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 01/2020מס'  פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 ודעמ שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  
  

  תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף  
  

  של  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 1נספח
 הזוכה על פי הסכם

 

  

  של  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 2נספח
 בתקופת הבדקהזוכה 

 

  

  טבלת קנסות - 3נספח  
  

  לוח זמנים – 4נספח  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'מבוטל - הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'מוקדמות  -1נספח ג   
  

 'מפרט הטכני -2נספח ג  
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 'מפרט בקרת איכות  – 3נספח ג  
  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

  'מערכת תכניות  -נספח ה  
  

   'נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ו  
  

   תצהיר עובדים זרים -' זנספח  
  

 תצהיר העדר הרשעות – 1ח ז'נספ  
  

 'תצהיר זכויות עובדים – 2נספח ז  
  

 'תצהיר העדר זיקה לעובד ו/או נבחר ציבור 3נספח ז  
  

 'תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות – 4נספח ז  
  

 'תצהיר אי תיאום עם מציעים אחרים – 5נספח ז  
  

 3'ח –' ח  ביטוח נספחי 

 חוזיים ביטוח סעיפי - 'ח נספח 

 'הקבלן דרישות ביטוחי – 1נספח ח 

 קבלןמאחריות  פטור מתן הצהרת – 2'ח נספח 

 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים – 3'נספח ח 

 

  
  
  

  'נספח בטיחות -נספח ט  
  

  'טבלת סעיפים ומחירים קבועים לביצוע שינויי יזמים –נספח י  
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 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה בנוסחן  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   בהוצאת משהב"ט . 2018המפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן מהדורה תשיעית ינואר 
 

 הכללי בהוצאת נתיבי ישראל  המפרט 
 

 בנוסחן המעודכן 1988 תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 01/2020 'מס פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 ע כללידימ .1

אותך בזה להגיש הצעתך  מינהזמ"( חברה"מ )להלן: "הבע העתיד עיר, מודיעין  לפיתוח הכלכלית החברה .1.1
 רעות-מכבים-מודיעין בעיר  מורשת בשכונת חפיתו השלמות לביצוע  01/2020פומבי  מס'  מכרז למכרז

 "המכרז/העבודות"(.   למסמכי המכרז )להלן: המצורפות בתכניות ןהמסומ במיקום

זוכים והכל בהתאם לשיקול דעתה   שלושהשומרת לעצמה את הזכות לקבוע   חברההסר ספק, ה למען .1.2
 תוואיו היקף פי על שאפשר כמה עד שוויונית בחלוקה, בשכונה העבודות ביצועולחלק את הבלעדי 
למסמכי המכרז וההסכם  ג בתשריט המצורף-ו ב ,א, באותיות המסומנים אזורים לשלושה  גיאוגרפי

 . כפי שתמצא לנכון , והכל לפי שקול דעתה הבלעדי, ה'והמסומן כנספח 

ם של האזורים למציעיחלוקה וכאמור ה על כל האזוריםתחול מובהר למען הסר ספק כי הצעת המציע  .1.3

 תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שיזכו 

 השלמת ביצועהקיימות בשכונה,  קרקעיות התת המערכות שלקבלה  על פי מכרז זה כוללות העבודות .1.4

 וביצוע השקיה, גינון, ושילוט תמרור, צביעה, ריבוד  ,ריצוף, וגן שפה אבני, תומכים קירות, עפר עבודות
 תאורה עמודי, (חשמל לחברת הכנות, תקשורת, תאורה ,מים, ביוב, ניקוז עבודות) הכולל קרקעי תת משק

 הנחת תחול לא עליו נפרד מחירון פי)על  יזמים ושינויי תוספת, תחזוקה, שמירהגמר ופיתוח,  עבודותו
 ומסירתן לגורמים השונים ,השונות והמערכות התשתיות כל של נזקים ותיקון השלמה, התאמה (מציע

הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז  מפרטיםפי רשימת ה על תבוצענה והן
 המוקדמות בפרק"פ המפורט וע. ( ובהסכם ההתקשרות3והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ' 

להסכם ואילך, המצורפים  -1ה'-ד ו 2ג' ,1המסומנים כנספחים ג' תכניותוה הכמויות כתב, הטכני במפרטו
  . ההתקשרות ומהסכם זה ממכרז נפרדים בלתיהמהווים חלקים ההתקשרות ו

)להלן:  מודיעין מי תאגיד ידי על במלואןשתוכננו ובוצעו  וביוב מים תשתיות קיימות בשכונה כי יצויין

 של ביצועפי מכרז זה לא כוללות  על העבודות כי מובהר לעיל ורמהא מן לגרוע מבליו לפיכך"(. התאגיד"
, ואולם או במימונו, לפי שיקול דעתו תאגידה ידי על, שיידרש ככל, תבוצענה הןו בוביו מים תשתיות

ותיקון  למצב הקיים לביצוע התאמה הזוכה המציע אחריות, למען הסר כל ספק, כי בזה ומודגש מובהר
על  וכמפורט במכרז זה לעיל כאמור השונות והמערכותקרקעיות והעיליות  התתנזקים של כל התשתיות 

 .1.8' בס למפורט בהתאםו והביוב המים לתשתיות ביחס גם הינה, פחיוכל נס
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הזוכה והמציע, בלבד התאגיד מטעם מפקח ידי על יתבצע ,שתידרשנה ככל, התאגיד עבודות על הפיקוח
 .ולמלאן להוראותיו בהתאם לפעול יידרש

כאשר לכל  החברה שללשיקול דעתה  בהתאםלעת  מעת  במקטעים יוצאויבוצעו ברצף אלא  לא העבודות .1.5
מקטע יקבע מנהל הפרויקט מטעם החברה לוח זמנים לביצועו והקבלן יהיה מחויב להשלים את ביצוע 

 הסר למען מובהר .העבודות במקטע שנמסר לביצועו במסגרת לוח הזמנים שהוגדר על ידי מנהל הפרויקט
 . לבצעם מחויב יהיה והקבלן במקביל מקטעים לביצוע למסור רשאית תהא החברה כי ספק כל

מובהר למען הסר ספק כי לוח הזמנים  לביצוע מקטע אשר יוגדר על ידי מנהל הפרויקט יגבר על כל 
 דרךישמש כאבני והוראה או הגדרה של לוח זמנים הקבוע במסמכי המכרז ו/או הסכם ההתקשרות, 

שהוגדרו  ת הזמניםלאי עמידתו בלוחו מוסכמים לעמידת הקבלן בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים
 . על ידי מנהל הפרויקט

 עוד מודגש ומובהר למען הסר כל ספק כי המקטעים יבוצעו במקביל!

החברה   לכל מקטע, הפרויקט מנהל ידי על שהוגדרושהמציע שיזכה לא יעמוד בלוחות הזמנים  ככל .1.6
מויות בתוכניות ו/או בכתבי הכ המפורטותצמצם את היקף עבודות לשומרת לעצמה את הזכות 

 המצורפים למכרז זה.  

העבודות  תנאי עיקרי לתחילת ביצוע עבודות, בלעדיו  אין, היא קבלת אחריות של המציע שיזכה על .1.7
לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון  5/2018שבוצעו  עד מועד המסירה על ידי הקבלן הזוכה במכרז מס'

קרקעיות הקיימות באזור שבאחריותו תוך המערכות התת  ותאורה בשכונת מורשת בעיר מודיעין  לרבות
 ימים מיום צו התחלת עבודה על ידי החברה. 90

 את להביא רשאית החברה תהיה בעטיו שיזכה המציע של יסודית הפרה תהווה כאמור אחריות קבלת אי
יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  שיזכה והמציע לאלתר המציע עם ההתקשרות הסכם
 . רישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעהו/או ד

לבצע עבודות תיקון   שתבקש החברה מהמציעים שיזכומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי ככל 
לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון  5/2018לעבודות אשר בוצעו על ידי הקבלן הזוכה במכרז מס' 

יהיו המציעים שיזכו רשאים לסרב והם יהיו מחויבים לבצע ותאורה בשכונת מורשת בעיר מודיעין, לא 
את העבודות אשר יוטלו עליהם על ידי החברה לביצוע עבודות התיקונים כאמור. מובהר למען הסר ספק 

 כי התמורה בגין ביצוע עבודות אלו תהא בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

ו/או קבלנים מטעם  העובדים תחת החברהה ובנייקבלני פיתוח  פועליםמובהר למען הסר ספק כי בשכונה  .1.8
 אשר בחלק מהמקרים נדרשים לעבור דרך האזור שבאחריות המציע שיזכה.   יזמיםה

 אשר על כן על המציעים לקחת בחשבון במסגרת הצעתם את המפורט להלן:

 .ו באזור שתחת אחריות לנושא הבטיחות אי אחריהיה שיזכה המציע 

  ו/או הציוד  המוצרים לרבותוהתשתיות העיליות  קרקעיותתשתיות התת על ה המציע שיזכה יהיה אחראי
 יחולו והביוב המים מערכותל בהתייחס, חשבונו על והכל, והעבודות שיבוצעו על ידו שנמסרו לאחריותו,

 :הבאים הכללים



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 באחריות המציע ועל חשבונו. ואביצוע התאמות ביחס למצב הקיים ה .א

  .חשבונו ועל המציע באחריות יהיה התיקון, או מי מטעמו המציע"י ע נזקים שייגרמו ככל  .ב

 ,המציע הזוכה על תשתיות המים והביוב לצורך התאמות ותיקון נזקים כאמור לעיל עבודות על הפיקוח
 .ולמלאן להוראותיו בהתאם לפעול יידרש הזוכה והמציע, בלבד התאגיד מטעם מפקח ידי על יתבצע

יות מים או ביוב, שלגביו החברה שוכנעה שאינו באחריותו של מקרה אחר בו נגרם נזק לתשת בכל .ג
 את ויתקן התאגיד מטעם המפקח את לאלתרהמציע או מי מטעמו כאמור לעיל, המציע יעדכן 

 ביצוע עלות. להוראותיו ובהתאם, התאגיד מטעם המפקח של ובכתב מראש לאישורו בכפוף, הנזקים
רק המים והביוב שבכתב הכמויות המצ"ב כנספח בפ המפורטים למחירים בהתאם תהיה התיקונים

 .ידה על וישולמו לחברה יוגשו אלה עבודות בגין המציע חשבונות__.

 מהווה"ב, המצ וביוב מים לתשתיות הנוגע בכל הכמויות כתבהסר כל ספק מובהר בזה כי  למען .ד

 קטן בסעיף רכאמו בפועל ואושרו שבוצעו העבודות להיקף בהתאם יהיה החברה וחיוב בלבד הערכה
 '.ג

רחובות לרבות צמתים ו/או דרכי גישה לא יגודרו כאמור לעיל  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי 
אולם הקבלן יהיה רשאי לסגור למעבר ו/או נסיעה את קטעי הרחובות ו/או הצמתים ו/או דרכי 

 . והמזמין ל הפרויקטואם מראש ובכתב עם מנהיתלזמן מוקצב בלבד שהגישה  לצורך ביצוע העבודות 

 42.5בסעיף  3210מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהיה בשום שלב ועל אף האמור בחוזה המדף  .1.9
קבוע בכתב הכמויות בניכוי הנחת המציע כפי שתוצע על ידו במסגרת מכרז זה ללתשלום מעבר זכאי 

 ת.והמפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרו

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.10
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

בגין העבודות למציעים שיזכו,  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם .2.1
של כל התשתיות והמערכות השונות  נזקים ותיקון השלמה, התאמה, שמירה ,קבלה רבותלשיבוצעו 
 .לגורמים השונים ומסירתן

של מערך תשתיות תת קרקעיות וריבוד אספלט כפי שבוצע עד  קבלההראשון בביצוע העבודה יהיה  השלב .2.2
 כה.

 מערך קבלת שלב להשלמת עד לביצוע יינתנו לא מקטעיםיותר. חודשים לכל ה 3זה יוקצו  לשלב
 .בשטח העובד מהקבלן התשתיות

 .כלשהותשלום  או/ו תמורה נתןית לא זה שלב עבור

 קרקעיות התת תשתיותב נזקים שיתגלו ככל מובהר למען הסר כל ספק כי  ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי
בעת  שעתידים להימסר לאחריותו של המציע שיזכה והתשתיות העיליות לרבות המוצרים ו/או הציוד

 העובד הקבלן חשבון על  יהיו, אלה נזקים תיקוןבשטח למציע שיזכה,  העובדמועד המסירה שבין הקבלן 
 .בשטח
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לרבות העיליות והתשתיות קרקעיות התת התשתיותהאחריות  לתקינות , המסירה ממועד כי שוב מודגש
המציע שיזכה ועל  שלתהיה השונים,  לגורמיםעד למסירתן  אחריותו תשתח באזור הציוד/או ו המוצרים
 חשבונו .  

בדרישות  ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא והנספחיםעל המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם 
לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו 

 בפסקה הרלוונטית. או ידיעתו/ו ואו היכרות/בנתו ולכך היא אי ה

  כלול:  מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות ת .2.3

אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  לע מציע שיזכהכל הוצאות  שיוציא ה (א)
 מתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. גידור, משנה, 

עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות כל  (ב)

 מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ולוואי וח

, רשות הטבע והגנים, תאגיד המים ,באתרתיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים  (ג)
חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור  ות, יזמים פרטיים, רשות העתיק

 בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

 קבלת המערך התת קרקעי הקיים באתר בתחילת העבודה ומסירתו בסיומה. (ד)

תאום, תכנון ואישור הסדרי תנועה שיידרשו לצורך ביצוע העבודות. מובהר כי עלות ביצוע הסדרי  (ה)
בנפרד על על פי כתב הכמויות. סעיפים שלא כלולים בכתב הכמויות יחושבו בפועל, תחושב התנועה 

 בסיס מחירון נתיבי ישראל בניכוי הנחת הקבלן.

מנעת הצפה, הטיית  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות  (ו)

 סילוק מי גשם ושאיבת מים. זרימה, מניעת היקוות ,

ימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות אספקה וש (ז)

הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 
 זה.  

, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר מציע שיזכההובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי ה (ח)
ה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים העבוד

 לאתר העבודה וממנו.      

אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו,  (ט)
 עד למסירתם.  עליהםאחזקתם והגנה 

 וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון   (י)

 לפי/מוצרים/מתקנים ציוד של והתקנה אספקה לביצוע הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל (יא)
, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות תכניותה

של אלמנטים עם זוויות לא ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  תכניותכל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי  (יב)
 ונספחיו. 

אחזקתם וחידושם לרבות שטחי התארגנות ושטחי משרדים, הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות,  (יג)
לאחר גמר ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף  וביטולם הביצוע תקופת כל במשך

 לגבי ניקוז זמני. 

ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  תכניותה פי על הנדרשות ההוצאות כל (יד)
בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 

 שקעים או, חריצים, פתחים, גומחות(, שרוולים בלי או)עם  חומרים השארת הטיפול"ב, וכיוצ
 . תעלות, כבלים, צינורות למעבר

 .  במרחק כלשהו וכולל אגרות הטמנה הלאתר מורש ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו (טו)

דוחות, תשלום עבור כלל פעילות בקרת האיכות ו/או  המעבדה הכולל בין היתר ביצוע, בדיקות ,  (טז)
וכלל דרישות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או נספח בקרת איכות ו/או תקנים, תקנות ומפרט טכני 
מיוחד ו/או כפי שיידרש על ידי המפקח . בקרת האיכות תכלל גם במחירי היחידה במחירון שינוי 

 היזמים כפי שמצורף למסמכי המכרז ותידרש בעבודה אלו.

קרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות למיניהם, מיסים לקבלן דמי ביטוח  (יז)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

ועל פי החוקים והתקנות הרלוונטיים הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות  (יח)
 ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. 

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. תשלום בגין  (יט)

כרוכות במסירת הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים על פי הוצאות ה (כ)
 רעות.    -מכבים-הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר  הוצאות (כא)

ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות  כל (כב)
 . ונספחיו

בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  מציע שיזכהכל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו ל (כג)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (כד)

מציע כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של ה (כה)
ועות עתה לצדדים ובין לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן יד  שיזכה

 שהן תיוודענה בעתיד.  

 על פי הנדרש מפרט הכללי ו/או במפרט בקרת איכות בקרת איכות מטעמו (כו)
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עלויות תוכנת בקרת איכות ושימוש בה לפי מפרט בקרת איכות (כז)

להוצאת תכניות, כתבי כמויות, יומני עבודה  RAMDORעלויות רכישת משתמשים לתוכנת מחשב  (כח)
 והגשת חשבונות

   ת ההצעהשגה .3

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

 אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל( .3.1
 –"ט קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכשהינו/ה 

)כבישים ועפר(, בסיווג  200וכן בענף לפחות,  1)בנייה( בסיווג ג'  100)"חוק רישום קבלנים"( בענף  1969
   בתוקף. קבלן רשום למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון , בענף ובסיווג הנ"ל . לפחות 4 ג'

אצל רשם  משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל  (ב)
רשם השותפויות ואישור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות 

 השותפות.

אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום  להצעה של כל תאגיד יש לצרף (ג)
 ולהתחייב בשם התאגיד. 

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.2
(, שהוצאה על ידי בנק  שקלים חדשים מיליון)במילים:  ₪ 000000,1,, ע"ס כנספח ו' למסמכי המכרז

   .שם המשתתף בישראל לבקשת ועל

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז._ 07.09.2020על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 ות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  המצאת ערב

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 המציע בלבד. תחולנה על

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)

. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי 3.2.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1
 החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מציע למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעמסרה ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נ (ה)

אחרון להגשת החודשים מהמועד  3-מ אוחרילאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 
 מאוחר מבין מועדים אלו.   הההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עו והמצאת ימים לאחר חתימת ההסכם עמ 90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל וא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.3

)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי
לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  414סעיפים 

למניעת הטרדה צו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
ם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לש. 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1ז'תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח להמציא 
  .הימנו לפיו

 תנאים כלליים

 : בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן .3.4

אישור תקף . על המציע להמציא ציבוריים מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופיםהינו  (א)

אי המצאת למען הסר ספק,  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  על ניהול
  אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה,  אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
 שתתף. עלולה להביא לפסילת המ

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
  המשתתף.   

חוק עובדים זרים לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי  (ד)
 מינימום, לפי חוק שכרו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.    לשם הוכחת 1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ז'כמפורט בנספח עובדים זרים תצהיר עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 
 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

, כי למסמכי המכרז 2רט בנספח ז'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפו (ה)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

למען הסר ספק, אי  להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
  המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.    

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, לשם מודיעין מכבים רעותו/או נבחר ציבור בעיריית החברה ו/או לעובד ובד אינו בעל זיקה לע (ו)
הוכחת לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר על העדר זיקה לעובד ו/או נבחר 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי  3ז'כמפורט בנספח   מודיעין מכבים רעותציבור בעיריית 
 נפרד הימנו לפיו. 

 זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.  תצהירען הסר ספק, אי המצאת למ

 ולמסמכי המכרז לפי 4'זתצהיר חתום על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח  (ז)
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9יפרט המציע  האם חלים או לא חלים עליו הוראות סעיף 

 .1998מוגבלות, התשנ"ח 

 זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.  תצהיר, אי המצאת למען הסר ספק

המכרז לפיו  למסמכי 5'ז בנספחחתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין כמפורט  תצהיר (ח)

 יצהיר המציע כי הצעתו הוגשה לא תיאום עם מציעים אחרים.  

 זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.  תצהירלמען הסר ספק, אי המצאת 

ב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד למנהל פירוט בכת (ט)
אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט את ביצוע העבודות. למען הסר ספק, 

 המיועד, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

 תונווהרישי המשנה קבלני בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת (י)
 מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת על ידי הקבלן לבצע בפועל המיועדיםהמקצועיים שלהם , 

למען הסר ספק, אי המצאת אישור, עלולה  .וכו'( והשקייה גינון ,ותקשורת חשמלאספלט, )
 להביא לפסילת המשתתף.

לקבל את אישור מבלי נשוא מכרז זה  מובהר כי הקבלן אינו רשאי להפעיל קבלן משנה לעבודות 
  . המפורטים בתנאי הסףסיווגים החברה מראש ובכתב ובכפוף לכך שקבלן המשנה הינו בעל 

המפורטים בתנאי אשר אינו עומד בסיווגים כאמור לעיל ו יובהר כבר עתה כי הפעלת קבלן משנה
ואשר לא יאושר על ידי החברה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם  ,הסף

וכן להפסקת ₪  250,000שרות אשר בעטיה תהא החברה  זכאית לפיצוי מוסכם בסך של ההתק
 ההתקשרות עם הקבלן לאלתר.

 \יובהר ויודגש כי מינוי קבלן משנה באישור החברה כאמור, אינו מנתק את הקשר עם המציע 
וכח הזוכה וכי במשך כל זמן ביצוע העבודות וקיום ההסכם, יהיה נציג הזוכה נוכח באתר, נ

בישיבות האתר ואחראי באופן ישיר על הפעלת קבלני המשנה, על הקשר איתם ועל העברת 
 הנחיות החברה והמפקח ווידוא קיומם וביצועם מול קבלן המשנה המאושר.

   אופן הגשת ההצעה : .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
(  המכרז מעטפת למעטהמקוריים ) מכרזה מסמכייחתום על כל עמוד של כל אחד מ זההשתתף במכרז ל

 .לכך המיועדים במקומות מלאה ובחתימה דף כל בשולי תיבות בראשי כחול בעט



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

    את הפרטים הבאים:  המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז על .4.2

 המסומן הכמויות בכתב המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן אותו( ספתתו)לא  ההנחה אחוז (א)
 .והתוספת המדף להסכם' ד כנספח

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

" או "+" לצד אחוז -הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 ההנחה.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברהלעיל רשאית ה הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.4
  במסמכי המכרז.

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .5.1

    נאי המכרז.התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ות (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 –להלן גם ) 2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  (ג)
 .המדף( הסכם

 תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף   (ד)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

    יבוריים.צחוק עסקאות גופים  אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי (ו)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ח)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ט)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     



16 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 זכויות עובדים . תצהיר (י)

 . העדר הרשעותתצהיר  (יא)

  תצהיר בעניין עובדים זרים . (יב)

 מודיעין מכבים רעותו/או נבחר ציבור בעיריית החברה ו/או לעובד זיקה לעובד תצהיר העדר  (יג)

 .1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף תצהיר חלות  (יא)

 תצהיר אי תיאום עם מציעים אחרים (יב)

  בי ערבות בנקאית.כת (יד)

   אישור קיום ביטוחים. (טו)

 פרק המוקדמות (טז)

 מפרט טכני מיוחד (יז)

 כתב כמויות (יח)

 רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יט)

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (כ)

 . המעטפ (כא)

   11.06.2020 מיום ברה החלהחלהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .5.2

 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מו ₪ 1,500 -וזאת תמורת   ,10:00בשעה 

 ההצעה   כללי הגשת  .6

בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות  ,בעט כחולל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה ע .6.1
 . המיועדים לכך

  כדלקמן:"( ההצעה" הצעתם )להלן: מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.2

טפסים ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: "
 כדלקמן:   המיועדים לכך,

, אליה יוכנסו שתי מעטפות מס' המכרזלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)
 כדלקמן:



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה כלל מסמכי המכרז לראליה יוכנסו   1מעטפה מס' 

 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

תוכנס לתיבת המכרזים ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)
חברה במשרדי ה _12.00 בשעה 29.06.2020 א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה של ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח'  2בניין ליגד 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

ישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שת .6.3
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

      הבהרות ושינויים ,סיור קבלנים .7

 .לערוך סיור עצמאי בשטח ביצוע העבודות ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.1

 .12.00בשעה  25.06.2020ר למשרדי החברה עד לתאריך להעבישאלות הבהרה ניתן  .7.2

 .michrazim@hacal.co.il  את השאלות יש להעביר לדוא"ל .7.3

 . www.hacal.co.ilיפורסמו באתר החברה שכתובתו יינתנו ע"י החברה שהתשובות  .7.4

. מובהר למען הסר ספק כי על המציע להדפיס את שאלות ההבהרה ולחתום עליהם בחתימה מלאה  .7.5
ההבהרה החתומות למסמכי המכרז, תהא רשאית וועדת המכרזים  במידה ולא יצרף המציע את שאלות

ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או , והמציע יהיה מנוע ומושתק על פי שקול דעתה לפסול את הצעת המציע
 בגין כך. תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתבז מובהר ספקלמען הסר  .7.6
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 
ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה 

 /או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.ו

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .7.7
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, 

 באתר החברה שכתובתוב לידיעת כל המציעים, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכת
www.hacal.co.il. 

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .7.8
   ר לעיל.שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמו

http://www.hacal.co.il/
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .7.9
בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים בהודעת דואר אלקטרוני ו/או רשום ו/או 
     ידם.-שנמסרו על

   הכלול במסמכי המכרז ותו לא. , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק עלספקלמען הסר  .7.10

    בחינת ההצעה .8

הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפות מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .8.1
 . 2ומס'  1

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח

המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של והערבות כלל מסמכי המכרז לרבות את 
 . , למעט כתב ההצעה הכספית המציע בתנאי הסף

 תפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשת

לתוך תיבת המכרזים עד לתום  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  השלב הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם  עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר ד למועיקבע 
של המציעים שעמדו בתנאי הסף  2מס' ות הנושאות את הסימון מעטפ נה תפתחו, בתנאי הסף

 ומעטפת האומדן.

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .8.2

הכשרות שעמדו בתנאי  ההצעה הטובה ביותר תהיה זכאית להיות מוכרזת כהצעה הזוכה מבין ההצעות
  הסף.

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, חברה תהא רשאית להה .8.3
ו/או חברה בניסיון קודם שלילי של המיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע  –תה כזו , אם היי, בהתקשרות עם המציעחברהמנהלת הפרויקט מטעם ה
למציע, חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברהפרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה

ריבוי עבודות פתוחות  על טיב ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
שמה לא יוכל המציע לעמוד  שהמציע מבצע עבור החברה נכון למועד סגירת המכרז וקיים חשש

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא בהתחייבויותיו לרבות עמידת בלוחות הזמנים 

 לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מנהלת  ו/אוחברה י עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות הא 

 .חברההפרויקט מטעם ה

 העירייה ו/או התאגיד ו/או מנהלת הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד.

ויקט ו/או מנהלת הפרחברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
  קול דעתה של וועדת המכרזים.בכפוף לשי

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר חברה ה .8.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע  מונע הערכת ההצעה כדבעי חברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

ת לקבל את ההצעה עם המציע בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייב
 בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .8.5
 על מנת לשפר את הצעתו., משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", החברה

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .8.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת הבבקש( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 
 אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים כל
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען
אלא  שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

  . לבקשת החברה בלבד

    :ההסכם .9

ידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמ חברהה .9.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  הזכייה בדבר ההודעה קבלת מועד יחשב ההסכם על החתימה מועד יום כי בזאת מובהר .9.2
 המכתב.          משלוחמ ימים 3יחשב מועד קבלת ההודעה 

מסך גובה הצעתו  10% -השווה ל בסךהזוכה/ים להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד,  על .9.3
 מסמכילפי הנוסח המצורף להכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( בגין האזור בו יזכה . הערבות תהיה 

ימים מקבלת  (7) שבעה תוך ', לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם1 כנספחהמכרז המסומן 
רק הזמן האמור לעיל, תוך פימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהההודעה על זכייתו מה

ולהעביר את  במסגרת הגשת הצעתו למכרז, רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר חברהתהיה ה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל  חברהלאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ההזכייה במכרז זה, 
     תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים בכל פעם עד  15חודשים ממועד החתימה והיא תוארך במשך  36למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .9.4
 במקטעים שימסרו לו לביצוע. זוכה/יםמסירת כלל העבודות שביצע ה

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .9.5
במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים ) 21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

 כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית אתהנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר,  בהתאם 9.4או  9.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

בלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות לאחר והכל לפי שיקול דעתה העבודות ותעביר את ביצוע ה
 כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  9.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .9.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .9.7
 וה הסכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהובהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .9.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

את הזכות להורות בכל החברה שומרת לעצמה  כי בזאת מובהר, לעיל 2.3 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי .9.9
הכמויות המתייחסות לאזור בו  בכתבעבודות המפורטות הצמצם את היקף מרחיב או המ שינוי כל עלעת 

 לרבותהנחה ובתוספת מע"מ  לאחר ההסכם כמחיר הנקוב מזה גבוה בהיקף עבודה פקודות ולהוציאזכה 

עלה על הקבוע בדין החל ילא  ובלבד שהיקף ההגדלה דרשישתמחוץ לתחום הגיאוגרפי של השכונה וככל 
   על החברה. 

