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 03/2021מס'   פומבי מכרז 

 431כביש והרחבת  3-200 השלמות ביצוע כבישים 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

  נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת -  1מסמך  
  

  הסכם - 2מסמך   
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 '3-200לביצוע השלמות כבישים  מפרט טכני - 2נספח ג 

 'אופציה( 431מפרט טכני לביצוע הרחבת כביש  –א 2נספח ג( 

 

  

 'בקרת איכות -3נספח ג 

  '3-200השלמות כבישים  כתב כמויות –נספח ד 

 'אופציה( 431כתב כמויות הרחבת כביש  – 1נספח ד( 

 

  

 3-200להשלמות כבישים  נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות 

 'אופציה( 431טבלת תוכניות ותוכניות מצורפות להרחבת כביש  – 1נספח ה( 

 

  

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

  'התחייבויות הזוכה על פי הסכםלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ז 

 'פי על הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח - 1נספח ז 
 הבדק בתקופת הסכם

 



  

  תצהיר עובדים זרים - 'נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח 

 'עובדים זכויות שמירת בעניין חובות קיום בדבר תצהיר - 2נספח ח  

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

  תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות – 4ח'נספח 

  תצהיר אי תיאום עם מציעים אחרים – 5'חנספח 

 

  

   3'ט –' טנספחי ביטוח 

  סעיפי ביטוח חוזיים -' טנספח 

  דרישות ביטוחי הקבלן – 1'טנספח 

  הצהרת מתן פטור מאחריות קבלן – 2'טנספח 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום – 3'טנספח 

 

  
  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
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 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 

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

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

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מס'  מינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1

 ."( המכרז":)להלןבעיר מודיעין מכבים רעות  431והרחבת כביש  200  -ו 3לביצוע השלמת כבישים  03/2021

ביצוע עבודות עפר, סלילה ופיתוח ותשתיות )עבודות תאורה ועבודות יכללו   3-200השלמת כבישים  עבודות .1.2
בניית מדרכות, מפרדות, שיקום מדרכות קיימות, סלילת מיסעה,  בכבישי הגישה לשכונת נופים ומורשת מים( 

 אופניים, פיתוח סביבתי הכולל גינון והשקיה.שבילי 

 :יםכולל ותעבודמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה

 ופירוק, עבודות הכנה (א)

 עבודות ריצופים ואבני שפה. שיקום מדרכות קיימות ו/או  (ב)

 עבודות עפר (ג)

 עבודות מצעים (ד)

 עבודות אספלט  (ה)

 עבודות ניקוז (ו)

 עבודות צביעה ותמרור (ז)

 עבודות חשמל ותאורה (ח)

 עבודות מים (ט)

  עבודות גינון והשקיה (י)

ק"מ לערך לכיוון מערב  2.4ולאורך  431/3בחלקו הצפוני, החל מצומת  431יבוצעו בכביש  431להרחבת כביש העבודות  .1.3

פירוק מעקה כביש קיים והתקנתו מחדש, פירוק מדרכות ובנייתן מחדש, חישוף ופינוי פסולת, חפירה ויכללו: 
 וריבודה מחדש.והידוק שטחים, קרצוף מיסעת אספלט 



  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העבודות כוללות:

 עבודות הכנה, ופירוק. (א)

 עבודות ריצופים ואבני שפה.  שיקום מדרכות קיימות ו/או (ב)

 עבודות עפר. (ג)

 עבודות מצעים. (ד)

 עבודות אספלט. (ה)

 עבודות צביעה ותמרור. (ו)

 ביצוע הסדרי תנועה. (ז)

 עבודות ניקוז. (ח)

 תאשר אם אלא לביצוע אינם  431ביש ומודגש כי העבודות להרחבת כ מובהר
 ביצוע לצורך תקציב של לקיומו ובכפוף ובכתב מראש ביצועם את  החברה

 . ל"הנ העבודות

והעבודות המנויות  "אופציה" בכותרתמסומן  431הכמויות לרחבת כביש  כתב כי מובהר ספק כל הסר למען
 .  "האופציה:"להלןיקראו  לעיל

שישה חודשים רשאית להפעיל את האופציה כאמור בהסכם זה, לא יאוחר מעוד יובהר  כי החברה תהא 
 .3-200מיום הוצאת צו התחלת עבודה לביצוע עבודות השלמת כבישים 

)ככל שתחליט החברה לממש את  1.3 /אוו 1.2 בסעיפים המפורטות העבודות תכולות המכרז מסמכי לצורך .1.4
 כלל את ממצה שאינו, בלבד ותמציתי כללי תיאורואינן אלא  "העבודות"להלן: לעיל יקראו האופציה( 

הכמויות ובכל  יבכתב, יםהמיוחד ים אשר מפורטות בתוכניות, במפרט עבודות, ה במסגרת הנדרשות העבודות
 יתר מסמכי המכרז המקצועיים. 

לשהו לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כ ןיא .1.5
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
מכרז זה  במסגרתעל כן   אשר .(לממשה החברה ליטככל שתח – 431)לרבות האופציה לרחבת כביש  העבודות

על כתב הכמויות להשלמת   הןל ע יחול, אשר קבועו אחידיחיד,  הנחה אחוזמתבקשים המציעים להציע 
המסומן   431כביש  להרחבת תכתב הכמויוהמסומן כנספח ד' להסכם ההתקשרות והן על  3-200כבישים 
 לעיל.  1.3להסכם ההתקשרות ואשר מהווה אופציה בלבד כאמור בסעיף  1כנספח ד'

על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת  .2.2



שלו לכך היא אי  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה
 או ידיעתו בפסקה הרלוונטית./או היכרותו ו/הבנתו ו

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

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים לנותני שירותים מכל שסוג  (א)
 שהוא.

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר,  (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

, תאגיד המים, רשות הטבע והגנים, יםתיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר (ג)
גז, חברת חשמל, בזק, הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור רשות העתיקות, יזמים פרטיים,  חברת ה

 בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

 . יםאתרכל אחד מהב יםאמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימ (ד)

 לרבות הצבתם בשטח. שיידרשו לצורך ביצוע העבודות הסדרי תנועה וביצוע של אישור,תאום, תכנון  (ה)

כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם אספקה ושימוש בציוד מכני,  (ו)
 העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות . יבאתר

העבודה או  יהובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר (ז)
העבודה  ין הסעת עובדים לאתרהעבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכ ילמרחק סביר מאתר

 .   הם ומ

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ח)
 למסירתם.

מדידה , ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  (ט)
 לשם כך.

הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא,  (י)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות 

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

 י תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתק (יא)

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או לא  (יב)
צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, 

 טיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.חומרי עזר וכיוצ"ב, ה

 . הם העבודה וסילוק פסולת ועודפים מ יניקוי אתר (יג)

 דמי בדיקות וקבלת אישור מכון התקנים לכל המתקנים. (יד)



דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים  (טו)
 מכל סוג שהוא.

 כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.הוצאות להצבת שילוט  (טז)

 רעות.   -מכבים-הוצאות הכרוכות במסירת העבודות לעיריית מודיעין (יז)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (יח)

 ספחיו.כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ונ (יט)

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

 רווחי המציע שיזכה. (כא)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  (כב)
ין שההוצאות האמורות כולן ידועות התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, ב

 עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

שהינו/ה  בישראל(אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין  .3.1
)"חוק  1969 –קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

למען הסר כל ספק, על  , בענף ובסיווג הנ"ל . לפחות 3 )כבישים ועפר(, בסיווג ג' 200רישום קבלנים"( בענף 
   בתוקף. קבלן רשום המציע לצרף רישיון

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

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

 לחברההמציא להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום  .3.2

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ו' למסמכי 
שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת  שקלים חדשים (, אלףחמש מאות )במילים:  ₪ 500,000המכרז, ע"ס 

   .ועל שם המשתתף

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   05.07.2021על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 



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

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

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

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

.  6.1הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה בהודעה  3.2מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 

 דחיית מועד הגשת המכרז.על  

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות למכרז החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   האו ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

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

הערבות  רעוןפלקבל וע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש א האריך מציל (ח)

 נוספים. עדיםסוזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

בגין לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.3
 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקלי

עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977
עה לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגי 438

חוק מניעת צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

תצהיר בדבר העדר . לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 2001-, התשס"בהטרדה מאיימת
 .למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו 1'חבנספח הרשעות כמפורט 

 

 תנאים כלליים

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

אישור תקף על . על המציע להמציא מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםהינו  (א)
אי המצאת אישור זה, למען הסר ספק,  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  ניהול

  ילת המשתתף.עלולה להביא לפס

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


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

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

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

 , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.    לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה1987
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי  ח'בנספח כמפורט עובדים זרים תצהיר על המציע להמציא 

 נפרד הימנו לפיו

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

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

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

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו  3ח'כמפורט בנספח   מודיעין מכבים רעותבעיריית 
 לפיו. 

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

יפרט  ולמסמכי המכרז לפי 4'חתצהיר חתום על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח  (ז)

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9המציע  האם חלים או לא חלים עליו הוראות סעיף 
 .1998התשנ"ח 

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

המכרז לפיו יצהיר  למסמכי 5'ח בנספחחתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין כמפורט  תצהיר (ח)
 המציע כי הצעתו הוגשה לא תיאום עם מציעים אחרים.  

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

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

 עלולה להביא לפסילת המשתתף.

המקצועיים  תוהרישיונו המשנה קבלני בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת (י)
מיומנות )אספלט, חשמל  את עבודות שלגביהם נדרשת על ידי הקבלן לבצע בפועל שלהם , המיועדים

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

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



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

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

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

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

   אופן הגשת ההצעה : .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  בעט )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

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

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

הכמויות י בכתב המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן אותו היחיד )לא תוספת( ההנחה אחוז (א)
  להסכם . 1ד' -ו ד' יםכנספח נים המסומ

 המפורטים הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . להסכם 1ד' -המסומנים כנספחים ד' ו הכמויות יבכתב

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

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

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברהרשאית ההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל  .4.3

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

   מסמכי המכרז: .5

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

    המכרז.התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי  (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)



 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

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

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 תצהיר זכויות עובדים . (ט)

 . העדר הרשעותתצהיר  (י)

  תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

 רעותמודיעין מכבים ו/או נבחר ציבור בעיריית החברה ו/או לעובד זיקה לעובד תצהיר העדר  (יב)

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

 תצהיר אי תיאום עם מציעים אחרים (יב)

  כתבי ערבות בנקאית. (יג)

   אישור קיום ביטוחים. (יד)

 פרק המוקדמות (טו)

  3-200להשלמות כבישים  מפרט טכני מיוחד (טז)

 )אופציה( 431מפרט טכני מיוחד לביצוע הרחבת כביש  (יז)

 כמויות יכתב (יח)

 3-200להשלמות כבישים  רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יט)

 431רשימת תכניות ותכניות לביצוע הרחבת כביש  (כ)

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



 מיום החלבתיאום מראש החברה להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .5.1
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ 3,000₪ –וזאת תמורת   ,10:00בשעה  06.04.2021

 כללי הגשת ההצעה    .6

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

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

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

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

בות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה כלל מסמכי המכרז לרבות העראליה יוכנסו   1מעטפה מס' 
 הכספית אליה .

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

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

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

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, אישית במסירהתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורההמעטפה  (ב)

 2במשרדי החברה בניין ליגד  12.00 בשעה 26.04.2021 א יאוחר מיוםחברה בנוכחות נציג החברה לה
 .מודיעין מכבים רעות  4שברח' המעיין 

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

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

  .לעיל

באתר החברה ככל  הבהרותוהחברה הכלכלית תפרסם דגשים . הבהרות ושינויים/פגישת קבלנים סיורתקיים ילא  .7
 ימים לפני מועד ההגשה. 3שיעלה הצורך ועד 

 סוג מכל דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומנוע מושתק יהיה המציע כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .8

, הוראותיו לרבות ממנו הנובע או/ו בו הקשור או/ו הכרוך בכל או/ו המכרז בגין ידיעה אי או/ו הבנה אי לרבות שהוא
 שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל על בזאת מוותר והמציע, ביצועו ואופן דרך, אופיו, דרישותיו תנאיו

 . כאמור

 .10:00 בשעה  21.04.2021:  שאלות הבהרה ניתן להעביר למשרדי החברה עד לתאריך  .8.1

 .michrazim@hacal.co.il  את השאלות יש להעביר לדוא"ל .8.2



 . www.hacal.co.ilהתשובות שיינתנו ע"י החברה יפורסמו באתר החברה שכתובתו  .8.3

על המציע להדפיס את שאלות ההבהרה ולחתום עליהם בחתימה מלאה. מובהר למען הסר ספק כי במידה   .8.4
ולא יצרף המציע את שאלות ההבהרה החתומות למסמכי המכרז, תהא רשאית וועדת המכרזים על פי שקול 

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

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל אתמובהר בז ספקלמען הסר  .8.5
י ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או א

הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או 
 טענה מכל סוג שהוא כאמור.

שינויים ותיקונים במסמכי  רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס חברהה .8.6
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

 . www.hacal.co.ilבאתר החברה שכתובתוחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, 

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .8.7
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בדואר רשום משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.8
בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו בהודעת דואר אלקטרוני ו/או ו/או 

     ידם.-על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.9

    בחינת ההצעה .9

  -ו 1הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפות מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .9.1
2 . 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה את  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי כלל מסמכי המכרז לרבות 

 . , למעט כתב ההצעה הכספית הסף

 בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

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

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם  עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר מועד ליקבע 
של המציעים שעמדו בתנאי הסף  2תחנה  מעטפות הנושאות את הסימון מס' , ותפבתנאי הסף

 ומעטפת האומדן.

http://www.hacal.co.il/


 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .9.2

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

ותו, ניסיונו, כישוריו, תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינחברה תהא רשאית להה .9.3
ו/או חברה בניסיון קודם שלילי של המיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

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

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

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת עמידת בלוחות הזמנים 
 החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

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

מנהלת  ו/אוחברה ראות האי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הו 
 .חברההפרויקט מטעם ה

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

ו/או מנהלת הפרויקט מטעם חברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה
 .חברהה

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

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

בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא חברה ה .9.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  מונע הערכת ההצעה כדבעי חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה 
 הגבוה ביותר

, מנכ"ל החברהידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -לאו מי שיוסמך ע החברה, .9.5
 על מנת לשפר את הצעתו.משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", 

 (:החברה  י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות החברה רשאית
 כל לחברה את יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 המציעים תגובת. החברה כתובת לפי, החברה בפנייתה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף



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

  . החברה בלבד

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו כהצעה  חברהה .10.1
 הזוכה.   

. למען הסר ספק  הזכייה בדבר ההודעה קבלת מועד יחשב ההסכם על החתימה מועד יום כי בזאת מובהר .10.2
 המכתב.          משלוחמ ימים 3יחשב מועד קבלת ההודעה 

מסך גובה הצעתו הכוללת   5% -השווה ל בסךהזוכה/ים להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד,  על .10.3

, לשם ז' כנספחהמכרז המסומן  מסמכי)לאחר הנחה וכולל מע"מ(. הערבות תהיה לפי הנוסח המצורף ל
במידה  .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם

רשאית לחלט את הערבות  חברההיה התוך פרק הזמן האמור לעיל, תימציא את הערבות בוהמציע הזוכה לא 
לאחר עפ"י שיקול דעתה הזכייה במכרז זה, ולהעביר את  במסגרת הגשת הצעתו למכרז, הבנקאית שמסר

     כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברההבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

חודשים בכל פעם עד  6חודשים ממועד החתימה והיא תוארך במשך  15למשך  הערבות תעמוד בתוקפה
 מסירת כלל העבודות שביצע הזוכה.

על המציע  431מובהר למען הסר ספק כי  ככל שתחליט החברה לממש את האופציה לביצוע הרחבת כביש 
מסך  10% -שיזכה להגדיל את גובה הערבות או לחילופין להמציא ערבות משלימה בסך אשר יהיה שווה ל

 . )לאחר הנחה וכולל מע"מ(  431גובה הצעתו לביצוע עבודות הרחבת כביש 

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות לים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע מציע אשר לא יש .10.4
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים הנדרשים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

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

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

מקבלת ההודעה על זכייתו  9.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .10.5
זכאית החברה, לפי שיקול  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,מה

 יע.ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המצהדעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .10.6
 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בהחברה לקבלם 

קיום  אישור, חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.7
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',טכנספח ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

 עלהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  כי בזאת מובהר, לעיל 2.3 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי .10.8
 עבודה צו התחלת  ולהוציאהכמויות  בכתבעבודות המפורטות הצמצם את היקף מרחיב או המ שינוי כל



מחוץ לתחום הגיאוגרפי של  לרבותהנחה ובתוספת מע"מ  לאחר ההסכם כמחיר הנקוב מזה גבוה בהיקף
   עלה על הקבוע בדין החל על החברה. יובלבד שהיקף ההגדלה לא  שתידרשהשכונה וככל 

  הוצאות המכרז .11

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

 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים  .12

היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )להלן:" הזוכה המקורי"(, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי  .12.1
ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן:" 

הזוכה המקורי להפסיק את הזוכה האחר"(  ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב 
ביצוע העבודות ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו 

על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו 
  לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע העבודות .

 בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום .12.2

    בעלות על המכרז .13

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .13.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על חברה דין, הבכפוף להוראות כל  .13.2
ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא יעשו 

    כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 שמע ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במ .13.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין
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 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

השלמת לביצוע להתקשר עם קבלן לצורך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, מעוניינת חברה הו הואיל
 ;מודיעין מכבים רעותבעיר  431והרחבת כביש  3-200שים כבי

  "(המכרז":להלן) 03/2021' מספומבי מכרז  החברה ולשם כך פרסמה והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו והואיל

ל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים ביצוע העבודות על פי הסכם זה עאת  קבלןוהחברה החליטה למסור ל והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז ו

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, הצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם,ו והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

 ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם  זה. מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנוהמבוא והנספחים להסכם זה  .1.1

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3



 הגדרות ושונות: .1.4

 כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(; בהסכם זה

רבות נציגיה ומורשיה החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"מ ל - "החברה" (א)
  המוסמכים, וכל מי המוסמך לפעול מטעמה.

 רעות-מכבים-עיריית מודיעין -"העירייה"  (ב)

ו/או על ידי דירקטוריון כל אדם המורשה בכתב על ידו  החברה לרבותכ"ל פירושו מנ - "המנכ"ל" (ג)
 ו/או כל חלק ממנוסכם ל את תפקידו לצורך הכ"למלא במקום המנהחברה 

קבלן משנה מתכנן ו/או קבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל הלרבות נציגיו של   -"הקבלן"  (ד)

  .הןאו כל חלק מעבודות הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 

או כל עבודות הלפקח על ביצוע  כ"לפירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנ -"המפקח"  (ה)
  .הןחלק מ

  העבודותלצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ו)

 . מהנדס החברהפירושו:  -"המהנדס"  (ז)

חברה על ידי ה וועסקהולוגי אחר שמהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנ -"היועצים"  (ח)
  .םובפיקוח עליון על ביצועעבודות פיתוח בגבעת התיתורה בתכנון 

ביצוע עבודות עפר, סלילה ופיתוח ותשתיות )עבודות תאורה   :" 3-200השלמת כבישים  "עבודות (ט)
אופניים, בניית מדרכות, מפרדות, שבילי  שיקום מדרכות קיימות ו/או ועבודות מים(, סלילת מיסעה, 

להשלמת  בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכניוהכל  פיתוח סביבתי הכולל גינון והשקיה
והתוכניות המצורפות למסמכי המכרז,  3-200להשלמת כבישים  , כתב הכמויות3-200כבישים 

ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם למפרטים -, ד' ו2, ג1המסומנים כנספחים ג'
 .הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים

ק"מ  2.4ולאורך  431/3בחלקו הצפוני, החל מצומת  431בכביש עבודות  ביצוע ":431 כביש הרחבת"עבודות  (י)

יתן מחדש, חישוף פירוק מעקה כביש קיים והתקנתו מחדש, פירוק מדרכות ובנילערך לכיוון מערב ויכללו: 
בהתאם למפורט בפרק  והכלופינוי פסולת, חפירה והידוק שטחים, קרצוף מיסעת אספלט וריבודה מחדש 

והתוכניות המצורפות  431, כתב הכמויות להרחבת כביש 431המוקדמות, המפרט הטכני להרחבת כביש 
והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם,  1ה'-ו 1', ד'א2, ג1למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'

ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא 
   .לתנאים הכללים

 תאשר אם אלא לביצוע אינם  431ומודגש כי העבודות להרחבת כביש  מובהר 
 ביצוע לצורך תקציב של לקיומו ובכפוף ובכתב מראש ביצועם את  החברה

 . ל"הנ העבודות

להסכם זה, יסומן  1המסומן כנספח ד' 431כתב הכמויות לרחבת כביש  כי מובהר ספק כל הסר למען



 .  "האופציהוהעבודות המנויות לעיל יקראו להלן:" "אופציה" בכותרת

ככל שתחליט החברה ) 431 כביש הרחבת עבודות/או  ו 3-200 כבישים השלמת עבודות - "העבודות" (יא)
 . (לממש את האופציה

 מועדי ושלבי ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים.-" וח זמניםל" (יב)

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" קבלן משנה" (יג)

ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינה ישירות, אשר מספקים ומרכיבים את שהוזמן -" ספקים" (יד)
 או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י הקבלן ו/או קבלנים אחרים. מהם

הכמויות, והתוכניות, וכן  י, כתביםהמפרטהתנאים הכלליים, זה לרבות הסכם פירושו תנאי  - "הסכם" (טו)

 .סכם זהשיהווה חלק בלתי נפרד מה הסכם זהכל מסמך אחר שהוסכם ב

ת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצא -"המפרט הכללי"  (טז)
הביטחון/אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי 

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

, ןוהשלמתהעבודות   למטרת ביצוע  עבודותהקבלן למקום ביצוע החומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (יז)
. מהעבודותזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק לרבות אבי

 החומרים יהיו בעלי תו תקן, תו הסמכה או תו השגחה ככל שניתן.

כפי סלילה והגישור מדד תנודות מחירי תשומות ה -" הסלילה והגישור"המדד/ מדד תשומות  (יח)
יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם 

מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 
 לאו.

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב (יט)

 נספחים להסכם.מהות ההסכם ו .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ג' –מוקדמות  2.3

  2נספח ג' –3-200השלמת כבישים מפרט טכני  2.4

 א'2נספח ג' – 431טכני הרחבת כביש  מפרט 2.5

 3נספח ג' –איכות  בקרת 2.6

 נספח ד' – 3-200השלמת כבישים  כתב כמויות 2.7



 נספח ה' – 3-200השלמת כבישים  – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.8

 1נספח ה' – 431הרחבת כביש  –ותוכניות מצורפות  טבלת תוכניות 2.9

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.10

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.11

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.12

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.13

  1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות  2.14

  2נספח ח' – שמירת זכויות עובדים תצהיר 2.15

 'טנספח  - סעיפי ביטוח חוזיים 2.16

  1'טנספח  - דרישות ביטוחי הקבלן 2.17

 2נספח ח' - הצהרת מתן פטור מאחריות קבלן 2.18

 3נספח ח' - תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום 2.19

   נספח י' -נספח בטיחות   2.20

  נספח יא' –טבלת קנסות  2.21

 סתירה בין מסמכים.  2.22

על אף הכתוב בכל מקום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות  (א)
לבין הוראה בכל באחד מן הנספחים להסכם זה , תחול זה ו/או חפיפה חלקית בין הוראה בהסכם 

 המפקח.ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן, לפי קביעת 

משמעות ו/או פירוש  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי (ב)
כך בכתב, מיד עם גילויה ולא יאוחר משבעה -שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב המפקח על
אופן הביצוע, מפקח בכתב לרבות לגבי הטיב, הימים לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של 

 התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. מובהר כי הוראות המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.

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

מבלי שיקבל את אישור המפקח לכך, לא יהיה בכך, או בסתירה ה הסכם זנהג הקבלן לפי פירוש מסוים ל (ד)
כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 
המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או 

 רוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המפקח כאמור.טענות בשל כך שנהג לפי פי



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

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

הינן אופציונליות, וכי ביצוען מותנה בקבלת   431הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות להרחבת כביש  .3.1
וקבלת אישור החברה מראש ובכתב  מאת עיריית מודיעין מכבים רעות ל"הנ העבודות ביצוע לצורך תקציב

  .  431לביצוע העבודות להרחבת כביש 

ביצוע  סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהקבלן מצהיר אישור החברה מראש ובכתב ו .3.2
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטהבגודל ,  העבודות 

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת הצעתו למד את  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .3.3

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  התחייבויותיו על פי הסכם זה,לרבות יכולתו לעמוד בכל 
 תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 

, טיב הקרקע, מבנים הם, לרבות דרכי הגישה אליםהעבודה, בחן את טיב יראה את אתרהקבלן מצהיר כי  .3.4
 יכניות המתאר החלות על אתרוידועות לו תשימושים הנעשים בהם העבודה וה יומתקנים הקיימים לצד אתר

העבודה ו/או לתכניות החלות  יוהוא מוותר בזה על כל טענה של פגם או אי התאמה בקשר לאתר העבודה, 
 . הם ו/או בקשר לכל דבר אחר המתייחס אלי הםעלי

הדרושים לביצוע , כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.5
  העבודות.

 כאמור בהסכם זה.  העבודותביצוע להקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים  .3.6

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.7

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

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

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

בהתאם להבטחת זכויותיהם הסוציאליות,  מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיוהקבלן מצהיר כי הינו  3.6

  להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהקבלן מצהיר כי  3.7
לחוק )עבירות שוחד(  290-297סעיפים לפי פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלילבית משפט, 

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

צו למניעת הטרדה מאיימת ו/או נגד מנהל ממנהליו וג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל ס
 .     2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתעלפי 

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


לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.8
 ע"פ הסכם זה.  ביצוע העבודות  

על פי הסכם זה ויפעל על  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 3.9
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.10
   , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.1952

ערך סקר, בדק את  םהעבודה, תעד את מצב יבדק לפני הגשת הצעתו את אתרהקבלן מצהיר ומתחייב כי  3.11
העבודה, מיקומם  יכמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר

העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או  ישל מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר

 על פי הסכם זה.  ויות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיעשויה לה

לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות הוצע הכמויות  יכתבאחוז ההנחה שהוצע על ידו להקבלן מתחייב כי  3.12
וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות 
בקשר, לרכישת החומרים עלויות הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני 

וכן רווח קבלני סביר, והוא , סגרת מתן שירותי קבלן ראשי, הוצאות שיגרמו לו בממשנה, עלויות ביטוח, 
מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר 

 לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  3.13
צהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד ה

הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

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

   סירת העבודה:מ .4

על פי  3-200להשלמת כבישים  עבודותההחברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את   )א( .4.1
כתב  , 3-200להשלמת כבישים  במפרט הטכני והסכם זה בהתאם  למפורט בפרק המוקדמות ן/א

המצורפים והמסומנים   3-200להשלמת כבישים  התוכניות, 3-200להשלמת כבישים  הכמויות
להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, והכל בכפוף למפורט  ה' -ו ד' 2ג' ,1כנספחים ג'

   שיון ו/או אישור על פי כל דין.יבהיתר בניה ו/או כל היתר ו/או ר

, 431שתחליט החברה לממש את אופציה עומדת לזכותה ולבצע את העבודות להרחבת כביש  ככל ב()
בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב, את ביצוע העבודות להרחבת  מהקבלן, החברה תזמין

על פי הסכם זה בהתאם   431 כבישרחבת והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות לה  431כביש 
, 431 כביש רחבת ,  כתב הכמויות לה431כביש רחבת המוקדמות ן/או במפרט הטכני להלמפורט בפרק 
להסכם זה  1ה' -ו 1ד' א',2ג' ,1המצורפים והמסומנים כנספחים ג' 431 כבישרחבת התוכניות לה

והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, והכל בכפוף למפורט בהיתר בניה ו/או כל היתר ו/או רישיון 
   על פי כל דין. ו/או אישור

 



 מובהר למען הסר ספק כי החברה תהא רשאית להפעיל את האופציה כאמור בהסכם זה, לא יאוחר 
 .3-200משישה חודשים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לביצוע עבודות השלמת כבישים 

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב   .4.2

 אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות:המפרטים אשר  (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ  (1)
)הפרקים הרלוונטים מפורטים במפרט  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 בלתי נפרד הימנו(להסכם זה והמהווה חלק  1-המסומן כנספח ג' הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל  (2)

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (3)

 חוק החשמל  (4)

  המכרזהמפרטים המצורפים למסמכי  (ב)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג' –פרק המוקדמות  (1)

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד  2המסומן כנספח ג' – 3-200להשלמת כבישים המפרט הטכני  (2)

 הימנו. 

א' להסכם והמהווה חלק בלתי 2המסומן כנספח ג' –  (אופציה) 431המפרט הטכני להרחבת כבישים  (3)
 נפרד הימנו. 

המסומן כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  - 3-200להשלמת כבישים  כתב הכמויות (4)
 הימנו.

להסכם זה והמהווה חלק בלתי  1המסומן כנספח ד' -( אופציה) 431כתב הכמויות להרחבת כביש  (5)
 נפרד הימנו.

התוכניות המצורפות והמפורטות בטבלת התוכניות, המסומנת  – 3-200להשלמת כבישים  תכניות (6)
 כנספח ה' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

התוכניות המצורפות והמפורטות בטבלת התוכניות,  – )אופציה( 431תכניות להרחבת כביש  (7)
  להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומנת כנספח ה'

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לממש את האופציה המוגדרת בהסכם זה מובהר בזאת למען הסר כל ספק  .4.3
ביצוע צמצם את היקף מרחיב או על כל שינוי המהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  כי 

המכרז כאשר  העבודות ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף נמוך או גבוה  מזה שנדרש במסמכי



התחשיב לביצוע התוספת ו/או הקטנת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה המפורט בכתב 
 הכמויות.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.4

 םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים ,  3-200השלמת כבישים  הקבלן מתחייב לבצע את עבודות (א)
 .   חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  12תוך ולשביעות רצון החברה ו/או המפקח 

תוך ,  431הקבלן מתחייב לבצע את עבודות להרחבת כביש  -ככל שתבחר החברה לממש את האופציה  (ב)
חודשים מיום )שלושה(  3תוך ולשביעות רצון החברה ו/או המפקח  םהרלבנטייעמידה בדרישות התקנים 

 .   קבלת צו התחלת עבודה 

 GANTימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ג)

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

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

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

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו  (ז)

 המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו.  

וע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל, מסיבות הקבלן מצהיר כי יד (ח)
שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקובעים מראש 

)במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מזכות  ₪ 5,000בשיעור של 
 לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.    החברה

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .4.5
 עבודות.הכניות לפי הצורך, לביצוע לרבות ת -שלימות עבודות, הוראות מה

, הם ובכל חלק מעבודות להורות בכל עת על כל שינוי ב לעיל, לחברה הרשות 4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.6
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, או אי ביצוע כלל עבודות המפורטות לרבות 

ל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שינוי כאמור ולחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 ."פקודת השינוי"( )להלן:תימסרנה לקבלן בכתב 

, הכוללות "(AS  MADE)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.7
 וכו'.   I.Lיק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, תיאור מדו

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.



טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כולל כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר  .4.8
 הוראות תפעול והחזקה.

התוכניות שאושרו ו/או פרק המוקדמות ו/או על פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.9
מנו, ו/או כתבי להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הי 2, ג'1המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'

ו/או  תולתוכני ןעל חשבונו ולהתאימות קן את העבודהכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה למפרטים ו/או כתבי הכמויות

אישור , לפני קבלת ומר ו/או לכסות כל עבודהו/או להזמין חה מנאו חלק מעבודה לבצע כל הקבלן מתחייב לא  .4.10
ל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר שהחברה אישרה מראש למען הסר כ .המפקח

ם הנדרשים לביצוע העבודות על היתריכל ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת 
   בהתאם לתכוניות אלו.פי דין 

 /חומרנוסף ככל שיידרש לגבי הציודלדרוש מהקבלן מידע יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.11
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים , קטלוגים, תםגראפיילרבות תיאורים טכניים, 

    המסופק. /חומרלציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.12

יומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לס .4.13
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.14
, משרד  העבודה התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו י'התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .4.15
   .העבודה

א לעכב את לוח הזמנים את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי להקבלן מתחייב להזמין  .4.16
  .לביצוע העבודות

  זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות  יחולו על הקבלן וישולמו על כ .4.17

 ופן ביצוע עבודות  א .5

  :פי הסכם זה כולליםעל  200-3השלמת כבישים מבלי לגרוע האמור לעיל מובהר כי עבודות  .5.1

 עבודות הכנה, ופירוק (א)

 מדרכות קיימות ו/או  עבודות ריצופים ואבני שפה. שיקום (ב)

 עבודות עפר (ג)

 עבודות מצעים (ד)



 עבודות אספלט  (ה)

 עבודות ניקוז (ו)

 עבודות צביעה ותמרור (ז)

 עבודות חשמל ותאורה (ח)

 עבודות מים (ט)

 דות גינון והשקיה עבו (י)

 ביצוע הסדרי תנועה (יא)

 , וככל שתחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב, מבלי לגרוע האמור לעיל .5.2
 על פי הסכם זה כוללים:  431מובהר כי עבודות הרחבת כביש 

 עבודות הכנה, ופירוק. (א)

 עבודות ריצופים ואבני שפה.  שיקום מדרכות קיימות ו/או (ב)

 עבודות עפר. (ג)

 עבודות מצעים. (ד)

 עבודות אספלט. (ה)

 עבודות צביעה ותמרור. (ו)

 ביצוע הסדרי תנועה. (ז)

 התארגנות .5.3

לרשות הקבלן למטרת ביצוע   הרלבנטי אתר העבודההחברה תעמיד את ה, צו התחלת עבודה עם קבלת 
 והקבלן יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:פי הסכם זה,  עבודותה

ייבנה,  ככל שיידרש,  ,מקטע, ובתחילת התארגנותו במקטע עבודה שאושר לביצועמיד עם כניסת הקבלן ל (א)
הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר למפורט בנספח י' להסכם זה. בהתאם  ושערים יתקן ויחזק גדר היקפית

, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ולהסירה בסיום כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה
 כל זכויות הפרסום על הגדר. כל עבודה זו היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורהת. ביצוע העבודו

 .תהינה שייכות לחברה בלבד

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

גורמים אחרים את כל משנה מטעמו ו/או ל על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלניבמידה וישנו צורך,  (1)
המסומנים במקומות שוזאת ם לביצוע העבודות הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושי

ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  ,בכתבהעירייה ידי -בתוכניות שאושרו מראש על
  ביצוע העבודות.



ואופן . מובהר ומודגש כי עלות הסדרי התנועה הסדרי התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן (2)
 להסכם זה.  1התמורה בגינן מוגדרים בפרק המוקדמות המסומן כנספח ג'

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או  (3)
. המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה בהן

רישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית ו/או הקבלן ימלא אחר כל ד
המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת עובדים 

  להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות האמורות.

הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי  (4)
הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, בכפוף 

 להסדרי התנועה המאושרים.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (5)
וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק באמצעות אחרים, 

כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים 
 קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.

במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן לערוך לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע  (6)
מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע אותן יבירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

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

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

קבלת היתר  מיום ימים 14 תוך מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח  (7)
, נקודות כניסה לאתר לפי מקטעים התכנית תכלול סימון הגידור .אתרההתארגנות בתכנית  הבניה, 

, שירותי עובדים, נקודות מקומות האחסון, משרדי אתרהסדרי תנועה זמניים, שילוט,  ויציאה ממנו,
הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. 

 ומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  התוכנית תהיה חת

  נקודות קבע (ג)

הקיים כפי שמשתקף  ישאמת את המצב הטופוגרפאלא לאחר ביצוע עבודות הקבלן לא יתחיל ב (1)
בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות טרם 

 כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   (2)
ירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה  ומהמתקנים הנלווים או  האלמנטים הק והמרחקים בין

  .ועד למסירה הסופית של המבנה  מגרשמרגע קבלת ה השונים

 יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלני ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
שירי מדידה מעולים באתר שיועמדו גם ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכמשנה ו/או 

  לרשות המפקח.



הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי המבנה    (4)
אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, ייהרס חלק 

 את על פי הנחיות והוראות המפקח.המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל ז

 , לצורך ביצוע העבודות חיבור לתשתיות חיצוניות (ד)

במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים  (1)
  .ויהיה אחראי לרציפות האספקה הדרושים לביצוע העבודות

הדרושים להעברת המים והחשמל למקום הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים  (2)
פאזי מוגן אשר -להכין לוח חשמל תלת בכל אזור עבודה על הקבלן. השימוש בהם בכל מקום באתר

 משם יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות מספיקה.

פיקה במקום ביצוע ח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים, תאורה מסוהקבלן יוודא קיום כ (3)
תאורה מיוחדת במקרה של ל, במיוחד המקטע בו עובד העבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטח

 .ביצוע עבודות בלילה

התשלום בגין ההתחברות ואספקת המים ו/או החשמל ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק )חברת  (4)
 חשמל, מי מודיעין וכו'( . 

בהוצאות  איישחשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן -יהיו על כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, (5)
 החזקה לחברה.החשמל והמים עד למועד מסירת 

כמו כן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון, יישא בעלויות המים  (6)
את  )ג( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על חשבונו5.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו כל הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

 מילוי/ חציבה/  חפירה (ה)

טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש חוזר למילוי  ותכולל ותלמען הסר כל ספק כי העבוד מובהר (1)
הכמויות. עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר שאיננו  מתאים למילוי  יבאתר כמפורט בכתב

 כדיןו/או עודפי עפר ו/או פסולת הינם באחריות הקבלן והקבלן נדרש לסלקם לאתר שפיכה מאושר 
 .הנדרשים האישורים את חברה בפני ולהציג חשבונו על

 לאתר ההובלה. כך עבור תמורה כל תשולם ולא הובלה מרחקי ימדדו לא כי ומובהר מודגש
 אגרות את גם כולל הסעיף מחיר, כ"כ. חפירה/ החציבה במחיר כלולה שהוא מרחק לכל השפיכה
 .הקבלן ח"וע י"ע שישולמו ההטמנה

 להוציא רשאי יהא הקבלן כי ספק כל הסר למען מובהר, לעיל( 1) ק"בס האמור מן לגרוע מבלי (2)
 של אחרים עבודה באתרי לשימוש מהאתר מחצבים או/ו עפר עודפי לרבות שהוא סוג מכל חומרים

 הנדרשים האישורים  לקבלת בכפוף י"לרמ מתמלוגים בפטור אותם למכור רשאי יהא או/ו הקבלן
 . בעיר אחר למקום בחומר צורך לחברה אין כי החברה ואישור, דין פי על



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

 .נוספת תמורה כל ללא וזאת

 
 להביא רשאית החברה תהיה בעטיה אשר יסודית הפרה הדבר יהווה( 2) ק"ס הוראות הקבלן הפר
 מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ כי מובהר בנוסף. לאלתר סיום לידי הצדדים בין ההסכם את

 חדשים שקלים אלף מאות חמש של בסך מוסכמים לפיצויים זכאית תהיה החברה או/ו רעות
 החברה או/ו רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ של מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת(  ₪ 500,000)

 .דין פי על פיצויים לקבלת

  שילוט (ו)

מטר /  5 שלטים בגודל  2, על חשבונו, 3-200להשלמת כבישים  העבודההקבלן יתקין ויתחזק באתר  (1)
. ע"י המפקחהמוגדר בפרק המוקדמות ובכפוף לקבלת אישור , תוכן ובעיצוב גרפי כפי מטר 3.7

פרטי רשות מקרקעי ישראל כולל הלוגו, יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי החברה,  יםהשלט
מפקח וכן שם הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת לצד האדריכל והמהנדס, היועצים וה

במסגרת פרויקט שיזמה עיריית עבודות מבוצעות כי ה יםוכן יצוין בשלט העבודה פרספקטיבה של 
מודיעין מכבים רעות, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באופן שוטף ועל חשבונו את כל השילוט 

 לאתר כמתחייב על פי דין.

מטר /  5שלטים בגודל   2, על חשבונו, 431להרחבת כביש  יתקין ויתחזק באתר העבודההקבלן בנוסף  (2)
. ע"י המפקחהמוגדר בפרק המוקדמות ובכפוף לקבלת אישור , תוכן ובעיצוב גרפי כפי מטר 3.7

האדריכל והמהנדס, היועצים כולל הלוגו, יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי החברה,  יםהשלט

וכן יצוין  העבודה והמפקח וכן שם הקבלן וקבלנים אחרים בכירים וזאת לצד פרספקטיבה של 
במסגרת פרויקט שיזמה עיריית מודיעין מכבים רעות, כמו כן הקבלן עבודות מבוצעות כי ה יםבשלט

 יב על פי דין.יספק, יתקין ויתחזק באופן שוטף ועל חשבונו את כל השילוט לאתר כמתחי

 ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין. יםהקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט (3)

 שמירה (ז)

ביצוע מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודות השלמה ל (1)
 , מבלי לגרוע מכלליות האמורהםהעבודה ולהשגחה עלי י, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות

לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן 
למקום ביצוע עבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים וציוד 
שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים 

מבנה , ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם מטעמו ל
האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה  במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות 

 הסכם זה.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על  (2)
תקופת הבדק אף לאחר מתן תעודות השלמה לעבודות , בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות ידו ב

 כל דין.



 מהנדס ומנהל עבודה .5.4

מהנדס מנוסה ורשום )רשום בפנקס  -לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
משך כל תקופת על חשבונו ובקביעות ב לכל אתר עבודה המהנדסים והאדריכלים( וכן מנהל עבודה

 הביצוע.  

ברציפות לצורך ביצוען  הםהעבודה  וישגיחו עלי יהעבודה ימצאו באתר יהקבלן או המהנדס וכן מנהל (ב)
העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע  יהעבודה יהיו באתר יעבודות. המהנדס ומנהלהשל 

 עבודות.ה

העבודה אל מקום עבודה אחר של הקבלן בלי  יהעבודה מאתר יהקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל (ג)
 אישורו של המפקח. 

העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  ימינוי המהנדס ומנהל (ד)
 לבטלו מסיבות סבירות.

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר עבודה של כל אדם  .5.5
לעיל. אדם  5.2מועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף ה

 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין -שהורחק לפי דרישה כאמור 

אמצעי  על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת .5.6
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. היה 

עבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל בדבר הועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת 
 קבלן  או מי מטעמו. דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת ה

 בטיחות  .5.7

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו ושל לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, ולבצע 

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עכל עבודה 

צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות נספח מ (ב)
הבטיחות המסומן כנספח י' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות רצון 

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןהחברה ו/או המפקח, תית

הפסיק את עבודת לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (ג)
 הקבלן. 

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין כך.  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.8
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה זמני אם יהיה צורך בקיום מטרד 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  העבודה יניקוי אתר .5.9



את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  העבודה  ייסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן פסולת וגרוטאות, ים במידה וקיימים באתר (ב)
 .העירייההמפקח והנחיות או אישור 

את  הםויסלק מהמקטע בו בוצעו העבודות את הקבלן ינקה  העבודות בכל מקטע ומקטעמיד עם גמר  (ג)
ל סוג שהוא וימסור את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכ

 לשביעות רצונו של המפקח. ו ולמטרת םנקי ומתאיוא כשה מקטע ה

 מתחילת העבודות ועד לסיומן.העבודות  ילדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .5.10

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים המפורטים להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 . ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (ב)

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין מכבים רעות.  (ז)

 . חברת חשמל (ח)

 חברת בזק  (ט)

 שות העתיקותר (י)

 רשות הטבע והגנים. (יא)

 בכבלים ההטלוויזי (יב)

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות ו/או בציוד המותקן .5.11

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן במהלך ביצוע  (א)
ובתנאי  החברהעליו ידווח לו על ידי ו ו/או פגם כל ליקוילתקן בתוך זמן סביר העבודות, מתחייב הקבלן 

 שעות.    48, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינם בכתבוהודיע המפקח על המצאות הפגם 



החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
לו, יהיה העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות א

הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל 
 תמורה בגין בטלות ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי האמור לעיל אינו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר לגביהם  (ג)
 מסירה סופית חודשים מיום)במילים: שלושה (  3 במשךיהא הקבלן אחראי לקליטתם המלאה 

היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא נקלטו  .)להלן: "תקופת הקליטה"( 
שיקבע על ידי המפקח בעצים ו/או בתוך זמן מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , בתקופת הקליטה

  השתילים חדשים.

