה   •

 לאגף חינוך והנדסה. תיק מתקן •

 סיווג זמני טיפול בתקלות. •

 תיק מסירה למועצה: 

 בדיקות מעבדה:   .1

 1+2 2378 1כן ת"תבדיקות  •

 ריכוז בדיקות בטון •

 בדיקות מעטפת בנין )המטרה חלונות וקירות+ הצפת גגות( •

 בדיקת אטימות בממ"ד •

 הידבקות טיח בממ"דבדיקת  •

 1212  -4.4דלתות אש לפי תקן  •

 921+931בדיקת חומרים  •

 5093הצללות לפי תקן  •

 1530בדיקת אש לפי תקן  •

 1001מיזוג אויר לפי תקן  •

 2481בדיקת מעלית לפי תקן  •

 1220-3מערכות כריזה וגילוי אש לפי תקן  •

 1220בדיקת גלאים  •

 1597מערכת כיבוי אש בגז לפי תקן  •

 2206גלגלונים לפני תקן בדיקת  •

 1205מערכות כיבוי אש לפי תקן  •

 1442בדיקת מעקות וגדרות לפי תקן  •

 בדיקת גילאים 1220בדיקת מעבדה  •

 בדיקת הדבקות טיח בממ"ד •

 בדיקת אטימות מעטפת בניין + הצפת גגות •

 בדיקת ביקורת מרחב מוגן •

 בדיקת תקרה אקוסטית במרחב מוגן •

 ים בדיקת לחץ לאספקת מים חמים וקר •

 בדיקה מסכמת של מערכות המים •

 בדיקת גז ראדון קצרת טווח •
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 בדיקת חיטוי •

 בדיקת אפיון רשת מים •

 ריכוז בדיקות שרברבות •

 

 הצהרות מתכננים:  .2

אישור בודק חשמל לתקינות מערכת החשמל והתקנת השילוט ותאורת  •

 .ההתמצאות

 .אישור אדריכל שלא בוצעה מערכת גז •

 .תצהיר אחראי שלד ביחס לממ"ד •

 .על עמידה בתקנות התכנון והבנייה לרבות עמידות אש דאישור מהנדס השל •

אישור מהנדס מיזוג אויר על העדר מערכת מרכזית והתקנת מערכת מיזוג אויר  •

 מפוצל 

 הצהרת אדריכל בדבר התאמת הביצוע לתוכנית לאושרה ברשות הכבאות •

 ל כב"אהצהרת יועץ החשמל בדבר השלמת מפסק ניתוק חשמל ראשי פטריה בפנ •

 

 אישורים:  .3

אישור חברת המעליות כי המעליות וההתקנה נעשו עפ"י דרישות מכון התקנים/  •

 אישור מכון התקנים למעלית ולהתקנה

 אישור רכישת מסגרות ורשימת תווי תקן •

 אישור רכישה והתקנת מסנן עם תו תקן ממ"ד •

 אישור התקנת מז"ח בלוח המים הראשי עפ"י התוכניות •

 

 כללי: .4

 יועץ נגישותאישור  •

 אישור יועץ בטיחות •

 אישור קונסטרקטור •

 אישור הג"א •

 תמונות של המרחב המוגן •

 אישור כיבוי אש •

 סופית פיתוח למבנה  AS MADEתכנית  •

 תמונות של המרחב המוגן •

 צילום וידאו למערכת הביוב •

 של המערות הסנטריות AS MADEתכנית  •

 השלמת תעודות לפינוי עודפי חפירה ופסולת •
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 גרמושקה חתומה ע"י הג"א •

 

 

 תיק מתקן הכולל:  .5

 + תעודת גמר 4טיפס  •

 היתר בנייה •

 אישורי נגישות •

 אישור כיבוי אש •

 אישור בודק חשמל ללוחות וכל מערכות החשמל •

 הזמנה והסכם רכישה למתקני מים •

 הזמנה ותוכניות הרכבה למערכת סינון בממ"מ •

 תעודת אחריות לברזים ולמזגנים •

  ויקטפרסט תוכניות עדות ל •

 

 ( של:AS MADEתכנית עדות ממוחשבת )ב. 

 פיתוח •

 תאורה •

 מים וביוב •

 :סט מסמכים למרכז וסט מסמכים לביצוע שכולליםג. 

 כל התכניות •

 המפרטים  •

 כתבי כמויות •

 אישור רכישת מעלית •

 הסכם שירות מול חברת המעליות •

 

 תעודות ספקים ותעודות אחריות של:ד. 

