
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
 

  



 1נספח ג'
 

 תנאים מיוחדים

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 

 יש לקרוא יחד עם תנאים מוקדמים של המפרטים הטכניים המיוחדים.

במפרט הכללי או פרקים רלבנטיים  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 אחרים לו. 

 

 ומגבלותיומיקום האתר  .א

 7 ועמק זבולון ברחובבעיר מודיעין,  טח הבריכה העירונית שבצמוד  ובהאתר ממוקם  

 מגבלותיו.והקבלן מצהיר כי ביקר באתר והוא מכיר את אופיו  1חלקה , 5872)גוש 

 תיאור העבודה .ב

ת בטון חלקו מקורה בתקר  ,מ"ר 530העבודה כוללת הקמת מבנה חד קומתי בשטח של  .01

 קונסטרוקצייתעם סיכוך פוליקרבונט אשר נשען ע"ג  וחלקו בקירוי קל קונבנציונלית

 .פלדה

המבנה כולל בריכה מקורה ומחוממת, מרחב מוגן מוסדי, לובי, חדרי מלתחות שירותים,  .02

 , וחדרי טיפול.יהאדמיניסטרצמחסן 

 בחלק משטחו התחתון של המבנה מבוצע חדר מכונות תת קרקעי הכולל חצר תפעולית,  .03

 מ"ר ,מונגש במעלון +מדרגות. 80וחדר  סינון ראשי, הנ"ל בשטח של כ  כימיקליםחדר 

הפיתוח ההיקפי סביב המבנה כולל מערכת שבילים הסובבת את המבנה וגינון עדין )לא  .04

אינטנסיבי( המשתלב עם הגינון הקיים בשטח הפרויקט ) מרכז הספורט העירוני(, עם 

 יות.חיבור לתשתיות מים ביוב וניקוז עירונ

בתחילת העבודות לקבלן יימסר היתר בנייה על נספחיו, נספח בטיחות אש, דרישות כלליות  .05

 עסק , רשימת אישורים אותם מחויב הקבלן לספק. ןלרישיו

באחריות הקבלן להשלים ביצוע בהתאם להיתר בנייה ולהשלים הגשת כל האישורים  .06

 עסק ןרישיועל פי היתר בנייה ולקבלת  5, טופס  4הנדרשים לקבלת טופס 

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר  .07

 אכלוס במועד סיום הפרויקט.

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו',  .08

 במועד הנדרש ע"י הרשויות.

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים  .09

 לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 ל כלול בהצעת הקבלן.עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ" .10

 

 

 

 



 

 בדק ותיקונים .ג

בכל מקרה שלא נאמר אחרת בחוק המכר, במכרז זה תהיה תקופת הבדק  .01

 והתיקונים )אחריות( כדלקמן:

לעב' בנייה ועב' גמרים אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר   

מתן תעודת הגמר או שלוש שנים מתאריך  –המכרז  מסמכי   

 תעודת השלמה.

a.  שנים מהתאריך הנ"ל. 10 לעבודות בידוד ואיטום 

b.   שנים מהתאריך הנ"ל. 5לעבודות נגרות, מסגרות ופרזול 

c.  12בפרק  למפרטלעבודות אלומיניום בהתאם . 

d.  שנים מהתאריך הנ"ל. 10לעבודות אבן 

e.  ,לעבודות מערכות לרבות מז"א, אינסטלציה, חשמל, ביטחון

 שנים 2 –תקשורת 

f. שנים 2 –ות לעבודות מערכות בריכ 

g.  לפי חוק תכנון והבנייה. –לעבודות שלד ומסגרות חרש 

h.  שנים 3 - גנרטור 

i.  שנים 3 –מערכת פתיחה/סגירה לחלונות עשן 

עם תום תקופת הבדק והאחריות יערוך הקבלן על חשבונו ובנוכחות נציגי המזמין  .02

 מבחן פעולה כללי של כלל המערכות ובמידת הצורך יביא את המתקן למצב תקין.

 הקבלן יימסר למזמין לאחר תקופת האחריות במצב פעולה תקין לחלוטין.

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת גמר לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר  .03

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול -תעודה כזו

או יוחלף שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן 

ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של 

 המזמין.

 

 תקופת הביצוע , לוחות זמנים, שלבי ביצוע הסדרי תנועה וגישושים .ד

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על   9הקבלן יסיים את העבודה לאחר  .א

 ידי המזמין אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן.

התקדמות העבודה וקבלת היתרים לשלבי הביצוע ככול שיידרשו הינם באחריות  .ב

בלעדית של הקבלן. על הקבלן יהיה לטפל בהשגת ההיתרים לעבודה עפ"י דרישת 

הנדס תנועה, תכנון, אספקה והצבה של הרשויות כולל, במידת הצורך, העסקת מ

תמרורים, שלטים, תאורה וכל שיידרש. כל ההוצאות בגין השגת האישורים וביצוע 

 ההוראות המיוחדות הינם על חשבון הקבלן.

הקבלן חייב בתיאום עבודתו עם כל גורם או קבלן אשר יוגדר על ידי המזמין. כל  .ג

 תוספת ו/או פיצוי כלשהו.האמור לעיל לא יזכה את הקבלן באפשרות לבקש 



מזג אוויר קשה, שביתה בנמלי התעופה והים, סגר בשטחים או לוחמה בעצימות  .ד

נמוכה, אינם מהווים עילה לפיגור בלוח זמנים ולא יוכרו כ"כוח עליון". תכנית 

העבודה ולו"ז המשולבים בהסדרי תנועה בזמן הביצוע המפורטים בהמשך, יקבלו 

ח, אשר רשאי לדרוש שינויים כדי להתאימם תוקף רק לאחר אישור המפק

לדרישות המזמין מזמן לזמן. על הקבלן להביא כל הנאמר לעיל בחשבון, בעת 

תמחור הצעתו מאחר ולא תוכר כל דרישה או תביעה לתוספת או פיצוי או בתשלום 

 נוסף בגין עמידה בתנאים אלו ובדרישות המכרז בכלל.

 

 

 

 

 דות במשמרות.עבודות לילה, שעות נוספות ועבו .ה

על הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוחות הזמנים ללא עבודות  01

לילה, גם אם לצורך כך יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת. במידה 

ולדעת המזמין, קצב הביצוע אינו מספיק לעמידה בלוחות הזמנים, תהיה חברת 

תוספת משמרת עבודה לא תזכה המזמין ראשית לדרוש הוספת משמרת עבודה. 

 את הקבלן בתוספת התשלום.

 .עבור שעות אלה תשלום נוסף הקבלן לא יקבל 02

אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה  03

באחריותו של הקבלן לקבל את האישורים הדרושים ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות 

תאורה מתאימה לעבודות לילה, למעט הוצאות  הדרושים לעבודה בלילה, לרבות

 למשטרה שישולמו בנפרד.

עבודות לילה במידה ותאושרנה, תהיה מוגבלת בשעות והקבלן יצטרך לבצע  04

עבודות בשלבים. הקבלן לא יוכל לטעון על פיצול עבודה ו/או חוסר אפשרות לניצול 

 כלכלי של הכלים והעובדים.

 

 עבודות בשטחים מוגבלים .ו

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ובזמן העבודות תתבצע עבודה בכבישים   01

הסמוכים ובמדרכות הסמוכות לפרויקט ע"י אחרים. התיאום מול הגופים 

 האחרים הנ"ל יתבצע ע"י הקבלן.

הקבלן נדרש לתת דגש  לכך שהעבודה מתקיימת באתר  ספורט ונופש  פעיל  ועליו  02

 פגיעה  במשתמשי המתחם . להקפיד  על הפרדה מוחלטת ומניעת

 נזק שייגרם לסביבה יחול על הקבלן. כל 03

על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים  04

 הנדרש.

במקביל לשיפוץ הכבישים ההיקפיים התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה ועבודה  05

על כל האילוצים והמשמעויות הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת  ע"י אחרים

 עבודה לא תימדד לתשלום בנפרד.ה. לא יינתן בשל כך שום פיצוי והפאושלית



 

 עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן  בזמן הביצוע: .ז

על הקבלן לתכנן, לארגן  ולתאם  עבודותיו, כך שיתבצעו בהתאם ללוח הזמנים  01

מאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן  כך שהקבלןהמאושר, תוך כדי 

יאפשר גם ביצוע עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא שטח 

 במקביל לעבודת הקבלן.

על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי  02

קבלנים שונים התשתית ועם הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם 

העובדים או שיעבדו באתר. מובהר בזאת, כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון 

עבודותיו ולוח זמנים את האפשרות של עיכובים בביצוע עבודות משלימות ע"י 

אחרים או עקב אילוצים חיצוניים או אחרים, הנחיות המשטרה וגופי בטחון 

לוחות זמנים או לפיצוי עקב  וחירום וכו'. לא תוכר תביעה של הקבלן להארכת

 עיכובים כאלו.

 על הקבלן לקחת בחשבון את כל מרכיבי הבטיחות ההכרחיים במצב הביצוע הנ"ל. 03

 

 סילוק עודפי עפר ופסולת .ח

כל פסולת וכן כל חומר אחר לרבות עודף פרוק והריסה, עודף חפירה/חציבה ו/או  01

האתר, אל מקומות מהחפירות שיקבע ע"י המפקח תמוין ותסולק אל מחוץ לשטח 

 שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך.

השגת ההיתרים, תשלום  וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של  02

תמורה הכוללת )הפאושלית( שתוצע ההקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. 

בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או  תכולל על ידי המציע

עודפי העפר למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות 

 מדרישות הגורם הזה.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה לרבות תשלומים על שימוש בחומר במידה ויידרש  03

 לתשלום נוסף בגינם.בכך יהיו על חשבונו של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי 

הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י  04

ומידה ולא קיים אתר  כזה על הקבלן להעביר  הרשויות  ואת דרכי הגישה אליהם

 את הפסולת לאתר  מורשה  הכל על חשבונו  .

פי תנאי  על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על 05

 הרישיון.

על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על כמויות שפיכת החומרים באתרים  06

 המורשים.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה כולל תמלוגים ושימוש בעודפי עפר במידה ויידרש  07

 לכך יהיו ע"ח הקבלן .והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור זה.

קבלת אישורים של העירייה ומח' לאיכות הסביבה בפרט בהקשר לעודפי  08

חפירה/הריסה/פרוק הינם באחריות המלאה של הקבלן. כול בעיה אשר תתעורר 



בהקשר לקבלת אישור של מח' איכות הסביבה תחייב את הקבלן לשאת במלואה 

בלת עד לק שיידרשוהאחריות לרבות תשלומים / אגרות / עבודות נוספות ככול 

 אישור העירייה ואישור מח' לאיכות הסביבה בפרט.

 

 ניקיון השטח תוך כדי הביצוע ובגמר הביצוע .ט

 אתר העבודות( – 2)יש לקרוא יחד עם מפורט בנספח 

במהלך ביצוע העבודות יידרש הקבלן לפנות את הפסולת הנוצרת באתר כך שבסוף  01

 יום העבודה לא תמצא כל פסולת באתר.

יעמוד בדרישה זאת, רשאי המפקח להורות לכל גורם אחר במידה והקבלן לא  02

תקורה  20%לבצע את סילוק הפסולת ולחייב את הקבלן במלוא העלויות ובתוספת 

וזאת בנוסף לסנקציות אחרות שהוא יהיה רשאי להטיל על הקבלן )ראה קנס בגין 

 אי ביצוע הוראות(.

קח, יהיה על הקבלן באופן שוטף, וכן מידי פעם על פי הוראה מיוחדת של המפ 03

לנקות היטב את השטח על ידי סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש 

בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק 

 מבני עזר זמניים לשביעות רצונו של המפקח. צריפים,

יקיון בגמר העבודה הקבלן יבצע ניקיון יסודי של המבנה באמצעות חברת נ 04

 מקצועית.

גידור לרבות אספקה, התקנה, תחזוקתו השוטפת של האתר והמתקנים למשך כל  05

התקופה בה הקבלן הינו הקבלן המבצע של הפרויקט. תחזוקה על פי דרישות 

הרשויות יבוצע הינה באחריות הקבלן. למזמין שמורה הזכות לדרוש מהקבלן 

פת הגידור ככל שהנ"ל יידרש העתקת הגידור או הוס -ללא תוספת תשלום  -לבצע 

 לפי תנאי העבודה ועל פי הוראת המפקח. תוואי הגידור הוגדר במסמכי המכרז.

מ' לפחות,  2.0הגדר תהיה אטומה, עשויה מפחי "איסכורית" חדשים בגובה  06

פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם  נסמכים על קונסטרוקצית

המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה לדרישות 

 הבטיחות המחמירות ביותר ולהנחיות הרשות המקומית.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם  

לא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש על להתקדמות העבודה, וזאת ל

 מערכותיהם.

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה והולכי  

 רגל, אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. השערים יהיו מפלדה צבועה.

ים עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת מבנ 

וגדרות וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן 

 לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

פירוק וסילוק של גידר זמני ו/או גידור בטחון יבוצע רק באישור מראש של  07

 המפקח.

 



 הגנה מפני מים והתחשבות בתנאי מזג האוויר .י

 זרימת מים ונזקי הצפות.הגנה מפני שיטפונות, נזקי  01

על הקבלן לדאוג להגן על עבודותיו כך ששטחי  0

העבודה לא יוצפו ולא יפגעו במי  גשמים   ו/או 

במים, ביוב, דלוחים או נוזלים אחרים שמקורם 

 בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

כמו כן אחראי הקבלן לכך שלא ייגרמו עקב  1

כים, ונכסים עבודותיו, נזקים לצד ג', לדר

 קיימים.

לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו עבודות הגנה  2

והסדרה, סוללות חסימה, תעלות הגנה והטיה, 

כל הדרוש כדי  -בורות עבודות שאיבה, וכיו"ב 

לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה 

וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים 

 אחרים.

כולל כל ההגנות תכנון החפירות והתעלות,  3

הנדרשות, ביצועם והפעלת משאבות וכל אשר 

יידרש למניעת שיטפונות ופגיעה באזורי 

העבודה, בדרכים ונכסים קיימים ובנוחות 

 הציבור.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן  4

אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם 

לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על 

 ונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.חשב

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני 

השפעות אקלימיות כגון: סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי 

 בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון  5

 ום.הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשל

 מניעת נזקים עקב תנאי מזג אוויר. 02

לא תבוצענה עבודות בתנאי מזק אוויר העלולים לפגוע בטיב המלאכה  .א

 ו/או בטיב החומרים ו/או בטיב המוצר הסופי.

לא תבוצענה עבודות בתנאי מזג אוויר העלולים לגרום לסכנות  .ב

 בטיחותיות.

על ידי מנהל  האמור לעיל לא חל על עבודות שיוגדרו על ידי המזמין ו/או .ג

הפרויקט כדחופות ושמטרתן לטפל בהסרת מפגעים בטיחותיים שהקבלן 

 נדרש לכך על ידי מנהל הפרויקט במפורט לבצע בתנאים האמורים.