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

 ציוד חומרים ומלאכה .5.12

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים הקבלן  (א)
בהתאם העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע העבודות לביצוע היעיל של 

 .הסכם זה ונספחיול

במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק  (ב)
ל לשביעות ולספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכהקבלן , יהיה על העבודותו/או אינו מתאים לביצוע 

רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי המפקח, וזאת 
ה כלשהי מהקבוע בלוח ילסטיהקבלן ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

  הזמנים.

עבודה לפי לוח הזמנים כך שלא יחול כל עיכוב ב םמתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומריהקבלן  (ג)
 ל להנחת דעתו של המפקח.והכ -זה הסכם שייקבע בהתאם להוראות 

אתר העבודה למקום קבלן מרים וציוד שהובאו על ידי הו"חומרים וציוד" פירושו: חהסכם זה ן ילעני (ד)
, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ומתקנים ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע 

 .מהאתר גבעת התיתורהלהיות חלק  העתידים

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות  עבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לאתר העבודה להוציאם מ

ם הארעיים השייכים לו ואת אך ורק את הציוד והמבני מאתר העבודה להוציא הקבלן הסכם זה רשאי 
 .םחומריהעודפי 

דרש לביצוע עבודות נוספות יכל ציוד שיהעבודה יהיה חייב להשיב לאתר מובהר בזאת כי הקבלן  (ו)
 זה.הסכם כאמור ב

ולשמירתם הבטוחה של הציוד העבודה אחראי לבדיקת החומרים וקבלתם באתר הקבלן יהיה  (ז)
 .הסכם זהלצורך ביצוע הוהחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק 



 ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובכתב הכמויותהקבלן  (ח)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה תהיה ברמה הקבלן , ובכמויות מספיקות. שאושרו על ידי החברה

 משובחת.

 שגחה ככל שניתן.שאו תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי או תו הסמכה או סימן היהחומרים י (ט)

  לעיל.ו/או )ה( ( טלא יובאו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בס"ק ) (י)

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (יא)
על ידי המפקח, ובלבד  הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו

 זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. הקבלן שנקבע על ידי המפקח כי 

מובהר למען הסר ספק כי סעיף זה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של מנכ"ל החברה בהתאם 

 סייפא.  8.1למפורט בסעיף 

ו כשרים לתפקידם על ידי אלא בחומרים שנבדקו ונמצא עבודותמתחייב שלא ישתמש בביצוע ההקבלן  (יב)
  המפקח.

, אין עובדה זו חברהלעיל, על ידי הו/או )ה( ( ט, העומדים בתנאי סעיף קטן )מסוימיםסופקו חומרים  (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבודהקבלן כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

נעשתה וכן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שהקבלן  (יד)
או העבודה  יאתראת כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם ב

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

הקבלן יבטיח כי הבדיקות יבוצעו בכמות ובמועד המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את 
 .המהלך התקין של העבודות

או מטעמו  הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על 
 תרשאיחברה היה התבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה .האו מטעמ חברה ובין אם יבוצעו על ידי ה

בכל  הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לק
  דרך אחרת.

 וקביעתו תהיה סופית. החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

לא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים כאמור בטרם הושלמו מובהר למען הסר כל ספק כי 
הבדיקות המוקדמות המתאימות והחומרים אושרו לשימוש, למעט עבודות יציקת בטון שתוצאות 

 ת לאחר גמר יציקתו. בדיקתו מתקבלו

מבלי המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות חוזרות ו/או נוספות מכל סוג ובכל כמות  על פי 
 שיקול דעתו הבלעדי.

  בקרת איכות (טו)

נספח בקרת האיכות המסומן כנספח  להוראותבהתאם על חשבונו על הקבלן לקיים באתר בקרת איכות 
בקרת המקובלים אצל הקבלן וכפי שיאושרו ע"י המפקח, כולל מינוי ממונה על  םהנוהליי, לפי 3ג'



האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת האיכות באתר. כמו כן עליו להציג את כל 
דוחות הבדיקות/ בקרות כולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות 

להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל  בדוחות, על הקבלן יהיה
 של הקבלן. תבקרת האיכוהליקויים סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה 

  אישור מוקדם (טז)

חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומרים בהם יש בדעתו להשתמש הקבלן 
המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים  ולטיבם. אין באישור

  ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן החברה  מהנדסהמפקח ו/או אישורי  (יז)

מתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים ב
לא תהא כל החברה ו/או למפקח  המתבצעות תוך שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למהנדס

 אחריות ו/או חבות בקשר עם האמור לעיל, אף אם נתנו אישורם.

    ח אדםוכ .5.13

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י (א)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 . "(ח אדםוכ)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ב)
שיון או יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זה. לכך בתוך המועד הנקוב העבודות ביצוע 

   ין.ישיון או היתר כאמור לפי הענילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ג)
מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי  וה הפרה של הסכם התקשרות זה.,  הפרת סעיף זה  יהו1952

לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, 
או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע 

     ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה עקב כך. זה, לרבותהסכם 

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל  (ד)
ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת 

 שראל.  להעסיקם בי

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על  (ה)

פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח 
 .  1954 -על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןי הח האדם יועסק על ידוכהקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ו)
ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, י קבלןוה

 . מיסים וכיו"ב



מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ז)
 שיקבע מעת לעת.  

סידורי נוחיות ומקומות אכילה העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ח)
  לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף.אתר העבודה נאותים ב

העבודה את מספר  נייציין ביומהעבודות כי במהלך ביצוע להחזיק יומן עבודה, ומתחייב הקבלן  (ט)
  .העבודות באתר העבודהם ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע העובדים המקצועיי

של  אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (י)
 -. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלני המשנה  כל אדם המועסק על ידי 

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות המסומן  (יא)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה נספח י'' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה 

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

  מפקח משרדי .5.14

 ולהתקין להקים הקבלן מתחייב, יםבאתר העבודות ביצוע התחלת לפני ימים 10 מאשר יאוחר לא
 ובשטח מסוג למפקח מבנה, החברה ידי-על לכך שיקבע במקום, חשבונו על מבין האתרים, באתר

 כי מובהר. הימנו נפרד בלתי חלק והמהווה זה להסכם 1'ג כנספח המסומן המוקדמות בפרק כמפורט
 רשאית תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת את ישלים לא והקבלן במידה
 .השלמתם לצורך הקבלן מחשבון סכום כל לקזז החברה

 שירותי קבלן ראשי  .5.15

והחברה תזמין עובדים, קבלנים, במידה רק כי מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או נספחיו, מובהר  (א)
הקבלן לבצע את העבודות בתיאום מתחייב , "(קבלנים אחרים)להלן "קבלני משנה וספקים שונים 

 הקבלנים האחרים.ידי -ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות על

והוא באתר הקבלן יהיה אחראי לעבודתם, פעילותם ושילובם של כל הקבלנים האחרים במידה שיעבדו  (ב)
מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן מתחייב לסייע 
לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות או עבודה כלשהי שאושרה 

 ידי המפקח.-על

לרבות: לביצוע העבודות  את כל השירותים הנדרשיםבאתר הקבלן מתחייב להעניק לקבלנים האחרים  (ג)
שמירה על חומרים ואמצעים, השאלת  ,אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון

העברת , רוהבטיחות באת, שלבי הביצוע, מערכות, כללי עבודה הפרויקטתכניות מתן הסברים על 
חדר אוכל, חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש וב םבשירותי, שירותי הרמה ושינוע, שימוש נקודות קבע

  .בפיגומים קיימים של הקבלן

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, המפקח יקבע בלעדית את נוהלי וסידורי  (ד)
  .העבודה ביניהם וקביעתו תחייב את הצדדים



 ((ramdor רמדורתוכנת  .5.16

עובדת בתוכנת רמדור לניהול הפרויקט. בכדי לייעל את העבודה נדרש מהקבלן להגיש את דיווח החברה 
 .החברההחשבונות, להגיש יומני עבודה ממוחשבים ולנהל את בקרת האיכות במערכת רמדור של 

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

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

 מודול הגשת החשבונות 

 מודול בקרת איכות 

 מודול יומני עבודה

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

שליטה  בלןתה לקיח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא היוע"י כ עבודותהנגרם עיכוב בביצוע  .6.1
יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב יעליהם ולא הי

 משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של המנכ"ל. העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן, מ

או סגר או כל  כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיהמובהר בזאת למען הסר ספק,  .6.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי 

יה זו יודחבלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות  רשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של  .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות  לביצוע לוח הזמנים תהיה אישור לארכה 

החברה רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  )א( לעיל,4.4סעיף זמנים הקבוע בהמלוח  בלןקהחרג  .6.4
  מפקח.החברה והלהמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את 

 קצב ביצוע העבודה .6.5

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת עבודות ההמפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק - םבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתעבודות ה

או תוך הארכה תוך זמן עבודות המיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ושנקבעה להשלמת

)א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ובזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמת  עבודותההשלמת 

חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, לרבות מתבלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןהעסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח 

, עבודותההשלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קימים אחר התחייבותו לפי ס 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
בכל ההוצאות  ישאהקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת וכול

שיחשבו  5%לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .הכרוכות בכך



התמורה המגיע לקבלן לנכותן מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן כתקורה, מכל סכום שיגיע לק
מרים זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחוחברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה ל

  .אתר העבודהשנמצאים ב

 הסכם זהתוך התקופה הנקובה ב 3-200העבודות להשלמת כבישים ביצוע את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
, ישלם הסכם זהתוך התקופה הנקובה ב 431הרחבת כביש ביצוע העבודות לאת הקבלן לא ישלים ו/או 

)במילים: חמשת  ₪ 5000הסכם זה בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב חברה להקבלן 
. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או לכל יום איחור( ₪אלפים 

 עפ"י כל דין. 

  השלמה, בדק ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ תועבודו ההושלמ (א)
יום מיום שהחלו בה. מצאו  14ימים מיום קבלת ההודעה. היועצים ישלימו את הבדיקה תוך  7תוך 

תן כל אחד מהם יי -ומשביע רצונם הסכם זה ונספחיו בתנאי  ותעומדהעבודות המפקח והיועצים את 
עתו רשימת תיקונים הדרושים לדקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן ל
חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול בלן קהו

תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב בלן דעתו, לתת לק
 שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.  הקבלןמ

וע מן האמור בס"ק )א( לעיל, מובהר למען הסר ספק כי הקבלן יהא אחראי למסירה בהתאם מבלי לגר (ב)
  המדרכות הקיימות באתר בהן ביצע עבודות שיקום.  זה של  7למפורט בסעיף 

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות עדות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ג)
(AS MADE של כל חלקי )  ,שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות שהושלמו   

ת אם וכמושלמ נהין תקופת הבדק, תחשבילענהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה ת ועבוד (ד)
 יתמלאו התנאים הבאים:

התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה המצורפים לפי מו הושלעבודות ה (1)
 . לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכםכנספחים להסכם זה והמהווים חלקים נפרדים הימנו, 

 .14.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (2)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .7.2

תחיל ביום המסירה הסופית של תחודשים אשר  12הינו , מניינה של תקופת הבדק סכם זהלצורך ה (א)
  .הקבלן לחברהמ 431ו/או עבודות הרחבת כביש  3-200עבודות השלמת כבישים 

תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה  בעבודות, נתאווה (ב)
או בחומרים בציוד , בלןה בקאו שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלוי

ל לפי דרישת ולתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכהקבלן שסיפק, חייב 



חודשים  3 -לא יאוחר מבלן המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק
 .   מתום תקופת הבדק

המפקח והיועצים )להלן: החברה,  על ידי םחתובלן אישור בתום תקופת הבדק, ימסור המנכ"ל לק (ג)
, וכי כל עבודות הסכם זה ונספחיובהתאם למו והושל ווצעהעבודות בהמפרשת כי  -"תעודת סיום "( 

  .חברההמלא של ה הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם ל

אשר מטבע סכם זה מהתחייבות הנובעת מה הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום לק (ד)
  הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

פגמים , כולה או מקצתה, לתיקון להלן 13.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ה)
 .    ו/או נזקים בתקופת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

 התמורה   .8

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם הביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם החברה  .8.1
י לקבלן סכום המהווה מכפלת הכמויות בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים בכתב

 בלתי נפרד הימנו , לאחר ניכוי ההנחה שנתן הקבלן כמפורט בנספח א' להסכם זה, המהווה חלקהכמויות
  "(.התמורהובתוספת מע"מ כחוק לפי שיעורו במועד התשלום )להלן: "

הינו תלוי תקציב ואינו ממומן מאותו מקור תקציבי הממן את עבודות  431העבודות להרחבת כביש והואיל  .8.2
ככל שתחליט החברה לממש את האופציה העומדת לרשותה על  מובהר ומודגש כי ,200-3השלמת כבישים 

בנפרד והוראות  חברה ל 431עבודות הרחבת כביש חשבון סופי בגין החשבונות הביניים ווגשו פי הסכם זה, י
 יחולו בהתאמה.להסכם  8סעיף 

דרושות הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות ה יהכמויות הנקובות בכתבמובהר בזאת, כי ידוע לקבלן ש .8.3
 לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה 

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות על כל מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  .8.4
 רבות:   חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו ל

 שהוא.נותני שירותים מכל שסוג ל כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים (א)

מרי עזר, וכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וח (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

, תאגיד המים, רשות הטבע והגנים, יםקבלנים אחרים העובדים באתרתיאום עם כל הגורמים, כולל  (ג)

בכבלים וכיוצ"ב, כאמור  ההטלוויזירשות העתיקות, יזמים פרטיים,  חברת הגז, חברת חשמל, בזק, 
 בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

  .יםאמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר (ד)

 . בכל אחד מהאתרים העבודות ביצוע לצורך שיידרשו תנועה הסדרי ואישור תכנון, תאום (ה)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ו)
 העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות . יבאתר



העבודה או למרחק  ירהובלת כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאת (ז)
 .   הם העבודה ומ יהעבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר יסביר מאתר

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ח)
 למסירתם.

הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים מדידה , ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של  (ט)
 לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (י)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות 

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

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (יא)

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או לא  (יב)
כים, צבע, צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתו

 חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יג)

 ת אישור מכון התקנים לכל המתקנים.וקבלמעבדה בהתאם לפרוגרמה שיספק המפקח דמי בדיקות  (יד)

קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס  (טו)
 מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טז)

 רעות.   -מכבים-לעיריית מודיעין  העבודותהוצאות הכרוכות במסירת  (יז)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (יח)

 ם של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ונספחיו.כל ההוצאות והנזקי (יט)

 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת הבדק. (כ)

 רווחי הקבלן. (כא)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  (כב)
ל הקבלן לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה התקורה ש

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.5

ובאופן  התמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות .8.6
  המפורט להלן:



  חשבונות חלקיים .8.6.1

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות  5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 שבוצעו על ידו  בפועל. 

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (2)

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (4)

 בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות. (5)

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר הכחול  (6)
לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי  יום מיום הגשתו 14ויקבע בתוך 

 "(, וקביעתו תהיה סופית.החשבון המאושר" -הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי דרישתה,   (7)
 לום שנקבעו להלן.תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התש

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (8)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 

או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות החברה ו/
 רצונם של המפקח והחברה.

 ויעבירו לחברה. עבודה ימי 14 תוך המוגש חשבון את ויאשר יבדוק המפקח (9)

בהתאם חשבון אישור המפקח את הלאחר כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (10)
 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זים להוראות חוק מוסר תשלומ

 סופי  חשבון .8.6.2

יום מדרישת המפקח,  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר על יסוד המכפלה של מחירי היחידה שבכתב הכמויות 
שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן את המסמכים 

 הבאים: 

 י חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך באם דרש זאת המפקח.דפ 

 תכניות ( עדותAS-MADE. ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט ) 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 



 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  ידרש.יאישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי ש 

בהתאם להוראות חוק  לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר החשבוןו הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח
 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זמוסר תשלומים 

צמצם את היקף מרחיב או המ שינוי עלותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  במידה .8.7
ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה רחב או מצומצם יותר מזה שנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה  העבודות
בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א'  הכמויות בכתב הסעיף אותו של היחידה במחיר הנקובה לתמורהבהתאם 

 הכמויות לש הגדלה או הקטנהמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 . הכוללת התמורה תגדל או תקטן אם גם הסעיף של היחידה מחיר את תשנה לא הכמויות בכתב כלשהו בסעיף

נתבקש הקבלן לבצע עבודות אשר לא נכללו בכתבי הכמויות יהווה הדבר שינוי הדורש הוראת שינויים חתומה  .8.8
   לאחת מהאפשרויות הבאות:  בהתאםועלות ביצוע השינויים יקבע על ידי מנכ"ל החברה בכתב 

לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים לקביעת ערכו של השינוי ולא ניתן לקבוע ערך השינוי באופן  (א)
המעודכן משרד הבינוי והשיכון יחסי למחירים שבכתב הכמויות )"פרורטה"(, יחושב סכום השינוי לפי 

 .  המציע הנחת בניכוי נכון ליום מועד פרסום המכרז 

משרד הבינוי והשיכון יחושב הסכום על פי מחירון דקל בנייה בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ב)
 .  20%בניכוי ותשתיות 

יקבע  - ותשתיות ו/או במחירון דקל בנייהמשרד הבינוי והשיכון בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ג)
 . 6%יעור שקבלני בבתוספת רווח  ,על ידי המפקחשיאושר לאחר ניתוח מחירים סכום השינוי 

רחיב או על שינוי הממבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ותחליט החברה  (ד)
העבודות, הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים שהורה לו המפקח לבצע, מחמת אי צמצם את היקף מ

 .קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/או דרישה בנדון שיהיו לו כלפי החברה

בתשלומו, על פי סעיף זה, סכום בשיעור של  תא חייבינכה מכל סכום אשר החברה תהמובהר ומודגש בזאת כי  .8.9
אחוזים( מהסכום כפיקדון )להלן: "הפיקדון"( שישמש כבטוחה נוספת להבטחת התחייבויות  חמישה) 5%

הפיקדון, כולו או הקבלן לפי החוזה, וזאת עד להסדרת החשבון הסופי ולהמצאת ערבות הבדק, או חילוט 
לכספים מהקבלן לפי החוזה. מוסכם בזאת במפורש כי הפיקדון  תזכאיחברה היה התחלקו, במקרים בהם 

לקבלן ולא יזכה את הקבלן בריבית או הפרשי הצמדה או בשניהם  החב חברה האמור לא ייחשב כחוב שה
 שבון הסופי .    לקבלן כחלק מהתשלום בגין החחברה יחד. סכום הפיקדון ישולם על ידי ה

 התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה.  .8.10

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא בכך  .8.11
 כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

עבודות הישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר .8.12
 בהתאם להסכם זה ונספחיו.   



באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על ידו  .8.13
 מעצם היותו קבלן עצמאי.    

דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל   .8.14
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו חלה 
על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה 

 הודעה.  ימים ממתן ה 3לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .8.15
 יצוי.    פתהא חייבת ב

 קנסות  .8.16

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי 
 ו/או התרופות הבאים: חוזה זה יחולו הסעדים

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או  .8.16.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

לנספח וסכמים בהתאם יצויים קבועים ומפפרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
, החל תשומות הסלילה והגישורמדד להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה יא'

גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם למיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או 
 זה.    

החברה רשאית לקזז וזאת כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא  .8.16.2
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. כמו 

 כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של הקבלן שברשותה.

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד ומעביד ענאי מתנאיו כדי ליצור יחסי קבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתה .9.1
הסכם זה כדי ליצור יחסי בבינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

הקבלן והם  או מועסקי/כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .9.2
   יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3

בתשלומים לביטוח  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,
שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת  מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, ניכויי מס הכנסה או לאומי,
תשלומים כלשהם בגין , 1963-ג"תשכ צויי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 - ח"תשי השכר,

תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"חופשה שנתית או עפ
הסדר קיבוצי וצו  הסכם, על פי כל דין, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, כלשהן, ביטוח

     הרחבה.



 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, ד עם דרישתה הראשונה,מי הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .9.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעוד (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

 ו/או למבנה  מסיבה ההעבוד יביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן  וכלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן  ותתהיינה העבודות במצב תקין וראוי

  להוראות החוזה.

קו על ידו מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל  ו. אחריותותלקויות התקנה עבודו/או מ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים העבודה יסמוכים לאתרסוג בתחום השטחים הציבוריים ש
שא יימור וכן שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר לאיכאמור לעיל, הקבלן 

 בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)
 .עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן, לפי  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים 

שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או 
 ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.בסכומים שיקבעו על 

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל מין י –ביחסים בין הקבלן לחברה 
ל רשות עירונית וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכ

 ההעבוד יהמצוי באתרו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או  ההעבוד יהמצוי מחוץ לאתר ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או כל מבנה

 ווע העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדילרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצ
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי

שא יי. הקבלן ובין בתקופת האחריות , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ועובדי

בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה 
היה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת יו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 

ייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים ש
 שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים .10.3



 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
מצא ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנ

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ובשירות
 ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, יהקבלן 
ק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע טלפון וצינורות להעברת דל

העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. 
של החברה ושל  ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהקבלן 

ל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל כ

 .הקרקעיים העוברים באתר העבוד -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

ם, האובדן, החבלות בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקי והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה (ב)
ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכםנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה ו/או  (ג)

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

 הודעת צד ג' באותה תביעה. האלי

בלן יוצא כנגד החברה צו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הק (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת ימאת בית המשפט, 
של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו  ומבלי לגרוע מחובת

צו הנ"ל, או בגין כל עיכוב ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין ה
 שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או 

בדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע כנגד כל מי מעו
 בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות אחרים  (ה)
שא בכל ההוצאות יי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפ

 הוצאות כלליות של החברה. 20%הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 



היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה יכל סכום שהקבלן  (ו)
/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך קבלן סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 ביטוח .10.6

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

מודגש כי ככל שתחליט החברה לממש את האופציה כאמור בהסכם זה, יורחבו תכולות הביטוח גם על 
בהתאמה. למען הסר ספק כי באחריות הקבלן לדאוג לכיסוי הביטוחי הנדרש  431העבודות להרחבת כביש 

 . 431על העבודות להרחבת כביש  3'ט, 2'ט,1'ט', כאמור בנספחים ט

תיחשב כהפרה יסודית כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 10.1-10.6פים סעי .10.7
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .11

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי מתן  .11.1
 )במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות ו/או הציוד שסופק  על ידו עד מועד 
בניכוי עלות תיקון נזקים ו/או ביצוע עבודות שוב עקב פגמים ו/או ליקויים בטיב  אמורסיום ההסכם כ

 .  העבודות שבוצעו על ידי הקבלן וזאת בהתאם לקביעת המפקח

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 . ו/או לגבי קביעות המפקח כאמור לעיל פסקת ההתקשרות עמו כאמורבאשר לשיקול דעתה של החברה בגין ה

זה לקצו  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .11.2
קיבלה החלטת שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה א

נהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה מפירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
יום ממועד קבלתם או אם הקבלן הורשע  60וך תאחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

 290-297לפי סעיפים לית  פלי עבירהאו   ה שנושאה פיסקליבעביראו הוגש כנגדו כתב אישום  בפלילים
לחוק העונשין  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד( 

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין  438עד  414)עבירות גניבה(, או לפי סעיפים 
צו ו/או נגד מנהל ממנהליו נפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה ב

או הפר הקבלן הפרה יסודית של  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 
 הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם זה למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .11.3
 לעיל.  11.2ו/או  11.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

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


ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים האו תביעה ביחס לביטול  ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

כולו או  אתר העבודה,לתפוס את  תרשאיחברה הלעיל, תהא  11.2ו/או  11.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .11.5
ן אחר או באמצעות קבל הלפי הענין, בעצמביצוע העבודות ממנו ולהשלים את הקבלן חלקו ולסלק את ידו של 

 .או בכל דרך אחרת

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

המתאימים לביצוע למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג  .12.2
 העבודות  הנדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.

מהתחייבות או אחריות כלשהי  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .12.3
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלפי ה

קבל על הקבלן למבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .12.4
 .סכם זהמיום חתימת הבועיים תוך שאת אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, 

כי המעידות  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.5
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך של  1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים לעיל,  8.1ורטת בסעיף מהיקף התמורה המפ %15
 . עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .13

כולן או חלקן,  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .13.1
סלילה תשומות ה בנקאית אוטונומית צמודה למדדזה, ערבות הסכם ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

וסח נמסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ(  אחוזים (חמישה )במילים:  5%בגובה  והגישור 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ז'כנספח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 

  חודשים מיום חתימת הסכם זה.      15למשך תוקף הערבות 

מתחייב  431מובהר למען הסר ספק כי  ככל שתחליט החברה לממש את האופציה לביצוע הרחבת כביש 
מסך  10% -הקבלן להגדיל את גובה הערבות או לחילופין להמציא ערבות משלימה בסך אשר יהיה שווה ל

 . )לאחר הנחה וכולל מע"מ(  431גובה הצעתו לביצוע עבודות הרחבת כביש 



)א( לעיל, תהא רשאית 4.4במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף מובהר בזאת כי  .13.2
בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר ביצוע העבודות נשוא  13.1החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 הסכם זה.  

ערבות  ,לן לחברהימציא הקב)א(, 7.1עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף  .13.3
 12לתקופה של כולל מע"מ  החשבון הסופימסך  אחוזים ( עשרה)במילים:  10%בגובה  בנקאית אוטונומית 

ומהווה חלק בלתי  1ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה. נ
  ."ערבות בדק"( )להן: נפרד הימנו

כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם זה  ת יוהערבו נהלעיל, תשמשמבלי לפגוע בכלליות האמור  .13.4
   להבטחה ולכיסוי של:ו/או 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./הסכם זה על ידי הקבלן ו

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

קבלן בכל מקרה שהוא האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    על פי הסכם זה.

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה יסודית ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.5
  של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .13.6

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .14

העבודות על פי לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח לצורך הסכם זה .14.1
  .הןאו כל חלק מהסכם זה כולן 

המוצרים המסופקים וטיב  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .14.2
אתר העבודה והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי 

, את וראות הסכם זה ונספחיוובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ה
 הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. 

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 14.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .14.3

בהתאם לתכניות או להוראותיו  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח ולתקן  הקבלןו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14את הליקויים תוך 
 .מידיתרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים ימים. במק 7לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 



חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על מוצר ו/או ציוד ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל  (ב)
  מתאימים במקום אלו שנפסלו.ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

, אם לפי דעתו מסויםודה במקצוע המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עב (ג)
המוצרים/ציוד אין ו/או  או להוראות המהנדס יםבהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה אין 

ו/או המפורט במפרט הרלוונטי במפרט הטכני המסומן תכניות, המסופקים תואמים את המפורט ב
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2כנספח ג'

חומרים, לטיב המוצרים/ציוד/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  (ד)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטרו את ןולאופן ביצועהעבודות 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלן
 חריות כל שהיא בקשר לכך.א

תן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ייהקבלן  (ה)
ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

 .הקבלןמהעבודה על חשבון רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק 

דרישות כספיות או דרישות  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
 , ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל.העבודותשעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 יומן העבודה .15

ובשימוש החברה מסוג רמדורנט כולל לימוד על הקבלן יידרש להשתמש במערכת ניהול פרויקטים הקיימת  .15.1
 בוריה פרטי המערכת ורכישת על חשבונו רישיון לשימוש במערכת ממוחשבת כיומן עבודה.

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 ./מאתר העבודה באים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהיר השוררים בותנאי מזג האו (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)



 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן כל יום על ידי ם חתיין היומ .15.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .15.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. למען חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.ודות העבהסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .15.6
  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

כראיה בין הצדדים על ישמשו  15.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןרישומים ביומ .15.7
 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והעובדות הכלולות ב

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .15.8
ם שממנו מובאים חומרים, וכן לכל מקו סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זמכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    י:ללכ .16

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .16.1
 תקדים למקרה אחר.  

הקלה או ויתור השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך א ל .16.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות ל על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .16.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ בין בכתב ובין בעל ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו,

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה  לכ .16.4
 לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .16.5
 מפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. נעשו בכתב וב

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות הסכם  .16.6

זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי 
 ין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בג

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .16.7

יום מסירתה כדבר משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .16.8
 דואר רשום. 



ה, והוראות סעיף זה יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהי .16.9
 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות דלעיל מחייבות 
 את הקבלן לכל דבר ועניין.

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 רעות
 
 

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

 הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

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

 ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ואדרישות 

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

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

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

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

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

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

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

 יני לביניכם.  בחייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא נה .9

שקלים   אלף ______ במילים:) ₪ ______להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .סלילה והגישורהתשומות צמודה למדד (, חדשים 

מציא את הערבות הבנקאית כאמור , אזרכמממועד ההודעה על זכייתי בימים   7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  13בסעיף 

ש על ידכם, , אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומיה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידוסכום הערבות יחולט על 

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

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



יד בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם התאג הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בעל הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

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

 עבירהאו   שנושאה פיסקליבגין עבירה  כתב אישום לבית משפט, הלי ו/או נגד עובד מעובדימנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים 

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים 
צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו ע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו הרלבנטי לביצו
 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

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

בתחום  ייובדי ועל רמת עבודתי והצלחותרשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  נשוא המכרז.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  יאנ .19
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

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

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

והרחבת  200-3השלמות כבישים ביצוע  תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
פי -ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי עלהמפורטים בתנאים הכללים למכרז בעיר מודיעין מכבים רעות  431כביש 

 הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

הבאת הצעתי לדיון בועדת -מכרז, עלול לגרום לאיהידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי  .22
 .המכרזים

 

 

 2021__________ לחודש __________  אייה באתי על החתום ביוםרלו

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

 

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

 

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

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 פרק המוקדמות 

  



  1נספח ג'
 

 פרק המוקדמות
 תיאור כללי של העבודה 00.01

 

 (200 -ו 3העבודות יתבצעו בעיר מודיעין בכבישי הגישה לשכונת נופים ומורשת )כבישים 

  .ק"מ לערך לכיוון מערב 2.4ולאורך  431/3בחלקו הצפוני, החל מצומת  431בכביש ו

 הקבלן מצהיר כי ביקר באתר והוא מכיר את אופיו ומגבלותיו. 

שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים במפרט המיוחד, בתוכניות ובכתב העבודה, תכולתה, 

 הכמויות, המהווים חלק ממסמכי החוזה.

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 00.02
 

  חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 12הוא  3-200השלמת כבישים לוח הזמנים לביצוע  .א

 חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 3 הוא  431השלמת כבישים לוח הזמנים לביצוע  .ב

משך ביצוע הפרויקט הוא כקבוע במסמכי החוזה ויחושב בחודשים קלנדאריים מיום קבלת  .ג

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

 האקלים.

 

בודה, אלא אם תקופת ההתארגנות לא תעלה על ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת ע .ב

נקבע אחרת במסמכי המכרז. תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללים במשך ביצוע 

 הפרויקט.
 

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

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

 בחוזה.

 

 

 התחייבויות הקבלן 00.03

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

 מסמכים שהמציאה לו החברה והורתה לו על שמירתם. 

 

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

 על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר. בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח

 

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

 

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



 

עבודה הקבלן מתחייב להנחות את המהנדס המוסמך, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל ה  .ה

 הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין.

 

להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים  .ו

העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן, מתחייב הקבלן, כי במידה 

קט יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים שיורה לו מנהל הפרוי

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

 

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

 הננקטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או פסילתם.

 

י דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתכניות ולמפרטים וכן לחתום, לפ .ח

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

 הצהרת הקבלן 00.04

 

, 1977-מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 ומצהירים בזאת כדלקמן:הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים 

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

ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך 

במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה 

שא משרה בחברה ו/או עובד של החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, או של נו

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

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

הקשרו  בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי

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

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

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

 ו/או לא תחרותית.

לעיל, החברה  1ו פעל בניגוד לאמור בסעיף התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמ .ד

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

לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך 

ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא 



זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים את 

 מהליך ההתקשרות.

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

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

 הנובעים ממנו.

 הסדרי תנועה זמניים     00.05
 

על הקבלן לדאוג לתכנון ולביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם  (1

 לדרישות הפרויקט כפי שיתברר מפעם לפעם.

הסדרי  תכנון וביצועעבור  (1ד' -)נספחים ד ו הכמויות יקיים הקצב בכתב (2

 יהמצוין בכתב התנועה . ככל שיהיו פערים בין העלות בפועל לבין סעיף ההקצב

 יחול באופן מלא על הקבלן.  (1ד' -)נספחים ד ו תהכמויו

 ההקצב הנו לכל תקופת הביצוע ולא תשולם עלות נוספת במידה וזמן הביצוע יתארך.

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

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

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

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

והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש 

ת הרשויות בכל שלב ושלב של על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דריש

שעות ביממה, לרבות הצבת שוטרים ופקחי תנועה בשכר ככל  24ביצוע העבודות 

 .ששיידר

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

 הקבלן ובאחריותו.

ולהעבירן לאישור   הסדרי תנועה ע"י יועץ תנועה מטעמולהכין תכניות על הקבלן  (6

עלויות התכנון כלולות בסעיף  הרשויות המוסמכות, מתכנן והכביש ומנהל הפרויקט.

 .(1ד' -)נספחים ד וההקצב אשר נמצא בכתבי הכמויות 

כל התיאום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות  (7

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

 עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.

 

 

 היתרי עבודה (8



הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל ההנחיות אשר יקבל 

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

 ומקורי ויימצא באתר. 

 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות  (9

 שיקבל ממנהל הפרויקט ו/או מהרשויות המוסמכות. 

 

הסדרי התנועה כוללים עגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח נייד מהבהב, סימון  (10

דרות, אביזרי והעלמת צבע זמני, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, מעקות וג

 הבטיחות וכל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום הסדרי התנועה. 

 

סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת  (11

העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה 

 בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת  (12

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

ובהנחיות מנהל הפרויקט, )כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות פגום 

 וכד'( 

 

נועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט. התכניות הקבלן יכין תכניות של הסדרי ת (13

הנ"ל יוגשו )לאחר שקבלו אשור החברה ומנהל הפרויקט( ע"י הקבלן בבקשה לקבלת 

 רישיון עבודה מאת הרשויות המוסמכות.

 

 

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

רת ובנוכחות מנהל הפרויקט, המתכנן ונציגי אגף ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאוש

 הבטיחות בחברה.

 

נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור  (15

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

 

 שילוט כללי 



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

. השלטים והתמרורים ייוצרו 2 –ו  1חלקים  2142 –גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 במפעל מאושר על ידי החברה.

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  00.06

 נמדדים בנפרד(

 

בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים והתקשורת, רכבת ישראל, תשלום עבור פיקוח  א.

 מקורות, קווי דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות, תאגיד מי מודיעין ורשויות נוספות

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד.  -

יות או בכתב הכמויות בתכנ צוינואולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא 

 בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות הנוספות הוראות החוזה.

 

על חשבון הקבלן. ההוצאות  – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה, 

קטן -שלתיות או עירוניות והתאגידים המנויים בסעיףהרשויות המקומיות, חברות ממ

)א( לעיל,  כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של 

הסעיפים השונים. הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא 

ת האמור, יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. למרו

אם במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם הוצגו 

יחולו הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב  –דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 מהשינוי באותם נתונים.

הקבלן יישא בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים לביצוע  .ג

 אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם. עבודתו, גם

 

 תנאי העבודה באתר  00.07

 

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים 

 הבאים:

 קבלת השטח  ע"י הקבלן א.

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים 

דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לו, לרבות 

 לתנאי השטח.

על פי תנאי המכרז נדרש הקבלן לבצע בדיקת מצב קיים עוד בטרם הגשת הצעתו. לא 

יתקבל ערעור על מצב קיים בלתי מתאים למצוין בתוכניות. היה והקבלן מצא אי 

כנית ובחתכים עליו לשקלל זאת בהצעתו. התאמה לדעתו בין המפלסים המצוינים בתו



חישובי הכמויות לצורך תשלום יתבססו אר ורק על מפלסי הגובה שנמדד על ידי מודד 

 האתר ונקובים בתוכניות ובחתכים.

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.

ת. בעניין זה תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונו

 מופנה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.

 

 תכניות מפורטות להתארגנות ב.

יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י החברה ימציא הקבלן  14תוך 

למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות 

מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, 

ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים 

 לכל שלבי הביצוע.

 

מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו 

 מגודר שבו תתבצע העבודה. מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח

הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הפרויקט יהא 

 ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל הפרויקט, לרשויות מוסמכות 

ל תכנית ההתארגנות, ולמשטרת ישראל. מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר ע

ימים מיום שמסר  15ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה כן בתוך 

לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן 

 האישור או הימנעות ממתן האישור. 

ולפעול על פי  מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית

 דרישותיה ככל שתהיינה.

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל  -התארגנות ותחום עבודה 

הפרויקט. הקבלן יפתח  שטח התארגנות אחד או יותר, על פי הנחיית מנהל הפרויקט 

והממין, שבו יוקם בין השאר מבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט המיוחד. יחד עם 

 את, מובהר בזאת לקבלן ז

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל הפרויקט וכי אין מנהל  כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. לאשר לקבלן את מחויבהפרויקט 

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר 

 בהנחיית החברה ו/או מנהל הפרויקט.

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה שיידרש וכן 

כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, השמירה, חיבור 

חשמל, חיבור ביוב, חיבור מים, תשלום חשבונות חשמל, תשלום חשבונות מים וכיוצא 



שולמו בנפרד כלומר על הקבלן לשקלל את הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד ולא י –באלה 

 במחירי היחידה בהגשת הצעתו.

למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות 

 לבעלי הזכויות בקרקע.

 

 הגנה מפני שיטפונות ג.

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו/או 

 במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו 

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי  -שאיבה, וכיו"ב 

 לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות תכנון החפירה 

ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  כל האמור 

בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות וההנחיות 

 המפורטות בו.

 הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת ד.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת בתוואי, לאורך ובסמיכות לכבישים 

 קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב 

קרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך לתנועת הולכי והולכי הרגל לרבות המב

הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה 

 המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו 

 שלום פועליו ואנשיו הוא. עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכניות 

 המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

 

 

 

על הקבלן חובה להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו לאחר שעבר בהצלחה 

להקצות לשם כך קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה. בכלל זה יהיה הקבלן רשאי 

קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה 

 לבטיחות.

 



ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם 

ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי 

לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם  המעקות והגידור ישתנה מעת

 לתכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד מהשלבים.

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך תקופת 

 הביצוע.

תו והעברתו ממקום למקום, ופירוקו ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמ

 בתום הביצוע, יהיה כלול בסעיפי העבודה השונים ולא יימדד בנפרד לתשלום.

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים ה.

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות 

ו מראש ע"י מנהל הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושר

לרבות  –הפרויקט. לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך בתכניות 

 תכניות הסדרי התנועה הזמניים.

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים ו.

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת 

משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים  שהיא, על פני

 בגלגלים פניאומאטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו ובכפוף ולאישורם של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות בדבר.

 

 

 מתח תת קרקעיים יקוועבודה מתחת לקוי מתח נמוך/גבוה/עליון/על ועבודה מעל  ז.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי 

הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הנמוך/ 

 גבוה/העליון/על.

תבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכ

 והגנה וחפירה עמוקה. 

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון 

 הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות ח.

סמיכות לקווים קיימים של דלק, נפט, חשמל, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן ב

בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות 



בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. 

בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה 

נוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. ב

הזמנת מנהל הפרויקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח 

 יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית 

לידע את מנהל הפרויקט  מידיתעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן כלשהי עקב מ

. הקבלן מידיואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן 

בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל  אייש

 ואחריות זו תהא בלעדית. 

הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד מערכות התשתית התת קרקעית 

והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן יתכן 

שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה 

אמור  וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן הוא

לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך 

להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח 

קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל. -מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 לן ובאחריותו.חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקב

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 

 הוראות פרק זה באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו. .1

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר  .2

 על גבי תכניות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים.

עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם לא יבוצעו כל  .3

בעל המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא 

 אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו.

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, לקבלת  .4

תם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה יהיה על חשבון אישור עבודה בסביב

 הקבלן.

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות  .5

 והבטיחות הנ"ל, יתוקן  על חשבון הקבלן.

היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו,  .6

 להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן. על הקבלן



מקום שבו לא סומנו בתכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש  .7

לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור 

 וזה.יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לח

 

 

 

 

 

 

 סעיף בוטלה 00.08

 

 שירותי תכנון של הקבלן 00.09 

 

סעיף זה יחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתב הכמויות כי על 

 הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

בנושאים מסוימים שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמויות נדרש הקבלן לבצע תכנון 

 ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים כמפורט שם.מפורט 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.10

 

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  א.

יהיה על הקבלן להגיש למנהל  -ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 ידו לקבלת אישור.-את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו עלהפרויקט 

מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו  

אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת 

 של הקבלן.

עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים  אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה

 ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  ב. 

ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט ו/או יועצים מטעם החברה. 

 הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.11

 



מרגע מסירת המקטעים בשטח הפרויקט לידי הקבלן, עליו יהיה לדאוג לשמירה על תקינות 

התשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע )בין אם בוצעו על ידו ובין אם בוצעו 

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

 בפרויקט.

במידה ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע )בין אם 

בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם( על ידי גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו 

באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתשלום 

 במסמכי החוזה.החודשי הקבוע 

בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי ימציא ויקיים בהתאם להנחיות 

מנהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, לצורך הגנה על 

 העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחיות הציבור.

 

 ניות "למכרז" ותכניות "לביצוע" תכ 00.12

 

לא יאוחר משבוע ממועד קבלת פקודת עבודה, מנהל הפרויקט ידאג לקבלן לגישה למערכת 

שבה תהיה תיקייה עם כל קבצי התכניות לביצוע המקטע המשני  RAMDORאינטרנטית 

 .DWG-ו PDFבפורמט 

לצורך תחילת ביצוע במידה והקבלן נדרש לעותקים מודפסים של חלק מתכניות לביצוע 

העבודות על מנת שלא לעכב את משך ביצוע הפרויקט, יהיה עליו להדפיס את התכניות 

הרלוונטיות לקידום העבודות על חשבונו עד למסירת העותקים המודפסים של התכניות 

 לביצוע על ידי הנהלת הפרויקט.

במסגרת המכרז ואשר  מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות שהוצגו

על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע. הקבלן יבצע 

את העבודות בהתאם לתכניות שנמסרו לו לביצוע. על השוני בין התכניות יחולו הוראות פרק 

 ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו התכניות שצורפו למכרז בסימון "למכרז" ובין אם לאו.

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.13

 

סטים של תכניות לביצוע ומסמכים  2הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי לנ"ל, תהיה על 

 מנהל הפרויקט.

 

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי  ב.

 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.



 

ר המסמכים המפורטים על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל ית ג.

 בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש 

 במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

 

נוספת או הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית  ד.

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה.

 

הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, כל תכנית שנמסרה לידו  ע"י מנהל  ה.

 הפרויקט לרבות ארכיון של תכניות ישנות שנמסרו גרסאות מעודכנות יותר שלהן.

 הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.כל זאת לשם תיאום  

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

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור 

 הסתירה ו/או אי ההתאמה.

וע העבודה, כל תכנית, מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצ ו.

שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב 

מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. על שינוי 

 ביחס לתכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז יחולו הוראות החוזה.

 

 ט אזהרהגידור ושילו 00.14

 

 הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין. 

 

 שילוט  00.15 

  

 Xמ'  5מ"מ, בגודל  2שלטי אלומיניום בעובי  2הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

3.70  . 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור בהתקנת  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן.  ₪ 300השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

גבי קונסטרוקציה מתאימה אשר תתוכנן ותחתם ע"י מהנדס  השלטים יהיו מוצבים על 

 קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות. הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים. 

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 



על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלטים וכי יהא עליו לבצע כל 

שו הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה, אשר יע

בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. בנוסף, העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י 

 הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של כל או חלק מהשלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט 

 בתיאום עם החברה.