 גופי תאורה •

 דלתות •

 איטום גג •

 

 

 

 תיק מתקן 

 תיק מתקן הכולל:  .1
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 + תעודת גמר 4טופס  •

 היתר בנייה •

 אישור נגישות •

 אישור כיבוי אש •

 אישור בודק חשמל ללוחות ולכל מערכות החשמל •

 הזמנה והסכם רכישה למתקני מים •

 הזמנה והסכה רכישה למתקני משחקים •

 הזמנה ותכניות הרכבה למערכת סינון בממ"מ •

 תעודות אחראיות לברזים ולמזגנים •

 תעודות לבדיקות של מכון התקנים ולמערכות מים ולמתקני משחקים  •

 פרויקטסט תכניות עדות ל •

 

 :של (AS MADEתכנית עדות ממוחשבת )ב. 

 פיתוח •

 תאורה •

 מים וביוב •

 

 סט מסמכים למכרז וסט מסמכים לביצוע שכוללים: ג. 

 כל התכניות •

 המפרטים  •

 כתבי כמויות •

 אישור רכישת מעלית •

 חברת המעליותהסכם שירות מול  •

 

 תעודת ספקים ותעודות אחריות של: ד. 

 גופי תאורה •

 דלתות •

 איטום דד •

 לאגף חינוך ואף הנדסה תיק מסירה 

 תיק מתקן הכולל:  .1

 + תעודת גמר 4טופס  •

 היתר בנייה •

 אישור מגישות •
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 אישור כיבוי אש •

 אישור בודק חשמל ללוחות ולכל מערכות החשמל •

 הזמנה והסכם רכישה למתקני מים •

 הזמנה והסכם רכישה למתקני משחקים •

 הזמנה ותוכניות הרכבה למערכות סינון בממ"מ •

 תעודות אחראיות לברזים ולמזגנים •

 תעודות לבדיקות של מכון התקנים למערכות מים ולמתקני משחקים  •

 סט תכניות עדות לפרויקט •

 

 אישור קונסטרקטור  .2

 אישור יועץ בטיחות .3

 אישור כיבוי אש .4

 אישור נגישות .5

 אישור הג"א .6

 אישור בודק חשמל .7

 אישור קונסטרקטור להצללות .8

 

 סיווג זמני טיפול בתקלות 

 סוג הקריאה סוג ליקוי/ כשל 

 קריטי  דחופה רגילה

     V ליקוי/ כשל בביסוס ולשלד מבנה

   V     סדקים וקילופים בקירות ובתקרות פנימיים

    V  ליקויים/ כשלים ותיקוני במערכות החשמל

 ליקויים/ כשלים בהנמכות תקרה, גבס ומחיצות אקוסטיות

 לא תהיה שנת בדק על תקרות מינראליות במסדרונות 

 V    

ליקויי/ כשלי אינסטלציה )ונזילות( לרבות מערכות: מים, דלוחין 

 וביוב

לגבי סתימות אשר התרחשו לאחר שימוש של מעל לחודש ללא 

 אה משימוש לא נכוןשום תקלות, יש להתייחס לסתימות אלו כתוצ

 V     

  V   ליקוי/ כשל במוצרי מסגרות, נגרות, אלומיניום ופלסטיק 

כל  -ליקויים/ כשלים באטימות המבנה לחדירת רטיבות )גגות

 הסוגים, קירות, מקלט, מרתף וכו'(

    

V  

ליקויים/ כשלים בעבודות פיתוח, מדרכות, מגרשי חניה, שבילים 

 ואספלט שאינו כביש

  V  

  V   ליקויים/ כשלים בעבודות כבישים ודרכי גישה
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ליקויים/ כשלים בצנרת ועבודות אלקטרו מכניות )בכולל בין 

השאר: מרזבים, מתקני תברואה והסקה, מיזוג אויר, חשמל, 

 מעליות וכו'(

   V    

    V  ליקויים' כשלים בדוודים, גנרטורים, מנועים ומכונות

  V   בחיפוי חוץ )כולל קילופים וניתוקים(ליקויים/ כשלים 

  V   ליקויים/ כשל בחיפוי, ריצוף, שקיעת מרצפות

  V   כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי הבידוד התרמי

    ליקויים בעבודה נוספות
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 מבני חינוך -לתוספת לחוזה קבלנים  2ספח נ