 



 עבודות שיתוכננו על ידי הקבלן/הצוות ההנדסי שלו .יא

 כללי 01

a.  ,בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט

וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש תיאום, אישור 

לביצוע העבודה, ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים 

וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות 

 העיקריות.

b.  כל ההוצאות הכרוכות בעבודות התכנון שיבוצעו לא ישולם בנפרד עבור

/הצוות ההנדסי שלו וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת על ידי הקבלן

והתמורה , האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל וחלות על הקבלן

תמורה הכוללת )הפאושלית( שתוצע על ידי בכלולה עבור ביצוע כל הנדרש 

 .המציע

c.  מבלי לפגוע בכלליות האמור ובנוסף לאמור בשאר סעיפי המכרז, מובהר

 היתר מדובר, בעבודות הבאות: בזה כי בין

 

הסדרי תנועה לשלבי ביצוע,  ניהול תכנון התנועה והאחריות לקבלת האישורים. 02

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות ומאחזי יד, רמפות זמניות 

ומשטחי עבודה זמניים, תאורה זמנית, רמזורים זמניים: הקבלן הוא האחראי 

וביצוע הסדרי התנועה לשלבי הביצוע, בתאום עם המזמין לתכנון, תיאום, אישור 

 -ובכפוף להנחיות העירייה, המשטרה והגורמים המוסמכים, מנהל הפרויקט וכו'  

 כולל לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות

הסדרי בטיחות באתר: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע הסדרי הבטיחות  03

 תר ככל שיידרש.בא

הקבלן אחראי לתכנון, אישור ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות: דיפונים  04

וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש, לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם ביצוע 

-יד צינורות ומערכות תת-יד כבישים ו/או על-מחפורות )בורות, תעלות( על

 ם.קרקעיות ו/או על יד עמודים שונים ו/או על יד מבנים או חלקי מבנים שוני

הקבלן אחראי לתכנון פלטות וקורות פלדה מערכי פלטות וקורות גישור זמניות:  05

ו/או פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין, כולל מעקות, לכיסוי זמני של בורות, 

תעלות ולגישור זמני שיאפשר מעבר לכלל משתמשי הדרך מעל החפירים ולהתקנת 

לן אחראי לתכנון, אישור וביצוע מערכי הגישור הזמני ולשינועם לפי הצורך. הקב

מערכי הגישור כך שיתאימו לעומסים והכוחות הדינמיים שיופעלו עליהם ע"י כלי 

 הרכב.

בהתאם לדרישות  הקבלן אחראי לתכנון תערובות הבטוןתכן תערובות בטון:  06

. לא תשולם לקבלן תוספת עבור הוספת המפרט  התוכניות וכתבי הכמויות 

 ן, זרזים, מעכבים וכו'.מוספים איזה שהם לבטו



הקבלן אחראי לתכנון, אישור ולביצוע פיגומים, תמיכות, פיגומים, תמיכות:  07

טפסות/תבניות לכל האלמנטים היצוקים באתר, ולכל העבודות ומתקני עזר 

 שונים.

תכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה בכבישים כגון: ביצוע עבודות לילה:  08

ת עפר, עבודות מבנה, עבודות ריצוף, קרצוף, ריבוד, צביעה תשתיות, חציות, עבודו

האם רלוונטי  –והקמת מתקנים סמוך למסעה וכו' כמפורט במפרט המיוחד. 

 לפרויקט זה? במידה ונצטרך ללחוץ על קיצור לו"ז אז כן

 אופן התכנון ורמת התכנון 09

התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה, לפי כל כללי  .א

המקצוע והתקנים המחייבים ובכפיפות להוראות החוק והתקנות מטעם 

 ןניסיוהרשויות המוסמכות, בידי מהנדסים מורשים עפ"י החוק, ובעלי 

בתחום הרלבנטי. העסקת מתכננים אלה טעונה קבלת אישור המפקח 

 מראש.

הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים החישובים  .ב

המתוכננים. החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע, וגם עבור 

 המבנה הגמור והשלם.

כל חישובי היציבות, החישובים הסטטיים  ודפורמציות, יבוצעו באמצעות  .ג

 מחשב. חישובי זיון רך ו/או דריכה יבוצעו באמצעות מחשב.

נות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחריות תוכ .ד

לחישוב סטטי של מבני מוטות )מסגרות( ופלטות בטכניקת האלמנטים 

 הסופיים.

תוכנות מחשב שישמשו לחישובים תהיינה תוכנות מסחריות המבצעות  .ה

 חישובים בכפיפות לפרמטרים ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי.

, ותכלולנה את כל המידות והפרטים ומדויקותברורות  התכניות תהיינה .ו

הדרושים לביצוע העבודה, להנחת דעתו של המזמין. התכניות תהיינה 

משורטטות ע"י בעלי מקצוע מנוסים, והשרטוט יהיה באמצעות מחשב 

 ( בתכנת אוטוקד.PLOTTERותוויין )

י שממונה נתגלו, תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין )או מ .ז

מטעמו על בדיקת התכנון הקבלני ואישורו(, לבין הקבלן )או המתכנן 

מטעמו(, תהיה פסיקתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת לערעור. לפיכך 

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן, הנובעות במישרין ו/או בעקיפין 

 מחילוקי דעות כנ"ל.

"י מנהל הפרוייקט הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע .ח

ללא דיחוי, ויגיש את התכנון המפורט המתוקן כאמור, לבדיקה חוזרת. 

תהליך הבדיקה, התיקונים והבדיקה החוזרת, יימשך כנ"ל, עד שהמזמין 

והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקבלני מתאים לדרישות 

המכרז/החוזה, ומניח את דעתם. רק אז יאשר המזמין את התכנון 

 לביצוע.המפורט 



 האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט. .ט

מערכת התכניות, המפרטים והמסמכים הנלווים, אשר אושרו ע"י  .י

המזמין כאמור לעיל, ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי 

 נפרד מהחוזה.

ים סטים של תכניות הביצוע והמפרט המשל 3יספק על חשבונו  המזמין  .יא

, על חשבונו, קבצים המזמין. בנוסף לכך יספק הקבלן הנ"ל, לשימושו של 

דיגיטאליים של התכניות )בתוכנת אוטוקד( לשימוש המזמין, וכן קבצים 

 דיגיטאליים של המפרט המשלים.

 

 

 תבניות, פיגומים, ווי הרמה, תמיכות וחיזוקים זמניים, דיפון זמני 10

התבניות ליציקות השונות המבוצעות באתר, וכן התמיכות והחיזוקים  .א

הזמניים הדרושים, הדיפונים הזמניים לחפירות/חציבות כלשהן, יתוכננו 

 ע"י הקבלן, ויבוצעו על ידו.

תכנון כל הנ"ל ייעשה בידי מהנדס רשוי ובעל נסיון מוכח בתכנון של המערכות  .ב

 הנ"ל, מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן.

תכנון הנ"ל ייעשה עפ"י כל כללי המקצוע, התקנים הרלבנטיים החוקים ה .ג

והתקנות, ויכלול חישובים סטטיים, חישובי חוזק חומרים, וכן שרטוטים 

ותכניות, ככל שיידרשו לתאור העבודה שיש לבצע. תכנון של דיפון זמני 

לחפירות וחציבות יהיה מתוך הנחה שאסורות תזוזות קרקע כלשהן, 

צי קרקע במצב "מנוחה". כל התכנון הנ"ל יימסר למפקח לפני היינו לח

 ביצוע העבודה.

יחד עם זאת, מודגש במפורש בזה, כי הקבלן נושא לבדו באחריות לתכנון  .ד

ולבצוע של מערכות התבניות, התמיכות והחיזוקים הזמניים, הדיפונים 

הזמניים, למחפורות וכיוב', ככל הנדרש לבצוע פרויקט זה. העובדה, 

בתכנונו לקח הקבלן בחשבון את הערות המפקח אם היו, ואף פעל ש

לפיהן, אינה גורעת מאומה מאחריות הקבלן, ואינה מטילה על המפקח 

 ו/או על מתכנני הפרויקט מטעם המזמין אחריות כלשהי בקשר לנ"ל.

האחריות של הקבלן כאמור לעיל היא אחריות מוחלטת לבטיחות, וכן לנזקים  .ה

 נה, ו/או לצד שלישי כלשהו.כלשהם לחלקי המב

על הקבלן להכין רשימות ברזל ולפיהן להזמין את הזיון לאתר.  –רשימות ברזל  .ו

 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור ביצוע האמור לעיל.

הקבלן אחראי לתכנון מפורט  -תכניות ייצור  -Shop Drawings (SD) -  .ז

הפרויקט ו/או מנהל  דרישת יועצי לפי מדויקותוהכנת תכניות עבודה 

של אלמנטים מיוחדים אשר קיים צורך בפרוט  SDיידרשו הפרויקט. 

אופני ייצור והתקנה ברמת פרוט גבוה יותר מזו שמספקים היועצים. 

 SDיימסרו לקבלן במהלך הביצוע. מודגש , כי תכניות  SD-דרישות ל



יידרשו לעבודות האלומיניום, מסגרות, מסגרות חרש, ריצופים 

יושלמו על ידי הקבלן לפי הערות של המתכננים  SDמיוחדים. תכניות 

 וזאת עד לקבלת אישורם של המתכננים.

 

 בטיחות האתר( – 4בטיחות וגהות )יש לקרוא יחד עם נספח  .יב

הבטיחות בעבודה ולפעול על פי כל על הקבלן למנות ממונה בטיחות מטעמו על פי תקנות 

 הכללים והדרישות בנוגע לכך.  ממונה הבטיחות יאושר ע"י המזמין.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר ולהבטיח 

את שלום הציבור הן של הולכי הרגל, הן של ציבור הנהגים וכן את בטיחות העובדים 

ן, ובהוראות מקצועיות של הרשויות בתחום הבטיחות והגהות ועל פי כנדרש על פי כל די

הוראות המפקח. המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי 

בטיחות וגהות גרועים ו/או לא מתאימים לדרישות המפקח. במידה והקבלן לא יבצע את 

לפי שיקול דעתם ביצוע מטלות  יהיו המזמין/ו/או המפקח רשאים להזמין-הנדרש בהקשר

שונות אצל כל גורם אחר לפי ראות עיניהם ולחייב את הקבלן במלוא העלויות ובתוספת 

 תקורה וזאת בנוסף לסנקציות אחרות שהם יהיו רשאים להטיל על הקבלן. 20%של 

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 

ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. על הקבלן להביא לעובדים 

בחשבון את הצורך בגידור מסביב בגדרות זמניים: לוחות עץ, חביות, מחסומים וכו'. 

כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסכמים )פיקוח, עירייה, משרד העבודה, 

 משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(.

יהיה לספק על חשבונו גשרים ממתכת עם מעקות ומאחזי יד ולהניחם ע"ג  על הקבלן

תעלות פתוחות ומכשולים שונים ע"מ לאפשר תנועה רגלית בטוחה וסדירה להולכי 

 הרגל.

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע, כדי  24כמו כן יהיה על הקבלן להציב שמירה 

 ם גילוי תקלה.לשמור על אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד ע

פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן 

בתשלום נוסף אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של העבודה. במקרה 

שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות )כגון מחסומים, גשרים, תמרורים, סרטים 

דרישות הפיקוח, יספק המזמין בעצמה אמצעי בטיחות ויחייב את אדומים וכו'( על פי 

הקבלן במחירם, אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא 

 במסגרת עבודה זו.

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

לו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים המוגדר. מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפע

כגון קבלני תאגיד המים, בזק, חשמל רמזור ואחרים. בכל מקרה האחריות הראשית 

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

 ממנה.

 שילוט ותמרור 01

מתאימים אשר יבטיחו הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים   

מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, 



שילוט, תאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, שלטים ותמרורי עבודה, וכל סידור 

 ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.

ודה של משרד העבודה ובהתאם העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות בעב  

 להנחיות משרד התחבורה והרשויות.

 חיבורי חשמל ותאורה 02

הספקת חשמל, טלפון ומים לצורכי העבודה יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו. במידת   

הצורך יתקין הקבלן רשתות אספקה זמניות, כולל מונים למדידת צריכה. הקבלן 

אחזקתן במצב תקין ובטיחותי כל  יהיה אחראי לחיבור והקמת הרשתות הזמניות,

תקופת הביצוע  ופירוקם בתום הביצוע. על הקבלן לקבל את נקודות החיבור 

 מהרשויות השונות.

כאמור כל ההוצאות הכרוכות לרבות עבור השימוש והצריכה השוטפת יהיו על   

 חשבון הקבלן.

 כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח  

תבוצענה בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט 

בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת  בזמן ביצוע 

עבודותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן 

 יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.

לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי עבודתו, אין באמור  03

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק  גם אם לא פורטו במפורש בסעיף זה.

 שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.

 

 שמירה על ערכי הנוף והגנות מפני רעש ואבק באתר. .יג

 שמירת הנוף .1

הקבלן לשמור על ערכי הנוף באתר ובקרבתו המידית. אין לפתוח דרכים זמניות על 

ללא   אישור המפקח מראש. אין לעקור עצים או להזיז סלעים ממקומם, אלא אם 

 המפקח התיר זאת מראש ובכתב.

הקבלן יישא לבדו בכל נזק שיגרם עקב אי שמירה על הנ"ל, ויהיה עליו להחזיר את   

חשבונו הבלעדי, לפי הנחיות המפקח או בהתאם להוראות המצב לקדמותו על 

 מחלקת איכות הסביבה.

בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים  -התארגנות מוקדמת להזמנת עצים  .2

 במשתלות, העברה, שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעירייה.

להשגת עצים כנדרש,  בהתארגנות מוקדמתתשומת לב הקבלן מופנית לצורך  .א

מאושרים ע"י שפ"ע וכן ע"י המזמין, לרבות ליווי וביקורת במשתלות ע"י 

אגרונום מוסמך מטעם הקבלן )ועל חשבונו( ומאושר ע"י שפ"ע במהלך 

גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחינת גודלם 

 ומבחינת בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים.

קבלן )ועל חשבונו( יבצע ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, אגרונום מטעם ה .ב

להבטחת טיפולי ההכנה לעצים, אריזתם ושינועם תוך הגנה על העצים 



בעת העברתם לאתר, ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטה 

 והגידול עד למסירה למזמין.

 עתיקות .3

o  ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בפיקוחם של נציגי

 ת במידה ויידרש.רשות העתיקו

o  במידה ובמהלך העבודות יתגלו עתיקות ויהיה

צורך בבירור לגבי ממצאים ארכיאולוגיים, ו/או 

במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע בורות 

או חתכי בדיקה ארכיאולוגיים או ביצוע 

חפירות הצלה ארכיאולוגיים וכו', הקבלן עלול 

להידרש לסירוגין להפסיק עבודותיו בקטע 

מסוים בו יבקשו הארכיאולוגים לברר לגבי 

הממצאים. במקרה כזה עליו לאפשר 

לארכיאולוגים לנקות, לברר ולתעד את 

הממצאים ובמידת הצורך, לפי הנחיית מנהל 

הפרויקט, לסייע לארכיאולוגים בעבודתם בתוך 

שטחי העבודה והסדרי התנועה לביצוע של 

יע עבודות הקבלן, לספק ציוד וכלים ברג'י לסי

 לעבודות החפירות הארכיאולוגיות.

 

 קרקעיים. –מתקנים ו/או תשתיות עיליים ותת  .יד

קרקעיים, לרבות  -בשטח העבודה יתכן וקיימים מתקנים ו/או תשתיות עיליים ו/או תת  

כבלים,  צינורות, מערכות תשתית ומתקנים נוספים. סט התוכניות המתייחסות למיקום 

לאינפורמציה כללית בלבד ואינפורמציה זו אינה מלאה ואינה של המתקנים הנ"ל הוא 

 מדויקת.