 ת לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנהל הפרויקט.כל נתוני הפרויקט וההנחיו

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

לאחר אישור מנהל הפרויקט יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום הפרויקט 

ס"מ בויניל מט, עם הכיתוב: "סיימנו"  אשר  X 350ס"מ  85יכין הקבלן מדבקה בגודל של 

 ימוקם על השלטים.

 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 00.16

 

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות,  .א

הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים 

הטכני, בכתב הכמויות ובין התכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי במפרט 

 למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת מנהל  .ב

 הפרויקט. 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לאחר מסירת מקטע מסוים לידי הקבלן לא יתקבלו 

ערעורים )מעבר לזמן שנקבע במסמכי המכרז להגשת ערעורים( על נכונות המדידה של 

המצב הקיים בשטח ונכונות תכניות העדות שהוכנו על ידי מודד של קבלן קודם או על די 

 מודד האתר. 

ו אי בהירות ו/או חפיפה חלקית בין הוראה בהסכם זה לבין בכל מקרה של סתירה ו/א

הוראה בכל באחד מן הנספחים להסכם זה , תחול ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן, לפי 

 .  בהסכם( 2.19)ראה סעיף  קביעת המפקח

 

למען הסר ספק, מדידת המצב הקיים שבוצעה על ידי מודד של הקבלן הקודם או על ידי 

צורפה למסמכי מסירת מקטע מסוים היא זאת שתהווה בסיס מודד האתר אשר 

 להתחשבנות עם הקבלן.

 

 

 אספקת מים וחשמל 00.17



על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל 

 מכלי מים רזרביים וגנראטור למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם חב' על 

 החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים 

 יחולו על הקבלן. -והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים 

עד לחיבור המחנה לאספקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנרטור בגודל המתאים עם 

אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על כל מכשירי החשמל. 

 הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופן שהוא לא ישמע באזור המשרדים.

עלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות החברה בגמר עבודות הקבלן יועבר הב

 הכלכלית. 

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.18

בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל 

 חשבונו את בעלי המקצוע הבאים:

 

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן: א.

שנים לפחות  5יהיה מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח של מנהל הביצוע מטעם הקבלן 

 בניהול של פרוייקטים דומים.

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.

מטעם הקבלן להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו  הביצועעל מנהל 

 יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט. 

כ"אחראי" -המוסמך מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" ו המהנדסהקבלן, באמצעות 

על הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף 

 תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

 

 מודד מוסמך ב.

רש כי במשך כל תקופת הבצוע בנוסף לאמור במסמכי המכרז השונים מודגש במפו

המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא 

 כל תשלום נוסף.

 ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

שנים  5ל מנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )ש

לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על 

 מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט.



מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה 

לרבות  עבודות והפעולות המבוצעות בו,במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל ה

העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם 

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו  בחוזה.

 של מנהל העבודה הראשי.

באישור מנהל הפרויקט.  לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק

מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. הקבלן ימסור 

 הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.

 

 מוסמך בטיחות באתרי סלילה  ד.

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע 

, אדם שיהא אחראי על הבטיחות התחבורתית באתר ואשר עבר קורס בטיחות העבודות

לאבטחת אתרי סלילה. מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה הראשי אך אין חובה שיהא 

 כך.

 ממונה בטיחות .ד

 בקרת איכות .ה

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט, ומי  .ו

 הפרויקט, ובהשתתפות והצוות המפורט לעיל מטעם הקבלן. מטעם החברה שיקבע מנהל

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי הציוד 

ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום פעילויות הייצור, 

 האספקה והביצוע.

והעוסקים בתפקידי ניהול טכני  הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים

ומנהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש 

 על ידי מנהל הפרויקט.

 בטיחות וגהות באתר העבודה:  00.19

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.

שלוט הקשור לתפקידו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה 

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים 

י עבודה מכאניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כל

 הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת 

ידיעת דרישה -החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי

האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה  כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 השונים ולא ישולם על כך בנפרד.



בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

בקפדנות ע"י כלל ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים 

הקבלנים ועובדיהם, )לרבות קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד בתחום 

הפרויקט(, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן 

לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על 

 חשבונו בלבד.

מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הקבלן 

הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגרום החברה ל"קבלנים 

 אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות והגהות באתר.

ייב הקבלן למלא את כל הבורות מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר ח ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר  ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי 

 כפי שיורה מנהל הפרויקט. זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך ו

על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את  ה.

 מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 

  

 אתר שפיכה 00.20

המאושרים או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה  הקבלן חשבון עלכל פסולת תסולק 

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי  על ידי המשרד לאיכות הסביבה לכל מרחק שיידרש

והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום 

 .מקרקעי ישראל לפני הפינוי רשותהפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור 

אי הבלעדי לקבל את האישורים הדרושים לפינוי הפסולת ו/או עודפי העפר הקבלן הוא האחר

 לרבות אישורים מרשות מקרקעי ישראל, עיריית מודיעין והנהלת הפרויקט.

כמו כן, האחריות על מציאת/בחירת האתר לסילוק עודפי עפר ו/או אתר האשפה המאושרים 

 הינה אחריותו הבלעדית של הקבלן.

בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות אגרה(, בחישוב על הקבלן להביא 

מודגש  -הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות 

בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך  ללא תלות במרחק שעליו להוביל את החומרים 

 המיועדים לפינוי.

 

   הפרויקט, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדיםהמבנה למנהל  00.21

 



על הקבלן לקחת בחשבון הקמת מחנה לצרכיו ולטובת מנהל הפרויקט. כאמור לעיל באחריות 

הקבלן לשאת בכל ההוצאות הקשורות באחזקה וניקיון, רישיונות לתוכנות, תשלום מים, 

 תשלום מים, ארנונה וכד'.

 

ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל  על הקבלן להקים בעצמו א.

בנה הפרויקט ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מ

לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת איכות, המתכננים והיועצים  )מכולת משרד(

ר ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית.  תכנון המחנה, עריכת בקשה להית

המאמץ להשגת הרישיון ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 

 הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרויקט, בתנאי שהוא 

 .יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין

הל הפרויקט תוך לא יאוחר המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנ

 ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה. 30 -מ

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרד, שתכלול נקודות מאור 

ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות 

 ויעיל. 

תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, המתקן כולו יחובר להארקת יסודות 

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, 

חלות על הקבלן. המבנה  יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב  -צריכת החשמל והמים 

 עירונית.

 

 :המבנים יכללו ג.

 מבנה מנהל הפרויקט יכלול חדרים כדלקמן:  (1)

מ"ר אשר ישמש  20.0 -עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו לא קטן מחדר  -

 בין היתר גם כחדר ישיבות.

חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלה וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט  -

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

וללה למים קרים מ"ר וכולל ארון מטבח + כיור, ס 4.0מטבחון בגודל שלא יפחת   -

 למים מטוהרים חמים וקרים. 4וחמים, מתקן כדוגמת תמי 

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. (2)

 (  על דלתות המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.3)

מתקני מיזוג אויר חדשים בגודל המתאים לפעולת אוורור, קירור וחימום לכל  (5)

 כ"ס לפחות. 2חדר בהספק של 

ריהוט וציוד חדש, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על  (6)

 ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:



 איש. 20שולחן לחדר ישיבות שיאפשר ישיבה בנוחות של  

ס"מ כל אחד, כולל מגירות ועוד אחד  180/70שני שולחנות משרדיים במידות  -

 .120/70למנהל ה"א 

 כסאות מתכווננים באיכות גבוהה כולל משענת וידיות. 2 -

 לשימוש המשרדים. פלסטיק )כתר( כסאות 20 -

 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, ועוד אחד למנהל ה"א. 2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  4 -

 ות החדרים לתליית התכניות.לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קיר -

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,  -

מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי 

קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט כולל הספקה סדירה במשך 

 תקופת הפרויקט.

 מקרר משרדי -

 

מגה לפחות +  100ווי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של שלושה ק

 חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.

 

 אספקת והתקנת פקסימיליה

 על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה שמדפיסה על דפי צילום.

 

 מכונת צילוםאספקת והתקנת 

,  4A נייר לגודל WIFIהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום שתומכת 

3A ובהתאם לדרישות החברה. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה ,

חלק ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן עד לגמר עבודות 

 פולים וכדומה.הקבלן. הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר לטי

לא ישולם בנפרד וסעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום השונים. 

בגמר עבודות הקבלן יעבור הציוד והרכוש לבעלות החברה הכלכלית במצב 

 תקין ללא כל תמורה.

 

 ביטוח הציוד

 החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.

 הפריטים הנ"ל על הפרויקט כולו. הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת

 

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  .ה

 יומי של המבנה.-שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום



 

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  .ו

אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי כלים ומכשירים 

רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים 

 הנ"ל.

 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  ט.

שיתאימו במקומם החדש  שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך

בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה 

 השונים שבכתב הכמויות.

 

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק או  י.

רותים ואת יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השי

 המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום המבנה.

 

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול כל   -הערה כללית  .1

העלויות בגין פריטים אלו במחירי היחידה השונים ויעמיס העלות הנובעת על הפרויקט 

 ריהוטם לבעלות החברה הכלכליתכולו. עם תום העבודה יועבר כל הציוד המשרדים על 

 ללא כל תמורה.

 בוטל  00.22

 

 בקרת איכות  00.23

 

בקרת  3עבודה זו  תבוצע במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן, על בסיס נספח ג' 

 האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ונספח זה.

 

מ"ר. החדר  10.0 -בקרת האיכות, בשטח נטו לא קטן מהקבלן יספק חדר עבור משרדו של צוות 

ס"מ, שני כיסאות וארון פח עם אמצעי נעילה, לשמירת  120/70יכלול שולחן עבודה בגודל של 

 תיקים.

כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה בגודל 

 מ"ר 10ו של מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נט

 

 גריסה וניפוי 00.24

במידת הצורך, הקבלן ידאג להצבת ציוד גריסה וניפוי בשטח הפרויקט בהיקף מתאים, על מנת 

שניתן יהיה לעמוד במסגרת לוחות הזמנים של החוזה. לצורך כך ידאג הקבלן להוצאת היתר 

 להפעלת מגרסה מאת הרשות המקומית.



 

 ועבודות חריגות    –( עבודות יומיות )רג'י 00.25

 כללי א.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן 

 ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה.

 

 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות להתנות 

 החישוב הינה כפי שנקבע בגוף ההסכם.בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך 

 

 עבודות רג'י

היה ומנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען 

', התשלום יהיה לפי מחיר שעת על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו

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

הכמויות בהפחתת הנחת המציע. בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן 

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל 

הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט ואין 

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

 זה.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש 

מחירון מציין מחירים לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת אם ה

 נפרדים לפריטים אלה.

אם נראה למנהל הפרויקט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם 

יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך 

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

פים שלא יופיעו בכתב הכמויות ידרשו הגדרה ותמחור בסעיפי חריג כנהוג במכרז סעי

 ובחוזה זה.

 

 כללי -כתב הכמויות והמחירים  00.26

 

 תיאור סעיפים ותכולתם א.

אינו בהכרח מתאר  -כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  (1)

הרשום בתכניות, במסמכי את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל 

החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים 

 את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.



מחירי היחידות בכתב הכמויות כפופים לאופני המדידה המפורטים במפרט  (2)

וגישור" והינם מחירים שלמים הטכני המיוחד , "במפרט הכללי לעבודות סלילה 

וכוללים את כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה, כל הנדרש במפרטים, בתכניות, 

בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת 

 )האוגדן הכחול(.

 .הכמויות בכתב המצוינות ליחידותהמדידה לתשלום יהיה בהתאם  אופן (3)

 

 בגמר העבודהניקיון  השטח  00.27

 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  א.

הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל 

דפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועו

קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים. הניקיון של מקום העבודה יבוצע 

ביסודיות. מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות 

 המדרכות והכבישים הסמוכים.

פסולת, העודפים והשיירים, האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת ה

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.

 

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתן  ב.

לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, רשאי החברה לבצע הניקיון כנדרש 

הקבלן בתוספת תקורות, לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות 

 בהתאם לחוזה. 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו ועל בסיס שבועי ניקיון לכל שטחי האספלט בשטח  ג. 

 הפרויקט באמצעות בובקט מנקה כבישים וללא כל תמורה נוספת.

על הקבלן לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו כי ביצוע הנ"ל כלול במחירי היחידה בכתב  

 תתקבלנה כל טענות ודרישות תשלום חריגות בגין ביצוע הנ"ל.הכמויות וכי ולא 

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.28

 

(, בתום כל שלב MADE ASל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע .1

 ביצוע ובתום השלב הסופי.

התכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים  .2

 אחידים, על פי הנחיות החברה. ובסימבולים

 ע"ג התוכנית תצוין האינפורמציה הבאה: .3



 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע קואורדינאטות  .4

 המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה.

המדידות תכלולנה את כל האלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה בקבצי  .5

DWG   ו/אוDXF  על גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה בשלושה

 על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. העתקים 

טרם המסירה, יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט לחתימה 

 ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה  30התכניות תימסרנה תוך  .6

ויקט  הם תנאי הכרחי הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל הפר

 לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.

מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תכניות העדות בפורמט המתאים לאחסון  .7

רעות ובתאום מלא עם נציגי  –מכבים  –של עיריית מודיעין  GISהתכנית במערכת 

 המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": לתכניותהנחיות  .8

 

( תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן AS MADEמדידת מצב "כפי שבוצע" ) .א

למדוד ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע 

מ' מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת:  20 –בתחום העבודה ו 

דרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי גובה(, מ

מעברי חציה, סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, 

עמודים ומספרם, פילרים, שילוט, תמרור, מבנים, מתקנים, שוחות, שערים 

בגדרות, מפגשים, סימון מיקום תשתיות וכבלים, מערכות ניקוז, מעבירי מים, 

 גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים וכו'. גשרים, רומי השטח )

 מ' )עפ"י סימונים מוסכמים בתכניות(. 20סימון מספר חתך הכבישים כל  .ב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי הגשרים.  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 על גשרים ומעביר מים. B.Mרצוי לקבוע נקודות 

 מפגש בתחום רצועת הדרך.מדידת מפגשי ודרכי גישה ל .ד



התכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י החברה.  – AS MADEתכניות  .ה

ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים  1:250הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ 

, נקודות הפוליגון וצירי הכביש. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' G.P.Sשל נקודות 

הגשרים, מפגשים, וכו'. רמת המדידה תתאים וק"מ הקשתות, מעבירי המים, 

 1:250לדרישות מ.פ.י לקנ"מ 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט אסקי )כולל  AS MADEתכניות  .ו

REG+DIS 2004( שרטוט באוטוקאד. 

כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי היחידה  .ז

 בשאר סעיפי כתב הכמויות.

בעיריית  GISהאמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות מחלקת כל  .ח

 רעות -מכבים  –מודיעין 

 ASיום להכין תכניות  60לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה, רשאי החברה לאחר  .ט

MADE  על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת תקורות

 כאמור בהסכם.

 

 העבודה לרשויותנוהל מסירת  00.29

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

 –הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית מודיעין  .1

 רעות. –מכבים 

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

 קווי הגובה בתכניות הכביש.הכנת תכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן כולל סימון  .3

 ניקוז, מים   צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון .4

 וביוב

אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית  .5

 )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה.

 ומנהל הפרויקט.בדיקת התכניות והצילומים ע"י הקבלן  .6

 מסירת תקליטון עם תכניות וצילומי תשתיות לרשות. .7

 סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות והחברה. .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 הערות הרשות והחברה לפרטיכל לתכניות ולצילומים. .10

 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן. .11

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .13



 הצהרת מתכנן. .14

 הצהרת מבצע העבודה. .15

 הצהרת מפקח. .16

 תכניות ביצוע. .17

 דוחו"ת בקרת איכות. .18

 

  תיעוד האתר 00.30

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו צבעוניים 

 STILLSדקות לכל הפרויקט, צילומי  15 -בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, כל 

 הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת העבודות באתר. התיעודחודשים.  3

 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר החברה. סרטי הצילום יועברו לרשות 

 החברה, באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.

במחירי   ת עבודתו זו ככלולהלא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים א

 היחידה.

   

 חשבון סופי 00.31

 

 :החשבון הסופי ייערך על פי הוראות החוזה ובצירוף המסמכים הבאים

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 דיסקט בפורמט "דקל".החשבון יוגש ע"ג  ד.

מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, ע"י  As Madeתכניות מדידת "עדות לאחר ביצוע"   ה.

 הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה.

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ו.   

 אישור קבלת העבודה על פי הוראות החוזה. ז.

 יגים. ניתוחי מחירים חר ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה. י.

  

 ביקורת החברה/ החברה  00.32

 



הקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של החברה, או מי מטעמו, לקיים אצלו ובחצרותיו 

 ביקורת מקצועית. 

 

 סתירות בין מסמכים 00.33

באותו מסמך או סתירה בין מסמכי היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה 

החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון כי יהא 

 עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו  הן בנושא התשלום והן בנושא הביצוע.

 

 בוטל -ביצוע עבודות בשטחים לבניה ציבורית. 00.34

 

ציבוריות בהתאם לתאום התכנון בין הנהלת הפרויקט לבין ביצוע שינויים בתשתיות ה 00.35

 בוטל - היזמים.
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 2ג'נספח 

 

  200-3לביצוע השלמת כבישים  המפרט הטכני
 

 

  



  2נספח ג'

 המפרט הטכני 
 

 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת – 08פרק  .1
 

 לתשומת לב הקבלן! 

המפרט הטכני המיוחד להלן, מהווה השלמה בלבד ואינו בא במקומו של מפרט  -
 .2001שבהוצאות הועדה הבין משרדית מהדורה עדכנית  08

 כל הנזכר בשני המפרטים מחייב את הקבלן. -

כמו כן, תבוצע עבודת החשמל בכפוף לחוק החשמל במהדורה העדכנית, תקנים  -
 DIN,VDE,CIEישראלים הנוגעים לפרויקט ובהיעדרותם תקנים בין לאומים כמו 

  העבודה תבוצע לפי כללי המקצוע טובים. -

על הקבלן לוודא כי קבלן החשמל מטעמו חותם על מפרט טכני זה במקום  -
 המיועד בהמשך מסמך זה.

 

 כללי 08000

 

מכרז חוזה זה מתייחס לבצוע עבודות עבור תאורת חוץ, הכנות לתקשורת עירונית 
 בעיר מודיעין.

 

 לתשומת לב הקבלן:

 לפני מילוי המכרז יש לקרוא בעיון רב את המפרט הטכני למכרז. .1
וכן את חוק החשמל במהדורות  08מומלץ לקבלן לרכוש את המפרט הטכני  .2

 העדכניות.
העבודה חייב הקבלן הזוכה ליזום פגישה במשרד המתכנן דרך לפני ביצוע  .3

המנהלת  הפרויקט לצורך הכרות, מסירת תכניות לבצוע הפרויקט ומתן תשובות 
 לשאלות הקבלן.

בפגישה  זו ישתתפו קבלן ,מתכנן, נציגי מנהלת הפרויקט ונציגי מטעם רשות  .4
 המקומית וכל מי שמנהלת הפרויקט לזמן.

 ודה ללא קיום פגישה זו.אין להתחיל את העב .5
 תנאי בחירת קבלן חשמל לפרויקט.   .6



אי קיום תנאי אחד ממכלול התנאים להלן יפסול אוטומטית את    6.1 
 הקבלן      לחשמל ותאורה ולא תהיה לו שום זכות ערעור על פסילה זו.

שנים  8-ניסיון בביצוע עבודות חשמל ותאורת רחובות בתקופה של כ   6.2 
 במסמכי  המשרדים הממשלתיים ובספר הקבלנים.לפחות,רישום 

 להלן תנאי הסף לאישור קבלן משנה לחשמל.   6.3 
 הקבלן תהיה רשום בספר הקבלנים חשמל.  6.3.1 
שנים לפחות בביצוע עבודות  8הקבלן יהיה בעל ניסיון של  6.3.2 

 חשמל ותאורת רחובות ויחויב להוכיח זאת.
חשמלאות, וסיווג  160הקבלן יהיה בעל סיווג מקצועי מס'  6.3.3 

 מאור רחובות. 270מקצועי מס' 
 הסיווג הכספי של הקבלן יתאים  להיקף העבודה. 6.3.4 
הקבלן חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן קבוע  6.3.5 

 באתר ישמש מנהל העבודה ויהיה בעל נתונים להלן:
 בתוקף מסוג חשמלאי ראשי. בעל רישיון חשמל 6.3.5.1 
רצוי שיהיה בעל תעודת לבטיחות אתרי עבודה  6.3.5.2 

מטעם המכון לפריון העבודה והייצור. צילומי המסמכים 
 והתעודות יועברו למנהלת הפרויקט.

 וידרוש להוכיח זאת. 9002הקבלן רצוי שיהיה בעל תקן איזו  6.3.6 
כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן אשר יעבדו בחשמל         

בעבודות כגון: הנחת כבלים בתעלה, הנחת גיד הארקה בתעלה, 
התקנת הארקות יסוד בבסיסי העמודים והמרכזייה, קילוף כבלים, 

התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת מרכזת תאורה, 
 י חיווט הכבלים למרכזיה וכו'... למעט פועל

  
חפירות, נהגים, טרקטוריסטים, מנופאים חייבים להיות      

בעלי רישיון חשמל עדכני מסוג עוזר. וצילום מרישיונם 
 יועבר למנהל פרויקט.

 

 תיאור העבודה כללי: 08.3

 כל העבודות תבוצענה בהתאם ולהתקנות להלן.

 במהדורתו העדכנית. 1954חוק החשמל  -

שבהוצאת הועדה הבין משרדית של  08המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק  -
 משרד השיכון, משרד הביטחון, משרד התחבורה ומע"צ במהדורתו העדכנית.

 דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל. -

 דרישות ותקנים של חברת בזק. -

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קבלה את הזיכיון באתר. -

 דרישות והנחיות של הרשות המקומית. -

 שלהלן. המפרט הטכני -
 

 עבודות לתאורת חוץ. .א



ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת חוץ לרבות מילוי  1א.  
ס"מ תוך הידוק מבוקר  20חול דיונות נקי מנופה בשכבות של 

לשביעות רצון המפקח הכול  98%בהרטבה עד צפיפות של 
 תחתית המצעים.

 רחובות.ביצוע שרוולי מעבר כבישים לכבלי מאור   2א. 
הנחת גיד נחושת חשוף שזור להארקה וביצוע אלקטרודות הארקה על יד      3א.      

 מרכזיות התאורה לפי תכנית.
חציבתו חפירת בורות ליסודות הבטון לעמוד התאורה בהתאם לסימון   4א.      

 מודד    מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם חפירה. 
סודות העמודים ופילוס ברגיי יסוד, כולל הוצאת קוץ מברזל יציקת י  5א.      

 מ"מ להארקת יסוד לפי תכנית הפרטים. 35                 4*מגולוון 
בדיקת מכון התקנים לגבי סוג הבטון בבסיסי העמודים התורה וכן, במילוי   6א.      

 חוזר של התעלות  הכול על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר כלול במחירי
 היחידה הבדיקה כמצוין בפרוגראמת הבדיקות.

הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל  אמצעי הבטיחות :שילוט,  
 גידור, תמרור, תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגהות.

חובה על קבלן לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות ח"חי,בזק,     8א.     
ל הקשור למתן היתרי חפירה.  בכל הנוגע לעבודה באתר טל"כ וכו' ככ

ולוחות זמנים.לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול במחירי 
 היחידה.

תשומת לב הקבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על מפרט הטכני    10א.    
הינה הכרחית והיא הוכחה שקבלן מערכות קרא את המפרט הבין תוכנו 

 תו על סמך המצוין במפרט ויפעל לפיו.ביסס הצע
 לא יתקבל שום הערות טענות ותירוצים מקבלן המערכות)משנה( .             
מודגש בזאת שיש לקרוא בעיון רב את ההערות למאור רחובות  והערות   11א.    

 הכלליות.
על קבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את   12א.    

 מקביל לקבלנים אחרים.עבודתו ב
כל הפקוח לעבודות מטעם ח"חי, בזק וטל"כ לצורך קבלת היתרי חפירה   13א.    

ופיקוח על העבודה הם באחריות הקבלן מערכות ללא כל תוספת כספית 
כלול במחירי יחידה כולל הזמנת חוליות סימון הקווים הקיימים בשטח 

פות הכול ע"ח הקבלן מהרשויות השונות והעלאתם ע" מודד מוסמך ע"ג מ
לצורך בדיקה והתאמת התוכנית  2000וכן ימסור הקבלן דיסקט באוטוקד 

למצב החדש. התוכנית חייבת להיות בתוך קואורדינאטות שקבל הקבלן 
 מהמתכנן.  

חובה על הקבלן להשיג אישורי חפירה מכל הגורמים הרלבנטיים ויתכן   14א.    
את התשתיות החדשות בהתאם ויהיה צורך לשנות תוואי או להעמיק 

 תוך כדי ביצוע. -לצורך
מודגש בזאת לתשומת לב הקבלן כי בהתאם לחוק החשמל נאמר " לא   15א.    

יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלה אם יש בידו רישיון מאת מנהל 
המתיר לו ביצוע עבודות מסוג זה התאם לתנאי הרישיון ותקופת תוקפו 

 של רישיון  שתקבע בו". 
  .08במפרט  08007כנדרש בסעיף    AS-MADEתוכניות  16א.     
חובה על קבלן בסיום הכנות לתאורת חוץ,ח"חי, בזק וטל"כ למסור              

לפחות  2000ממוחשבת ומשורטטת בתוכנה אוטוקד   AS-MADEתכניות 



כולל דיסקט כולל סימון צינורות בתוכנית ובשטח בצרוף רשימת 
תוכנית חייבת להיות חתומה על ידי מודד מוסמך מטעם קואורדינאטות. ה

הקבלן. העדכון יעשה על דיסקט רקע שיקבל הקבלן מהמתכנן. החומר 
שימסור הקבלן ייבדק על ידי מנהל הפרויקט ומתכנן.לאחר אישורו הקבלן 

יספק דיסקטים ופלוטים צבעונים לרשות המקומית, ח"חי, בזק, טל"כ, 
סטים+ דיסקטים הנ"ל ללא  7ט. סה"כ מתכנן, מפקח ומנהל הפרויק

 תוספת כספית כלול במחירי יחידה.
לא פותרת  AS-MADEתוכניות  080283-08028סעיפים  -08לפי הנדרש במפרט  17א. 

 את הקבלן מסימון קצוות בשטח לפי פרט.
מודגש בפירוש כי הנחת צינורות לכבלי תאורה או צינורות לשרוולים או  19א. 

קשורת תונחו בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית צינורות למערכות ת
ס"מ לפחות ופיזורו לכל  10בתעלה בחול בשכבת דיונות נקי ומנופה בעובי 

 רוחב התעלה.
בשום מקרה אין אישור להניח צנרת ללא ריפוד. לשפוך חול ולהרים את  20א. 

 הצנרת לצורך חלחול החול מתחת לצינור.  
ם לביצוע בגוונים שחור ולבן במקרה שהקבלן סטי 3הקבלן הזוכה יקבל  21א.    

 רוצה תכניות בצבע עליו לממן את העלות ההעתקות. 
כל הציוד שיותקן ע" הקבלן יהיה ציוד אורגינאלי ולא חיקוי או מסוג שאינו  22א.   

מצוין בכמויות וכל פרטי הביצוע מחייבים. יש לבצעם בדיוק כמצוין 
 בפרטים.

או פרקים מכתב הכמויות כולם או מקצתם ללא     המזמין ראשי לבטל פרק 23א. 
 מהיקף העבודה. 40%שינוי במחירי היחידה של שאר הפרקים הנ"ל עד 

מערכת תאורת רחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של רשות המקומית  24א.  
 ביחד עם הנציג המזמין והמתכנן.

כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור  25א.   
כנדרש הכול לפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנוע, יהיו באחריות הקבלן 

 ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה.
 מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. 26א.  
יחות מקווי מתח גבוהה וקווי מתח נמוך במידה וישנם יש לשמור מרחק בט 27א.  

 בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל 
בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות  28א.  

הדרושים ולהימנע משימוש בעגורות וכלים מכאניים אחרים בקרבת קווי 
לסכן את יציבות החשמל העיליים, יש לזכור כי השימוש בכלים הנ"ל עלול 

 העמודים ואת חיי העובדים. 
אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה  29א.      

לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם  צמודה ממשרדי ח"חי מחוז דרום.
 לצורך בגין הפקוח כלול במחירי יחידה.

פירה במחפרון או מטר מעמוד מתח גבוהה בעת ח 5-אין להתקרב פחות מ   30א. 
מטר  מעמוד לעמוד מתח נמוך בעת חפירה   5הידיים. במרחק של פחות 

מטר בעת חפירה בידיים או כאשר  2.5-במחפרון או למרחק של פחות מ
מתקרבים לסביבת הכבלים תת קרקעיים. כמו כן אין להעשיר תעלות 

פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות חשיכה.התאום לגבי הגידור 
אורת התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת ות

הפרויקט . בשום מקרה אין לעבוד ללא יתר החפירה מכל הגורמים, רשות 
 מקומית, בזק, ח"חי , טל"כ, משטרת ישראל.



אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור 
תח הוא מח"חי, גנראטור או מהנדס חשמל בודק מוסמך ובין אם מקור המ

 אחר.

הזמנת מפקח מבזק, ח"חי וטל"כ לפיקוח על עבודות בקרבת קווי בזק, ח"חי    31א. 
וטל"כ וכן בהכנת תשתיות חליפית לבזק הן באחריות הקבלן מבחינות 

 הבאות:

 תאום מועדי פיקוח. 31.1א.          

 הפיקוח. תשלום לבזק או לח"חי או לטל"כ בגין 31.2א.          

 הנ"ל לא תוספת כספית כלול במחירי היחידה. 31.3א.          

 בשום מקרה אין לעבוד ללא פיקוח אחרת יש מרב הסיכויים שבזק  31.4א.          

 או ח"י או טל"כ יפסיקו את עבודת קבלן שיעבוד ללא פיקוח.

 עבודות חשמל .ב
 תיאום  עם רשות המקומית הזנות תאורת רחובות  ממרכזיות       1ב.

 תאורה קיימת באיזור.     

ביצוע תאום וקבלת אישור חפירה מח"חי ,לרבות הזמנת פיקוח צמוד בשטח  2ב.
 באזורים בהם יש קווי  חשמל.

תאום עם ח"חי והזמנת פיקוח צמוד לרבות התשלום לפיקוח במקרה שיש  3ב.
ל, או בסמוך, או לבצע חציה ל קווי תשתיות חדשים מתחת צורך לחפור ע

 לקווי חשמל ת"ק או עיליים קיימים.

 עבודות תקשורת עירונית .ג
תיאום  עם רשות המקומית חיבור תקשורת עירונית לשוחה/ארון/פריט  1ג.

 קיים באיזור. 

  בתום העבודה חייב הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישיון בודק מוסמך אשר -  
כנדרש  יבדוק את המתקן ויאשר בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן )אחריות

 .(08במפרט  0800בסעיף 

 הערות כלליות.

. על הקבלן לקחת בחשבון אזור התארגנות לאנשיו ואחסון ציוד כלים, חומרים 1 
 ושמירה, הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחיר יחידה.

סוג וסיבה, כשאר זמן ההמתנה הינו על חשבון       . יש לקחת בחשבון עיכובים מכל2 
 הקבלן ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה.

 . הקבלן חייב לדאוג לעצמו למקורות מים, חשמל וטלפון.   3 
 



 

 

 

 השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות

הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות כל 
כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב  -העבודות והציוד המפורטים להלן

 הכמויות.

 

 עבודות עפר והנחת צנרת 

 

 כללי .א
 לתשומת לב הקבלן:

לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אין לכך יכלול 
המונח חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע. כמו כן, לא תשולם כל תוספת 

הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או לחציבה, או ביצוע חפירת  עבור
ידיים. כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן 

יבדוק ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת 
 את מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם. -מחיר

 

 תעלות .ב
ס"מ על העומק  10-תעלות תעשה בעומק העולה ב חפירה ו/או חציבה של

( וברוחב המינימאלי הדרוש לצרכיי INVERT LEVELהמתוכנן להנחת הצנרת )
ס"מ  20העבודה, כולל הידוק מלא של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של 

חייבת להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת 
ו צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצורך(. כל תעלה של ק

הצנרת. תחתית החפירה תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י 
 המפקח.

 

 אישור חפירה ואישור להנחת הצנרת .ג

לפני החפירה יקבל הקבלן בכתב אישורי חפירה מכל הגורמים ח"ח, בזק,  -
רם אחר שיידרש. הנ"ל טל"כ, רשות מקומית, מקורות, רשות העתיקות וכל גו

 באחריות הקבלן בלבד וללא שום תוספת מחיר כולל במחירי היחידה.

לפני הנחת הצנרת ירפד הקבלן את תחתית התעלה בחול ויקבל הקבלן  -
 אישור המפקח הרלוונטי ואישור מנהלת הפרויקט בכתב ביומן.

 

 כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 10יניח הקבלן שכבת ריפוד של לאחר גמר החפירה וקבלת האישור על כך,  .1
ס"מ חול דיונות נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או 

 טלפון, או/ו שרוולים לצנרת חשמל וטלפון.
 

מילוי מוחזר בתחום הכבישים המדרכות והרחובות המשולבים יהיה ע"י חול  .2
רגיל ס"מ בהידוק  20דיונות נקי מאושר ע"י המפקח מהודק בשכבות בעובי 

עם הרטבה עם לרום פני השתית. סעיף זה מתייחס לכל החפירות המפורטות 
בכתב הכמויות. ביצוע חול מהודק נכון גם לגבי החפירה לכבלים של חברת 

 חשמל או כל חפירה אחרת שתבוצע ע"י אחרים.
 

עודפי עפר יסולקו בתאום עם מהנדס הרשות בגבולות שטח שיפו הרשות  .3
 ובאישור המפקח.

 
 

 ון תוואי החפירהסימ .ה
על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש  

גם מחב' הבזק, חב' החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על 
חשבונות הוא, כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש 

 הקבלן לביצוע החפירות לפני אישור המפקח ביומן.

 

 ריפוד חול לצנרת .ו
הצנרת תונח על מצע חול נקי. החול יפוזר ויהודק היטב. הידוק החול החיוני, בין 

היתר כדי למנוע מהצנרת שתמעך ממשקל הקרקע או העומס הנייד המתוכנן 
 להימסר לצינור.

 

 בדיקת הצנרת .ז
הצנרת מתוכננת כך שניתן להניחה בקלות, שתהיה חלקה, אטומה ומאפשרת 

להשחיל בה כבלים שלא יינזקו בעת ההשחלה. בדיקת הצנרת לכושר  השחלת 
הכבלים תיעשה בנוכחות נציגי המזמין. יש להשתמש אך ורק במופות מקוריות 

מיוחדות לחיבור צנרת שרשורית ולא יתקבל אלתור בחיבור מלבד שימוש 
 במופות מקוריות.

 

 חוטי משיכה .ח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ממ"ר. חוטי  8בכל צינורות המעבר לחשמל יושחלו חוט פרלון שזור כנדרש 
המשכיה יהיו מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצוידו בקצותיהם בידיות 

יהיו בצבעים  V.Tעץ עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה
 שונים לצורך זיהויים בנקל.

 

 סרטי אזהרה .ט
על מנת להבטיח שצנרת לא תיפגע בעתיד באם תתבצע חפירה בתוואי הצנרת, 

ס"מ מתחת לפני הקרקע סופיים. הסרט  30על הקבלן להניח סרט אזהרה תקני 
 16שפות ברוחב  3-עשוי מרצועות פי.וי.סי עם שילוט "זהירות כבלי חשמל" ב

 ס"מ.

 מפלסים ומיקום .י
כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי  על הקבלן להקים את המתקנים

תאורה לפי המפלסים המסומנים בתכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה 
למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע" 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

קצוות הצנרת לחשמל ותקשורת בתוך תחומי  -קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש
הנ"ל ללא תוספת  -רש יאטמו בפוליאוריטן מוקצף, הכוונה לצנרת החשמלהמג

 מחיר כלול במחירי היחידה.

קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ  -המגרש סימון קצוות הצנרת בתוך תחום
חרות ועליו רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין. 

מפני הקרקע הסופיים על בסיס בטון  ס"מ 50השלט יותקן על זויתן בגובה 

30X30X30 .ס"מ 

סימון  -הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים
קצוות השרוולים לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים כ"י כיתוב בצבע על אבן השפה 

ח"ח, הסימון ללא תוספת במחיר  6X4ח"ח או " 8X3בעזרת שבלונות לדוגמא "
 .080283סעיף  08במחירי יחידה כנדרש במפרט כלול 

 

הקבלן חייב, אם יידרש, למסור רשימת קואורדינאטות מדויקות על תכנית  .יא
הממוחשבת של תוואי החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל, ללא תוספת מחיר 

 .080283סעיף  08כלול במחירי היחידה, כנדרש במפרט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תמיכות ודיפון .יב
שבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה על הקבלן לחזק ולדפן על ח

 צורך לכך, בשיטות שיאושרו ע"י המפקח.

 

 

 

 כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמל

במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל, מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות 
חרת, יש לשמור אחרות כגון: מים, ביובי, גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת א

 על מרחקים בהתאם לתכנית תאום מערכות והפרטים בגיליון הפרטים.

להלן מרחקי הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל 
 להתקנת כבלים באדמה.

 

 תחתית תעלה חפורה המיועדת לכבל

תחתית התעלה החפורה בעד כבל תהיה נקייה מאבנים וגופים חדים אחרים 
 בשכבת חול או אדמה מנופה בעובי של יפחת מעשרה ס"מ.ומרופדת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מרחקים בין מספר כבלים בתעלה חפורה אחת

המרחקים המינימאליים בין מספר כבלים במעגלים או בקווים שונים  .א
המותקנים בתעלה חפורה אחת או בין כבל לבין מבנה, יהיו כמפורט בטור ב' 

 להלן בהתייחס לסוג הכבל ולמתחו כמפורט בטור א' שלצידו.

 

 הצטלבות מערכות

רת מים, יחצו . בהצטלבות של קווי מתח גבוהים עם מערכות אחרות כגון בזק וצנ1ג
קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין בחוק החשמל 

 10כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם עטיפת בטון בעובי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ מסביב כנ"ל גם במערכת הנחצית שתהיה בתוך שרוול פי.וי.סי או פלדה בגדול 
 מקוטר הצינור המוליך את אותה מערכת.

 מטר מכל צד של ציר חניה. 0.5אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות 

בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון. כל החציות הנ"ל תבוצענה 
 כאשר כבחי החשמל חוצים את קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת.

תתבצע החצייה מתחת  . בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'..2ג
לאותה מערכת מתנה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל בנקודת חציה 

ס"מ נטו מעל פני הקרקע  0.8 -או פחחות מ 1מ 1.5 -לא יהיו בעומק רב יותר מ
. וכנ"ל גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל. 1הסופיים. השרוולים יהיו כמפורט בסעיף ג

מ' עומק יחצו קווי החשמל מעל אותה מערכת  1.5-במקרה והמערכת עמוקה יותר מ
. וכנ"ל גם עטיפת הבטון ובלבד שעומק מרבי של 1עם שרוולים כמפורט בסעיף ג

 נטו. 0.8 -כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ

. ביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות יהיה בדיוק לפי הפרטים המחייבים בפרטי 3ג
ם ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת החצייה הביצוע ולא יורשו שום שינויי

יסומנו מעל פני הקרקע הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט כמתואר בפרטי 
הביצוע כדי שהקבלן ח"ח לא יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת קיימת אלא 

יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה דרך השרוול שהוכן מבעוד מועד. הקבלן 

+ דיסקט של 14ממוחשבת באוטוקד  AS-MADEור לח"ח דרך המתכנן תוכנית מס
נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות כאשר מודגש בשנית כי אין תכנית זו פותרת את 

  הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות השרוולים.
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 08הערות מיוחדות להדגשה לביצוע עבודות מאור רחובות השלמה למפרט טכני 

 

 

 כללי. .א
 אין לבצע את החפירה בטרם קבלת את האישורים. .1
חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק  .2

 חשמל.
 ס"מ אלא עם כן יצוין אחרת. 100עומק הפירה יהיה בעומק  .3
בחציות של כבל מאור הרחובות עם מערכות אחרות תבוצע החצייה  .4

כלול במחירי בהתאם לפרטי החצייה שהוגשו ללא כל תוספת כספית 
 היחידה.

סעיף החפירה כולל חפירה בכלי ובידיים לכן אם -לתשומת לב הקבלן .5
יחליט המפקח על הקבלן לחפור בחפירת ידיים יבצע הקבלן את 

 החפירה הידנית ללא תוספת כספית.
תחתית התעלה תרופד בחול דיונות נקי ומנופה מכל אבנים פסולת  .6

בטרם הנחת הצנרת ועוד  ס"מ על קרקעית 10וחומרים אורגאניים  
מ"מ  8ס"מ מעל הצנרת לאחר הנחתה, לרבות חוט משיכה מניילון  20

קוטר רצוף ללא קשרים מושחל בתוך הצנרת, ימלא הקבלן את 
ס"מ עם   20התעלה לכל רוחבה בחול דיונות נקי ומנופה בשכבות של 

הידוק והרטבה עד תחתית המצעים .ההידוק מבוקר בהרטבה עד 
כולל בדיקת מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן כלול  98% לצפיפות של

 במחירי יחידה.
הקבלן יפנה את עודפי האדמה החפורה למקום שיורה המפקח. שים  .7

 אין לכסות חפירה בטרם אישור המפקח את הכיסוי בכתב ביומן. -לב
ס"מ מתחת לפני הקרקע יניח הקבלן סרט סימון סרט  40בגובה  .8

 שפות. -3חשמל באדמה" ב אזהרה צהוב ואליו  "זהירות כבל
אין לפנות למתכנן שלא דרך המפקח או ללא ידיעתו ואישורו כנ"ל  .9

 לגורמים אחרים כגון: הרשות המקומית
מ"מ  3.5" ועובי דופן 4קשיח  PVCמעברי כביש יבוצעו ע"י צינורות  .10

 ס"מ. 120בעומק 
צינור החשמל לכבל תאורה יהיה שרשורי דו שכבתי או כפיף כבד  .11

 המצוין בכתב הכמויות.שחור לפי 
הקבלן אחראי עבור טיב המתקן למשך שנה מיום מסירת ולאחר  .12

האחריות זו  אישור של מהנדס בודק, מהנדס מתכנן ומועצה מקומית.
חלה על כל חלקי המתקן, טיב ,עבודות, ציוד,וכו'... ועליו לתקן 

 ולהחליף כל חלק או עבודה פגומים וכל זאת על חשבונו.
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אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים,  העבודות כוללות .13
התחברות למרכזת הדלקה קיימת, חפירות  אביזרים, נורות, כבלים,

וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה, צינורות, הכול כמצוין בתוכניות 
 ובכתב הכמויות.

אין קבלן המשנה למערכות רשאי להעסיק קבלן משנה נוסף, אשר לא  .14
ר המזמין. המזמין רשאי לפסול קבלן משנה קיבל בכתב את אישו

 שמציע הקבלן ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על ההחלטה זו.
 

על הקבלן לקחת בחשבון שמבוצעות עבודות רבות בשטח שעליו  .15
לתאם את כל פעולותיו עם מפקח.לא תשלמנה כל תוספת כספית 

 עבור הפסקת עבודה זמנית וחידושו לאחר מכן.  
עתו לאחר עיון מדוקדק בתוכניות וקריאת בעיון על הקבלן לבסס הצ .16

של מפרט הטכני ולאחר שבדק בשטח דרכי גישה,אחסון, קשיי 
חפירות וכו'....לא תוכרנה כל דרישות לתוספת שינבעו מאי הכרת 

התנאים והשטח וכן לא תשולם תוספת כספית בגין קשיים בחפירות 
 חפירת ידיים.

לתקנים המתאימים ובאישור כל החומרים יהיו מטיב מעולה בהתאם  .17
המהנדס לשם כך על הקבלן להמציא למהנדס דוגמאות של כל 

החומרים והאביזרים לבדיקה ולאישור לפני תחילת ביצוע, המהנדס 
רשאי לדרוש בדיקת החומרים או האביזרים ע"י מכון התקנים ע"ח 

 הקבלן.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמויות ואף  .18

לבטל לחלוטין סעיפים מסוימים ברשימת כמויות וכן להכניס שינוים 
 בתוכניות במהלך הביצוע העבודה.