  הוצאות המכרז .10

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
      בלבד.

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים  .11

, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך (המקורי"להלן:" הזוכה ) היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה .11.1
משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 

ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב הזוכה המקורי  ( להלן:" הזוכה האחר")

את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר  להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לחברה
לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים 

 .  עבודותאת כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע ה



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי ל .11.2

 לתשלום

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

זולת ליועצים המועסקים מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה 

    לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 ובברכה רב בכבוד         

 יתל"מנכ, כל ענבר פרפרי מי         

 

  



22 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 01/2020מס'  פומבימכרז   

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 
 

 3210חוזה מדף 
 

 

 

  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס' פומבי מכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 
 

 -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 
  צוע העבודותיתנאי החוזה לב
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 

 -" נוסח התשס"ה3210מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף 
, ובכפוף לשינויים "( הינו חוזה המחייב את הצדדים לכל דבר וענייןהסכם המדף, )להלן: "2005אפריל 

 ולתוספות שיפורטו להלן.

יחסי הצדדים לפי תוספת זו יהיו בהתאם לקבוע בהסכם המדף בכפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן 
בתוספת זו ובין הוראות הסכם המדף בתוספת זו ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המפורטות בתנאי 

 .תחייבנה ההוראות המפורטות בתוספת זו

אותו לפני החתימה על תוספת זו,  דדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות ההסכם המדף, קראוהצ
ובהסתמך על כך ומתוך ידיעה והסכמה כי הוראות ההסכם המדף יחולו עליהם הם חותמים על תוספת זו. 

 ההסכם המדף יחייב במלואו את הצדדים בכפיפות לשינויים והתוספות כדלקמן:

 כללי -פרק א' 

 (1) 1תת סעיף  .1

בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "ממשלה" ו/או "ממשלת ישראל" ו/או "מדינת  (א)
החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: ישראל", תבוא במקומם "

 "החברה"(.

  בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "מבנה", תבוא במקומם "העבודה /העבודות (ב)
, עפר עבודות השלמת ביצועשל המערכות התת קרקעיות הקיימות בשכונה,  להקבהכוללות 

 וביצוע השקיה, גינון צביעה, תמרור ושילוט, ,ריבוד,  ריצוף, וגן שפה אבני, תומכים קירות
, (חשמל לחברת הכנות, תקשורת, תאורה, מים, ביוב, ניקוז עבודות) הכולל קרקעי תת משק

 מחירון פי)על  יזמים ושינויי תוספת, תחזוקה, שמירה, תוחופי גמר ועבודות תאורה עמודי

 התשתיות כל של נזקים ותיקון השלמה, התאמה( הקבלן הנחת תחול לא עליו נפרד
 מפרטיםתבוצענה על פי רשימת ה והן השונים לגורמים ומסירתן השונות והמערכות

טים במבוא הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמפור
( ובהסכם המדף והתוספת זו, וע"פ המפורט בפרק המוקדמות 3לתנאים הכללים )עמ' 
ואילך,  -1ה'-ד ו 2, ג'1הכמויות והתכניות המסומנים כנספחים ג'ובמפרט הטכני, כתב 

  .המצורפים להסכם המדף ותוספת זו והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם 

 : הבאות ההגדרות יתווספו (ג)

" שמשמעותו תאגיד מי מודיעין בע"מ שהנו תאגיד המים והביוב של עיריית "תאגיד 
 .2001 –"א התשסמודיעין מכבים רעות ואשר הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב 

מי שימונה מטעם התאגיד לפקח על עבודות המים והביוב  –"מפקח מטעם התאגיד" 

פיקוח צמוד, לאשר עבודות  המבוצעות על ידי הקבלן, ואשר לו הסמכות הבלעדית לבצע
ולאשר חשבונות לתשלום עבור עבודות התאגיד. בכל מקום בהסכם בו נכתב "מפקח" יראו 

 זאת גם כ"מפקח מטעם התאגיד".

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   –( חדש 3) 1יתווסף תת סעיף  .2



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שים לשם יכולת, ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרו, רישיוןהקבלן מצהיר כי הוא בעל  (א)

 ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ ההסכם  (ב)
המדף ותוספת זו לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

זאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ההסכם המדף ותוספת זו, והוא מוותר ב
 שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצויים בידו המפרטים  אשר אינם  מצורפים למסמכי  (ג)
 המכרז, הדרושים לביצוע העבודות.

הקבלן מצהיר כי ברשותו האמצעים, הכלים, החומרים, הציוד והמשאבים לביצוע העבודות  (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:  (ה)

המוכר לביצוע  , בתוקף1-ג' 100 –ו  4-ג' 200רישיון קבלן בעל סיווג קבלני מסוג   (1)
 . ובסיווג הנ"ל פיםעבודות ממשלתיות )כוכבית( בענ

ת ניהול אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפ (2)
 .  1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (3)

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים  (4)
כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות 

 ו הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. הסכם קיבוצי ו/א

הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת 
 לפי דרישתה. -תוקפו של הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  (ו)
או  עבירה פלילית  לפי  כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי ממנהליו
)להלן: "חוק העונשין"(, או  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297סעיפים 

לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393לפי סעיפים 
ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין  העונשין )עבירות מרמה, סחיטה

 פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו.   

הרישיונות וההיתרים  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, (ז)
 הנדרשים לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם המדף ותוספת זו.  

פוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכ (ח)
העבודות הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 ע"פ הסכם המדף ותוספת זו. 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו, ערך  (ט)
העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי  סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של

הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה 
באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו 

  ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

עיקרי לתחילת ביצוע עבודות, בלעדיו  אין, היא קבלת אחריות של  תנאיהקבלן מצהיר כי  (י)
עד מועד המסירה על ידי הקבלן הזוכה  באזור שתחת אחריותו על העבודות שבוצעוקבלן ה

לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת בעיר  5/2018במכרז מס'
ימים מיום  90ור שבאחריותו תוך מודיעין  לרבות המערכות התת קרקעיות הקיימות באז

  צו התחלת עבודה על ידי החברה.

 בעטיוקבלן ה של יסודית הפרה תהווה כאמור אחריות קבלת איהקבלן מצהיר כי ידוע לו ש

יהיה  קבלן וה לאלתרקבלן ה עם ההתקשרות אתלסיום  להביא רשאית החברה תהיה
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה  מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

  . ו/או אי ידיעה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ככל שתבקש החברה מהקבלן לבצע עבודות תיקון לעבודות  (יא)
לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון  5/2018אשר בוצעו על ידי הקבלן הזוכה במכרז מס' 

והוא מתחייב בזאת ותאורה בשכונת מורשת בעיר מודיעין, לא יהיה הקבלן רשאי לסרב 
לבצע את העבודות אשר יוטלו עליו על ידי החברה לביצוע עבודות התיקונים כאמור. מובהר 
למען הסר ספק כי התמורה בגין ביצוע עבודות אלו תהא בהתאם לקבוע בהוראות הסכם 

 .זה

הקבלן מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל  (יב)
ות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. העלוי

לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת חומרים, מוצרים, מתקנים, ציוד, הובלה, 
תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, הוצאות 

ו לחברה, וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר ביטוח, הבטחת איכות ובקרה אשר ישולמ

בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא 
 הנקובה בהסכם זה להלן.  .מעבר לתמורה 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך  (יג)
מור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כא

מההסכם המדף ותוספת זו. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 
במשתמע מהצהרות אלה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו שבעטיה 

או פיצוי תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/
  והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

המדף  הסכםשידרשו במסגרת ביצוע העבודות נשוא  ככל כי לו ידוע כי מצהיר הקבלן  (יד)
עבור  הקבלןעל ידי  תבוצענהותוספת זו עבודות תכנון ו/או ביצוע של תשתיות מים וביוב הן 

המצ"ב כנספח  __ בניכוי הנחת  .הכמויות תבולכ מחירוןב למפורט בהתאם יהיהוהתאגיד 
 מציע.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 התאמה לבצע הקבלן מאחריות לגרוע בכדי זה בסעיף באמור איןלמען הסר ספק כי  מובהר

במסמך  1.8כאמור בסעיף  ת המים וביובוגרמו למערכינזקים שיה כלותיקון  למצב הקיים
 . לעילהתנאים הכלליים 

התאמה  לבצע הקבלן מאחריות לגרוע בכדי זה בסעיף באמור איןלמען הסר ספק כי  מובהר
 תיקוני נדרשולעיל.  1.8ת המים וביוב כאמור בסעיף וגרמו למערכינזקים שיה כלותיקון 

 לאישור בכפוף יהיה ביצועם, זה במסמך כאמור, וביוב מים בתשתיות התאמות או נזקים
 למסמכי' ד כנספח המסומן הכמויות לכתב תאםובה התאגיד מטעם המפקח של בכתב

במסמך התנאים הכלליים  1.8' בס לאמור ובהתאם וביוב מים לתשתיות והנוגע המכרז
 . לעיל

 ידי על יבוצע ,שתידרשנה ככל, התאגיד עבודות על הפיקוחידוע לו כי  כי הקבלן מצהיר עוד
 .ולמלאן להוראותיו םבהתא לפעולמצהיר ומתחייב  קבלןהו, בלבד התאגיד מטעם מפקח

 סמכויות המנהל /המפקח –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .3

 ( בהסכם המדף רשאי המנהל/המפקח לעשות כדלקמן: 1)2האמור בסעיף מבלי לגרוע מכלליות 

המנהל/המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם  (א)
ך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תו

יום וכל ההוצאות תהינה על  14לבצע את הוראות המנהל/המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
 7חשבון הקבלן. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יידית.ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים מ

המנהל/המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו  (ב)
כבלתי מתאים, וכן להורות על ביצוע חוזר של עבודה ו/או הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או 

 ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו. 

עבודה במקצוע  המנהל/המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או (ג)
מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים או 
להוראות המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, 

 ומפרטים הטכניים.

המנהל/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס  (ד)
 בסעיף זה, ושום  יב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמורהמוצרים/ציוד/חומרים, לט

מעשה או מחדל מצד המנהל/המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם 
ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המנהל/המפקח אחריות כל שהיא זה 

 בקשר לכך.

כל דרישה יב למלא ולבצע אחר ולדרוש והקבלן יהיה מחו המנהל/המפקח יהיה רשאי (ה)

מנומקת באופן עניני וסביר, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידי 
שהורחק לפי דרישה או קבלן משנה  . אדםמטעם הקבלן קבלני המשנה לרבות  הקבלן

  לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין.  -כאמור 
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ודעה מוקדמת למנהל/מפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי הקבלן ייתן ה (ו)
אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה  לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המנהל/המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או 
 להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

ם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור עלולות להיות לקבלן דרישות א (ז)
כספיות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל החברה, 

אין באמור כדי לגרוע מן הדרישה לפיה חייב הקבלן לקבל את והכרעתו בעניין תהא סופית. 
 כל עבודה אשר יש בה להשפיע על התמורה. אישור מנכ"ל החברה מראש ובכתב ל

אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לקבלן דרישות  (ח)
שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר 

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2תת סעיף  .4

  השורות האחרונות, החל מהמילים "הקבלן או בא כוחו". 5ו יבוטל (א)

בכל מקום בו מופיע בהסכם המדף ו/או בתוספת להסכם המדף זו, המילה "יומן" הכוונה  (ב)
החברה עובדת בתוכנת רמדור לניהול ליומן עבודה המתנהל בתוכנת רמדור הואיל 

  הפרויקט.

גיש את דיווח החשבונות, להגיש יומני בכדי לייעל את העבודה נדרש מהקבלן להאשר על כן, 
  עבודה ממוחשבים במערכת רמדור של החברה.

חשבון / יומן עבודה / דוח בקרת איכות שיוגשו בפורמט אחר, לא יכובדו על ידי החברה 
 ויוחזרו לקבלן. 

  (( במודולים הבאים:NAMEDלצורך כך, עליך לרכוש רישיון שימוש   (1)

 מודול הגשת החשבונות 

  ומני עבודהמודול י

 .מודול מסמכים

מובהר למען הסר ספק כי ככל שהקבלן יעשה שימוש ביומן עבודה שלא בהתאם לנהלי  )ג( 
החברה ו/או הוראות מנהל הפרויקט, תהיה חברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 להורות לקבלן לעבור לניהול הפרויקט באמצעות יומנים ידניים. 

מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל ומושתק  הקבלן יהיה מנוע

  סוג שהוא בעניין זה.

כל הרישומים והערות שהכניס הקבלן ליומן העבודה טרם המעבר ליומן הידני יהיו 
     .ופסולים מבוטלים



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (1) 3תת סעיף  

 תבוטלנה שתי השורות האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל". 

אינן מתייחסות לקבלני משנה אשר לגביהם נדרשת מיומנות.  3כי הוראות סעיף  בנוסף מובהר 
 .וכו'( והשקייה ,, גינוןותקשורת חשמלאספלט, )

מובהר כי הקבלן אינו רשאי להפעיל קבלן משנה לעבודות נשוא מכרז זה  מבלי לקבל את אישור 
  . פורטים בתנאי הסףהמסיווגים החברה מראש ובכתב ובכפוף לכך שקבלן המשנה הינו בעל 

, אשר אינו עומד בסיווגים המפורטים בתנאי הסף, נשוא הסכם זההפעלת קבלן משנה לעבודות 
ו/או לא אושר על ידי החברה מראש ובכתב, יהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם ההתקשרות 

ת עם וכן להפסקת ההתקשרו₪  250,000אשר בעטיה תהא החברה  זכאית לפיצוי מוסכם בסך של 
 הקבלן לאלתר.

 \יובהר ויודגש כי מינוי קבלן משנה באישור החברה כאמור, אינו מנתק את הקשר עם המציע 
הזוכה וכי במשך כל זמן ביצוע העבודות וקיום ההסכם, יהיה נציג הזוכה נוכח באתר, נוכח 

הנחיות בישיבות האתר ואחראי באופן ישיר על הפעלת קבלני המשנה, על הקשר איתם ועל העברת 
 החברה והמפקח ווידוא קיומם וביצועם מול קבלן המשנה המאושר.

 (2) 3תת סעיף  .5

 יבוטלו חמש השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה והקבלן לא נדרש להציג את קבלני המשנה  (א)
מו במסגרת מסמכי המכרז, ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא על הקבלן לקבל מטע

את אישור החברה מראש ובכתב לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, תוך שלושה 
 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

הקבלן מתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, להעביר לחברה  (ב)
לרבות המלצות לעיל,  5כאמור בסעיף  כי קבלן המשנה הינו קבלן מורשה  תעודות המעידות

 ופירוט אנשי קשר.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב לעיל,  5מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  (ג)
לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  6כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 

 לעיל  5בנוסף לפיצויים המפורטים בסעיף  החברה ותזכה את 1970 –הסכם(, תשל"א 
מהיקף התמורה המפורטת בכתב ההצעה  %15בפיצויים מוסכמים מראש בסך של 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד המהווה נספח להסכם המדף ותוספת זו, 
 . ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

סמכות להודיע לקבלן על ביטול הסכמתה להפעלת למען הסר ספק כי לחברה תהא ה מובהר (ד)
 לקבלן מסרה ושהחברה ובלבד העבודה מאתר ולהרחיקוקבלן משנה מכל סיבה שהיא 

 הקבלןלא יחזור  -שהורחק לפי דרישה כאמור משנה   קבלןיום מראש .   14בכתב  הודעה
  , בין במישרין ובין בעקיפין. העבודה אתרלהעסיקו ב
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 חדש: 5במקומו סעיף וא מבוטל ויב – 5סעיף  .7

על אף הכתוב בכל מקום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה  (א)
לבין הוראה בתוספת זו  3210מדף ה הסכםבו/או אי בהירות ו/או חפיפה חלקית בין הוראה 

לבין הוראה אחרת בכל באחד מן הנספחים להסכם זה , תחול ההוראה המחמירה יותר עם 
 .קביעת המנהל/המפקחפי הקבלן, ל

משמעות  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי (ב)
כך בכתב, מיד -ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב המנהל/המפקח על

עם גילויה ולא יאוחר משבעה ימים לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של 
פקח בכתב לרבות לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. המנהל/מ

 מובהר כי הוראות המנהל/המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.

לא הודיע הקבלן למנהל/למפקח על סתירה כאמור במועד, תחול עליו חובת ההוכחה כי לא  (ג)
 רה. ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמו

נהג הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה מבלי שיקבל את אישור המנהל/המפקח לכך, לא יהיה  (ד)
בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המנהל/מפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, 
לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל/המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות 

לא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי המנהל/המפקח לעניין זה, ו
 פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המנהל/המפקח כאמור.

לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המנהל/המפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל  (ה)
שהוא  עקב ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לו ו/או לחברה ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי 

 אי מילוי הוראה זו.

 חדש  7מבוטל ובמקומו יבוא סעיף  7סעיף  .8

 ועלי __ באזורהמפורטות בתוכניות ו/או בכתבי הכמויות  העבודותהקבלן יבצע את   (א)
  .דעתה שיקול פי ועלהחברה  החליטה 

 שללשיקול דעתה  בהתאםלעת  מעת  במקטעים יוצאויבוצעו ברצף אלא  לא העבודות (ב)
לכל מקטע יקבע מנהל הפרויקט מטעם החברה לוח זמנים לביצועו והקבלן  כאשר החברה

יהיה מחויב להשלים את ביצוע העבודות במקטע שנמסר לביצועו במסגרת לוח הזמנים 
 שהוגדר על ידי מנהל הפרויקט.

מובהר למען הסר כל ספק כי החברה תהא רשאית למסור לביצוע מקטעים במקביל והקבלן  (ג)
 .בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו כאמור בס"ק )ב( לעיל יהיה מחויב לבצעם

מובהר למען הסר ספק כי לוח הזמנים  לביצוע מקטע אשר יוגדר על ידי מנהל הפרויקט  (ד)

בהסכם המדף יגבר על כל הוראה או הגדרה של לוח זמנים הקבוע במסמכי המכרז ו/או 
נים וכן לשם חישוב לעמידת הקבלן בלוח הזמ דרךישמש כאבני ו, ותוספת זו ונספחיהם

 . הפיצויים מוסכמים לאי עמידתו בלוחות הזמנים שהוגדרו על ידי מנהל הפרויקט



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לכל מקטע,   הפרויקט מנהל ידי על שהוגדרולא יעמוד בלוחות הזמנים קבלן שה ככל (ה)

בתוכניות ו/או  המפורטותצמצם את היקף עבודות להחברה שומרת לעצמה את הזכות 
 מכרז זה.  המשויכים לאזור בו זכה הקבלן במסגרת ה בכתבי הכמויות המצורפים

צמצם את מרחיב או המ שינוי כל עלהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  (ו)
 פקודות ולהוציאהכמויות המתייחסות לאזור בו זכה     בכתבעבודות המפורטות ההיקף 
מחוץ  לרבותמ הנחה ובתוספת מע" לאחר ההסכם כמחיר הנקוב מזה גבוה בהיקף עבודה

ובלבד שהיקף ההגדלה לא תעלה על הקבוע  שתדרשלתחום הגיאוגרפי של השכונה וככל 
 בדין החל על החברה.   

המפורטות בכתב הכמויות, המפרט המיוחד, התכניות  כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות  (ז)
ה,  המפרט הכללי המצורפים להסכם המדף ותוספת זו, אשר יש בהן להשפיע על התמור

תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או 
   השינוי.

על המערכות   קבלן,  בלעדיו  אין, היא קבלת אחריות של העבודות ביצוע לתחילת עיקרי תנאי .9
 .החברה ידי על עבודה התחלת צו מיום ימים 90התת קרקעיות הקיימות באזור שבאחריותו תוך 

 להביא רשאית החברה תהיה בעטיו הקבלן של יסודית הפרה תהווה כאמור אחריות תקבל אי
יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה  והקבלן לאלתר הקבלן עם ההתקשרות הסכם אתלסיום  

 ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה .

 ובמקומו יאמר:  –יבוטל  8סעיף  .10

  לקיום החוזה ולביצוע תשלומיםערבות  . 8"

גמר ביצוע ו)להלן:" המדף ותוספת זו  נשוא הסכם להבטחת מילוי התחייבויותיו (1) 

 ערבות זה, הסכם כולן או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת  עבודות"(, 
מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה  10% -בסך השווה לבנקאית אוטונומית 

, זו ותוספת המדף להסכםוסח הערבות מצורף נ .זכהין האזור בו וכולל מע"מ( בג
  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  1כנספח מסומן 

 של  לתקופהממועד החתימה והיא תוארך  חודשים 36 למשךהערבות יהיה  תוקף  
 במקטעים קבלןה צעבבכל פעם עד מסירת כלל העבודות שי נוספים חודשים 15

   .שנמסרו לו לביצוע 

שנמסרו לקבלן על פי הסכם המדף ותוספת   במקטעים העבודות כללעם גמר ביצוע  (2) 
וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימציא הקבלן לחברה, ערבות בנקאית  זו,

 במקטעיםהיקף עלות העבודות שביצע בפועל  כלמסך  5%אוטונומית על סך 
ת הבדק. נוסח "מ  לתקופבתוספת מעזו,  ותוספת המדף הסכם פי על לו שנמסרו

' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להן: 2כנספח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 
 "ערבות בדק"(. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות כפיצוי מוסכם במקרה של  (3) 
 הפסקת ההתקשרות על ידי הקבלן ולהבטחה ולכיסוי של:  
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לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  כל נזק או הפסד העלול להיגרם )א(  
 או על ידי מי מעובדיו./מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

או  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, )ב(  
    בקשר עם הסכם זה. או להתחייב בהם, לשלם,

י להוות תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כד (6) 
במידה שהמגיע לחברה  מהקבלן יעלה על הקבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה. 

סכום הערבות, תהיה החברה זכאית לגבות מהקבלן הסכום העודף בכל דרך 
  שתמצא לנכון.

תחולט הערבות לטובת החברה, כולה או חלקה, בבת אחת או בחלקים חלקים  (7) 
ם, וזאת מבלי שתהיה חייבת החברה להוכיח או לבסס דרישתה, במספר פעמי

הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או עיכוב כל תשלום שהחברה  
 תדרוש בתוקף הערבות.

בכדי להסיר ספק, על אף האמור בכל מקום, מוצהר כי אין לקבלן זכות עיכבון על  (8)  
 ע לו מהחברה."העבודות ו/או החומרים בגין כל סכום שיגי

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, (8) 
 .1970  -א "תשל )  בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם  6כהגדרתה  בסעיף 

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

סות אף האמור בכל מקום בהסכם המדף ו/או בתוספת זו, הוראות פרק ב' להסכם המדף המתייח על
המפורטות בתוכניות וכתב הכמויות המתייחסות למקטעים אשר ימסרו לקבלן  למבנה יתייחסו לעבודות 

 . לביצוע על ידי מנהל הפרויקט

לגרוע מן האמור לעיל, הסכם זה יעמוד בתוקפו מיום חתימתו ועד למועד הקבוע בנספח לוחות  מבלי
 . 4הזמנים המסומן כנספח 

 (1) 10תת סעיף  .11

 לים "באופן סביר".ימחקו המי

 ( )א( 1) 11בסעיף  .12

  יום.  15-יום יש לתקן ל 30במקום 

להוסיף לאחר המילים "לוח זמנים" בשורה שניה : " מפורט בשיטת גאנט או בכל שיטה אחרת 
בהחלטת מנהל הפרויקט לגבי  שתקבע על ידי המנהל, שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם   4בנספח  מלוח הזמנים הכולל משך ביצוע המקטע ומבלי לחרוג
 המדף ותוספת זו, ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

 ( )ג( חדש:1) 11ייווסף סעיף  .13



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ימסר לו לביצוע מקטע ש "לוח הזמנים שהקבלן יציע יכלול לוח זמנים ותוכנית נפרדת לכל (1)

 .מנהל הפרויקט  כפי שיקבעו ע"י 

המזמין רשאי לקבוע את מועדי תחילת הביצוע לכל אחד למען הסר כל ספק כי מובהר   (2)
 בנפרד. מהמקטעים

הקבלן יציע שלבי ביצוע לעבודות באופן שייקח בחשבון את ביצוע העבודות במגרשים ע"י  (3)
 היזמים ועבודות של קבלנים אחרים באתר.

ממוחשב באמצעות תכנת בנוסף לאמור בסעיף ומבלי לגרוע ממנו, לוח הזמנים חייב להיות  (4)
PROJECT  שלMICROSOFT ואילך או כל תוכנה אחרת שתקבע על ידי מנהל  4.0, גרסה
 הפרויקט."

  בטל, ובמקומו יאמר: –( 1) 12תת סעיף  .14

המנהל/המפקח ימסור לקבלן, קבצי מדידה שתוכן על ידי מודד האתר מטעם המזמין  ( )א( 1) 12
ת ללא אפשרות לקבלן לערער על נתוני ומדידה זאת תהווה את הבסיס להתחשבנו

המדידה הנ"ל. מובהר בזאת כי על הקבלן לבצע בדיקה למדידה הנ"ל בטרם הגשת 
הצעתו ובמידה ויש לקבלן הסתייגויות למדידה הנ"ל עליו יהיה לשכלל את השפעתן 
בהצעתו כלומר בכל מקרה המדידה שתועבר לקבלן על ידי המזמין היא תהיה המדידה 

יא תהווה בסיס להתחשבנות. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק הקובעת וה
של הגבהים, המדדים וההכוונה בהתחשב עם המדידה שהועברה לו על ידי 
המנהל/מפקח בטרם כניסתו לשטח. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו 

 על הקבלן וישולמו על ידו.

יצוע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א(, הקבלן יבצע את הסימון הדרוש לב )ב(  
וישמור על קיומו ושלמותו של סימון זה והנתונים שנמסרו על ידי המפקח. היה וסימון 

 או נתונים אלו נהרסו או נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא.

יומנות בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במ )ג(
 וכנדרש על פי דין.

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

יש לקרוא ביחס לכלל אתר השכונה ולכל מקטע שימסר לקבלן כאמור,  13את האמור בסעיף   .15
 בנפרד.

מרגע מסירת המקטעים בשטח הפרויקט לידי הקבלן, עליו יהיה לדאוג לשמירה על תקינות 
הקרקע )בין אם בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על  התשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי

 ידי קבלן קודם( וזאת עד למסירת השטח לידי הגורמים השונים עם גמר ביצוע העבודות בפרויקט.

במידה ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע )בין אם בוצעו 
י גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו באחריותו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם( על יד

הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתשלום החודשי הקבוע בגין 
 אחזקת האתר בכללותו.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תשתיות ו/או המערכות השונות הקבלן יהיה רשאי לתבוע את הוצאותיו בגין הנזקים שיגרמו ל
 ורמי הנזק השונים.שנמסרו לאחריותו מעת הפוגעים ו/או ג

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .16

מהנדס אזרחי מנוסה ורשום  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
)רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו ובקביעות 

 במשך כל תקופת הביצוע.

ר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באת (ב)
ביצוען של העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך 

 כל תקופת ביצוע העבודות .

לצרכי  -מובהר בזאת במידה והעבודות יבוצעו במספר אתרים במקביל, יעסיק הקבלן  (ג)

ורשום )בפנקס המהנדסים ה וסמנ יתיאום ופיקוח על ביצוע העבודות מהנדס אזרח
על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע אשר  ך והאדריכלים( ומנהל עבודה מוסמ

ימצאו באתרי העבודה  וישגיחו עליהם ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. המהנדס 
  .ומנהל העבודה יהיו באתרי העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות

ן לא יעביר את המהנדס/ים ו/או מנהל/י העבודה מאתר/י העבודה אל מקום עבודה הקבל (ד)
 אחר של הקבלן בלי אישורו של המפקח.

מינוי מהנדס/ים ומנהל/י העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב  (ה)
 ליתן אישורו/ם או לבטלו/ם מסיבות סבירות.