 לביצועמפרט להכנת ועדכון לוח זמנים מפורט קבלני 

  

  תכנון לוח הזמנים המפורט .1

  2010של חברת מיקרוסופט בגרסת    MSPROJECT. הקבלן יגיש את לוח בזמנים בתוכנת  1.1

 פרויקט"( וכן למנהל ההמועצה)להלן גם: "אזורית דרום השרון  ומעלה. הקבלן יגיד למועצה  

",( את לוח הזמנים המפורט מודפס. במדיה מגנטית על גבי  פרויקט"מנהל המטעמה )להלן: 

CD 

הפעילויות יקושרו  (CPM . לוח הזמנים יוכן ויתוזמן על פי שיטת הנתיב הקריטי )1.2

בקשרים לוגיים אשר מתאימים להתניות ההנדסיות וייצרו נתיב קריטי רציף החל מקבלת צו 

 התחלת העבודה ועד לסיום הפרויקט. 

( כלל הפעילויות FF, SS, FS) יות בלוח הזמנים יקושרו זו לזו בקשרים לוגיים. הפעילו1.3

בלוח הזמנים יקושרו עם פעילויות קדם ופעילויות עוקבות מתאימות, למעט פעילויות: צו 

 התחלת עבודה וסיום הפרויקט. 

 לא ניתן לקשר ערסלים בלוח הזמנים המפורט לביצוע.

ח שנה הכולל בתוכו את חגי ישראל והחגים המוסלמים. . לוח הזמנים יהיה על בסיס לו1.4

 ימי חופשה יוגדרו על פי ימי החופשה המקובלים בישראל. 

 חודש הרמאדן יוגדר כחצי יום עבודה בלוח השנה וכך גם ימי שישי.  

שעות עבודה  9ו'. יום עבודה בפרויקט יכלול -. ימי העבודה בפרויקט הם בין הימים א'1.5

 שעות עבודה בימי שישי וערבי חג. 6-מוגדר כיום חול ו ביום אשר יהיה

 . לוח הזמנים יוגדרו בתזמון אוטומטי ולא בתזמון ידני.1.6

  

 . תכולת לוח הזמנים המפורט .2

ימי  25-פעילויות אשר משכן ארוך מ ימי עבודה, 25. המשך המרבי של פעילות לא יעלה על 2.1

 עבודה יחולקו לפעילויות משנה ע"פ מפלס, אזור וכו' ולא יפוצלו. 

. בלוח הזמנים יופיעו כל ההתניות והאילוצים להשלמת הפרויקט גם כאשר אינן באחריות  2.2

 הקבלן המבצע )עבודות תשתית, מטרדים וכו'(. 

רים והבדיקות הנחוצות כגון: ריצוף, חיפוי, ריהוט. . לוח הזמנים יכלול את פעילויות האישו2.3

 הזמנת מעליות, מת"י וכו'. 

כמו כן, יפורט תהליך אישור והזמנת המעליות במידה ורלוונטי וע"פ השלבים אליהם מתחייב 

 ספק המעליות.  

. לוח הזמנים יכלול בתוכו ערסל מסירות, אישורים ותהליכים מהרשויות והגורמים לאכלוס 2.4

 ה.המבנ

 

 מבנה והצגת לוח הזמנים המפורט  .3

. המבנה ההיררכי בלוח הזמנים יוצג ע"י ערסלים אשר בתוכם הפעילויות ימוקמו בסדר 3.1

 לוגי. 
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. ערסלי הביצוע העיקריים יכללו: התארגנות, אישור תכניות, רכש ואספקה )על פי הצורך(, 3.2

 4עבודות ביסוס, עבודות שלד, עבודות גמר, עבודות פיתוח מבנה, עבודות פיתוח נופי, טופס 

 מסירות וכו'. 

מו . לוח הזמנים יציג שלבי ביצוע במידה וקיימים בתכנון. בתוך שלבי הביצוע יותא3.3

 הערסלים  המופיעים לעיל. 

. פירוט העבודות יבוצע ע"פ מבנה, מפלסים ואזורי עבודה בכל מפלס )כגון: כיתות, חדרים 3.4

 רטובים, אזורי מיגון, חדרי לובי, מעליות, חדרי מדרגות וכו'(. 