שינום וכמויות לא ישנו את מחירי יחידה אשר יישארו בתוקף כפי  .19
 שאושרו בחוזה המקורי. 

למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להעפיל ולהשתמש במתקן  .20
ל סופית מהקבלן ללא זכות שבוצע ע" הקבלן .אף אם הוא לא נתקב

 עיכוב מצד הקבלן.
 השימוש במתקן שלא נתקבל אין פירושו קבלת המתקן. .21
 רואים את הקבלן כאחראי בלעדי על שלמות כל המתקן כגון: צנרת, .22

 בסיסים, ברגיי  יסוד ,אלקטרודות הארקה, עמודים, פנסים, זרועות,
בשטח עד כבלים, נורות, מגשים וכל האביזרים והציוד המותקן 

לקבלת העבודה ע"י הרשות המקומית מח' החשמל והתאורה בכתב 
על מסמך המאשר קבלת עבודה. לא תתקבלנה כל תביעות מצד 

הקבלן על נזק לציוד שהותקן גם אם יוכח שהנזק נגרם ע"י גורם 
 אחר.
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 יציקת בסיסים לעמודי תאורה 

 לפחות. 30-סוג הבטון ממנו יהיה היסוד הוא ב .1
להציג למפקח אישור מעבדה מאושרת על סוג הבטון כאשר על הקבלן  .2

 הבדיקה היא על חשבונו ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה.
אין רשות לקבלן לבצע יסודות טרומי לעמודי התאורה ללא אישור מנהלת  .3

 הפרויקט והרשות המקומית בכתב.
 א דבש.היציקה של היסוד תהיה ע"י שפיכת הבטון לתוך הבור, בטון נקי לל .4
ס"מ מתחת לפני הקרקע  20-בסיס אשר במקום בעתיד להיות ריצוף יהיה  .5

 הסופיים.
ס"מ מעל פני הקרקע  15בסיס אשר יוצב בשצ"פ או בערוגת גינה יהיה + .6

פאות  4הסופיים אשר ייצקו בעזרת תבניות החלקה ועיבוד פאזות לכל 
 המקומית.הבסיס אלא אם כן יידרש אחרת ע"י הפיקוח ו/או נציגי הרשות 

מידות היסוד לפי גובה העמוד כמצוין בכתב הכמויות ואין אישור לחרוג  .7
 ממידות אלה ללא אישור בכתב של המפקח ביומן.

מ"מ אחד לכניסה  50שרוולים בקוטר  3בכל הבסיסים יונחו בטרם יציקה  .8
כבל הזנה השני ליציאת הכבל לעמוד השכן והשלישי כרזרבה כאשר קצהו 

 ן מוקצף. יאטום בפוליאוריט
מ"מ להחדרת גיד הארקה לעמוד ע"י קיפולו ללא  36צינורות בקוטר  3כמוכן  .9

 חיתוכו.
ברגיי היסוד בגובה פני היסוד  4כל הצינורות ירוכזו במקבץ אחד היסוד בין  .10

 העליונים.
בטרם היציקה יש לזמן את המפקח לצורך בדיקת עומקי החפירה וקבלת את  .11

 אישורו בכתב ביומן.
אין לצקת יסוד בטון לעמוד תאורה על מערכת אחרת כל שהיא בשום מקרה  .12

 יש להסב תשומת ליבו של המפקח במקרה שישנה בעיה כזו ולקבל פתרון.
בשום מקרה אין להזיז בסיס העמוד  תאורה מהשורה או לשנות מרחקים בין  .13

 הבסיסים ללא אישור המתכנן.
 חשבונו.מיקום הבסיסים יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל  .14
יש לבצע הגנה על יסוד עמוד תאורה. הקבלן יהיה אחראי לשלמות ברגיי  .15

היסוד עד המסירה הסופית, אמצעי ההגנה באים לעזור לקבלן אך אינם 
 גורעים מאחריותו הכללית.  

 

 ברגיי יסוד יצוקים בבטון בבסיסי עמוד 

 ברגיי היסוד  קוטרם ואורכם חייבים להיות בהתאם למצוין בתוכניות .1
 הפרטים בטבלה המצוינת בפרט היסוד לפי גובהו של העמוד.
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חל איסור על הקבלן לשנות את קוטרם ואורכם של ברגיי היסוד ללא קבלת  .2
 בטרם בצוע העבודה. -אישור מראש  ממתכנן והצגת האישור למפקח

ברגיי היסוד יהיו מחוברים ומרותכים בניהם ע"' פרט ברזל שטוח כמצוין  4 .3
 מ"מ  לפחות. 10ן ברזל בניין בפרט או לחילופי

הקבלן חייב להוציא קוץ להארקת יסוד , הקוץ יהיה מברזל שטוח מגולוון  .4
ס"מ לפחות מעל פני היסוד  15המרותך לברגיי היסוד ויסתיים בגובה 

 העליונים.
ס"מ לפחות  10ברגיי היסוד יגולונו ע"י  טבילה באבץ חם במפעלי הגלוון  .5

 לא יאושר גילוון קר. -ל יסוד הבטוןמתחת לפני היסוד העליונים ש
גובה ברגיי היסוד מעל היסוד העליונים יהיה כזה המאפשר התקנת אום אחד  .6

 -אומים מעל פלטת העמוד לרבות דיסק 2מתחת לפלטת העמוד ועוד 
 )שייבה( קפיצית כאשר הברגת האום השני תהיה לכל עומקו של האום.

ן זפת חמה על ברגיי היסוד בגמר הצבת עמוד התאורה ופילוסו ימרח הקבל .7
 ויעטוף אותם בבד יוטה.

ברגיי היסוד חייבים להיות מפולסים ובמרכזו של בסיס בטון כאשר בינם  .8
 יושחלו השרוולים בטרם היציקה.

אין  -היציקה של היסוד לעמוד תהיה בנוכחות המפקח אשר יוזמן ע"י הקבלן .9
 לצקת ללא הזמנת מפקח.

קה למניעת חדירת בטון לצנרת ביסוד חובה על הקבלן לדאוג בטרם היצי .10
 העמוד ע"י איטום הצנרת.

יש להגן על הברגת ברגיי היסוד בחלק העליון בעת היציקה ע"י השחלת  .11
 צינור פלסטי כפיף למניעת כניסת בטון בתבריג של ברגיי יסוד.

 

 הארקות 

גיד ההארקה החשוף מנחושת בחתך כמצוין בכמויות יונח במקביל לכבל הזנה 
 בקרקע ללא שום חיץ בינו לבין הקרקע הטבעית. ישירות

מ'  1בחדירה לעמודים יקופל הגיד ויוחדר לבסיס העמוד עד לגובה של  .1
מ"מ שיוכן מבעוד מועד  36לפחות עד מעל לפני היסוד העליונים דרך צינור 

 בסיס בטון.
בעת החדירה ליסודות העמוד,  -בשום מקרה אין לחתוך את גיד ההארקה .2

 יד ליסוד תעשה ע"י קיפולו של הגיד ללא חיתוכו.החדירה של הג
במקרה של סיום תוף גיד ההארקה, יבוצע החיבור בין קצה הגיד לקצה הגיד  .3

 3בתוף החדש ע"י שרוול לחיצה בלחיצה עם לוחץ נעלי כבל בלבד לפחות ב
 ס"מ לפחות בין שני חלקי הגיד. 5מקומות לאורך השרוול, בחפיפה של 

מטר  3מ"מ קוטר פלדה מצופה נחושת בעומק  19ה אלקטרודת ההארקה תהי .4
כגון: ראש דפיקה, ראש החדרה  -לפחות ותכלול את כל האלמנטים הדרושים

מופת חיבור תקנית בין המוטות ובורג חיבור עליון לחיבור גיד ההארקה 
 בראש האלקטרודה.
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 5-ס"מ לפחות עם מכסה ל 60בריכת ההארקה תהיה מבטון טרומי בקוטר  .5
ס"מ לחות כאשר קרקעית השוחה תרופד בחצץ  60וטבעת ובעומק טון 

 ובראש האלקטרודה יותקן שלט פח תקני " הארקה לא לפרק".
מכסה בריכות ההארקה והתאורה הם יהיו מיציקת וולקן עם סמל הרשות  .6

 המקומית טבוע במרכז והכיתוב הארקה. 
וכן  בשום מקרה אין לשנות את חתך מוליך ההארקה החשוף או לבטלו .7

 לשנות את עומק האלקטרודה או לבטלה.
בשום מקרה אין לשנות את סוג מוליך ההארקה החשוף מנחושת לסוג אחר  .8

 של מתכת.
ס"מ.  10-לבורג ההארקה בעמוד התאורה יחובר פס נחושת שטוח באורך כ .9

 לפס זה יחוברו מוליכי ההארקה.
 

 ממ"ר שזור גמיש מפס הארקת היסוד. 35גיד  -

 שזור המגעים עם כבל הזנה.נחושת  35גיד  -

 נחושת שזור הממשיך לעמוד הבא. 35גיד  -

 גידי ההארקה העולים לפנסי תאורה ולחיבורי הקיר בעמוד -

על גיד ישולט בשלט בר קיימא המעיד על ייעודו ע"י עט בלתי מחיק על סרט  -
 פלסטיק.

 מוליכים על בורג אחד. 2לכל גיד בורג נפרד אין לחבר  -
 

קת היסוד לבורג ההארקה של העמוד אלא דרך מוליך אין לחבר את פס האר .10
ממ"ר לפי פרט. האום  35ממ"ר שזור גמיש עם מעטרה פי.וי.סי  35הארקה 

והבורג המחזקים את הפס לעמוד יהיו עשויים מפליז בהתאם לתקן ישראלי 
 . התקנת הבורג לעמוד תעשה במפעלי יצרן העמודים.812

 

 מגש האביזרים 

 

מ' גובה יהיה בעל בידוד כפול כמצוין בכמויות  6י  מגש האביזרים לעמוד .1
יבצע הקבלן את המגש בהתאם למצוין בכתב הכמויות וללא חיבור כבל 

המגש יהיה מחומר פלסטי  PI -447ההארקה במגש. המגש בעל דרגת אטימות 
 שביר כבה מאליו עם המכסה הקדמי שקוף.

ות המקומית מגש בטרם ייצור המגשים יגיש הקבלן לביקורת למתכנן ולרש .2
לדוגמא לקבלת האישור ורק לאחר האישור, יתחיל בייצור המוני של 

 המגשים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המגש יוצב בתא האביזרים והגישה אליו ואל המאמ"תים המותקנים בו  .3
 ממכשולים ומהירה. חופשיהתהיה 

 לחיזוק לעמוד למניעת רעידות. 1/4בתחתית המגש יותקן בורג " .4
י מסילה ושני עברי המסילה יותקנו המאמ"תים על המגש יותקנו על גב .5

 מעצורים.
 המהדקים שיותקנו במגש יהיו מסוג סוג'קסי והמונע נגיה מקרית. .6
בשום מקרה אין לקצוץ גידים מהגיד ולהקטין את שטח החתך כדי להכניסו  .7

 למהדק.
 יש לסמן כל גיד במגש ע"י שילוט בר קיימא ולסמן ייעודו בעט בלתי מחיק. .8
 .T.S.Rיש לסמן על המהדקים או מתחתם את הפאזות  .9

יש לשלט את הכבלים המתחברים למגש האביזרים מעמוד ..... אל עמוד .....  .10
הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול  -. ע"י שלט סנדויץ כמצוין בפרטיםX5חתך ......

 במחירי יחידה.
 חובה לסיים את כניסת הכבל למגש הנכנס והיוצא למעט הכבלים העולים .11

או ריקים  M3לפנס או לחיבור קיר בעמוד ע"י שרוול מתכווץ בחום בתוצרת 
 הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה הנ"ל לפי פרט.

יש להשאיר רזרבת כבל בעמוד שיאפשר שליפת המגש בקלות ולדאוג לכך  .12
 שמשקל הכבל לא "ייפול" על המהדקים.

 דו קוטבי נפרד כנ"ל לחיבור קיר. לכל פנס בעמודה יותקן מאמ"ת .13
א'  10המאמ"ת יהיה דו קוטבי תקני דגם לגרנד עם חלון שקוף לסימון ייעודו  .14

 ק.א. 10למאור ז.ק. 
 מתחת למגש יוחזקו הכבלים ע"י שלות או ע"י סרט מתיחה פלסטי. .15

 

 עמודי תאורה 

פלדה  -עמוד התאורה יהיה מסוג כמצוין בכתב הכמויות ובמפרט הטכני .1
 וונת כולם בעלי תו תקן.מגול

עמוד מפלדה מגולוון יהיה צבוע לפי מפרט טכני מיוחד של חברת "טמבור" 
או אפוקל הצביעה במפעלי היצרן בגוון שיקבע אדריכל נוף.התאום לגבי 

 הגוון והצביעה עצמה כלול במחיר של יחידה וללא תוספת מחיר.      

 חתך העמוד יהיה כמצוין בכתב הכמויות, בננה. .2
 ובי דופן כמצוין במפרט הטכני וכנ"ל עמידה במהירות הרוח.ע .3
 העמוד יהיה בגובה כמצוין בכתב הכמויות. .4
מכסה תא האביזרים יחובר לעמוד ע"י שרשרת פלדה מבודדת ע"י צינורות  .5

ס"מ. הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחיר  50בידוד. השרשרת באורך 
 היחידה.

אלן שקוע בעמוד כאשר המכסה  בורג יכסה תא האביזרים יהיה בעל ראש .6
 יהיה באותו מפלס לפני העמוד ובורג חיזוק מכסה התא ייטבל בגריז.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .812יהיה כמצוין בפרט ובתקן ישראלי   UKגובה תא האביזרים .7
העמוד יהיה מגולוון ע"י טבילה באמבטיית אבץ חם הגילוון יהיה בעל גוון  .8

 אחיד ובעובי המצוין במפרט הטכני.
ס"מ ללא תוספת כספית כלול  25ו בעלי שרוול זנד בגובה כל העמודים יהי .9

 במחירי יחידה.
המרחק בין מיקום פתחי ברגיי היסוד בפלטת בסיס העמוד, ועובי הפלטה  .10

 יהיה בהתאם לתכנית הפרטים.
ניטים ובה טבועה האינפורמציה  4על העמוד תהיה תווית המוחזקת ע"י  .11

ע"י שיטת הדבקה בפוטו  המצוינת במפרט הטכני וכן מספור העמוד יהיה
 מטל.

העמוד יפולס ע"י מכשירים מכאניים ויותקן אום אחד מתחת לפלטת היסוד  .12
אומים מעל לפלטה ולאחר הצבתו ימרחו הברגים בזפת חמה ויעטפו  2ועוד 

 בבד יוטה. בין האומים חובה להכניס דסקית רגילה ודסקית קפיץ.
 מ'  5.5מ' ולא יותר מ 4חיבור קיר יותקן לא פחות מגובה  .13
העמוד יותקן כך שפתח תא אביזרים יהיה מול התנועה הבאה ממול לפי תקן  .14

812. 
א' עם הטיה כלפי מטה ומנית 16CEE*1  חיבור הקיר בעמוד יהיה מסוג  .15

  UVכניסת מים ומכסה עם הברגה השקע יהיה עשוי מחומר מוגן  
 

 רות וציוד נלווה בפנסגופי תאורה ,נו

לתשומת לב הקבלן! למניעת ויכוחים בעתיד בנושא ציוד שווה ערך יש  .1
לקרוא בעיון סעיף זה. הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה 

ערך לציוד המוכתב במכרז. בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של 
צעה לציוד שווה המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב במכרז. הה

ערך עם תהיה כזו, תמצא את ביטויה בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון 
הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים שם הספק תוצרת וכו'. וכן, מפרטים 

טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים ונתונים פוטומטריים של הפנסים 
כן הוצעה יחד עם  ומחיר. כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם

המכרז כמפורט לעיל. ההחלטה עם הציוד המוצע הינו אומנם שווה ערך או 
לא הינה בהחלטת מנהל הפרויקט והמזמין בלבד. במידה והחליט מנהל 

הפרויקט לאשר לקבלן ציוד שדעתו של מנהל הפרויקט טיבו/או מחירו ו/או 
, יהיה במפקח איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות

ראשי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב 
את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרט ו/או בכתב 

 הכמויות.
הציוד בגוף התאורה יהיה מותקן על מגש פריק הניתן לשליפה נוחה ומהירה  .2

 רעידות של הנורה. ובית הנורה יהיה עם קפיץ למניעת  -בשיטת שקע ותקע
 וולט. 230המשנקים יהיו מסוג מתאים למצת ולנורה ולמתח נומינלי של  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .0.95הקבלים שיותקנו יתאימו לקבלת כופל הספק של  .4
כל אביזרי העזר בגוף התאורה כגון משנקים, הקבלים, וכו', יהיו מיוצרים  .5

ון בהתאמה לדרישות התקנים הישראליים המתאימים ויהיו מאושרים ע"י מכ
 התקנים או המבדקה שליד הטכניון בחיפה.

 הצבע יהיה אוריגינלי ממפעלי היצרן, לא תאושר צביעה ע"י הקבלן. .6
 רצוי שהחלפת הנורה תהיה ללא פתיחת החלק האופטי. .7
 65מינימום לאזור תא הציוד ורצוי  PI 54דרגת אטימות של הפנס תהיה  .8

PI.לחלק האופטי 
הפרויקט למתכנן ולרשות המקומית גוף חובה על הקבלן להביא למנהלת  .9

לדוגמא בטרם רכישת כל הגופים גם אם הגוף אותו הוא אמור להתקין תואם 
 לחלוטין את דרישות המתכנן לפי המצוין בכתב הכמויות.

מודגש בזאת שגופי התאורה הנדרשים במכרז, יהיו מקוריים ובאריזה  .10
המצוינת בכתב מקורית של היצרן מהדגם הנדרש במכרז ותוצרת החברה 

כולל מסמכים נלווים מקוריים ומאותו הדגם ולא דגם אחר. גוף  -הכמויות
שהוא דגם אחר ואינו מקורי של היצרן יפסל. הקבל יחויב להוכיח את 

 מקוריות הגוף.
 זווית התקנת גוף התאורה תהיה על פי הנחיות המתכנן. .11
 אורך הזרוע עליה מותקן הגוף תהיה לפי הנחיות המתכנן. .12
 כמו שמפורט בכתב כמויות.  LEDהנורות יהיו מסוג נורות כל  .13
כל הנורות תתאמנה לציוד המותקן בפנס ולרפלקטור לפי המלצת יצרן  .14

 הגופים.
לכל הנורות יהיה מצת חיצוני, המצת יהיה עצמאי מסוג אלקטרוני ללא  .15

מתנע )סטרטר( מתאים לנורה ולמשנק בליווי אישור בכתב מאת יצרן 
המורשה שלו כי המצת המשנק והקבל מוצעים על ידו אכן  הנורות או הסוכן

 מתאימים לנ"ל.
הציוד יהיה מותקן על מגש אלומיניום או פח או פלסטי כמצוין בכמויות  .16

כגון:  -מ"מ לפחות. הציוד יותקן ויחווט לפני כללי מקצוע טובים 1.5בעובי 
 שרוולי לחיצה, ברגים מתאימים, חפיפה בין החוטים במהדק, דסקיות

, ISO 9002ודסקיות קפיץ וכו'. ויבוצע רק ע"י יצרן בעל תו תקן איכות איזו 
לגבי על אספקה והאישור יוצג  C.O.Cועם אספקת המגש יצורף אישור 

למפקח ולמתכנן. כל חיבורי החשמל יבוצעו בדיקת שקע ותקע. החיווט 
מעלות צלזיוס לפחות  105הפנימי חובה שיבוצע מחוטים עמידים בחום של 

עלות צלזיוס החיווט בין מגש הציוד לבית הנורה. החוטים  180וכן בחום של 
 .V3000 S.M.Rיעמדו במתח של 

 בכל מקרה על הקבלן לקבל הנחיות מפורטות בכתב מספק גופי תאורה וציוד .17
 על אופן ההתקנה.

אין להגיש בקשה לשינוי/החלפה גוף תאורה המפורט בכתב כמויות בגוף 
 אחר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המפרטים הטכניים של הגוף וחישובי תאורה מפורטים ללא הצגת כל 
 לפרויקט.

 

 הצהרות הקבלן למערכות

עם חתימת החוזה רואים את הקבלן חשמל כאילו מסר למפקח  .א
הצהרה כתובה שהוא מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל 

תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה ונובעת במישרין או 
אות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות בעקיפין מאי ציות להור

והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר 
 אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות וגיהות.

הקבלן חשמל מצהיר בזאת כי קרא את המפרט המצורף ,הבין את  .ב
תוכנו , פנה לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלמים, קבל את כל 

לדעת לגבי אופן הביצוע את עבודתו בהתאם  ההסברים אשר ביקש
לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של הוועדה הבין משרדית 

 של משרד השיכון, משרד הביטחון, משרד התחבורה ומע"ץ.
עם סיום העבודה ימסור קבלן חשמל הצהרה כתובה ליזם שכל  .ג

העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני ולהנחיות של 
ם הטכניים של וועדה הבין משרדית וכן שקווי תאורה הונחו המפרטי

 בעומקים הדרושים בהתאם לתוכניות ופרטי ביצוע.
הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך 

שנה מיום הוצאתה ואישורה ע"י מנהלת הפרויקט הקבלן יחויב 
חשבונו אם בתיקון כל תקלה  שתתגלה במערכת התאורה שביצע על 

יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו 
 וכן את הפרטים הטכניים ואת חוק החשמל.

ד.  על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי     
העבודה תבוצע ללא תוספת כספית ולכלול סעיפים אלא במסגרת 

 מחיר 

שהן הקבלן לא שם לב או לא קרא היחידה. לא תתקבלנה כל טענות    
 את המפרט הטכני.

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות  .ד
ע"י חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך, המפקח, המזמין, נציג 

 רשות המקומית והמתכנן.
 

 מדידה לתשלום:

 .הכמויות בכתב המצוינות ליחידותהמדידה לתשלום יהיה בהתאם  אופן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 חתימת קבלן חשמל ותאורה

 

 שם_________________

 

 תאריך_______________

 

 חתימה_______________

 

 חותמת_______________
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פיתוח אתר – 40פרק  .2

 
 ריצופים ואבני שפה – 40.1 פרק תת

 
 כללי–אבן משתלבת לריצוף 

 
 אבנים משתלבות. -מבטון טרום סעיף זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף 

 ובנוסף: 8, פרק 40, פרק 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 טרם הנחת אבני הריצוף, על הקבלן לבצע הדברת החול בריסוס קוטל עשבים. .א
ס"מ, בגבולות המסומנים  7אם לא נאמר אחרת, ריצוף יהיה באבן מסוג "לידו" בעובי  .ב

 בתוכנית.
ס"מ, בגבולות המסומנים  8חום מיסעות עובי אבני הריצוף יהיה אם לא נאמר אחרת, בת .ג

 בתכנית.
 או לאחת ממעטפות הדירוג הבאות: 51החול שיונח על גבי התשתית יתאים לדרישות בפרק  .ד

 
 Iמעטפת דירוג 

 200# 80# 40# 10# 4# 3/8" נפה
אחוז 
 95 100 עובר

100 
73 
96 

18 
45 

6 
19 

0 
10 

 
 IIמעטפת דירוג 

 200# 80# 20# 40# 10# 4# 3/8" נפה
אחוז 
 עובר

100 
 

90 
98 

64 
72 

34 
42 

14 
22 

2 
10 

0 
4 

 
מ"מ. במידה  40אם לא נאמר אחרת, החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  .ה

 ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר.
 בכמות העולה על הספק עבודה של יום אחד.אין לפזר ולפלס שכבת חול  .ו
 פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים. .ז
 + מ"מ.15הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על  .ח
 מ"מ.  5מ' לא יורשה שקע שעומקו, בנקודה כלשהי עולה  5.00בבדיקה בסרגל ישר שאורכו  .ט
 . 1%העבודות תבוצענה, תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימליים של  .י
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי גבהים  .יא

 לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח.
וע אשפרת הבטונים בחגורות וביציקות השלמה תיעשה על ידי החזקתם במצב רטוב במשך שב .יב

 ימים.
אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות שונות, בהתאם לתכניות ו/או למפרט המיוחד  .יג

 ו/או הנחיות המפקח.
 כל שיטת השלמה בקצוות טעונה אישור של המפקח. .יד
 העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים. .טו
 + מ"מ. 5גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה  .טז
 הקבלן את האבן במסור מכני.בפינות ובמקומות צרים יחתוך  .יז
 אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. .יח
 צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות מסמכי החוזה והנחיות המפקח. .יט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הריצוף יהיה על ידי שימוש חוזר באבני ריצוף מפירוק. –ריצוף אבן פראית בכיכרות  .כ
 ם להנחיות הפיקוח בשטח.הנחת מסלעות תהיה באיי התנועה בהתא –מסלעות  .כא
 
 

 מ"ר: לתשלום מדידה
המדידה נטו. יימדד רק שטח הריצוף שבוצע בפועל, בניכוי רוחב אבני השפה ובניכוי  .א

כל שטח שאינו מרוצף, יחד עם זאת, שטחי מכסים של שוחות בקרה, שטח בטון 
 ההשלמה לא ינוכה.

ועוד, כמפורט בכתב המדידה תופרד, במידת הצורך, עפ"י סוגי אבן, צבע אבן  .ב
 הכמויות.

 
 .: ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלוםתשלום
 

 
 כללי -אבן שפה 

 
 סעיף בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית.

 הסעיף הזה מתייחס לאבן שפה מכל סוג, עם או בלי אבן תעלה.
 ובנוסף: 51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה  פרק 

 
מהסוג העומד  19תעלה טרומיות מבטון יתאימו לדרישות ת"י -ואבנישפה -אבני .א

 בשחיקה המסומן באות "ש".
כל סוגי האבן לרבות אבן השפה, אבן גן, אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור כל  .ב

 מטרה תונחנה מעל תושבת בטון.
מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות: גובה  .ג

ס"מ  10ס"מ. גובה גב התושבת הוא  10ס"מ ורוחבה כרוחב אבן השפה +  10הבסיס 
 ס"מ. 10מעל הבסיס ורוחבו 

. יש להשתמש בבטון רטוב שהוכן במערבל 20-סוג הבטון לתושבות יהיה לפחות ב .ד
אין להשתמש בתערובת בטון שעורבלה ידנית או בתערובת יבשה המורטבת מכני. 

 .לאחר הנחת האבן
 .ה בתבניתיציקת הגב תעש .ה

 .ס"מ 10אבני תעלה תונחנה על תושבת בטון שרוחבה יהיה כרוחב האבן וגובהה  .ו
 ס"מ לפי הצורך. 50ו/או  25בפינות ובקשתות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה באורך  .ז
אבן השפה תבוצע בצורה אחידה, עם מישקי הצטמקות אחידים במרחקים שלא  .ח

 .'מ  4יעלו על 
 שפה.לא יורשה שימוש בשברי אבן  .ט
 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .י
העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת, יציקת התושבת,  .יא

, בגוון האבן, דליל 1:3ס"מ, מילוי תפרים בטיט צמנט  3בעובי  1:3ריפוד בטיט צמנט 
 דת הצורך, בבטון אספלט.וסתימת המרווח בין אבן השפה לאספלט קיים, במי

 15המפקח רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי  .יב
ס"מ במידה והקרקע המקומית אינה יציבה. מובהר להלן, כי סעיף  50ס"מ וברוחב 

זה לא מתייחס למקרים, בהם ממילא כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפרט 
 הטיפוסי לביצוע. הוראת המפקח צריכה להינתן בכתב ביומן העבודה. 

תעלה כחלק מעבודות סלילה, תוצק התושבת על -שפה ואבני-כשמתקינים אבני .יג
אחת משכבות המיסעה. אם לא נאמר אחרת, המשך הסלילה יבוצע לאחר שבעה 

 .ימים לפחות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :סטיות קבילות
 מ"מ. -±5 -סטיות אנכיות קבילות מהמפלסים המתוכננים לא יחרגו מ .1

 .מ"מ -±6 -חרגו מסטיות אופקיות קבילות מתוואי מתוכנן לא י .2
 
 
 : מ"א.לתשלום מדידה

 
 תעשה הפרדה עפ"י סוגי האבן, בהתאם לפירוט הכתב הכמויות. 

 
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום
 

המחירים יהוו תמורה מלאה עבור הנחת האבנים, תושבת מבטון, ההנמכות,  .א
החיבורים וכן עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבן 

 השפה על פי המפרט, התוכניות, מסמכי החוזה והוראות המפקח. 
 לא יינתן תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים. .ב
תשלום כולל הוצאות לפינות, קצוות מופסקים, גמר חלק ונקי של השטחים ה .ג

 הגלויים לעין, מילוי המישקים וכייחולם. 
 התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה. .ד
התשלום כולל, במידת הצורך, סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה הקיימת  .ה

 בהתאם לפרט המתוכנן. CLSM -ב

במקרה והעבודה מתבצעת במקום בו סולקו אבנים ישנות, אולם במפלס נמוך יותר,  .ו
ישולם לקבלן בנפרד עבור חפירת היתר, כלומר: ההפרש בין רום קיים לרום מתוכנן, 

 מ'. התשלום יבוצע על פי סעיף חפירה בשטח. 0.5ברוחב 
ת לתושבת )סעיף יב' לעיל( ישולם במקרה ונדרש ע"י המפקח ביצוע שכבת מצע מתח .ז

ס"מ עפ"י סעיף חפירה בשטח ועבור המצע  30לקבלן בנפרד עבור חפירת יתר בעובי 
 ס"מ עפ"י סעיף מצע. 50ס"מ וברוחב  30בעובי 

במקרה ולפני הנחת האבן נדרש פרוק משטח אספלט או משטח אחר, אשר אינו עפר  .ח
ם לקבלן בנוסף לסעיף זה גם עבור או חומר גרנולרי אחר, במקום הנחת האבן, ישול

 פרוק המשטח עפ"י הסעיף המתאים.
 

 
 שפה-שימוש חוזר באבני

 
  .בלבד מפקח באישור יותר שפה באבני חוזר שימוש  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות גינון והשקיה – 41פרק  .3
 

משרדית, -העבודה תבוצע בהתאם למפרט כללי לעבודות גינון והשקיה בהוצאת הועדה הבין
האוגדן  -הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה ונתיבי ישראל  בהשתתפות משרד

 הכחול.
 

 כללי
מודיעין מכבים  תעריי ביצוע מערכת נטיעות והשקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני של .א

לכתב כמויות ולפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל רעות 
 ת לביצוע תקין.ההסברים וההנחיו

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .ב
 ומאושרת ע"י המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית לאחר ביצוע, כלומר תכנית מצב  .ג
 קיים בשטח לאחר הביצוע.

במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, כל הפרטים  .ד
 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שיינתנו ע"י המפקח, כך  .ה
 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 כולל אזורי ריצוף  אחזקת שטחי גינון
 

חודשים אחר המסירה, כלול  3הקבלן יתחזק על חשבונו את אזורי הגינון לתקופה של  .א
 במחיר היחידה.

 
הזמנת שעון מים ותשלום עבור צריכת המים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית תהיה  .ב

 באחריות   הקבלן ועל חשבונו.
 

ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת יש לקבל אישור מנציג מחלקת הגננות לטיב השתילים  .ג
 העצים.

 
יש לבצע שריון וסימון של עצים וצמחים עם נציג ממחלקת גינון של העיריה מבעוד מועד  .ד

על מנת בגודל שנקבע במסגרת כתב הכמויות המסומן כנספח ד' בהסכם ההתקשרות 
או אספקת עצים או צמחים שאינם בגודל הנדרש  שיסופקו בזמן. עיכוב בשתילה/נטיעה

עקב עיכובים מכל סיבה שהיא בקבלת העצים/ צמחים לא תסיר אחריות  בכתב הכמויות, 
 כאמור לסעיף א'.תחזוקת הגינון לרבות  מהקבלן

 

עבודות האחזקה כוללות טיפול בערוגות צמחייה, ניקיון השטח והשקיה. בתום תקופת  .ה
פית של שטח העבודות נקי מעשבים, והשיחים במצב צמיחה האחזקה תתבצע מסירה סו

 תקין. 
    

 עבודות פירוק ושיקום נופי –תיאור כללי של העבודה 
 

 :-העבודה מתייחסת ל
 

  200-ו 3עבודות גינון, השקיה וריצופים בכבישים 
הרחבת עקב  -העבודה כוללת פירוק שטחי גינון קיים בפסי ירק וכיכרות, כולל מערכות השקיה 

 המיסעה.
 כל אזורי השיחים הקיימים יוחלפו בצמחייה חדשה.      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 הנחיות:
 מיקום העצים בהתאם לתוכנית  – 9גודל  –עצים לשתילה 

 מטר 1.50*1.50בורות לעצים במידות 
 אדמה למילוי הבורות תהיה אדמה מקומית מסוג טרה רוסה שחורה

  4גודל  –שיחים וצמחי כיסוי 
 ס"מ 60מינימום  –אדמה לשתילה עומק 

 השתילה תהיה במצע של תערובת גן  –שתילת עונתיים בכיכרות 
 ס"מ.  80מרחק הנטיעה בין השיחים וצמחי כיסוי יהיה 

צנרת השקיה ראשית תונח לאחר ביצוע הידוק המצעים ולאחר גמר עבודות  –מערכות השקיה 
 ההידוק בטרנצ'ר.

 21*44אבן משתלבת אפורה במידות  –תכונת הריצוף הקיים כל הריצופים יהיו במ –ריצופים 
 ס"מ. 46*26-ס"מ ו 23*14ס"מ, 

 כיכרות:
במסגרת הקטנת הכיכרות תפורק אבן שפה כביש ואבן עטרה בהתאם לתוכניות ההנדסיות של 

 מהנדס הכבישים. 
באיי פירוק אבן פראית בכיכרות בהתאם לתוכנית אדריכל הנוף. האבן מהפירוק תונח מחדש 

 התנועה בהתאם למסומן בתוכנית.
יש להכין דוגמאות של האלמנטים לאישור המתכננים, לפני תחילת העבודות. כל החומרים יהיו 

 בעלי תו תקן.

 הערה חשובה:
קרקעיים. הקבלן יתייחס לקווים אלו. חל אסור מוחלט -באזור העבודות קיימים קווי תשתית תת

גישוש לפני הכניסה לאתר. במידה והוא נתקל בקווי תשתית תת לפגוע בהם. הקבלן יבצע בדיקות 
קרקעיים, הוא ידווח על כך לאחראית לתיאום תשתיות להתייחסות בנידון. כל פגיעה היא 

 באחריות של הקבלן ותתוקן על ידו ועל חשבונו.
 כל מחירי היחידות כוללים אספקה, הובלה, התקנה וחפירה לצורך העבודה.  כללית:

ילת העבודות יערך סיור משותף באתר עם המזמין, המתכננים, הקבלן נציגי החברה לפני תח
 הכלכלית ועיריית מודיעין.

 מדידה לתשלום:
 אופן המדידה לתשלום יהיה בהתאם ליחידות המצוינות בכתב הכמויות.

 

 .200-ו 3כבישים -במודיעיןמפרט טכני לבצוע מערכת השקיה 

 :כללי
האביזרים, הצינורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון כל  -טיב החומרים 

מ(. למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח ”של מכון התקנים )מיא
  בלבד.

 :מדידות וסימון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. 
 המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.יש להתחיל את 

 על כל סטייה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן.
 י יתד.”ברזים ומגופים יסומנו ע

 י אבקת סיד.”קווי המים יסומנו ע
 :חפירה

חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קוי מים, ביוב, 
 של הצנרת. טלפון, או חשמל בתוואי החפירה

 עומקי החפירה יהיו כדלקמן:

 

צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין להניחם זה 
 על זה. 

 ל, יש להגן על הצנרת בשרוול.”במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ
 וכד' יוכנס הצינור לתוך שרוול.במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כביש 

 השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.
 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. 20השרוול יבלוט 

 יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק ועומקו של השרוול לאחר התקנתו.
מטר מהעץ )פרט  2מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק של לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או 

 הטפטוף(. תלצינורו
 :ומחברים תצינורו

בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה, ללא מתיחה. אין לכופף את הצינור בקשת  תהצינורוהנחת 
פלסטיק  חדה מדי. במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות זוית

 מתאימה. יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים. 

המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה. יש לסמן  תצינורו
 זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת. תצינורובנפרד 
 חבר בתוך השרוולים.העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מ תצינורו

 במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר.
 אין לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהו במערכת.

 יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס. םהקווי
 בהם.על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש 

 כל   התברוגות יעטפו בטפלון   .
 את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה.

 קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק.
  

. כסוי תהצינורובתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל  תהצינורואין לכסות את 
 תעשה לפני סגירת התעלות. תהצינורור המפקח. מדידת התעלות יהיה רק לאחר אישו

 כל אביזרי החיבור יהיו מסוג המאושר בעירייה  )לא יהיה שימוש ברוכבים ו/או אביזרי שן(.
 מ' מאביזר יציאה. 2המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חפצים חדים.\לכיסוי התעלה ע"ג הצנרת יש להשתמש רק בחול נקי ללא אבנים
יש שרוולים קיימים מתחת לאספלט. יש צורך בהוצאת הצינורות הקיימים והכנסת צינורות 
חדשים במקומם. במקרים בהם קוטר הצינור הקיים בתוך שרוול גדול מקוטר הצינור המתוכנן 

 אפשר להמנע מהחלפת הצינור בתוך השרוול ולבצע את החלפת הצינורות בשוחה שמעבר לכביש
 :ראש בקרה
 קרה קיימים בשטח, המותקנים בתוך ארונות הגנה קיימיםיש ראשי ב

 יש צורך בשינוי ראשי הבקרה הקיימים , בתוך הארונות הקיימים.
 בגיליון הפרטים מופיע פרט ראש הבקרה הקיים ולצידו המתוכנן.

 השינויים הנדרשים בראשי הבקרה הם כדלקמן:
 לטפטוף 1תוספת מקטין לחץ בקוטר של " -
עם  1.5עם ברזון תלת דרכי בברז הידראולי בקוטר של " 1הידראולי בקוטר של "החלפת ברז  -

 ברזון   תלת דרכי
 שינוי כיוון הלחץ במקטין הלחץ הקיים כרשום בפרט של ראש הבקרה המתוכנן -
 פירוק הצינור הקיים מחיבורו לראש הבקרה וחיבור הצינור החדש לפי התכנון. -
 לות שלא בשימוש והשארת הברזים גלויים לשימוש עתידיפירוק כל האביזרים לאחר ההפע -
 במידה וחסר מקום לתוספת מקטין הלחץ אזי ניתן לפרק ברז עתידי אחד -

על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים. ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה 
 ופרוק בצורה נוחה.

מעלות  90ז הראשי ע"י אביזר הסתעפות יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הבר
 עם פקק.

רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתוכנית. הרקורדים יותקנו בכל 
 מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד, דוגמת מד מים, מסנן, ברזים וכד'. 

 הברזים  יורכבו עם רקורדים.
יקר חשוב להתקין תמוכות כאלו משני צידי ראש אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות  . בע

 הבקרה
ס"מ, הנמוך שביניהם מעל ריצפת הארון. המרחק בין  20אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של 
ס"מ. המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר לצורך  20 -אביזרי ראש הבקרה לארון לא יקטן מ

 .תצינורוהכנסת מפתח 
 ס"מ חצץ גס. 20מצעות שכבה של תחתית הארון תהיה מנוקזת בא

כל אביזרי החיבור יהיו מודולריים מפוליפרופילן תוצרת "פלסאון" או ש"ע . לא יהיה שימוש כלל 
 באביזרים מגולוונים.

 :טפטוף 
מ"מ בצורת האות "ח"  4קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים  ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 

 טר זו מזו. מ 3ס"מ ובמרחק של  40באורך של 
קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם נאמר אחרת 

 בתוכנית ההשקיה.
 1.6טפטפות של  12קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת, המקיפה את הגזע ועליה 

 ליטר לשעה, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית ההשקיה.
 לוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה.בשטחים מדרוניים יש להניח את ש

באיזורים בהם שלוחות הטפטוף יונחו לא במקביל לקווי הגובה, אזי לאחר כל טפטפת יש לבצע 
 עוצר טיפה.

 אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד. 
 אין לחבר תחיליות של קו טפטוף. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בסופית.קווי טפטוף שלא מסתיימים במנקז יסתיימו 
 :ממטירים ומתזים

מ"מ, אלא אם צויין אחרת בתוכנית, שתצא מהקו  25הממטיר יותקן על שלוחה צדדית בקוטר של 
 מטר ממנו. 1 -המוביל אל הממטיר ובמרחק של כ 

על גבי הקו המוביל, בנקודת החיבור לשלוחה הצדדית המובילה לממטיר, יותקן אביזר מתאים 
אליו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה. חבור השלוחה הצדדית אל הממטיר יעשה 

 באמצעות זוית.
 יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור. 

 ל פני הקרקע לאחר שהתייצבה.ס"מ מע 0.5 - 1 -יש להקפיד על גובה מכסה הממטיר שיהיה כ 
במדשאות יש להקפיד שהממטיר יותקן נמוך מגובה הכסוח של המדשאה. אין להתקין את מכסה 
הממטיר נמוך מפני הקרקע סביבו. מסביב לממטיר יש לשתול מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד 

 לקליטתן.
מיד על הקוטר הגדול ממטירים המסומנים בתוכנית על נקודת מעבר בין שני קטרים יורכבו ת

 יותר.
 ממטירים ומתזים, המסומנים בתוכנית ליד קיר או מדרכה יותקנו בצמוד למדרכה או לקיר.

 ס"מ מאבן השפה למניעת הרטבת הכביש. 30-המתזים יותקנו במרחק של כ
 יש להקפיד על התקנת הממטיר ו/או המתז בצורה אנכית לפני הקרקע סביבו.

 :מחשב השקיה
 שקיה לצד כל ראש בקרה בשטח וכנ"ל גם סולונואידים. קיים מחשב הה

 יש צורך באינטגרציה של ההפעלות החדשות מול המרכז הקיים.
 :תוכנית עדות 

בסיום העבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות משורטטות באוטוקאד   
 העתקות של כל תוכנית. 2על דיסק+ 

 רחי להגשת החשבון.הגשת התוכניות תהיה תנאי הכ
 מדידה לתשלום:

 אופן המדידה לתשלום יהיה בהתאם ליחידות המצוינות בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כבישים ופיתוח – 51פרק  .4
 

 עבודות הכנה ופירוק - 51.01תת פרק 
 

 כללי. 51.1.0
 

 ובנוסף:  51, פרק 01ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 
מתקנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות והנחיות  .א

  המפקח.
להם שימוש מיתקנים או חלקי מיתקנים ניצלים, אשר פורקו עפ"י התכנון ו/או ההנחיות ושאין  .ב

בעבודה ואינם מתוכננים לשיקום ו/או העתקה יובלו ויאוחסנו במחסני הרשות או כל מקום אחר 
 הוראות המפקח. לפי

האחרים אל המיתקנים  מיתקנים משוקמים ו/או מועתקים יותאמו בצורתם וטיבם ובכל המובנים .ג
 המקוריים, אם לא נדרש אחרת.

חוזר כגון שלטים, תמרורים, ריהוט רחוב ועוד,  מתקנים או חלקי מתקנים המיועדים לשימוש .ד
יחשבו כאילו נמצאו במצב תקין, לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני תחילת העבודה 

 ולהתריע ביומן העבודה על כל פגם או ליקוי.
מתקנים או חלקי מתקנים שנפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו/או יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .ה

 עות רצון המפקח.לשבי

 העבודה כוללת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפירוק. .ו
 במקרה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש. .ז
 העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר, במידה ויידרש.  .ח
 פגומים.מובהר להלן כי בשום מקרה לא יותקנו מחדש מתקנים מפרוקים קודמים באם הם  .ט

 
 קרצוף - 51.01.0208

 
 כלליות דרישות

 
 :כדלהלן הן אספלטית מיסעה של קרצוף לגבי כלליות דרישות

 
 ,בלתי רציפים או רציפים בשטחים הנדרש פי על ,משתנה או קבוע לעומק יבוצע קרצוף .א

 על אספלט נוספות של/חדשות שכבות/שכבה התקנת שיאפשר כביש, כך/המסלול לאורך

 ידי על הנדרש או/ו או בתוכניות/ו המיוחד הטכני במפרט המפורט בעובי קיימות מיסעות

 .הפרויקט מנהל

ס"מ. בפועל מפלסי הקרצוף יתוכננו כך שתבוצענה  2עומקי הקרצוף המינימליים הם  .ב
 ס"מ במפלסים מתוכננים. 4שכבה העליונה כמתוכנן בעובי אחיד של 

ם, נדרש לבצע עיבוד והידוק תשתית במידה ולאחר קרצוף יתגלו חומרים גרנולריי .ג
 קיימת.