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .17

 (:2) 15תת סעיף  .18

ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה" ובמקומם יבואו המילים "המפורטים בנספח המוקדמות  

 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג'

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש

"מבנה  לשימוש המנהל המפקח ומבנה לשימוש החברה בהתאם למפורט בנספח המוקדמות 
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו."לתוספת זו  1המסומן כנספח ג'

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי 
 כל דין.

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .19



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רט המיוחד"יתווספו בסייפא הסעיף המילים : "בהתאם למפורט בפרק המקודמות במפ

 בטלים ובמקומם יאמר:  21 -ו 20, 19, 18, 17, 16סעיפים  .20

 אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  (א)
ו/או עבודות שבוצעו הציוד/מוצרים/המתקנים המסופקים על ידו ו/או לעבודות 

לת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה ו/או התח קודם לחתימת הסכם זה
של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 
לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 
העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל 

 ת ההסכם המדף ותוספת זו.פרטיהן להוראו

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים  (ב)
לקויים שסופקו על ידו ו/או מעבודות לקויות. אחריותו של הקבלן תחול גם 
במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום השטחים הציבוריים שסמוכים 

ברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או לאתר העבודה. הקבלן פוטר את הח
רמ"י  מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה ו/או עיריית 
מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  על כל תביעה שתוגש נגד מי מהן כתוצאה ו/או 

 בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 

עיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קטן )א( , )ב( ל-הוראות סעיף (ג)
לרבות היזמים הבונים בשכונה קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו 

 תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.ו/או 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה  (ד)

תב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכ
תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה 
המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש (2) 16

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה  –ביחסים בין הקבלן לחברה   
ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, 

ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל  לרבות לחברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית
או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה מבנה ו/או עבודה ו/

ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד 
שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע 

יו ו/או קבלני משנה המועסקים על העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוח
ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 
המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. הקבלן ישא בתשלום 

חולו עקב כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או י
כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל 
 דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים (3) 16

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או   
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 
לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

 ונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות .מכל נזק ו/או אבדן ו/או תא

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   
ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 

ך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תו
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה 

על הקבלן  ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור.
 -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 קרקעיים העוברים באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,    (א)
על פי ההסכם  ו/או על פי כל  האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם

( 1)16מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים דין, ולרבות ומבלי לגרוע 
 ( דלעיל.4)16 –

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י     (ב)
הקבלן ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים ש

אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע 
 ( דלעיל.4)16 –( 1)16מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את    (ג)
שולחיהן החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  ו/או עובדיהן ו/או 

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן 
אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה ו/או 
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או 

 נשלחה למי מהן הודעת צד ג' באותה תביעה.

וע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן מבלי לגר   (ד)
יוצא כנגד החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  צו מאת בית 
המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין 

נקוט בכל עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ול



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי 

לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה 
 מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים    
וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש,  רעות ו/או רמ"י  על כל נזק

אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

ת המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיו
 שייגרמו לחברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בתוספת זו, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה    (ה)
ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על 

הנזקים האמורים חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון 

 הוצאות כלליות של החברה. 6.5%בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה ו/או    (ו)
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  חויבו כדין לשלמו, תהנה החברה ו/או 

יהן על עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  רשאיות, מבלי לגרוע מיתר זכויות
פי ההסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום 
המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו 

 מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל".

פי הסכם זה, -באחריותו על מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם   (ז)
 .ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 ביטוח .17

 בזאת המצורפים 3'ח, 2,ח'1'ח', ח לנספחים בכפיתה הינן זה להסכם הביטוח דרישות       
 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק והמהווים

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .21

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדורשות אשר 
יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, באחריות הקבלן באחריות הקבלן לתאם 

ולקבל את אישורן של מחלקת התנועה של עיריית מודיעין מכבים עם הנהלת הפרויקט והמזמין 
 ת ומשטרת ישראל לשלבי העתקות התנועה השונים.   רעו

כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים: הצבת אמצעי בטיחות על פי תוכנית הסדרי תנועה -כמו 

בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות בטיחות 
לאישורו של המפקח. חיבור והנחת האמצעים ברמה שתקבע על ידי הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף 

 יהיה עפ"י הוראות הספק.
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הקבלן למען הסר ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות, ישלם 
 עלות שכר השוטרים.  את

   27סעיף  .22

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

לפני הקרקע, מתחייב הקבלן  פני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת"ל
לערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע 

ידי המפקח -פי הצורך ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו על-אותן עבודות, לבצע חפירות גישוש על
חפירה  או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה. אחריות לקבלת אישורי

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל 
 " חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו.

 מבוטל.  30.2סעיף  .23

אם פרסמה חברה מכרז או כל הליך אחר המותר לחברה על פי דין,  לביצוע עבודות שאינן כלולות 
יו, רשאית החברה לדרוש מהקבלן והקבלן מחוייב כי ההתקשרות עם הזוכה בחוזה זה ונספח

תעשה באמצעות הקבלן, והקבלן יהיה זכאי מלבד תמורה בגין עבודות הזוכה גם לתמורה של 
 מעלות הביצוע של הזוכה. 12%

 חדש: 30.4יתווסף סעיף  .24

 הפרויקט  ראשי בשטחהקבלן ישמש כקבלן ככל שהחברה תכריז על הקבלן כזוכה יחיד במכרז אזי 
ובאחריותו לדאוג לתקינות האתר ניקיונו ושימוש בכל האמצעים הדרושים לשמירה על בטיחות 

  .הפרויקט  בעבודה באתר

ככל שהחברה תכריז על הקבלן כזוכה יחד עם קבלנים נוספים, אזי הקבלן ישמש כקבלן ראשי 
יצוע העבודות נשוא הסכם המדף בשטח הפרויקט אשר יוגדר על ידי החברה כמצוי באחריותו לב

אשר יצורף להסכם בתשריט החלוקה  המפורטיםותוספת זו בהתאם לגבולות הגזרה בין הקבלנים 

 המדף ותוספת זו המגדיר את תחומי האחריות של כל קבלן וקבלן.

הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר וסביבתו הן לעובדים והן לצד ג'  בנוסף
מוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא פוטר בזאת מאחריות בעניין זה את רמ"י, כלשהו כ

  העירייה, החברה, ומנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו. 

מובהר כי כל מפגע נופי או בטיחותי לרבות חומרים שנשפכו על ידי גורמים אחרים בשטחים לא 
  כל תמורה נוספת . מאושרים לכך, יהיה באחריות הקבלן לטפל ולפנות בהם ללא 

מובהר למען הסר ספק כי הקבלן ישמש כקבלן ראשי בשטח הפרויקט אשר יוגדר על ידי החברה 

מסיבות כמצוי באחריותו לביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו, אף במקרים בהם 
ע את הקשורות לעומס עבודה אצל הקבלן ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי יכולת הקבלן לבצ

קבלנים העוברו עבודות לביצוע על ידי עבודות מסוימות שהוצאו לו במסגרת פקודת עבודה, 
 לרבות קבלנים אשר הוכרזו כזוכים במכרז. אחרים



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר וסביבתו הן לעובדים והן  האחראי במקרים אלו הקבלן יהיה

 .לצד ג' כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין

 ( חדש:4) 31יתווסף תת סעיף  .25

מובהר למען הסר כל ספק כי העבודות כוללות טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש  (א)
חוזר למילוי באתר כמפורט בכתב הכמויות. עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר 
שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר ו/או פסולת הינם באחריות הקבלן והקבלן נדרש 

סלקם לאתר שפיכה מאושר כדין על חשבונו ולהציג בפני חברה את האישורים ל
 הנדרשים.

מודגש ומובהר כי לא ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבור כך. ההובלה לאתר 
 .לרבות אגרות הטמנה השפיכה לכל מרחק שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה

הר למען הסר כל ספק כי הקבלן יהא רשאי מבלי לגרוע מן האמור בס"ק )א( לעיל, מוב (ב)
להוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מהאתר לשימוש באתרי 
עבודה אחרים של הקבלן ו/או יהא רשאי למכור אותם בפטור מתמלוגים לרמ"י בכפוף 
לקבלת  האישורים הנדרשים על פי דין, ואישור החברה כי אין לחברה צורך בחומר 

 למקום אחר בעיר. 

החברה רשאית להורות לקבלן על העברת עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר 
שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר למקום אשר תורה בתחומי השיפוט של העיר 

 מודיעין מכבים רעות וזאת ללא כל תמורה נוספת.

בעטיה תהיה החברה  הפר הקבלן הוראות ס"ק )ב( יהווה הדבר הפרה יסודית אשר
רשאית להביא את ההסכם בין הצדדים לידי סיום לאלתר. בנוסף מובהר כי רמ"י ו/או 
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה תהיה זכאית לפיצויים מוסכמים בסך של חמש 

וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של רמ"י ו/או ₪ (  500,000מאות אלף שקלים חדשים )
 מכבים רעות ו/או החברה לקבלת פיצויים על פי דין.עיריית מודיעין 

 )א( חדש : 32( יתווסף סעיף 1)32לפני תת סעיף  .26

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  )א(  32
יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של 

 בדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  עו

או /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו למען הסר הספק, מוצהר ומוסכם בזאת, 
   מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

 ( תיווסף הפסקה הבאה:4) 32בסוף תת סעיף  .27

חובה  או מועסקיו בגין כל אחריות,/האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו והקבלן יהיה  כמו כן,
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

 ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי, לעיל,
צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי  1958 -ח "תשי ק הגנת השכר,שכר עבודה כמשמעותו בחו

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,", תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ1963-ג"תשכ פיטורים,
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וכל תשלומים והטבות  , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,1951-א"תשי
     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, דין, על פי כל סוציאליות מכל וסוג שהוא,

 במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה,
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו כאמור,

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 "ל:הנ הסעיף יבוא במקומו ( יבוטל11) 35תת סעיף  .28

 שימסרלכל מקטע  כותאי בקרת לקיים חובה חלה הקבלן על כי פקס כל הסר למען מובהר
להסכם המדף ותוספת זו,  3נספח בקרת האיכות המסומן כנספח ג' להוראות לביצועו בהתאם

 וזאת חשבונו המלא. 

להסכם המדף ותוספת זו יחולו  3מקרה של אי בהירות נספח בקרת האיכות המסומן כנספח ג' בכל
בהוצאת  2018בקרת איכות בביצוע הקבלן מהדורה תשיעית ינואר הוראות המפרט הכללי ל

 "ט .משהב

  מבוטל – 36סעיף  .29

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .30

"הקבלן מתחייב לבצע את העבודות , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ולשביעות רצון 
בלתי נפרד מהסכם המדף  המהווה חלק 4החברה ו/או המפקח בפרק זמן כפי שנקבע בנספח 
 ותוספת זו, מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה.   

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 לתוספת זו.  9בהתאם למפורט בסעיף העבודות יבוצעו במקטעים :   39.1על אף האמור בסעיף  .31

להסכם המדף פרק ז' על אף האמור בכל מקום בהסכם המדף ו/או בתוספת זו, הוראות  .32
 סות למבנה יתייחסו לעבודות המפורטות בכל פקודת עבודה שתימסר לקבלן.המתייח

 ( :3) 42תת סעיף  .33

יבוטלו ובמקומם יתווסף "והמזמין יקבע האם  –שורות אחרונות מהמילה: "והמזמין יקבע..."  2
 (".4לאשר הארכה ואת שיעור הארכה בפקודת השינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )

 .יום( 60יום מתום "התנאים" )ולא  30כל האמור יתייחס ל  – ב(( )4) 42בתת סעיף  .34

  מבוטל  (:5) 42תת סעיף  .35

 42.5מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהיה בשום שלב ועל אף האמור בחוזה המדף  בסעיף 
לתשלום מעבר לתשלום הקבוע בכתב הכמויות בניכוי הנחת המפורטת בכתב ההצעה המסומן 

 .המדף ותוספת זו כנספח א' לחוזה



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (:9) 42 יתווסף סעיף קטן .36

אם בכל זמן שהוא יהא המנהל/המפקח בדעה שקצב ביצוע  מבלי לגרוע מן האמור לעיל (א)
עבודות הבנייה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה 

חשבונו  יודיע המנהל/המפקח לקבלן בכתב וקבלן ינקוט מיד על -שניתנה להשלמתם 
באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעה 

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

היה המנהל/המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור לעיל אינם מספיקים  (ב)
יורה  -מתן בכדי להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשל

המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וקבלן מתחייב לנקוט 
 מיד באמצעים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן.

ימים אחר התחייבות כאמור לעיל רשאית החברה לבצע את  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)

ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן,  השלמת העבודות , כולן או מקצתן,
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את 

שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  6.5%ההוצאות האמורות בתוספת 
רך סעיף קטן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצו

    זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים באתר העבודה. 

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .37

במידה ויידרש הקבלן לבצע עבודות בשעות הלילה בהתאם לתנאי "מובהר למען הסר כל ספק כי 
 "תמורה נוספת בגין כך.המשטרה, החברה , הרשויות ו/או גורמים אחרים, לא תשולם לקבלן כל 

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .38

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .39

לתוספת זו ומהווה חלק בלתי  3"סכום הפיצוי יהיה בהתאם לטבלת הקנסות המצורפת כנספח 
  נפרד הימנה וחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .40

בגין הפסקת  עבודה או בגין תיאום של שלבי ביצוע עם קבלנים " לא תאושר כל תוספת תשלום 
 אחרים שיעבדו באתר."

 (  4) 46תת סעיף  .41

  יבוטלו. –שורות אחרונות לאחר המילים: "עד למועד הפסקת העבודה .."  5

 ( כולל יבוטלו 8) 46( עד5) 46תתי סעיפים  .42

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חדש "המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל  48יש יבוא סעיף  , ובמקומומבוטל  48סעיף  .43
לשם ביצוע הוספת פרטים שלא נכללו בכתב הכמויות כמויות של סעיפים בכתב הכמויות ו/או 

 העבודות, על ידי מתן פקודת שינוי חתומה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה.  

ים הקיימים בכתב הכמויות, ייקבע לפי ערכו של כל שינוי שיבוצע בהתאם לפקודת שינויי לסעיפ
מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לדוגמה במידה וכמות של סעיף מסוים כגון 
חפירה/חציבה, הידוק מילוי, גריסה וכו' תגדל עקב אילוצי העבודה באלפי אחוזים, תשלם החברה 

 את המחיר ליחידה שנקבע בכתב הכמויות בחוזה בניכוי הנחת הקבלן.

יחשב  -כו של כל שינוי שיבוצע בהתאם לפקודת שינויי, לפרטים שלא נכללו בכתב הכמויות ער
 לתוספת זו. 42הדבר עבודה חריגה ומחירי העבודה יקבעו על פי הקבוע בסעיף 

מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת או 

 ינוי."אי הסכמה לגבי ערכו של הש

 מבוטל. .44

 חדש: 49מבוטל ובמקומו יבוא סעיף   49סעיף  .45

 סעיפים חריגים 

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות להתנות בצוע 
 העבודה בסגירת מחיר מראש. 

 קביעת המחיר לסעיפים חריגים תהא כדלהלן:

  -המחירונים הבאים על פי הסדר של המחיר יהא 

עיף דומה בכתב הכמויות על מבניו השונים ו/או אינטרפולציה בין סעיפים ס .א
 .בהפחתת הנחת מציע קיימים בכתב הכמויות

ו תבמהדורלפי סעיפי כתב הכמויות של המחירון  –מחירון משרד השיכון  .ב
ללא תוספות  .הנחת המציע בהפחתת  המעודכנת נכון ליום תמחור העבודה 

  המוגדרות בתחילת המחירון.

בהפחתת  – במהדורתו המעודכנת נכון ליום תמחור העבודה  מחירון דקל .ג
 וללא תשלום רווח קבלני. 20%

במידה שהסעיף הנדרש אינו קיים באף אחד מהמחירונים הנ"ל ייקבע  .ד
המחיר על פי ניתוח מחיר שייקח בחשבון את העלויות בפועל בתוספת 

 .12%הוצאות, תקורה ורווח קבלני בגובה כולל של 

 ודות רג'יעב

היה ומנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען על 
בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו', התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כתב הכמויות או )בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( לפי סוג, כפי שמפורט במחירון 

כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות שהתמורה להן היא  מוך בניהם, במחירון משהב"ש הנ
לפי רג'י לא תינתן תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת 
בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י 

על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה  מנהל הפרויקט אולם האחריות לניהול העבודה חלה
 זה.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע 
התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת אם המחירון מציין מחירים נפרדים 

 לפריטים אלה.

לעבודות אלו אינם יעילים אם נראה למנהל הפרויקט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה 
בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף 

   אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי החברה ו/או מנהל הפרויקט יהי
כאשר  עבודות על בסיס הצורךכי לדרוש את הקבלן ולהפעיל  םדעתרשאי בהתאם לשיקול 

 .בהפחתת הנחת קבלן התמורה בגינן תשולם לפי סעיפי רג'י כאמור בסעיף זה

 מבוטל. - 50סעיף  .46

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .47

"מובהר למען הסר כל ספק כי כל תביעה לתשלום נוסף בגין תוספת או שינוי של עבודות שלא 
ה עליהם בתוספת זו  ואשר לא אושרו מראש ובכתב מעל ידי מנכ"ל החברה יחשבו כבוצעו על הותנ

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  

 פרק י' השלמה בדק, ותיקונים,

 : –( חדש 5) 54יתווסף סעיף  .48

ו עצים  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הקבלן יהא אחראי לגבי קליטתם של שתילים ו/א
היה והחברה ו/או המפקח  .חודשים מיום המסירה הסופית )להלן: "תקופת הקליטה"( 3במשך  

מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , גילה כי עצים ו/או שתילים שלא נקלטו בתקופת הקליטה
 שיקבע על ידי המפקח בעצים ו/או השתילים חדשים.בתוך זמן סביר 

  .ים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור מחדשעם נטיעתם ו/או שתילתם של העצ

 : –( חדש 6) 54יתווסף סעיף  .49

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עם תום ביצוע כלל העבודות הנדרשות להתקנת המתקנים, יגיש 

הקבלן את אחריות היצרן שלו המבטיחה שנה אחריות על כל נזק או קלקול במתקנים ו/או 
נת מתקן, שביצע הקבלן אשר לדעת החברה נגרם כתוצאה מעבודה לקויה העבודות שנדרשו להתק

או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, בציוד או בחומרים 
שסיפק. הקבלן מתחייב לתקן או לבנות מחדש כל מתקן, על חשבונו, הכל לפי דרישת החברה 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חודשים מתום  3 -שה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מולשביעות רצונו של החברה ובלבד שדרי
 תקופת הבדק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.  

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל 
משימוש בלתי נכון או  נזק ו/או להחליף כל מתקן או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע

רשלנות של אנשים שמשתמשים במתקן. בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדיקה סופית של 
המתקנים בנוכחות נציג החברה, יחזק את הברגים במתקנים ויחליף ציוד לקוי והמתקן יימסר 

 (.   1498לחברה/עירייה כאשר הינו בעל היתר בהתאם לכל דין )לרבות תקן ישראל 

רה תהיה רשאית לממש את הערבות הביצוע, להסכם זה כולה או מקצתה, לתיקון פגמים החב
 ו/או נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינה על הקבלן כאמור בסעיף זה

 תשלומים –פרק י"א 

 חדש. 58יבוא סעיף מבוטל. ובמקומו  – 58סעיף  .50

כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו,  "תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות
תשלם החברה לקבלן בהתאם לעלות המפורטת בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' למסמכי 
המכרז בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח  

 א' להסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"( 

למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע מובהר בזאת 
העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם המדף, תוספת זו ונספחיהם 

 לרבות:   

הוצאות  שיוציא הקבלן על אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים  כל (א)
 ותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. לקבלני משנה, גידור, מתכננים, נ

, מכניים מוצרים זה ובכלל הפחת לרבות, והחומרים מתקנים, מוצרים, ציוד, עבודה כל (ב)
וחומרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם  לוואי עבודות

 המדף ותוספת זו .  

אגיד המים, רשות עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, ת תיאום (ג)
הטבע והגנים, רשות העתיקות, יזמים פרטיים,  חברת הגז, חברת חשמל, בזק, 

 "ב, כאמור בהסכם המדף ותוספת זו. וכיוצבכבלים  הטלויזיה

 .בסיומה ומסירתו העבודה בתחילת באתר הקיים קרקעי התת המערך קבלת (ד)

 עלות כי מובהר. ותהעבוד ביצוע לצורך שיידרשו תנועה הסדרי ואישור תכנון, תאום (ה)
 בכתב כלולים שלא סעיפים. הכמויות כתב פי על תחושב, בפועל התנועה הסדרי ביצוע

 הנחת הקבלן. בניכוי ישראל נתיבי מחירון בסיס על בנפרד יחושבו הכמויות

מנעת הצפה,  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות  (ו)
 סילוק מי גשם ושאיבת מים. ת ,הטיית זרימה, מניעת היקוו



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד  (ז)

אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע 
 .  המדף ותוספת זוהסכם העבודות על פי 

, המוצרים ו/או כל ציוד מציע שיזכהה הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי (ח)
אחר לאתר העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם 

 ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.      

אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות  (ט)
 ם. שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד למסירת

וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם  הסימוןמדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של   (י)
 כך. 

 של והתקנה אספקה לביצוע הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל (יא)
 העבודה ביצוע בשל הנגרמות ההוצאות כל לרבות, התכניות לפי/מוצרים/מתקנים ציוד

 הוצאות כל ולרבות מעוגלים או משופעים ואלמנטים ישרות לא זוויות עם באלמנטים
 .   מעוגלים או משופעים ואלמנטים ישרות לא זוויות עם אלמנטים של שהוא סוג מכל

 המדף הסכםההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי  כל (יב)
 . זו ותוספת

ם, אחזקתם דרכים זמניות ו/או עוקפות, לרבות שטחי התארגנות ושטחי משרדי הכשרת (יג)
 הסכםוחידושם במשך כל תקופת הביצוע וביטולם לאחר גמר ביצוע העבודות על פי 

 . זמני ניקוז לגבי אף הדין. וזה הוא זו ותוספת המדף

לצורך המדף ותוספת זו הסכם ושאר מסמכי  תכניותכל ההוצאות הנדרשות על פי ה (יד)

ם, חיבורים, ריתוכים, ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזי
צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, 

 , תעלות. כבליםפתחים, חריצים, או שקעים למעבר צינורות, 

לאתר מורשה במרחק כלשהו כולל  ממנו ועודפים פסולת וסילוק העבודה אתר ניקוי (טו)
 .  אגרות הטמנה

המעבדה הכולל בין היתר ביצוע, בדיקות   בקרת האיכות ו/אותשלום עבור כלל פעילות  (טז)
, דוחות, וכלל דרישות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או נספח בקרת איכות ו/או תקנים, 
תקנות ומפרט טכני מיוחד ו/או כפי שיידרש על ידי המפקח . בקרת האיכות תכלל גם 

המכרז ותידרש בעבודה במחירי היחידה במחירון שינוי היזמים כפי שמצורף למסמכי 
 אלו.

למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, קבלן דמי ביטוח   (יז)

 בלו, אגרות והיטלים מכל סוג שהוא. 

ועל פי החוקים והתקנות הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות  (יח)
 ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. הרלוונטיים 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .הםונספחיהמדף ותוספת זו הסכם אספקת מים וחשמל כמפורט  תשלום בגין (יט)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים  (כ)
 רעות.    -מכבים-המוזמנים על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר  (כא)

הסכם בלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות כל ההוצאות והנזקים של הק (כב)
 . הםונספחיהמדף ותוספת זו 

ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק  כל (כג)
 ותיקונים בתקופת האחריות. 

 הקבלן.  רווחי (כד)

יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של  כל (כה)
ע שיזכה  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן המצי

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה בעתיד.  

 הכללי ו/או במפרט בקרת איכות מטעמו על פי הנדרש מפרט איכות בקרת (כו)

 עלויות תוכנת בקרת איכות ושימוש בה לפי מפרט בקרת איכות (כז)

להוצאת תכניות, כתבי כמויות,  RAMDORחשב עלויות רכישת משתמשים לתוכנת מ (כח)
 יומני עבודה והגשת חשבונות

  

 מבוטלים  -( )ג( )כולל(  1) 59עד  ( )ב( 1) 59סעיפים  .51

   ( )א( יבוטל ובמקומו תבוא הפסקה: 3) 59סעיף  .52

 "התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה, כמפורט להלן:   

 בכל חודש יגיש הקבלן חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו.  5 -ל 1-אחת לחודש, בין ה .א

ימי עבודה ויעבירו לתשלום לחברה למעט  14המפקח יבדוק ויאשר את חשבון המפורט עד  .ב
 עבודה. ימי 60חשבון סופי אותו יבדוק ויאשר תוך 

קח. יום מיום אישור התשלום על ידי המפ 60מובהר בזאת, כי תנאי התשלום הינם: שוטף +  .ג
 ימים מהמועד הנ"ל לא ייחשב כאיחור. 15חריגה של עד 

מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף, לכל חשבון הקבלן יצרף לוח זמנים מעודכן תכניות עדות  .ד
וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד השלמת העבודות. מובהר כי 

סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב קבלת לוח זמנים מעודכן תכניות עדות וחישוב כמויות 
 למועד השלמת העבודות הינו תנאי לאישור החשבון ע"י החברה. 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופת החל מיום הגשת החשבון ועד  .ה

 ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

וחל עיכוב מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה  .ו
 בהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה."   

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .53

 ( 7) 59סעיף  .54

המשפטים מהמילה "תשלום..." בשורה הרביעית ועד סוף הפיסקה יימחקו. ובמקומם תיווסף 
 הפסקה: 

בתוספת זו, לא יהווה הפרה  ימים מעבר למועדים הנקובים 10"פיגור בתשלום שאינו עולה על 

 יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו והחברה לא תהא חייבת בפיצוי"

 חדש :  –( 9) 59יתווסף סעיף  .55

"אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל המגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת 
 "ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

  חדש: –( 01) 59סף סעיף  יתוו .56

 מסך התמורה הכולל." 95%"סך כל חשבונות הביניים לא יעלה על 

 ( 3) 60סעיף  .57

 ()ב( מבוטלים.3)60 -()א( ו3)60המשפטים מהמילה "אחרת" ועד הסוף כולל תתי סעיפים 

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .58

 ( 7) 60תת סעיף  .59

 וספת זו .לת 10כפי שנקבע בסעיף יבוא  2%במקום 

 המילים החל בשורה לפני אחרונה המתחילים ב"הערבות" ... ומסתיימים במילה "החוזה" ימחקו.

 מבוטלים. –)כולל( (12)60( עד 8)60סעיפים  .60

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .61

  )כולל( יבוטלו ובמקומם יבוא: (5( עד )2) 62סעיפים  .62

ב ושלב, החל מהגשת ההצעה, אינה מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל של 
 נושאת כל הצמדה מכל סוג שהוא . 

הואיל וברצון המזמין להביא להשלמתן של העבודות באיכות הנדרשת ובטווח זמן קצר ככל  .א
הניתן, ומפאת החשיבות הרבה שרואה ההחברה בהשלמת העבודות לכל המאוחר בתום 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

צויים המוסכמים והקבועים מראש בגין תקופת הביצוע הכוללת על פי חוזה זה, הרי שלצד הפי
 איחורים, נקבע להלן גם מענק בגין השלמת העבודות טרם המועד הקבוע בחוזה. 

לצורך סעיף זה "השלמת העבודות" משמעה סיום כל עבודות הקבלן על פי חוזה זה, וקבלת  .ב
 תעודת השלמה על פי התנאים הקבועים בסעיף בחוזה ונספחיו.

)במילים: חצי אחוז( בתוספת מע"מ. מסך  0.5% -ק כספי בסך השווה להקבלן יהיה זכאי למענ .ג
עלות ביצוע העבודות בפועל, לא כולל מע"מ עבור כל חודש הקדמה )ולא יותר משלושה 
חודשים הקדמה( בהשלמת ביצוע העבודות כאמור, בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון 

 מנהל הפרויקט והחברה.  