על הקבלן לוודא את מיקומם של כל התשתיות )חשמל, בזק, תקשורת, תאורה,  .1

פיקוד/בקרת רמזורים, קווי תשתיות רטובות )מים, ביוב, ניקוז( והמבנים התת 

ותאום עם קרקעיים הקיימים לפני ביצוע העבודות לרבות איסוף אינפורמציה 

הגורמים המוסמכים לרבות ביצוע גישושים. כל הוצאה הנדרשת לקיום שלמותם 

של המתקנים לרבות גילוי, תמיכה, שמירה ו/או העתקה זמנית הנ"ל חלים על 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

 קרקעיים ו/או עיליים. -על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים ו/או תשתיות התת .2

רת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור עבודה בקרבת קווי תקשו .3

מוקדם ובפקוח צמוד של מפקחים מטעם חברות התשתית. כל האישורים 

 והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת  .4

כל האישורים החשמל וכל  האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 

 והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.



עבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם  .5

 תאגיד המים. כל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

-תאום וקבלת אישורים כנ"ל יש לקבל מכל רשות אחרת שבאחריותה צנרת תת .6

 הכבלים. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קרקעית כגון חברת

קבלת האישורים וביצוע התאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבודות המערכות  .7

 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל או אי  .8

 הכרת התנאים הנ"ל.

שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים, רואים את הקבלן  .9

שירותים וחומרים הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות 

 אחרות. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות אלה לכשיידרש.

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי  .10

 פירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.הח

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל,  .11

 קרקעית. -חב' הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל  .12

 אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.ובין 

יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן  .13

מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים 

ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל 

 הוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.ה

 

 הגנה על הציוד .טו

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  .1

ידי הקבלן -אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק -ועל

ד המוכנס לחדרי המכונות ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציו-יתוקן על

ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, -יוגן על

 טיח וכו'. פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

 

 הגנה בפני חלודה .טז

מנת לוודא שכל חלקי -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 01

עיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה המתקן יהיו מוגנים באופן י

שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

 במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים.

 

 רזרבות למזמין .יז



מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  

תמורה הכוללת בהמפקח. עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם 

 .)הפאושלית( שתוצע על ידי המציע

 עבודה בגובה .יח

ביצוע  תכוללהתמורה הכוללת )הפאושלית( שתוצע על ידי המציע שמודגש בזאת  

 העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

 

 הגנה מפני התפשטות אש .יט

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  

וע"פ הנחיות יועץ  921 של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י

 הבטיחות.

 

 אתר העבודה . 2ראה נספח  –אתר העבודה  .כ

 

 מדידות וסימון .כא

כל הנתונים  המופיעים בתכניות המצורפות למכרז זה לגבי נקודות גובה ישמשו  01

כבסיס למדידת הכמויות לעבודות שבחוזה,  אלא אם כן  ערער הקבלן על הנתונים 

קבלת צו התחלת עבודה יקבל הקבלן  מפות יום מצו התחלת העבודה. עם  7תוך 

עדכניות של המצב הטופוגרפי של השטח ונתונים אלו ורק הם ישמשו כבסיס 

 לחישובי הכמויות.

לקשירת הרומים  .B.Mלקבלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא +  02

ומדיה מגנטית הכוללת את פרטי התווית כבישים, קשתות, רדיוסים, זוויות 

 קים. על הקבלן לוודא שברשותו היכולת והציוד לקבלת המדיה המגנטית.ומרח

כל הסימונים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המודדים  

 )להלן תקנות המודדים(. 1998 –)מדידות ומיפוי(, התשנ"ח 

על הקבלן לבדוק ולאשר בכתב את קבלת הצלעון וסגירתו בהתאם לתקנות  03

 המדידה.

אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  04

סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף, 

ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל 

ום לפי דרישת תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן ללא תשל

 המפקח ולשביעות רצונו.

לפי צורך, על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. כמו כן יסמן בשטח את  05

גבולותיהם. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת 

 אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח וללא תשלום.

בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן הקבלן אחראי לשלמות הסימונים  06

בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, עד למסירת העבודה 

 הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.



 תכניות המצב הקיים שימסרו לקבלן ישמשו כבסיס לחישובי הכמויות. 07

המפקח רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת  08

המדידה סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל 

 שהעבודה  בוצעה בהתאם  למידות ולרומים המתוכננים.

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" צמוד שיבצע את העבודות המפורטות  09

המודד  לעיל וכל עבודת מדידה וסימון שנדרש ע"י המפקח לצורך ביצוע העבודות.

זמין לצורך מדידה עפ"י דרישת מנהל הפרויקט לכל תקופת הביצוע, לכל  יהיה

 צורך.

המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י  

תקנות המודדים כל זאת ללא תוספת תשלום, כולל הגשת שרטוטים ממוחשבים 

מתוך סקיצות ולרבות חישובי כמויות המבוססים על קואורדינטות והמצב הקיים 

והוראות עבודה לשינויים ותוספות. כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתוכניות 

 או מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה לגבולות החלקות הפרטיות הרשומות  10

 יחייבו גבולות החלקות הפרטיות הרשומות.

משמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום נקודות הקבע ה 11

 המבנה.

כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל  12

ימים מיום  10-ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ

קבלן קבלת צו התחלת עבודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על ה

להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו 

 ממקומן מסיבה כלשהי.

הכוללת )הפאושלית(  בתמורהכל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות  13

של הקבלן. כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י  שתוצע על ידי המציע

עבודות המדידה וסימון, בין אם הוא מתוארת במפרט  הקבלן וכן עבור ביצוע כל

 ובין אם לא, לא ישולם עבורם בנפרד.

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון  14

 בלתי נכון.

 

 

 התכניות כתב הכמויות והמחירים .כב

 

 התכניות 01

המיועדות התכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד"  01

להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש 

את הצעתו ולהכין לוח זמנים לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת 

הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי 

 , או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.תוהצע



רו לקבלן תכניות מאושרות "לביצוע", ובהן עם תחילת הביצוע יועב 02

עשויים לחול שינויים לא מהותיים והשלמות מהתכניות שהוכנו לצורך 

קבלת ההצעה. הקבלן יבצע את העבודה רק על פי תכניות המסומנות 

"לביצוע".  קביעת הגדרתו של שינוי אם מהותי או לא נתונה בלעדית בידי 

עברו עפ"י קצב ביצוע העבודות המפקח. תכניות המאושרות לביצוע יו

 ועפ"י לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף, לשנות, לבטל או לתת  03

פרוט נוסף בתכניות לקראת הביצוע ותוך כדי הביצוע מבלי שהקבלן יוכל 

 ביצוע נוסף.לתבוע עקב כך תשלום נוסף, שינוי במחירי יחידה או זמן 

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי  (1

 החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם.

בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט  (2

הטכני, בכתב הכמויות ובין התכניות השונות, על הקבלן להודיע 

 יקט ולבקש את הוראותיו.על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרו

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד  (3

 ימים ע"י הקבלן לידיעת מנהל הפרויקט. 7תוך 

למרות כל האמור לעיל, היה כי יתווספו תכניות, לא יהיה בכל השינויים  04

 את הצעת הקבלן. בתכניות ובעבודה, כדי לשנות 

ת הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג הקבלן מתחייב לבדוק את תכניו 05

האוויר והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה 

זה. עליו להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, 

ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את 

 עבודותיו הוא.

ר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך רואים את הקבלן כאילו ביק 06

יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים  14

במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות 

 הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

כל האחריות לעבודות, פרטי לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו  07

הבצוע, לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות 

 הפתחים, לאפשרויות גישה וכד'.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה,  08

תמסרנה לו תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה 

יום  14עבודה יגיש הקבלן רשימה תוך ללא עיכוב. עם קבלת צו התחלת ה

של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר 

 פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל.

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע  09

ם, ושביכולתו העבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים והתיאורי

 לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס.



מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו מדויק  10

והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן 

סים בצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפל

וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג האוויר, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, 

תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות 

 באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע. אויישמתכניות אלה, 

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות  11

התאמות שבין המידות -ל בעבודתו ולהודיע למהנדס על איבטרם יתחי

שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל 

מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא 

במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותיבנה מחדש ע"י 

 הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו.

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת  12

התכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך 

 הסברה, השלמה ושינוי.

תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא.  13

 הקבלן אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו  הקבלן 14

שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים 

 אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

רואים את הקבלן כמי שלקח עובדה זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו  15

בסכום הצעתו או לקבל שום פיצוי או שינוי ולקבלן לא תהיה זכות לדרוש 

עקב התארכות לוח הזמנים הנובעת מהצורך בתכנון מחודש ו/או עדכונים 

ו/או השלמות אלה. המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע ו/או להוסיף תכניות 

 ביחס לאלו צורפו למכרז.

 תשלום עבור תכניות. 16

סטים של  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  01.1.1

תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת 

 עותקים של כל תכנית חדשה או מעודכנת לביצוע. 3חוזה זה, וכן 

הקבלן רשאי לצלם לעצמו ועל חשבונו כל תכנית או מפרט בכל  01.1.2

 כמות.

סט מעודכן של תכניות הביצוע מתוך אלה שנמסרו לקבלן, ישמר  01.1.3

במשרדו שבאתר העבודה, בכל משך  בשלמות על ידי הקבלן ,

 תקופת הביצוע.

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר  01.1.4

 המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.



המזמין, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים  01.1.5

לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות באתר העבודה, 

 שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.בכל 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על  01.1.6

כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך 

 ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, העתק מכל  01.1.7

לידו ע"י מנהל הפרויקט. כל זאת לשם תיאום  תכנית שנמסרה

הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. במקרה שהתגלתה 

סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט או המפקח ולא 

 יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.

הפרויקט רשאי לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע  מנהל 01.1.8

העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה 

דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את 

העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. 

ב על שינוי ביחס לתכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו בשל

 המכרז יחולו הוראות פרק ח' לחוזה.

 

 

 

 תכולת המפרטים 02

o לתכניות ולכתב  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,

הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב 

 הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

o  חשבונו, אלא אם כן כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע ועל

 צוין במפורש אחרת.

o  כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת

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

מזמין העבודה, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של 

 החוזה.

o י יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרט

בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר 

 במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

o  בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל

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

 קבלן באמצעות המפקח בלבד.המזמין, אשר יימסר ל



o  ,עבודות עבור רשויות נוספות לחברת המזמין כגון: בזק, חברת חשמל

 חברות כבלים, יבוצעו על פי המפרטים והתכניות של אותן רשויות.

o  ביצוע עבודה כל שהיא בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר

שהדבר  עומד בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות ובתנאי

 .הפרויקטאושר על ידי מנהל 

 כתב הכמויות 03

הכמויות המופיעות בכתבי כמויות מטרתן לשקף את אופי העבודה 

 העומדת להתבצע. 

מובהר כי  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, 

ואין בהם כדי לחייב את המזמין  והמזמין ישלם לקבלן בהתאם לסך 

 הפאושלית( שתוצע על ידי המציע בלבד. התמורה הכוללת )

 

 

 סעיפים ותכולתם רתיאו 04

אינו בהכרח  -כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  .א

מתאר את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום 

בתכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל 

 הפרויקט.

משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור כתב הכמויות  .ב

 בהם.

 רשימת פריטים ברשימת כמויות .א

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה  .1

. המחירים במפורשוהרכבה ע"י הקבלן, אלא אם נאמר אחרת 

לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום, התקנה, 

יבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת שרות ואחריות, ח

הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה 

 ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה.

כ"אספקה בלבד", מכוונים במפורש פריטים המסומנים  .2

לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו שבאתר הבניה. מחיר "אספקה" 

ישה, הובלה, החסנה, הוצאות ישירות ועקיפות יכלול רכ

 הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.

כ"הרכבה בלבד". מחיר התקנת  במפורשפריטים המסומנים  .3

הפריטים כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות 

עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, תקורה ורווח קבלן עד 

מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר  לקבלת

 תחול על המזמין.



כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים,  .4

אחסונם הזמני ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

 אספקת פריטים .ב

ולבצע המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו  .1

בכך בעצמו סעיף של "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק 

פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה 

כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי 

 הלוואי הכרוכים בהרכבה.

הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין  .2

ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות יספק, לפי סוגים 

הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן לספק, על חשבונו, את כל 

 החומרים מחדש בכמויות הנכונות.

חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם  .3

 עבורם בנפרד.

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה .ג

 תהיה תקפה( שתוצע על ידי המציע התמורה הכוללת )הפאושלית .01

גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים 

משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, 

וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו  -קשתות וכדומה 

 מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל,  .02

תמורה הכוללת ללא תשולם כל תוספת כספית מעבר 

 ..)הפאושלית( שתוצע על ידי המציע

 

 שימוש בשווה ערך .כג

 

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, בנוסף לאמור בהסכם, 

בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט או המפקח ו/או יחולו עליו כל ההוצאות של 

 יועצים מטעם המזמין. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

 

 ((MADE AS"לאחר ביצוע" )עדות )להלן:תכניות  .כד

על הקבלן להכין, על גבי העתקות אור ודיסקטים ובהתאם למפרט האחרון של הרשויות,  

(. התכניות והדיסקטים יוכנו ע"י הקבלן לאחר סיום MADE ASביצוע" )תכניות "לאחר 

העבודה ויסופקו חתומים למפקח ולמתכנן לפני מסירת העבודה. התכניות והדיסקטים 

יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר 

תכנן לרבות גבהי יסודות של גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח והמ



קירות מתוכננים. כמו כן יכללו התוכניות והדיסקטים את המפלסים ומיקומם הסופי של 

 כל המבנים והמערכות, הצינורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח והמתכנן.

תכניות ודיסקטים אלה תהיינה חתומות ומאושרות על ידי הקבלן, מודד מוסמך ומתכנן  

 רלוונטי.

המפקח יהיה רשאי לבקש תכניות עדות לאלמנטים שונים גם במהלך העבודה בפורמט  

 דיגיטלי ועותק קשיח, והקבלן לא יזוכה בתשלום נוסף בגין עבודה זו.

המדידה, הכנת התכניות הדיסקטים העתקות אור וכו', יהיו על  -כל העבודה בסעיף זה  

הינה  MADE AS -. הגשת תכניות ה חשבון הקבלן והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד

 תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והמתכנן.

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל חתומה  

 ומאושרות ע"י המתכנן.

 

 חשבון סופי, תיקי מסירה ומסירת העבודה למזמין .כה

 נהלי המזמין.פורמט הכנת חשבונות ובכללן החשבון הסופי תתבצע לפי  .1

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור מנהל  .2

 להלן תכולת התיקים: -הפרויקט והמפקח בשלשה עותקים את התיקים הבאים 

 תיק חשבון סופי .3

במידת הצורך סקיצות חתומות  חתומות ע"י מודד מוסמך עדותתכניות  .1

 ע"י מודד מוסמך.

 חתומים.ריכוז יומני עבודה  .2

ובהתאם  אישורי מסירה לפי פרוט במסמכי המכרז ודרישות המפקח .3

 לדרישות נספח בקרת האיכות.

ובהתאם  תיק מסירה לפי פרוט במסמכי המכרז ודרישות המפקח .4

 לדרישות נספח בקרת האיכות.

 תיק מסירה יכלול : .4

צבעוניות: הקבלן יגיש תכניות לאחר ביצוע, תכנית לאחר  עדותתכניות  .א

תכנית לביצוע שקבל, עפ"י העיקרון כי מול כל התכניות  כלביצוע מול 

והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור חזרה תכניות מקבילות של מדידה 

לאחר ביצוע, מדודות, ערוכות. העריכה בפורמט ובשכבות בהתאמה 

של העיריה. סוג הקווים, צבע,   GIS -ולמפרט ה לעריכה בתכניות הביצוע

 עובי, סימון, שכבות  יהיה לפי הסידור שבתכניות לביצוע.