 הקרצוף בנקודות עומקי ואת צהוב בצבע בקו הקרצוף שטחי גבולות את לסמן הקבלן על .ד

 של התקינה לצורך עבודתה ,שבתוכניות לגבהים בהתאם המקורצף השטח בתחום הרשת

 .המקרצפת

 של אספלט לוחות או גושים ללא מקורצף חומר קבלת תבטיח המקרצפת פעולת מהירות .ה

 .מ"ס 5 על העולה בגודל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 הקרצוף שיטת
 

על  העולה ברוחב ברצועות קרצוף המאפשרות מכניות במקרצפות יעשה הקרצוף  .א
 (Cold Milling Machine).חימום  כל ללא קרה בשיטה מ' והפועלות 1.0 המרווח

חומר  קבלת תבטיח המקרצפת פעולת מהירות .מ"מ 20-15 יהיה השיניים המרווח בין
 .מ"ס 5 על העולה בגודל אספלט ולוחות גושי ללא מקורצף

 חיתוך דפנות וכן ,אחד במעבר ,לפחות מ"ס 20 של קרצוף עומק לאפשר צריך הציוד  .ב

 .המקורצף השטח בשולי מעורערות ובלתי ישרות אנכיות
 כשזו צמודה למשאית שקורצף החומר של ישירה הטענה לאפשר חייב הקרצוף ציוד  .ג

 .למקרצפת

 מקורי (Ski)במגלש  שימוש ותוך ,סונית או ,אלקטרונית בקרה קיום תוך יעשה הקרצוף  .ד

 .למקרצפת מ' הצמוד -6 מ יפחת שלא באורך

 ברשת נקודות הקרצוף שטח סימון לאחר רק יבוצע ,גבהים תכונית לפי שטח קרצוף  .ה

ומטה,  מטר אורך 5 תהיה הסימון צפיפות היותר. אם לכל אורך מטר 10 של בצפיפות
 .האמור במגלש השימוש על לוותר הפרויקט מנהל רשאי

סימני "שיניים"  ללא ,ולרוחבו לאורכו מרקם מבחינת ,אחיד יהיה המתקבל המשטח  .ו
 מינוס עד -0 מ הקרצוף יהיה מפלס דיוק .באחידותו שיפגמו עמוקים חריצים או קריעות

 .מהמתוכנן מקרה בכל גבוהים יהיו לא המשטח פני אך מ("ס -1 ב מ )נמוך"מ 10

 בכל ,ותאים שוחות ,שפה-לאבני ובסמוך סביב ידיים עבודת גם כוללת הקרצוף פעולת  .ז

 .הפרויקט מנהל ידי על ותאושר שתידרש שיטה

 :הבאות בבדיקות המקרצפת תקינות את הקבלן יוודא ,הקרצוף תחילת לפני  .ח

 

 הזחלים על הגומיות תקינות .1

 .הקרצוף בתוף השיניים ושלמות תקינות .2

 .המקרצפת צדי משני ,מגלש/צד דופן ושלמות תקינות .3

 

 שאיבת אבק יכולת בעל מכני במטאטא הקרצוף בגמר מיד ינוקה המקורצף השטח .ט

 הניקוי נקודה ורמת בכל שלושה לפחות יהיה המטאטא של המעברים מספר .ביניקה

 השטח את יחזור וינקה הקבלן .הפרויקט מנהל של המלאה רצונו לשביעות תהיה

 חורים ללא אך השטח מחוספס יישאר הניקוי לאחר .מאחה ריסוס ביצוע לפני המקורצף

 מהשכבה חומר שרידי של דקות "קליפות"ללא  וכן) מ"מ -3 ל )מעל עמוקים וחריצים

-על הקרצוף בתהליך אם .מפוררים מעורערים או בלתי יהיו המיסעה שפני כך ,שקורצפה

 בתשלום ,בקרצוף ימשיך יציבה אספלט לשכבתהקבלן  הגיע לא חוזה/ההסכם מסמכי פי

 יש ,הניקוי פעולות במסגרת .מתפוררים ולא יציבים משטח מקורצף פני לקבלת עד ,נוסף

 .הדרך צידי/את שולי גם לנקות

 ,מנהל הפרויקט עם סיור יערך ,המתוכננים לרומים הקרצוף בסיום ,הניקוי תהליך לאחר  .י

 פי על נוסף יבוצע קרצוף .רופפים אזורים או סדקים לגילוי ,מטעמו מוסמך נציג או

 .המזמין חשבון על הפרויקט מנהל הוראות

 פני המיסעה עדיין יישארו לעיל 'י-ו 'ט משנה בסעיפי האמורות הפעולות סיום לאחר אם  .יא

 שיקול פי שעל ,בשטח המקורצף חורים או בורות ,סדקים יימצאו או מעורערים ,סדוקים

 כלי תנועת או/ו ריבוד שכבת מושלם של ביצוע מאפשרים אינם הפרויקט מנהל של דעתו

 הפרויקט מנהל רשאי ,כזו תנועה להחמיר עקב עלול אף שמצבם או ,ובטוחה נוחה רכב

 אלו תבוצענה פעולות סדקי איטום או/ו מילוי בורות או/ו הטלאות ביצוע על להורות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לתחילת עד לתנועההמקורצף  השטח פתיחת לאפשר מנת-על הקרצוף גמר עם מיידית

 .ריבודו מועד

 שכבה -אספלט"  קליפת" -ב מכוסים המיסעה פני יהיו הקרצוף פעולות סיום לאחר אם  .יב

 מנהל על כך יורה אם ,הקבלן יבצע ,מ"ס 1.0 על עולה שאינו בעובי אספלט בטון של

 בחשבון לקח הקבלן כאילו את רואים כאשר ,זו שכבה פירוק או קרצוף המשך ,הפרויקט

 הכולל העובי יימדד ,לצורך התשלום ,זה במקרה .זו פעולה גם היחידה מחיר בקביעת

 .הקרצוף שלבי 2 לאחר

 לקרצוף שוחות המיועד התוואי לאורך שנמצאות ייתכן כי בחשבון לקחת הקבלן על  .יג

 לנקוט על הקבלן .בתוכניות מסומן ואינו למזמין ידוע אינו שמיקומן ,באספלט המכוסות

 לגילוי במכשיר לרבות גילוין ,אלה בשוחות פגיעה למנוע מנת על הזהירות אמצעי בכל

 .חשבונו על זאת וכל מתכות

 תוף את זווית ולתקן לבדוק הקבלן על ,בכביש אופקית עקומה נכללת הקרצוף באזור אם  .יד

 לא המרבי במרווחים שאורכם ,ואחריה שלפניה השיפועים ובמעברי בעקומה הקרצוף

 העקומה באזורי עומקי הקרצוף את גבוהה בתדירות לבדוק קבלן מ'. על 10 על יעלה

 .השיפועים ומעברי

 או/ו )במישק אורכי קיימת אספלט לשכבת חדשה אספלט שכבת של ההתחברות במקום .טו

 מזערי בעובי תוספת שכבה שיבטיח באופן האספלט לפני אנכית הקרצוף יבוצע ),רוחבי

 התחברות"(. מ )"שן"ס 5 של
 
 
 
 
 
 
 

 המקורצף החומר
 

 לא אם .מנהל הפרויקט ידי על שייקבע מאושר רשמי סילוק למקום יפונה המקורצף החומר .א
 ואסור המזמין בבעלות החומר המקורצף יישאר ,האחרים ההסכם במסמכי אחרת ייקבע
 .כלשהו שימוש בו לעשות לקבלן

 יקוזז כזהבמקרה  .הקבלן לבעלות יועבר המקורצף החומר כי להורות רשאי הפרויקט מנהל .ב
 לעניין המיוחד במפרט הטכני או/ו הכמויות בכתב זה לעניין שנקבע הסך הקבלן מחשבון

 .זה
 הבאים כגון הפרטים את הכולל מסמך עם רק המקורצף החומר את להוביל הקבלן על  .ג

 המסמך .מנהל הפרויקט וחתימת הפינוי יעד ,החומר מקור ,תאריך ,הנהג שם ,רכב מספר:
 החומר פינוי ביצוע לקבלן על כאסמכתא ותשמש הפינוי באתר  המזמין לנציג יימסר

 .זה נציג ידי על עליה חתימה לאחר המקורצף
 
 

 אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק.של  זהירפירוק  - 51.1.0130
 

אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן,  אבני אי, אבני תעלה  של זהיר העבודה כוללת פרוק .א
 ועוד.

 העבודה כוללת גם את פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין. .ב
בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה  .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הקבלן ועל חשבונו.  של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י
 

 מ"א. :  לתשלום מדידה
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום:  
 התשלום כולל את כל העבודות המפורטות לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של הפעולה. .א

 
 .מחדש והנחתה,  אחסונהקיימת,  פירוק זהיר של אבן שפה – 0140.51.1

 אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן,  אבני אי, אבני תעלה ועוד. זהיר של פרוק העבודה כוללתא. 
 העבודה כוללת גם את פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין. .א
בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה  .ב

 קן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו. של פגיעה, תתו

 לאחר הפירוק יש לאחסן באופן זמני את אבני השפה במקום מאושר לטובת הנחתן מחדש. .ג

תתבצע אך ורק באבנים שלמות שלא ניזוקו ובאישור  הנחה מחדש בגמר ביצוע עבודות מצעים .ד
 מפקח בלבד.

 
 מדידה לתשלום: מ"א של אבנים מאושרות אשר הונחו מחדש.

 
 

 כללי. –התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, תאי ביקורת וקולטנים מכל סוג  - 51.01.0190
 

מסגרות, מכסים, שבכות ותאי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך שימוש בחומרים  .א
 שאינם נופלים בטיבם מאלה שהשתמשו בהם במבנה המקורי.

 פלס מים לבדיקת התאמת הגובה לשטח הקרוב. מ' עם 3על הקבלן להחזיק באתר סרגל באורך  .ב

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי הנחיות בזק ו"פרט הגבהת  .ג
 צווארון", פרט שיסופק לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת העבודה.

כנדרש וייושרו פני  במקרה של הגבהה, לאחר הסרת מסגרת המכסה או השבכה, תפורק רצועה עליונה .ד
 החלק העליון של המבנה כדי שיהוו שטח חיבור מתאים לבנייה חדשה.

מ"מ,  30יש להסיר את המכסה והתושבת שלו, לסתת את הבטון הקיים לגילוי הזיון לעומק של מינימום  .ה
ן ולהניח ברזל זיון, לצקת צווארון, להרכיב את המכסה ולבצע כל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצו

 המפקח. 

 במקרה של הורדת מפלס פני השוחה, תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה הקיימת. .ו

ס"מ, מפני המיסעה עד  50במקרה של הגבהת מפלס פני השוחה, יש להקפיד כי גובה הצווארון לא יעלה על  .ז
א תעלה תחתית התקרה, או בהתאם למידה שתידרש ע"י המפקחים מטעם הגורמים השונים, ובלבד של

ס"מ. במידת הצורך, העבודה כוללת את פירוק התקרה והקירות מכל סוג, ובנייתם מחדש לפי  50על 
 תוכניות קונסטרוקציה חתומות ע"י מהנדס מורשה ובאישור גורמי התשתית המתאימים.

 עבודת התאמת השוחות תתבצע לאחר הקרצוף ולפני ביצוע שכבת בטון האספלט.  .ח

 לכך כי הבטון אשר ישמש לביצוע העבודה יהיה מהיר התקשות. תשומת לב הקבלן מופנית .ט

למפלס הסופי של הכביש וייבנו  תאים שיש להנמיכם ייהרסו בזהירות מרבית עד לעומק הנדרש מתחת .י
 בהתאם לתכניות והוראות נציגי הרשויות המוסמכות.  מחדש עד לגובה המפלס הסופי,

 המתאימות. על ידי נציגי הרשויות המוסמכות העבודה תבוצע לפי התכניות וההוראות שיועברו .יא

באזורים המיועדים לציפוי בבטון אספלט, מייד עם השלמת ביצוע התאמת השוחה, יבצע הקבלן, במידה  .יב
ויידרש ע"י הפיקוח, ריבוד בבטון אספלט קר להשלמת והתאמת גבהים לסביבה הקרובה, במטרה לאפשר 

 תנועת כלי רכב תקינה. 

 סר לפני ביצוע שכבת האספלט.בטון האספלט הקר יו .יג

במקרה של עבודה בתאים המכילים אביזרים, כגון: אביזרי מים, יש לעטוף את האביזרים בניילון, לפני  .יד
 תחילת העבודה.

בזמן העבודות בתאים, יש למנוע ככל שניתן נפילת פסולת וגרימת סתימות, ובכל מקרה לנקות ולסלק כל  .טו
 חר סיומה.פסולת שנפלה לתא במהלך העבודה, ולא

 בעבודות בתאים, ובפרט בתאי ביוב וניקוז, יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע העבודות. .טז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 יח'.     :לתשלום מדידה

 
 תעשה הפרדה בין סוגי התאים, המכסים, סוגי האלמנטים ועוד, עפ"י פרוט הסעיפים בכתב הכמויות.

 
 

 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום, ובנוסף: תשלום:
 התשלום עבור שוחות במדרכה ובכביש זהה. .א
התשלום כולל את כל הציוד והחומרים לרבות הבטונים, הזיון, התבניות, התמוכות  .ב

 ותיקון הכביש במקרה הצורך.
התשלום כולל גם הובלה של מכסים ו/או חלקים ומוצרים אחרים ממחסן העירייה  .ג

 לאתר, במידה והם מסופקים לקבלן ע"י העירייה.
 

 עבודות עפר - 51.02תת פרק 
 

 .כללי 51.2.0

מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל 

מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם 

 ישנן. 

ללים הובלה מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כו

 ממרחק כלשהו שיידרש. 

 מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש. 

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי 

 במהלך העבודות. 

פי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעוד

לפני  ישראל מקרקעי רשותידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור 

 הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק. 

 הספר הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז.-המפרט הכללי שמצויןבכל מקום 

 ובנוסף: 51לעבודות בנייה פרק ראה במפרט הכללי 
פרק זה מתייחס לכל הפעילויות הנדרשות לביצוע עבודות עפר במסגרת כל סוגי העבודה השונים  .א

 ובכל סוגי העפר, הן סלע והן כל סוג קרקע אחר.
במידה ולא צוין אחרת, מתייחס המוסג "חפירה" גם למושג "חציבה". על הקבלן לקחת זאת  .ב

יחידה ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. העבודה תיעשה לפי המידות, בחשבון בעת מתן מחירי ה
 הגבהים, והשיפועים המסומנים בתכניות או במפרטים, במסמכי החוזה או עפ"י הנחיות המפקח. 

אין להתחיל לחפור באתר ללא קבלת אישורי חפירה מחברת בזק, הוט, חברת חשמל והמועצה  .ג
לן יוודא במחלקה הטכנית של הרשות המקומית על המקומית. לפני ביצוע עבודות העפר, הקב

קרקעי בתחום עבודתו. הקבלן יתאים את שיטת עבודתו לאתר וישמור על -המצאות משק תת
שלמותם ועל תפקודם הסדיר של המתקנים בזמן הביצוע. במקרה של פגיעה בהם, עליו לתקנם על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חשבונו. 

ו לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות הקבלן אחראי להשגת כל האישורים הרלבנטיים שיידרש .ד
כגון משרד התחבורה, המשטרה, לשכת התנועה, חברת חשמל, משרד התקשורת )בזק(, מקורות, 

 אגף העתיקות ואחרים.

במידה ולא צוין אחרת, התהליכים של העמסה, הובלה, פריקה, פיזור ויישור החומר כלולים  .ה
 במחירי העבודות השונות. 

 באופן ששטח העבודה יהיה תמיד במצב המאפשר התנקזות.עבודות העפר יבוצעו  .ו
באזורי חפירה בלבד, לפני ביצוע עבודות העפר, יש ליישר את השטח במשבצות קרקע אופקיות,  .ז

 על מנת שתשתמשנה בסיס למילוי שיונח מעליהן בשכבות אופקיות.

יחשבו כמתייחסים במידה ולא צוין אחרת, מחירי החפירה ו/או החציבה המוצגים בכתב הכמויות י .ח
לחפירה/חציבה באמצעים כלשהם, לפי בחירתו החופשית של הקבלן, או בכפיפות להגבלות 
הנובעות מן הדרישה הטכנית של ביצוע העבודה, במסמכי החוזה וכפי שייקבע על ידי המפקח. 

 שימוש בשיטות עבודה שונות עבור חפירה ו/או חציבה ו/או מילוי לא ישפיע על מחירי החוזה.
הקבלן ייקח בחשבון בעת הצגת מחיריו, כי יתכן שעבודות מסוימות יתבצעו בתנאים מיוחדים  .ט

כגון: תחת תנועה, בשטחים צרים, נפרדים או קטנים, בשעות הלילה ועוד. על כן, הקבלן לא יקבל 
שום תוספת עבור עבודות בשעות הלילה, עבודות תחת תנועה, או באזורים עם הגבלות תנועה, 

טחים צרים, קטנים או נפרדים, סמטאות, או ביצוע בשלבים, עבודת ידיים ועוד וכן כל עבודה בש
 הנדרש להשלמת העבודה בצורה מושלמת ולשביעות רצונו של המפקח.

נותן העבודה לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי חפירה וחציבה מיוחדים הנובעים מסוג  .י
 וד.העפר, מעומק החפירה, מרוחבה, מתנאי האתר וע

הגדרת סוג הקרקע כלא מתאים לתנאי העבודה והחלפתו בסוג אחר, תתבצע אך  -החלפת קרקע   .יא
 ורק בהתאם לשלבים הבאים: 

 ביצוע אפיון הקרקע הקיימת על ידי בדיקות שדה ומעבדה. .יב
 הגדרת הקרקע כלא מתאימה עפ"י הנחיות של מנה"פ ועל סמך בדיקות השדה והמעבדה. .יג
 עבודת ההחלפה.ביצוע מדידה לפני ביצוע  .יד
 1,000ביצוע בדיקות אפיון לקרקע "הלא מתאימה" במהלך עבודות החלפת החומר לכל כמות של  .טו

 מ"ק.
 ביצוע בדיקות אפיון שוטף לחומר החלופי המובא למילוי. .טז
 ביצוע מדידות לאחר השלמת החפירה ולפני ביצוע המילוי מחדש. .יז
 לעבודות גם בכבישים וגם במגרשים.  סעיפי חפירה ומילוי מתיחסות .יח
לפני ואחרי השלמת עבודות החפירה הכלליות תבוצע מדידה שתגדיר את כמות החפירה והמילוי  .יט

 שבוצעה בפועל. מילוי מחומר מובא רק באישור המפקח. 

 כל הכמויות תימדדנה לאחר ההידוק.  .כ

 

 
 חפירת גישוש ידנית לגילוי כבלים קיימים - 51.02.0154

 
 ובנוסף: 41,  פרק 51במפרט כללי לעבודות בנייה פרק ראה 
 מ'. 1.50רוחב החפירה עד  .א
 מ', אלא אם כן יורה המפקח אחרת. 1.5החפירה היא עד לעומק  .ב
 מ'. 10.0אורך החפירה בנקודה אחת, לא יעלה על  .ג
קרקעיים. על הקבלן -ייתכן ומתחת לפני השטח קיים מספר רב של כבלים וצינורות תת .ד

 ת את כולם.לדאוג לגלו
במקרה והחפירה נעשית בתוך אספלט קיים, יש לפרק תחילה את האספלט. לצורך זה, יש  .ה

באמצעות משור מכני שיימצא  לנסר את האספלט בשני קווים ישרים, בתחום החפירה,
 באתר כל משך ביצוע העבודה.

 חובה על הקבלן לזמן ולתאם מראש נוכחות של כל הנציגים הרלוונטיים לחפירה. .ו
בודה תתבצע, בזהירות מרבית, בידיים או בעזרת כל כלי מכני שיידרש, הכול על פי הע .ז

 תנאי האתר ודרישת המפקח.
 על הקבלן להשתמש במגלה מתכות. .ח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העבודה כוללת את דיפון ותמיכת החפירה, במידה ויידרש. .ט
המפקח רשאי לדרוש מילוי מחדש של התעלה שנחפרה, תוך החזרת המצב לקדמותו לפני  .י

ה. המילוי מחדש בגין פעולה זו, יבוצעו עפ"י דרישות המפורטות בסעיף "מילוי חוזר החפיר
 לתעלות" 

 
 ק"מ: עבור ביצוע ע"ע וחפירת גישוש לתשלום מדידה

 
 ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:: תשלום

 התשלום כולל החזרת המצב לקדמותו.
 
 
 

 מילוי חוזר לתעלות

 

 ובנוסף: 57, פרק  51"מילוי בעפר" מפרט הכללי לעבודות בניה, פרק ראה סעיף 
הקבלן ימלא כל תעלה מיד לאחר גמר העבודות כגון: הנחת הצינורות ועוד וקבלתם על  .א

 ידי המפקח.
באם לא נאמר אחרת, המילוי בתעלות באזורים לא סלולים יבוצע בהתאם להנחיות לגבי  .ב

 .57, פרק 51ובמפרט הכללי לעבודות בנייה פרק  מילוי בעפר, כבישה והידוק במפרט זה
באם לא נאמר אחרת, מילוי תעלות באזורים סלולים מכל סוג, המיועדים לתנועת הולכי  .ג

וזאת  98%רגל ו/או כלי רכב, יבוצע באמצעות מצע סוג א' אשר יהודק לדרגת צפיפות של 
יתית מילוי עד עד למבנה העליון, אשר יבוצע כמפורט בסעיפים הבאים. בקרקע חרס

 (.C.L.S.Mבחנ"מ ) -למבנה העליון יבוצעו ע"י בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 
באם לא נאמר אחרת, באזורים סלולים ובשטחים פתוחים יותאם גובה המילוי לגובה פני  .ד

 השטח הקיימים.
באם לא נאמר אחרת, בשטחים סלולים המיועדים לתנועת הולכי רגל ו/או כלי רכב יעמוד  .ה

 בדרישות הבאות:המילוי 
מבנה השכבות העליונות בתוך התעלה, סוג החומרים ועובי השכבות, לא יפחת בעובי  .1

 ובטיב מהקיים במשטח או מהמתוכנן משני צדי החפירה.
במשטחים המיועדים אך ורק לתנועת הולכי רגל יהיה המבנה העליון המינימלי בתעלה  .2

 כמפורט להלן:
 ס"מ(. 15בעובי מרבי של ס"מ מצע סוג א' )מהודק בשכבות  30 -
ס"מ( או אריחי ריצוף  4שכבות של  2 -ס"מ )מהודק ב 8בטון אספלט למדרכות בעובי  -

 טרומיים.
במשטחים המיועדים לתנועת כלי הרכב יהיה המבנה העליון המינימלי בתעלה כמפורט  .3

 להלן:
 ס"מ(. 15ס"מ מצע סוג א' )מהודק בשכבות בעובי מרבי של  55 -
שכבות בהתאם לתכנית פרטים של  2 -ס"מ )מהודק ב 10כללי של  בטון אספלט בעובי -

 מבנה כביש חדש( או אריחי ריצוף טרומיים.
באם המבנה הקיים או המתוכנן קטן מהמינימום המפורט בסעיף זה, יבוצע המילוי עפ"י  .4

 לעיל. 3 -ו 2המבנה המינימלי המפורט בסעיפים 
 -ם המיועדים להולכי רגל יהיה גדול בבנוסף לנאמר לעיל, עובי המצעים בתעלה במשטחי .5

 ס"מ לפחות מהמבנה הקיים או המתוכנן. 10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 -בנוסף לנאמר לעיל, עובי המצעים בתעלה, במשטחים המיועדים לכלי רכב יהיה גדול ב .6
 ס"מ לפחות מהמבנה הקיים או המתוכנן. 15

חת העבודה תבוצע בהתאם להנחיותיהם ודרישותיהם של נציגי הרשויות המתאימות ות .7
 פיקוחם.

ס"מ( בדיקות  20לצורך בקרת ההידוק במילוי תעלות, יבוצעו לכל שכבת מילוי )עד  .8
 מ', באם לא נאמר אחרת. 40צפיפות שדה כל 

 
 ק"מ:   לתשלום מדידה

 
   תשלום:

קרקעיים, -סעיף מילוי חוזר לתעלות כלול במחירי הנחת צנרת, שרוולים, מתקנים תת .א
כבלים קיימים ועוד ולא ישולם עבורו בנפרד, להוציא חפירת גישוש ידנית לגילוי 

 במקרים, בהם מתקיימים שני התנאים הבאים:
 מצוין במפורש, כי פריט התשלום אינו כולל מילוי חוזר. -
 קיים פריט תשלום מתאים נפרד למילוי תעלות בכתב הכמויות. -

 

מפורט התשלום אינו כולל את מילוי שכבות המבנה העליונות בשטחים סלולים, כ .ב
בסעיף זה, תת סעיף ה'. עבור עבודה זו ישולם בנפרד עפ"י פריטי התשלום 

 .המתאימים בפרק זה

 
 

 מצעים ותשתיות - 51.3תת פרק 
 

 כללי. 51.3.0
 

 ,  בנוסף:51ראה במפרט כללי לעבודות בנייה,  פרק 
 סעיף זה מתייחס הן לעבודות מצע סוג א' והן למצע סוג ב'. .א
ס"מ ועובי שכבה מקסימאלי, לאחר ההידוק,  10לאחר ההידוק היה עובי שכבה מינימאלי  .ב

 ס"מ. 20יהיה 
 מוד. אאשטו. 98% -ס"מ מהודק ל 20מצע במדרכות יהיה מצע סוג א' בעובי כללי של  .ג
מתחת למשטחים ושבילים שכבת המצע תהיה מורכבת ממצע סוג א' בהתאם לתכנית  .ד

ס"מ, החומר יפוזר  20 -השכבה גדול ממוד. אאשטו. במידה ועובי  98% -פרטים מהודק ל
מהעובי הכללי של החומר,  60% -ויהודק בשתי שכבות. עובי של שכבה התחתונה הוא כ

 ס"מ. 10 -מהעובי הכללי, אך לא קטן מ 40% -ועובי של השכבה עליונה הוא כ
 אם ליד המלה "מצע" לא צוין סוג המצע, יעשה שימוש במצע סוג א' בלבד. .ה
זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכאניים קלים ואף הידוק ידני, על יד יש להדק, הידוק  .ו

קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. לא יהיה שום וויתור, -ובסביבת כוכים, צנרת תת
 ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל.

 
 
 

 .מ"ק:   לתשלום מדידה
 

 מים, שוחות, תאים וכדומה. חישוב הנפח יבוצע ללא ניכוי קווי ביוב,  .א
חישוב הנפח יבוצע ע"י הכפלת השטח המתוכנן להיות מכוסה במצע בעובי השכבה  .ב

המתוכנן. השטח יקבע על סמך התכנון ו/או ההנחיות ובתנאי שהמדידה לאחר הביצוע 
תוכיח שהשכבה בוצעה בהתאם לאותן תכניות ו/או הנחיות לגבי מידות הרוחב האורך 

 והעובי. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השכבות יימדד לאחר ההידוק.עובי  .ג
 

 תשלום: 
 

התשלום כולל עבודות הידוק, לרבות אלה שתבוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת 
 אתת קרקעית, במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות ניקוז - 51.06תת פרק 
 

 כללי. 51.06.00
 

 ובנוסף: 57, פרק 51חברת "הגיחון", המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק ראה מפרטי 
 

פרק זה מתייחס לעבודות ניקוז לרבות קווי צינורות, מתקני ניקוז, מעבירי מים, תאי ביקורת,  .א
 שוחות קליטה, דיפון וריצוף.

תאי ביקורת סמוכים, של  2באם לא נאמר אחרת, תיחפר התעלה של כל קו ראשי, שבין  .ב
הסתעפויות לקולטנים או של כל קטע שיוגדר ע"י המפקח לכל אורכה ולכל עומקה, לפני הנחת 

 הצנרת.

 לא תיחפרנה כל מנהרות, אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח. .ג
אחת. פתיחת תעלות -המפקח יקבע את האורך הכללי )מספר הקווים( של החפירה שתפתח בבת .ד

 דמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן.נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות הקו
למרות האמור לעיל, הרי שהחפירה לקווים והסתעפויות לקולטנים האמורים לחצות את הדרך,  .ה

יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המפקח והמשטרה, אלא אם תינתן רשות לסגור את הדרך 
 לתנועה.

ס"מ  20החיצוני של הצינורות בתוספת הרוחב של תחתית החפירה לא יקטן בשום מקרה מהקוטר  .ו
 מכל צד.

הרחבת החפירה ליותר מהרוחב הנ"ל, במידה ולא נדרשה בתכניות או במפרט, שתעשה ע"י הקבלן  .ז
לנוחיות העבודה, לצרכי דיפון, או מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אישור המפקח, ועל חשבון 

פנות משופעות, יתחיל השיפוע בגובה הקבלן, לרבות המילוי החוזר של חפירת היתר. בחפירה בד
 השווה לפעמיים הקוטר החיצוני של הצינור, מעל קדקוד הצינור.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגינון, המבנים, המתקנים ועוד, אשר ימצאו מחוץ לתחום  .ח
 החפירה, ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם, כולל אספקת החומרים.

ס"מ  15ה בחול נקי, שווה ערך לחול דיונות, תעשה החפירה עד לעומק של חוץ ממקרה של חפיר .ט
לפחות מתחת לתחתית הצינור המתוכננת, תחתית החפירה תיושר, תוחלק ותהודק בעבודות ידיים 
בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים אחרים יסולקו. מעל תחתית 

מודיפייד אאשטו, לכל  98%ס"מ, שתהודק לצפיפות של  15י החפירה תפוזר שכבת חול נקי בעוב
ס"מ  10ס"מ יהיה עובי שכבת ריפוד החול  50 -רוחב התעלה. במידה וקוטר הצינור החיצוני גדול מ

 קוטר צינור חיצוני ובהתאם גם עומק החפירה. 10%+ 
פירה בכל מקרה, שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן על חשבונו, את הח .י

המיותרת בחול נקי או בעפר מסוג מאושר, בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו כמפורט להלן. 
 הקבלן לא יורשה למלא את החפירה המיותרת באדמה חפורה.

במידה ויידרש ע"י המפקח, יגיש הקבלן תכנית חפירה, תמיכה ודיפון חתומה ומאושרת ע"י מהנדס  .יא
 קרקע או מהנדס ביסוס.

 

היה לפי הפרוט בתכניות לביצוע. בהעדר נתוני עומק, תבוצע החפירה עלפי עומקי עומק התעלה י .יב
 המינימום כמפורט להלן:

  ס"מ. 150 –בכביש קיים 

  ס"מ מתחת לפני שתית הכביש )לא כולל שכבות המבנה(. 100 –בכביש בסלילה 

  ס"מ. 80 –במדרכה 
  ס"מ. 100 –בשטח חקלאי/מעובד 

 
 
 

 סוגי הצנרת.
 

 יהיו תוצרת חברת "אקרשטיין" או "וולפמן", בהתאם לדרישות המתכנן.הצינורות  .א
הצינורות יתאימו לדרישות התקן הישראלי העדכני, בהתאם לסוג הצינור, יישאו תו תקן  .ב

 של מכון התקנים, ויעמדו בלחץ פנימי וחיצוני כנדרש בתקן.

 אם לא נאמר אחרת, יספק הקבלן צינורות באורך סטנדרטי בלבד. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פרט לקצה אחד בכל קטע.  נאסר על .ד
 בקווים גרביטציוניים יהיה זה הקטע לפני שוחות הבקרה.

עם אספקת הצינורות ימציא הקבלן למפקח תעודת בדיקה של מכון התקנים, בה מודגש  .ה
רשאי שהצינורות מהמשלוח שסופק עמדו בדרישות מכון התקנים הישראלי. המפקח 

 לשלוח גם צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות וזאת על חשבון הקבלן.
 

 העמסה.
 

 הצינורות יועמסו במפעל ע"י היצרן בלבד והן יובלו באריזתם המקורית. .א
יש לאבטח את המטען מפני תזוזה ונפילה בעת ההובלה, ע"י שימוש בעמודוני צד או  .ב

 בסולמות מתאימים שיורכבו על כלי ההובלה.
 יש לדאוג לסידורי קשירה מתאימים. כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים. .ג
העמסת המטען במפעל תיעשה באחת מהשיטות שלהלן: העמסה באריזה, העמסה  .ד

בתפזורת, העמסה באוכפים. שיטת העמסה של הצינורות תהיה בהתאם לסוג הצינור 
 וקוטרו.

ריזה הפריטים יהיו זהים מבחינת סוג, האריזות לצורך העמסה יוכנו ע"י היצרן כך, שבכל א .ה
 קוטר, דרוג ואורך.

העמסת צינורות, שלא במפעל )באתר במחסן המזמין ועוד( וללא אריזה מקורית, תיעשה  .ו
 כך שצינורות בשכבה התחתונה יונחו על קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב.

 המוביל.קורות תמיכה ועמודי תמיכה צידיים יהיו לרוחב תחתית האריזה וארגז  .ז
 הצינורות יבלטו מעבר לקורות התמיכה כבחמישית באורכם מכל צד. .ח
העמסת צינורות על כלי הובלה ללא דפנות תיעשה בצורת מנסרה משולשת, עד לגובה  .ט

 המותר לפי חוקי התעבורה ובהתאם להמלצות היצרן.
ות, ניתן להגביה דיפון מצידי משטח העמסה של כלי ההובלה ע"י התקנות תמיכת עץ אנכי .י

המוצמדות סמוך למקומות בהם מונחות קורות התמיכה. במקרה זה, העמסת הצינורות 
תיעשה בצורת מנסרה מרובעת עד לגובה הדפנות. מעל גובה זה ועד לגובה המותר לפי 

 חוקי התעבורה תיעשה ההעמסה בצורת מנסרה משולשת.
או טריזים קבועים יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח ע"י קורות עץ,  .יא

 משני הצדדים של הצינורות ולכל נדבך של צינורות.
אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומרים כגון גומי או לבד, על מנת למנוע פגיעות  .יב

 בצינורות בזמן ההובלה.
הצינורות והאביזרים יובלו כשהם קשורים בסמוך לנקודות התמיכה באופן שתמנע  .יג

 הרכב.תזוזתם והיפגעותם עקב תנודות 

בצינורות בעלי מחבר פעמון )בד"כ צינורות בטון( העמסה תיעשה כך שהקצוות בהם יש  .יד
 פעמונים )שקע( יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים )תקע(.

 
 
 
 

 הובלה
 

 ההובלה תיעשה בכלי הובלה בעלי אורך וסידורי קשירה מתאימים. .א
ם, כדי למנוע כל פגיעה תחתית כלי ההובלה תהיה ישרה, ללא עצמים בולטים וחדי .ב

 במוצרים.
 בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה, כפי שהועמסו. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אם עקב טלטולי הדרך נגרמה לצינורות תזוזה בהשוואה לתנוחה ההתחלתית, יש לבדקם  .ד
 מחדש לפני התקנתם.

 הובלת המחברים תיעשה בזהירות, כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא אפשרות של טלטול. .ה
אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכניות, חום, קרינת שמש,  .ו

 לכלוך ועוד. מומלץ להחזיקם במקום מוצל כגון: תא הנהג, בתוך צינור וכיוצ"ב.
 

 פריקה
 

 מקום הפריקה יתואם מראש עם המפקח. .א
מתאימים, פריקת הצינורות והמחברים מהמובילים תיעשה רק בצורה מתאימה ובמתקנים  .ב

 אשר יבטיחו את שלמות הצינורות.
 בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות החרוטים. .ג
הפריקה תיעשה באיטיות, באופן שהצינורות לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע. אין  .ד

 להשליך את הצינורות ואין לגרור אותם או לגלגלם.
או כל חומר קשיח אחר אשר עלול הצינורות לא יונחו בעת הפריקה על אבנים, סלעים  .ה

 לפגוע בשלמותם.
 בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני עובדים. .ו

 
 פריקה בעזרת קורות משופעות.

 

ק"ג מותר  100מ"מ או שמשקלם אינו עולה על  600צינורות שקוטרם אינו עולה על  .א
 ציוד מכני אחר.להוריד מהמשאיות בעזרת חבלים וקורות משופעות, כאשר אין באתר 

 במקרה זה, יש להשתמש בשני חבלים לכל צינור. .ב
הקורות צריכות להיות חזקות דיין כדי לשאת את משקל הצינור ואורכם יהיה כזה שזווית  .ג

 .°30השיפוע בין מיקום הקורה לבין הקרקע לא יעלה על 
 אורך הצינור מכל קצה. 1/5הקורות תונחנה במרחק  .ד
פעם או פעמיים )לפי משקל הצינור( כשקצהו האחד קשור כל חבל ייכרך מסביב לצינור  .ה

 היטב אל המשאית.

הקצה החופשי של כל חבל יוחזק וישוחרר בהדרגה ע"י פועל העומד על משטח המוביל  .ו
 בעוד שני פועלים נוספים, אחד בכל קצה בל צינור, מורידים את הצינור אל הקרקע.

צב שווה בשני הקצוות, באופן הורדת הצינור לקרקע תיעשה בהדרגה ובאיטיות ובק .ז
 שהצינור יהיה כל העת במצב אופקי.

( במקום הוצאת WEDGEהוצאת הצינור מתוך המטען שעל המוביל מחייבת הכנסת טריז ) .ח
 הצינור בכדי להבטיח את הצינורות הנותרים מפני תזוזה.

 
 פריקה בעזרת ציוד מכני.

 

 ו מלגזה.פריקה מכאנית תיעשה באמצעות מיתקן הרמה ורצועות, א .א
הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות. אין להשתמש בשרשראות או בכבלים שאינם  .ב

 מרופדים.
 אין לתפוס את המוצרים בעזרת ווים. .ג
 שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים. שיני מזלג חייבים להיות מרופדים. .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 
 

 אחסנה באתר.
 

מישוריים וללא עצמים בולטים, חדים וקשים שיכולים משטחי הפריקה והאחסנה יהיו  .א
 לגרום לפגיעות במוצרים.

משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של הכלים  .ב
המכאניים השונים ויתאפשר ביצוע עבודות העפר ובצורה שתמנע התדרדרות המוצרים אל 

 תוך התעלה.
 ה על משטחי הפריקה.מוצרים ארוזים יונחו עם האריז .ג
מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ או ערמות אדמה נקיה  .ד

מאבנים, רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים. רצוי לכסות את ערמות האדמה בשקים 
 או ביריעות פלסטיות.

ות כשהמוצרים מונחים בצורת צובר יש לדאוג ליציבות הצובר על ידי תמיכות עץ אנכי .ה
 שימנעו את הידרדרות המוצרים.

לצינורות בעלי מחבר פעמון )בד"כ צינורות בטון( האחסנה תעשה כך שהקצוות בהם יש  .ו
 פעמונים )שקע( יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים )תקע(.

אטמים, מחברים, אביזרים וחומרי סיכה, יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם.  .ז
בתוך מבנה, תוך מתן הגנה מפני לכלוך, קרני שמש, חום, שמנים, מקום האחסון יהיה 

מ"מ יאוחסנו בתליה בתנאים  400צבעים, מדללים ועוד. אטמים שקוטרם הנומינלי מעל 
כנ"ל. באם האטמים קשורים בחבילות יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני 

 השימוש כדי לבטל מעיכות שנגרמו על ידי הקשירה
קה תאוחסן באריזתה המקורית כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים משחת החל .ח

 ולכלוך.
ועוד( יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר  P.V.Cצינורות העשויים מחומרים פלסטיים ) .ט

 אותם מקרינת השמש לחלוטין. הצינורות יהיו מכוסים עד הנחתם בקרקע.
 מן העבודה.יש לקבל את אישור המפקח לשיטת האחסנה בכתב, ביו .י

 

 
 פיזור הצינורות.

 

פיזור הצינורות פירושו שימתם על הקרקע לאורך התעלה או התמיכות במקרה של קו על  .א
 קרקעי, מוכנים להנחה והתקנה בקו.

כל צינור יושם קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי, במקום שלא יפריע לתנועה  .ב
 העוברת ובאופן שלא יפגע ממנה.

 יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה.באם לא נדרש אחרת,  .ג
כל צינור המונח על הקרקע יובטח כנגד גלגול ומלבד זאת ינוח בזוית קטנה כלפי ציר  .ד

 התעלה, כך שאם בכל זאת יתגלגל לא יפול לתוך התעלה.
יש לנקוט באמצעים כנגד כניסת מים עיליים, או בוץ, או כל לכלוך אחר לתוך הצינורות  .ה

 והאביזרים. המחברים
 את המחברים יש לפזר לאורך התוואי בכל יום, רק עבור היקף העבודה לאותו יום. .ו
כאשר נוטלים צינורות ממקום האחסנה לשם פיזורם, יחולו על הטעינה, ההובלה והפריקה  .ז

 הדרישות המפרטות בסעיפים לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 הורדת הצינורות.

 

 הורדת הצינורות פירושו הרמתם מפני הקרקע והנחתם בתחילית התעלה.  .א
 לפני תחילת הורדת הצינורות לתעלה לצורך הנחה והתקנה יש לוודא כי: .ב

 .תחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור 
 .המצע עליו יונח הצינור יבש ומהודק כנדרש 

  בהעברתם בתוך פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך
 התעלה.

 .כל הצינורות המחברים והאביזרים במצב תקין וללא כל פגם או נזק 

 .המחברים וכן המיתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה 
 
 
 
 

 הורדת הצינורות בחבלים.
 

 צינורות מבטון לא יורדו בחבלים. .א
מ"מ וכן  600על  ק"ג ואשר קוטרם אינו עולה 60צינורות מסוג אחר שמשקלם עולה על  .ב

ק"ג אשר אין להורידם בידיים משום ההגבלות המפורטות לעיל יורדו  60 -צינורות קלים מ
 לתעלה בחבלים.

לכל הפחות שני עובדים יועסקו בהורדת הצינורות בעזרת חבלים, אולם רצוי כי יבצעו את  .ג
 העבודה  שלושה או ארבעה פועלים.

 אחד בכל קצה.בכל מקרה יש להשתמש בשני חבלים לפחות,  .ד
ק"ג ניתן לעגן את קצה החבלים בשעת ההורדה על ידי  100בהורדת צינורות שמשקלם עד  .ה

 קשירת קשר עבה ועמידת אנשים עליו.
 ק"ג יש לעגן את החבל ליתדות התקועות בקרקע. 100בהורדת צינורות שמשקלם מעל  .ו
 תו בדופן התעלה.יש להוריד את הצינור באיטיות ובזהירות, תוך מניעת גרירתו או פגיע .ז
כדי להתאים ולחבר את קצוות הצינורות, יש תמיד צורך בהזזת מה של הצינור בכיוון אורכי.  .ח

 דבר זה יש לעשות בשעת הורדת הצינור על ידי האנשים בתוך התעלה.
ק"ג רצוי להשאיר את החבלים על הצינור  100בעת הנחת צינורות שמשקלם עולה על  .ט

אפשר לעובדים הנמצאים מעל התעלה לאחוז בחבלים בשעת ההרכבה, וזאת על מנת ל
 ולעזור בהכוונת הצינור בעת הנחתו וחיבורו.

 
 

 הורדת הצינורות בכלים מכאניים.
 

לייר, עגורן, זרוע של מחפר -להורדת צינורות כבדים יש להשתמש בכלים מכאניים כגון: פייפ .א
 וכיו"ב.

פן מיוחד על כך שווים, שרשראות, כאשר מורידים צינורות בכלים מכאניים יש להקפיד באו .ב
 כבלי פלדה וכד' לא יפגעו בצינורות.

כאשר משתמשים בכלים מכאניים יתלה הצינור ברצועות בד רחבות שתכרוכנה סביב מרכז  .ג
 הכובד שלו, כדי להקל על יישור הצינור וחיבורו.

 
 

 הנחת הצינורות.
 

 והתקנה.הנחת הצינורות פירושו שימתם במקום ובמצב המתאים לחיבור  .א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הצינורות יונחו לפי ההנחיות שלהלן. יש להבחין בין שלוש שיטות המפורטות להלן: .ב
 .הנחה תוך תמיכה רצופה 

 .הנחה על תמיכות נפרדות 

 התקנת צינורות בתלייה 
 
 

 הנחה תוך תמיכה רצופה.
 