להשלמת העבודות במועד המוקדם למועד שנקבע לסיום ביצוע נמנע מאת הקבלן להביא  .ד
העבודות בהסכם זה, בשל מניעה הנובעת מאת החברה ן או מאת צד שלישי כלשהו, ואפילו אם 

המדובר במניעה הנובעת אך ורק מאת החברה ובנסיבות אשר אינן תלויות בקבלן ואפילו אם 
מאושרת ו/או אפילו מדובר בכוח עליון, כתוצאה מכך הוארכה על ידי החברה תקופת הביצוע ה

לא יהא הקבלן זכאי לכל מענק מכל מין וסוג והוא )לרבות כל מי מטעמו( ולא יהיה רשאי 
להעלות כל טענה בעניין זה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה. הקבלן מוותר בזאת כלפי החברה 

דרישה או תביעה בעניין זה  וכל מי מטעמה, באורח סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או
 על כל הכרוך, הקשור והנובע הימנו. 

מובהר ומוסכם כי מתן המענק מותנה בהשלמת העבודות לשביעות רצונה המלא של החברה   .ה
ובעמידת הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי החברה עד לאותו המועד, ללא יוצא מן הכלל. 

תן המענק והקבלן מתחייב בזאת שלא לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי לעניין מ
 להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המענק.  

 המענק ישולם לקבלן במועד סילוק יתרת שכר החוזה ותשלום החשבון הסופי.   .ו

לא עמד הקבלן במלוא התחייבויותיו כלפי החברה בתקופה שלאחר תשלום המענק, תיבטל  .ז
 61והמענק ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום יתר כאמור בסעיף זכותו של הקבלן לקבלת המענק 

לחוזה המדף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לגבות בחזרה מהקבלן את 
  המענק בכל דרך, לרבות באמצעות חילוט הערבות לתקופת הביצוע או הבדק.

רגל או ניתן נגדו צו כינוס הפעיל הקבלן קבלן משנה לביצוע עבודותיו, וקבלן המשנה פשט את ה .63
)בין אם מרצון ובין אם באמצעות צו של או בהפעלה על ידי נציג ביהמ"ש נכסים או החל בפירוק 

בית משפט למעט פירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר( יהווה הדבר הפעלה 
עבודות נשוא הסכם זה אוטומטית של סילוק ידו של קבלן המשנה מביצוע העבודות נשוא הסכם, ו

 נכסי קבלן המשנה לטובת נושיו.מלא יהיו כחלק 

חדש נוסח ערבות בנקאית  1נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומו יהיה נספח  – 1נספח  .64
 אוטונומית:

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז                    

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  1פח נס

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1 נספח

 

 :______תאריך          

 "מבע העתיד עיר מודיעין  לפיתוח הכלכלית החברה
  4 המעיין' רח

 2סנטר  ליגד
 רעות מכבים מודיעין

 ההסכם לקיום אוטונומית בנקאית ערבות:הנדון

 אנו "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________בקשת פי על .1
( ₪)במילים: _________   ₪ ______  של לסך עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים
 ביצועלמאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  שתדרשו (, "סכום הערבות :)להלן

 רעות-םמכבי-מודיעין בעיר מורשת  בשכונת פיתוח השלמות

מייד לאחר שתגיע אלינו  סכום הערבות האמור לעיל, את לכם לשלם בזה מתחייבים אנו .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון  דרישתכם,
 וד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .4

וכל דרישה לפיה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 

 

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  2נספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 זוכה לתקופת הבדקהתחייבויותיו של ה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח 

 

 תאריך:______          

 יר העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ע
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקערבות בנקאית אוטונומית ל:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת           .1
₪( )במילים: _________  ₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

 ביצועשתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות ל ,"סכום הערבות( :)להלן
 .הקבלן שביצערעות -מכבים-מודיעין בעיר מורשתבשכונת  השלמות פיתוח

 אלינו שתגיע לאחר מייד את סכום הערבות האמור לעיל, לכם לשלם בזה מתחייבים אנו .2
 את להוכיח חובה עליכם הטילל מבלי ,כלשהו תנאי בלי ,בכתב הראשונה דרישתכם
 לטעון ומבלי הקבלן מאת תחילה התשלום את לדרוש חייבים שתהיו מבלי ,דרישתכם

 לחיוב כלשהו כלפיכם.  בקשר לקבלן לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,שכל אחת מהן  דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

וכל דרישה לפיה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל  ;לפני מועד פקיעת הערבות ימים 3 -צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020 מס' פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 3נספח 

 

 ותטבלת קנס
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פיתוח 

מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי  בכל
 את יפצההסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, 

 .שלהלן בטבלה כמפורט, מוסכם צויבפי החברה

 .בהתאם מצטבר הפיצוי יהיה אירועים רצף בגין או אחד מאירוע יותר התרחשות בגין

 .ואילך ההסכם חתימת ממועד לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו בטבלה הסכומים

 העומדת רךד בכל לחייבו/או ו לקבלן שתגיע מהתמורה המוסכם הפיצוי סכומי את לקזז רשאית תהא החברה
 .הבנקאית הערבות חילוט לרבות, לרשותה

 הפיצוי אירוע .מס
 .₪ המוסכם

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  מקרה כל בגין

באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות 
 החברה.

 במשטרה לתלונה פרט 10,000

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או נוזלית,  מקרה כל בגין

 למשרד לתלונה פרט 10,000 ר שפיכה מורשה.שלא באת
 .הסביבה להגנת

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין 
 מועד תחילת ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו 
או בצרוף לאירוע אחר, 

בהתאם לשיקול דעת 
 החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין 
 מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו 
או בצרוף לאירוע אחר, 

בהתאם לשיקול דעת 
 החברה בלבד.

5.  
 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 

העבודה / פעולה   תחילתן מועד עבודה / פעולה  לבי
 .למעשה

1,000 

הקבלן  התחילאם לא 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
במועד בחוזה, או 

מאוחר יותר שסוכם עם 
 החברה.

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע  ממנו חלק או יום כל בגין
/ עבודה ספציפית / פעולה  לבין מועד  העבודותלסיום 

 ה  למעשה.סיום העבודה / פעול

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן את  
ביצוע עבודה / פעולה  

במועד שנקבע בחוזה, או 
 .עד גמר הארכה לסיומה

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  מקרה כל בגין

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000 החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 

 שלפי אופןבשל ביצוע עבודה / פעולה   מקרה כל בגין  .8
/או ו הציבור לשלוםסכנה  מהווה המפקח דעת

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הפיצוי אירוע .מס
 .₪ המוסכם

 הערות

 .העובדים

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  מקרה כל בגין

 רכוש שלמות/או ו לשלוםסכנה  והמהו מפקחדעת ה
 .פרטי/או ו ציבורי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
באופן שלפי כל של ביצוע עבודה / פעולה  מקרה כל בגין

 הסביבה באיכות פגיעהדין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .סביבתי מפגע יוצר/או ו

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

11.  
, העבודה מאתר פסולת סילוק אישל  מקרה כל בגין

 ההתקשרות במסמכי כנדרש סיומה לאחר או במהלכה
 .המפקח הוראות/או ו

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
על מפגע או נזק  מיידיאי דיווח  של מקרה כל בגין

שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי 
 ו/או פרטי.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

13.  
 נגרם/  שנוצר נזק או מפגע תיקון אי של מקרה כל בגין

, פרטי/או ו ציבורי לרכוש  פעולה/  העבודה במהלך
 .המפקח/  החוזה להוראות בהתאם

 4ו/או  3 + סעיפים 10,000

14.  
 בתאום שלא  פעולה/  עבודה ביצועשל  מקרה כל בגין
/או ו דין כל לפי תאום מתחייב עמם הגורמים כל עם

 .המפקח הוראות/או ו המכרז מסמכי
 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  מקרה כל בגין

העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 
 ר.העז

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  מקרה כל בגין

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 
 סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  מקרה כל בגין

 מהווה המפקח דעת שלפי באופן פינויו לאחרעבודה או 
 .פרטי/או ו ציבורי רכוש שלמות/או ו לשלום סכנה

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
/  בחוזה לכך יועד שלא בשטח התארגנות של מקרה בכל

 4+  3+ סעיף  5,000 .מראש המפקח אישור/  המפקח הוראות

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה / 

הוראות המפקח / אישור המפקח מראש שלא לפי 
 מפקח.הוראות החוזה / 

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  
 צו מתן ממועד יום 30 בתוך תבוצע השלטים הצבת

 השלטים בהתקנת איחור יום כל על. עבודה התחלת
 .הותקן שלא שלט לכלליום  מוסכם פיצוי הקבלן ישלם

300  

עבור כל עץ לשימור  20,000 בגין פגיעה בעץ שהוגדר עץ לשימור  .21
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הפיצוי אירוע .מס
 הערות .₪ המוסכם

 שנפגע



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 4נספח 

 

 לוח זמנים
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4נספח 

 לוח זמנים

   ההתקשרותתקופת  .1

 חודשים"( שלושים ושישה  : "במילים) 36 ההתקשרות בין הצדדים יעמוד בתוקפו למשך  הסכם
 "(.ההתקשרות תקופת)להלן: " עבודה התחלת צו מתן מועדמ

-בההתקשרות  להאריך את תקופת של הפרויקט בכל שלב הזכות את לעצמה ומרתש החברה כאשר
בכל פעם ועד לגמר כלל העבודות הנדרשות לסיום  "( חודשים נוספיםעשר שניים: "במילים) 12

 שללשיקול דעתה  בהתאםלעת  מעת  במקטעים יוצאויבוצעו ברצף אלא  לא העבודות. השכונה
 הפרויקט מטעם החברה לוח זמנים לביצועו.  כאשר לכל מקטע יקבע מנהל החברה

הקבלן יהיה מחויב להשלים את ביצוע העבודות במקטע שנמסר לביצועו במסגרת לוח הזמנים 
 שהוגדר על ידי מנהל הפרויקט.

מקטעים במקביל והקבלן יהיה מחויב לבצעם בהתאם  מספר לביצוע למסור רשאית תהא החברה
 .הפרויקט למנה ידי עלללוחות הזמנים שיקבעו 

תוך עמידה  לכל מקטע שיימסר לביצועו  הרלבנטיות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן (א)
פרק הזמן שינקב  תוךרצון החברה ו/או המפקח  ולשביעות הרלבנטייםבדרישות התקנים 

 .  הפרויקט מנהל שיגדיר

 7-וחר מלא יא מקטעה(, על הקבלן להגיש לוח זמנים לביצוע א"ק )בס האמור מן לגרוע מבלי (ב)
שאינו חורג ממסגרת לוח  GANT בשיטת, לביצועו המקטע מסירתמיום  קלנדרייםימים 

 הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה. 

אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה,  לא (ג)
 יחליט המפקח.   

שיאושר על ידי המפקח, יצורף לנספח זה ויהווה חלק  GANTשיטת לוח הזמנים המפורט ב  (ד)
 בלתי נפרד הימנו 

מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי  מובהר (ה)
שלבי העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים 

 במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. במהלך ביצוע העבודות, הכל 

מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע  הקבלן (ו)
 העבודה.   

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבי מכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח א' 

 

 עיר העתיד בע"מ חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעיןה

 __________מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

עיינתי ובדקתי  מאשר בזה כי קראתי, ______________________________________________________ מ,"אני הח

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  תמורשבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע __________מס'   מכרז פומבי את כל מסמכי 

 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. 

-מודיעיןבעיר  מורשתבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע ביצוע העבודות הנדרשותהנני מציע בגין  .1

וכתב הכמויות  2ו/או ג' 1ג' יםכנספח ניםמפרט הטכני המסומפרק המוקדמות, המפורטות ב רעות-מכבים

על העלויות המפורטת בכתב הכמויות המסומן  1______ % הנחה, להסכם ההתקשרות המסומן כנספח ד'

 .כנספח ד' להסכם בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

 

_________   ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

                

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.     שם           ת.ז.       שם      

 

                                                           

1
 מובהר כי מדובר בהנחה ולא תוספת  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 'בנספח 

  

 הצהרת הקבלן
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשתבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע ____מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העו ידועים לי כל הנתונים תי ו/אקדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.מראש על טענות כאמו הבנה והנני מוותר בזה-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז דב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 ה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. טענות בעניין ז ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
ציג כל הדרושים לביצוע העבודות ולא או/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  ל על עצמי לפעול בהתאם

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  .6
  מדת לחברה.הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העו

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .7
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 .  לבינכםיני בכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ני מסנה .9

 קלים חדשים(. מיליון ש)במילים: ₪  1,000,000 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10

 הבסיסית מציא את הערבות, אזרכמייתי בימים  ממועד ההודעה על זכ 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
ימים ממועד  7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך לתוספת להסכם המדף  10הבנקאית כאמור בסעיף 

 דעה על זכייתי במכרז. והה

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידכם, וסכום הערבות יחולט על יד

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

מן והציוד הדרוש והפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המילי היכולת  שי .14
 לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות בצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, והתאגיד על ה

 ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

לי ו/או עובד המנמנהל מתי ו/או לא הורשע לא הורשעו/או הלי ו/או נגד עובד מעובדי מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
פלילית  לפי  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליכתב אישום לבית משפט,  שפטבעבר על ידי בית מ הבכירים מעובדי

לחוק  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414יפים העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סע

צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 .. 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

ותשלום חובות בוריים )אכיפת ניהול חשבונות יצ גופים עסקאות ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוקנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 ייולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותלמזמינים שביצעתי בעבר עבורם עבודות רשאית לפנות חברה ה .18
  בתחום נשוא המכרז.

מידע לגבינו ולגבי  מזמינים שביצעתי בעבר עבורם עבודות קבל אצל מונה על ידה ישי מסכים שהחברה או מי יאנ .19
מזמינים שביצעתי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד ה

  .כאמור חברהאו מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה בעבר עבורם עבודות 

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא כרז במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

השלמות  ביצוע  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשתבשכונת  פיתוח

 ההתקשרות ונספחיו. פי הסכם -שיחולו עלי על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים צר .22
 הבאת הצעתי לדיון בועדת המכרזים:-מכרז, עלול לגרום לאיהמסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי 

 

 

 :2020דש __________ אייה באתי על החתום ביום __________ לחורלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.לעו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  01/2020 מס' פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
 

 

 

 

 

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פרק המוקדמות
 כללי של העבודהאור ית 00.01

 

 תכניותב, המיוחד במפרט מוגדרים לביצועה יםהזמנ ולוח שלביה, תכולתה, העבודה

 ובכתב הכמויות, המהווים חלק ממסמכי החוזה.

 שטח לכל משניים עבודה תחילת צווי פי על בשלבים יבוצעו זה מכרז פי על העבודות

ה של וזאת בהתאם להתקדמות הבני בנפרד ומדרכות כבישים מקטעי/או ו פתוח ציבורי

 שתוציא החברה מעת לעת.היזמים השונים בשטח הפרויקט 
 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 00.02
 

מיום  םקלנדאריי ויחושב בחודשים במסמכי החוזהכקבוע הוא  הפרויקטמשך ביצוע  .א

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי  .העבודה תחילת ויקבלת צו

 .ישראל ותנאי האקלים
 

, ראשי עה שבועות מיום מתן צו התחלת עבודהתקופת ההתארגנות לא תעלה על ארב .ב

 נכלליםתקופת ההתארגנות והשגת האישורים אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. 

 במשך ביצוע הפרויקט.
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם  .ג

והתנאים הזמן  בהתאם לפרקי ,בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה

 .שמצוינים בחוזה

 
השלב הראשון בביצוע העבודה יהיה קבלה של מערך תשתיות תת קרקעיות וריבוד  .ד

 אספלט כפי שבוצע עד כה.

חודשים לכל היותר. פקודות עבודה להתחלת ביצוע לא ינתנו עד  3לשלב זה יוקצו 

 .להשלמת שלב קבלת מערך התשתיות מהקבלן העובד בשטח

 א תנתן תמורה /ואו תשלום כלשהו.עבור שלב זה ל

 

 
 

 התחייבויות הקבלן 00.03

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  בהתאם לחוזה  .א

  .ה לו על שמירתםתלו החברה והור הוכן מסמכים שהמציא

 

ע באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגו .ב

 בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר הבניה.  .ג

 
 כמשמעו בהיתר הבניה.  תהביקורהקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על  .ד

 

, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל המהנדס המוסמךהקבלן מתחייב להנחות את   .ה

העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על 

 פי דין.

 

עובדים לשנמסר לו לצורך ביצוע העבודה הרלוונטי החומר ההנדסי והטכני את  להעביר .ו

קבלן, כי במידה . כמו כן, מתחייב העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוה

עסקים וקבלנים אחרים המגם ל יעביר את החומר ההנדסי והטכני הפרויקטשיורה לו מנהל 

 באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.

 

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה  .ז

 לשם אישורם או פסילתם. ועל ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמנקטות נה

 

ולמפרטים  תכניותלחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם ל .ח

 וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

 הצהרת הקבלן 00.04

 

-זמבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"

 , הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:1977

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, לחברה ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על  .א

החברה ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל 

ו מעשה ו/או דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/א

מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד של החברה ו/או מי מטעמו 

 ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  .ב

ורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל ג

 הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או  .ג

עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה 

 מלאכותית ו/או לא תחרותית.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לעיל,  1ורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף התע .ד

החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא לשתפו בהליך 

ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר 

התקשרות ו/או )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ה

לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את 

 החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו  .ה

ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה ו/או 

 וזה/הזמנה הנובעים ממנו.ח

 הסדרי תנועה זמניים     00.05

 

 הפרויקטביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע תכנון ולעל הקבלן לדאוג ל (1

 לדרישות הפרויקט כפי שיתברר מפעם לפעם.בהתאם 

הסדרי התנועה ועל הקבלן לקחת זאת  וביצוע לא תשולם כל תוספת בגין תכנון (2

 בחשבון בעת מתן הצעתו.

נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה  (3

משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים -הבין

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 

התמרור  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (4

הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם  ה ואביזריהצביעה והמחיק

השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות 

  שעות ביממה. 24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 

לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי של הסדרי התנועה הצבתם בשטח ואחזקתם  (5

 תו. אחריובהקבלן ו

 

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות יכל הת (6

המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא 

 תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 

 היתרי עבודה (7

אשר הנחיות הל הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כ

על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני תחילת העבודה ההיתר ישמר יקבל ממנה"פ. 

 קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 
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תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  (8

 . מהרשויות המוסמכותו/או  הפרויקטממנהל הבטיחות שיקבל 

 

לוח נייד מהבהב, סימון , )ביום ובלילה( גלות חץ תקניותע כוללים תנועהההסדרי  (9

מעקות וגדרות, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, והעלמת צבע זמני, 

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום הסדרי אביזרי הבטיחות ו

  .התנועה

 

יו על פי אשר יורשו לשימוש יהוהתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (10

החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה 

 ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

להכוונת ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (11

ט התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפר

 בטיחות אינו פועל כנדרש, מעקהפנס מהבהב ש)כדוגמת  ,הפרויקטובהנחיות מנהל 

 פגום וכד'( 

בחוזה  אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (12

שיהיה קבלן משנה  קבלן אחרעל ידי הפעלתם להורות על , רשאי החברה ובמסמכיו

לטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל . החשל הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(

  , ללא כל זכות ערעור של הקבלן. הפרויקט

 כאמור, יחולו הוראות אלה: הפרויקטהחליט מנהל 

 

התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר ובניכוי  (ב)

הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי 

 .הפרויקטעל התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הקבלן האחר 

החברה ינכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן  (ג)

תקורות ניהול כמפורט בהסכם, ואת  6.5%האחר את עלות ההסדרים בתוספת 

 היתרה יעביר לידי הקבלן כאמור.

קבלן האחר הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של ה (ד)

 כאמור. 

( זה כדי לגרוע מאחריותו 12קטן )-למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף (ה)

 . והבטיחות לכל נושא הסדרי התנועההכוללת של הקבלן 
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של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט.  תכניותכין י הקבלן (13

קבלן הע"י  (הפרויקטומנהל  )לאחר שקבלו אשור החברה התכניות הנ"ל יוגשו

 בבקשה לקבלת רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.

 

 

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   (14

, המתכנן ונציגי אגף הפרויקטתכנית מאושרת ובנוכחות מנהל ייעשה הדבר עפ"י  -

 הבטיחות בחברה.

 

אחראי להפעלתם כאמור יהא הקבלן חי תנועה, או פקהפעלת שוטרים בשכר  נדרשה (15

ולשלם להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות אחרות.  

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

 

 שילוט כללי 

בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות 

. השלטים 2 –ו  1חלקים  2142 –כללים גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי וה

 והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  00.06

 נמדדים בנפרד(

 

רכבת , שורתהכבלים והתקתשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות  א.

 תאגיד מי מודיעין, דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות יקוומקורות, ישראל, 

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב  - ורשויות נוספות

אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא  בנפרד. דיימדהכמויות ולא 

של גופים כאמור, יחולו על  או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם תכניותצויינו ב

 העבודות הנוספות הוראות החוזה.

 

 .על חשבון הקבלן – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד  הפרויקטההוצאות בגין הקשיים בביצוע 

, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות והתאגידים התחבורה

כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו', נכללים   קטן )א( לעיל,-יים בסעיףהמנו

במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר 

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים 

ונים עובדתיים אשר למרות האמור, אם במסמכי המכרז נקבעו נת והדרישות הנ"ל.

 –שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 יחולו הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.
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הקבלן יישא בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים לביצוע  .ג

 סכם.עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז והה

 

 

 

 תנאי העבודה באתר  00.07

 

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד 

 לנושאים הבאים:

 ע"י הקבלן ו המערכות התת קרקעיות הקיימות בשטח  קבלת השטח  א.

חודשים  3מוגדרים  והמערכות התת קרקעיות הקיימות בו עבור קבלת השטח

 תרקלינדריים לכל היו

יימסר לקבלן על ידי הקבלן הקודם באמצעות  והמערכות התת קרקעיות בו השטח

מסירת תכניות עדות חתומות על ידי מודד מוסמך ומסירת תיקי האיכות הכוללים 

שבוצעו על ידי בקרת והבטחת האיכות במהלך ביצוע  והמעקביםאת כל הבדיקות 

 .הקודם הקבלן ידי על העבודות

שיימסר לו ויבצע את כל הבדיקות הדרושות לו  על מנת  קטעהמהקבלן יסייר בשטח 

 .העדות בתכניות המופיעים הנתונים כל ונכונות המערכות כל תקינותוודא ל

 קלאנדרייםימים  7ולקבלן תהיינה הסתייגויות כלשהן עליו יהיה להגיש תוך  במידה

ם לגבי ערעור בכתב המפרט את ההסתייגויות בקשר לנתונים שקיבל מהקבלן הקוד

 המקטע שנמסר לו.

 7והקבלן לא יגיש ערעור בכתב עם הסתייגויות בנוגע למקטע שנמסר תוך  במידה

 כאשר לחזקתו המקטע את שקיבל כמי בו יםממועד המסירה, רוא רייםקלאנדימים 

 העדות בתכניות המופיע זה הינו להתחשבנות בסיס יהווה אשר הקיים המצב

 .הקודם הקבלן ידי על לו שנמסרו

 על לשמירה לדאוג יהיהבזאת כי מרגע העברת המקטע לחזקת הקבלן עליו  מובהר

 למפלסי/או ו השונות למערכות שיגרם נזק כל לתקן כן וכמו המערכות כל תקינות

 החודשי לתשלום מעבר עלות תוספת ללא וזאת כלשהם גורמים ידי על הקרקע

 .המכרז במסמכי הקבוע

מסירת השטח לכל הגורמים השונים   על ותהאחרי, העבודות סיום עם, כן כמו

 לרבות כל המערכות הקיימות בו הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

משך זמן זה המוגדר לקבלת התשתיות והאספלט וכל המערכות הקיימות בשטח לא 

ר שיסתיים שלב זה יחל הקבלן בקבלת יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו. רק לאח

פקודות עבודה לביצוע עבורן יקבל תשלום על פי כתב הכמויות והנחת המציע לפי 

 המפורט בחוזה ובמכרז.
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 תכניות מפורטות להתארגנות ב.

ימציא הקבלן  החברהיום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י  14תוך 

באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, את תכנית ההתארגנות  הפרויקטלמנהל 

מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות 

גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט  כניסה לאתר ויציאה ממנו,

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של 

  .כפי שהוכנו על ידי מתכנן מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה כם זהמכרז/הס

 

מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו עשויים להיות מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן 

 מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

 הפרויקטור מנהל הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת איש

 יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

 מוסמכותרשויות ל, הפרויקטמנהל הקבלן לע"י  תוצגתכנית ההתארגנות הנ"ל 

יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית  הפרויקטמנהל  .משטרת ישראללו

 15להעיר על התכנית יעשה כן בתוך  הפרויקטההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל 

לא  הפרויקטים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל ימ

 תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על 

 פי דרישותיה ככל שתהיינה.

 

העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל  הקבלן לא יחרוג מתחום -התארגנות ותחום עבודה 

, על פי הנחיית מנהל הפרויקט שטח התארגנות אחד או יותר יפתח . הקבלן הפרויקט

מיוחד. יחד הכמפורט במפרט  הפרויקטמבנה למנהל  שבו יוקם בין השאר והממין,

 עם זאת, מובהר בזאת לקבלן 

י אין מנהל וכ הפרויקטההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל  כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. לאשר לקבלן את מחוייב הפרויקט

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה 

 .הפרויקטהחברה ו/או מנהל  הדבר בהנחיית

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה 

ויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, וכן כל העליידרש ש

 תשלום, חשמל חשבונות תשלום, מים חיבור, ביוב חיבור, חשמל חיבור, השמירה

ולא ישולמו בנפרד כלומר על  יחולו על הקבלן בלבד –וכיוצא באלה  מים חשבונות

 הקבלן לשקלל את הנ"ל במחירי היחידה בהגשת הצעתו.

על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות למען הסר ספק, 

 לבעלי הזכויות בקרקע.

 

 תשיטפונוהגנה מפני  ג.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא יוצפו במי גשמים העבודה ודרכים באזור העבודה על הקבלן לדאוג לכך ששטחי 

 ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות - לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן  -שאיבה, וכיו"ב 

 כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת 

בשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  טפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ויש

כל האמור בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות 

 וההנחיות המפורטות בו.

 בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ד

לאורך ובסמיכות  בתוואי, שעבודה מתבצעת תשומת לב הקבלן מופנית לכך

 לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי 

ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, 

תנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המל

 להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא 

 יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

 תכניות"י הלהבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ

 ת להסדרי תנועה בזמן ביצוע.והמאושר

 

 

 

מו לאחר שעבר בהצלחה מוסמך לבטיחות מטעאשר על הקבלן חובה להקצות אדם 

בכלל זה יהיה הקבלן רשאי להקצות לשם  .קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה

כך קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה 

 לבטיחות.

 

ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם 

לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. 

תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט 

 ים.שבכל אחד מהשלב המאושרות הסדרי התנועה תכניותובהתאם ל

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך 

 תקופת הביצוע.

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, 

בנפרד ולא יימדד  בסעיפי העבודה השוניםופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול 

 לתשלום.

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ה

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות 

הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל 

לרבות  – תכניותלא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך ב .הפרויקט

 הסדרי התנועה הזמניים. כניותת

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ו

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה 

אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב 

 .םפניאומאטייהמצוידים בגלגלים 

נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל כל 

 והרשויות הנוגעות בדבר. הפרויקטשל מנהל  ולאישורם ובכפוף חשבונו

 

 

 ועבודה מעל קוי מתח תת קרקעיים /עלגבוה/עליוןנמוך/עבודה מתחת לקוי מתח  .ז

ווים ובעיקר למרווחי על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לק

נמוך/ קווי המתח ה הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור

 /על.גבוה/העליון

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל 

 והגנה וחפירה עמוקה. 

פין יהיה על כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקי

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ח

, נפט, דלקבכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של 

חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה 

ות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים העבודות בזהיר

הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה 

, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית הפרויקטהעבודה בנוכחות מנהל 

קבלן המיוחד הנ"ל היא באחריותו של ה הפרויקטלקווים אלה. הזמנת מנהל 

 ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

( תת קרקעית ו/או עילית כבלים, פילרים)צנרת, שוחות,  תשתיתבכל מקרה שתפגע 

כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל 

באופן ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה  הפרויקט

מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת 

 מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית. 

התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד  תשתיתמערכות ה

והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן 

שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות יתכן 

חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן 

עם הגורמים השונים, חפירות גישוש  תאוםהוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות 

וצענה בנוכחות וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תב

קרקעית -, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התתהפרויקטמנהל 

 הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 

 הוראות פרק זה באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו. .1

את התשתיות הקיימות והמתוכננות י קיימא נבאמצעים ב הקבלן יסמן על חשבונו .2

 ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. תכניותגבי  עלבאתר 

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם  .3

יליים ללא המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים ע בעל

 מבעל המתקן ובפיקוחו. אישור מראש

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים,  .4

עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה אישור  לקבלת

 יהיה על חשבון הקבלן.

הזהירות כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי  .5

 והבטיחות הנ"ל, יתוקן  על חשבון הקבלן.

היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של  .6

ולקבל הוראות על אופן הטיפול  הפרויקטעבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל 

 במתקן.

או לחשוש מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן  תכניותב סומנו לא שבו מקום .7

לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור 

 יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לחוזה.

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סעיף בוטלה 00.08

 

 הקבלןשירותי תכנון של  00.09 

 

יות כי סעיף זה יחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתב הכמו

 על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

נדרש הקבלן לבצע תכנון שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמויות בנושאים מסוימים 

 כמפורט שם.מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.10

 

לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  מכרזבמסמכי ה בכל מקרה בו ניתנה .א

יהיה על הקבלן להגיש  -ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 .לקבלת אישור ידו-את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על הפרויקטלמנהל 

רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את  הפרויקטמנהל  

תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת  הפרויקטאולם החלטתו של מנהל  החלטתו

 .הבקשה המפורטת של הקבלן

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  . ב

מטעם החברה. ו/או יועצים  הפרויקטמנהל על ידי צאות של בדיקת ההצעות ההו

 .הפרויקטהקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל 

 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.11

 

מרגע מסירת המקטעים בשטח הפרויקט לידי הקבלן, עליו יהיה לדאוג לשמירה על 

 ידו על בוצעו אם בין)מפלסי הקרקע תקינות התשתיות ו/או המערכות השונות לרבות 

וזאת עד למסירת השטח לידי הגורמים השונים עם ( קודם קבלן ידי על בוצעו אם ובין

 גמר ביצוע העבודות בפרויקט.

לרבות מפלסי הקרקע )בין אם  במידה ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונות

על ידי גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו  בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם(

באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתשלום 

 החודשי הקבוע במסמכי החוזה.

בהתאם  ימציא ויקייםבכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי 

, תאורה באתר העבודה, , בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונוהפרויקטלהנחיות מנהל 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ןלביטחולצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, 

 ולנוחיות הציבור.

 

  "לביצוע" תכניותו "למכרז"תכניות  00.12

 

, מנהל הפרויקט ידאג לקבלן לגישה פקודת עבודהלא יאוחר משבוע ממועד קבלת 

יקייה עם כל קבצי התכניות לביצוע שבה תהיה ת RAMDORלמערכת אינטרנטית 

 .DWG-ו PDFבפורמט המקטע המשני 

במידה והקבלן נדרש לעותקים מודפסים של חלק מתכניות לביצוע לצורך תחילת ביצוע 

העבודות על מנת שלא לעכב את משך ביצוע הפרויקט, יהיה עליו להדפיס את התכניות 

העותקים המודפסים של התכניות הרלוונטיות לקידום העבודות על חשבונו עד למסירת 

 לביצוע על ידי הנהלת הפרויקט.

שהוצגו במסגרת המכרז  תכניותמובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס ל

שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע.  תכניותואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת ה

 תכניותצוע. על השוני בין השנמסרו לו לבי תכניותהקבלן יבצע את העבודות בהתאם ל

שצורפו למכרז בסימון  תכניותיחולו הוראות פרק ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו ה

 "למכרז" ובין אם לאו.

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.13

 

סטים של תכניות לביצוע  2הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 מסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות ב

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על 

 .הפרויקטידי מנהל 

 

על ידי  סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות ב.

 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש הפרויקטהחברה, מנהל 

 , בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.במסמכים אלה ו/או בתכניות

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או הפרויקטהקבלן יודיע בכתב למנהל  ד.

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה.

 

ע"י מנהל   ת שנמסרה לידוכל תכניהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה,  ה.

 לרבות ארכיון של תכניות ישנות שנמסרו גרסאות מעודכנות יותר שלהן. הפרויקט

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

ולא יבצע את עבודתו עד לבירור  פרויקטההתכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל 

 הסתירה ו/או אי ההתאמה.

מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית,  הפרויקטמנהל  ו.

והקבלן  שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

הוראות  התכניות, שרטוטים, ןבהתאם לאותמתחייב מצדו לבצע את העבודה 

, למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז תכניותעל שינוי ביחס ל .ומפרטים

 יחולו הוראות החוזה.

 

 ידור ושילוט אזהרהג 00.14

 

 הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין. 

 

  שילוט 00.15 

  

 Xמ'  5בגודל מ"מ,  2שלטי אלומיניום בעובי  3הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

3.70  . 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן. ₪  300בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

מיקום לפי הנחיות  –כולל תמיכות נדרשות  6השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "

 החברה.

 בחיתוך אותיות. הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים.  הכיתוב יבוצע

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלטים וכי יהא עליו לבצע כל 

הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה, אשר 

. בנוסף, העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה הפרויקטחיות מנהל יעשו בהתאם להנ

 ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של כל או חלק מהשלטים. 

 הפרויקטהגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל 

 בתיאום עם החברה.

 .הפרויקטרו על ידי החברה או מנהל כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימס
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום  הפרויקטלאחר אישור מנהל 

ס"מ בויניל מט, עם הכיתוב:  X 350ס"מ  85יכין הקבלן מדבקה בגודל של  הפרויקט

 טים."סיימנו"  אשר ימוקם על השל

 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 

 וכתב הכמויותהתאמת התכניות, המפרט  00.16

 

לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל  העבודות של ביצוען בטרםעל הקבלן לבדוק  .א

המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי 

השונות, עליו להודיע על  תכניותמויות ובין ההתאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכ

 ולבקש הוראה בכתב. הפרויקטלמנהל  האפשרי בהקדםכך 

בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים .ב

  .הפרויקטמנהל 

לא יתקבלו לאחר מסירת מקטע מסוים לידי הקבלן מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 

על נכונות המדידה של ( ערעורים להגשת המכרז במסמכי שנקבע לזמן מעבר)ם ערעורי

ונכונות תכניות העדות שהוכנו על ידי מודד של קבלן קודם או על המצב הקיים בשטח 

  די מודד האתר.

שבוצעה על ידי מודד של הקבלן הקודם או על  למען הסר ספק, מדידת המצב הקיים

היא זאת שתהווה בסיס כי מסירת מקטע מסוים ידי מודד האתר אשר צורפה למסמ

 להתחשבנות עם הקבלן.

 

 

 אספקת מים וחשמל 00.17

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, 

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה  וגנראטורכולל מכלי מים רזרביים 

 זמניים.

אם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם על הקבלן יהיה לת

חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל 

 .הפרויקט

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או 

 ו על הקבלן.יחול -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

 המתאים בגודל לגנרטור הקבלן ידאג החשמל מחברת חשמל לאספקת המחנה לחיבור עד

מכשירי  לכ על המתאימים ההגנה אמצעי עם סדירה חשמל אספקת של אבטחה עם

 החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופן שהוא לא ישמע באזור המשרדים.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 החברה לבעלות או העוקב לקבלן החשמל חיבור על הבעלות יועבר הקבלן עבודות בגמר

  .הכלכלית

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.18

לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, 

 :בעלי המקצוע הבאיםחשבונו את 

 

 הביצוע מטעם הקבלן:מנהל  א.

שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של  חימהנדס אזר היהי מטעם הקבלן ביצועמנהל ה

 של פרוייקטים דומים.בניהול 

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הביצוע מטעם הקבלן 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות  מטעם הקבלן הביצוע מנהלעל 

  .הפרויקטועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל 

-וכ"אחראי על הביצוע" ישמש , מוהמוסמך מטע סהמהנדבאמצעות הקבלן, 

ועליו  ותקנותיו על פי חוק התכנון והבניהעל הביקורת בתחום הביצוע,  "כ"אחראי

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

 

 מודד מוסמך ב.

הבצוע מודגש במפורש כי במשך כל תקופת  במסמכי המכרז השוניםבנוסף לאמור 

 הפרויקטלצורך  לכל סוג מדידה שתידרש הפרויקטהמודדים יעמדו לרשות מנהל 

 ללא כל תשלום נוסף.

 צוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.יב

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

שנים  5מספיק )של  תעודה וניסיוןמנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל 

וע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על לפחות( בביצ

 .הפרויקטהעתק מההודעה תועבר לידי מנהל  מינויו של מנהל העבודה הראשי.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

צעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבו

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים  בו,

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור  .כהגדרתם בחוזה אחרים"

 לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל 

 התעשייה והמסחר.מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, . הפרויקט

 הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.

 

  מוסמך בטיחות באתרי סלילה .ד
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע 

עבר קורס הבטיחות התחבורתית באתר ואשר העבודות, אדם שיהא אחראי על 

מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה הראשי אך אין  בטיחות לאבטחת אתרי סלילה.

 חובה שיהא כך.

 ממונה בטיחות .ד

 בקרת איכות .ה

ומי תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט,  .ו

המפורט לעיל מטעם והצוות , ובהשתתפות הפרויקטשיקבע מנהל מטעם החברה 

 .הקבלן

, קבלני משנה וספקי הפרויקטעל הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל 

נחוצים לתאום פעילויות  הפרויקטהציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל 

 הייצור, האספקה והביצוע.

הול טכני הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ני

, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן ומנהלי

 .הפרויקטשיידרש על ידי מנהל 

 וגהות באתר העבודה: בטיחות  00.19

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות,  א.

הציבור עם פרטי מנהל  דו של הקבלן, שלוט גלוי לעינייכגון: שלוט הקשור לתפק

העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, 

 םמכאנייקבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

 וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

רשות מוסמכת, משרד העבודה,  הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל

ידיעת -לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב.

האמור בסעיף זה כלול  דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

וט בכל האמצעים בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנק ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים 

באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י 

קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד לרבות )כלל הקבלנים ועובדיהם, 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים בתחום הפרויקט(

להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים 

 והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של 

י לגרוע מהאמור לעיל, יגרום החברה מבל כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות 

 והגהות באתר.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר הקבלן מחויב לארגן עבודתו על  ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

 . הפרויקטאמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה מנהל 

שו אשר ישמ תקנייםכובעי מגן אפודות זוהרות, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו  .ה

  את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

  

 אתר שפיכה 00.20

 

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי 

 .שלכל מרחק שיידר המשרד לאיכות הסביבה

ו/או עודפי הקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבל את האישורים הדרושים לפינוי הפסולת 

 .הפרויקט והנהלת מודיעין עיריית, ישראל מקרקעי מרשות אישוריםהעפר לרבות 

 האשפה אתר/או ו עפר עודפי לסילוק האתר/בחירת מציאת על האחריות, כן כמו

 .הקבלן של הבלעדית אחריותו הינה המאושרים

רה(, על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות אג

בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב 

ללא תלות במרחק שעליו   מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך -הכמויות 

 להוביל את החומרים המיועדים לפינוי.

 , משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדיםהפרויקטהמבנה למנהל  00.21

 

 לעיל כאמור לצרכיו ולטובת מנהל הפרויקט. מחנה הקמת בחשבון לקחת הקבלן לע

, לתוכנות רישיונות, וניקיון באחזקה הקשורות ההוצאות בכל לשאת הקבלן באחריות

 '.וכד ארנונה, מים תשלום, מים תשלום

 

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל  א.

ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט,  הפרויקט

המתכננים והיועצים  מנהל הבטחת איכות, מוש מנהל הפרויקט,ילש חדש  מבנה

ונפרד, לשימוש  חדש  וכן מבנה נוסף ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית

 ןהרישיותכנון המחנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ להשגת  החברה והמזמינים. 

או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל ו/

 חשבון הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרויקט, בתנאי 

שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כלי רכב לשימושם  14 -א פחות ממנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור ל

 מנהל הפרויקט ואורחיו.נציגי החברה, הבלעדי של 

המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא 

 ריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה.אימים קלנד 30 -יאוחר מ

נקודות תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול 

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 מוש נאות ויעיל. יש

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות 

התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות 

ות על הקבלן. המבנה  יחובר למערכת מים חל -שרופות, צריכת החשמל והמים 

 ולמערכת ביוב עירונית.

 

 :לויכל יםהמבנ ג.

  חדרים כדלקמן:מבנה מנהל הפרויקט יכלול  (1)

מ"ר אשר  20.0 -חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו לא קטן מ -

 ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות.

 ר.מ" 10.0חדר עבור מפקח בשטח נטו לא קטן מ -

 מ"ר. 10.0-חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ  -

וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל  הרותים ננעל, שיכלול אסליחדר ש -

 הפרויקט ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

מ"ר וכולל ארון מטבח + כיור, סוללה למים  4.0מטבחון בגודל שלא יפחת   -

מום מים כדוגמת אטמור או דוד שמש ומתקן קרים וחמים, מתקן לחי

 למים מטוהרים חמים וקרים. 4כדוגמת תמי 

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. (2)

 .המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר ות(  על דלת3)

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל  (4)

כנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות יו

 .C.V.Pאו יחופו בשטיחי  20/20טרצו 

, קירור וחימום לכל אוורורלפעולת חדשים בגודל המתאים מיזוג אויר  נימתק (5)

 כ"ס לפחות. 2חדר בהספק של 

אשר יירכש , באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, חדשריהוט וציוד  (6)

 על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

 איש. 20שולחן לחדר ישיבות שיאפשר ישיבה בנוחות של  

ועוד  ס"מ כל אחד, כולל מגירות 180/70שני שולחנות משרדיים במידות  -

 .120/70אחד למנהל ה"א 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כסאות מתכווננים באיכות גבוהה כולל משענת וידיות. 3 -

 . שלד מתכת עם מושבים מרופדים.ש המשרדיםכסאות לשימו 20 -

 .ועוד אחד למנהל ה"אארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים,  2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  4 -

 ת התכניות.ילוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתלי -

מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה,  -

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, 

כולל  דרש ע"י מנהל הפרויקטיקלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שת

 הספקה סדירה במשך תקופת הפרויקט.

 למפקח ולמנהל ה"א.  קבוע למשרד מנהל הפרויקטנים התקנת טלפו  - 

כב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן במידה וחב' בזק תע  - 

 טלפונים ניידים.לספק למנהל 

מקרן להקרנת מצגות ותכניות כולל מסך ומתקן תליה מתקרת חדר  -

 הישיבות.

 מקרר משרדי -

 

( מבנה המשרדים לחברה ולנציגי החברה יהיה בגודל של מבנה  משרדים יביל  7)

 שפורטו למשרדי מנהל הפרויקט. סטנדרטי ויכלול חלוקה, תכולה ומפרט כפי

 

 :למשרד מנהל הפרויקט תחנת עבודה וציוד היקפיהתקנת  ד.

תחנות עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של מנהל  3 על הקבלן לספק ולהתקין

 הפרויקט.

 מכל תחנה תהיינה כדלקמן: דרישות טכניותה

 טכני  כדלקמן: תחנות עבודה )מחשב נייד + מדפסת אלחוטית וסורק ( מפרט  3 

 תחנות. 3המפרט מתייחס לתחנה אחת הקבלן יספק 

 

  

Win 8 Pro DG 7Pro מערכת הפעלה 

  גרפיקה

15.6 LED-backlit HD anti-

glare 
 גודל תצוגה

1336x 768 רזולוציית תצוגה 

Intel® HD Graphics 4000 כרטיס גרפי 

YES מצלמת אינטרנט 

  לוח אם

Mobile Intel® HM76 Express ערכת שבבים 

  מעבד

Intel® Core™ i5-4200M מעבד 



84 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

2.60 GHz תדר 

  זיכרון

1333 MHz מהירות זיכרון 

2XSODIMM  חריצי זיכרון 

 

 עבור כל התוכנות צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק.   -תוכנות 

  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפרט בהרכי

 תוכנה

 או שווה ערך Windows XP pro מערכת הפעלה

 או שווה ערך Symantec אנטי וירוס

 או שווה ערך Pc Anywhere שליטה

 או שווה ערך Msproject ניהול פרויקטים

 או שווה ערך Msoffice 2003 ניהול משרד

 בינארית עבודות עפר או שווה ערך חישוב כמויות עפר

וצפיה בתכניות בפורמט  שרטוט

DWG 

 2004אוטוקאד 

  

מגה לפחות +  100נטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של שלושה קווי גישה לאי

 חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.

 

 פקסימיליהאספקת והתקנת 

על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה שמדפיסה על דפי 

 צילום.

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום

לגודל נייר  WIFIשתומכת עבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום ה

4A  ,3A ובהתאם לדרישות החברה. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא ,

עד  הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן יהיה חלק ממחירי היחידה השונים.

לגמר עבודות הקבלן. הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר לטיפולים 

 וכדומה.

. סעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום השוניםולא ישולם בנפרד 

בגמר עבודות הקבלן יעבור הציוד והרכוש לבעלות החברה הכלכלית במצב 

 תקין ללא כל תמורה.

 

 ביטוח הציוד

 החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.

 על הפרויקט כולו. הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת הפריטים הנ"ל
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן  .ה

 יומי של המבנה.-קיון השוטף, היוםיבאופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לנ

 

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת  .ו

צוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך בי

חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית 

 .המחסנים והמשרדים הנ"ל

 

 ם של הקבלן שיש להקים במגרש:ימחסנים ושירותים מינימלי .ז

 מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט  -

 אצטבאות מעץ למוטות הזיון. -

קה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים מחסנים לאחז -

 ישירות עבור החברה.

 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  ט.

שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם 

כלול  ה נוספת,החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל זאת ללא כל תמור

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק  י.

או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את 

 השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה.

 

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול כל   -כללית הערה  .1

העלויות בגין פריטים אלו במחירי היחידה השונים ויעמיס העלות הנובעת על 

הפרויקט כולו. עם תום העבודה יועבר כל הציוד המשרדים על ריהוטם לבעלות 

 ללא כל תמורה. החברה הכלכלית

 בוטל  00.22

 

 ת בקרת איכו 00.23

 

בקרת  3ג' , על בסיס נספח ונת של בקרת איכות עצמית של הקבלןכבמתעבודה זו  תבוצע 

 האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ונספח זה.

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ"ר. 10.0 -, בשטח נטו לא קטן מצוות בקרת האיכותחדר עבור משרדו של הקבלן יספק 

פח עם אמצעי נעילה,  ןארוס"מ, שני כיסאות ו 120/70דל של החדר יכלול שולחן עבודה בגו

 .לשמירת תיקים

כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה בגודל 

 מ"ר 10מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נטו של 

 

 גריסה וניפוי 00.24

ניפוי בשטח הפרויקט בהיקף מתאים, על במידת הצורך, הקבלן ידאג להצבת ציוד גריסה ו

מנת שניתן יהיה לעמוד במסגרת לוחות הזמנים של החוזה. לצורך כך ידאג הקבלן 

 להוצאת היתר להפעלת מגרסה מאת הרשות המקומית.

 

   ועבודות חריגות  – עבודות יומיות )רג'י( 00.25

 כללי א.

לצפותן מראש ושאינן  פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן

 .ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 

להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע בגוף 

 ההסכם.

 

 עבודות רג'י

מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא החליט לא לקבוע  הפרויקטמנהל היה ו

התשלום יהיה לפי , לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'

כפי שמפורט  ,לפי סוג)בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( מחיר שעת העבודה 

. בעבודות שהתמורה להן היא לפי כתב הכמויות בהפחתת הנחת המציעבמחירון 

ספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה תו רג'י לא תינתן

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת  הפרויקטמוקדמת בכתב של מנהל 

אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן  הפרויקטהעבודה תקבע ע"י מנהל 

 במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, 

, זולת אם המחירון מציין לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי

 מחירים נפרדים לפריטים אלה.

כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם  ,הפרויקטאם נראה למנהל 

קבלן יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה וה

יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על 

 הקבלן.

ותמחור בסעיפי חריג כנהוג  הסעיפים שלא יופיעו בכתב הכמויות ידרשו הגדר

 במכרז ובחוזה זה.

 

 כללי - מחיריםהכמויות והכתב  00.26

 

 אור סעיפים ותכולתםית א.

אינו בהכרח  -חד מסעיפי כתב הכמויות אור הניתן לעבודה בכל איכל ת (1)

, תכניותאור המלא כולל את כל הרשום בימתאר את העבודה בשלמותה. הת

. כתב הפרויקטבמסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל 

אך אינו בא לגרוע  תכניותהכמויות משלים את האמור במפרטים וב

 מהאמור בהם.

במפרט ופים לאופני המדידה המפורטים כפבכתב הכמויות  היחידותמחירי  (2)

ם מחירים ינה"במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" והטכני המיוחד , 

כל הנדרש  שלמים וכוללים את כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה,



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה תכניותבמפרטים, ב

 הבין משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(.

 

 יקיון  השטח בגמר העבודהנ 00.27

 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  א.

הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, 

, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת

הניקיון של מקום  .אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים

שאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר ר הפרויקט. מנהל העבודה יבוצע ביסודיות

 העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

ע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצו

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.

 

ולא תיקן הליקוי לאחר התראה במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ב

רשאי החברה לבצע או בדרך אחרת,  הפרויקטשנתן לו החברה באמצעות מנהל 

נה מחשבונות הקבלן הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזז

  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, 

ניקיון לכל שטחי האספלט על חשבונו ועל בסיס שבועי הקבלן מתחייב לבצע  ג. 

 וללא כל תמורה נוספת. כבישים בשטח הפרויקט באמצעות בובקט מנקה

כי ביצוע הנ"ל כלול במחירי היחידה הקבלן לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו  לע 

ולא תתקבלנה כל טענות ודרישות תשלום חריגות בגין ביצוע ות וכי בכתב הכמוי

 הנ"ל.

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.28

 

(, בתום כל MADE AS"עדות לאחר ביצוע" ) תכניותל הקבלן להכין על חשבונו ע .1

 שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.

 תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים תכניותה .2

 ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה.

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

 תקואורדינאטוהתכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע  .4

 הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה.המצב 

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGבקבצי 

 בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. 

 הפרויקטלמתכנן הרלוונטי ולמנהל  תכניותת הא טרם המסירה, יעביר הקבלן

 לחתימה ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר.  30התכניות תימסרנה תוך  .6

  הפרויקטהמדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל 

 הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.

 לאחסוןהעדות בפורמט המתאים  תכניותון הקבלן את מודד הקבלן יערוך על חשב .7

רעות ובתאום מלא עם נציגי  –מכבים  –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת 

 המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": תכניותלהנחיות  .8

 

שעל הקבלן  ןעל סמך העיקרו( תבוצע AS MADE) שבוצע" מדידת מצב "כפי .א

וד ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע למד

והכוללת:  כבישים שבוצעומ' מכל צד מחוץ לרצועת ה 20 –ו  העבודהבתחום 

כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון 

נון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גי

מבנים, מתקנים, וכו' (גידור, עמודים ומספרם, פילרים, שילוט, תמרור, 

מערכות  ים,כבלסימון מיקום תשתיות ו, שערים בגדרות, מפגשים, שוחות

השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, רומי מעבירי מים, גשרים, ניקוז, 

  .סוללות, דרכים וכו'

 .(תכניותעפ"י סימונים מוסכמים במ' ) 20כל  כבישיםהמספר חתך סימון  .ב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 על גשרים ומעביר מים. B.Mהגשרים. רצוי לקבוע נקודות 

 .דרךמדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת ה .ד

יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י  תכניותה – AS MADE תכניות .ה

ועל רקע גושים וחלקות  1:250. הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ ההחבר

. כביש, נקודות הפוליגון וצירי הG.P.Sוטבלאות עם נתונים של נקודות 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, 

 1:250רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ  מפגשים, וכו'.

שלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט אסקי יוגשו ב AS MADEתכניות  .ו

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DIS כולל)

כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי  .ז

 היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.

בעיריית  GISכל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות מחלקת  .ח

 רעות -מכבים  –מודיעין 

יום להכין תכניות  60ת סעיף זה, רשאי החברה לאחר והקבלן בדרישא עמד ל .ט

AS MADE  על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת

 תקורות כאמור בהסכם.

 

 נוהל מסירת העבודה לרשויות 00.29

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

 –ה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית מודיעין הכנת תיקי מסיר .1

 רעות. –מכבים 

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

 כולל סימון קווי הגובה בתכניות הכביש. שלאחר ביצוע ע"י הקבלן תכניותהכנת  .3

 ניקוז, מים   קווי תשתיות תת קרקעיות כגוןפנים בטלוויזיה במעגל סגור של צילום  .4

 וביוב

לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת  הפרויקטאישור מנהל  .5

 קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה.

 והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. תכניותבדיקת ה .6

 וצילומי תשתיות לרשות. תכניותמסירת תקליטון עם  .7

 והחברה. שותסיור מסירת הפרויקט עם גורמי הר .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 ולצילומים. תכניותלפרטיכל לוהחברה הערות הרשות  .10

 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן. .11

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .13

 הצהרת מתכנן. .14

 הצהרת מבצע העבודה. .15

 הצהרת מפקח. .16
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תכניות ביצוע. .17

 רת איכות.דוחו"ת בק .18

 

  תיעוד האתר 00.30

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו 

, הפרויקטדקות לכל  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר צבעוניים  םדיגיטאליי STILLSצילומי 

התיעוד הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת  חודשים. 3תר העבודה, כל של א

 העבודות באתר.

 .הפרויקטהתיעוד יועבר מיד למנהל 

. סרטי הצילום יועברו לרשות החברהביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר 

 עם תום העבודה. הפרויקט, באמצעות מנהל החברה

 עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה לא תשולם לקבלן כל תמורה

 במחירי  היחידה.

   

 חשבון סופי 00.31

 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 ת החשבון.כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופ ג.

 "דקל".החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט  ד.

 מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, As Made"עדות לאחר ביצוע"  מדידת תכניות  ה.

 ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה.

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ו.   

 .ות החוזהל פי הוראאישור קבלת העבודה ע ז.

  .ניתוחי מחירים חריגים ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  

 / החברההחברהביקורת   00.32

 

 ותיוובחצרלקיים אצלו מי מטעמו, , או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 מקצועית.  ביקורת



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סתירות בין מסמכים 00.33

במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין מסמכי היה וקיימת סתירה 

החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון כי 

הן בנושא התשלום והן בנושא   יהא עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו

 הביצוע.

 

 ביצוע עבודות בשטחים לבניה ציבורית. 00.34

 

לקחת בחשבון כי החברה תטיל עליו לבצע עבודות בשטחים לבניה ציבורית  על הקבלן

 כגון עבודות עפר, קירות תומכים, גדרות מוסדיות וכו'.

בשל העובדה כי על תאי השטח הנ"ל יעבדו במקביל קבלני על הקבלן לקחת בחשבון כי 

תאום תוך  בתאי שטח אלוחלה עליו החובה לבצע את העבודות הביצוע של המבנים, 

לוחות זמנים לביצוע העבודות עם קבלני הביצוע של המבנים ובהתאם להנחיות הנהלת 

 הפרויקט.

 

ביצוע שינויים בתשתיות הציבוריות בהתאם לתאום התכנון בין הנהלת הפרויקט לבין  00.35

 היזמים.

  

לאחר סיום ביצוע התשתיות התת קרקעיות, ריבוד ראשון ותאורה ברחובות השכונה,  

מתחמים שלהם על התשתיות הציבוריות לחיבורי יצעו תאום תכנון של מיקומי בים היזמ

 מנת להתאימם לתכנון המפורט של המגרשים שלהם.

כחלק מהליך תאום התכנון הנ"ל, הוכנו כתבי כמויות לביצוע השינויים הנדרשים  

 בתשתיות הציבוריות בקשר לכל מתחם פרטי בנפרד.