בתכניות יצוינו נתוני מדידות שנמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן  .ב

 , ובהם הפרטים של כל מרכיבי העבודות.עדותהתכניות ויכללו ב

מטעם הקבלן ויכללו תחתמנה ע"י הקבלן, מודד מוסמך  עדותתכניות   .ג

אישור מתכנן. את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות לפי 

עפ"י  DWG , PLTבפורמט   CDהנחיות המפקח ויועצים . על הקבלן לצרף 

 פירוט שידרוש המפקח.



על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות  תכניות לביצוע: .ד

 , DWGבפורמט   CD האחרונה בצרוף "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם 

PLT ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה 

 יש לצרף  את המסמכים הבאים: -מסמכים .ה

 היתר בנייה , תיק תאום תשתיות. .א

, לרבות כול האישורים ואסמכתאות הנדרשים  5, טופס 4טופס  .ב

 לפי היתר.

חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת  .ג

 ברשויות. עבודות

החתמת כל המתכננים על התכניות לאחר הביצוע, לאישור  .ד

התאמת הביצוע לתכנון, בצרוף  מכתב נלווה של מתכננים 

המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת 

 התכניות לביצוע.

אישור קבלת העבודה ע"י גורמי חוץ עירוניים )בזק, רשות המים,  .ה

יה , חח"י, ואחרים ככול שיידרשו( עיריות לרבות מחלוקת העירי

 לפי מפרט קבלת עבודות ברשויות.

אישורים מתכננים ביחס להתאמת הביצוע לתכנון ואישור  .ו

 המתכנן כי הושלמו כלל התיקונים והליקויים והביצוע הושלם.

מנהל אישור בקרת האיכות של הקבלן על פי נדרש על ידי  .ז

 הפרויקט והמפקח.

בבירור: תאריך החתימה, שם החותם, מודגש כי בכל טופס יצוין  .ח

 תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה

מדידות הבקרה: יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד הבקרה שהופעל  .ו

 ע"י מנהל הפרויקט בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.

של החציות: יש לצרף תכניות לאחר ביצוע של החציות כולל חתך  A.M .ז

 לאורך וטבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני CD-תיק תיעוד צילומים ו .ח

 עם פירוט מיקום הצילום. ואחרי עם תאריכים. מס סידורי ומפה

בווידאו כולל הקלטת ודו"ח צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ו .ט

 המצורף ומותאם לתכנית שלאחר ביצוע.

יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות  .י

 אורכיות, חציות וחיבורים לקולטנים(

יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות,  .יא

 ובדיקות הבקרה.

בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג יש להכין טבלה מרכזת לכל  .1

הבדיקה, מס' שכבה, מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות 

 הבדיקות שנלקחו.



 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .2

עותק של כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט/  .3

 מפקח.

על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך  .4

 אותו ידרוש מנהל הפרויקט ו/ או המפקח מטעמו. נוסף

התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם  .5

 לנוהלי הרשויות.

השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת  .6

 העבודה.

התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בנפרד. על הקבלן לקחת    

 בעת מתן הצעתו הפאושלית.ל התמורה בחשבון את כל האמור לעיל ולכלו

 מסירת העבודה למזמין .5

הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי, העבודות מוכנות למסירה לגורמים  .א

 הרלוונטיים.

תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו  הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני,  .ב

 כדי לוודא שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, כולל

ראיות לעמידה בדרישות כל התקנים, התקנות והחוקים הישראלים 

הרלוונטיים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות של המפרט הטכני 

 הספציפי.

עם סיום העבודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת  -תיק מסירה  .ג

הפרויקט, ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב הבא )אם קיים כזה(, 

 הכוללים את מסמכי האיכות באופן הבא:תיק/תיקים 

 רשימת תכולת התיק (1

 פרטי איש קשר של הקבלן לתקופת בדק (2

 אישורי מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם. (3

 60תעודת אחריות לביצוע העבודות שלא תפחת מתקופה של  (4

חודשים קלנדריים מלאיים ממועד סיום ביצוע העבודות. להסר 

התקופה המחייבת, על אף האמור בחוזה ספק, תקופה זו תהיה 

הקבלנים. נוסח תעודת אחריות יימסר לקבלן על ידי מנהל 

הפרויקט. ככל ומערכות התאורה ו/או החשמל ו/או המתח 

הנמוך בוצעו על ידי קבלן משנה שאושר על ידי המזמין, יהא על 

הקבלן להעביר כתב אחריות מטעם הקבלן המשנה למזמין )או 

שנים כאמור, תוך מתן  5-קופה שלא תפחת ממי מטעמו(, לת

 אפשרות למזמין לפנות ישירות לקבלן המשנה.

תכניות ומפרט העבודות שבוצעו, הצהרת הקבלן כי ביצוע תואם  (5

את התכניות ואת המפרט.  נוסח ההצהרה יימסר לקבלן על ידי 

 מנהל הפרויקט.



איכות להשלמת כלל התהליכים לשביעות ה בקרתהצהרת מנהל  (6

 ו.רצונ

פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל  (7

האיכות  מטעם הקבלן וריכוז תעודות בדיקה של המעבדה לכל 

 הבדיקות שנעשו, חתום ע"י המבא"ת בהתאמה לפרוגרמה.

דוח מסכם של הביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת  (8

)מנהל בקרת האיכות( הרלוונטי. דוח יכלול ריכוז אי ההתאמות 

 שנפתחו במהלך הפרויקט מאושר על ידי  המבא"ת לסגירתם.

 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. (9

הוראות בטיחות, הוראות הפעלה ותחזוקה עבור מערכות פעילות  (10

כגון מערכות אלקטרו מכניות )חשמל , מתח נמוך וכדומה(, 

אשר הוראות אחזקה עבור חומרים ומערכות שבוצעו. מידע אחר 

 נדרש למסירה למשתמש על פי דרישות מנהל הפרויקט ויועצים.

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר,  (11

 מוצרים שו"ע, מיקום כלונסאות וכיו"ב.

( חתומים על ידי מודד מוסמך ולפי AS MADEתכניות עדות ) (12

 הוראות מסמכי המכרז.

 טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'. (13

טבלאות וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי  (14

 חשמל, תאורה וכו'.

לפי מקצועות, כגון: פלדה,  Drawings Shopרשימת תכניות  (15

 אדריכלות, מסגרות  וכו'.

המסירה שהגיש כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר את תיק  .ד

 הקבלן.

במידה ויימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע מנהל הפרויקט בכתב  .ה

 לקבלן על הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן.

ימים מקבלת תיק  28מנהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  .ו

 המסירה המתוקן והמושלם.

ים נוספים יוציא המזמין לקבלן במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקוי .ז

תעודת גמר / אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים מבין העבודות אשר 

 חייבים לעבור השלמות נוספות.

במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או  .ח

חלקי אשר הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים הרשומים 

 ות הזמן שנקבעו על ידי מנהל הפרויקט.בתוך מגבל

העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור מנהל הפרויקט והגורמים השונים כי  .ט

תוקנו כל הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים 

 השונים והוצאת תעודת גמר סופית ע"י המזמין.



 

 עבודה, ציוד וחומרים .כו

בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש  .01

התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו 

 או בחלקו(.

לפני הבאת החומרים לאתר יידרש הקבלן להציג בפני המפקח אישורי בדיקות  .02

המעידות על עמידות החומרים בדרישות ובתקנים. הציוד אשר לא יאושר על יד 

המפקח, יסולק מן המקום על  ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג 

אשר יאושר על ידי המפקח. על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין 

מכל הסוגים. על הקבלן לדאוג כי במקום יהיו חלקי חילוף או כלים רזרביים 

 הדרושים למקרה של תקלות טכניות.

 פן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות ביצוע.דרישה זו חלה באו 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות  .03

 התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה   

. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו בהתאם  לאותן דרישות, תקנות וכד'

אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן 

 מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים,  .04

אשר בדעתו להשתמש על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים 

בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. לפני הבאת 

חומרים לאתר יציג הקבלן בפני המפקח אישור בדיקות מעבדה המעידות על 

עמידות החומרים בדרישות ואישור בקרת האיכות שלו. בניית דוגמאות של 

 קירות, ריצוף וכדומה תעשה על חשבונו של הקבלן.

כל החומרים אשר הקבלן ישתמש בהם לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח  

ביותר ויתאימו בכל מקרה ומכל הבחינות  לדרישות התקנים הישראלים 

 העדכניים )או לתקנים בינ"ל זרים בהעדר ת"י לתקנים זרים כפי שיקבע(.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את   

דת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה מי

המאושרת וממקור החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר 

 הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות   

ת תבוצענה, בהתאם לאמור בסעיף בחוזה המתקבלת על דעת המפקח. כל הבדיקו

הקבלנים, במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל 

 תחייבנה את שני הצדדים.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,  .05

צוע טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לבי

 בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש.



 -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד .06

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.

היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  .07

יון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניס

 דומה הדרוש במתקן הנ"ל.

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו .08

שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין  5המשתמשים בו במשך 

מהיר. להזמנת ציוד ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ו

ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ 

סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקים 

בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות 

גבי -להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על טוב בעבר ללקוחותיו. האישור

העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, 

 טיב הציוד ותנאי האחריות.

התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  .09

כניות סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל הת 3

והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק 

במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת 

הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא 

ו התקינה והמושלמת, משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולת

ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא 

 יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  .10

ות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמ

שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו 

 בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .11

 ולשביעות רצון המפקח.יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה 

 

 

 אחריות הקבלן 01.1

חברת המזמין רואה את הקבלן הזוכה במכרז זה כקבלן הראשי והאחראי הבלעדי  01

על הבטיחות הכללית ועל הסדרי התנועה של כלל הקבלנים הנכנסים תחתיו 

 בשטח העבודה של מכרז זה.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, המכיר את התוכניות,  02

רטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים , דרישות ביחס ללוחות הזמנים , המפ

לרישיון דרישות של ההיתרים ,  5,  4דרישות ביחס להגשת אישורים לצורכי טופס 



עסק וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, הבקיא בהם ובתנאי העבודה 

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

ע לתכנן את ביצוע העבודה באופן שיאפשר עמידה רואים את הקבלן כאדם היוד 03

. למען בתועניותבלוחות הזמנים של הפרויקט על פי גבולות העבודה המוגדרים 

הסר ספק, מובהר כי הקבלן אחראי הבלעדי לעמידה בלוחות הזמנים ובתקופות 

 הביצוע החוזיות.

רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות העבודה המבוצעת על ידו  04

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

וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהעבודה לא תבוצע כראוי ו/או שהמתקנים 

אי בלעדי, ועליו המבוצעים על ידו לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחר

 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת הנוסעת  מכך.

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או תביעת פיצויים  05

לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח 

 מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

ן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי הקבלן מתחייב לתק 06

דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, 

שימוש בחומר בלתי מתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, 

לתכניות ולמפרט, או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, 

י שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. בתנא

דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע 

תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו ע"י המפקח. באם לא ימלא 

ו או ע"י הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמ

 קבלן אחר, על חשבון הקבלן.

 

 קבלני משנה 01.2

על הקבלן לקבל אישור מראש ממנהל הפרויקט וממזמין העבודה עבור כל קבלן  02

 משנה שברצונו להעסיק בביצוע העבודות.

 קבלני משנה יהיו מאושרים בהתאם לחוק רישום קבלנים. 03

עבודות כל קבלני גם לאחר אישור קבלני המשנה יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור  04

 המשנה והתיאום ביניהם.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה או כל פועל של  05

הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל  הקבלן להחליפו לאלתר. 

 ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

ה על הקבלן לקבל את אישור חברת לעבודות החשמל שבמסגרת מכרז זה יהי 06

החשמל לבצע את העבודות רק באמצעות קבלן מאושר על ידי חברת החשמל. על 

הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות חשמל דומות למפורט במכרז, מוכר 

 ומאושר ע"י חברת החשמל.



בל את לעבודות הביוב שבמסגרת מכרז זה )ו/או במידה ויהיו( יהיה על הקבלן לק 07

אישור תאגיד המים לבצע את העבודות רק באמצעות קבלן המאושר ע"י תאגיד 

המים. על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות על תוואי קו קיים, מוכר 

 ומאושר ע"י תאגיד המים.

 

a. :תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות 

ובשטח עצמו, את תנאי הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות בתכנית  .01

השטח לצורך תיאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת 

מכרז/חוזה זה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות 

 הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק.

ועל פי הביצוע של העבודה לפי הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועד  .02

לוח זמנים של הפרויקט כולו ובתאום עם הקבלנים האחרים העובדים באתר 

 ובהתחשב עם צרכיהם.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי הסביבה ולעשות  .03

כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ובכלל זה שמירה על סדר 

 ר כולו ובאזורים סמוכים לאתר.וניקיון באת

הקבלן מתחייב למזער את הנזקים ליגרמו לעבודות הסמוכות לתחום ביצוע  .04

העבודה וגם מתחייב להחזיר את מצב העבודות לקדמותו בשטחים שנפגעו 

 כתוצאה מעבודתו של הקבלן ובהתאם להוראות המפקח בשטח.

י השטח חומרים ו/או  כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פנ .05

ציוד בצורה שיש בה  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, 

לחסום דרכים לרבות דרכים להולכי רגל או לפגוע במתקנים קיימים. היה ויעשה 

כך יישא הקבלן בכל עלות שתגרם עקב כך, לרבות עלות סילוק ההפרעה ו/או  

 ה.הסרת החסימה ו/או שיקום הפגיע

הקבלן יקיים תאום עם הגורמים הרלוונטיים בתחילת העבודות ויוודא מהן  .06

המגבלות ודרישות להן יהיה מחויב הקבלן בתקופת העבודות. מהן הסדרי העבודה 

 ומהי התנהלות הנדרש למניעת הפרעות או אי נוחות מצד הקבלן.

שטרה הזמנת שוטרים בשכר, במידה וידרשו, יתואמו ע"י הקבלן ישירות עם המ .07

כולל תיעוד שעות עבודת השוטרים. התשלום בגין שוטרים אלו יבוצע ישירות ע"י 

 המזמין.

תמורה הכוללת בכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה  .08

ולא ישולם עבורן תשלום נפרד. כמו כן לא יוכרו )הפאושלית( שתוצע על ידי המציע 

שנגרמו עקב אי נקיטת כל האמצעים למניעת כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים 

 הפרעות.

הקבלן מצהיר כי בדק היטב את מגבלות האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  .09

הדרושים להבטחת דרישות של הגורמים הרלוונטיים. הקבלן יתאם מראש את 

 כניסתו לעבודה וכן ימשיך בתאום ועדכון במהלך הביצוע.

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים .10



הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק,  

חברת החשמל,  קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות 

 במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. .01

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. .02

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים  .03

 ארעיות, צירי הליכה וכו'.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. .04

 ל אמצעי הרמה ושינוע.אפשרות שימוש מתואם מראש בכ .05

הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י  .06

 פועלי הקבלן.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. .07

 

b. קשר עם קבלנים אחרים 

במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות  .א

זה ע"פ קביעת המזמין. עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים במסגרת/ חוזה 

ויבוצעו על ידי קבלנים אחרים, שיקראו "הקבלנים האחרים", וזאת בכפוף לאמור 

 בתנאים כלליים לעבודות.

 00.06.03.02המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלן האחר בהתאם לסעיף  .ב

הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום 

במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  00.06העבודות בהתאם לסעיף 

 הכללי של הקבלן הראשי.