 ההנחה תעשה על שכבת הריפוד שבתחתית התעלה. .א

 יש להבדיל בין שני המצבים הבאים: .ב
 12%שיפוע הקו עד   –שיפועים מתונים  .1

 .הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם 

  בשום אופן לא יישאו המחברים את משקל הצינורות. לשם כך יש לחפור בשכבת
הריפוד גומחות מתחת למקום המחברים, באופן שאפשר יהיה להרכיב את הצנרת מבלי 

רות על המחברים. לאחר הרכבת הצנרת יש להרימה, ובכדי למנוע את השענות הצינו
 למלא את הגומחות בחומר ריפוד ולהדקו.

 
 

 הנחה על תמיכות נפרדות.
 

במקרה שיש דרישה ו/או צורך לבצע תמיכות לצינורות ואין הנחיות תכנון, יבוצעו התמיכות 
 על פי ההנחיות המפורטות להלן:

 
 מספר התמיכות ומיקומן: .א

  תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך לא במצב רגיל תידרשנה שתי
 מתחתיו.

  בצינורות קצרים יהיה המרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור הקרוב שווה
 לחמישית אורך הצינור.

  כאשר הצינורות מונחים על עמודים כקו עילי יקבע מספר העמודים ואופן חיזוק
נה כולו, בהתחשב בכל העומסים הצינורות אליהם באופן שיבטיח את יציבות המב

הסטטיים והדינמיים האפשריים כגון: רוח, התנגשות, מפולת אדמה וכו'. על הקבלן 
 להגיש למפקח את תכניות הקונסטרוקציה והחישובים של התמיכות לאישור.

 
 

 טיפוסי תמיכות .ב

  התמיכות יהיו מבטון או פלדה  ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה" המעוצבת
 צורתו החיצונית של הצינור הבאה במגע עם הצינור.לפי 

 .גודל העריסה לא יהיה קטן מרבע ולא גדול ממחצית היקף הצינור 
 5 -בין הצינור לבין העריסה יושם לבד רווי ביטומן או חומר גמיש אחר בעובי של כ 

 מ"מ.
 .הצינור ירתם אל התמיכה בחצי חישוק העשוי מברזל שטוח 

 חלקים העשויים מתכת יהיו מברזל מגולוון.אם לא צוין אחרת, כל ה 
 
 

 התקנת צינורות בתליה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
כאשר יש להתקין צינורות בתליה, בגשרים או במקרים דומים, על הקבלן לדרוש מהמפקח 

 פרט מיוחד לביצוע העבודה. אין לבצע הנחת צינורות בתליה ללא פרט מיוחד.
 

 
 הרכבת צינורות.

 

לבדוק חזותית את הצינורות, האביזרים והאטמים ולוודא לפני הרכבת הצנרת וחיבורה יש  .א
התאמתם למתוכנן וכי אינם פגומים ואינם מלוכלכים. פריטים שאינם מתאימים או שהם 
פגומים, יסולקו מן האתר. לכלוך יש לסלק בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק 

 לפריטים.
לשם בחינת מצבם. שרות  פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד .ב

השדה של יצרן הצנרת יבחן וימליץ באם ראוי להשתמש בצינור שנפגע בקצוות ובאם ניתן 
להכשירו על ידי חיתוך וחריטה. פריטים שימצאו כלא ראויים לשימוש יסולקו מן האתר 

 בהתאם להוראות המפקח.
אים בפרק זה ובמפרט הנחיות הרכבה ספציפיות על פי סוגי הצינורות מפורטות בסעיפים הב .ג

 .57הכללי לעבודות בניה פרק 
 

 חיתוך צינורות.
 

במידת הצורך מותר לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם, לרבות חריטה ומידור )פזה(  .א
של הקצוות ובתנאי שהחיתוך יעשה פעם אחת בלבד בקטע בין שני תאים. כל חיתוך נוסף 

 יבוצע אך ורק לפי הוראה של המפקח.
החיתוך, החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן הצינורות ועם הכלים פעולות  .ב

המומלצים על ידי היצרן. כל שינוי בביצוע הוראות היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה 
 כפוף לאישור המפקח.

 את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת החיתוך לכל אורכו כדי למנוע שבר בדפנות. .ג
ן את מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לפני תחילת החיתוך יש לסמ .ד

 לציר הצינור.
את הקצה החתוך של הצינור יש לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין  .ה

 הצינורות או למחבר בשוחה.
 

 עבודות בטון.
 

, 02באם לא נאמר אחרת, עבודות הבטון יבוצעו לפי הנאמר במפרט הכללי לעבודות בניה פרק 
 ובנוסף:  57פרק 
 יציקת עוגנים ויסודות לצנרת תבוצע כנגד הקרקע הטבעית. .א

 
 עטיפת בטון לצינורות.

 

באם תידרש על פי מסמכי החוזה או הנחיות המפקח עטיפת בטון לצינורות ובהעדר נתוני  .1
 תכנון תבוצע העטיפה כדלקמן:

  20 -ב –סוג הבטון. 

  ס"מ מסביב לצינור. 15 –עובי 
  מוטות  3 -ס"מ לאורך צלעות העטיפה ולא פחות מ 20מ"מ כל  8קוטר  –זיון מינימאלי

 ס"מ לרוחב הצינור, לתמיכת הזיון האורכי. 20מ"מ כל  8בכל צלע וכן חישוקים  קוטר 
  ס"מ מינימום. 5 –כיסוי הזיון 

  ס"מ מינימום. 10 –מרווח בין זיון לצינור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בדיקות בקרה.
 

המותרות בעת הנחת הקו בתעלה ביחס לתוואי המסומן באם לא נאמר אחרת, להלן הסטיות 
 בתנוחה והגובה הנתון בחתך לאורך:

 
 הסטייה המותרת תאור 

 
1. 

 
גובה אבסולוטי של הקו 

 צינורות רצופים. 5של 

 
+ ס"מ בתנאי שלא יוצר שיפוע נגדי  3

 .1% -או שיפוע קטן מ
 
2. 

 
תנוחה של קו הישר או 

 צינורות רצופים 5של 

 
 לצד אחד בלבד.ס"מ  5

 
 

 המילוי החוזר בתעלה או סביב תאי בקרה/קליטה.
 

 בלבד. CLSMאם לא נאמר אחרת מילוי חוזר לתעלות וסביב תאי בקרה/קליטה יבוצע ע"י 
 
 

 בדיקת אטימות הקו
 
מודגש בזאת כי אטימות הקו היא דרישה יסודית של ביצוע העבודה ועל הקבלן לקבל אישור  .א

 בהתבסס על בדיקות שבוצעו באחריותו.בכתב לאטימות הקו, 
בדיקת אטימות הקו תעשה על ידי הקבלן בהתאם להוראות המפרטים והנחיות המפקח  .ב

 ובנוכחותו, זאת ללא כל תשלום נוסף.
בהתאם לסוג  57בדיקות האטימות יבוצעו על פי הפירוט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק  .ג

 הצנרת.
 

 
 צילום של צנרת טלוויזיוני.

 

צילום צנרת טלוויזיוני יתבצע לאחר בדיקת אטימות ולאחר ניקוי ושטיפת הקו ואישור  .א
 המפקח.

על הקבלן לצלם את הקו, כולל התאים בקטעים שיקבעו על ידי המפקח. בכל מקרה יצולם  .ב
 הקו לכל אורכו, כולל התאים החדשים ותאים קיימים שהתחברו אליהם.

עם ציוד מתאים, אשר אושרה על ידי המזמין. בגמר  הצילום יערך על ידי חברה בעלת ניסיון, .ג
הצילום יימסר דו"ח של החברה שערכה את הצילום עם סרט הצילום. לא תשולם כל תוספת 

 עבור הצילום ועל הקבלן לכלול את העלות במחירי ביצוע הקווים.
 

 :  כמפורט בסעיפים השונים.מדידה ותשלום
 

 
 כלל –עבודות קווי צנרת 

 
לי בתחילת הפרק וסעיפים לפי סוגי צנרת בתתי הפרקים הבאים, וכן מפרטי חברת ראה סעיף כל

 ובנוסף: 57, פרק 51"הגיחון", המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
עבודת הצנרת תבוצע על פי הפירוט במסמכים שצוינו לעיל, תוך התאמה לנאמר לגבי כל סוג  .א

 צנרת בנפרד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 מ"א :לתשלום  מדידה

את אורכי הצינורות נטו, לאחר הנחתם, מדודים לאורך צירי המדידה תכלול  .א
 הצינורות, בין הדפנות הפנימיות של התאים.

תעשה הפרדה על פי סוגי הצינורות, קוטרם וכן עלפי עומקם, בהתאם למפורט  .ב
 בכתב הכמויות.

 
 

 תשלום: 
התשלום כולל את כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע עבודות הצנרת,  .א

 פורט במפרט זה ובמסמכי החוזה וכל זאת לשביעות רצון מלאה של המפקח.כמ
 באם לא נאמר אחרת, התשלום כולל גם את חפירת התעלות והמילוי החוזר. .ב
עבור מילוי חוזר באזורים סלולים, תשולם תוספת לסעיף עבור תיקון המבנה  .ג

ר שטחים העליון, על פי הפירוט בסעיף "תוספת לסעיף מילוי חוזר בתעלות עבו
 המיועדים להולכי רגל ו/או כלי רכב" שבפרק עבודות עפר במפרט זה.

באם כלול בכתב הכמויות סעיף של "אספקת צנרת בלבד", כלולים במחיר האספקה  .ד
גם ההובלה, הפריקה, האחסנה והפיזור וכל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים עד 

 לשלב הורדת הצינורות לתעלה והתקנתם.
אחרת, התשלום כולל את הספחים עבור ספחים ישולם בנפרד רק  באם לא נאמר .ה

אם קיימת הנחייה ברורה במסמכי החוזה, ובמקרה זה ימדדו הספחים ביחידות 
 וישולמו עפ"י פרטי תשלום מתאימים בכתב הכמויות.

 
 

 כללי –קווי בטון 
 

 ובנוסף: 57, פרק 51ראה המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
 

 1אם לא נאמר אחרת, צינורות התיעול יהיו מבטון מזוין, הצינורות יהיו מבטון מזוין, סוג  .א
. הצינורות יהיו עם 76C – ASTMויעמדו בתנאי תקן  HT .HYDROTYLE, מסוג 3דרג 

 אטם מובנה.
תקע יחוברו -קטעי צינורות בין שני תאי ביקורת סמוכים יונחו באופן רצוף. חיבורי שקע .ב

 מעבר פנימי חלק מצינור לצינור ללא מרווחים.כך שייווצר 

החיבור יעשה על ידי הרמת הקצה התחתון של הצינור )תקע( ודחיפתו במעלה התעלה,  .ג
תוך חיבור השקע לצינור שמעליו יש להקפיד שהדחיפה תבוצע תוך הגנת קצה הצינור עם 

 קורות ומניעת מגע בין הצינור לכלי המכאני הדוחף.
ידה והם מציינים בתכניות( מתייחסים אל התחתית הפנימית של גובהי הצינורות )במ .ד

ס"מ בקווים שהשיפוע  1הצינורות. הסטיה המותרת בשיפוע בין תאים לא תעלה על 
 .0.8% -שלהם הוא פחות מ

לצורך חיבור צינורות אל תאי הביקורת הצינורות יכונסו עד לצד הפנימי של קיר התא,  .ה
ו הצינורות לתוך התא. הרווח בין הקיר והצינור באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלט

ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב הצינור. אורך צינור 
ס"מ לפחות. המשך ציר האורך של הצינור יעבור תמיד דרך ציר תא  60החיבור יהיה 

 הביקורת אלא אם תינתן על ידי המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.
 מש להרמת הצינור יאטם עם פקק מיוחד על פי הנחיות היצרן.החור המש .ו
במידת הצורך ועל פי הוראות המפקח, יאטם המרווח בין השקע לתקע בצידו הפנימי  .ז

 בחומר איטום מתאים. העבודה תבוצע על פי הנחיות יצרן הצנרת.
 

 כללי" בפרק זה.-ראה תת פרק"קווי צנרתמדידה ותשלום: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 כללי. –קליטה ומתקני ניקוז תאי בקרה, שוחות 
 

 ובנוסף: 57, פרק 51ראה המפרט הכללי לעבודות בניה, פרק 
תאי הבקרה ושוחות הקליטה ימוקמו עפ"י התכנון. במידה ולא נאמר אחרת, יש לבצע תא  .א

 בקרה במקרים הבאים:
 בכל נקודת מפנה אופקית או אנכית.  .ב
 "(.Y)על ידי חיבור " קורתבכל חיבור לקו. אין לחבר הסתעפות לקו, ללא תא בי  .ג
אם לא נאמר אחרת, תאי הבקרה ושוחות הקליטה יבנו מאלמנטים טרומיים, עשויים בטון  .ד

 טרום, העומדים בדרישות התקנים הישראליים.
יציקות באתר של האלמנטים תותרנה רק במקרה שצוין במפורש במסמכי החוזה ו/או  .ה

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי.באישור המפקח. היציקה באתר תבוצע ע"י הנחיות 
 התא יבוצע בהתאם ובכפוף לתכניות פרטים סטנדרטיים של חברת "הגיחון" .ו
אם לא נאמר אחרת ולגבי אלמנטים של אם לא הוגדר סוג בטון, יעשה שימוש בבטון מזוין  .ז

 .30 -מסוג ב
ס"מ, מחומר כמפורט  15בקרקע חרסיתית, מתחת לאלמנטים תונח שכבת מצע, בעובי  .ח

 .57ט הכללי בפרק במפר
 כל רכיבי תאי הבקרה יתאימו לדרישות התקן הישראלי ויישאו עליהם תו תקן. .ט
בהתקנת קולטנים, כוללת העבודה גם את סתימה וכיסוי של תא הקליטה במפלס פני  .י

 על גבי תאי הקליטה. התקרההכביש. אין להתקין רשתות ברזל ו
המדויקת והסופית לגובה המתוכנן ו/או התקנת אלמנטים מכל סוג, כוללת את התאמתם  .יא

 לגובה פני המשטח הקיים.
בעבודות פיתוח, במידה ויידרש, כוללת העבודה גם תמיכה והתקנה זמנית של אלמנטים  .יב

בשלבי הביצוע השונים וכן את ההתקנה הסופית והתאמת הגובה לפני השטח הסופיים 
 וזאת ללא כל תשלום נוסף על שלבי ביניים.

 ותאי הבקרה יתאימו במידותיהם לתכניות. שוחות הקליטה .יג

 יש להשתמש בקולטנים ללא שקע. .יד

המידות המפורטות בכתב הכמויות ובתכניות מתייחסות למידות הפנימיות של שוחת  .טו
 הקליטה או תא הבקרה, לאחר הטיוח והעיבוד הסופי.

המכסים והרשתות לתאי בקרה יתאימו לדרישות התכנון ויהיו מדגם מאושר ע"י חברת  .טז
 "הגיחון".

טון. על המכסה  25ס"מ ויתאימו לכינוי "כבד",  60אם לא נאמר אחרת, המכסים יהיו בקוטר  .יז
 , סמל העיר ויעוד התא.מודיעין מכבים רעותיהיה מוטבע שנת ייצור, עירית 

 
 

 תקרות תאים.
 

 .489טון ותתאים לדרישות ת"י  25באם לא נאמר אחרת, התקרה תתאים לכינוי "כבד" או  .א
בתקרות תהיה בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזות כאשר הן מורכבות על  .ב

 תאי בקרה.
במקרה יהיו סידורי הרמה והנחה, חורים או ווים, אשר יתאימו לקונסטרוקציה של התקרה  .ג

ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים. חורי ההרמה לא יהיו חורים עוברים כך שלא יהיה 
לאחר הצבת רכיבי התא. הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר צורך לסתום אותם 
 הצבת רכיבי התא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 שלבים וסולמות.

 

מ', יותקנו שלבי טיפוס תיקוניים, מיציקת ברזל העומדים  0.80בתאים שעומקם עולה על  .א
 .C – ASTM+  78ותקן  631בדרישות ת"י 

 יטות למניעת החלקה לצדדים.ס"מ לפחות ומשני צדיו תהיינה בל 25רוחב המדרך יהיה  .ב
 ס"מ. 12.5המדרגה תבלוט מקיר התא פנימה לפחות  .ג
ס"מ מתחת לתקרת התא או השוחה, והמדרגה  40המדרגה הראשונה תהיה בגובה של  .ד

 ס"מ מעל הרצפה המעובדת. 40האחרונה תהיה בגובה של 
 צבע מיוחד.המדרגות תהיינה עשויות מיציקת ברזל עם הגנה של חומר פלסטי, או גומי, או  .ה
ס"מ  33המדרגות יקבעו וירתמו בעת יציקת החוליות במפעל, זו מעל זו במרווח אנכי של  .ו

 )מבנה סולם(.
מ', יש להתקין בו סולם ירידה עשוי מפיברגלס ונושא תו  4.5במקרה ועומק התא הינו מעל  .ז

 תקן. המפקח יאשר בכתב התאמת הסולם לפני התקנתו.
 מ'. 1הסולם יקבע לדפנות התא ע"י ברגים עשויים מפלב"מ. התמיכות של הסולם יקבעו כל  .ח
 מידות השלבים ומיקומם יהיה לפי המפורט לעיל לגבי שלבי הירידה. .ט

 
 עיבוד רצפות תאי בקרה ושוחות.

 

מ' תעובד ותוחלק ויצקו בה בטון למתעל )"בנדציק"(,  0.5רצפת תאי הבקרה ללא מפלים מעל  .א
 לתכניות ו/או להוראות המפקח. בהתאם

. התחתית תוחלק בטיח צמנט )"עיבוד 30 -אם לא נאמר אחרת, סוג הבטון של המתעל יהיה ב .ב
 סניטרי"(.

כמו כן, במידה ויידרש ע"י המפקח, תעובדנה הסתעפויות נוספות לחיבורים עתידיים וזאת  .ג
 ללא כל תשלום נוסף.

 ה גם בשוחות וזאת ללא כל תשלום נוסף.במידה ויידרש, יבוצע עיבוד והחלקה של הרצפ .ד
מ', יבוצע שקוע בתחתית התא  1.0במידה והפרש גובה בין הכניסה הראשית ליציאה יעלה על  .ה

 מ'. 0.4בעומק של 
 

 חיבור הצינור לתא הבקרה או שוחת הקליטה.
 

אם לא נאמר אחרת, החיבור של הצינור לשוחה או תא הבקרה יבוצע ע"י מחבר שוחה  .א
 .C – ASTM 923גמיש, העומד בכל דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה 

הפתחים בתא או בשוחה יקדחו, במידה הצורך, באמצעות מכונת קידוח עם מקדם המבטיח  .ב
 דיוק מרבי של קוטר הקידוח.

בתו לתא ולצינור, יהיו לפי התכנון, הוראות היצרן והנחיות המפקח. סוג המחבר, באופן הרכ .ג
לא יותר לקבלן לאטום את החיבור עם חומרי מליטה או דבקים, או להשתמש במחברי 

 שוחה שלא אושרו ע"י המפקח.
בשוחות יצוקות באתר, ישנה אפשרות שבשלב ראשון יונחו הקווים והמחברים והשוחה  .ד

 ם לסוג המחבר ובכפוף להנחיות המפקח.תבנה על המחבר, זאת בהתא
לאחר חיבור הצינור לתא או השוחה, יש למלא את החלל בין דפנות תפח הקידוח למחבר  .ה

)מצידו הפנימי של התא( ע"י שרוול גומי ספוגי או במלט אטימה )רצוי להוסיף למלט 
 האטימה חומר הדבקה כגון "בי. ג'י בונד" או ש"ע(.

ניקוז של נתיבי ישראל אשר מגדירה סוג החיבורים בהתאם  מצ"ב טבלה מהנחיות לתכנון .ו
   90º -לסטייה הזוויתית של כניסת הצינור לתא קליטה/בקרה ביחס ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 
 יחידה. :לתשלום  מדידה

תעשה הפרדה עפ"י סוגי התאים, השוחות, המתקנים והאלמנטים השונים וכן עפ"י  .א
 בהתאם למפורט בכתב הכמויות. עומקם,

האלמנטים בתכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות לאחר מידות  .ב
 העיבוד.

 עומק האלמנט יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית השוחה מרכזה. .ג
 

 תשלום:  
התשלום כולל את כל החומרים , הציוד והעבודה הנדרשים לביצוע העבודה  .א

 רצון מלאה של המפקח.לעיל ובמסמכי החוזה וכל זאת לשביעות  כמפורט בסעיף
התשלום כולל את התאמת המכסה ו/או המשטח העליון של המתקן לגובה  .ב

 המתוכנן ו/או פני הכביש.
באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור תאים, שוחות ומתקנים אחרים גם את  .ג

 התקרה והמכסה של התאים והמתקנים. 
י השפה מיציקת לגבי הקולטנים, לא כולל התשלום את המסגרות הרשתות ואבנ .ד

 הברזל.
באם לא נאמר אחרת, כולל התשלום עבור האלמנטים את כל העבודות להתקנתן  .ה

 לרבות עבודות העפר והמילוי החוזר.
או  1התשלום עבור האלמנט יהיה זהה בין אם הינו מבטון טרום ובין אם נוצק חלק  .ו

 כולו באתר.
 



- 135 - 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 

 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך - 51.09תת פרק 

 
תמרורים וסימוני צבע תתבצע בהתאם לתקנות והנחיות להצבת תמרורים של משרד הצבת 

 איפו מפרט מיוחד ותנאי תשלום. התחבורה, מהדורה עדכנית לעת הביצוע.
 

 מדידה לתשלום: 
תקנות ישולם רק עבור תמרורים/סימוני צבע העומדים בדרישות ה .בהתאם ליחידות בכ"כ

 .התחבורה, מהדורה עדכנית לעת הביצועוהנחיות להצבת תמרורים של משרד 
 בעת מסירה, לא ישולם עבור תמרורים/עמודים/סימוני צבע פגומים/דהויים/אינם במיקום נכון.

 
 :51 הערות יועץ קרקע לפרק 

 החלפת קרקע יסוד מקורית .1.1

החלפת קרקע תבוצע בקטעי עבודה בהם סלע יסוד במפלס תחתית חפירה למבנה מיסעה יהיה 

 קירטוני ו/או חוואר רך על פי בדיקות אפיון )לפני עיבוד(.חוואר 

חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע יהיה חומר מובא ו/או סלע מקומי קשה גרוס ומדורג אשר 

, 51משרדי לעבודות סלילה מס'  -יעמוד בדרישות איכות של מצע סוג ג' כהגדרתו במפרט בין

 . 51.04.09.05, סעיף מס' 2014מהדורה מרץ 

 ס"מ. 40ש לקחת בחשבון יישום החלפת קרקע לעומק י

מ"ק לאתר, ביצוע סט מלא  1000אישור שימוש בחומר מובא כלשהו מותנה בהבאת עפר בנפח של 

 של כל הבדיקות הנדרשות ועמידה בערכים הדרושים.

 

 שתית בחציבה בסלע קשה .1.2

פזר בתווך זה מצע ס"מ נוספים ול 10 -לאחר הגעה לגג הסלע הקשה יש להעמיק את החציבה ב

שכבה מיישרת זו תתפקד בתור תושבת למבנה אינטש.  1.5סוג א' בעל גודל אבן מירבי של 

המיסעה ולא תהווה חלק ממבנה המיסעה. יש לקחת בחשבון את הכמות הנדרשת של החציבה 

 הנוספת וחומר המילוי המוחזר.

 חומר תושבת לצנרת/מעביר מים .1.3

היה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של חומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת י

. עובי התושבת 2000, מהדורה 55המפרט הבין משרדי לאספקת חומרים לתשתית ולבנייה מס' 

 ס"מ לכל רוחב חפירת התעלה. 20יהיה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חומר מעטפת משני צידי צנרת ומעליו .1.4

יהיה חול נקי מובא ס"מ מראש הצינור(  30חומר מעטפת משני הצינור ומעליו )עד מפלס פלוס 

, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס'  -אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של מפרט בין

 א'. 51.04.10.02, סעיף מס' 2014

. חוזק לחיצה בלוא CLSM -לחילופין ניתן לעשות שימוש בבחנ"מ )חומר בעל חוזק נמוך מבוקר(

 -"מ יעמוד בכל דרישות האיכות של מפרט ביןפסקל. הבחנ-מגה 2.0-3.0יום יהיה  28כלוא בגיל 

 .51.04.11, סעיף מס' 2014, מהדורה מרץ 51משרדי לעבודות סלילה מס' 

 

 תערובות אספלטיות חמות .1.5

  הפעולות הבאות: ייצור תערובות האספלט החמות, הובלת התערובות ממפעל האספלט

מר העבודה יעמדו לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבישת התערובות ובקרת איכות בג

, פרק 2014, מהדורה מרץ 51בדרישות המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס' 

51.12. 

  שכבה  4.5%מ"מ יהיה  25 -מ"מ ו 19אחוז החלל בתערובת האספלטית מסוג תא"צ(

 נושאת(

 .תערובות האספלט לא יכילו חומר מקורצף 

 האספלטיות לבדיקה ואישור טרם  יש להעביר לידי כותב הדוח תעודות מרשל לתערובות

 הזמנת האספלט מהמפעל.

 

 

 

 



- 137 - 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות אספלט. - 52פרק  .5
 

 כללי. 52.01.00
 

תת פרק זה מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט, אף אם מוזכרות בפרקים אחרים ובהם: 
העבודות , עבודות אחזקה ועוד. כל Micro Surfacing, אספלט קר, דיס ביומני, SMAאספלט שקט, 

במפרט הכללי לעבודות  51הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 
 בנייה ובנוסף:

 
לצורך השכבות האספלטיות במבנה כביש חדש או לצורכי שיקום מבנה כפי שמופיעות  .א

בגיליונות פרטי הביצוע ובדוח יועץ תכן המבנה, יש להשתמש בתערובות התואמות 
 מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של החברה נתיבי ישראל. להגדרות של ה

באם יחרגו תכונות האגרגטים המשמשים לייצור התערובת האספלטית מהדרישות שבפרק  .ב
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, רשאי המפקח להפסיק את ייצור ואספקת  51

 האספלט עד לתיקון הליקויים שנתגלו.
(, תהא התכולה שתקבע J.M.Fבודה, הכלולה במרשם התערובת )תכולת הביטומן לע .ג

ותאושר על ידי המפקח, תוך התייעצות עם מתכנן המבנה, במידת הצורך, בהסתמך על 
 בדיקות המעבדה, "לתערובת המאושרת". 

אנרגית ההידוק בזמן תכנון התערובת )מס' הקשות בכל צד של הגליל( תקבע בהתאם לסוג  .ד
ה ברחוב כמפורט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של החברה החומר ולנפחי התנוע

 .51נתיבי ישראל בפרק 
תערובת אספלטית, אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי לעבודות סלילה  .ה

וגישור ובמפרט המיוחד ואושרה על ידי המפקח, היא ה"תערובת המאושרת" וקו הדירוג 
 אושר". של תערובת זו הוא "קו הדירוג המ

במידה ובדיקות הבקרה של תערובת האספלט יחרגו, במהלך אספקתה, מממצאי בדיקת  .ו
"התערובת המאושרת" ולדעת המפקח, חריגה זו מהותית, וכן בכל מקרה של שינוי מקור 
אספקת האגרגטים או טיבם, תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור, על 

 (..J.M.Fהתערובת )חשבונו, על תכונת הרכב ומרשם 
 

בטון. יש להציג כל  שימדד)שכבת ריבוד(  52.1.310"ר. מלבד סעיף מ:   לתשלום מדידה
לפי  מדויקלכתוב  נאהמסמכים/תעודות הנצרכים לבקרת הכמויות בהתאם לדרישת המפקח 

 .מספרי סעיף.
 

 תשלום: 
 

הכלים, הציוד התשלום עבור בטון האספלט יהווה תמורה מלאה לכל העבודה, החומרים,  .א
וכל ההוצאות האחרות הכרוכות בסלילת שכבות בטון אספלט לרבות: אספקה, הנחה 
והידוק,  ביצוע מישקים, קרצוף לצורך התחברות למצב קיים, חיתוך ומריחת ביטומן 

 גימור של שכבת האספלט ועוד, והכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
אים את הקבלן כאילו לקח בחשבון כי פני כאשר המדידה נעשית ביחידות של מ"ר, רו .ב

השטח יכולים להיות לא אחידים, לא מישוריים, עם בורות, וכי עליו ליישם שכבה אשר 
עובייה לפחות העובי שבסעיף אשר בכתב הכמויות. למען הסר ספק, במידה והמדידה 

בר נעשית לפי מ"ר, לא תשולם תוספת מחיר עבור עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מע
 לעובי המצוין בסעיף של כתב הכמויות.

באם המדידה נעשית ביחידות של טון, יקבל הקבלן תשלום עבור כמות בטון אספלט שלא  .ג
תעלה על הכמות המחושבת לפי הנוסחה הבאה: שטח הפיזור כפול עובי מתוכנן כפול 

 .1.2צפיפות השדה כפול מקדם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

. על מנת להסיר ספק, אין חתימת על הקבלן להציג תעודות משלוח לחומר שסופק לאתר .ד
 המפקח באתר, על גבי תעודות המשלוח, מהווה אישור לכמות המסופקת לאתר.

פרטי תשלום, הכוללים אספקה בלבד של חומרים יפורטו בנפרד בכתב הכמויות. טיב  .ה
החומרים יהיה זהה למפורט בסעיף המתארים בתת פרק זה. התשלום כולל עבודות הידוק, 

בוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב לצנרת אתת קרקעית, לרבות אלה שת
 במקומות צרים, קטנים או בודדים, או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים. 

 

 
 
 
 

 )תערובות אספלטיות צפופות דירוג )תא"צ
 

 מרכיבי התערובות

 

של המפרט הכללי  51.04.02ככלל, כל מרכיבי התערובת יעמדו בדרישות המפורטות בפרק משנה 
 לסלילה וגישור של חברת נת"י.

 

 דירוג האגרגטים
 

תחומי דירוג האגרגטים )באחוזי משקל( של תערובות אספלט צפופות דירוג לצורך קביעת נוסחת 

 :להלןהתערובות לשכבות תחתונות ועליונות, מוצגים בטבלה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תכונות תערובות האספלט צפופות הדירוג

 

בטבלה התכונות הפיסיות של תערובות האספלט צפופות הדירוג )לפי בדיקת מרשל( מוצגות 

 :להלן

 

 

 

 

 תערובת אספלטית מבנית )תא"מ(
 

של המפרט הכללי  51.04.02כל מרכיבי התערובת יעמדו בדרישות המפורטות בפרק משנה  .א
 לסלילה וגישור של חברת נת"י.

תחומי דירוג האגרגטים )באחוזי משקל( של תערובת אספלט מבנית לצורך קביעת נוסחת  .ב
 :התערובות לשכבות תחתונות ועליונות מוצגים בטבלה להלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 :גות בטבלה להלןתכונות תא"מ נדרשות מוצ

 

 :הערות לטבלה

 בדיקת הצפיפות הממשית תהיה באמצעות שיטת בדיקת צפיפות בוואקום. .א
 51.04.04.03שיטות הבדיקה הרלוונטיות מפורטות בטבלה  .ב

 

 )תכינת נוסחת התערובת )בדיקות מוקדמות 

 

 . הקשות מכל צד 75אנרגית ההידוק של המדגמים תהיה  .א
 :תהיה כמפורט בטבלה להלן טמפרטורת ההידוק של המדגמים .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 :תכולת ביטומן מיטבית תיקבע כתכולה שבה מתקיימים התנאים הבאים

 .51.04.04.02אחוז חלל כנדרש בטבלה  .א
 0.3%לעיל מתקיימות בתחום של  51.04.04.02כל שאר הדרישות המפורטות בטבלה  .ב

 .מתכולת הביטומן הנ"ל±
 

שעות.  6 במפעל לבין סלילתה באתר לא יעלה עלמשך הזמן בין ייצור התערובת האספלטית 

 .תערובת אספלט שלא תרובד בתוך פרק זמן הזה לא תפוזר באתר ולא ישולם עבורה כל פיצוי

 

 

 חיבור רוחבי בין שכבת אספלט חדשה לבין שכבת אספלט קיימת:

 

 ."חיבור קבוע בין שכבת אספלט חדשה לישנה )קיימת( יעשה באמצעות "שן התחברות .א
ההתחברות" משמעותה חיבור אנכי של האספלט החדש לישן בעובי המאפשר "שן  .ב

התחברות באמצעות עוביים תקינים של תערובות אספלטיות בהתאם לסוג התערובת 
 .ולגודל האגרגט

בעבודות ריבודים, ניתן לבצע מעבר מפלסים בין שכבה קיימת לבין שכבה  .ג
פסים של בד "יוטה" בשיפוע מרבי ישנה/מקורצפת באמצעות הידוק אספלט חם על גבי 

המפלסים לא -מ'(, אך תנאי שתקופת השירות של מעבר 5ס"מ ל  1)לדוגמא   1%של 
 .תעלה על שבוע אחד

 

 

 עובי השכבה:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עובי השכבה הנדרש תלוי בסוג התערובת, בגודל האגרגט המרבי ובמהות העבודה ומוצג בטבלה 

 :להלן

 

 

 : השפעת תנאי מזג אוויר

 

בנוסף, אין לפזר צלסיוס. ° 10 -תא"מ כאשר טמפרטורת האויר נמוכה מ אין לפזר .א
תערובת אספלט כאשר נושבות רוחות חזקות או קיימים באתר העבודה תנאי מזג אוויר 

 .מהירה של התערובת או תנאי שטח מיוחדים העלולים לגרום להתקררות
חשבון שמרגע מעלות, כך שיש לקחת ב 80יש לסיים את הידוק התערובת בטמפ' של  .ב

פיזור התערובת ועד סיום ההידוק, קצב התקררות התערובת בהתחשב בתנאי מזג 
 .דקות עבודה 20האוויר, יבטיח לפחות 

אין לפזר אספלט בימים בהם צפוי גשם )על פי תחזית השירות המטאורולוגי(, או כאשר  .ג
ים פני השטח המיועדים לפיזור אינם יבשים, או כאשר ישנם באתר העבודה תנא

 המגבילים את הראות ועלולים לגרום לסיכון בטיחותי )סופות חול וכד'...(.
 רציפות האספקה: .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

-יש לספק תערובות אספלט לסלילה ברציפות וללא הפסקות ארוכות של יותר מחצי .א
שעה. בכל מקרה, לאחר הפסקה ארוכה של מעל רבע שעה, ו/או בהפסקה קצרה יותר 

 'בדרישות המפרט, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף בבאם הטמפרטורה אינה עומדת 
 .להלן

בכל מקרה בו משך הזמן של פריקת אספלט בין שתי משאיות עוקבות יעלה על רבע  .ב
שעה או במקרה בו הטמפרטורה של האספלט שנותר במגמר נמוכה מהדרישות, יפוזר 

 .לעובי אפסהאספלט הנותר במגמר על גבי בד יוטה תוך מעבר מפלסים מעובי השכבה 
עם חידוש האספקה תפורק היוטה והאספלט שעליה יסולק והסלילה תימשך מנקודת 

 .ההפסקה. חידוש העבודה יעשה בהתאם להנחיות למישק עבודה רוחבי
 

 שיטת פיזור:

 :בעבודות ריבודים שעבורם לא הוכנו תכניות גבהים, יש לפזר את רצועות הסלילה בשיטה הבאה

מ' לפחות, או לחילופין  8.4אמצעות מגלש פירקי באורך של רצועה הראשונה תפוזר ב .א
 ( ומגלש קצר, בהתאם להוראות היצרן.sonicבאמצעות בקרה צלילית )

 .במידת הצורך והאפשר, תפוזר הרצועה הראשונה גם בעזרת בקר שיפוע .ב
התחברות הרצועות החדשות אל הרצועה הקודמת תיעשה באמצעות מגלש קצר באורך  .ג

 .מ' לפחות 1של 
בכבישים צרים ומפותלים, בהם אין מקום להנחת מגלש ארוך, יקבע הגובה באמצעות  .ד

 .מ' לפחות 1מגלש קצר באורך של 
טמפרטורת הפיזור של האספלט לא תפחת מהטמפרטורות הבאות, כאשר המדידה  .ה

תבוצע בארגז משאית או בסל המגמר אך לא באזור המגע עם הדפנות ולא על פני 
 השטח. 

 צלסיוס. 140° -יזור תא"מ לא תפחת מטמפרטורה לפ .ו
 גבולות רצועות הפיזור של שכבה עליונה: .ז

 

  ס"מ לפחות מפסי סימון הניתוב  10המישקים בין פסי הסלילה יהיו במרחק של
 .ומחוץ לתחום של עקבות הגלגלים בנתיבי המיסעה

 

 :אורך רצועות הפיזור  .ח

   ישררצועות הפיזור תהיינה זהות באורכן ותסתיימנה בקו. 

   400אם הפיזור יהיה באמצעות מגמר אחד, לא יעלה אורך רצועות הפיזור על 
 .מ', על מנת להבטיח חיבור מישק אורכי "חם על חם" במהלך אותו יום סלילה

  בעבודות בתנאי מזג אוויר קר, או כשנושבות רוחות חזקות, יש לקצר את אורך 
 .כנ"להסלילה הנ"ל לאורך שיבטיח חיבור "חם על חם" 

   ניתן לפזר את האספלט ברצועות ארוכות יותר, תוך שימוש במתקן אינפרה
אדום ייעודי לחימום המישק. אורך הפיזור ומהירות הפיזור יתאימו ליכולות 

הטכניות של מתקן החימום. יש לחמם את המישק לטמפרטורה מינימלית של 
 צלסיוס.° 120
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ה עליו לקרצף, על חשבונו, את אם הקבלן יסלול רצועות באורכים שונים, יהי
האורך החורג עד לאורך הרצועה הקצרה ביותר, על מנת ליצור את החיבור בקו 
הישר הנ"ל, ולסלק את החומר המקורצף מהשטח. הקרצוף האורך העודף יבוצע 

 .באותה משמרת ולא יותר לפתוח כביש לתנועה במצב זה
 

 :מישק אורכי .ט

  דה בין הנתיבים, מחוץ לתחום עקבת המישק אורכי יימצא באזור פסי ההפר
הגלגלים, ולא יחפוף את המישק של השכבה התחתונה, אלא יוזז הצידה 

 .ס"מ 20 -למרחק של כ

   התחברויות במישקי עבודה לאורך המסלול בין רצועות סלילה סמוכות
תתבצענה באותה משמרת עבודה. אם ההתחברות בין שתי רצועות סמוכות לא 

, יש לנסר את שכבת האספלט הסלולה ברוחב מינימלי תיעשה במהלך המשמרת
ס"מ ולנקות את המשטח משאריות אספלט, מים, אבק וכו'..., עד לקבלת  10של 

משטח עבודה נקי ויציב לחלוטין. לאחר ביצוע החיבור עם שכבת האספלט 
הטריה תיבדק מישוריות המישק בסרגל מישוריות, לא תשולם כל תוספת 

 .סעיף זהלקבלן בגין האמור ב
 

המישק לרוחב בין ימי עבודה עוקבים יבוצעו לאחר פירוק שכבת האספלט מעל יריעת  .י
ס"מ מעבר לחיבור היוטה  20היוטה, ניסור שכבת האספלט הסלולה ברוחב מינימלי של 

לאספלט שנסלל ביום קודם, ניקוי המשטח משאריות אספלט, מים, אבק וכו'..., עד 
לחלוטין. לאחר ביצוע החיבור עם שכבת האספלט לקבלת משטח עבודה נקי ויציב 

 .הטריה תיבדק מישוריות המישק בסרגל מישוריות
° 60 פתיחתה של שכבת אספלט טרייה לתנועה תותר רק לאחר קירורה לטמפרטורה של .יא

ומטה. אם קיימת דרישה מהותית לפתיחה מהירה של הכביש לתנועה, תבוצע צלסיוס 
ה לצורך קירורה המזורז באמצעות מיכלית מים, התזה נמרצת של מים על פני השכב

וזאת על פי שיקול דעתו הבלבדי של מנהל הפרויקט. קירור מהיר זה כלול במחירי 
 .היחידה של העבודה ולא ישולם בגינו כל תשלום נוסף

 

 סים:מפל

עובי השכבה לאחר הידוקה יהיה בהתאם לאמור לעיל ו/או בתוכניות ו/או הוראות  .א
 .מנהל הפרויקט

עובי שכבות אספלט יקבע לפי הפרשי המדידות בין המדידה שאחרי הסלילה וזו שלפני  .ב
 .חתום PDF -הסלילה, בכל שכבה ושכבה, הנתונים יוגשו בטבלת אקסל וב

 :הסטיות הקבילות בין המפלס הנדרש למפלס שבוצע יהיו .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

קידוחי הגלעין יבוצעו קרוב ככל האפשר לחתכי המדידה. אם תמצא סטייה בין עובי  .ד
בדיקה לסיבה  על מנה"פ לבצע 15%הגלעין לעובי המתקבל מהפרשי המפלסים גדולה מ 

להפרשים ובהתאם לממצאים יקבע באופן בלבדי ע"י מנה"פ לפי מה קובעים את העובי 
 .ולקבלן לא יתאפשר לערער על כך

בהם אין תכנון גבהים וכן בקטעים בהם משיקולי ביצוע השכבות מבוצעות  בעבודות .ה
ברצף באותה משמרת ללא מדידת גבהים, בקרת העוביים תהיה על פי מדידה ישירה של 

  .מהעובי הנדרש 20%עובי ליבה בודדת לא יקטן מ  .ליבות שייקדחו מהמיסעה
 מהעובי הנדרש. 5%שכבה בעובי קבוע לא יפחת העובי הממוצע ביותר מאשר  .ו
  .ליבה בעובי גדול מהנדרש תילקח, לצורך חישוב הממוצע, כאילו הייתה בעובי המתוכנן .ז

לדוגמא: בעבודת ריבודים לא נדרשו מדידות מפלסים, לכן נדרש לעבוד לפי עובי. עובי 

 6.5, 5.2, 5.6, 6.0, 6.1 :ליבות בעוביים הבאים 5ס"מ, בפועל התקבלו  6שכבה מתוכננת 
 ס"מ. 

ס"מ וממוצע עוביי  6.0x0.8=4.8 -על פי הדרישות לעיל, עובי ליבה בודדת לא יקטן מ

 ס"מ' 6.0x0.95=5.7הליבות לא יקטן מעובי של 

 ס"מ. 5.76כל הליבות עומדות בדרישת המינימום לליבה בודדת. הממוצע הינו 

 

 ומעלה. 97%ערך שיעור ההידוק לתערובות תא"מ יהיה  .ח
 

 

 (:TCEמאחה )ציפוי  - 52.02.0020

הציפוי המאחה יבוצע באמצעות תחליב ביטומן מהיר שבירה. התחליב יהיה מאחד  .א
 .3/טבלה מספר 2/חלק 161הסוגים המפורטים בתקן ת"י 

 .ק"ג/מ"ר 0.25-0.35כמויות הציפוי לגבי תערובות אספלט תא"מ תהיינה  .ב
 .ק"ג/מ"ר 0.45-0.55בשטחים מקורצפים תהיינה כמויות הציפוי המאחה  .ג
אין לרסס ציפוי מאחה על שכבה חדשה במשך שבעה ימים מאז הסלילה. לפני הסלילה  .ד

על הקבלן לנקות היטב את שכבת האספלט. אם השכבה תימצא בתום שבעת הימים 
מלוכלכת, על הקבלן לנקותה לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ולרסס ציפוי מאחה רק 

 .לאחר קבלת אישורו
ס"מ לפחות מכל  20שכבה האספלטית שמעליו, בתוספת של רוחב הציפוי יהיה כרוחב ה .ה

 צד )במידה ורוחב השכבה אינו תחום על ידי אבני שפה וכד'...(.
 .שעות )בדרך כלל באותו יום( לפני ריבוד השכבה האספלטית 24הציפוי יבוצע בתוך  .ו

שכבת האספלט תרובד לאחר התנדפות המים מהתחליב והתייבשות השטח, ולאחר 
 .דקות אחר יישום הציפוי 30 -ינה צבעו מחום לשחור אך לא פחות משהציפוי ש

 .היותרהציפוי ירוסס על גבי שטח המיועד לכיסוי בתערובת במהלך יום עבודה אחד לכל  .א
  מ"ר. :לתשלום מדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (:PCEציפוי יסוד ) -52.02.0010

 

 

 : מ"רלתשלום מידה יחדה

 הוכחת יכולת:

 

את יכולתו בריסוס הכמות הנדרשת באמצעות קטע לפני תחילת העבודה יוכיח הקבלן  .א
 ניסוי. במסגרת קטע הניסוי תיבדק תקינות המערכת ותקינות כל המתיזים.