לה החובה לבצע את שינויים אלו בהתאם למחירים קבועים מובהר בזאת, כי על הקבלן ח 

" יזמים שינויי לביצוע קבועים ומחירים סעיפים טבלת"-מראש אשר מפורטים ב

 .נספח י' -כהמצורפים למסמכי המכרז ומסומנים 

התאם למחירים והסעיפים המפורטים בנספח י' התמורה בגין עבודות אלו תשולם ב 

 ועל.ובהתאם לביצוע העבודות בפ

הנהלת הפרויקט תספק לקבלן תכנית לביצוע השינויים בתשתיות הציבוריות אשר נדרשו 

 על ידי היזמים השונים ולכל מתחם פרטי בנפרד.

תבוצע התקשרות נפרדת מההתקשרות נשוא מכרז זה לכל פקודת עבודה בנפרד והקבלן 

אשר ישולמו על  מתחייב להגיש חשבונות נפרדים לביצוע השינויים בתשתיות הציבוריות

 ידי החכ"ל בהתאם למחירים המפורטים בנספח י' ובהתאם לביצוע העבודות בפועל.

על הקבלן יהיה להגיש את מסמכי החשבונות הנפרדים הנ"ל באופן זהה לנדרש בהגשת 

 החשבונות החלקיים נשוא מכרז זה. 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ג'

 
 השלמות ופיתוח בשכונת מורשת פרויקט ביצוע -נספח בקרת איכות

 מבוא   1

ווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת השינויים לחוזה המדף, עבור כל נספח זה מה

 קבלן זוכה בגזרת העבודה שתוגדר לו

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי 

הקבלן )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב 

  במערך הכולל המיועד להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט.

אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת תהא בקרת האיכות מטעם הקבלן מובהר ומודגש כי 

הפרויקט לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת 

ראית לביצוע בקרה על כל עבודות הקבלן, והארכת משך ביצוע ככל שיידרש. בקרת האיכות אח

 -שהוגדרו תחת תכולת עבודתו, תחום אחריותו, עבודות אחזקה ותיקונים שנדרש לבצע ועוד

לרבות עבודות תיקון , שיקום, שינוי וכדומה לתשתיות התת קרקעיות בשכונה, מבנה הדרך 

 והאספלט הראשון.

די )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשר

פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל 

 בנושא בקרת איכות. 02בדגש לפרק 

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן 

 א אחר ההנחיה המחמירה.לקחת בחשבון כי יהיה עליו למל

מערכת האיכות כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל 

ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי 

 ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

בטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי מערכת האיכות נועדה לה

ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף 

באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד 

 זמנים שנקבע מראש לביצוע.לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח ה

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

הטכניות המפורטות ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000תפעל על פי עקרונות 

 בפרק זה. 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יעין מערכת הבטחת במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מוד

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת Assurance Qualityאיכות )

 האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה 

על ידי תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן ויאושרו 

 המזמין.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר 

 במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

רכת משך ביצוע ככל שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והא

שיידרש. בקרת האיכות אחראית לביצוע בקרה על כל עבודות הקבלן, שהוגדרו תחת תכולת 

לרבות עבודות תיקון ,  -עבודתו, תחום אחריותו, עבודות אחזקה ותיקונים שנדרש לבצע ועוד

 .שיקום, שינוי וכדומה לתשתיות התת קרקעיות בשכונה, מבנה הדרך והאספלט הראשון

בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה מנהל 

אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף 

הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך 

בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן . צוות האיכות של כל קבלן  הפרדה מוחלטת בין מערך

שיזכה במכרז, בהתאם למסמכי המכרז, יהיו נפרדים מצוותי האיכות של יתר הקבלנים שיזכו 

 במסגרת מכרז זה ויפעלו בשטח השכונה.

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבתה מערכתה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

ל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראות כלל מסמכי וכל

ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן 

 כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 הגדרות 2

 כללי  2.1

הם המשמעות המוקנית ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא ל

להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי 

 המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מטרתה 

הספקים וקבלני המשנה מטעמו לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, 

 והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם, התכניות , התקנים והמפרטים.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין אל מול  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 

תה של מערכת בקרת מערך בקרת האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעול

 האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם 

 הקבלן.

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות 

 ופועל בכפיפות למב"א .  המבוצעות בפרויקט

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

 שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" .

, המזמין. המערכת תסופק ע"י בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 ביןבהמשך) מפורטל התאםב למערכת האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, כאשר תפעול

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוהיתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או " מעבדה 

צוע בדיקות בתחומים מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לבי

הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי 

 לנכונות ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט.

 מודד ראשי  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט.

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 ל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין. מנה



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 והמפרטים.

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, 

 ל של הנושאים העיקריים הבאים :ניהול ותפעו

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח   3.1

תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר 

 יעמוד בדרישות המפרטים.

קים המוודאים שתוצריהם בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספ  3.2

 עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר   3.3

 המוגמר.

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

 בודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקותשמירת רישום מסודר של כל תהליכי הע  3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות   3.5

המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת 

 בלן.האיכות של הק

 ליווי תהליך מסירת העבודה   3.6

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך 

הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות  3של ניסיון מצטבר מוכח 

בפרויקט זה )כבישים, קירות, שצ"פים, ריצוף, תאורה, גינון וכלל העבודות המפורטות 

  במסמכי המכרז(  .

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי  החברה שתמונה על ידי הקבלן

 לפרויקט זה .ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה 

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים 

 בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. תנאי לאישור מנהל בראש מערך בקרת האיכות, יעמו

בקרת איכות בפרויקט הינו כי ביצע בקרת איכות בפרויקט אחד לפחות, בסוג, תקציב 

 והיקף עבודות הדומה לעבודות המבוצעות בפרויקט זה.

 בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. 

ו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה בנוסף יכלל

בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם 

 לדרישות מסמכי החוזה. 

מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש לפני  

 י הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. מינויים ,מודגש בזאת כ

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל 

הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף 

 העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

כלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות מפרטת את דרישות הסף מבחינת הש 1טבלה מס'   4.4

 בקרת האיכות .

פסילת מועמד/חברה שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל 

דרישה של תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט של המזמין 

לא כל נימוק ועל רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ל

הקבלן למלא אחר הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן 

 זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד )מצטברות(דרישות מינימום השכלה וניסיון 

 

1 

 

שנים לפחות  5מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

בעבודות כבישים, סלילה ,תשתיות ועבודות בטון 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות  3מתוכם עסק 

בעבודות כבישים ותשתיות ומתוכם בפרויקט אחד 

לפחות בהיקף, סוג עבודות ותקציב זהה או גדול 

 . מפרויקט המפורט במסמכי המכרז

 מב"א
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד )מצטברות(דרישות מינימום השכלה וניסיון 

בזמן ביצוע  1

עבודות עפר, 

מצעים, סלילת 

 אספלט וצבע

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

בקר עבודות עפר 

 וסלילה 

בזמן ביצוע  1

 עבודות בטון

 

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

פחות בעבודות בטון נשוא פרויקט זה מתוכם ל 

 לפחות שנה בנושא בקרת איכות.

 בקר עבודות בטון

בכל תקופת   1

ביצוע עבודות 

שצ"פים 

/ריצוף/ריהוט 

 דרך, ריהוט חוץ

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות מהסוג הנ"ל ולפחות שנה בנושא 

 בקרת איכות .

צ"פים בקר לעבודות ש

ריהוט דרך, ריהוט חוץ, 

 ריצוף 

בכל אחד  1

משלבי עבודות 

חשמל ותאורה, 

תקשורת, עיר 

 חכמה ורמזור

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות 

 מבא"ת לעבודות חשמל 

בכל אחד  1

משלבי עבודות 

 חשמל ותאורה

שנים לפחות בעבודות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

 כם לפחות שנה בנושא בקרת איכות.נוף מתו
מבא"ת לעבודות גינון 

 ונוף 

 3מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות   1

 מודד מוסמך בפרויקטי עבודות תשתית ,פיתוח ובעבודות בנייה

 

רטת את כוח האדם הנדרש מכל קבלן זוכה במכרז , בתחום עבודתו בשכונה, הטבלה מפ

 ובנפרד מיתר הקבלנים שעובדים בשכונה.
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בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הבטחת 

האיכות ומנהל הפרויקט. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הבטחת האיכות ומנהל 

גבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' הפרויקט, ית

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה  1היקפי המשרה של כוח האדם המצוינים בטבלה 

  ובמשרה מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

רויקט תיבחן בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפ

האפשרות כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה )בהתאם 

 לניסיון ואיכות עבודת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. 

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את 

ובהתאם  1האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס'  כמות צוות כוח האדם של בקרת

להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא 

 תשלום נוסף לקבלן. 

מודגש בזאת כי בכל עבודות סלילת אספלט בפרויקט יהיה בקר איכות ייעודי לעבודות 

 .אספלט צמוד באתר ,הן בעבודות יום והן בעבודות לילה



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את  14

 מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי  3 -המסמכים ימסרו ב 

אושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. תכנית האיכות המ

בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות 

מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם 

מום מהקבלן בנושא בקרת המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מיני

 איכות.

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד 

משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל 

רה אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט, בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובק

עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות 

 במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של 

הפרויקט כגון יועץ תכן מבנה כבישים, קונסטרוקציה, חשמל, מערכות איטום, תשתיות, נוף 

כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב  וכו',

 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות 

ות תיוג לקביעת תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימ

פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים 

את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות 

בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם 

 המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות. את אופן העברת

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:  5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל

ין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין ב

 הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 צוות  פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של

 ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(. 

 המעבדן הראשי  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של

 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 
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 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי  .1

העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה 

 רה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. המוקדמת דרך שלב הבק

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  .2

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל  .3

 גורמים משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 פירוט דרגות חומרה. .1

 סי ריכוז.טפסי אי התאמה + טפ .2

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. .3

 נוהלי בקרה למדידות. .4

  פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג

 ותדירות הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין

אר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת ש

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן

  ,פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר

 טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 הלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.נ 

 שינויים במסמכי האיכות   5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר 

נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או 

תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי  גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים

 יוגש לאישור מראש ובכתב אל מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע  5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

דכון מסמך כולל ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת ע

תוכניות לביצוע, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של 

העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר 

 בתכנית האיכות . 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של

המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של 

יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות 

ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר 

לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא  גישה מידית לאותם מסמכים. יש

 עדכניים.

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי 

 יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 דלקמן:תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כ 

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי 5.4.1

 בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי

 .הקבלן שיכין האיכות

 המוקדמת הבקרה נושאי 5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב

 ונהלי ההסכם, תכניות, תקנים, מיפרטים  דרישות של ולימוד קריאה 

בחינה של דרישות  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה

לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי עבודה ואיכות 

 המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 לאתר )ריצוף  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

ואבן שפה/גן , מחצבה ומפעל אספלט,  מפעלי בטון, מתקני משחקים, 

 איטום וכו'(.

 לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 

 המפרטים.

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע 5.4.3

 יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי טעק

ניסוי או  קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים

 האיכות להשגת ניסוי, עד קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע לחייב

 .הנדרשת
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 יקט והבטחתמנהל הפרו לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות 72 לפחות האיכות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך  בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת

 תחום ,בקר של הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי ) מב"א

המשנה , יועץ בתחום  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה

הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי 5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע 

פרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את ניסוי. הדוח יכלול את כל ה

 הנתונים הבאים:

 .רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי 

 או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים \אלמנטים, ציוד ו

 או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\לאלמנטים ו

 וי והשוואתו לדרישות המפרט.ציוד העבודה שבו בוצע הניס 

 .שיטת הביצוע של קטע הניסוי 

 .כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי 

  ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית

 אליהם.

 .שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע 

 .מסקנות מקטע הניסוי 

 ה שתתרחש במהלך או הועלתה סבר\כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 הביצוע והאופן בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור 5.4.6

 ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי 5.5.1



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים 

( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט מחוץ לאתר וכו'

בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת 

האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי הבקרה 

הייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה 

וד, חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מפעלי השוטפת על צי

אספלט ובטון, מחצבות, בתי מלאכה וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה 

 בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת  5.5.2

 .ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות 

 במערכת,  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים

 מערכתכולל קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל ב

 . ממוחשבת

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

  הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקות בטון, בדיקת קרקע

יון לכל סוגי החומרים לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית, מ

בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות 

 במסמכי החוזה.

  בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל סוגי המדידות  –ביצוע בקרת מדידה

ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי 

ם לדרישות ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של העבודה בהתא

התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את דרישות מסמכי 

 העבודה והתוכניות.

  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול

פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות 

הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט 

מוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה למערכת המ

ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום 

מסודר של כל תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות 

המעבדתיות והמדידות, והכנת דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם 

 לדרישות מסמכי ההסכם. 

  הל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקטלמנדיווח שוטף. 

 .)הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה 
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  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות 5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב 

פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה 

הפעולה המתקנת הנדרשת, הפעולה לסגירת אי בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי 

ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים 

והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים 

למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי 

ת המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על העבודה ובאיכויו

 מנת להימנע מחזרה על אי התאמות וכו'. 

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי 

 ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 ם לדירוג הבא:סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתא

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים  – 1אי התאמה מדרגה 

 כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או  – 2אי התאמה מדרגה 

בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח 

 בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע – 3אי התאמה מדרגה 

. אי 2מחדש או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

טחת כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הב

האיכות ומנהל הפרויקט בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו  3-ו 2הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

 במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה 

בודה זה או אחר וכו'( ויפורטו )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות ע

 האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות 

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה 

 .מתקנת". הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו 

 תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של 

העבודה הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים 

רשאי  1-2התאמה, במקרה של אי התאמה מדרגות הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ה

מב"א להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום עם הבטחת 

 האיכות.

 תיעוד אי התאמות 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי 

לות מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעו

המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר 

ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את הפרוט של 

כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות 

לסגירת פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות 

 אי התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי 

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון והסגירה בפועל.

ת שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מודגש בזה שכל אי התאמו

ידי הקבלן במרוכז -מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 נקודות בדיקה  5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת -נקודות

 הערכות מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת -עה על קיומה של נקודתהוד

 שעות לפני התרחשותה החזויה. 48האיכות לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם 

 הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

לן. מודגש כי נקודות אלה לה 4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות 

בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( 

 בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שנות את הגדרת נקודות למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא ל

 הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה.

 

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן -נקודות

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת  48להודיע לנציג המזמין על התרחשותן 

 החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה 

של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה 

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע 

ת פיקוח עליון, , כל דרישה מפרטית לנוכחו3בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 וכיו"ב.

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל 

הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות 

ת האיכות ולמנהל הפרויקט בהתרעה דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטח

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה  72של 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן  4לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

דיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן בגדר חובה ועל הקבלן להג

בתחומים הנוספים )איטום, ריצוף, נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הבטחת 

 האיכות ומנהל הפרויקט ועל פי דרישתם.

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל 

ות כן. הקבלן ינקוט בכל אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעש

האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט 

לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות 

 לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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        כללי 1  

 

דיון ראשון 

  בפרויקט
+ + + + + + 

 

ביצוע קטע 

מבחן לכל 

  פעילות

+ + +   + 

 

התאמה -אי

 3מרמת חומרה 
 

+ + + + + + 

2 
עבודות עפר, 

 הפיתוח וסליל
    

  
 

 

המפרט על פי 

הכללי לעבודות 

 בנייה להלן:

"הספר הכחול") 

בהוצאת הועדה 

הבינמשרדית 

המשותפת 

למשרד 

הביטחון מע"צ 

ומשרד השיכון 

בנוסחן 

המעודכן, 

ותקנות 

הבטיחות 

בעבודה בניה 

בנוסחן  1988

+ +   

+  
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 .המעודכן(  

אופני המדידה 

ותכולת 

המחירים 

המצורפים 

למפרטים 

 הכלליים.

        עבודות בטון 3

 

המפרט על פי 

הכללי לעבודות 

 בנייה (להלן:

"הספר הכחול") 

בהוצאת הועדה 

הבינמשרדית 

המשותפת 

למשרדהביטחון 

מע"צ ומשרד 

השיכון בנוסחן 

המעודכן, 

ותקנות 

הבטיחות 

בעבודה בניה 

בנוסחן  1988

 המעודכן

אופני המדידה 

ותכולת 

המחירים 

+ +   
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המצורפים   

למפרטים 

 הכלליים.

        אדריכלות 5

 

לפני תחילת 

 ביצוע ריצוף
 

+  + 
  

 

 

בתחילת ביצוע 

 חיפוי אבן
 

+  + 
  

 

 

בהתאם 

להנחיות מנהל 

הפרויקט 

 ומסמכי ההסכם
 

+   

  

 

        חשמל 6

 

בהתאם 

להנחיות מנהל 

הפרויקט 

ומסמכי ההסכם 

 ובין היתר

     +  

 

לפני תחילת 

עבודות לעמודי 

 תאורה

פני תחילת ל

עבודה 

למרכזיות 

 תאורה

 +   

 + 
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אישור התקנת 

 שרוולים
+ 

   

  

 

 

אישור התקנת 

 גופי תאורה
+ 

   

  

 

 

בדיקה ואישור 

סופי למערכות 

 חשמל

 +   

  

+ 

        איטום 7

 

בהתאם לפרטי 

איטום 

  בתוכניות
+ 

  

  

+ 

        גינון ונוף 8

 

אישור עצים, 

ציוד ומערכת 

 לפני אספקה

לאתר, כולל 

 אישור יועץ נוף

 +  + 

  

+ 

 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות 

באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור 

המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג 

 יקומה.העבודה ומ



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א 

של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. 

 הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

וח הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיק

 העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, 

הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם 

 נפתרו.

 ישיבות שבועיות 5.5.8

איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית מב"א יתאם עם נציגי הבטחת 

לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל 

הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים וזימון מתכננים או גורמים 

 נוספים בפרויקט. 

תראה כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בה

 שעות. 24מראש של 

 קבלה בדיקות 5.5.9

 את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב

 למזמין. המוגמר המוצר

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות 

רלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו החוזה ה

 מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי

 במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה דרמוג

 כל את יכללו הקבלה בדיקות .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש

למזמין. בקרת  הקטעמסירת  תבוצעלאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, 

 רה הכוללים בין היתר את:האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסי



116 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________
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  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות

 מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  .ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 .רשימת אי התאמות והליך סגירתן 

 ת וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי כל נתוני המדידו

 העבודה בפרויקט.

   התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות

 אחריות , מספרי מוצרים וכדומה. 

( וכן  PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 מסמכי מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 איכות של הקבלןדוחות בקרת   5.6

דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת אינטרנטית של המזמין אשר תתופעל ותתוחזק ע"י 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על 

תם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים ידי מב"א. החו

 בדרישות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 דוחות חודשיים 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה 

לכל אשר נעשו בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא 

 פעילות בעבודה: 

  תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות

 אשר הסתיימו.

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  ,שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף

 קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

 קרים הרלוונטיים(, תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במ

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר  

תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך 

משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח 

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ר ולפני צירופם לעבודה. תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באת 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

  פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל

  פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות 

 ופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים תיעוד מסמכי פיקוח עליון וא

 שנתגלו.

   לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך 

 

 לפרויקט מידע מערכת 6

 כללי    6.1

 תשמש המערכת. המזמין אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם מערכת תופעל בפרויקט

 לניהול תשמש רכתהמע. האיכות ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע

 שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות

על הקבלן )באמצעות כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, . לפרויקט

לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון 

 טברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט. שוטפים של נתוני הבקרה המצ

 וטעינת האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

, מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים המסמכים

 .חשבונו ועל באחריותו

 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת כותהאי ותהליכי המידע ניהול

 לביצוע הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה 

 .הפרויקט השלמת לצורך

 ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת. 

 סוג כל בורע הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה 

 . נדרשות ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות ,עבודה

 מעבדה. בדיקות הזמנות 

 המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד. 

 המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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יות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת באחר

, משנה וקבלני ספקים אישורי, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין לניהול האיכות הכוללים

 ,צוותים של הסמכות וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים אישורי

 תעודות תיעוד, לתוכנה והקלדתן דידותוהמ הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד 

, התאמות באי הטיפול אחר ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה

הכל בהתאם  אלו בסיורים שניתנו ההנחיות והשלמת עליון פיקוח סיורי אחר ומעקב תיעוד

 לצורך במערכת שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת הקיימים הייעודיים לטפסים

 הנחיות, לו ומחוצה באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים יתר של תיוק

, התמונות, המסמכים יתר כל וכן שוטפים דוחות, והמתכננים מהמזמין המתקבלות שונות

 .לפרויקט הקשורים והטפסים הקבצים

 או תוצאות, וניםנת חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים מסמכים

 

 :במערכת הפרויקט הקמת  6.3

 המחייבים המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 על – סעיפים של גריעה או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה המוגדרים

 .אלו התאמות צועבי לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה בכתב לפנות הקבלן

 כל שיפרט באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 להעביר הקבלן על. הפרויקט לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים

קליטת נתוני  לצורך הטכנית של המזמין התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים עץ את

 עץ כי לוודא הנתונים במערכת הממוחשבת ,על הקבלן קליטת לאחר. תבמערכ הפרויקט

 הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים את תואם המבנים

 . בפרויקט לביצוע

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

במערכת  האיכות ניהול צורךל המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 תוצאות, ההתאמות אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות

 המאושרות התיוג רשימות את הטכנית של המזמין התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 בהתאם במערכת הוגדרו התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן לע. במערכת הגדרתן לצורך

 ישמשו במערכת הממוחשבת המוגדרים הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר לנוהל

 .השוטפת האיכות בקרת ניהול לצורך



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כולל, לפרויקט הרלוונטיים הקשר אנשי כל את במערכת הממוחשבת להגדיר הקבלן על

 .טלפון ומספרי אלקטרוני דואר כגון תהתקשרו ופרטי לחברה שיוך

 .מוקדמת בקרה  6.4

 ונותני היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד הממוחשבת לצורך במערכת ישתמש הקבלן

 יבוצע המעורבים הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים השירותים

 הקשר נשיא, השירות מספק הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות

 ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי

 האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך יכלול כן כמו. למערכת וטעינתם תקן

 . שירות נותן או יצרן, ספק כל עבור האישור תוקף וסיום

 שימוש יעשה בהם והמוצרים םהחומרי נתוני כל למערכת הממוחשבת את יזין הקבלן

 ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת

 החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול במערכת הממוחשבת

, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי, המסופקים

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים וחטו של והגדרה

 כי ויוודא במערכת הממוחשבת ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים כל

 עותבאמצ ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן

 את שיכלול באופן במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. המערכת הממוחשבת

 התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל שהתקבלו הערכים

 שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע

 .השוטפת קרההב ביצוע במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים

 :שוטפת בקרה  6.5

 :מעבדה בדיקות

 המועסקות המעבדות י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן

 תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט

 :הבאים והתהליכים הפרטים את יכלול הבדיקות

 .הבדיקה הזמנת תאריך

 .בפועל הבדיקה ביצוע ריךתא

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .הנדרשת הבדיקה שם

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור

. רכת הממוחשבתבמע ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת

 .הבדיקה לסוג בהתאמה

 שבוצעה הבדיקה להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה

 במערכת הממוחשבת.

 מעודכנים אליהן הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על

 ממערכת ההזמנה רמספ את כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל

 התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך. הבדיקה ח"בדו האיכות

 .ובאחריותו חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע הבדיקה תעודות ושיוך

 תאריכי, הנבדק האלמנט נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על 

 המעבדה יציאת טרם במערכת הממוחשבת יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וגוס כמות, הביצוע

 טלפונית להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל הבדיקות לביצוע

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה למעבדה

 :תיוג רשימות  6.6

. מערכת הממוחשבתה באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

 אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד

 של הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן במערכת הממוחשבת יעביר קיים

 ידני נייר בטופס להשתמש הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל בהתאם יצועהב תיעוד לצורך

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים  6.7

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם

 .הרשימה פתיחת תאריך

 .הנוהל מבוצע עבורו במערכת הממוחשבת לאלמנט קישור

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי

 .המאושר לנוהל בהתאמה רההבק שלבי

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור

 .As-Made מדידות לקובץ קישור

 כל את וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

 תמונות, מדידה דפי, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל. הנדרשים הנתונים

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו

 התאמות אי  6.8

 תיאור הכולל במערכת הממוחשבת ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן

 אי טופס. לסגירתה עד בה יפולהט משלבי שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של

 :הבאים הפרטים את כולל ההתאמה

 .התאמה אי מספר

 .ההתאמה אי חומרת

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא

 .ההתאמה אי קטגוריית

 ./ תכנית / מיפרט מיוחדבמפרט / תקן  סעיף

 .לליקוי אחראי גורם

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור

 .הטיפול וסטטוס המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור

 .ההתאמה אי סגירת תאריך

 ביצוע, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור ליךהתה כל כי לוודא הקבלן על

 המסמכים כל את לצרף הקבלן על. במערכת הממוחשבת מתועד והסגירה התיקון

 מתכנן הנחיות, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה לאי הרלוונטיים

 '(.וכו מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון סקיצה, לתיקון
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ועצירה בדיקה ודותנק  6.9

 הטפסים. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע את יכילו

 הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים כל קיום על המעידים

 :הבאים

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  נטהאלמ פרטי

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור

 אישורי כולל, המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור

 .האלמנט/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור

 .ותפקידו המאשר שם

 .האישור תאריך

 :הפרויקט מסמכי ניהול  6.10

 בפרויקט האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 שימוש באמצעות תהאיכו מסמכי את לתייק הקבלן על. במערכת הממוחשבת מתועדת

 הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים

 :היתר בין הכוללים

 .המסמך סוג

 .המסמך הפקת תאריך

 .גרסה ספרור

 .מטפל גורם

 .המסמך סטטוס

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור

 והפקתו המסמך אשרור ךלצור הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה

 .כדוח



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הדוחות, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 הקבצים כל בצירוף במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים

, יםמתכננ הנחיות, עליון פיקוח סיורי של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים

 שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי

 לבחינת מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש מסמך סוג וכל ותקופתיים

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע תהליכי עמידת

רסאות רציף של בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון ג

 התוכניות במערכת הממוחשבת.

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת  6.11

 מסמכים ריכוזי בצירוף, מהמערכת הממוחשבת הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על

 :היתר בין כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים

 .בדיקות המעבדה תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח

 .נלווים ומסמכים תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו

 לתמיכה ויפנה, שוטף אופןב להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על

 הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים דוחות להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות הפקת על אחראים יהיו

 :בתוכנה השימוש על הדרכה  6.12

. ההדרכה שיבמפג להשתתף חובה חלה במערכת הממוחשבת המשתמשים הקבלן נציגי על

במערכת הממוחשבת  בשימוש הקשורים הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה הקבלן

הטכנית של המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל  התמיכה צוות מול

 . נתוני הפרויקט למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .למערכת הממוחשבת כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה

 .קבצים וטעינת מסמכים קישור, למערכת הממוחשבת המידע הזנת אופן על הדרכה

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות

 .מהמערכת הממוחשבת ומסמכים דוחות הפקת



124 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן ונציגי בקרת האיכות  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה

 שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן על, מטעמו

 .מטעמו הקשר איש עם בתיאום

שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד תפעול  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 המערכת הממוחשבת בפרויקט.