בנוסף לאמור בסעיף ב', תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי הקבלנים  .ג

האחרים, דרך מחיצות וקירות )בטון, בנויות ו/או גבס(, וזאת בכל שלבי העבודה, 

לפני או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו 

 במשותף, יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו.

כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

לקבלנים האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא, עלות הנ"ל תהיה על 

 ון הקבלן.חשב

 

c.  תנועה ועבודה על פני כבישים, רצפות

 ומשטחים קיימים :

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  באמצעות כלי  

רכב  המצוידים בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר 

זק אשר ייגרם לכבישים ו/או המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. כל נ



למרצפות ולמשטחים הקיימים יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של 

 המפקח.

 תנועה בשטח המזמין .1

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י   

 המזמין.

בנתיבים אלו. חוקי ונהלי כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק   

התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית 

לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה 

שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק 

 ת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.מרכב זחלי, גרירה, שפיכ

 

 

 דרכי גישה ארעיות .2

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   

ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב 

המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה 

רו של המפקח. הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי באישו

הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש 

 בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 העברת חומרים וציוד .3

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה   

י המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז שתנא

כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן 

 בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת   

ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום -קן עלהמת

היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים 

ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום 

ת ידי המפקח. הקבלן יוודא את התאמ-ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על

מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד. 

 במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

 גישה .4

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד   

לשם  -קרה וכו' ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות ב-המותקנים על

טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה 

חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד. לא 

יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח. מחובת הקבלן 

תי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובב

 ידו.-עת ולכל העבודות המבוצעות על



 

d.  זמניים : ניקוזהגנה על העבודה וסידורי 

הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה, כולל  .01

דיפון וחפירות )במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה הסופית(, מנזק העלול 

אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו' במיוחד ינקוט הקבלן, על להיגרם ע"י מפולות 

חשבונו , לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת 

האתר מפני גשמים או מפני  מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

במצב המים, וכן דיפון החפירות ומניעת מפולות וכל המשתמע מכך כולל  החזקתם 

תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה ו/או הפעלת משאבות 

 להבטחת הניקוז וכן סידורים מיוחדים ליציקת הבטון בימי שרב.

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא יזכו את הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים  .02

 אותם כלולים במחירי  העבודה.

הנ"ל, הן אם הקבלן נקט  באמצעי הגנה כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים  .03

נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות 

 רצונו הגמורה של המפקח.

 

e. רישיונות ואישורים לביצוע 

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן על חשבונו לפי הצורך למזמין ולמפקח  .01

ע העבודה לפי התכניות. בכל הכרוך בביצוע את כל הרישיונות והאישורים לביצו

העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות 

והיתרים, תשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות אגרות והיטלי 

שפיכה. אולם מיסים אגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור, שתשלומם חל במפורש 

 מין יוחזרו לקבלן ע"י המזמין.בהסכם זה על המז

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור אגרת שפיכת העפר, פינוי עפר ופינוי פסולת,  .02

והתשלום לאתר ההטמנה, תחול על הקבלן ולא יהא זכאי להחזר או תשלום 

 כלשהו בגינה.

 

f. מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה 

העבודות ללא היתר מהרשויות הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע  .01

המוסמכות וללא אישור המפקח. כל מבנה שיוקם על ידו יהיה זמני בלבד, יפורק 

 ויפונה עם סיום העבודה.

עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו והשטח יימסר יחד עם העבודה  .02

הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח 

 עו ע"י הקבלן ועל חשבונו.יבוצ

אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשימוש עב' הקבלן. הקבלן יתקין על  .03

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו 

 או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.



g. בטלת ציוד 

י העבודה הנדרשים הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופ .01

בשטח בכל זמן וזמן. על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן והרשויות יגבילו את שעות 

העבודה. לא תוכר כל תביעה לתוספת ו/או לפיצוי בגין הגבלה זו. לא תשולם לקבלן 

כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד ו/או ניצול חלקי של 

 הכלים מסיבות כלשהן.

 

 

h.  בגין אי קיום הוראותקנסות 

בנוסף לקנס המופיע בחוזה, מובהר בזאת שהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בקנס  .01

ש"ח ליום בגין אי ביצוע מידי של כל הוראה שניתנה  1,500קבוע ומוסכם מראש של 

לו ע"י המפקח, בכתב, ביומן העבודה. הטלת הקנס לא תפחית בכל צורה שהיא 

הצעדים המשפטיים שהוא זכאי להם כלפי הקבלן. זכויות המזמין לקבלת כל 

המפקח יהיה רשאי להטיל את הקנס הן בגין הפרה של "הוראת  הפעלת הקנס:

ראה הדרישה לסילוק יומיומי של הפסולת או פינוי חומרי מילוי לא  -קבע" 

מאושרים משטחי האתר למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תירשם על ידו 

ואשר הן בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן ביומן העבודה 

 ₪ 1,500ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרש. הקנס כאמור הוא בגובה של 

 לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן החשבון החלקי הקרוב של הקבלן.

 

i. ביצוע גישושים 

תאום המערכות אינו המידע במאגרי המידע השונים והמשתקף בחלקו בתכניות  .01

מלא ולעיתים סותר ממצאים שונים. לפני תחילת כל עבודה באתר יבצע הקבלן 

בהתאם להוראות המפקח גישושים לאיתור צנרת תת קרקעית ולאחר מכן ימדוד 

ויאזן את הקווים שיחשפו לצורך בדיקה ועדכון של תאום המערכות התת 

ה גם סעיף מדידות(. על הקבלן רא –קרקעיות )המדידות לצורך זה הן לא לתשלום 

 להביא בחשבון שכתוצאה מביצוע הגישושים יהיה צורך לעדכן תכניות לביצוע.

 

j. תיעוד נזקים קיימים 

על הקבלן לסקור את המבנים הקיימים לאורך הרחובות כגון קירות, גדרות,  .01

קירות תומכים, שערים וכו', בהן אמורה להתבצע עבודתו ולתעד כל נזק קיים 

 ביצוע העבודות ע"י צילום כולל פרטי זיהוי המקום ומידת הנזק.בטרם 

על הקבלן להכין תיק תיעוד הכולל: תמונות נבחרות מהמצב הקיים טרום ביצוע  .02

העבודה, פירוט מילולי לגבי נזקים קיימים, ובמידת הצורך חוות דעת של מומחה 

)נייר( למפקח מטעמו בגין הנזקים הקיימים. התיק יוגש בפורמט דיגיטלי וקשיח 

 טרם התחלת העבודות.



עלות הצילומים תחול על הקבלן בלבד והן לא למדידה ו/או תשלום. במידה  .03

ותוגשנה תביעות מצד שכנים בגין נזקים למבנים ואין בידי הקבלן צילומי עדות 

 למצבם בטרם תחילת העבודה, הוא עלול להידרש לתקן, על חשבונו, את הנזקים.

 

k. העבודה, תנאי  מקום העבודה, תזמון

 המקום, מהות העבודה

עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר במקום, ראה את אתר העבודה, בדק את  .01

הגישה, הגבלות של הגישה, הגבלות השטח וכל התנאים הקיימים היכולים 

 להשפיע על מחיר העבודה.

עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי הוא יודע ומובן לו כי העבודה מתחילה בחודשים  .02

הסמוכים לחורף ועל כך תידרש היערכות מיוחדת ונוספת ותכנון מרבי של שלבי 

 העבודה בגבולות האתר ובהתאם לזמנים המוכתבים לו.

עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי הכיר היטב את מגבלות הלו"ז. עמידה בלוחות  .03

 הזמנים החוזיים.

אתר העבודות עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי בדק את דרכי הגישה המובילים ל .04

 ומאשר כי מגבלות דרכי הגישה לא יהווה גורם לעיכובים בהשלמת העבודות.

עם הגשת ההצעות מאשר הקבלן כי הבין היטב את ההיקפים ודרישות ביחס  .05

לעבודות המילוי הנברר והקבלן נערך לאספקתו של המילוי הנברר בהיקפים, 

 באיכות ובקצב הנדרש להשלמת הפרויקט לפי מתוכנן.

ההוצאות הכרוכות בהשלמת הפרויקט בתנאים לעיל כלולות בהצעתו של כל  .06

 הקבלן ולא ישולם בנפרד שום תשלום בשל מגבלות לעיל.

 

l. .חומרים שיסופקו על ידי המזמין 

המזמין שומר לעצמו זכות לספק כל חומר או ציוד שיבחר. המזמין רשאי לנהל  .01

מו"מ עם ספקים שונים ולקבוע המחירים. הקבלן יזמין את החומרים לפי דרישת 

מערך החומרים והציוד  6המזמין וישלם עבורם. התקורה שהקבלן יקבל תהיה % 

בלני, הובלה, טיפול שהמזמין יבחר. תקורה זו תכלול בין היתר מימון, רווח ק

 בהזמנה, אחריות למוצר וכו'.

הודיע המזמין לקבלן על החלטתו להזמין ו/או לספק בעצמו חומרים כאמור, יגיש  .02

הקבלן למפקח כפי שיידרש על ידו, רשימה שתכיל את כמות ומספר הפריטים 

האמורים הנדרשים לביצוע העבודות, וזאת פרק זמן מספיק מראש, באופן שלא 

כוב בביצוע העבודות. כמות ומספר הפריטים תיבדק על ידי המפקח יחול עי

 ותיקבע באופן סופי בהתאם להחלטתו, אשר תחייב את הקבלן.

הועמדו מתקנים או ציוד לשימוש הקבלן כאמור לעיל, לא יהא לקבלן כל זכויות  .03

בקשר אליהם, והוא יחזירם למזמין במצב טוב ותקין כפי שנמסר לו, עם קבלת 

 אשונה של המזמין.דרישה ר



הוזמנו או סופקו על ידי המזמין פריטים כאמור לעיל, יחולו עליהם הוראות  .04

 כדלקמן:

 הקבלן ישתמש בפריטים אך ורק לביצוע העבודות. .01

לבקשת המזמין יקבל הקבלן את הפריטים אצל הספק או היצרן, בהתאם  .02

 להוראות המזמין ויהיה אחראי להובלתם ואחסונם.

אי להוציאם מאתר העבודות ו/או להחליפם בפריטים הקבלן לא יהיה רש .03

 אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח מראש ובכתב.

הקבלן ייחשב כנאמן של המזמין בקשר לפריטים ויהיה אחראי באחריות  .04

 מלאה ומוחלטת לשמירתם.

הקבלן יחזיר למזמין את עודפי הפריטים אשר לא נעשה בהם שימוש  .05

הקבלן ינוכה ערכם, מכל סכום אשר מגיע בביצוע העבודות. לא החזירם 

 לקבלן מאת המזמין, בהתאם להחלטתו הסופית של המפקח.

מובהר כי אין בהזמנת ו/או אספקת פריטים על ידי המזמין כאמור לעיל  .06

או במתן הוראה מטעם המזמין לרכישת פריטים מספק מסויים, כדי 

הפריטים, לרבות לפטור את הקבלן מאחריותו לטיב העבודות ולהתקנת 

 במשך תקופות הבדק והאחריות ומכל יתר הוראות חוזה זה.

 

m. החזרת השטח למצב קודם 

על הקבלן לנקות בגמר העבודה את השטח היטב, לרבות  סילוק כל השיירים ויתר  .א

החומרים שהשתמש בהם לעבודתו ו/או שנשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל 

זר אחרים, לשביעות רצונו המלאה של מקור אחר כולל סילוק צריפים ומבני ע

המפקח, ולטשטש את עקבות עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו. 

כמו כן, על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים 

 שלידם ביצע את עבודותיו. ולהחזירם למצב שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

ר העתק לפיקוח צילום דיגיטלי לפני תחילת העבודה של על הקבלן לבצע ולהעבי .ב

 כל השטח, לרבות כל האלמנטים כגון קירות, עצים, כניסות לבתים וכד'.

 

n. התמורה 

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים, בחלקים ובמקביל,  .01

( תמורה הכוללת )הפאושליתבעבור כל הקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל 

ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל, כמו כן יכללו כל הוצאות שתוצע על ידי המציע 

הקבלן בגין תאומים  עם רשויות, עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל, וכל 

 ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם.

זכות לעכב מתשלום  את אותם הסכומים אשר יהוו נושא  וזמין שומר לעצממה .02

ובע או התובעים לבין הקבלן. המזמין ישחרר את הסכומים הנ"ל לוויכוח בין הת

רק לאחר יישוב הסכסוך )סופי או חלקי( הצעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות 

 עפ"י מסמך אחר בר אסמכתא.



 

o. פירוקים 

מודגש כי כל סעיפי החפירה/חציבה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי  .01

תשתית וכבלים. לא ישולם בנפרד עבור פירוק תת כלשהו שיידרש, לרבות מערכות 

 קרקעי.

 

p. התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות לביצוע, הנתונים והאינפורמציה  .01

המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט 

על כך למפקח ולבקש הוראות בכתב. הטכני בכתב הכמויות ובאתר עליו להודיע 

 החלטת המפקח תהיה סופית.

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בחסר, בסטיות ובאי  .02

 ההתאמות הנ"ל.

למען הסר ספק הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד ויכולים לחול בהם  .03

 שינויים במהלך העבודה.

אשר תשמש מקור להתחשבנות ולהודיע בכתב על הקבלן לבדוק את מדידת הרקע  .04

ייחשב הדבר  -ימים לאחר צ.ה.ע. אם מצא שינוי. אם לא יודיע  7-לא יאוחר מ

 כאילו הוא מסכים.

 

q. הגשת חשבונות ביצוע 

לנספח אבני  בהתאםהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  .01

    .הדרך לתשלום אשר מצורף לחוברת המכרז

חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מפורט ומעודכן המציג את התקדמות העבודה לכל  .02

בפועל  מול המתוכנן ומאושר על ידי יועץ לוחות הזמנים )ראה סעיף לוחות הזמנים 

 ונספח לוחות הזמנים(.

בסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלקיים שלא צורפו להם לוח זמנים מעודכן   

הקבלן מפיגורים מאושרת על ידי יועץ לוחות מאושר, ותכנית התאוששות של 

 הזמנים.

 לכל חשבון חלקי יצורפו צילומי יומני העבודה חתומים על ידי המפקח. .03

 לכל חשבון חלקי יצורפו דוחות בטיחות של ממונה בטיחות של האתר. .04

r. העסקת שוטרים 

במידה ותנאי רישיון העבודה יכתיב העסקת שוטרים בשכר, יהיה על הקבלן לתאם  .01

כל נושא הזמנת השוטרים והפעלתם. התשלום עבור השוטרים ישולם ישירות  את

 למשטרה ע"י המזמין.

 

s. תקנים 



מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל התקנים  .01

הישראליים ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם אינם 

 כל תוספת תשלום שהוא.מפורטים במפרט הכללי, ללא 

 

t. 'ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו 

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או  .01

אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על 

על כל רקע כנדרש  הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר

תמורה הכוללת בכדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי 

, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את )הפאושלית( שתוצע על ידי המציע

 העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 

u. פתחים ושרוולים 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים  .01

ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את 

כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע 

לא תורשינה אלא לאחר קבלת מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה 

 אישור המפקח.

 הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. .02

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  .03

בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת 

ל ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת הצינור ביציקה, ע

MCT  אוLINK SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף , 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  .04

 חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  .05

כת המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה ממת

 מתאימים.

כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י  .06

הקבלנים השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן 

 לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד.