 .קטע הניסוי יכול שיהיה בתוך תחום העבודה על פי אישור מנהל הפרויקט .ב
משטחי מדידה בעלי שטח ומשקל ידועים  5כמות הריסוס תיבדק באמצעות ממוצע של  .ג

 .חו בנתיב ההתקדמות של המרססת במנת העיבודמראש, אשר יונ
מהכמות  ±25%בנוסף, כמות הציפוי בכל בדיקה בדידה חייבת להימצא בתחום של  .ד

 .הנדרשת
 .שקילת המשטח עם הציפוי תעשה לאחר הריסוס ולפני התנדפות המים שבתחליב .ה
הבדיקה תבוצע לפחות אחת לחמישה ימי עבודה בכל אתר ולא פחות מבדיקה אחת  .ו

 .ר ותייצג את כמות השטח המרוסס שבוצע בין הבדיקותלאת
 .שטח עם כמות חסרה יושלם על ידי ריסוס נוסף .ז
 .שטח עם כמות עודפת ינוקה באמצעות מטאטא מכני וירוסס מחדש .ח
לאחר הסרת משטחי הבדיקה האמורים יושלם הריסוס באופן ידני באזורים שעליהם  .ט

 .הונחו המשטחים
הקבלן בביצוע הוכחת יכולת חוזרת לפני המשך ביצוע בדיקה לא תקינה תחייב את  .י

 .ריסוסים וסלילה באותו אתר
 

 תכונות התחליב:

 .תכונות התחליב תיבדקנה על מדגם שיינטל ממכלית הריסוס .א
הבדיקה תבוצע לפחות אחת לחמשה ימי עבודה בכל אתר ולא פחות מבדיקה אחת  .ב

 .תלאתר ותייצג את כמות השטח המרוסס שבוצע בין הבדיקו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אחידות הציפוי: 

מעלות ולא כאשר טמפרטורת  5 -הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ .א
בנוסף, נושבות רוחות חזקות או קיימים באתר העבודה צלסיוס ו° 10 -האוויר נמוכה מ

 תנאי מזג אוויר או תנאי שטח מיוחדים העלולים לגרום לריסוס לקוי של הציפוי.
הצפוי יבוצע ע"י מכלית הריסוס מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד  .ב

)עם אפשרות שליטה של הפעלה והפסקה( לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר 
למערכת ההתזה. במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכליות הריסוס, יותר 

 שימוש בציוד ריסוס ידני.
 מעקות, תאים וכו' יש לכסות בעת הריסוס כדי למנוע זיהומם.אבני שפה, אבני תעלה,  .ג
לא תותר תנועת כלי רכב וכלי עבודה על השטח המצופה, וקבלן אחרי לשמירת שלמות  .ד

 ותקנות הציפוי עד לכיסוי בשכבת אספלט.
הציפוי המרוסס יהיה אחיד לכל אורך ורוחב המיסעה, ללא סימני נזילה, שלוליות או  .ה

 .פסים יבשים
ות הריסוס תושג על ידי התזה של כל הנחיריים בצינור ההזנה בלחץ אחיד ובחתך אחיד .ו

 .טרפזי
...( את 'באחריות הקבלן לבדוק ולאמת בצדי הדרך )שטח התארגנות, דרכים זמניות וכד .ז

 .אחידות הריסוס לפני ביצוע הציפוי על פני השכבה האספלטית
אחידות הריסוס באמצעות אין לרסס ציפויים אלא לאחר שהקבלן בדק ואימת את  .ח

 .הציוד שברשותו
 

 

 תיקונים:  

שטחים מרוססים שבהם ניזוק הציפוי יתוקנו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. על פני  .א
שטחים בהם יקוו שלוליות תחליב יפוזר חול דק שיספוג את עודפי החומר. לאחר מכן 

 .יורחק החול והשטח ינוקה בטאטוא
פוי קטנה מהנדרש ירוססו ריסוס נוסף בהתאם שטחים בהם יימצא כי כמות הצי .ב

 .להוראות מנהל הפרויקט עד להשגת הכמות הנדרשת
 

 מ"ר מדידה לתשלום:

 כולל ניסור מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש – 52.02.0040
 

סעיף זה בא לענות על עבודות פירוק וניסור קצה האספלט של מסעה קיימת לצורך ביצוע התחברות 
 כביש חדש למבנה כביש קיים.מבנה 

 , ובנוסף:51ופרק  01ראה במפרט כללי לעבודות בנייה פרק 
 

 ס"מ. 10עבודות הפירוק מתייחסות לשכבה אספלטית בעובי של עד  .א
העבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני למניעת פגיעה במבנה מחוץ לתחום  .ב

 הפירוק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 מ"א. :  לתשלום מדידה

 
 תשלום: 

 
 התשלום כולל את הידוק פני השטח לאחר פרוק השכבה האספלטית. .א
 לא תשולם כל תוספת עבור שכבות אספלטיות עבות. .ב
 שימוש בסעיף זה מוגבל למקרים בהם לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לעובי המבנה הקיים. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 _03/2021מכרז פומבי מס' 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 א'2ג'נספח 

 

 )אופציה( 431המפרט הטכני לביצוע הרחבת כביש 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 א'2'ג נספח
 )אופציה( 431לביצוע עבודות הרחבת כביש  –מפרט טכני מיוחד 

 
 
 

 תנאים  כלליים
 

 מוקדמות – 00פרק  
 

 תאור  העבודה     00.01
 
 

שבתחום העיר מודיעין במסלול  431להסדרת הנתיב השלישי כביש מכרז/חוזה זה מתייחס 

 הנסיעה לכוון מערב.

 .180ק"מ. תחילת הקטע בצומת יהודה המכבי וסופו במחלף  2.3 -אורך הקטע הינו כ

 
 שלהלן:העבודה בחוזה זה כוללת בין השאר את העבודות 

  פרוק מעקות בטיחות 

 התקנת מעקות בטיחות חדשים 

 הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודה כולל תכנונם ואישורם 

 קרצוף וריבוד 

 צביעה ותמרור 

 פרוק והתקנת אבני שפה 

  200טיפול באנטי מפרץ בתחום הגשר שמעל כביש 

 
 

 העבודות הבאות  : בנוסף כוללות
 
 .עבודות  הכנה  ופירוק .1
 .עבודות  עפר .2
 .עבודות מצעים ותשתית .3
 .עבודות  אספלט .4
 .עבודות  ניקוז .5
 
 
 

 שלבי ביצוע של העבודה:
 

 תתבצע בשלושה שלבים  ההעבוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  פיתוח האתר – 40פרק 
 

של המפרט הבינמשרדי למעט בתתי פרקים  40כל העבודות בפרק זה יסתמכו על האמור בפרק 

 אחרת שם העדיפות תהיה למפרט שצויין באותו המקום. בהם צויין

 

 אבן שפה טרומה – 40.01.0640

  במפרט הבינמשרדי. 51.15.01העבודה תעשה כמפורט בסעיף 
 עבור היסוד והגב לש אבני השפה יהיה בטון מובא ולא בטון יבש.הבטון 

החומר, פינוי הפסולת, העבודה כוללת את אספקת אבני השפה, היסוד, החפירה ליסוד בכל סוגי 
חיתוך והתאמת אבני השפה למידות הנדרשות וכל עבודה נוספת הנדרשת לביצוע מלא של 

 העבודה.

 .המדידה לתשלום: לפי מטר אורך 

  וניקוזסלילה  – 51פרק 
 

למעט בתתי פרקים  של המפרט הבינמשרדי 51כל העבודות בפרק זה יסתמכו על האמור בפרק 

 אחרת שם העדיפות תהיה למפרט שצויין באותו המקום. בהם צויין

 

 

 עבודות הכנה ופירוק  01.51

 הערות כלליות:

כל עבודות ההריסה כוללות פינוי, הובלה וסילוק חומרים מיותרים מהאתר למקום שפיכה  .א

מאושר בהנחיית המפקח . הקבלן יידרש להציג בפני המזמין אסמכתאות לכך כי שפך את 

 הפסולת במקום שפך מאושר. 

כל ההיטלים, האגרות התשלומים אשר כרוכים בסילוק הפסולת למקום שפך מאושר יחולו  .ב

 קבלן, לא תשולם תוספת כלשהי בגין כך. על ה

סילוק ופינוי בכל מקרה של פרוק אלמנטים )כגון עמודי תאורה, תמרורים מעקות וכו'(  .ג

 .החומרים הינם באחריותו של הקבלן ועל חשבונו

 

 משטח בטון ואבן שפה בתחום הגשר ובסמוך לופרוק  09051.01.0
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מכאניים קטנים. אין לפגוע במיסעת הגשר. עם בצורה עדינה וזהירה עם כלים תעשה העבודה 

ויציג למפקח את  טרמ 50תחילת העבודה יעשה הקבלן חורי בדיקה/בורות בדיקת בכל 

 הממצאים. ביצוע הבורות/בדיקות כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

 במידה ויפגע איטום הגשר יש לתקן את האיטום.

 המדידה לתשלום: לפי מ"ר

 

 

 פרוק אבני שפה 51.01.0130

בני אול את פרוק אבני השפה בכל מקום שיורה המפקח. העבודה כוללת את פרוק העבודה תכל

 השפה כולל היסוד שלהן ופינוי החומר לאתר מאושר לפינוי פסולת בניין כולל תשלום כל האגרות

 .יםהנדרש ההיטלים

 המדידה לתשלום: לפי מטר אורך

 

 מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש פרוק ריצוף 51.01.0160

העבודה כוללת פרוק זהיר ועדין של  הריצוף הקיים במדרכת המילוט הקיימת. הפרוק יעשה בכל 

מקום בו הדבר נדרש לביצוע העבודה כולל לצורך התקנתו של מעקה הבטיחות החדש. העבודה 

העבודה את סילוק . כמו כן תכלול השלמת ותיקון המדרכה במקומות שנפגעו ע"י בטוןתכלול 

 ים.הנדרש וההיטלים הפסולת לאתר לפינוי פסולת בניין כולל תשלום כל האגרות

 המדידה לתשלום: לפי מ"ר

 

 ס"מ )הגבהה/הנמכה( של מכסה תא ביקורת. 30התאמת גובה עד  51.01.0190,0220

 ס"מ ביחס למצב הקיים. 30 -התאמה עד לגובה של +/

 במפרט הכללי. 51.03.07העבודה תעשה כמפורט בסעיף 

 המדידה לתשלום: לפי יחידה

 

51.01.0405 CLSM 

CLSM –  במפרט הכללי. כל הבחנ"מ בפרויקט יהי מסוג  51.04.11בחנ"מ יעשה כמפורט בסעיף

 מגפ"ס. 3.0-8.0בעל חוזק גבוה 

 המדידה לתשלום: לפי מ"ק.

CLSM  51.01.0415עבור מילוי החורים מפרוק המעקה יעשה במסגרת סעיף 

 

 בעמודי המעקה הקיימיםפרוק מעקות קיימים, הסרת עמודים וטיפול    0415,0410.51.01

 

 :העבודה כוללת

 פרוק קורת המעקה הקיים.  .א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מעל פני האספלט.חיתוך עמודי המעקה הקיים  .ב

ס"מ לפחות מתחת  40החדרת העמודים ע"י מכונה לנעיצת עמודים עד לעומק של  .ג

 ס"מ מתחת לפני האספלט(. 60הקיים ) לתחתית האספט

 סביב נקודת החדרת העמוד. לפחות ס"מ 10קידוח חור בקוטר  .ד

 ניקוי החור/קדח משאריות עפר או חומר גרנולרי. .ה

 בעל חוזק גבוה עד לפלס תחתית שכבות האספלט. CLSM -מילוי החור ב .ו

המתאים והידוקו באמצעות פטיש/כלי  12.5/19מילוי החור באספלט חם מסוג תא"צ  .ז

לקוטר החור. בתום ההידוק פני האספלט של מילוי החור יהיה כפני האספלט ליד 

 החור.

 

 

תכלול את כל הנזכר לעיל כולל כל הציוד ו לפי מ"א מעקההמדידה לתשלום: 

  , כלים, מכונות וכו'(CLSMוהחומרים )אספלט, 

 

 עבודות עפר  02.51

פינוי וסילוק של עודפי עפר לתר שפך מאושר כולל  וכל עבודות החפירה יכלול הערה כללית:

 תשלום כל האגרות וההיטלים.

 

 חפירה העמסה ופינוי פסולת – 51.02.0005

בסעיף זה יכלל פינוי פסולת הקיימת באתר שלא מעבודות הקבלן )לדוגמה צמגים, ברזלים, חלקי 

או פסולת שמקורה בעבודות  מכונות וכו'(. לא תכלל בסעיף זה פסולת שמקורה בעבודות הפרוקט

 הבניה/הקמה של הקבלן במסגרת העבודה.

 המפקח יהיה הפוסק היחיד איזה פסולת תכלל במסגרת סעיף זה ואיזה לא.

המדידה לתשלום: לפי מ"ק כולל הפינוי, העמסה, הסילוק, העברה לאתר שפך מאושר ותשלום כל 

 האגרות וההיטלים.

 

 הסדרי תנועה זמניים 13.51

 

 הרמטית בשטח סגורפירוק המעקה הקיים ועבודות הצבת מעקה חדש ואבני שפה, יעשו  עבודות

 .מעקה זמני רציף ע"י

במסגרת העבודה על הקבלן לתכנן ולאשר את הסדרי התנועה הזמניים להם הוא זקוק במסגרת 

 העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 האישור הינו מול המתכנן מטעם המזמין, מה

ההסדרים יעשו ע"י תרשימים המופיעים במדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים 

 בינעירוניות וכן ע"י תוכניות יעודיות שעל הקבלן לתכנן ולאשר.

הינו עורק  תנועה מרכזי המחבר בין חלקי העיר ומהווה יציאה  431יש לקחת בחשבון שכביש 

 טית של הכביש. ראשית מהעיר. בהתאם לזאת לא תתאפשר סגירה הרמ

 עבודות הקירצוף והריבוד יעשו ע" סגירת נתיבים במסגרת עבודות לילה בשעות מוגבלות.

להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים לשם כך יתשמש הקבלן בתרשימים המופיעים במדריך 

ובמידת הצורך ע"י תוכניות יעודיות שעל הקבלן לתכנן ולאשר. עגלות חץ וכן כל  בינעירוניות

 יזרים התמרור הנדרש להסדרים אלה כלול בהקצב.האב

 כמפורט:בגין העבודות ישולם  

 – ואישורם אצל המתכנן, המזמין ורשות התמרור עבור תכנון ההסדרים -

 .כלול בהקצב עבור ההסדרים

הקצב אשר יכלול את כל האביזרים הנדרשים  –עבור ביצוע ההסדרים  -

עקות בטיחות, נצנצים, סופגי לביצוע ההסדרים )צביעה וסימון, תמרורים, מ

 אנרגיה וכל אביזר נוסף הדרוש(.

רווח  12%בתוספת  ישולם כנגד קבלות – ופקחי תנועה עבור שוטרים בשכר -

 קבלן ראשי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 03/2021מס'  מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 3ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  3נספח ג' 
 431והרחבת כביש  200  -ו 3כבישים פרויקט ביצוע השלמות  -בקרת איכות

 בעיר מודיעין
 
 מבוא   1

נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת השינויים לחוזה המדף, עבור כל 

 שתוגדר לוקבלן זוכה בגזרת העבודה 

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן 

)להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך 

 הכולל המיועד להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט. 

הקבלן תהא אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת מובהר ומודגש כי בקרת האיכות מטעם 

הפרויקט לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת 

והארכת משך ביצוע ככל שיידרש. בקרת האיכות אחראית לביצוע בקרה על כל עבודות הקבלן, 

 -ה ותיקונים שנדרש לבצע ועודשהוגדרו תחת תכולת עבודתו, תחום אחריותו, עבודות אחזק

לרבות עבודות תיקון , שיקום, שינוי וכדומה לתשתיות התת קרקעיות בשכונה, מבנה הדרך 

 והאספלט הראשון.

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום 

למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם 

 בנושא בקרת איכות. 02בדגש לפרק 

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן 

 לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה.

איכות )כולל  מערכת האיכות כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת

ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי 

 ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

מערכת האיכות נועדה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי 

ן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכ

באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד 

 לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ותהיה על  הקבלןבלתי נפרד ממערך ק (, תהווה חלControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל  ISO 9000. המערכת תפעל על פי עקרונות חשבונו ובאחריותו

 .הדרישות הטכניות המפורטות בפרק זה

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מערכת הבטחת 

כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת ( ברמת הפרויקט אשר תשמש Assurance Qualityאיכות )

 האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה 

תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן ויאושרו על ידי 

 המזמין.

ים יכללו דרישות איכות כמוגדר מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונ

 במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל 

ודות הקבלן, שהוגדרו תחת תכולת שיידרש. בקרת האיכות אחראית לביצוע בקרה על כל עב

לרבות עבודות תיקון ,  -עבודתו, תחום אחריותו, עבודות אחזקה ותיקונים שנדרש לבצע ועוד

 .שיקום, שינוי וכדומה לתשתיות התת קרקעיות בשכונה, מבנה הדרך והאספלט הראשון

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה 

אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף 

הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך 

מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן . צוות האיכות של כל קבלן  הפרדה מוחלטת בין

שיזכה במכרז, בהתאם למסמכי המכרז, יהיו נפרדים מצוותי האיכות של יתר הקבלנים שיזכו 

 במסגרת מכרז זה ויפעלו בשטח השכונה.

ט הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול המערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויק

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראות כלל מסמכי 

ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן 

 כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 הגדרות 2

 כללי  2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות המוקנית 

להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי 

 המכרז. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

טרתה מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מ

לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו 

 והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם, התכניות , התקנים והמפרטים.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין אל מול  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 

ך בקרת האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת מער

 האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם 

 הקבלן.

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות 

 המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א . 

 מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט  2.6

 שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" .

ת בפרויקט. המערכת תסופק ע"י המזמין, מערכת אינטרנטית לניהול פעילות בקרת האיכו

כאשר תפעול המערכת, הכנסת כלל נתוני האיכות למערכת בהתאם למפורט בהמשך)בין 

 היתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו . 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מית להסמכת מעבדות או " מעבדה מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאו

מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים 

הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

 ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט.

 דד ראשימו  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט.

 מנהל הבטחת האיכות  2.9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מטעם החברה הכלכלית לפיתוח  ו/או מנהל הפרויקט מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט

 מודיעין. 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

התוכניות מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, 

 והמפרטים.

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, 

 ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח   3.1

ודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לו

 יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם עומדים   3.2

 בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר   3.3

 וגמר.המ

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות   3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

דיקות שלא עמדו בדרישות קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות ב  3.5

המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת 

 האיכות של הקבלן.

 ליווי תהליך מסירת העבודה   3.6

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך 

הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות  3ניסיון מצטבר מוכח של 

ים, ריצוף, תאורה, גינון וכלל העבודות המפורטות בפרויקט זה )כבישים, קירות, שצ"פ

 במסמכי המכרז(  . 

החברה שתמונה על ידי הקבלן תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי 

 ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה לפרויקט זה .

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ובקר/בקרי שטח נוספים  מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות

 בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. תנאי לאישור מנהל 

איכות בפרויקט אחד לפחות, בסוג, תקציב והיקף בקרת איכות בפרויקט הינו כי ביצע בקרת 

 עבודות הדומה לעבודות המבוצעות בפרויקט זה.

 בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. 

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה 

ך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם בפרויקט וכן מודד מוסמ

 לדרישות מסמכי החוזה. 

מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש לפני  

 מינויים ,מודגש בזאת כי הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

ל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כ

הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה 

 המתוכנן ע"י הקבלן. 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות  1טבלה מס'   4.4

 בקרת האיכות .

ב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל פסילת מועמד/חברה שיוצע על ידי הקבלן תחיי

דרישה של תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט של המזמין 

רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל 

לקבלן הקבלן למלא אחר הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה 

 זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 

1 

 

שנים לפחות  5מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

בעבודות כבישים, סלילה ,תשתיות ועבודות בטון 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות  3מתוכם עסק 

בעבודות כבישים ותשתיות ומתוכם בפרויקט אחד 

לפחות בהיקף, סוג עבודות ותקציב זהה או גדול 

 מפרויקט המפורט במסמכי המכרז. 

 מב"א

 בזמן ביצוע 1

עבודות עפר, 

מצעים, סלילת 

 אספלט וצבע

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

בקר עבודות עפר 

 וסלילה 

בזמן ביצוע  1

 עבודות בטון

 

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות בטון נשוא פרויקט זה מתוכם  

 לפחות שנה בנושא בקרת איכות.

 בקר עבודות בטון

בכל תקופת   1

ביצוע עבודות 

שצ"פים 

/ריצוף/ריהוט 

 דרך, ריהוט חוץ

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות מהסוג הנ"ל ולפחות שנה בנושא 

 בקרת איכות .

בקר לעבודות שצ"פים 

ריהוט דרך, ריהוט חוץ, 

 ריצוף 

בכל אחד  1

משלבי עבודות 

חשמל ותאורה, 

תקשורת, עיר 

 חכמה ורמזור

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות 

 מבא"ת לעבודות חשמל 

בכל אחד  1

משלבי עבודות 

 חשמל ותאורה

בעבודות שנים לפחות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

 נוף מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות.
מבא"ת לעבודות גינון 

 ונוף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 3מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות   1

 מוסמךמודד  בפרויקטי עבודות תשתית ,פיתוח ובעבודות בנייה

 

הטבלה מפרטת את כוח האדם הנדרש מכל קבלן זוכה במכרז , בתחום עבודתו בשכונה, 

 ובנפרד מיתר הקבלנים שעובדים בשכונה.

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הבטחת 

האיכות ומנהל הפרויקט. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הבטחת האיכות ומנהל 

 1הפרויקט, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים. 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה  1שרה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המ

  אחרת. צויןובמשרה מלאה באתר אלא אם 

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תיבחן 

האפשרות כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה )בהתאם 

 דת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. לניסיון ואיכות עבו

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את 

ובהתאם  1כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

וכל זאת ללא להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א 

 תשלום נוסף לקבלן. 

מודגש בזאת כי בכל עבודות סלילת אספלט בפרויקט יהיה בקר איכות ייעודי לעבודות 

 אספלט צמוד באתר ,הן בעבודות יום והן בעבודות לילה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

מנהל בקרת האיכות את מסמכי יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות  14

 תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי  3 -המסמכים ימסרו ב 

תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. 

שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה 

וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת 

 הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

ל אחד מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכ

משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל 

אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט, בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה 

עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות 

 במסמכי ההסכם .

ים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של בנהל

הפרויקט כגון יועץ תכן מבנה כבישים, קונסטרוקציה, חשמל, מערכות איטום, תשתיות, נוף 

וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב 

 עיות בפרויקט. היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצו

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות 

תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת 

פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את 

הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה",  העבודה

יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן 

 העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:  5.1

 י של הפרויקט.תיאור כלל 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל

פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של 

 הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

  ,כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של צוות פירוט

 ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(. 

  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי

 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 
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  העבודה הכוללים:נהלי בקרה לכל אחד מתחומי 

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי  .1

העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה 

 המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  .2

בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל פירוט נקודות  .3

 גורמים משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 פירוט דרגות חומרה. .1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. .2

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. .3

 נוהלי בקרה למדידות. .4

  פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג

 ותדירות הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין

שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת 

 ח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.פיקו-הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן

  ,פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר

 טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 

 שינויים במסמכי האיכות   5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר 

נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או 

גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי 

 ב אל מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט לפני יישומו. יוגש לאישור מראש ובכת

 בקרת מסמכים ומידע  5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך כולל 

לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של  תוכניות לביצוע, הקבלן יוודא הפצת המסמך
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העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית 

 האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של 

ינים באתר בכל עת. עותקים של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמ

יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות 

ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר 

גישה מידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא 

 ניים.עדכ

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי 

 יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי 5.4.1

 בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי

 .הקבלן שיכין האיכות

 המוקדמת הבקרה נושאי 5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב

 ונהלי ההסכם, תכניות, תקנים, מיפרטים  דרישות של ולימוד קריאה 

בחינה של דרישות  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה

לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי עבודה ואיכות 

 המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 לאתר )ריצוף  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

ספלט,  מפעלי בטון, מתקני משחקים, ואבן שפה/גן , מחצבה ומפעל א

 איטום וכו'(.

 לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 

 המפרטים.

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע 5.4.3

 יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע
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ניסוי או  קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים

 .הנדרשת האיכות להשגת ניסוי, עד קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע לחייב

 מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות 72 לפחות האיכות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך  בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת

 תחום ,בקר של הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי ) מב"א

, יועץ בתחום המשנה  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה

הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי 5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע 

ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את 

 הנתונים הבאים:

 .רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי 

 או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים \אלמנטים, ציוד ו

 או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\לאלמנטים ו

 .ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט 

  קטע הניסוי.שיטת הביצוע של 

 .כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי 

  ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית

 אליהם.

 .שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע 

 .מסקנות מקטע הניסוי 

 או הועלתה סברה שתתרחש במהלך \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 למנעה.הביצוע והאופן בה ניתן יהיה 

 אישור 5.4.6
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 ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי 5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים מחוץ 

לאתר וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית 

האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של 

ייעודים לכל סוג הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי הבקרה ה

פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, 

חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מפעלי אספלט ובטון, 

 מחצבות, בתי מלאכה וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת  5.5.2

 בפרויקט בנושא בקרת איכות. ביצוע פיקוח צמוד 

  ,ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת

כולל קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל במערכת 

 ממוחשבת .

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

  הביצוע השונים, בדיקות בטון, בדיקת קרקע הפעלת מעבדות בתחומי

לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית, מיון לכל סוגי החומרים 

בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות 

 במסמכי החוזה.

  בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל סוגי המדידות  –ביצוע בקרת מדידה

ות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ובדיקה כי כמות המדיד

ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של העבודה בהתאם לדרישות 

התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את דרישות מסמכי 

 העבודה והתוכניות.

  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול

טה והזנת כל תוצאות פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קלי

הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט 

למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה 

ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום 

מסודר של כל תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות 
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ידות, והכנת דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם המעבדתיות והמד

 לדרישות מסמכי ההסכם. 

  למנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקטדיווח שוטף. 

 .)הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה 

  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות 5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב 

פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה 

בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה המתקנת הנדרשת, הפעולה לסגירת אי 

ים ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננ

והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים 

למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי 

העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על 

 מנת להימנע מחזרה על אי התאמות וכו'. 

אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי  אי ההתאמה של

 ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  – 1אי התאמה מדרגה 

 ללא התערבות נציגי המזמין .עיבוד חוזר או תיקון, 

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או  – 2אי התאמה מדרגה 

בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח 

 בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע – 3אי התאמה מדרגה 

. אי 2ות ברמה של אי התאמה מדרגה מחדש או סדרה מתמשכת של חריג

 התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הבטחת 

האיכות ומנהל הפרויקט בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו  3-ו 2הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

 במיידי.
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בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה 

)ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו 

 האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

וצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות ת

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה 

 מתקנת". הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

 הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו

 תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה 

הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים 

רשאי מב"א  1-2לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי התאמה מדרגות 

 ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום עם הבטחת האיכות.להחליט על דרך הטיפול 

 תיעוד אי התאמות 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי 

מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות 

ר המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימס

ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את הפרוט של 

כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות 

פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

ין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי מסמכי התיעוד יכללו, ב

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה 

ידי הקבלן במרוכז -דו, ינוהלו וידווחו אף הן עלמתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתוע

 עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 נקודות בדיקה  5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת -נקודות

 הערכות מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות -הודעה על קיומה של נקודת

 שעות לפני התרחשותה החזויה. 48פחות ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם 

 הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה  4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

האיכות המוגשת נקודות הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת 

בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום 

 עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נקודות 

 הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה.

 

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן -קודותנ

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת  48להודיע לנציג המזמין על התרחשותן 

 החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

ה נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינ

של נציגי המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה 

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע 

, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, 3בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 וכיו"ב.

קוח עליון, המחייבים גם זימון לפי-חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל 

הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות 

דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות ולמנהל הפרויקט בהתרעה 

ניינית. בין יתר נקודות העצירה שעות לפחות לפי קיום הפעילות הע 72של 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן  4לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן 

ריצוף, נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הבטחת בתחומים הנוספים )איטום, 

 האיכות ומנהל הפרויקט ועל פי דרישתם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל 

אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל 

יכות ומנהל הפרויקט האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הבטחת הא

לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות 

 לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 
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דיון ראשון 

 בפרויקט
 

+ + + + + + 

 

ביצוע קטע 

מבחן לכל 

  פעילות

+ + +   + 

 

התאמה -אי

 3מרמת חומרה 
 

+ + + + + + 

2 
עבודות עפר, 

 פיתוח וסלילה
    

  
 

 

על פי המפרט 

הכללי לעבודות 

בנייה להלן: 

"הספר הכחול") 

בהוצאת הועדה 

הבינמשרדית 

המשותפת 

למשרד 

הביטחון מע"צ 

ומשרד השיכון 

בנוסחן 

המעודכן, 

ותקנות 

+ +   

+  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הבטיחות 

בעבודה בניה 

בנוסחן  1988

 המעודכן(.

אופני המדידה 

ותכולת 

המחירים 

המצורפים 

למפרטים 

 הכלליים.

        בטוןעבודות  3

 

על פי המפרט 

הכללי לעבודות 

בנייה (להלן: 

"הספר הכחול") 

בהוצאת הועדה 

הבינמשרדית 

המשותפת 

למשרדהביטחון 

מע"צ ומשרד 

השיכון בנוסחן 

המעודכן, 

ותקנות 

הבטיחות 

בעבודה בניה 

בנוסחן  1988

 המעודכן

אופני המדידה 

ותכולת 

המחירים 

המצורפים 

למפרטים 

+ +   

  

 



176 

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הכלליים.

        אדריכלות 5

 

לפני תחילת 

  ביצוע ריצוף
+  + 

  

 

 

בתחילת ביצוע 

  חיפוי אבן
+  + 

  

 

 

בהתאם 

להנחיות מנהל 

הפרויקט 

 ומסמכי ההסכם
 

+   

  

 

        חשמל 6

 

בהתאם 

להנחיות מנהל 

הפרויקט 

ומסמכי ההסכם 

 ובין היתר

     +  

 

לפני תחילת 

עבודות לעמודי 

 תאורה

לפני תחילת 

עבודה 

למרכזיות 

 תאורה

 +   

 + 

 

 

אישור התקנת 

 שרוולים
+ 

   

  

 

 
 +אישור התקנת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות 

באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור 

המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג 

 העבודה ומיקומה.

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א 

של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. 

 הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח 

 יון.העל

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

 גופי תאורה

 

בדיקה ואישור 

סופי למערכות 

 חשמל

 +   

  

+ 

        איטום 7

 

בהתאם לפרטי 

איטום 

  בתוכניות

+ 

  

  

+ 

        גינון ונוף 8

 

אישור עצים, 

ציוד ומערכת 

לפני אספקה 

כולל לאתר, 

 אישור יועץ נוף

 +  + 

  

+ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, 

הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם 

 נפתרו.

 ישיבות שבועיות 5.5.8

קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות 

לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל 

הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים וזימון מתכננים או גורמים 

 נוספים בפרויקט. 

כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה 

 שעות. 24ראש של מ

 קבלה בדיקות 5.5.9

 את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב

 למזמין. המוגמר המוצר

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות 

החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו 

 מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 תוך ושנעש הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי

 במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר

 כל את יכללו הקבלה בדיקות .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש

כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות 

 האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות

 מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  ט.ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 .רשימת אי התאמות והליך סגירתן 

  כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי

 העבודה בפרויקט.

   התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות

 אחריות , מספרי מוצרים וכדומה. 

( וכן  PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 מסמכי מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 דוחות בקרת איכות של הקבלן  5.6

דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת אינטרנטית של המזמין אשר תתופעל ותתוחזק ע"י 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על 

דו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף ה

 בדרישות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 דוחות חודשיים 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר 

נעשו בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות 

 דה: בעבו

  תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות

 אשר הסתיימו.

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  ,שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף

 קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

 (, תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר  

תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך 

משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח 

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

  לעבודה. תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל

  פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות 

 ע באתר לליקויים תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצ

 שנתגלו.

   לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך 

 

 מערכת מידע לפרויקט 6

 כללי    6.1

בפרויקט תופעל מערכת אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם המזמין. המערכת תשמש 

לביצוע ומעקב אחר התהליכים הקשורים לנושאי ניהול האיכות. המערכת תשמש לניהול 

האיכות בפרויקט במשך שלבי הביצוע השונים ובהתאמה לפרוגרמת האיכות שנקבעה 

ל צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לפרויקט. על הקבלן )באמצעות כוח האדם ש

לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון 

 שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

מודגש בזאת כי תפעול המערכת ממוחשבת, הזנת כלל נתוני האיכות למערכת וטעינת 

יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו,  -כמפורט להלן  -רשים למערכת המסמכים הנד

 באחריותו ועל חשבונו.

 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 ניהול המידע ותהליכי האיכות במערכת כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

  הגדרה של פרטי הפרויקט, עץ המבנה, האלמנטים והפעילויות הנדרשות לביצוע

 השלמת הפרויקט.לצורך 

 .הגדרת המפרטים החלים בפרויקט והדרישות עבור כל סוג חומר ובדיקה 

  קליטה של נהלי הביצוע והבקרה שיכללו בין היתר את מסמכי הנוהל עבור כל סוג

 עבודה, רשימות תיוג, הגדרת כמויות וסוגי בדיקות ומדידות נדרשות. 

 .הזמנות בדיקות מעבדה 

  הבקרה המוקדמת.ניהול ותיעוד תהליכי 

 .ניהול ותיעוד תהליכי הבקרה השוטפת 

 .תיעוד של המסמכים והתכתובת בפרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .תיעוד הדוחות השוטפים, הדוחות התקופתיים ותיקי המסירה 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת 

כניות, אישורי ספקים וקבלני משנה, לניהול האיכות הכוללים בין היתר, ולא רק, מעקב תו

 אישורי מוצרים וחומרים, ביצוע קטעי מבחן וניהול הסמכות של צוותים,

ציוד ושיטות ביצוע, קליטת תוצאות הבדיקות והמדידות והקלדתן לתוכנה, תיעוד תעודות  

הבדיקה ומסמכי המדידה, ניהול רשימות התיוג, ניהול ומעקב אחר הטיפול באי התאמות, 

וד ומעקב אחר סיורי פיקוח עליון והשלמת ההנחיות שניתנו בסיורים אלו הכל בהתאם תיע

לטפסים הייעודיים הקיימים במערכת הממוחשבת. כמו כן יעשה שימוש במערכת לצורך 

תיוק של יתר המסמכים הרלוונטיים הכוללים סיכומי ישיבות באתר ומחוצה לו, הנחיות 

, דוחות שוטפים וכן כל יתר המסמכים, התמונות, שונות המתקבלות מהמזמין והמתכננים

 הקבצים והטפסים הקשורים לפרויקט.

על הקבלן לוודא כי המידע במערכת מעודכן באופן שוטף וכי אין חוסרי נתונים, תוצאות או 

 מסמכים נדרשים במערכת. 

 

 הקמת הפרויקט במערכת:  6.3

פרטים המחייבים על הקבלן לוודא כי המפרטים המוטמעים במערכת תואמים את המ

על  –המוגדרים בחוזה הפרויקט. במקרה בו נדרש שינוי או תוספת או גריעה של סעיפים 

 הקבלן לפנות בכתב לתמיכה הטכנית של התוכנה לצורך ביצוע התאמות אלו.

לפני תחילת העבודות בפרויקט, על הקבלן להגדיר עץ מבנים לפרויקט באופן שיפרט כל 

וכננים לביצוע בהתאמה לתכנון הפרויקט. על הקבלן להעביר האלמנטים והפעילויות המת

את עץ המבנים שהוגדר על ידו לצוות התמיכה הטכנית של המזמין לצורך קליטת נתוני 

הפרויקט במערכת. לאחר קליטת הנתונים במערכת הממוחשבת ,על הקבלן לוודא כי עץ 

גי הפעילויות הנדרשות המבנים תואם את האלמנטים המתוכננים וכולל התייחסות לכל סו

 לביצוע בפרויקט. 

 הקבלן יתייק בספריות המערכת את הנהלים המאושרים לפרויקט.

על הקבלן לוודא כי כל הטפסים הדיגיטליים המשמשים לצורך ניהול האיכות במערכת 

הממוחשבת, והכוללים בין היתר את ניהול הזמנות הבדיקות, אי ההתאמות, תוצאות 

 המדידות תואמים את הנהלים והדרישות המוגדרים בחוזה.הבדיקות ותוצאות 

על הקבלן להעביר לצוות התמיכה הטכנית של המזמין את רשימות התיוג המאושרות לצורך 

הגדרתן במערכת. על הקבלן לוודא כי כלל רשימות התיוג הוגדרו במערכת בהתאם לנוהל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הממוחשבת ישמשו לצורך המאושר. טפסי רשימות התיוג הדיגיטליים המוגדרים במערכת 

 ניהול בקרת האיכות השוטפת.

על הקבלן להגדיר במערכת הממוחשבת את כל אנשי הקשר הרלוונטיים לפרויקט, כולל 

 שיוך לחברה ופרטי התקשרות כגון דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

 בקרה מוקדמת.  6.4

נותני הקבלן ישתמש במערכת הממוחשבת לצורך תיעוד של פרטי הספקים, היצרנים ו

השירותים השונים הנוטלים חלק בפרויקט. תהליך אישור הגורמים המעורבים יבוצע 

באמצעות טפסים ייעודיים במערכת ויכלול פירוט של הגוף מספק השירות, אנשי הקשר 

ופרטי ההתקשרות. תהליך האישור יכלול צירוף של מסמכים נדרשים כגון הסמכות ותווי 

כלול התהליך הגדרה של תאריכי תחילת תוקף האישור תקן וטעינתם למערכת. כמו כן י

 וסיום תוקף האישור עבור כל ספק, יצרן או נותן שירות. 

הקבלן יזין למערכת הממוחשבת את כל נתוני החומרים והמוצרים בהם יעשה שימוש 

במסגרת הפרויקט. תהליך אישורי החומרים והמוצרים ינוהל באמצעות טפסים ייעודיים 

הממוחשבת ויכלול הזנה של פרטי החברה המספקת, פרטי המוצר ו/או החומר במערכת 

המסופקים, העתקי מסמכים הכוללים אישורי עמידה בדרישות, תווי תקן והסמכות, 

 והגדרה של טווח התאריכים בהם קיים תוקף לאישורים אלו.

ויוודא כי הקבלן יתעד את ביצוע קטעי הניסוי באמצעות טופס ייעודי במערכת הממוחשבת 

 כל הפרטים הנדרשים הכוללים תיאור של הביצוע, תמונות ואישורים מוזנים למערכת.

הקבלן ינהל את תהליך הזמנת הבדיקות המוקדמות לחומרים ולמוצרים באמצעות המערכת 

הממוחשבת. הקבלן יתעד את תוצאות הבדיקות במערכת באופן שיכלול את הערכים 

קים מתעודות הבדיקה הרשמיות. התהליך יתבצע שהתקבלו בכל בדיקה ובנוסף עות

באמצעות ממשק ניהול הבדיקות הייעודי הקיים בתוכנה כך שיתאפשר שימוש בנתונים 

 שהתקבלו מבדיקות אלו במהלך ביצוע הבקרה השוטפת.

 בקרה שוטפת:  6.5

 בדיקות מעבדה:

מועסקות הקבלן יבצע ניהול ומעקב אחר הזמנות הבדיקות וביצוע הבדיקות ע"י המעבדות ה

בפרויקט. התהליך יתבצע באמצעות ממשק ניהול הבדיקות הייעודי הקיים בתוכנה. תיעוד 

 הבדיקות יכלול את הפרטים והתהליכים הבאים:

 תאריך הזמנת הבדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תאריך ביצוע הבדיקה בפועל.

 פרטי הספק / היצרן ומבצע העבודה.

 פרטי החומר / המוצר הנבדק וקישור לסעיף במפרט.

 קה הנדרשת.שם הבדי

 קישור לאלמנט במערכת המבנים עבורו מבוצעת הבדיקה.

 קישור לתעודת ייחוס במידה וקיימת.

הקלדת תוצאות הבדיקות לאחר קבלתן מהמעבדה לטופס ייעודי במערכת הממוחשבת. 

 בהתאמה לסוג הבדיקה.

סריקה והצמדה של תעודות הבדיקה הרשמיות של המעבדה, להזמנת הבדיקה שבוצעה 

 כת הממוחשבת.במער

על הקבלן לוודא כי פרטי הבדיקות, תוצאות הבדיקות והנתונים הקשורים אליהן מעודכנים 

בכל עת במערכת. על הקבלן לוודא כי נציג המעבדה כולל את מספר ההזמנה ממערכת 

האיכות בדו"ח הבדיקה. תהליך הזמנת הבדיקות באמצעות המערכת והקלדת התוצאות 

 בוצע על ידי הקבלן או מי מטעמו, על חשבונו ובאחריותו.ושיוך תעודות הבדיקה י

על הקבלן לוודא כי שינויים במיקום ביצוע הבדיקה, היקף או נפח האלמנט הנבדק, תאריכי  

הביצוע, כמות וסוג הבדיקות המוזמנות, יעודכנו במערכת הממוחשבת טרם יציאת המעבדה 

נה, על הקבלן להודיע טלפונית למעבדה לביצוע הבדיקות בפועל. בנוסף לעדכון הפרטים בתוכ

 שלגביה חל השינוי על ביצוע שינוי בהזמנה.

 רשימות תיוג:  6.6

הקבלן ינהל ויתעד את כל רשימות התיוג שנקבעו לפרויקט באמצעות המערכת הממוחשבת. 

התיעוד יתבצע על גבי טפסים דיגיטליים שהוגדרו בשלב ההקמה. במידה וטופס מסוים אינו 

ממוחשבת יעביר הקבלן איפיון של הטופס המבוקש לתמיכה הטכנית של קיים במערכת ה

המערכת. עד לעדכון הטופס הנדרש במערכת יהיה על הקבלן להשתמש בטופס נייר ידני 

 לצורך תיעוד הביצוע בהתאם לנוהל ולעדכן את המערכת לאחר השלמת הטופס בתוכנה. 

 הטפסים הדיגיטליים יכללו את הפרטים הבאים:  6.7

 הנוהל / רשימת התיוג.שם 

 תאריך פתיחת הרשימה.

 קישור לאלמנט במערכת הממוחשבת עבורו מבוצע הנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פרטי הספק / היצרן, סוג המוצר/ים המסופקים ומבצע העבודה.

 שלבי הבקרה בהתאמה לנוהל המאושר.

 קישור לתעודות בדיקה שבוצעו במסגרת הנוהל.

 קישור לתוכניות האלמנט עבורו מבוצע הנוהל. 

 קישור למסמכים נוספים )תמונות, תעודות, סריקות וכו'(.

 .As-Madeקישור לקובץ מדידות 

באחריות הקבלן לוודא כי רשימות התיוג מוזנות באופן שוטף למערכת וכוללות את כל 

דפי מדידה, תמונות  הנתונים הנדרשים. כל מסמכי העדות הרלוונטיים )לדוגמא: בדיקות,

 וכו'( יקושרו לרשימת התיוג מערכת הממוחשבת. 

 אי התאמות  6.8

הקבלן ינהל את אי ההתאמות באמצעות טופס ייעודי במערכת הממוחשבת הכולל תיאור של 

אי ההתאמה והתייחסות פרטנית לכל שלב משלבי הטיפול בה עד לסגירתה. טופס אי 

 ההתאמה כולל את הפרטים הבאים:

 התאמה.מספר אי 

 חומרת אי ההתאמה.

 שמו ותפקידו של המדווח על אי ההתאמה.

 תאריך ביצוע, תאריך גילוי ותאריך סגירה משוער.

 נושא אי ההתאמה ופרטים מלאים על מהות הכשל שהתגלה.

 קטגוריית אי ההתאמה.

 סעיף במפרט / תקן / תכנית / מיפרט מיוחד.

 גורם אחראי לליקוי.

 רכת המבנים בפרויקט.קישור למבנה רלוונטי ממע

 קישור לקבצים ותמונות הנדרשים לצורך תיעוד אי ההתאמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיאור של שלבי הטיפול, כולל תאריך פתיחת השלב, הגורם המטפל וסטטוס הטיפול.

 תאריך סגירת אי ההתאמה.