ה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי אחד מאנשיו בפרויקט יתקשה בתפעול המערכת במיד

שעות הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון  20הממוחשבת, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות  6.13

 בכל הטכנית התמיכה מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, לןהקב על

 שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה של מקרה

 . הנדרש הטיפול דחיפות ואת הפניה מהות את

 בתוכנה שימוש תנאי  6.14

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

 ניתנת לקבלן. בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) ונלייןא. איי. קיו חברת

 התוכנה. שהיא מטרה לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד שימוש רשות

 כישוריו במקום באה התוכנה אין. שהם כמות למשתמש ניתנים, השירות במסגרת ועדכוניה

 שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש. מטעמו הפועלים האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים

 באחריות הינם, מסוימים שימושים או למטרות התאמתם וכן( העדכונים במהלך להשתנות

 כלשהו באופן אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד ובפיקוחו הקבלן

. כךמ הנובע אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש לתוצאות

 רק להעברה ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 ושבמקרים" מדף תוכנת" הינה שרכש שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות במסגרת

 בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות להכיל עלול חדש עדכון או/ו התוכנה, מסוימים

 מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה כל על ותרמו והוא דרישותיו עם אחד

 דרך תציע לחילופין או האפשרית במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות לתיקון תפעל

 הנמצאים למשתמשים רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן

 וירוסים להעדר אחראית אינה מ"עב( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות

 בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי

 או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית אינה, כן כמו. תיקונים או שינויים

 התאמתל מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה עדכון בהתקנת עיכוב

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה עמדת לרכיבי התוכנה של ישנות גרסאות
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 חיבור של בקיומו ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 וההתקנים במחשבים כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט

 מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט לקו חיבור קיים וכנההת הפעלת לצורך המשמשים

. איי. קיו חברת. לפחות MB\s 2 של בקצב מידע והעלאת לפחות MB\s 20 של במהירות

 לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית תהיה לא מ"בע( 2014) אונליין

 .זו דרישה תתקיים

 בדיקות מעבדה ומדידות 7

 בקרת איכותהמעבדה לביצוע בדיקות   7.1

הלאומית  המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר 

והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת 

 ידי המזמין לצורכי בנייה.מהמעבדות ברשימת המעבדות המאושרות על 

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם הרשות הלאומית 

להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה 

שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה 

במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר לביצוע אותה בדיקה. 

 בדיקה על ידי גורמים אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית 

 להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, 

 מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו 

באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים 

לה של מעבדת שדה בנוהלי הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפע

 העבודה של המעבדה .

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה 

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים 

 בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת  הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור

 האיכות.

 דיגום ובדיקות  7.2
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כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה 

המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, 

ש לבעיית איכות באותו אזור או או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חש

 אצווה.

מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות 

לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או 

תקן תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או 

אחר( יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת 

 איכות.

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל 

 ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.

ה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנ

 בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 תוכנית ושכיחות הבדיקות  7.3

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים והמוצרים השונים 

בודה ולבדיקת טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג ע

לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, 

 מפרטים ובתקנים הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות 

נדרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות 

 ות המוצעת. לשכיח

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה 

להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות 

 הבדיקות הנדרשת 

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג 

 האיכות. הבטחת

 ניתוח תוצאות ובדיקות  7.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן 

 שוטף, ויבחן את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 
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מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון תרשימי 

ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב בקרה למיניהם, ניתוח פיזור 

 התהוותן.

בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת 

התאמה לתקנים -התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

 ולמפרטים הענייניים.

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

 וות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.בראש צ

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט 

פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי  מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל 

 וככל שיידרש. המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה

צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך 

 בקרת האיכות של הפרויקט.

כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד מדידות ביחד עם צוות המודדים מטעם מערך 

 הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 נוהלי ביצוע מדידות  8.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם לדרישות 

מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, 

 ב וסטיות מותרות בעבודות הבנייה והסלילה .מיקום במרח

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  8.3

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו 

המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות 

 ובתוקף.

ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל פי -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

 כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות בשטח 

 הפרויקט לבחינה בכל עת.
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הכשרה וההדרכה של הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את תהליכי ה

עובדיו בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות 

 ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   9

 כללי  9.1

( Assurance Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

 ך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. ברמת הפרויקט אשר תשמש כמער

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  9.2

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע 

מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות 

 הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

 סול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין.לאשר, לפ 

  בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד

המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם 

 בפרויקט.

 דרוש החלפה של אנשי מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או ל

צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת 

 האיכות. במידה ולא תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת.

 המיועד התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה של האדם כוח בחינת 

. בפרויקט האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה הליך. להם

 המעבדה. צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה האיכות הבטחת

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת

היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט מספיק לביצוע העבודה 

בטחת איכות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה עפ"י דרישותיה. מערכת ה

בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה 

 או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

  לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של

עבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר הקבלן, או לאשר מ

מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה 

באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת 

 האיכות לדרישות העבודה.
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 בשרות הקבלן לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה ש

 אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל

 בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

 כות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האי

ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש 

 כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של

לעיין ביומני  קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל

הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא 

 כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון

 החלפת אנשי צוות(.

  להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע

ות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך בדיק

 הבקרה באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות

 הנדרשת במפרטים.

  לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת

 ים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:האיכות ללא כל הודעה מראש. מבדק

  בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם

 ואופן בחינתו בקטע ניסוי. 

   .בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם 

  שלב בפרויקט . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל 

   בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

   בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות

 ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.

   באי ההתאמות.בחינת מילוי הטפסים לטיפול 

  בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים  -מסירה

 והתוכניות הרלוונטיות .

  .בחינת אופן אישור ספקים 

  .בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות 

 .לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה לבצע בדיק

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי 

הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות 

מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, 

וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות מעבדת הקבלן 

וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה 

מביצוען נגרמים עיכובים בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי 

הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 ג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.לפיצוי מסו

  להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 

בעו במסמכי ההסכם או לפיצוי לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנק

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

ות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילוי

הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת 

 נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 10

באחריות ועל חשבון הקבלן להקים עבור נציג הבטחת איכות משרד כולל שירותים בשטח 

  מ"ר. המשרד כולל ציוד משרדי, ארונות וכל הנדרש. 20נימלי של מי

  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 01/2020מס'  פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
 

 

 

 
 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז      
 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח          

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

"( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. __________________________על פי בקשת  .1
שתדרשו מאת ₪(  מיליון )במילים:₪   1,000,000ל אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

 בשכונת השלמות פיתוח לביצוע_____'  מס  פומבי מכרזהמציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים-מודיעין בעיר מורשת

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, תב,בכ הראשונה

לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע 
   בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל  במספר דרישות, או אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   הנקוב בסעיף זה לעילמטה עד ליום הרשום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         

  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

  'ז נספח

 

 תצהיר עובדים זרים
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ז'

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2סעיף אלי כמשמעות המונח בעל זיקה ב "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

 חוק –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

 3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ ו בעבירה לפי חוק שכר מינימום,לא הורשענ א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /נותן תצהיר זה לצורך מכרז אני .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז מס'  "נושא ת ___________________פני מר הופיע ב __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *

 

 

 

 

 

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

  1'זנספח 

 

 תצהיר הרשעות  
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1'זנספח 
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ)נספח זה ייחתם  ע"י  

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשתבשכונת   השלמות פיתוח לביצוע _________מס'  מכרז פומבי 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו  10במהלך  (ב)
הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה 

 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297י סעיפים לפהעבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין )עבירות  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו  מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל
כל עבירה, . ו/או 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 מה(.ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכ

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

מידע כאמור, מתחייב הח"מ במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת  (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ף החתום על מסמך ממניות התאגיד( בגו 50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  ____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ים לעונשים הקבועיםידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפוי  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח          

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA


 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020מס'  פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 2'זנספח 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2'זנספח 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

שה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע .2

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית  .3

השלמות פיתוח  בשכונת מורשת בעיר  ביצועללפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' ___ 

 )להלן: "המציע"(.   רעות-מכבים-מודיעין

מים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים אני מצהיר כי אנו מקיי .4

ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם 

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 בועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לעונשים הק

        _____________________ 

 חתימה         

 

 

  



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 01/2020 מס' פומבימכרז  

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  3ז'נספח 

  

 חברה או העדר קרבה לעובדתצהיר 
 חבר נבחר ציבורעירייה או 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 3נספח ז'

 תצהיר על העדר קרבה לעובד עירייה או חבר נבחר ציבור

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: חברה הנני מצהיר בזאת כי ה .1

, קרובו, סוכנו או ה"חבר מועצ א)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .א
ם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורי

לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,  שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד
 אחות". –בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  - "קרוב"

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( 12 כלל .ב
מיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין המקו

) ראה   חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -זה, ״חבר מועצה״ 
 ()ב((1)5 -)ב( ו11 "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף הגדרות

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע  לפקודת העיריות )נסח חדש( הקובע כי:)א( 174סעיף  .ג
או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה 

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

י: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות אין ל מודיעין מכבים רעות בין חברי מועצת בחברה או  .א
 ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח  .ב

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

 בעירייה.בחברה או זוג, שותף או סוכן העובד -אין לי  בן .ג

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או חברה ידוע לי כי ה .ד
  אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

( לפקודת 3)א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .ה
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3ייה ברוב של העיריות, לפיהן מועצת העיר

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 ולראיה באתי על החתום:       

 ____  חתימת המציע: _______________  תאריך: ______________________  שם המציע:



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  01/2020 מס' פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  4ז'נספח 

  

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4נספח ז'
 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
 

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

 
"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

אספקת להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ ל
____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת 

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 המציע.

  חלות על המציע  1998וגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מ 9הוראות סעיף
 והוא מקיים אותן.  

  
חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

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

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

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 קשרב קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 
 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998מוגבלות, התשנ"ח 
בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה )במקרה שהמציע התחייב  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.
 

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

 
 אישור עורך הדין

ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

אם לא יעשה/תעשה כן, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 
 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      
_________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה                  חותמת ומספר רישיון                  תאריך
 
 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 01/2020 מס' פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןיר בע

 

 

 

 

 5ז'נספח 

  

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ז'5
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

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

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 רת קשרפרטי יצי 

     

     

     

 

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

ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני 

 לעיל(.  3המשנה אשר צויינו בסעיף 

גו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצ .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט 

 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

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

צעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש ה .7

 זו. 

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

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה  .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 י, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעת 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

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

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   ם המצהירש  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

_________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 _____________  ______________________  _____________ 
 חתימת עורך הדין   ר רישיון עורך דיןחותמת ומספ    תאריך 
 



148 

 

 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 01/2020מס'  פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 3ח' – 'ח ביטוח  ינספח

 

 חוזיים ביטוח סעיפי – 'ח נספח  

 הקבלן ביטוחי דרישות – 1'ח נספח  

 קבלן מאחריות פטור מתן הצהרת – 2'ח נספח

 עבודות לביצוע מיוחדים תנאים – 3'ח נספח
 בחום

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סעיפי ביטוח חוזיים –נספח ח' 

 העצמ על תנוטל חברהשה ומבלי, דין כל פי על או/ו זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי           
 חברהה כי בזאת מוסכם, שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו הקבלן כלפי כלשהי אחריות

 הפרויקט עבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד העצמ את בטחת
 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, זה הסכם פי על

 ביטוחי החברה   . 1

 כל כולל) הפרויקט לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה              
 לאחר חודש 24 של נוספת ובתקופה העבודות ביצוע בתקופת ודההעב באתר( והעבודה החומרים

 "(.המורחבת התחזוקה  תקופת: " להלן) הפרויקט עבודות ביצוע סיום

 הרכוש ביטוח -' א פרק  1.1

 כלשהי מסיבה וזאת העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח 
 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך הפוליסה ותנאי חריגי יפ על במפורש מוחרגת איננה אשר

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -' ב פרק  1.2

 שלישי צד לרכוש נזק או/ו גוף נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 
 משךב לעיל כמפורט' א פרק במסגרת המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו
 .הביטוח ולתקופת למקרה ₪ 20,000,000 ס"ע אחריות בגבול, בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת

 מיחידי אחד כל על הכיסוי יחול פיו על משולבת/צולבת אחריות לסעיף כפוף יהיה זה ביטוח              
 פרדתנ כשהיא וחריגיה הוראותיה, תנאיה על זו פוליסה שמו על הוצאה כאילו בנפרד המבוטח

 .האחרים המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה

 מעבידים חבות ביטוח -' ג פרק       1.3

 אחר אדם וכל הפרויקט עבודות בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח            
 פניתגו פגיעה בשל, חברהה של כעובד וייחשב היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא

 ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי תוך, הביצוע תקופת במשך העבודה באתר לעובד הנגרמת
 ולתקופת מקרה, תובע לכל ₪ 20,000,000 ס"ע המבטח אחריות בגבולות, המורחבת התחזוקה

 .הביטוח

 או/ו דבלב חברהל ישולמו לעיל המתוארת הפוליסה פ"ע יגיעו אם ביטוח תקבולי כי, בזאת מוסכם 2.
 המבטחים מאת שיתקבל כספי סכום כל כי מוסכם מקרה בכל אולם בכתב אחרת ורהת יאשה למי

 תגמולי את לקבלן עבירת חברהוה שניזוקו העבודות תיקון או/ו לקימום ישמש זו פוליסה פ"ע
 כל. הנזק תיקון או/ו לקימום שידרש הסכום לגובה עד וזאת כאמור מהמבטח שהתקבלו הביטוח

 .חברהל שייך יהיה דלעיל הנזק לכיסוי שידרש לסכום מעבר הביטוח תקבולי בגין תקבלשי סכום

 ולקבלן, הבלעדי הדעת שיקול פי על הביטוחי בתנאי שינוי לערוך, עת בכל תרשאי היהת חברהה .  3
 חברהה אזי, וכיסוי צמצום או/ו ביטול יהיה השינוי אם. כך כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא
 .כאמור הצמצום או/ו הביטול טרם יום 30 בכתב לקבלן ודיעת

 או/ו המיגון דרישות לרבות עותק מפוליסת העבודות הקבלניות לו יומצא, בכתב הקבלן לדרישת . 4
 תוכנה את ללמוד מתחייב הקבלן. הפרויקט ביצוע במהלך סיכונים לצמצום הנדרשים האמצעים

 לצמצום הדרישות, המיגון אמצעי, חריגיה, יהתנא בכל בקיא ולהיות ל"הנ הביטוח פוליסת של
 אמצעי, לפרויקט רלוונטיים עבודה חוקי, שמירה תנאי, בחום עבודות נוהל לרבות סיכונים
 .ליישומם ולפעול, שנדרש אחר תנאי וכל וגהות בטיחות
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 נוספים ביטוחים לערוך או הביטוחים היקף את להגדיל צורך קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל . 5
. הוא חשבונו על וזאת אלה ביטוחים לערוך רשאי יהיה הקבלן, הפרויקט עבודות לצורך כלשהם
.  ידו על שהוצאו הנוספות הפוליסות העתקי חברהל הקבלן ימציא, חברהה דרישת עם, כזה במקרה

 מי כל או/ו חברהה כנגד( subrogation) התחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל הקבלן בביטוחי
 .בזדון לנזק שגרם גוף או אדם כלפי לא ל"הנ שהוויתור ובלבד הממטע

 חברהה כלפי וסוג מין מכל טענה או/ו דרישה או תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן .6
 כל על מוותר והוא, ידם על הניתן הכיסוי וסוג היקפם, ל"הנ הביטוחים כל לגבי המטעמ מי או/ו

          .ל"כנ דרישה או/ו תביעה

 הקבלן ביטוחי.  7

 לרכוש  , הוא חשבונו על, הקבלן מתחייב, דין כל פי על או זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי     7.1                        
דרישות "ב כנדרש"( הקבלן ביטוחי" להלן שיקראו) בהמשך המפורטים בביטוחים ולהחזיק

 עם מיידוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  זההסכם ל ורףהמצ - 1נספח ח' –" ביטוחי הקבלן
 פי על הפרויקט עבודות ביצוע למטרת חזקתו או/ו אחריותו או/ו לרשותו הפרויקט אתר העמדת
 תקופת לרבות הביצוע תקופת בכל בתוקף ישארו הביטוחים כי ולוודא ולהמשיך זה הסכם

 .המוצר וחבות מקצועית אחריות יןלעני להלן שיפורט כפי מכן לאחר נוספת ותקופה התחזוקה
לפי הנחיות הפיקוח על הביטוח, המתאים  בנוסח אחידביטוח קיום אישור הקבלן ימציא 

 .1נספח ח'לדרישות ביטוחי הקבלן, ואשר דוגמתו מצורפת ל

 ציוד לרבות, בחוק כהגדרתו מנועי רכב כלי לכל דין כל פי על חובה ביטוח  להחזיק מתחייב הקבלן 7.2                       
 ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים, לבטחו חובה שיש מנועי רכב ככלי המוגדר הנדסי מכני

 .הפרויקט עבודות

ביטוחי  פי על חברהה של הזכויותי למימוש התנגדות או/ו עיכוב של פעולה מכל מנוע יהיה הקבלן 7.3
 .כאמור הזכויותי למימוש חברהה עם פעולה לשתף ועליו,  הקבלן

, לעיל עליהם שהתחייב הביטוחים בגין הביטוח פוליסות פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן 7.4
 להיקף הנוגעות ההוראות לרבות הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, ובמועדן במלואן

 הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך הביטוח בתנאי לעמוד מנת על השמירה  ולאיכות
 .הבדק ותקופת

 מתחייב, זה בחוזה שנדרשו הקבלן מפוליסות פוליסה ובוטלה היה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 7.5
 יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר סביר מבטח אצל חלופית פוליסה להמצאת לדאוג הקבלן

 .זה חוזה מדרישות

 כניסתו פניל מקרה ובכל, עבודה התחלת צו לקבלת כתנאי – חברהל להמציא מתחייב הקבלן 7.6
. מבטחו י"ע חתום כשהוא זה להסכם המצורףכדוגמת זה  קיום ביטוח אישור  - הפרויקט לאתר

 להתאימן כדי חברהה דרישת עם מייד הביטוח פוליסות את לתקן הקבלן מתחייב, כן כמו
 .זה חוזה להוראות

 להסכם המצורף וגמת זהכד המוצר חבות ביטוח קיום אישור אתחברה ל להמציא מתחייב הקבלן            
  .מבטחיו ידי על חתום כשהוא, בחלקן או במלואן חברהל הפרויקט עבודות מסירת במועד זה

 .חברהה ידי על חלקן או העבודות קבלת מתנאי אחד הינו האישור המצאת

 לא עוד וכל הפוליסות פי על ביטוח תקופת תום מידיי הביטוח אישור את וימציא יחזור הקבלן      7.7 
 כמצויין הביטוח תקופת תום מועד לפני יום 14-מ יאוחר לא וזאת, בפרויקט מעורבותו תמה

 בביצוע להמשיך מהקבלן למנוע תרשאי היהחברה תה. 1נספח ח' - דרישות ביטוחי הקבלןבנספח 
 מנוע יהיה הקבלן כי, בזאת מוסכם. במועד יומצא לא כאמור הביטוח ואישור היה העבודות
 להמשיך או/ו להתחיל לו יתאפשר שלא כך עקב המטעמ מי או/ו חברהה כנגד הטענ כל מלהעלות
 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתקיימת עוד כל אלו בביטוחים יחזיק הקבלן, המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח לגבי    7.8
 מועדים 2 מבין המאוחר ,הפרויקט עבודות סיום ממועד שנים 7 תום עד או דין פי על אחריותו

  סיום לאחר אף, כך על המעידים מתאימים ביטוח יאישור שנה מידי להמציא מתחייב הקבלן. אלו
 .חברהל ומסירתו הפרויקט

 היהת (3,ח'2, ח'1ח', ח'נספחי הביטוח ) להוראות בהתאם ביטוחיו את הקבלן יבצע לא אם 7.9
 בזכויותיו לפגוע ומבלי ובכתב מראש ימים 14 לקבלן הודעה לאחר - תחייב לא אך, תרשאי חברהה

 שידרשו הביטוח דמי את ולשלם במקומו הקבלן ביטוחי את לבצע – דין כל לפי או זה חוזה לפי
 בתוספת אלה ביטוחים בגין ששילם הסכומים בכל הקבלן את חייבת חברהה, זה במקרה. כך לשם

 .קיזוז של בדרך לרבות לנכון שימצא דרך בכל, ניהול דמי 10% של

 להצטרף הקבלן מתחייב, מטעמו מי או הקבלן ביטוחי פ"ע תביעה להגיש החברה החליטה     7.10
 .יחדיו האית ולתבוע תביעהל

 
 להוות כדי בקיומם או/ו הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי במפורש בזאת מוצהר, ספק הסר למען 7.11

החברה ו/או על  על כלשהיא ריותאח להטיל כדי או/ו זה הסכם להוראות התאמתם בדבר אישור
 זה הסכם פי על הקבלן אחריות את לצמצם כדי או/ורמ"י ו/או על עיריית מודיעין מכבים רעות 

 דעתו שיקול פי על רשאי והקבלן מזעריות הנן הביטוח דרישות כי מודע והקבלן דין כל פי על או/ו
 .רצונו פי על להגדילן

 כלשהיא הודעה יכלול לא, מטעמו עבודות שיבצעו משנה קבלני עם תובהתקשרו כי מתחייב הקבלן       7.12
 הפוליסה את חברהה עבור שתערוך המבטחת בשם או חברהה בשם, בשמו) מוותר הוא פיה על

 או/ו ספקים או/ו קבלנים  אותם כנגד שיבוב או שיפוי, חזרה זכות על( קבלניות עבודות לביטוח
 .זה הסכם פי ועל דין פי על מאחריותם ל"הנ את שפוטר או יועצים

 חברות(, הנפה) הרמה קבלני, הובלה לקבלני גם היתר בין מתייחס לעיל 17.12 בסעיף האמור  7.13
 .וכדומה יצרנים, ציוד ספקי, אדם-כח חברות, שמירה

  ממועד יאוחר לא, החברה לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף   7.14
  מכתב, זה הסכם נשוא העבודות ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם  תימתח          
 מנהליה או/ו החברה או/ו רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ מאחריות לפטור הצהרה           

הצהרה על " לנוסח בהתאם לנזקים מטעמה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו
 נפרד בלתי חלק והמהווה 2נספח ח'כ והמסומן זו לתוספת צורףמ", מאחריות מתן פטור

 .הקבלן ידי על כדין חתום כשהוא, הימנה
 

 בו ובמקרה, החוזה הסבת לעניין זו ותוספת המדף הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי   7.15
, הקבלן מטעם משנה קבלן ידי על יבוצעו מהן חלק או זו ותוספת המדף הסכם נשוא העבודות
 בהסכם למפורט בהתאם ביטוח פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב

 המצורף הקבלן ביטוחי דרישותב הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם לרבות זו ותוספת המדף
 .הימנה נפרד בלתי חלק והמהווה ובדוגמת אישור קיום הביטוח המצורף לו 1ח' נספחכ

ר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי רמ"י ו/או עיריית מודיעין מען הסר ספק מובהל 7.16
מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין 
מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי 

אחראי לשפות ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  קבלני משנה, והוא יהיה
ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, 

 ק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.בין אם אובדן ו/או נז

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה  7.17
)ביטוחי החברה( לעיל מתחייבת החברה לפנות באופן  1 לסעיףמהביטוחים הנערכים בהתאם 

רוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האי
לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל 

 הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
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ה בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איז 7.18
מתחייב הקבלן להודיע בכתב לחברה ולמנהל ולפנות באופן , 1נספח ח'הקבלן כמפורט ב מביטוחי

מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי 
לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל 

 נדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.ה

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה  7.19
להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן 

רה מתחייבת להעביר אל מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחב
הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי 
הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות 

 העצמית(  וכי החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

הר למען הסר כל ספק כי במידה ויופחתו מתשלומי הביטוח כאמור, סכום ההשתתפות מוב 
העצמית, יקוזז סכום זה מחשבון הקבלן שיוגש במועד הסמוך לקבלת סכום הפיצוי ששלמה חברת 

 הביטוח כאמור לעיל. 

ורטות איזו מהפוליסות המפלגביו חל כיסוי בבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע  7.20
לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ו/או המנהל. הקבלן מתחייב לשתף  1נספח ח'או ב  1בסעיף 

פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת 
 מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.

מור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן בלי לגרוע מהאמ 7.21
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או רמ"י 

 ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.

סות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או מנהליה הפר הקבלן את הוראות הפולי 7.22
ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה 
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא 

ת, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענו
 טענה, כאמור.

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בדבר עלות תיקון נזקים  7.23
מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם 

 חברת הביטוח.

לי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את רמ"י ו/או עיריית כמו כן ומב 7.24
מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי 

נאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים קיום בתום לב של ת
 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על 7.25
ה ו/או ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דריש

לחוק חוזה  59תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או/ו זכות כאמור  בסעיף 
 , לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.1981 –הביטוח התשמ"א 

, יכללו תנאי בזאתהמצורף  דרישות ביטוחי הקבלן – 1נספח ח'יטוחי הקבלן הנערכים על פי ב 7.26
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך  מפורש על

תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לקבלן 
( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי 60ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )

ו לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או לא יהיה תוקף לביטול ו/א



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 
 ( הימים ממועד משלוח ההודעה. 60חלוף שישים )

ד להיות מצומצם בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומ 7.27
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  7.26בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול 
 הביטוח כאמור.

ו תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/א    7.28
הביטוח הנערכות על ידי החברה או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי החברה או בביטוחי  הקבלן כי  7.29
ו אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו הפרה ו/א

ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
 מטעמה על פי ביטוחים אלו.

 -ו 1.3הצמ"ה כמפורט בסעיפים למרות האמור לעיל, רשאי הקבלן שלא לערוך את ביטוחי הרכוש ו      7.30
 – הצהרה על מתן פטור מאחריותובתנאי כי חתם על  1נספח ח' –לדרישות ביטוחי הקבלן  1.4

 הרצ"ב. נספח ח'

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע הסכם המדף ו/או תוספת  7.31
החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות  זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות

ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף 

פת ביצוע העבודות זכאים לכל ותוספת זו, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקו
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות  7.32
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( וכל הצווים, 

הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים 
באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה 
שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם המדף ותוספת זו, מורשים 

חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות 
 המדף ותוספת זו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם המדף ותוספת זו, מתחייב הקבלן לקיים את כל  7.33
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות 

 ם יש לקיים באתר העבודות.אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אות

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה  7.34
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי 

את הרשויות או הגופים ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מ
 המתאימים, למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ו/או  7.35
ש כל המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפור

 הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או מוצרים ו/או מתקנים ו/או הכלים  7.36
 המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.

אחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או ל 7.37
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות 
 כנ"ל.

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם   7.38                          
המדף ו/או תוספת זו בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים 

 אחרים בהסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי הדין.

האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה  בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות 7.39
תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת 

 .לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם ההסכם המדף ותוספת זו

כולן או , 3, ח'2, ח'1ח', ח'נספחי ראות מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הו 7.40
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דרישות ביטוחי הקבלן – 1נספח ח'



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ביטוחי הקבלן  .1
   ממונע או/ו נע כלי וכל הנדסי מכני בציוד משימוש כתוצאה שלישי צד לרכוש נזק ביטוח       1.1

   כל או הנדסי מכני ציוד או/ו מכבשים, טרקטורים, מלגזות,  ניידים מנופים לרבות, אחר             
  מי או/ו הקבלן ידי על הפרויקט לאתר המובאים, מנועי רכב ככלי המוגדר אחר כלי             
 .הביטוח ולתקופת למקרה,  לתובע ₪ 1,000,000 -מ יפחת שלא אחריות ובגבול  מטעמו             
  נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען והחלשת רעד             

 
  חובה אין אשר הנדסי מכני ציוד לרבות מנועי רכב בכלי השימוש עקב גוף נזקי ביטוח      1.2 

   שלא אחריות בגבול חובה ביטוח במסגרת לביטוח ניתנים לא או/ו חובה בביטוח לבטחם             
 . הביטוח ולתקופת, מקרה, לתובע ₪ 4,000,000 -מ יפחת             
  נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען והחלשת רעד             

 
 , פריצה, אדמה רעידת, טבע נזקי לרבות" מורחב-אש" או" הסיכונים כל" במתכונת ביטוח       1.3

         תבניות, פיגומים, מתקנים, מכונות, עבודה כלי, קל עזר ציוד,  לכלים בזדון ונזק גניבה            
     לאתר שהובאו אחר ציוד וכל הפרויקט באתר זמניים ומשרדים ולותמכ, מחסנים וכן            
  כחדש ערכם לפי, שלו המשנה קבלני כולל – עבורו או/ו מטעמו או/ו הקבלן  י"ע הפרויקט            
 (.מהפרוייקט חלק והמהווים לאתר המובאים וציוד חומרים  למעט)            

 
  , טרקטורים, אופניים יעים, מחפרים:  כגון) הכבד הנדסי-המכני הציוד כל ביטוח 1.4 

  המובא'( וכו מערבלים, משא מעליות, הרמה מתקני, צריח ועגורני מנופים, מכבשים             
 ( ה"צמ" )הנדסי מכני ציוד לביטוח פוליסה"ב, הפרויקט הקמת לצורך הפרויקט לאתר             
  ורעידת טבע נזקי, גניבה, פריצה, זדון נזקי, תאונתי ארוע לכ כנגד, כחדש ערכם לפי             
  הוצאות לכסות יורחב הכיסוי. וממנו הבניה לאתר הציוד הובלת נזקי, אדמה             
 .כלי כל משווי 5% – מ יפחת שלא בסך נזק לאחר הציוד הובלת/גרירה/חילוץ             

 
    אחריות בגבולות" מעבידים חבות לביטוח פוליסה"ב בדיועו כלפי הקבלן של חבותו ביטוח      1.5

 : שתכלול הביטוח תקופת לכל ה"ובס למקרה ₪ 20,000,000 של             
  אחר אדם כל כלפי או/ו עובדיהם כלפי מטעמו הבאים או/ו הקבלן של חבותם ביטוח -           

 .הפרויקט באתר בשירותם הנמצא              
 ( דרגה מכל) משנה קבלני עובדי כלפי מטעמו הבאים או/ו הקבלן של חבותם ביטוח -           

 .משפט בית קביעת פ"ע ספציפי במקרה מעביד-עובד יחסי ביניהם ויחולו במידה             
 . הישירים עובדיהם כלפי( דרג מכל) המשנה קבלני כל של חבותם -           

  פתיונות, עבודה שעות, ובעומק בגובה עבודות בדבר הגבלה כל לוליכ לא זה ביטוח             
 .               נוער העסקת וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, ורעלים             

 
  עיריית או/ו י"ו/או רמ החברה שם את לכלול יורחב ל"הנ בפוליסות המבוטח שם             
  מי או/ו הקבלן מעובדי מי כלפי עליהם לחול העלולה חבות בגין רעות מכבים מודיעין             
 .משפט בית החלטת   פ"ע כעובדיהם יחשבו ואלו במידה המשנה קבלני מעובדי             

 
 המוצר( אחריות) חבות ביטוח      1.6

   או/ו החברה של לרכוש או/ו לגוף שיגרמו נזקים בגין הקבלן של חבותו את המבטח ביטוח          
  פי על כהגדרתם פגומים המוצרים ההיות עקב ₪ 8,000,000 של אחריות בגבולות שלישי צד           
 (".חדש נוסח) 1968 הנזיקין פקודת פי ועל" 1980 – פגומים למוצרים האחריות חוק"           
  כל או, הקבלן ידי על המבוצע פרויקט חלק/הפרויקט הינו זה ביטוח לעניין" מוצר"           
  ממנו נפרד בלתי חלק והמשמש בפרויקט הורכב או שהותקן' וכו ציוד/מתקן/רכיב/פריט            
 . הקבלן י"ע כלשהוא שירות לו שניתן או תוקן או או שטופל/ו            
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה            
 .  המבוטח מיחידי            

 
  נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח            
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על            
 .הפרויקט תחילת ממועד( בירטרואקטי) למפרע תאריך יכלול הביטוח            

                            
 מקצועית אחריות ביטוח      1.7

  שתוגש דרישה או/ו תביעה בגין מטעמו הבאים כל או/ו הקבלן של דין פי על חבות ביטוח           
  של או/ו שלהם מקצועי מחדל או/ו מעשה בגין הביטוח תקופת במשך נגדם לראשונה           

    הפרויקט עבודות בביצוע הקשור בכל, מטעמם מהבאים מי כל של או/ו עובדיהם         
     ₪ 4,000,000 -מ יפחתו שלא אחריות בגבולות" מקצועית אחריות לביטוח פוליסה"ב          

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר למקרה
  שריו-אי, מסמכים אובדן בדבר הגבלה כל תכלול לא הפוליסה           

 .ביטוח במקרה שמקורו ועיכוב שימוש אובדן, עובדים           
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה           
 כיסוי המחריג, זה פרק פי על בפוליסה הקיים חריג כל, ספק הסר למען . המבוטח מיחידי           

  או/ו  חוזרת לעבודה
  ונתקבלה שלישי לצד נזק נגרם כי ובתנאי, יבוטל, לקדמות חזרה או/ו החלפה או/ו תיקון           
 .לפיצוי או/ו לשיפוי או/ו לתיקון תביעה או/ו דרישה או/ו הודעה           
   נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח           
 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על           
 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח           

 
 הוראות כלליות לכל הפוליסות. 2
 

  לפי יהיו, דלעיל ,1.6, 1.5, 1.4, 1.3 בסעיפים לעיל הנדרשים לביטוחים הפוליסות נוסחי  2.1
 , מורחב-אש/קבלניות עבודות) הנדרשים הביטוח ענפי לפי" 2013 ביט" פוליסות מהדורת       
                     (.המוצר אחריות, מעבידים חבות, הנדסי מכני  ציוד       

 לים אצל     המקוב יםנוסחה לפי יהיה 1.7 ,1.2, 1.1 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח       
 .מבטחת הקבלן

  הפרויקט התחלת ממועד החל חודש 12 -ל הינה  דלעיל הפוליסות בכל הביטוח תקופת  2.2      
  שנה כל ותתחדש( כלולים התאריכים 2__________ )  תאריך  ועד_________   מתאריך        
 .חברהל הפרויקט מסירת למועד עד        

     
 לפי הביטוח יחול, ההסכםמועד תחילת  לפני חברהל הקבלן ידי על כלשהם יםשירות נתנו אם  2.3

 אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע המקצועית ואחריות המוצר חבות פוליסות
 .הביטוח תחילת לפני זה מועד חל אם

 חברהה כלפי המבטח של( subrogation) התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הקבלן ביטוחי  2.3
 קבלני וכל המפקח או/ו מטעמם מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו

 מי כל וכלפי מכוחם ולבאים  העבודות לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים, המשנה
 יחול לא, לעיל האמור הוויתור. הביטוח מקרה קרות טרם בכתב חברהה ההתחייב שכלפיו

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי

   לב בתום הפרתה או/ו הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי פיו על, סעיף יכלל הקבלן בפוליסות  2.4
   מודיעין עירית או/ו י"רמ או/ו החברה של מזכויותיה יגרע לא, מטעמו מי או/ו הקבלן י"ע        
 .הפוליסות פי על רעות מכבים        

 
       נערך אשר ביטוח לכל קודמים יהיו הם פיו על ףסעי יכלל לעיל המפורטים הקבלן בביטוחי  2.5

   ביטוחי לשיתוף דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרת והמבטחת, הועבור חברהה י"ע        
  . חברהה        

 



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  חבות,  מקצועית אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות בביטוחי  2.6
  י"רמ או/ו החברה של חבותה את לכסות יורחבו הקבלן ביטוחי פיו על סעיף ליכל( מעבידים       
  מעשה בגין ןעליה תחול אשר חבות בגין מטעמן מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו       
  חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת  עבורו או/ו מטעמו הפועלים כל או/ו הקבלן של מחדל או/ו       
 .רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו החברה כלפי בלןהק       

 

  אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות ביטוחי, ספק הסר למען 2.7
  נזקים) גרר נזקי בגין המבוטח של לחבותו כיסוי יכלולו(  מעבידים חבות,  מקצועית       
 .כאמור גוף/ושלרכ נזקים עקב(   תוצאתיים       

 
   אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) שלישי צד כלפי הקבלן אחריות פוליסות 2.8
  הקבלן פועל שבו רכוש של חלק אותו למעט, החברה רכוש כי, במפורש יצויין(  מקצועית      
  ביטוחים לעניין, שלישי צד כרכוש ייחשב, הקבלן של והבלעדית הישירה  בשליטתו והנמצא      
 .אלה      

  בהם רשויות או/ו מבנים בעלי או/ו קרקע בעלי רכוש כי ומוצהר מוסכם ספק כל הסר למען      
 .שלישי צד כרכוש כן גם יחשב העבודות ביצוע במסגרת הקבלן פועל      

 
 לצמצם או/ו הביטוח את לבטל רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 2.9

       לא, כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה חברהל המבטח מסר כן אם אלא היקפו תא
 .כאמור הצמצום או/ו הביטול לפני מראש יום 60 -מ פחות

 .הקבלן הסכמת ללא גם הקבלן ביטוחי פי על זכויותיו את לממש תרשאי היהת חברהה 2.10

או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(,        אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" ) –כל חריג  2.11
 בטל בזאת.
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 דוגמת אישור קיום ביטוחי הקבלן

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין לל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, באישור זה אינו כו

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם

ברה הכלכלית הח
לפיתוח  מודיעין 
 עיר העתיד בע"מ

 ו/או

רשות מקרקעי 
 ישראל )רמ"י(

 שם

_____________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

אחר: פרויקט ☐
 קבלני

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 אחר: מזמין הפרויקט☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

_______________ 

 מען

 

, 4רח' המעיין 
 בנין ליגד סנטר

 מודיעין

 מען

______________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום
  חריגים וביטול

 לנספח בהתאם כיסוי קוד צייןל יש
 'ד

 מטבע סכום

 רכוש 

 

       

 

309 ,313 ,314 ,316 ,328 

 

ציוד קל, מכולות, 
 משרדים 

      

       



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כיסויים

ציוד מכני 
 הנדסי)צמ"ה"(

      

 צד ג' רכוש צמ"ה 

 

 צ"ג גוף צמ"ה 

    1,000,000 

 

4,000,000 

 ₪ 

 

 ₪ 

 

302 ,304 ,307 ,309 ,
312 ,315, 321 ,322 ,
328 ,329 

 

 אחריות מעבידים

     

20,000,000 

 

 ₪ 

 

304 ,309 ,319 ,328 

 

 אחריות המוצר

     

8,000,000 

 

 ₪ 

 

302 ,304 ,309 ,310 ,321 
 חודשים 12 – 332, 328, 

      אחריות מקצועית

4,000,000 

 

 ₪ 

 

301 ,302,303 ,304 ,309 ,
321 ,325 ,326 ,327  ,
 דשיםחו 12 – 332, 328

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 

069 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי  האישור למבקשעה הוד משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 2ח'נספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :         

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                          "(החברה" :להלן)

 מאחריות מתן פטור הנדון:  הצהרה על 

-מכבים-חוזה _____/ ___ לביצוע השלמות פיתוח בשכונת מורשת בעיר מודיעין
 רעות

 הנדסי אשר בבעלותי ו/או בשימוש   הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני  א.
 נים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט שבנדון.לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתק

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:   ב.

ו/או  םו/או מנהליהו/או את רמ"י ו/או את עיריית מודיעין מכבים רעות הנני פוטר את החברה  .1

ר לעיל אשר ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמו םעובדיה

מובא לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל אחריות  .2

יל ומוותר על שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לע

 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין  .3

י ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור נזק לגוף ולרכוש של

לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת 

 ולמעט כנגד חברות שמירה. למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

י משנה המועסקים על ידי, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלנ .4

ו/או את רמ"י ו/או  לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או

ו/או מנהל ו/או  םו/או עובדיהמנהליהם לרבות  ןמי מטעמו/או את עיריית מודיעין מכבים רעות 

 משפטיות. מפקח העבודות בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות

  ונביא במידהכי  רעות מכבים מודיעין עיריית אתכלפי ו י"רמכלפי , כלפיכם מתחייבים הננו .5

  חובה שיש ה"צמ כלי כולל לבטחו חוקית חובה שיש כלשהוא מנועי רכב כלי הפרויקט לאתר



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  לכלי קיימים כי תחילה נוודא אנו(, משנה קבלני או/ו ספקים באמצעות לרבות) לבטחם חוקית

  רכב מכלי שיגרם ו/או נזק רכוש גוף פגיעת/ גוף נזק בגין תביעה וכל כחוק חובה ביטוח אלו כבר

  דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו יחול, אלה

 .ביטוחיכם של שיתוףו/או  רעות מכבים מודיעין ירייתו/או מע י"רממ או/ו מכם

 

_________________________                
                    הקבלן המצהירחתימה ושם 
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 3ח'נספח 
 

 __________תאריך :         

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום  ,אני מאשר בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, עבודות 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30"צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  על .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 סיפו על האמור לעיל.דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יו

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 01/2020 מס' פומבימכרז 
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 מורשתשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 ' טנספח 

. 

 
 :כללי .1

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 1.1
הקבלן מתחייב למלא את כל ההתחייבויות בנספח זה,והן מהוות חלק בלתי נפרד  1.2

 מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

כל הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי נספח זה,ואשר לא תוקנה  1.3
ובכל מקרה תוך  ל המזמין כי קיימת ההפרה,תוך התקופה שתקצב בהודעה בכתב ש

תחשב כהפרה  )שבעה( ימים ממועד משלוח ההודעה על קיום ההפרה, 7תקופה של עד 
יסודית של ההסכם,המזמין יהיה רשאי לקבל את כל התרופות המגיעות לו על פי 

 ההסכם בין הצדדים ועל פי הוראות הדין,בגין הפרה יסודית.
 

 בניה":מנוי קבלן ראשי "מבצע ה .2
באזור שהועבר לתחום במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרוייקט  .2.1

גם על כל היבטי הבטיחות השונים  יבצע,יספק ויהיה אחראיובתפקידו זה אחריותו 
 ובכללם היבטי שלום ציבור.

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
או  4, עד השלמה סופית של הפרוייקט ואיכלוס )עד קבלת טופס  1988התשמ"ח 

 תעודת גמר(.
בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט והוא ישא בכל החובות  .2.3

 המוטלות בתקנות הבטיחות,ובכל תקנות או דין אחר כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 אחריות מנהל העבודה: .2.4

 קיום  ישגיח,יפקח ויוודאדין. מנהל העבודה מבצע הבניה ימנה מנהל עבודה כ
שמבוצעת באתר  ויהיה נוכח כל זמןומילוי כל סידורי ונהלי הבטיחות באתר 

 .עבודה

 .מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה 

  אם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה
בצע הבניה מנהל עבודה כדין נוסף למשמרת שניה )המנוי עפ"י יתמנה על ידי מ

 (.3.3סעיף 
 

 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה: .3
מינימום הנדרש הינו -מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר .3.1

X 2 .ביקורות בשבוע 

יחות של המזמין אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר ליועץ הבט .3.2
 להלן. 6עפ"י סעיף 

מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי  .3.3
(,העתק מטופס זה יועבר ליועץ הבטיחות  155אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 

 להלן.  6של המזמין,עפ"י סעיף 
 חובת ניהול הבטיחות: .3.4

בדים ,ציבור משתמשי הדרך , עוברי בהיבטי שמירה על בטיחותם של העו 3.4.1
 אורח ואחרים .

 
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4
 את המרכיבים הבאים: גם על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת .4.1

הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר  .4.1.1
 ובחברה.
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ים, ובקרת סיכונים פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונ .4.1.2
הכוללות, לכל הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים 

)באמצעות סקירה מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת 
 סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.

ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או פ .4.1.3
 י ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדםהוראות בטיחות לגב

פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם  .4.1.4
כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי  –לעבודה בטוחה 

ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות  הדרכות, מועדי ההדרכות
 י תפקידים בנושאי הבטיחות באתר.של ממלא

פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע  .4.1.5
 / שבוצעו.

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע . .4.1.6
דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות  .4.1.7

עובדים בגובה  ,בוני פיגומים, מנהלי עבודהחשמלאים, : הסמכות, כגון
 . וכדומה

פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי,  .4.1.8
 תאונה, וכמעט תאונה.

 –פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות  .4.1.9
 מדווחים.   כולל למי

לני משנה, שנועד להבטיח כי אף פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קב .4.1.10
 פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.-הם עובדים על

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .4.1.11
פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית  .4.1.12

 הבטיחות.
 
 

 :מבצע העבודה מתחייב .4.2

שיש בה  ת עבודה ספציפית מורכבת,כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימ .4.2.1
תוכן  סיכונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתכנית הבטיחות הכללית,

 תוכנית בטיחות נפרדת לאותה משימה.

כי אם יתוכננו פתרונות הגנה היקפית קונסרוקטיבית ,יועברו תכניות אילו  .4.2.2
קומית לאישורו של המתכנן ,יועץ הבטיחות של המזמין, וכן מול רשות המ

 )באם ידרש לכך(
ימים ממועד  10להעביר העתק גם לידיעת יועץ הבטיחות של המזמין ,תוך  .4.2.3

 השלמתה. 
ולעקוב אחר שינויים  ובדרישות תקנים מחייבים, לעמוד בכל דרישות כל דין, .4.2.4

 בדרישות רלוונטיות.
ויהיו  יתועדו, כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, .4.2.5

והאחריות לכל אלה מוטלת במלואה  י עניין על פי הצורך באתר,זמינים לבעל
 בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר. על מבצע הבנייה ומנהל העבודה,

 
לבדוק מעת  אף שאין לו כל התחייבות, בידי יועץ הבטיחות של המזמין ,הסמכות, .4.3

ן לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי העניין )אם כך יחליט(. הקבל
ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש על ידו לצורך כך או  מתחייב לשתף פעולה עם היועץ,

 לאפשר לו לבקר באתר לפי ראות עיניו.
 
 

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה: .4.4
 הערה:
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הינם  4הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן בכל חלקי סעיף 
 . מינימליים

ני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות הערכת הסיכונים לפ
והמניעה. הביצועים הנדרשים להלן אינם באים במקום דרישות הדין אלא בנוסף להן, 

 גוברות הוראות הדין. בכל מקרה שבו יש סתירה,
    

 גהות: .4.4.1

 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. – עזרה  ראשונה 
 להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. יש 25אם מספר העובדים יעלה על 

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה. – מי שתיה 

 יותקנו שרותים זמניים באתר  -שרותים 

 יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן גם מפגעי מזג האויר  -מקום אכילה
 לנוחות העובדים.

 
 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .4.4.2

 קבלניםים מטעמו ו/או הקבלנ מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו, .4.4.2.1
המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים  אחרים

 על פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה לרבות:
 נעלי בטיחות ומשקפי מגן. כובע מגן,-ציוד מגן בסיסי .4.4.2.1.1
חומרים  כוויות, כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך, .4.4.2.1.2

 התחשמלות(. כימיים,
 הגנת עיניים. .4.4.2.1.3
 שמיעה.הגנת  .4.4.2.1.4
 הגנת פנים. .4.4.2.1.5
 הגנת ידיים ורגליים. .4.4.2.1.6
 הגנה מפני נפילה מגובה. .4.4.2.1.7

 
לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול  באחריות מבצע הבניה, .4.4.2.2

 הבטיחות לרבות:
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .4.4.2.2.1
 מאווררים לייבוש ופיזור ריחות. .4.4.2.2.2
 מטפי כבוי אש. .4.4.2.2.3
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .4.4.2.2.4
 אמצעי גידור וחסימה. .4.4.2.2.5
קירות מסך  אמצעי הגנה מיוחדים למערכות פעילות, .4.4.2.2.6

 כניסות ויציאות של באי הקניון. קבועים,
 

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין  .4.4.2.3
 ותקני, עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.

 
 

 הדרכה עובדים ומנהלים: .4.4.3
רכות לכלל מבצע הבנייה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הד .4.4.3.1

 העובדים.
 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .4.4.3.2
באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבנייה על חשבונו מתורגמן לשפות  .4.4.3.3

 זרות לרבות:
 הדרכה בסיסית. .4.4.3.3.1
עבודות  הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל, .4.4.3.3.2

בטיחות בעבודה בסביבת סיכונים  עבודות חפירה, בגובה,
 כימיים וכד'(.
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 בעלי תפקידים.הדרכת מנהלים ו .4.4.3.3.3
יבצע מבצע הבנייה הדרכות משלימות בעצמו,  בנוסף להדרכה, .4.4.3.4

 הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
 

 כשירות ציוד: .4.4.4
 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 .פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה 

 .חוק החשמל 
 .תקני מכון התקנים הישראלי 

     .תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה 

 יוודא גם:    מבצע הבנייה 
 

שהציוד שבו ייעשה שימוש יהיה תקין ועומד בכל דרישות כל תקן  .4.4.4.1
 רלוונטי.

שימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך ליועץ הבטיחות  .4.4.4.2
 מטעם קב' עזריאלי.

שכלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י  .4.4.4.3
 חשמלאי מוסמך.

יצוייד בהתרעה קולית לנסיעה  כולל מלגזה, שכל כלי רכב מכני, .4.4.4.4
 לאחור.

 
 לימוד ויישום לקחים: ניתוח, דיווח, "כמעט ונפגע",טיפול, תאונה, .4.4.5

 לצורך סעיף זה: "תאונה" כוללת גם, .4.4.5.1
 כל אירוע בו נפגע אדם  .4.4.5.1.1
 ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד. .4.4.5.1.2
 יש לדווח על תאונה לגורמים הבאים: .4.4.5.1.3

 .מיידית למנהלים האחראיים 

 ידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.מי 

 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 

 .לדווח בכתב לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 
 

 "כמעט ונפגע": 4.4.5.2                             
 אולם היה פוטנציאל  תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש, 4.4.5.2.1                 

 לפציעה או לנזק.                                 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

 .למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים 

 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 
 

 מערכת הפקת לקחים  4.4.5.3

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה  4.4.5.3.1
יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים 

 ות אירועים נוספים.ויישמו את הלקחים למניעת הישנ
 ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים. 4.4.5.3.2

 
 
 

 כללי: .4.4.6
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לרבות   אינו גורע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים, 4האמור בסעיף 
הבטים הקשורים  באפשרות פגיעה בשלום הציבור , משתמשי הדרך 

 . האתר ובתוכו בסביבת
מוזכרות בסעיף זה. מבצע הוראות כל דין ותקנות אחרות שאינן כלולות או 

הבניה אחראי למלא את כל ההוראות בכל הוראות הדין והתקנות העוסקות 
 או קשורות לבטיחות בעבודה, והמופיעות בדרישות כל דין.

 
 קבלני משנה: .5

 קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית .5.1
ומוסמך  בבטיחות העבודה גם על ידם,ומבצע הבנייה אחראי על מילוי כל הקשור 

ליתן להם כל הוראה והנחייה כפי הנחוץ לצורך הבטחת וקיום כל הקשור בבטיחות 
 העבודה.

 המזמין אינו אחראי ולא יטפל בקבלנים אלו בכל הקשור לנושאי הבטיחות השונים. .5.2

 

  :הקבלנים מטעם המזמין  .5.3
הפרוייקט עבודות שונות החברה תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים שיבצעו במסגרת 

ומלאכות ועבודות גמר שונות )כולן או חלקן( ולקבוע כי קבלנים כאמור יפעלו כקבלני 
משנה של מבצע הבניה )קבלנים שהמזמין יקבע כי יהיו קבלני משנה כאמור יכונו 

 להלן "קבלני המשנה" או "קבלן המשנה"(:
 ע"י המזמין.       זהות קבלני המשנה ותנאי ההתקשרות איתם יקבעו בלעדית 5.3.1

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא מבצע הבניה אחראי בלעדית וישירות             
 לתיאום עבודות קבלני המשנה ובכלל זה לעמידה בלוחות הזמנים שיקבעו              
 בהסכמים איתם ובהסכם זה.            
 כל המערכות והמלאכות שיבוצעו ע"י כן יהא מבצע הבניה אחראי לתקינות             
 קבלני המשנה.            

מבצע הבניה יספק לקבלני המשנה את כל השירותים הנדרשים לביצוע  5.3.2
נקיון  חשמל, מים, שמירה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, עבודתם לרבות,

הנהלת עבודה וכו',  סימון ואיתות, שינוע, פיגומים, מחסנים, ופינוי פסולת,
 הא אחראי לכל היבטי הבטיחות הרשומים בנספח זה מול קבלני המשנה!וי

 
 יועץ הבטיחות/יועץ: .6

המזמין מינה יועץ בטיחות בפרוייקט שיהיה רשאי לוודא כי אכן קיימת מערכת  .6.1
 לניהול הבטיחות של מבצע הבנייה.

באספקת תיעוד  מבצע הבנייה מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הבטיחות ככל שיידרש, .6.2
 מסמך שיידרש בנושא ניהול הבטיחות ליועץ הבטיחות.וכל 

יועץ הבטיחות יערוך סיור באתר ויעמוד על מצב הבטיחות באתר, יקצה לכך מבצע  .6.3
 הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

 על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מיועץ הבטיחות באחת הדרכים הבאות: .6.4

 אישור על ביצוע כנדרש. .6.4.1

 ומנומקת.הסתייגות כתובה  .6.4.2

בסמכות, יועץ הבטיחות ,עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר, במידה ועפ"י  .6.5
הוא מוצא כי קיימת סכנה לפגיעה בבריאות או בחיי  שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,

 אדם.

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר  .6.6
 רוט להלן:דיווחים ליועץ הבטיחות עפ"י הפי

 תוכנית בטיחות של האתר. –טרם פתיחת האתר  .6.6.1

ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות של מבצע  –דו"ח חודשי  .6.6.2
 הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.

 פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות. –דו"ח חודשי  .6.6.3



 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תקופתיות באתר ואופן הטיפול תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות  .6.6.4
 בליקויים אם התגלו.

ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס  .6.6.5
 היישום שלהם בשטח.

 סטטוס יישום הערותיו של היועץ. -דו"ח חודשי  .6.6.6

 

 בקרה ניהול ופיקוח  .7

 מעובדיו מי על ידי למזמין שמורה הזכות לקנוס הקבלן בגין עברות בטיחות המבוצעות  .7.1

המזמין באמצעות מפקחי הבניה מטעמו / יועץ הבטיחות מטעמו יתעדו עברות בטיחות  .7.2
 הקבלן על ידי המבוצעות 

 
 

 לוח קנסות להיבטי בטיחות בעבודה
 

 סמכות להטלת הקנס גובה הקנס מהות המפגע מס'
 ווסט(. נעלים, אי שימוש בציוד מגן אישי )כובע, 1

 
  לפריט₪  150

  לפריט.₪  150 כפפות(. עודי )משקפים, מסכה,ציוד מגן י 2
עב' בגובה ללא נקיטת אמצעים הנדרשים בתקנות  3

 למניעת נפילה.
500 ₪  

 פיגומים/טפסות שלא עפ"י התקנות 4
 

350 ₪  

 אי מניעת נפילת חפצים מגובה. 5
 

350  ₪  

 אי נוכחות מנ"ע באתר. 6
 

1,500  ₪  

 עפ"י התקנותטיפול וחיבור מערכות חשמל שלא  7
 

350    ₪  

רשיונות/תסקירים/הסמכות שאינם בתוקף לציוד מכני  8
 קולטי אויר ומכונות הרמה. הנדסי, עגורנים,

 

350  ₪  

  ₪  500 אי ביצוע ביקורות ממונה בטיחות כנדרש. 9
 שימוש בכלי עבודה פסולים: 10

 )דיסקים/ערכות ריתוך/פטישונים וכד'(.
250  ₪  

 כלי צמ"ה: 11
 הסעת עובדים.-
 צופר התרעה.-

350  ₪  
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 לפיתוחהחברה הכלכלית   חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 01/2020' מס פומבי מכרז

 פיתוח השלמות לביצוע

 מורשת בשכונת

 רעות-מכבים-מודיעין בעיר

 

 

 'י נספח

  

 שינויי לביצוע קבועים ומחירים סעיפים טבלת
 יזמים

 

 

 

 