 

v. סמכויות המפקח 

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

 והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  .01

בהירות תוכרע לפי  -התאמה ביניהם ו/או אי  -המיוחד וכתב הכמויות וכל אי 

 הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.מיטב הבנתו. בכל מקרה  המפקח 



המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכות החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  .02

 צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה  .03

לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של 

 עולות או מחדלים  של קבלני משנה.הקבלן לפ

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם ללא  .04

תוספת מחיר. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע עדיפות 

של איזו עבודה או חלק ממנה על פני עבודות אחרות  והקבלן יהיה חייב לבצע את 

 ר העדיפות שנקבע ע"י המפקח ללא תוספת מחיר.העבודה בהתאם לסד

המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע עבודות במקביל ללא תוספת מחיר, כולל  .05

 תגבור צוותי עבודה נוספים.

המפקח רשאי להורות  לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג  .06

יוחדות, לפי מיטב מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו דרושות הוראות  מ

כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח 

ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו,  הכל 

 לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שלושה העתקים של תכניות  .07

הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט 

שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל  עבודה שתבוצע לא 

 לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או העבודה  .08

העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני   במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין

 או להוראותיו.

עבודה תת קרקעית לא תכוסה ללא אישור המפקח מראש ובכתב כי ניתן לכסותה  .09

 )להלן  אישור המפקח(.

עבודה שתכוסה לפני קבלת אישור המפקח, רשאי המפקח להורות על הסרת  .10

קבלן יהיה חייב לבצע הכיסוי או הסרת העבודה כולה /חלקה על חשבון הקבלן וה

 את הוראותיו.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה  .11

בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראות 

 המפקח תוך התקופה שתיקבע לקבלן ע"י המפקח.

כבלתי מתאימים לעבודה  המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו .12

במבנה. כמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר, נוסף  לבדיקות 

הקבועות בתקנים הישראלים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי 

 אישור המפקח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של  .13

, חב' תקשורת ורשויות אחרות אולם בשום מקרה אין תאגיד המים, חב' חשמל



הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא אם נאמר אחרת ע"י המפקח מטעם 

 המזמין.

 

w. תגבור קצב העבודה 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י  .1

 הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. .01

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. .02

לעיל, ולעשות כל דבר  00.15עבודה בלילות וימי מנוחה, כפוף לסעיף  .03

 שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.

ד רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמו .2

בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים 

בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה 

 וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על  .3

 לעיל. 00.15הקבלן לפעול כאמור בסעיף 

 

x. שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 

מודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין  00

כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. מודגש בזאת כי 

 לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.

 

 

y. בקורת העבודה 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  .01

הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 

למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה עבור 

 הפרוייקט.

של עבודה, אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה  .02

בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

 התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  .03

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

בדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר ל

 לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  .04

מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או 



ביעה כספית כלשהי או לשינוי הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לת

 במועד מסירת העבודה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  .05

 לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  .06

אופן הבצוע הנכון של  שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את

העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר 

 את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  .07

 הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

 

z. ביצוע בשלבים 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח  .01

וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע 

בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה 

 להארכת תקופת הביצוע.

 

aa. םקבלנים אחרים/נוספי 

 יתכן וישולבו על ידי המזמין "קבלנים אחרים". הפרויקטבמסגרת ביצוע  01

הקבלנים האחרים יבחרו על ידי המזמין במכרזים נפרדים ו/או מו"מ, ועל פי נוהלי  02

 המזמין.

הקבלן יהיה רשאי להשתתף במכרזים אלה, אך לא יהיה לו יתרון או עדיפות  03

 כלשהי על פני המשתתפים האחרים במכרזים אלה.

הקבלן  כקבלן ראשי יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל  04

התיאומים והאישורים הנדרשים, ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר 

 .תוספת תשלום כל לרבות הסדרי תנועה ללא

המזמין שומר לעצמה את הזכות לצרף קבלנים אלה )כולם או מקצתם( כקבלני  05

 משנה שמוכתבים לקבלן.

בזה במפורש בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין משרדי, המזמין לא ישלם  מוצהר 06

תמורה כלשהי לקבלן בגין מילוי התחייבויותיו על  פי האמור בסעיף זה לעיל, ו/או 

בגין פעילותם של הקבלנים האחרים במסגרת פרוייקט זה, בין כקבלנים עצמאיים 

 ובין כקבלני משנה כאמור לעיל.

אם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים באמצעות המפקח. הקבלן יהיה חייב לת 07

המפקח רשאי להורות לקבלן, היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות 

הקבלנים האחרים. לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים, 

 ועבור שינוי סדרי העבודה עקב עבודות הקבלנים האחרים.

 



 1נספח 

 מהנדס האתר )קבלן( –הצהרת האחראי לביצוע 

 

 קבלן: _____________ חוזה: _________      תיאור: _________________

 ת.ז. _______________ אני הח"מ _______________________________

 

 

מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן __________________)להלן: 

 _______ מצהיר בזאת כדלקמן:"( בחוזה חברת המזמין מס' הקבלן"

 

 אני משמש כאחראי מטעם הקבלן לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

פרטי העבודות נשוא החוזה האמור לרבות המפרטים, כתבי הכמויות, המוקדמות  .2

הדרישות והתכניות ברורים לי, ויש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע 

לביצוע על פי תכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן העבודה. אני מתחייב לדאוג 

 לבצע תפקידי כפי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי אמנה בתוך __ ימים ממועד הגשת הצהרה זו אחראי לביקורת מטעם  .3

החברה ואגיש לכם את פרטיו. במסגרת תפקידו של האחראי לביקורת, ייחתם על ידו 

י לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה, תצהיר של אחרא

 (.5בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה )בקשה להיתר תיקון מס' 

 

 

 

 

 

 תאריך ___________                        שם חתימה וחותמת _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2נספח 

 הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן(

 

 קבלן: _____________ תיאור: _________________     חוזה: _________ 

 ת.ז. ______________ אני הח"מ _______________________________

 

"( הקבלןממונה בטיחות רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ )להלן: "

 בחוזה חברת המזמין מס' __________  מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 מש אחראי בטיחות באתר העבודה נשוא החוזה.אני מש .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לבטיחות האתר ואני מתחייב  .2

לדאוגלשמירת הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל 

 חיקוק הנוגע לה.

 

 

 

 

 

 

         _______________               _____________ 

 שם חתימה וחותמת                                                   תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3נספח 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

 

 חוזה: _________      תיאור: _________________קבלן: _____________

 אני הח"מ _____________________________ת.ז. ______________

 

הקבלן ____________           בחוזה חברת המזמין מס' __________  מצהיר בזאת עובד מטעם 

 כדלקמן:

 

 אני מסכים להיות מנהל העבודה נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מנהל העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק תוכניות  והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע 

 הנוגע לה.

 

 

 

 

        _______________              _____________ 

 שם חתימה וחותמת                                                   תאריך

 

  



 : לוחות הזמנים )מצורף( 1נספח 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה 00.1

 למסמכי המכרז.משך ביצוע על פי מפורט במסמך א'  .1

ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים,  14הקבלן יגיש למפקח תוך  .2

. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, PROJECT MS  ממוחשב, בתוכנת

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם תשלום נפרד. מעקב, עדכון

התארגנות של לפחות מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון ויכלול בתוכו תקופת  .3

 מתקופת הביצוע בפועל. 15%חודש ולפחות חודש למסירות וכן מרווח ביטחון של 

 הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה". .4

 הקבלן ימשיך ויתקדם בביצוע בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. .5

זמנים החוזיים ויתאים הקבלן יבחן מעת לעת את קצב העבודה ביחס ללוחות ה .6

את קצב הביצוע בפועל לקצב הביצוע הנדרש להשלמת הפרויקט לפי לוחות 

 הזמנים החוזיים ללא איחורים.

 

 לוח זמנים מפורט 00.2

לוח הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים  .1

בעל רמת  העומדים לרשותו ולרשות קבלני המשנה שלו. לוח הזמנים המפורט יהיה

פירוט כזו כזה שיאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה 

המתוכננים ע"י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יכלול בנוסף למרכיבי העבודה 

העיקריים את כל הפעילויות הנוספות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות, את 

ל פעילויות אלו. הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע הריאליים ש

לוח הזמנים המפורט יכלול גם פעילויות ניהוליות כגון: הגשת תכניות ייצור, 

אישור יועצים, תהליך ייצור, דיגומים לקטעי עבודה, משכי אספקה וכו'. לוח 

הזמנים המפורט יכלול פירוט פעילויות של תקופת התארגנות של הקבלן ותקופת 

 המסירות.

המפורטים תיקח בחשבון הגדרות של כלל מסמכי המכרז הכנת לוחות הזמנים  .2

לרבות מפרטים טכניים, הוראות מוקדמות, הוראות שימור החלות על האתר, 

הוראות מחלקת לאיכות הסביבה, תכנון העבודות בהתחשב בעונות השנה, 

 פעילויות הערכות לשינוי מזג האוויר וכדומה.

( מהמשך לכל שלב / BUFFERSשל מרווחים ) 15%לוח הזמנים יכלול לפחות  .3

 מקטע.

-לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל שבתות, חגים וכן ימי אי .4

עבודה מוכתבים ע"י המזמין בהם תיאסר עבודת הקבלן. למען הסר ספק, ימי 

שישי וערבי חג יחושבו כימי עבודה מלאים ורגילים. יחידות המידה למשך ביצוע 

 דדו שעות.יהיו יום )יממה( לא ימ



לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור המזמין ויעודכן על ידי הקבלן עפ"י  .5

 ההערות שימסרו על ידי המזמין.

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי 00.3

לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח והמזמין, יקרא להלן "לו"ז  .1

 מתוכנן בסיסי".

למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו.  חשיבות עליונההלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל  .2

הלו"ז המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות 

 בעבודת הקבלן והמבוצעות ע" קבלנים אחרים.

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי  .3

ללו"ז מתוכנן בסיסי  ישקיע את מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע

 ביצוע.-אופטימלי ובר

 

 עדכון תקופות הביצוע החוזיות 00.4

תקופות הביצוע לשלבים החלקיים הנגזרות מלו"ז המתוכנן הבסיסי יהפכו להיות  .1

תקופות ביצוע חוזיות, והחוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם באמצעות הוראת שינוי 

 שיוציא המנהל.

החוזיות כנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני מובהר לקבלן כי תקופות הביצוע  .2

בוחן )אבן דרך חוזית( לעמידת הקבלן בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הקנסות 

 בהתאם להוראות החוזה.

 

 דו"חות 00.5

לכל חודש, או במועד  20 -לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש )ביום ה .1

כפי שבוצעה בפועל  אחר שייקבע ע"י המזמין( כדי לשקף את התקדמות העבודה

 )להלן "דו"ח חודשי"(.

הדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום וישמש כבסיס לתאום השוטף עם המפקח  .2

 ועם המזמין.

אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי הכולל לוח זמנים מעודכן, קצבי ביצוע ודוח 

מילולי, לרבות חתך התקדמות במהלך החודש האחרון, חתך פעילויות שהושלמו 

 פעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע, חתך פעילויות המתוכננות לחודש הבא.ו

הדו"ח ינתח את סטטוס הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות.  .3

הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן 

 נוצר.לנקוט בהן כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור ש

הדו"ח יכלול גם רשימת סיכונים וחסמים שמעכבים או עלולים לעכב את הפרויקט  .4

בנושאים: כ"א מקצועי, קבלני משנה, ציוד ומשאבים אחרים, תכניות והנחיות 

 המזמין.



ימים לפני מועד הישיבה  4עותקים ולפחות   3 -הדו"ח החודשי יוגש למפקח ב .5

 החודשית.

אזורי עבודה מוסכמים יכיל את הכמויות של המלאכות קובץ האקסל בפילוח לפי  

העיקריות וקצבי הביצוע לפי צוותי עבודה ומשאבים על ציר הזמן. המפקח יבחן 

את מבנה הקובץ ותכולתו והקבלן יעדכן את מבנה הקובץ בהתאם לדרישות 

 המפקח.

 לוח הזמנים המעודכן כנ"ל יקרא "לו"ז מתוכנן מעודכן". .6

 

 הקמת לוח שנה .1

ימי עבודה מלאים  6ן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות לפי הקבל .א

 בשבוע.

 ערבי חג וימי שישי יחשבו כימי עבודה מלאים. .ב

 עבודה מסיבות תפעוליות של האתר ואחרות שיתקבלו מהמזמין.-ימי אי .ג

מובהר, כי בעת הכנת לוח הזמנים יובאו בחשבון החגים העבריים  .ד

 הנהוגים בישראל.

בחשבון ולתכנן את קצב העבודה בהתאמה לעונות על הקבלן לקחת  .ה

 השנה.

חודשים( או  2על הקבלן לקחת בחשבון הפסקות עבודה של עד חודשיים ) .ו

יותר, מסיבות כלשהן, כגון הוראות רשות העתיקות, רשות להגנת הטבע, 

משטרת ישראל, ו/או עירייה ו/או מסיבות שונות ואחרות כולל סיבות 

 בנוסף לחגים.שאינן נצפות מראש וזאת 

 הקמת לוח זמנים בסיסי .2

 MSקובץ תבנית בתוכנתשלו הקבלן יקבל מיועץ לוחות הזמנים  .א

PROJECT 2010 .הקובץ יכיל  שדות מידע חיוניים לניהול לוחות הזמנים . 

הקבלן יערוך פעילויות ביצוע בהתאמה ללוחות הזמנים של הפרויקט כפי  .ב

ו, כטיוטה ראשונית לבחינה שהוא מתכנן על פי ניסיונו המקצועי ומשאבי

 על ידי יועץ לוחות הזמנים.

ימים קלנדריים  14הגשת לוח הזמנים הראשוני הבסיסי תסתיים עד  .ג

 ממועד מתן צ.ה.ע. לקבלן.

ימים קלנדריים נוספים או  7אישור לוח הזמנים הבסיסי יתבצע תוך  .ד

יותר, ככל שיש למזמין הנחיות ו/או דרישות לביצוע תיקונים בלוח 

 נים.הזמ

ימים קלנדריים לא יסוכם לוח זמנים בסיסי, לוח הזמנים  30במידה ותוך  .ה

הבסיסי יוכתב על ידי המפקח והמזמין וכל ההוצאות הכרוכות בהכנתו + 

 יהיו על הקבלן וינוכו משכרו. 15%

 מעקב ובקרה .ו



המערכת הממוחשבת תפיק דו"ח מיוחד לצורכי עדכון ע"י הקבלן, שיכיל  .ז

משך מתוכנן ותאריכים מתוכננים לכל פעילות, את הנתונים הבאים: 

סטיית סיום לפעילות, תאריכי ביצוע בפועל )התחלה וסיום(, מועד סיום 

 משוער לפעילויות שהתחילו.

הקבלן יעדכן את הנתונים בדו"ח הנ"ל מדי חודש ויעביר אותם ליועץ לו"ז  .ח

 מטעמו לצורך הזנה, עדכון המערכת והפקת דו"חות.

ועל יתבססו על יומני העבודה החתומים ע"י המפקח של מועדי הביצוע בפ .ט

הפרויקט. הקבלן יגיש בכל חודש קובץ אקסל עם הקלדה של כל תכולת 

יומני העבודה החתומים מתחילת הפרויקט ועד למועד הפגישה. במידה 

והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את הרצף הלוגי המקורי, 

נושא ובחינת כל המשמעויות הנגזרות העדכון יתבצע רק במסגרת דיון ב

 מהשינוי ולאחר אישורו של המפקח ויועץ לוחות הזמנים של המזמין.