על הקבלן לוודא כי כל התהליך הקשור לפתיחת אי ההתאמה, הפעולה המתקנת, ביצוע 

מתועד במערכת הממוחשבת. על הקבלן לצרף את כל המסמכים התיקון והסגירה 

הרלוונטיים לאי ההתאמה לכל שלב משלבי הטיפול )דוגמת: תמונות, הנחיות מתכנן 

 לתיקון, סקיצה לתיקון, תעודות בדיקה מקוריות / חוזרות, מדידות וכו'(.

 נקודות בדיקה ועצירה  6.9

טפסים ייעודיים במערכת. הטפסים  הקבלן ינהל תהליך נקודות העצירה והבדיקה באמצעות

יכילו את המידע הנדרש עבור נקודות העצירה או הבדיקה ויקושרו לדוחות המתאימים 

המעידים על קיום כל התנאים להשלמת הדרישות. המידע בטפסים יכלול את הפרטים 

 הבאים:

 פרטי האלמנט / מבנה עבורו הוגדרה נקודת העצירה / בדיקה.

 לאלמנטים המתאימים בעץ המבנים.קישור הטופס 

אישור על עמידת תהליך ביצוע האלמנט בכל דרישות הבקרה המוקדמת, כולל אישורי 

 הספקים והחומרים וביצוע קטעי ניסוי.

 אישור על השלמת בדיקות המעבדה והמדידות.

 אישור על העדר אי התאמות פתוחות.

 ור המבנה / האלמנט.אישור על השלמת כל רשימות התיוג לעבודות שבוצעו עב

 שם המאשר ותפקידו.

 תאריך האישור.

 ניהול מסמכי הפרויקט:  6.10

על הקבלן לוודא כי כל המסמכים והתכתובת הרשמית הנוגעת לניהול האיכות בפרויקט 

מתועדת במערכת הממוחשבת. על הקבלן לתייק את מסמכי האיכות באמצעות שימוש 

כל סוג טופס את הפרטים הנדרשים  בטפסים ייעודיים הקיימים במערכת ולמלא עבור

 הכוללים בין היתר:

 סוג המסמך.

 תאריך הפקת המסמך.
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 ספרור גרסה.

 גורם מטפל.

 סטטוס המסמך.

 קישור המסמך לאלמנטים בעץ המבנים.

טעינה וקישור לקבצים סרוקים, תמונות וכו' הנדרשים לצורך אשרור המסמך והפקתו 

 כדוח.

לצורך אישורי האיכות, הדוחות השוטפים, הדוחות  יובהר כי על כל המסמכים הנדרשים

התקופתיים והפקת תיקי המסירה להיות מתועדים בצורה זו במערכת בצירוף כל הקבצים 

הרלוונטיים. מסמכים אלו כוללים בין היתר תיעוד של סיורי פיקוח עליון, הנחיות מתכננים, 

רשמיות, דוחות שוטפים ((, תכתובות RFIסיכומי ישיבות, בקשות שינוי בקשות מידע 

ותקופתיים וכל סוג מסמך הנדרש על פי הנהלים או עשוי לשמש כמקור מידע לבחינת עמידת 

 תהליכי הביצוע והאיכות בדרישות הפרויקט.

בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון גרסאות רציף של 

 התוכניות במערכת הממוחשבת.

 מסמכים: הפקת דוחות והעתקי  6.11

על הקבלן להפיק את הדוחות הנדרשים מהמערכת הממוחשבת, בצירוף ריכוזי מסמכים 

 וטפסים כפי שיוגדרו במסמכי החוזה. דוחות אלו כוללים בין היתר:

 דוח הזמנות בדיקות ותוצאות בדיקות, בצירוף העתקים של תעודות בדיקות המעבדה.

 אי ההתאמה, תמונות ומסמכים נלווים.דו"ח אי התאמות הכולל את שלבי הטיפול, טפסי 

 דו"ח רשימות תיוג הכולל את טופס הרשימה החתום כנדרש.

 דו"ח מעקב אחר השלמת הנחיות סיורי פיקוח עליון והערות מתכננים.

על הקבלן לוודא כי הוגדרו עבורו הדוחות הנדרשים להפקה באופן שוטף, ויפנה לתמיכה 

להגדיר דוחות נוספים. המשתמשים מטעם הקבלן הטכנית של המזמין במקרים בהם נדרש 

 יהיו אחראים על הפקת הדוחות הנדרשים באופן שוטף ועל העברתם לגורמים בפרויקט.

 הדרכה על השימוש בתוכנה:  6.12
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על נציגי הקבלן המשתמשים במערכת הממוחשבת חלה חובה להשתתף במפגשי ההדרכה. 

רים בשימוש במערכת הממוחשבת הקבלן ימנה איש קשר מטעמו שירכז את הנושאים הקשו

מול צוות התמיכה הטכנית של המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל 

 נתוני הפרויקט למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט . 

 במסגרת ההדרכה יבוצעו הפעילויות הבאות:

 רישום המשתמשים ומסירת פרטי כניסה למערכת הממוחשבת.

 של חלקי המערכת והשימוש בטפסים השונים.סקירה כללית 

 הדרכה על אופן הזנת המידע למערכת הממוחשבת, קישור מסמכים וטעינת קבצים.

 הגדרות עץ מבנים, אלמנטים ופעילויות.

 הפקת דוחות ומסמכים מהמערכת הממוחשבת.

ההדרכה תתבצע באופן מרוכז לכלל המשתמשים מטעם הקבלן ונציגי בקרת האיכות 

על הקבלן לוודא כי כל המשתמשים מטעמו נוכחים במפגשי ההדרכה שיקבעו מטעמו, 

 בתיאום עם איש הקשר מטעמו.

שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד תפעול  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 המערכת הממוחשבת בפרויקט.

בתפעול המערכת במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי אחד מאנשיו בפרויקט יתקשה 

שעות הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון  20הממוחשבת, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל 

 /שעת עבודה ללא מע"מ. ₪ 220החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 פניות למרכז התמיכה הטכנית:  6.13

נית בכל על הקבלן, באמצעות איש הקשר שמונה מטעמו לפנות אל מרכז התמיכה הטכ

מקרה של תקלה או בעיה בשימוש בתוכנה. פניות למרכז התמיכה יעשו בכתב באופן שיפרט 

 את מהות הפניה ואת דחיפות הטיפול הנדרש. 

 תנאי שימוש בתוכנה  6.14

 שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: 

בלן ניתנת ( בע"מ היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה. לק2014חברת קיו. איי. אונליין )

רשות שימוש בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא. התוכנה 

ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם. אין התוכנה באה במקום כישוריו 

המקצועיים של הקבלן ו/או האנשים הפועלים מטעמו. השימוש בתוכנה וביצועיה )שעשויים 

ונים( וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות להשתנות במהלך העדכ
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( בע"מ אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות 2014הקבלן ובפיקוחו בלבד. קיו. איי. אונליין )

השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך. המשתמש מוותר 

יון לתוכנה ניתן להעברה רק במסגרת השרות על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. הריש

לתוכנה. ברור לקבלן שהתוכנה שרכש הינה "תוכנת מדף" ושבמקרים מסוימים, התוכנה 

ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו 

בע"מ תפעל לתיקון ( 2014והוא מוותר על כל טענה לחברה בעניין זה. קיו. איי. אונליין )

תקלות/שגיאות בנות שחזור במהירות האפשרית או לחילופין תציע דרך לעקיפתן. בכל 

מקרה, תיקונים ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק למשתמשים הנמצאים בשירות בעת הפצת 

( בע"מ אינה אחראית להעדר וירוסים במחשבי הקבלן, 2014העדכון. קיו. איי. אונליין )

ברשת הלקוח או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים או  בעיות בחומרה,

תיקונים. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה או עיכוב 

( בע"מ אינה מתחייבת להתאמת גרסאות 2014בהתקנת עדכון לתוכנה. קיו. איי. אונליין )

 או מערכות הפעלה מתקדמות. \ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת עבודה מתקדמים ו

יובהר כי התוכנה המסופקת הינה אינטרנטית וכי ביצועיה תלויים ישירות בקיומו של חיבור 

אינטרנט בפס רחב הפועל בצורה תקינה. על הקבלן לוודא כי במחשבים וההתקנים 

המשמשים לצורך הפעלת התוכנה קיים חיבור לקו אינטרנט מהיר שיאפשר הורדת מידע 

לפחות. חברת קיו. איי.  MB\s 2לפחות והעלאת מידע בקצב של  MB\s 20ת של במהירו

( בע"מ לא תהיה אחראית לשיבושים בהפעלת התוכנה במקרים בהם לא 2014אונליין )

 תתקיים דרישה זו.

 בדיקות מעבדה ומדידות 7

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות  7.1

" על ידי הרשות הלאומית  תהיה " מעבדה מוסמכת  הקבלן המעבדה שתפעל בשירות

להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר 

והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת 

 מהמעבדות ברשימת המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה.

אין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם הרשות הלאומית לא תבצע כל בדיקה ש הקבלן מעבדת 

להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה 

שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע 

תותר בדיקה אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, 

 על ידי גורמים אחרים.
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ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית 

 להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י 

 חת האיכות. מנהל הפרויקט/מנהל הבט

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו 

באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים 

הנדרשים לביצוע הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי 

 העבודה של המעבדה .

מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה "מנהל המעבדה/

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים 

 בכל הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת 

 האיכות.

 קותדיגום ובדי  7.2

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה 

המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או 

בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או 

 אצווה.

ודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות מערך בקרת האיכות יו

לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או 

תקן אחר. היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן 

 הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. אחר( יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל 

 ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש.

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות 

 עות על ליקויים או אי התאמות.בדיקות המצבי

 תוכנית ושכיחות הבדיקות  7.3

בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים והמוצרים השונים  הקבלן יכין תוכנית

ולבדיקת טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה 
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לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, 

 מפרטים ובתקנים הענייניים.

ם אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות כאשר המפרטים או התקני

נדרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות 

 לשכיחות המוצעת. 

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה 

ט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויק

 הנדרשת 

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג 

 הבטחת האיכות.

 ניתוח תוצאות ובדיקות  7.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן 

 דרישות התקנים והמפרטים הענייניים. שוטף, ויבחן את עמידתם ב

מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון תרשימי 

בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב 

 התהוותן.

להכוונת  בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים,

התאמה לתקנים -התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

 ולמפרטים הענייניים.

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט 

פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי  מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל 

 המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי 

 בקרת האיכות של הפרויקט.
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כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד מדידות ביחד עם צוות המודדים מטעם מערך 

 הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 נוהלי ביצוע מדידות  8.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם לדרישות 

מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, 

 ודות הבנייה והסלילה .מיקום במרחב וסטיות מותרות בעב

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  8.3

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו 

המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות 

 ובתוקף.

אומית להסמכת מעבדות וכל פי ההנחיות של הרשות הל-כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

 כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות בשטח 

 הפרויקט לבחינה בכל עת.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את תהליכי ההכשרה וההדרכה של 

בדיו בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות עו

 ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   9

 כללי  9.1

( Assurance Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

 ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  9.2

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע 

מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות 

 מערך בקרת האיכות:  הבאות מול הקבלן ומול

 .לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד

המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם 

 בפרויקט.

  האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי מובהר בזאת כי הבטחת

צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת 

 האיכות. במידה ולא תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת.

  בחינת כוח האדם של המעבדה בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד המיועד

בוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט. להם. הליך זה י

 הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות המעבדה.

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת

העבודה היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט מספיק לביצוע 

עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה 

בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה 

 או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

 רת האיכות של לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בק

הקבלן, או לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר 

מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה 

באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת 

 האיכות לדרישות העבודה.

  במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות

 אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל

 בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

 ר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוק

ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש 

 כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של

ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני קבלני המשנה שלו. במסגרת 

הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא 

 כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון

 החלפת אנשי צוות(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע  להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה

בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך 

 הבקרה באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות

 הנדרשת במפרטים.

 קרת לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת ב

 האיכות ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם ואופן

 בחינתו בקטע ניסוי. 

   .בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם 

  . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

   בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

   בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות

 ת התיקון הנדרש.ונוהלי המעקב עד להבטח

  .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

  בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים  -מסירה

 והתוכניות הרלוונטיות .

  .בחינת אופן אישור ספקים 

  .בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות 

 יוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מ 

  לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי 

הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות 

מערכת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, מערכת בקרת האיכות לתוצאות 

מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות 

וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה 

מביצוען נגרמים עיכובים בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי 

של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או הקבלן לעיכוב במועדי המסירה 

 לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

די הקבלן התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי 

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא

 הומוגניים.

  בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף.

כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך 

הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת 

 נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 10

באחריות ועל חשבון הקבלן להקים עבור נציג הבטחת איכות משרד כולל שירותים בשטח מינימלי 

 מ"ר. המשרד כולל ציוד משרדי, ארונות וכל הנדרש.  20של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 ד'נספח 

 

 200-3השלמת כבישים  –כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 נספח ד'

 200-3השלמת כבישים  - כתב כמויות  

  נפרדת בחוברת מצורף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 1ד'נספח 

 

 )אופציה( 431הרחבת כביש  –כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 1נספח ד'

 )אופציה( 431הרחבת כביש  - כמויותכתב   

נפרדת בחוברת מצורף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

 200-3השלמת כבישים  – תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 200-3השלמת כבישים  – כניותת רשימת
אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך וכן כל התכניות 

 כולל חתימה וחותמת הקבלן שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

 

 1ה'נספח 

  

 )אופציה( 431הרחבת כביש  –מערכת התכניות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ה'

 )אופציה( 431הרחבת כביש  – תכניות רשימת
וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך 

 כולל חתימה וחותמת הקבלן שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(( ₪)במילים: _________   ₪ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

השלמות ביצוע כבישים  03/2021מס'   מכרז פומבי בשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו  ,"(הבסיסי
 מודיעין מכבים רעותעיר ב 431והרחבת כביש  200-3

 

 הראשונהד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם מי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

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

  

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

  

בכתב למען הרשום גיע וכל דרישה לפיה צריכה לה ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   הנקוב לעיל מטה עד ליום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 ערבות ביצוע – 'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

 

  



206 

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 לתקופת ההסכםנלווית  אוטונומיתערבות בנקאית 

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(( ₪)במילים: _________   ₪בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
 במודיעין מכבים רעותבעיר  431והרחבת כביש   200-3 יםכבישהשלמות לביצוע להסכם שביניכם לבינו 

המתפרסם על ידי  ,סלילה והגישורלמדד תשומות היהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2021שנת מרץ   לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,הלשכה המרכזית 

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  



208 

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  בנקאית אוטונומיתערבות נוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ז'

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(( ₪)במילים: _________   ₪בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
בעיר מודיעין   431והרחבת כביש  200-3להשלמות ביצוע כבישים  הסכםעל פי   עבודותהלתקופת הבדק בגין 

 מכבים רעות

 

המתפרסם על ידי  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2021 שנתבמרץ  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייבים  (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________וקפה עד ליום ערבות זו תעמוד בת (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 
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 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,וקהח –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3בתקופה של  לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  לפני תאריך תצהיר זה. הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

כי עליו ולאחר שהזהרתיו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

  

 03/2021מס'   מכרז פומבי 
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 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות העדר תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב  431והרחבת כביש  200-3____ השלמות ביצוע כבישים מס'   מכרז פומבי 

 אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

כתב נגדו הוגש לא והשנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית,  10במהלך  (ב)
 .בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן אישום 

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי  הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו

ולמעט: עבירה פלילית  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, /או ו .2001
מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 

 אישור, רישיון או הסכמה(.

או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין ו/או ועדת המכרזים ו/ חברההח"מ מאשר ומסכים כי ה (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  (ד)
 אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.למסור, לבקשת ועדת המכרזים, 

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל (ג)
 לעיל.

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הריני מאשר בחתימתי של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 זהרתי אותם כאמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שה  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הוזהר על ידי להצהירהריני מאשר בחתימתי כי  החתום  
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
  

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 2ח'נספח 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  .2

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית   .א

 200-3 יםכבישלביצוע השלמות  03/2021מס'   מכרז פומבי פיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי 

 )להלן: "המציע"(.  מודיעין מכבים רעותעיר ב 431והרחבת כביש 

ל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים ותשלומים אני מצהיר כי אנו מקיימים את כ .ב

כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או 

 הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 ים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לעונש

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי  

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

  3'חנספח 

  

חברה או תצהיר העדר קרבה לעובד 
 עירייה או חבר נבחר ציבור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3'חנספח 

 תצהיר על העדר קרבה לעובד עירייה או חבר נבחר ציבור

 הנני מצהיר בזאת כי החברה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .1

א)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או 122סעיף  .א
תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שותפו, או 

שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, 
 אחות". –בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -"קרוב" 

י הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר12כלל  .ב

המקומיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  ) ראה   -זה, ״חבר מועצה״ 

 ()ב((1)5 -)ב( ו11הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

)נסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע  )א( לפקודת העיריות174סעיף  .ג
או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה 

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

מודיעין מכבים רעות  אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות בחברה או בין חברי מועצת  .א
 ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח  .ב

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל  10"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 
 ו עובד אחראי. מכהן בו כמנהל א

 זוג, שותף או סוכן העובד בחברה או בעירייה.-אין לי  בן .ג

ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או  .ד
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

( לפקודת 3)א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .ה
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 ולראיה באתי על החתום:       

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

  4'חנספח 

  

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4'חנספח 
 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת 
____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת 

 תצהיר זה בשם המציע. 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לות על לא ח 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 המציע.

  חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף
 והוא מקיים אותן.  

  
חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ. 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 
 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998 מוגבלות, התשנ"ח
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30ך העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתו

 
 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

ישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן א
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
      

_________________       ____________________         ____________________ 
 חתימה                  חותמת ומספר רישיון                  תאריך

 

 



220 

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 

 

 5'חנספח 

  

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ח'5
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  בכוונתי להשתמש, .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי,  .4

ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני 

 לעיל(.  3המשנה אשר צויינו בסעיף 

מציע  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט 

 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

עתי לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה  .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה 

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 _____________  ______________________  _____________ 
 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 03/2021מס'   מכרז פומבי 

 431והרחבת כביש  200-3השלמות ביצוע כבישים 

 מודיעין מכבים רעותעיר ב

 

 

 3'ט –' טנספחי ביטוח  

 סעיפי ביטוח חוזיים –' טנספח 

 דרישות ביטוחי הקבלן – 1'טנספח 

 מתן פטור מאחריות קבלןהצהרת  – 2'טנספח 

תנאים מיוחדים לביצוע עבודות  – 3'טנספח 
 בחום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סעיפי ביטוח חוזיים –' טנספח 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ומבלי שהחברה נוטלת על עצמה            
אחריות כלשהי כלפי הקבלן ו/או כלפי אחרים לרבות כל צד שלישי, מוסכם בזאת כי החברה 
תבטח את עצמה כנגד אובדן, נזק ו/או אחריות הקשורים ו/או הנובעים  מביצוע עבודות הפרויקט 

 ם זה, בפוליסת ביטוח כמפורט להלן:   על פי הסכ

 .    ביטוחי החברה1

פוליסה מסוג "ביטוח עבודות קבלניות" בגין אובדן או נזק שיגרמו לעבודות הפרויקט )כולל כל               

חודש לאחר  24החומרים והעבודה( באתר העבודה בתקופת ביצוע העבודות ובתקופה נוספת של 
 יקט )להלן : "תקופת  התחזוקה המורחבת"(.סיום ביצוע עבודות הפרו

 ביטוח הרכוש -פרק א'   1.1

ביטוח מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש באתר ביצוע העבודות וזאת מסיבה כלשהי  
 אשר איננה מוחרגת במפורש על פי חריגי ותנאי הפוליסה במשך תקופת הביטוח כמוגדר בפוליסה.

 חריות כלפי צד שלישיביטוח א -פרק ב'   1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח חבות על פי דין בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי  
שנגרמו כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות במסגרת פרק א' כמפורט לעיל במשך תקופת 

 הביטוח.למקרה ולתקופת  ₪ 20,000,000הביטוח כמוגדר בפוליסה, בגבול אחריות ע"ס 

ביטוח זה יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת/משולבת על פיו יחול הכיסוי על כל אחד מיחידי               
המבוטח בנפרד כאילו הוצאה על שמו פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת 

 ואינה תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים.

 ידיםביטוח חבות מעב -פרק ג'        1.3

ביטוח אחריות מעבידים כלפי עובדים המועסקים באתר בביצוע עבודות הפרויקט וכל אדם אחר             
הנמצא בשירותו של הקבלן ו/או באחריותו ו/או היה וייחשב כעובד של החברה, בשל פגיעה גופנית 

ניה ובתקופת הנגרמת לעובד באתר העבודה במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע עבודות הב
לכל תובע, מקרה ולתקופת  ₪ 20,000,000התחזוקה המורחבת, בגבולות אחריות המבטח ע"ס 

 הביטוח.

מוסכם בזאת, כי תקבולי ביטוח אם יגיעו ע"פ הפוליסה המתוארת לעיל ישולמו לחברה בלבד ו/או  2.
המבטחים  למי שהיא תורה אחרת בכתב אולם בכל מקרה מוסכם כי כל סכום כספי שיתקבל מאת

ע"פ פוליסה זו ישמש לקימום ו/או תיקון העבודות שניזוקו והחברה תעביר לקבלן את תגמולי 
הביטוח שהתקבלו מהמבטח כאמור וזאת עד לגובה הסכום שידרש לקימום ו/או תיקון הנזק. כל 

 סכום שיתקבל בגין תקבולי הביטוח מעבר לסכום שידרש לכיסוי הנזק דלעיל יהיה שייך לחברה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החברה תהיה רשאית בכל עת, לערוך שינוי בתנאי ביטוחיה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולקבלן לא  .  3
תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד כך. אם השינוי יהיה ביטול ו/או צמצום וכיסוי, אזי החברה תודיע 

 יום טרם הביטול ו/או הצמצום כאמור. 30לקבלן בכתב 

לו עותק מפוליסת העבודות הקבלניות לרבות דרישות המיגון ו/או לדרישת הקבלן בכתב, יומצא  . 4
האמצעים הנדרשים לצמצום סיכונים במהלך ביצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב ללמוד את תוכנה 
של פוליסת הביטוח הנ"ל ולהיות בקיא בכל תנאיה, חריגיה, אמצעי המיגון, הדרישות לצמצום 

שמירה, חוקי עבודה רלוונטיים לפרויקט, אמצעי בטיחות  סיכונים לרבות נוהל עבודות בחום, תנאי
 וגהות וכל תנאי אחר שנדרש, ולפעול ליישומם.

ככל שהקבלן יהיה בדעה כי קיים צורך להגדיל את היקף הביטוחים או לערוך ביטוחים נוספים  . 5

הוא. כלשהם לצורך עבודות הפרויקט, הקבלן יהיה רשאי לערוך ביטוחים אלה וזאת על חשבונו 
במקרה כזה, עם דרישת החברה, ימציא הקבלן לחברה העתקי הפוליסות הנוספות שהוצאו על ידו.  

( כנגד החברה ו/או כל מי subrogationבביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )
 מטעמה ובלבד שהוויתור הנ"ל לא כלפי אדם או גוף שגרם לנזק בזדון.

ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג כלפי החברה הקבלן מצהיר  .6
ו/או מי מטעמה לגבי כל הביטוחים הנ"ל, היקפם וסוג הכיסוי הניתן על ידם, והוא מוותר על כל 

          תביעה ו/או דרישה כנ"ל.

 ביטוחי הקבלן.  7

יות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו הוא,   לרכוש מבלי לגרוע מאחר     7.1                        
דרישות ביטוחי ולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי הקבלן"( כנדרש ב"

עם העמדת אתר  המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו מייד - 1נספח ט' –" הקבלן
הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו למטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה 
ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה 

ישור אנוספת לאחר מכן כפי שיפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר. הקבלן ימציא 
לפי הנחיות הפיקוח על הביטוח, המתאים לדרישות ביטוחי הקבלן,  בנוסח אחידקיום ביטוח 

 .1נספח ט'ואשר דוגמתו מצורפת ל

הקבלן מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק, לרבות ציוד  7.2                       
מנועי שיש חובה לבטחו, המובאים לאתר הפרויקט לצורך ביצוע  מכני הנדסי המוגדר ככלי רכב

 עבודות הפרויקט.

הקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיה של החברה על פי ביטוחי  7.3
 הקבלן , ועליו לשתף פעולה עם החברה למימוש זכויותיה כאמור.

ות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל, במלואן הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות פוליס 7.4
ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות הנוגעות להיקף ולאיכות  

 השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך כל תקופת ביצוע עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וליסה מפוליסות הקבלן שנדרשו בחוזה זה, מתחייב מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטלה פ 7.5
הקבלן לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיקף הכיסוי לא יפחת 

 מדרישות חוזה זה.

כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו  –הקבלן מתחייב להמציא לחברה  7.6
כדוגמת זה המצורף להסכם זה כשהוא חתום ע"י מבטחו.  אישור קיום ביטוח  -לאתר הפרויקט 

כמו כן, מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת החברה כדי להתאימן 
 להוראות חוזה זה.

הקבלן מתחייב להמציא לחברה את אישור קיום ביטוח חבות המוצר כדוגמת זה המצורף להסכם             

פרויקט לחברה במלואן או בחלקן, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.  זה במועד מסירת עבודות ה
 המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי החברה.

הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא תמה       7.7 
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין בנספח  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ

. החברה תהיה רשאית למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע 1נספח ט' - דרישות ביטוחי הקבלן
עבודות היה ואישור הביטוח כאמור לא יומצא במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה מנוע ה

מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך 
 בעבודות טרם המציא את אישורי הביטוח כאמור.

יק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבלן יחז    7.8
מועדים אלו.  2שנים ממועד סיום עבודות הפרויקט, המאוחר מבין  7אחריותו על פי דין או עד תום 

הקבלן מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאחר סיום  
 הפרויקט ומסירתו לחברה.

( תהיה החברה 3,ח'2, ח'1ח', ח'אם להוראות נספחי הביטוח )אם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהת 7.9
ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי  14לאחר הודעה לקבלן  -רשאית, אך לא חייבת 
לבצע את ביטוחי הקבלן במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לשם  –חוזה זה או לפי כל דין 

כל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה בתוספת של כך. במקרה זה, החברה תחייב את הקבלן ב
 דמי ניהול, בכל דרך שימצא לנכון לרבות בדרך של קיזוז. 10%

החליטה החברה להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הקבלן או מי מטעמו, מתחייב הקבלן להצטרף      7.10
 לתביעה ולתבוע איתה יחדיו.

 

עריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין ב 7.11
אישור בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על החברה ו/או על 
רמ"י ו/או על עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או כדי לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם זה 

מזעריות והקבלן רשאי על פי שיקול דעתו ו/או על פי כל דין והקבלן מודע כי דרישות הביטוח הנן 
 להגדילן על פי רצונו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהיא        7.12
על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם החברה או בשם המבטחת שתערוך עבור החברה את הפוליסה 

כות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם  קבלנים ו/או ספקים ו/או לביטוח עבודות קבלניות( על ז
 יועצים או שפוטר את הנ"ל מאחריותם על פי דין ועל פי הסכם זה.

לעיל מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(, חברות שמירה,  17.12האמור בסעיף   7.13
 אדם, ספקי ציוד, יצרנים וכדומה.-חברות כח

 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד    7.14

 חתימת  הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב           

 הצהרה לפטור מאחריות רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה           
הצהרה על ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לנזקים בהתאם לנוסח "

והמהווה חלק בלתי נפרד  2נספח ט'", מצורף לתוספת זו והמסומן כמתן פטור מאחריות
 הימנה, כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.

 

החוזה, ובמקרה בו  מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם המדף ותוספת זו לעניין הסבת   7.15
העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 
מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם 

המצורף  דרישות ביטוחי הקבלןהמדף ותוספת זו לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים ב
 ובדוגמת אישור קיום הביטוח המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה. 1נספח ט'כ

ו/או עיריית מודיעין  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי רמ"י 7.16
מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין 
מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי 

מודיעין מכבים רעות קבלני משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית 
ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או 
נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין 

 לאו.אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה  7.17
)ביטוחי החברה( לעיל מתחייבת החברה לפנות באופן מיידי  1מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 

לאתר  לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, 

 לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה  7.18
מתחייב הקבלן להודיע בכתב לחברה ולמנהל ולפנות באופן , 1נספח ט'מביטוחי הקבלן כמפורט ב

מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל 
 וש.הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידר

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת  7.19
המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב 
לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן 

ם שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן את הסכו
יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות 

 העצמית(  וכי החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

ו מתשלומי הביטוח כאמור, סכום ההשתתפות מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ויופחת 
העצמית, יקוזז סכום זה מחשבון הקבלן שיוגש במועד הסמוך לקבלת סכום הפיצוי ששלמה חברת 

 הביטוח כאמור לעיל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע לגביו חל כיסוי באיזו מהפוליסות המפורטות  7.20
ודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ו/או המנהל. הקבלן מתחייב לשתף לעיל י 1נספח ט'או ב  1בסעיף 

פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת 
 מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.

בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי  7.21
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או רמ"י 

 ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.

זכויות החברה ו/או מנהליה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  7.22
ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה 
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא 

א מנוע מלהעלות כל טענה, תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יה
 כאמור.

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בדבר עלות תיקון נזקים  7.23
מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם 

 חברת הביטוח.

יהיה אחראי לשפות את רמ"י ו/או עיריית כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן  7.24
מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי 

בלן ו/או מנהליו ו/או העובדים קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הק
 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על 7.25
ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לחוק חוזה  59רה, לרבות כל טענה או/ו זכות כאמור  בסעיף תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החב
 , לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.1981 –הביטוח התשמ"א 

המצורף בזאת, יכללו תנאי  דרישות ביטוחי הקבלן – 1נספח ט'ביטוחי הקבלן הנערכים על פי  7.26
מצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצ

תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לקבלן 
( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי 60ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )

גבי החברה ו/או מנהליה ו/או לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו ל
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה. 60חלוף שישים )

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  7.27
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  7.26ה או מבוטל, כאמור בסעיף בהיקפו או משונה לרע

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול 
 הביטוח כאמור.

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות     7.28
ביטוח הנערכות על ידי החברה או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, בסכומי ההשתתפויות ה

 העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי החברה או בביטוחי  הקבלן כי  7.29
זו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי אי

ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
 מטעמה על פי ביטוחים אלו.

 -ו 1.3למרות האמור לעיל, רשאי הקבלן שלא לערוך את ביטוחי הרכוש והצמ"ה כמפורט בסעיפים       7.30
 –הצהרה על מתן פטור מאחריות ובתנאי כי חתם על  1נספח ט' –רישות ביטוחי הקבלן לד 1.4

 הרצ"ב. נספח ט'

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע הסכם המדף ו/או תוספת  7.31
יאות זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בר

ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, 

שעל פי  באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות
 החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות  7.32

והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( וכל הצווים, 
ת האמור לעיל, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליו

באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה 
שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם המדף ותוספת זו, מורשים 
 לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם

 המדף ותוספת זו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם המדף ותוספת זו, מתחייב הקבלן לקיים את כל  7.33
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות 

 אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה  7.34
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או 
 פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים,

 למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות ו/או  7.35

המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל 
 אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת 

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או מוצרים ו/או מתקנים ו/או הכלים  7.36
 המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  7.37
דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם  מסירתן, לקיים במלואן את כל

מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים 
שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות 

 כנ"ל.

ת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם מובהר בזא  7.38                          

המדף ו/או תוספת זו בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים 
 אחרים בהסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי הדין.

ור לעיל, מוסכם בזה כי החברה בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמ 7.39
תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה העומדת 

 .לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם ההסכם המדף ותוספת זו

כולן או , 3, ח'2, ח'1ח', ח'מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספחי  7.40
 חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דרישות ביטוחי הקבלן – 1נספח ט'

 ביטוחי הקבלן  .1

 ביטוח נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע         1.1

 אחר, לרבות מנופים ניידים , מלגזות, טרקטורים, מכבשים ו/או ציוד מכני הנדסי או כל               

 כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי, המובאים לאתר הפרויקט על ידי הקבלן ו/או מי              

 קופת הביטוח.לתובע,  למקרה ולת ₪ 1,000,000 -מטעמו  ובגבול אחריות שלא יפחת מ             

 קרקעי, נזקי -הביטוח לא יכלול כל החרגה בגין שימוש מקצועי בציוד, נזקים לרכוש תת             

 רעד והחלשת משען, נזקים עקב משקל יתר ו/או גובה יתר.             

 

 ביטוח נזקי גוף עקב השימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה       1.2 

 לבטחם בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא               

 לתובע, מקרה, ולתקופת הביטוח.  ₪ 4,000,000 -יפחת מ             

 קרקעי, נזקי -הביטוח לא יכלול כל החרגה בגין שימוש מקצועי בציוד, נזקים לרכוש תת             

 רעד והחלשת משען, נזקים עקב משקל יתר ו/או גובה יתר.             

 

 מורחב" לרבות נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" או "אש       1.3

 גניבה ונזק בזדון לכלים , ציוד עזר קל, כלי עבודה, מכונות, מתקנים, פיגומים, תבניות                    

 ן מחסנים, מכולות ומשרדים זמניים באתר הפרויקט וכל ציוד אחר שהובאו לאתר    וכ            

 כולל קבלני המשנה שלו, לפי ערכם כחדש  –הפרויקט ע"י  הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו             

 )למעט  חומרים וציוד המובאים לאתר והמהווים חלק מהפרוייקט(.            

 

 הנדסי הכבד )כגון : מחפרים, יעים אופניים, טרקטורים,  -המכני ביטוח כל הציוד 1.4 

 מכבשים, מנופים ועגורני צריח, מתקני הרמה, מעליות משא, מערבלים וכו'( המובא              



232 

 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לאתר הפרויקט לצורך הקמת הפרויקט, ב"פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי" )צמ"ה(              

 כחדש, כנגד כל ארוע תאונתי, נזקי זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע ורעידת לפי ערכם              

 אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר הבניה וממנו. הכיסוי יורחב לכסות הוצאות              

 משווי כל כלי. 5% –חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא יפחת מ              

 

 של הקבלן כלפי עובדיו ב"פוליסה לביטוח חבות מעבידים" בגבולות אחריות    ביטוח חבותו      1.5

 למקרה ובס"ה לכל תקופת הביטוח שתכלול : ₪ 20,000,000של              

 ביטוח חבותם של הקבלן ו/או הבאים מטעמו כלפי עובדיהם ו/או כלפי כל אדם אחר  -           

 הפרויקט.הנמצא בשירותם באתר               

 ביטוח חבותם של הקבלן ו/או הבאים מטעמו כלפי עובדי קבלני משנה )מכל דרגה(  -           

 מעביד במקרה ספציפי ע"פ קביעת בית משפט.-במידה ויחולו ביניהם יחסי עובד             

 חבותם של כל קבלני המשנה )מכל דרג( כלפי עובדיהם הישירים.  -           

 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות              

 ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.                            

 

 שם המבוטח בפוליסות הנ"ל יורחב לכלול את שם החברה ו/או רמ"י ו/או עיריית              

 ודיעין מכבים רעות בגין חבות העלולה לחול עליהם כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או מי מ             

 מעובדי קבלני המשנה במידה ואלו יחשבו כעובדיהם ע"פ   החלטת בית משפט.             

 

 ביטוח חבות )אחריות( המוצר      1.6

 /או לרכוש של החברה ו/או  ביטוח המבטח את חבותו של הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגוף ו          

 עקב ההיות המוצרים פגומים כהגדרתם על פי  ₪ 8,000,000צד שלישי בגבולות אחריות של            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 )נוסח חדש(". 1968" ועל פי פקודת הנזיקין 1980 –"חוק האחריות למוצרים פגומים            

 "מוצר" לעניין ביטוח זה הינו הפרויקט/חלק פרויקט המבוצע על ידי הקבלן, או כל            

 פריט/רכיב/מתקן/ציוד וכו' שהותקן או הורכב בפרויקט והמשמש חלק בלתי נפרד ממנו             

 ו/או שטופל או תוקן או שניתן לו שירות כלשהוא ע"י הקבלן.             

 וליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד הפ            

 מיחידי המבוטח.              

 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך  12הביטוח כולל תקופת גילוי של             

 על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.            

 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.            

                            

 ביטוח אחריות מקצועית      1.7

 /או כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש ביטוח חבות על פי דין של הקבלן ו           

 לראשונה נגדם במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי שלהם ו/או של            

 עובדיהם ו/או של כל מי מהבאים מטעמם, בכל הקשור בביצוע עבודות הפרויקט            

     ₪ 4,000,000 -ולות אחריות שלא יפחתו מב"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" בגב          
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 יושר -הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים, אי           

 עובדים, אובדן שימוש ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח.           

 כאילו נערך בנפרד לכל אחד הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח            

מיחידי המבוטח.  למען הסר ספק, כל חריג הקיים בפוליסה על פי פרק זה, המחריג כיסוי            

 לעבודה חוזרת  ו/או 

 תיקון ו/או החלפה ו/או חזרה לקדמות, יבוטל, ובתנאי כי נגרם נזק לצד שלישי ונתקבלה            

 /או תביעה לתיקון ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי.הודעה ו/או דרישה ו           
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך   12הביטוח כולל תקופת גילוי של            

 על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.           

 ואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטר           

 

 . הוראות כלליות לכל הפוליסות2

 

 , דלעיל, יהיו לפי 1.6, 1.5, 1.4, 1.3נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים   2.1

 מורחב, -" לפי ענפי הביטוח הנדרשים )עבודות קבלניות/אש2013מהדורת פוליסות "ביט        

 ציוד  מכני הנדסי, חבות מעבידים, אחריות המוצר(.                           

יהיה לפי הנוסחים המקובלים אצל       1.7, 1.2, 1.1נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף        
 מבטחת הקבלן.

 חודש החל ממועד התחלת הפרויקט  12 -תקופת הביטוח בכל הפוליסות דלעיל  הינה ל  2.2      

 התאריכים כלולים( ותתחדש כל שנה  2מתאריך _________  ועד  תאריך  __________ )        

 עד למועד מסירת הפרויקט לחברה.        

     

ה לפני מועד תחילת ההסכם, יחול הביטוח לפי אם נתנו שירותים כלשהם על ידי הקבלן לחבר  2.3
פוליסות חבות המוצר ואחריות המקצועית למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף 

 אם חל מועד זה לפני תחילת הביטוח.

( של המבטח כלפי החברה subrogationביטוחי הקבלן יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )  2.4
מודיעין מכבים רעות  ו/או מי מטעמם ו/או המפקח וכל קבלני  ו/או רמ"י ו/או עיריית

המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע העבודות  ולבאים מכוחם וכלפי כל מי 
שכלפיו התחייבה החברה בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל, לא יחול 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום לב   בפוליסות הקבלן יכלל  2.5

 ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיה של החברה ו/או רמ"י ו/או עירית מודיעין          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מכבים רעות על פי הפוליסות.        

 

 ל ביטוח אשר נערך      בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכ  2.6

 ע"י החברה ועבורה, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי          

  החברה .        

 

 בביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות מקצועית , חבות   2.7

 סעיף על פיו ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות את חבותה של החברה ו/או רמ"י  מעבידים( יכלל       

 ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  ו/או מי מטעמן בגין חבות אשר תחול עליהן בגין מעשה        

 ו/או מחדל של הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות        

 לן כלפי החברה ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות.הקב       

 

 למען הסר ספק, ביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות  2.8

 מקצועית , חבות מעבידים ( יכלולו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר )נזקים        

 ש/גוף כאמור.תוצאתיים(   עקב נזקים לרכו       

 

 פוליסות אחריות הקבלן כלפי צד שלישי )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות   2.9

 מקצועית(  יצויין במפורש, כי רכוש החברה, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן       

 יטוחים והנמצא בשליטתו  הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ב      

 אלה.      

 למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם       

 פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם  2.10
את היקפו אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא       

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -פחות מ

 ביטוחי הקבלן גם ללא הסכמת הקבלן. החברה תהיה רשאית לממש את זכויותיו על פי 2.11

אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(,         –כל חריג  2.12
 בטל בזאת.

 

 

 
  



- 237 - 

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ט'

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 תאריך : __________        

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

                          "(החברה" :)להלן

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

בעיר   431והרחבת כביש  200-3ביצוע כבישים  תוחוזה _____/ ___ לביצוע השלמ
 רעות-מכבים-מודיעין

בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או בשימוש   א.  הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש 
 לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט שבנדון.

 ב.   על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן:

ו/או את עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או מנהליהם ו/או  הנני פוטר את החברה ו/או את רמ"י .1

עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר 

מובא לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי 

 רה.שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמי

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל אחריות  .2

לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או 

עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 

 למעט כנגד חברות שמירה.ו

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין  .3

נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור 

י באתר העבודות כל זאת לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילות

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד  .4

ו/או את רמ"י ו/או את  לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או

ן מכבים רעות ו/או מי מטעמן לרבות מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או עיריית מודיעי

 מפקח העבודות בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

 הננו מתחייבים כלפיכם, כלפי רמ"י וכלפי את עיריית מודיעין מכבים רעות כי במידה ונביא  .5

 חובה חוקית לבטחו כולל כלי צמ"ה שיש חובה  לאתר הפרויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שיש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חוקית לבטחם )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה(, אנו נוודא תחילה כי קיימים לכלי 

 רכב אלו ביטוח חובה כחוק וכל תביעה בגין נזק גוף /פגיעת גוף ו/או נזק רכוש שיגרם מכלי רכב 

 אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה אלה, יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ו

 מכם ו/או מרמ"י ו/או מעיריית מודיעין מכבים רעות ו/או שיתוף של ביטוחיכם.

 

_________________________                
                    חתימה ושם הקבלן המצהיר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 
 

 3נספח ט'
 

 תאריך : __________        

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

                                                 "(החברה" :)להלן
 א.ג.נ.,

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל אני מאשר בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם 
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 גיצים ו/או להבות.הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  -ככל שאבצע "עבודות בחום", אמנה אחראי מטעמי )להלן  .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  .3
מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות  10יוס של הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברד

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  -האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  .4
 שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 קחות חוזרת.שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתל

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל 
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 
. 

 בטיחות -נספח  
 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה. עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

תסקיר בטיחות, מראות,  פנסים, -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

ופיקוח בעבודה, תקנים,  בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון
ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד  ותקנות, חוק התכנון והבניה,

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1

פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 
אי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנ

ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 
 "הוראות הבטיחות"(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו  העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 הן.את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פי            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

חובותיו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל 
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.

 ציוד וכלים

כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים,  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6

 יו בתוקף.ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יה

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  .8
 עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.וכו'( הדרוש 

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
ן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבל

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

רים ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברו .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
רעות -מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.לביצוע העבודה לאחר 

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
ית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו שאושרו על ידי נציג מוסמך של עירי

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

עבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר ה .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 
והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 

עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה  החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של
 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 רה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.מודיעין. בכל מק

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןנציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע  המפקח או

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א

יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב
 בהוראות הבטיחות.

למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג
 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  נציג של החברה .23
הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 

 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

וח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפית .24
אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו. שיטות המסכנות

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 

תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 
 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של ה .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ר יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א

 יתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בר .ב

 חפירת בורות ותעלות. .ג

 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד

 סגירת קווי מים. .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו

 עבודות הריסה. .ז

 פרוק צנרת. .ח

 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  הפעלת ציוד צ.מ.ה .28
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  או לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יוב .30
  כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

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

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

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

 ממועד חתימת ההסכם ואילך. הסלילה והגישורהסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד 

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

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות .₪המוסכם 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

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

5,000 

בנוסף לתלונה 
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

בנוסף לתלונה למשרד  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

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

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 ה / פעולה  למעשה.העבוד

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 

פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  
 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 

 הארכה לסיומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות .₪המוסכם 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

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

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות .₪המוסכם 

 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

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

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  

21.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת המזרקות  עם 

קבלן המזרקות שהוצג במסגרת המכרז והיה 
 הצעת הקבלן תנאי לקבלת

200,000  

22.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת  מערכות 

התקשורת הייעודית עם קבלן התקשורת 
הייעודית שהוצג במסגרת המכרז והיה תנאי 

 לקבלת הצעת הקבלן 

100,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