. לוח הזמנים יציג את כל המידע הדרוש לרבות: שם פעילות, משך, התחלה, סיום, מרווח 3.5

 ל, תאריכי אילוץ, תאריכי יעד, הערות,  פעילויות קדם ופעילויות עוקבות. כול

  

   אופן קליטת לוח זמנים בסיסי .4

יום מקבלת צו התחלת  14. הקבלן יגיש למנהל הפרויקט לוח זמנים מפורט לביצוע עד 4.1

 העבודה על פי מפרט הסעיפים לעיל.   

יום מקבלת לוח הזמנים המפורט   14תוך    . מנהל הפרויקט יקיים ישיבה משותפת עם הקבלן4.2

ששלח הקבלן ויציג בפניו את הערותיו. למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח 

 הזמנים שהכין. 

. הקבלן יעביר את לוח הזמנים המתוקן בהתאם להערות שקיבל ממנהל הפרויקט לאישור 4.3

 ימי עבודה.  5תוך 

לעיל או במידה ולוח  4.2ים ע"י הקבלן במועד האמור בסעיף . במידה ולא יוגש לוח זמנ4.4

הזמנים של הקבלן לא יאושר על ידי המועצה מחמת אי עמידתו בכל הוראות מפרט זה ,תהא 

המועצה רשאית למנות גורם חיצוני מטעמה על מנת שיבנה, יגדיר ויבחן את עמידת הקבלן 

ועצה לפי שקול דעתה הבלעדי )יועץ לוחות בלוח הזמנים. זהות הגורם החיצוני תקבע על ידי המ

זמנים, מנהל פרויקט, חברת בקרה חיצונית או כל גורם אחר(. במידה ותחליט המועצה כי נדרש 

למנות כאמור גורם חיצוני  תהא המועצה רשאית לקזז את שכרו של אותו גורם מכל תשלום 

ל ידי המועצה או מי המגיע לקבלן ומהחשבונות השוטפים לתשלום. לוח הזמנים שיוכן ע

 מטעמה, יוגדר כלו"ז הפרויקט ויחייב את הקבלן. 

  

   עדכון חודשי של לוח הזמנים  .5

בכל חודש בתכנת  5עדכון חודשי של לוח הזמנים עד ה  פרויקט.  הקבלן יעביר למנהל ה5.1

MSPROJECT  . 

החודש הקודם  . עדכון לוח הזמנים אשר יעביר הקבלן יהיה מעודכן עם תאריך דיווח לסוף5.2

 ובהשוואה ללוח הזמנים החוזי של הפרויקט.   

 לבדוק ולאשר את עדכון לוח הזמנים אשר התקבל מהקבלן.  פרויקט. באחריות מנהל ה5.3

. העדכון יכיל את מועד ההתחלה בפועל של העבודות אשר החלו להתבצע, כמו כן יעודכן 5.4

 משך הביצוע אשר מייצג את סטטוס הפרויקט בפועל. 

מעדכון הקבלן ומתכנית העבודה הקיימת כאשר  פרויקטבמקרה של הסתייגות מנהל ה 5.5

 את הנושא לדיון עם הקבלן.  פרויקטלהערכתה קיימת תכנית חלופית טובה יותר, יביא מנהל ה
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 בני חינוך מ -לתוספת חוזה קבלנים – 3נספח 

 

  תיקונים ע"י הקבלן:

על הקבלן להחזיק במצב טוב את המבנה ולהיות אחראי לתיקונים תוך תקופת  (.1)

הבדק. עם קבלת הודעה מהמנהל על הקבלן לתקן מיד על חשבונו כל פגם שבא עקב 

עבודה גרועה או חומרים פסולים וכל נזק שנגרם על ידי כך תוך תקופת הבדק. 

 ח.  התיקון ייעשה לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפק

אם אין הפגמים, הלקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה  (.2)

ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום 

שייקבע ע"י המנהל והמועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות שברשותה על פי 

 הסכום שייקבע ע"י המנהל.  

שנים לאחר תקופת הבדק, הנובע מביצוע שלא בהתאם  5נתגלה פגם בעבודה תוך  (.3)

לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, 

. ההחלטה למועצהואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצוים 

 אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המנהל מטעם המועצה.   

לט יבצע הקבלן הלבנת הגגות לאחר קבלת המבנה מידי שנה בשנה עם  בגגות אספ (.4)

תחילת הקיץ מיד לאחר תום הגשמים בחומר הלבנה רפלקטופיקס או שווה ערך 

  .  כאמור לעילוזאת במשך כל תקופת האחריות לגבי אטימות המבנה 