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל   

הפרויקט, תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינוי וטעונה אישור בהתאם 

הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו להחלטתו הבלעדית של מנהל 

 שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בא 

להחליף את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים ומילוי אחר כל הוראות 

 מסמכי המכרז בקשר אליו.

ה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה לא תינתן לקבלן ארכ

 ו/או להארכת שעות העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים.

בגין עיכובים מהסיבות שנמנו לעיל לא תוארך תקופת הביצוע ולא ישולמו פיצויים 

 או תוספות כלשהם על ידי המזמין.

 סביבת המערכת .3

. הקבלן יוודא שיש ברשותו MS PROJECT 2010ניהול הנתונים יתבצע בתוכנת 

רישיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה. בכל עדכון יועבר עותק 

 למפקח לצורך הבקרה והפקת דו"חות וביצוע סימולציות על לוח הזמנים.

 שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .4

תכנון לוחות הקבלן אחראי למסור ליועץ את כל הנתונים הנדרשים לצורך  .א

 הזמנים לפרויקט זה.

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרבות  .ב

עבודתו שלו יובאו לידיעת היועץ וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא 

בחשבון עבודה מתואמת. הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבלני 

פי לוח הזמנים המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים לביצוען ל

 המפורט.

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה,  .ג

אופן חישוב המשכים המתוכננים עפ"י קצבי ביצוע לפעילויות וכיוצא 



בזה. במידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם המפקח 

 רשאים להכתיב משך ביצוע על פי מיטב ניסיונם.

ויות עם רגישות גבוה בהיבט של לוחות הזמנים, הקבלן יספק עבור פעיל .ד

קובץ אקסל מפורט ברמה יומית של קצב הביצוע לכל יחידת ביצוע. ביצוע 

עבודות המילוי בפרויקט זה יפורטו בקובץ האקסל אשר יאופיין ביחד עם 

 יועץ לוחות הזמנים של המזמין ויותאם לדרישות המזמין.

 דוחות וישיבות תיאום .5

קח יזמן אליו לעיתים קרובות, וככל שנדרש לפי קביעתו, את הקבלן המפ .א

לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות ובין מזדמנות. על הקבלן להתאים את 

עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה את 

הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש 

 המפקח.על ידי 

 חובת השתתפות בדיונים אלו על צוות הניהול של הקבלן. .ב

 ישיבות קבועות יהיו אלו המפורטות להלן: .ג

 ישיבות שבועיות: .6

 הקבלן יציג בישיבות אלו:

 תכנית עבודה מפורטת לשבועיים הקרובים. .א

כמות צוותי העבודה המתוכננים לעבוד, שינויים משבוע קודם, נפחי  .ב

הכול בתבנית 'ביצוע  –מילוי / תשתיות וכו' עבודה מתוכננים לחפירה / 

 מול תכנון'.

 תכנית עבודה עקרונית לחודש לאחר מכן. .ג

 פעילויות מיוחדות כגון: .ד

  עבודות מחוץ לשטחי העבודה המוגדרים באותו שלב כגון ייצור

משנה, אישור ורכש מוצרים שמשך  בבתי מלאכה, עבודות קבלני

 .(LLI)הייצור שלהם ארוך 

  הדורשות השבתות באזורים מאוכלסים.עבודות 

  לאישור. -חומרים / מוצרים / מכלולים 

 בישיבות אלו יועלו גם בעיות עיקריות בנושאי איכות, בטיחות וחסמים.

 ישיבות חודשיות.   .7

 5 -ודוחות ב MSPלקראת ישיבות אלו הקבלן יעביר קובץ לוח זמנים בפורמט 

 עותקים לידי המפקח כמפורט:

מעודכן: פעילויות שנותרו לביצוע, פעילויות לחודש הקרוב, לוח זמנים  .א

נתיב קריטי. לוח הזמנים יוגש עם הסבר מילולי על התוכנית והשינויים 

 שחלו.

קובץ אקסל שהוקלדו בו נתוני יומני העבודה הידניים עד לתאריך ההגשה.  .ב

 )תבנית לקובץ תועבר מהמפקח(.

 קובץ אקסל לניהול קצבי ביצוע. .ג



 וגהות. דוח בטיחות .ד

 תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע. .ה

 , אישורי ציוד ומועדי אספקות. )   SDסטטוס תרשימי ייצור ) .ו

 ברמה מפורטת ומנומקת. –תכניות חסרות לדעת הקבלן או שנדרש עדכון  .ז

 הנחיות המפקח   .8

ניתוח החומרים ייעשה על ידי המפקח. המפקח יפיק מסקנות מהממצאים לעיל 

 קבלן הנחיות ביצוע המחייבות את הקבלן.ויוציא ל

 

 איסור עבודה בשבתות ומועדי ישראל 00.6

 לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ובמועדי ישראל. 

כל שיש עבודות אשר מטבע הדברים צריכות להיעשות ללא הפסק ו/או במשמרות  

רצופות, על הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב מהמנהל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים כפי 

שיורה המנהל על מנת לקיים פתרון הילכתי נאות המאושר ע"י המנהל, הקבלן יכלול את 

 אשר יציע.הכוללת )הפאושלית( תמורה בהוצאות ביצוע הפתרונות ההלכתיים 

 



 :  אתר העבודה  2נספח  

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 קבלת השטח ע"י הקבלן: 00.0

נוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים  

 הבאים:

טרם התחלת ביצוע העבודות הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח, שימושי  01

הדרך )להולכי רגל, לרכב, לחניה, לפריקה וטעינה, לרכבי שירותים מוניציפאליים, 

לגישות לרכבי חירום ובטחון( , תוואי גדר הנדרש, כל הנתונים הדרושים להגשת 

הצעתו ברורים לו, לרבות שטחי התארגנות, דרכי גישה, תשתיות שונות ומטרדים, 

 טח.גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי הש

חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. וכי כלל את כל  02

 בעת מתן הצעתו.העלויות המשתמעות מכך 

 היתרי עבודה: 03

 הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הדרישות הרשומות בהיתרי העבודה. (א

היתר העבודה יימצא באתר, יכלול את סוג העבודה, מיקום מדויק ומס'  (ב

 תכנית הסדר התנועה ויהיה קריא, ברור ומקורי.התרשים/ 

הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה"  04

וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי 

 הזמן שמצוינים בחוזה.

ל הפרויקט מסמכי הבניה המלאים על כל חלקיהם יהיו זמינים בכל עת למנה 05

 במשרדו של הקבלן באתר.

 

 ת וארגון אתרושטחי עבודה, אתר התארגנ 00.1

שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצורכי ביצוע עבודה זו יוגדרו ע"י המפקח  01

 לפני תחילת העבודה.

על הקבלן לדואג לנוכחות של שומר בכניסה לאתר וזאת בכל השעות העבודה  02

 פעיל כולל שבתות.באתר ובמיוחד בשעות שהאתר אינו 

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  03

 ובהתאם להוראות המפקח.

המזמין לא יהיה אחראי להסדרת שטחי התארגנות, על הקבלן לדאוג בעצמו  04

 לסידורי התארגנות.

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תתבצע באזור מהווה מקום אליו מגיעים  05

 נשים  ועליו יהיה לדאוג לסדר וניקיון גם בתוך שטחי העבודה ובסמוך אליו.א

 על הקבלן לדאוג כי שטחי התארגנות מסודרים באופן בטיחותי. 06

על הקבלן לקחת בחשבון כי כל כניסה ויציאה מהשטח )פועלים, כלים, חומרים,  07

 פינויים וכו'( תתבצע מהמקום שיאושר בלבד. לא תותר יציאה אחרת.



שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים  תוך 08

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 

ותוואי הגדר. שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי 

תקנים המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המ

 השונים.

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן 00.2

 הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים. .01

עותק של רישיונות בתוקף של בעלי המקצוע ובכלל זה של מהנדס הביצוע, מנהל  .02

העבודה, אחראי הבטיחות והמודד המוסמך יועברו לידי מנהל הפרויקט לפני 

רויקט. פסיקת מנהל הפרויקט בענין תחילת העבודות לצורך אישורם ע"י מנהל הפ

 זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת  .03

 עבודה".

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא  .04

 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

מנהל הפרויקט רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הביצוע של הקבלן  .05

באם ימצא כי אינם מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה 

 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט. 5ותידרש החלפה, תתבצע ההחלפה תוך 

אורך צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות יום יום לכל  .06

תקופת הביצוע ויעבוד בכפיפות להוראות המפקח. העדר של מי מצוות הקבלן יוכל 

 לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.

 צוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. .07

 

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן: .08

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר , בעל ניסיון של  .א

 שנים בניהול פרויקטים דומים. 10

על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן מתמיד ובהתאם לצורך  .ב

ובנוסף לפי דרישות המזמין באופן שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע 

העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט מטעם 

 המזמין

יהיה אחראי על יישום כל הנדרש מהקבלן בהיבטים מנהל הפרויקט מטעם הקבלן  .ג

הניהוליים, האירגוניים והביצועיים, כולל טיפול בכל התיאומים, האישורים, 

התשלומים והפעילויות הנדרשות ובכל הממשקים כולל טיפול מול המינהלות 

המקומיות, הקהילה והתושבים, בתאום ובהנחיית ממוני קשרי הקהילה בתכנית 

ובחברת המזמין ונציגי העיריה והרשויות הרלוונטיים, כולל ניהול אב לתחבורה 

והפעלת כל מערך הבטיחות והגיהות, ניהול, מעקב ודיווח על לוחות הזמנים, מערך 

בקרת האיכות של הקבלן, מערך בקרת הדיווחים, התיעוד, המדידות, ניהול 



ות ומסמכים, מערך השמירה על איכות הסביבה, וכן כל הדרישות הנוספ

 וממחויבויות הקבלן כמפורט בכל מסמכי המכרז.

 

 מהנדס הביצוע מטעם הקבלן: .09

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה המהנדס האחראי על הביצוע באתר. מהנדס האתר / .א

מהנדס ביצוע יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי 

מנהל הפרויקט בביצוע עבודות )חמש( שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק לדעת  5של 

מהסוג הנדרש בחוזה זה. מהנדס האתר יהיה מוסמך לחתום על טופס מינוי כאחראי 

 .4על ביצוע העבודות על פי נדרש בהיתר בנייה ולצורך קבלת טופס 

על מהנדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת  .ב

אחר  בפרויקטשלא להעסיק את מהנדס הביצוע  ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב

במשך כל תקופת הביצוע ועל מהנדס הביצוע לעבוד ולעמוד בקשר הדוק ומלא עם 

 מנהל הפרויקט.

הקבלן, באמצעות מהנדס הביצוע מטעם הקבלן, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי  .ג

עליו לחתום, על הביקורת בתחום הביצוע", על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ו

 בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהנדסי ביצוע מוסמכים כדין למקצועות השונים,  .ד

 ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע העבודות לפי חוקי התכנון והבניה.

 

על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך, לליווי  - מודד מוסמך .10

הביצוע )למדידות סימון לצרכי ביצוע, למדידות תיעוד ממצאים במהלך הביצוע, 

למדידות שוטפות לאחר ביצוע, מדידות לצרכי הגשת חשבונות חלקיים וסופיים, מדידות 

ת לילה, ככל שיידרש. להסר ספק לתכניות סופיות לאחר ביצוע( בעבודות יום ובעבודו

מובהר כי העסקה לפי סעיף זה יכולה להתבצע גם בדרך של התקשרות חוזית לקבלת 

שירותי מדידה ולאו דווקא להעסקה ישירה, ובלבד שאותו גורם עמו התקשר הקבלן 

 אחרת. הפרויקטאלא הורה מנהל  הפרויקטישמש כגורם קבוע לכל תקופת 

לביצוע סימונים בהתאם לתכניות של מצב קיים ובהתאם מודגש, המודד יידרש 

 לדרישות מנהל הפרויקט ו/או יועציו.

 מנהל  עבודה .11

שנים לפחות(  5מנהל  העבודה חייב להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של  .א

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה.

 אשי.על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הר .ב

 העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. .ג

רק אם היקף העבודה וכמות העובדים הכללית באתר )הן של הקבלן והן קבלני משנה  .ד

והן של קבלנים אחרים העובדים תחת "מטריית" הבטיחות של הקבלן והקבלן 

הוא אחראי להתנהלותם הבטיחותית( אינה מחייבת הימצאות צמודה של ממונה 

ר, אזי מנהל העבודה הראשי של הקבלן יכול לשמש בין היתר, בטיחות באת

כאחראי בטיחות )במידה והוסמך לכך ע"י הרשויות המוסמכות( במקום העבודה 



 במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים 

 רים" כהגדרתם בחוזה.אח

 לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט. .ה

 מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. .ו

הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה ולמשרד העבודה על פרטיו של מנהל  .ז

 העבודה.

דה מוסמך באתר כל עוד לא הועבר העתק מההודעה הקבלן חייב להעסיק מנהל עבו .ח

לרשויות המוסמכות לידי המפקח, יראו כאילו אינו רשאי הקבלן לעבוד ולא 

 ישולמו לקבלן החזרים בגין שוטרים, פקחים או הסדרי תנועה בתקופה זו.

מנהל העבודה חייב להיות נוכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו עבודה  .ט

 והמתמדת. )הנ"ל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. בהנהלתו הישירה

אם מנהל עבודה אחד אינו יכול להיות נוכח באתר במשך כל שעות העבודה  .י

ובמשמרות, יש למנות מנהל עבודה נוסף, כולל דיווח בכתב למפקח העבודה 

 האזורי. אחד משני המנהלים יהיה מנהל עבודה ראשי.

 

 ממונה בטיחות  וגיהות .12

קבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, אדם שיהא ממונה על ה .א

הבטיחות והגיהות באתר ואשר עבר קורס בטיחות וגיהות במקום הסמכה מאושר 

ע"י משרד העבודה ו/או משרד הכלכלה ו/או החברה הלאומית לדרכים בישראל 

 בע"מ )מ.ע.צ לשעבר(.

את נושאי הבטיחות והגיהות )כולל נושאי ממונה בטיחות וגיהות זה יוביל ויטפל  .ב

הגיינה ובריאות( בנוסף למנהל העבודה הראשי )גם אם זה האחרון הוא אחראי 

 הבטיחות(.

ממונה הבטיחות והגיהות יכין תכנית בטיחות בהתאם לדרישות והוראות בטיחות  .ג

 של הרשויות המוסמכות ויעביר אותה לאישור מנהל הפרוייקט.

 

מערכות לעבודות מערכות לרבות אינסטלציה, חשמל , תאורה ותקשרות, מיזוג אויר,  .13

ניקוז ימנה הקבלן מנהל פרויקט בדרגת מהנדס רשום ומנהל עבודה בדרגת בריכות, 

 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. 10הנדסאי, בעלי ניסיון מוכח של 

 

 הקבלןצוות בקרת איכות לבקרת איכות של עבודות  .14

על חשבונו, באופן שוטף, מנהל  בקרת איכות שיהיה  ולקיים על הקבלן להעסיק

נוכח כל העת באתר העבודות, ינהל ויפעיל את כל מערך בקרת האיכות העצמית, 

שיכלול בין היתר מהנדס בקרת איכות לביצוע בקרת איכות עצמית שוטפת על 

במסמכי וכו', לפי המפורט  עבודות הקבלן, כולל מנהל דיווחים, מסמכים ותצורה

 .3ובנפח ג'החוזה 

 



 

 )לפי צורך( : המזמיןאגרונום מוסמך ומאושר ע"י  .15

לליווי עבודות עקירת והעתקת עצים ולליווי הזמנת, גידול והעברת עצים מהמשתלה  .א

 לאתר, ליווי השתילה, הקליטה והטיפול השוטף עד למסירה לעיריה.

 

 עובדים/ יועצים/ קבלני משנה נוספים. .16

 לפי הצורך ו/או דרישת המזמין. 

 מהנדס אתר 

אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מהנדס האתר איננו ממלא את  

תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז 

ת מהנדס זה )אפילו הנ"ל אושר קודם לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר א

האתר מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה 

תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו, יפסיק את עבודתו באתר לאלתר, יפסיק את 

מהלך הביצוע, ויחדש את ביצוע הפרויקט רק לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י 

 המפקח.

 

 קבלני משנה וספקים 00.3

קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח. העסקת  .01

גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי 

 בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או כל פועל  .02

קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו של 

ימים ולא תשמש  5באחר. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 

 עילה להארכת זמן ביצוע.

 יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמן:  14תוך  .03

קבלני משנה לכל עבודה  3ל לפחות הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלו .א

 אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן: .ב

o הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום

לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 ועות החייבים ברישום.באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצ

o 2.2  שנים בעבודות זהות או דומות   10בעל נסיון של לפחות

 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,  .ג

 לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

o .פרופיל חברה 

o האחרונות, אשר  שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים

 זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.



 

לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, 

ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 

 בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(.

ר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומ .04

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של 

 הקבלנים המוצעים.

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים  .05

העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע 

אותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך העבודות ב

!! 

יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל,  .06

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני 

 הגשת הצעתו למכרז זה.

ת קבלני המשנה ללא אישור בכתב מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודו .07

מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך 

 המצוין לעיל.

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן  .08

 דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

יום  120ים המגיעים לקבלני המשנה במשך במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפ .09

לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם 

ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י 

 המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן.

 

 שוטפותישיבות תאום וישיבות  00.4

תתקיימנה ישיבות שוטפות בכל שבוע לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט 

ו/או המפקח, ומי שיקבע מטעם המזמין, ובהשתתפות המהנדס האחראי מטעם הקבלן, 

 ממונה הבטיחות .

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי הציוד 

המוצרים, ואחרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום ותזמון פעילויות ו/או 

 הייצור, האספקה והביצוע, ולהבטחת הבטיחות.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

רש ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שייד

 על ידי מנהל הפרויקט.

 

 מערכי מבני שדה/ משרדים וציוד באתר 00.5

ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למנהל הפרויקט את  7תוך  01

תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, 



ת, משרדי אתר, דרכים זמניות, נקודות כניסה ויציאה לאתר, גידור שטחי פעילו

 תיאור של הסדרי תנועה זמניים לכל אחד ואחד משלבי הביצוע, וכיו"ב.

תכנית השטח תיבדק ע"י המפקח, המזמין, העירייה ומשטרת ישראל, ורק לאחר  02

אישור התוכנית יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות 

 להנחיות הרשויות.

ומשרדים/ מבנים לכל פרויקט, : כל שטח התארגנות מערך התארגנות ומשרדים 03

יכלול כל הנדרש לשטח התארגנות לקבלן, מערכי משרדים כולל פינת אוכל, 

שירותים, מקלחות, עזרה ראשונה ומשרד לצוותו של הקבלן כולל לבקרת האיכות 

העצמית של הקבלן , למנהל הפרויקט מחברת המזמין ולמנהל הבטחת האיכות 

כן ובמהלך הביצוע תידרש העתק משרדי מטעם חברת המזמין. מובהר כי יית

 האתר. העתקת המשרדים לא תזכה את הקבלן בתשלום נוסף.

 הקבלן יקבע את שטחי ההתארגנות בגבולות האתר 04

לקבלן יהיה משרד קבוע )"המשרד הראשי של הקבלן"( המצויד בטלפון,  (א

פקסימיליה, מכונת צילום, קישור לאינטרנט ואמצעים לקשר ישיר עם 

 אתר )כגון: טלפון אלחוטי נייד, מכשירים לקשר רדיו וכד'(.העובדים ב

ׁ ) (ב  ׁ  Cellularנציגי הקבלן באתר יהיו מצוידים באמצעי קשר ניידים, כגון טלפון 

Phone.ו/או מכשירי קשר שיאפשרו קשר רציף עימם בכל עת ) 

תכולת העבודה, אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הנדרש  עבור אספקת, התקנת,  05

 .שטחי התארגנות ומערכי המשרדים וההיגיינהתחזוקת, ניוד ופינוי 

כולל:  תאום, תכנון, איתור, טיפול בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים,   

היתר עבור תשלום כל האגרות, היטלים, מיסים, תשלומים הנדרשים, כולל בין 

 המקרקעין, עבור חיבורי חשמל, מים, ביוב וניקוז, טלפון/תקשורת.

 כולל תשתיות, הסדרת שירותים, תאורה וחניות.

על כל   -כולל אספקת, הקמת, זיווד, תחזוקת  ופינוי מבנים יבילים זמניים 

 תכולתם וציודם   לפי המפורט בהמשך המפרט הטכני.

 בודות עפר, אספלטים, תשתיות וכל הנדרש.עבודות מכינות, גידור, ע כולל 

כולל חדר אוכל והתקני רחצה והגיינה )כיורים, סבון, מגבות נייר, פחי אשפה וכו' 

 בצמוד    לחדר האוכל, וכן חדרי שירותים, ומקלחון(.

כולל ניקיון שוטף של האתר/אתרים, פינוי פסולת, גידור שטחי ההתארגנות/ 

, וכן כל עלויות השינוע משטח/שטחי משרדים/ מערך המשרדים, שמירה

 ההתארגנות לאתר/ אתרים, פירוק ופינוי  וכיוצא באלה.

חדרים,  ממוזגי אויר, שיהיו מתאימים כל אחד, בין  1מערך משרדים אחד יכלול   06

היתר לעבודה משרדית, )זאת בנוסף למשרדים ולשטחי ההתארגנות הדרושים 

ימוקם בסמיכות למשרד מנהל  לקבלן )שאינם מפורטים כאן( משרדי הקבלן

 הפרויקט, בתנאי שהם יהוו יחידות משרדיות נפרדות לחלוטין.

ימים  21 -המבנים הנ"ל יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא יאוחר מ 07

 קלנדאריים, ממועד ממתן צו התחלת העבודה.



ם , אינטרנט, מי מכונת צילוםלמבנים תהא אספקת חשמל, מיזוג אויר, טלפון,  08

 והם יחוברו למערכת ביוב וניקוז עירונית.

 המבנים יכללו: 09

 מ"ר 14שטח: כל מבנה יהיה בשטח נטו שלא יקטן על  (1

כל מבנה יכלול מטבחון, חדר שירותים ננעל ובו אסלות וכיור לשימושם  (2

 הבלעדי של בעל החדר ואורחיו.

 יכלול חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.החדר   (3

 על דלתות  המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדרים. (4

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה  (5

יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו 

 .C.V.Pס"מ או יחופו בשטיחי  20/20במרצפות טרצו  

פעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר ל (6

 כ"ס לפחות. 2בהספק של 

בכל מבנה יהיה ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות  (7

 רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

 1 ס"מ כולל מגירות. 180/70משרדיים במידות  שולחן 

  אנשים. 8 -שולחן ישיבות ל 

 12 .כסאות לשימושים המשרדיים 

 2  ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי

 נעילה.

  לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית

 תכניות.

  ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם

סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, 

נות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל עפרו

 הפרויקט.

  מכונת צילום משולבת פקס', סורק ומדפסת לייזר קבועה למשרד

 .A4מנהל הפרויקט, גודל נייר 

 . 

 

הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים,  (8

וחיבורי קיר, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות 

בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר 

 להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.

הוצאות אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה וניקיון שוטפים ויומיומיים  (9

של המשרדים על כל מרכיביהם וציודם לרבות כל מתקני החשמל, לרבות 



ורות שרופות, תשלום עבור צריכת תשלום ההוצאות בגין החלפת מנ

חלות על הקבלן. הציוד המתכלה יחודש ויסופק  -החשמל, טלפון והמים 

ע"י הקבלן באופן שוטף ויומיומי. הקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, 

יומי של המבנה, חדריו, השירותים, הכיורים, החניה וכל הקשור -היום

 למבנה ולסביבתו.

ירה או נזק אחר, אחריות הקבלן ועל חשבונו במקרה של גניבה/פריצה/שב (10

 למלא את החסר כפי שמופיע בסעיף זה מבני שדה.

 מחסנים וסידורי נוחות לעובדים .ב

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים  (1

לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על 

להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הקבלן לאפשר גישה חופשית 

 הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים בתחום האתר: (2

 .מחסנים / מיקום אחסון לפי אופי העבודה 

  מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני

 מזמין.משנה העובדים ישירות עבור ה

  חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים, כיור

 רחצה וציוד הגיינה.

  שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני, זאת בנוסף לשרותים

כימיים ניידים שיותקנו במספר מקומות באתר לפי התאום 

 ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה.

 .מקלחון עם חיבור לביוב העירוני 

  במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את

המבנים הארעיים שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות 

העירוניות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון וכו',כך שיתאימו 

במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. התמורה עבור 

ע על ידי תמורה הכוללת )הפאושלית( שתוצב עבודות אלו כלולה

 .המציע

  עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפנה, יפרק או יהרוס

הקבלן על חשבונו, את  מבני צוות ניהול הפרויקט )באם יורשה 

לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים ואת 

המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה. 

קדמותו. כל הציוד שנרכש או הקבלן יחזיר את מצב השטח ל

 סופק עבור מנהל הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן.

 

 שילוט עבודה 00.6



 הקבלן יכין, יציב ויתחזק על חשבונובהיעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט,  01

מ"מ בגודל  2( שלטי אלומיניום בעובי 2) שנילמשך כל תקופת ביצוע העבודה 

. עיצוב 2mX3mס"מ ובמידה מינימאלית של  15/20שיקבע על בסיס גובה אות 

 השלט וקביעת הכתוב בו יעשו ע"י המזמין.

 השלטים יהיו שלטים צבעוניים ומעוצבים. 02

המזמין שומר לעצמו הזכות לעצב השלט ועל הקבלן תישאר המשימה והאחריות  03

 לייצר ולהציב השלטים ולפרקם בגמר הביצוע באישור מנה"פ.

 מיקום השלטים ומספרם יקבע על ידי מנהל הפרויקט )ועל חשבון הקבלן(. 04

הקבלן אחראי ליציבותם של השלטים ולעמידותם בכל תקן או תקנה. מהנדס  05

ן יאשר את התקנתם ויבדוק את תקינותם בכל עת שיידרש ולפחות מטעם הקבל

 אחת לחודש. הוראותיו ואישורו יירשמו ביומן העבודה של האתר.

הכיתוב יהיה על פי הוראות המפרט העירוני ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט ויכלול  06

גם את סמלי הלוגו של המזמין וגורמים נוספים לפי הנחיית מנהל הפרויקט, 

 עים הטבעיים ושם הגורם לידו.בצב

 .DG -סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום  07

העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ועד לשלוש  08

 העברות של כל או חלק מהשלטים.

( העברות נוספות לכל שלט, תעשנה 3תשלום עבור העברות נוספות מעבר לשלוש ) 09

 בהתאם לחוזה.

בנפרד עבור השלטים ואספקתם, התקנתם, תחזוקתם, העתקתם לא ישולם לקבלן  10

במידת הצורך כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה, כלולה במחירי 

 העבודות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 

 אספקת מים וחשמל, חיבורי ביוב, ניקוז, טלפון/תקשורת 00.7

ז, לחיבורי טלפון וכו' על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל, לחיבורי ביוב וניקו 01

ולצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור 

 למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים  02

ם וגורמי התשתית הציבוריים עם חב' החשמל לישראל, העירייה, תאגיד המי

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת  03

או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת, 

 יחולו על הקבלן. -ביוב ולניקוז  

 

 תאורה, שמירה ואחזקת האתר 00.8

 בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי :



יתקין, ויתחזק על חשבונו תאורת האתר אשר מספיקה לביצוע העבודות בשעות  01

 החשיכה במיוחד

 הקבלן יעמיד תאורה בדרכי גישה למגרש האימונים לפי דרישות יועץ הבטיחות . 02

הם לא מתקיימת הקבלן יקיים שמירת האתר בכל שעות העבודה וכלל השבעות ב 03

העבודה. פרטי השומר יימסרו לידי הפיקוח על תחילת העבודה. במידה והיעדר 

השומר מאתר, ראשי יהיה המפקח להביא חברת שמירה לאתר זאת לאחר התרעה 

בפני הקבלן. הוצאות השמירה על ידי חברת שמירה חיצונית ינוכה מחשבונות 

 הקבלן.

השוטפת בשטח ההתארגנות ובאתר על הקבלן לבצע את כל עבודות האחזקה  04

העבודה בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה. עבודות אחזקת 

 האתר ימשכו עד להשלמת כלל העבודות על ידי קבלן באתר העבודות.

מובהר לקבלן כי בתום העבודות הקבלן ימסור לידי המפקח את גדר כאשר היא  05

ן שמורה אופציה שלא לפרק את הגדר תהיה במצב תקין ומתוחזק היטב. למזמי

 ולהשאיר את האתר מגודר להמשך העבודות על ידי קבלנים אחרים.

 עלות חד פעמית עבור התקנת הגדר לפי גבולות העבודה כלולה בכתב הכמויות. 06

המזמין שומר לעצמו זכות לדרוש מהקבלן המשך תחזוקת האתר השוטפת  07

ש"ח לרבות שירותי שמירה,  30,000חודשים על פי עלות של  6 -לתקופה של כ

 אספקת חשמל ומים, תאורה, ניקיון

 

 השארת המשרד לרבות הציוד באתר 00.9

הקבלן מתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור 

 חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור בכתב ממנהל הפרויקט.

 

 ודהניקיון  השטח במהלך ובגמר העב 00.10

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 01

הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין בכל יום  02

ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 

 המזמין. למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של

 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר. 03

ניקיון זה יכלול פינוי כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל  04

יומי של אתר  -פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים וכן נקיון  על בסיס יום

 העבודות ע"י מטאטא מכאני ופינוי הפסולת.

ובגמר העבודה הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות פעם בשבועיים  05

 במים וסבון.

 הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות. 06

מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על תגבור ניקוי אתר העבודה, לרבות  07

 המדרכות והכבישים הסמוכים.



העודפים  האחריות למציאת מקום שפיכה מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, 08

 והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

בסיום העבודות יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים  09

הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל 

 הבורות והתעלות, ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.

הקבלן את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע כמו כן, בגמר העבודה ינקה  10

ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר 

את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במים 

 וסבון.

לאחר התראה במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי  11

שנתן לו מנהל הפרויקט, רשאי המזמין לבצע הניקיון הנדרש באמצעות אחרים, 

וכל ההוצאות הישירות והעקיפות בנדון תקוזזנה מהחשבונות השוטפים של 

 הקבלן.

 הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה. 12

בלן יהיה אחראי הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות. הק 13

להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 

 או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

 עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא. 14

י עד לקבלת אתר לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופ 15

 נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 הכללה ב"מחירי היחידות" 00.11

עבור כל המתואר לעיל ב"אתר העבודה" לא ישולם כל תשלום נפרד ו/או תוספת. מובהר  

 .תמורה הכוללת )הפאושלית( שתוצע על ידי המציעבכי התמורה עבור כל האמור כלולה 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


