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 03/21 מספר מכרז

 לשדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין גדי 

 עבודות נוספות בהסכם מסגרתביצוע ו

 דברי הסבר כללים והנחיות להגשת הצעות –מסמך א' 

לשדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות "( מעוניינת בקבלת הצעות המועצה)להלן: "האזורית תמר המועצה  .1

והכל בהתאם למפורט להלן, בהסכם על נספחיו  ,נוספות בהסכם מסגרתעבודות פיתוח ביצוע ובקיבוץ עין גדי 

 "(. העבודות( )להלן: "להסכם ב'-א' ו יםנספחמפרטים )המצ"ב כתכניות וב( ובלמכרז מסמך ה')המצ"ב כ

 כדלקמן:  כולל שני סוגים של עבודות,מכרז זה  .2

על פי כתב הכמויות המצ"ב די שדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין געבודות פרויקט של  .2.1

יבוצעו רק חלק יתכן ובפועל כי , מובהר. ("הפרויקטאו " "השדרוג פרויקט)להלן: " זה למכרז נספח בכ

לא יחול במקרה כאמור ו, )לרבות עקב שינוי בתכנון( והיקפו יקטן בהתאם בפרויקט מהעבודות המתוכננות

כל טענות, דרישות או "( קבלןה)להלן: "מציע שעמו תתקשר המועצה ללא תהיינה כל שינוי בהצעת המחיר ו

מובהר, כי הקבלן יבצע את עבודות המסגרות במסגרת פרויקט השדרוג בעצמו תביעות כלפי המועצה בעניין. 

או באמצעות קבלן משנה מטעמו, אשר יוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז ויאושר על ידי המועצה )להלן: 

משך הביצוע של פרויקט השדרוג ממועד קבלת צו התחלת  ."(לעבודות המסגרות בפרויקטקבלן המשנה "

 חודשים.  7עד  –עבודה 

יע דאלא אם כן תו) להלןשלסדר העדיפות  , בהתאםבשלבים יתבצעוהשדרוג  במסגרת פרויקטעבודות ה

 :(המועצה לקבלן בכתב אחרת

 (2)מבנה  מקורה שחיה בריכת .2.1.1

 (3)מבנה  מלתחות .2.1.2

 (1)מבנה  הספורטאולם  .2.1.3

 (6)מבנה  הבריכה חצר פיתוח .2.1.4

המפורט  הזמנים בלוחכלול  ולא מתוקצבבכפוף לאישור תקציבי )כרגע לא  –( 4למחול )מבנה  סטודיו .2.1.5
 (. לעיל 2.1בסעיף 

 "(האולמות מתחם: ", ביחדלהלןלעיל ו)

שלא יעלה על  מצטברבהיקף כספי , בהסכם מסגרתבמרחב המועצה  בינוי ופיתוח נופי נוספותעבודות  .2.2

, מעת קבלןל המועצה תוציא. "(מסגרתהבהסכם עבודות ה)להלן: "שנה ל ("ממע כולללא )₪  4,000,000

חתומות בידי נציג , להסכם 'זנספח בנוסח המצ"ב כפרטניות לעת, ועל פי שיקול דעתה, הזמנות עבודה 

הנדרשת, מועד תחילת הביצוע הנדרש, משך פרטי העבודה את הזמנות העבודה יכללו, בין היתר, המועצה. 

בהתאם יבצע את העבודות קבלן הלהלן(. ן כהגדרתו הזמן לביצוע והתמורה שתשולם בגינה )בהתאם למחירו

בהסכם מסגרת למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע עבודות  כל הזמנת העבודה.להוראות ההסכם ודרישות 
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לא תזכה את הקבלן בתשלום, לרבות במקרה בו ביצע  ,לכמפורט לעיחתומה  ,המועצהמללא הזמנת עבודה 

זה יצוין, כי על אף האמור במחירון דקל בניה, תשולם לקבלן תוספת  בהקשר. בפועלעבודות עבור המועצה 

בגין רק  ,בפרקים בהם נדרשת תוספת כזו כמופיע במחירון דקל ,רווח קבלן ראשי )"אחוזי קבלן ראשי"(

היקפו ביצוע פרויקט אשר  לא כולל מע"מ(. בגין)₪  300,000מתחת ל היא לאחר הנחה  ןעלותש עבודות

 ש"ח לא תשולם לקבלן תוספת רווח קבלן ראשי.  300,000 -מעל ל הכספי

להזמין ממנו עבודה / חומרים  ,הקבלן הזוכההמציעים, לרבות מובהר,  כי המועצה אינה מתחייבת כלפי מודגש ו .3

מכל סוג יהיה לחייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז,  הקבלןים בפרט. סוג או היקף מסומכלשהם, בכלל, ו

לקבלן לא תהא כל טענה, דרישה  ., בהתאם למחירים שהוצעו בהצעתו למכרזבכל היקף לו יידרש על ידי המועצהו

 או תביעה כלפי המועצה כתוצאה מהיקף, סוג או כמות העבודות והחומרים שיוזמנו על ידה. 

 מכרז המחיר ל הצעת .4

 : כדלקמן, המכרז חלקי שני עבור מחיר הצעות להציעהמציע יידרש  .4.1

 ; השדרוג העבודות הכלולות בפרויקט בגיןכתב הכמויות מילוי  .4.1.1

עבור העבודות  "(המחירון)להלן: " המעודכן בנוסחו בניה ותשתיות – דקל מחירוןהנחה על מתן  .4.1.2

לכל תקופת יהא קבוע שיוצע על ידי המציע שיעור ההנחה  .המסגרת הסכםמנו ממנו לפי זשיו

, ללא תלות בכמות ההתקשרות ואחיד, ויחול הן ביחס לביצוע העבודות והן ביחס לחומרים

 . על ידי המועצההעבודות ו/או החומרים שתוזמן 

תהווה תמורה מלאה  ,לעיל 4.1.2 – 4.1.1בסעיפים  , כמפורטהמציע הצעת המחיר שללמען הסר ספק,  .4.2

, הםאת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ב לוכללקבלן עבור כל שירותיו ועבודותיו, ותוסופית 

, חומרים ציוד, שינוע, ובכלל זה הוצאות העמסה, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום ופירוק

 לפיכך, על המציע לתמחר את כל אלו בהצעתו.  .רווח קבלני וכיו"ב

  קבלןעם ה ההתקשרותתקופת  .5

 חודשים שבעהעד  הנוועד למתן תעודת השלמה,  מיום קבלת צו התחלת עבודהפרויקט השדרוג, משך ביצוע  .5.1

ימים ממועד קבלת  7, בהתאם ללוח זמנים מפורט שיוגש על ידי הקבלן הזוכה למועצה בתוך םיקלנדרי

 ידה כתנאי למתן צו התחלת עבודה ביחס לפרויקט השדרוג.  עלההודעה על הזכיה, ויאושר 

לשנה אחת. בתום שנת ההתקשרות יתחדש ההסכם  הבהסכם המסגרת הנתקופת ההתקשרות בין הצדדים  .5.2

שנות התקשרות במצטבר, אלא אם כן תודיע המועצה לקבלן,  5-מאיליו בכל פעם למשך שנה נוספת, ועד ל

 , על אי רצונה בחידוש ההסכם לשנה נוספת. הרלוונטית רותיום לפני תום תקופת ההתקש 30עד 

  להשתתפות במכרז סף תנאי .6

  רשאים לגשת למכרז מציעים אשר מקיימים את כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת הצעתם:

על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות רשם הקבלנים רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס המציע  .6.1

 . 2( סוג בניה) 100-, בסיווג ג1969-תשכ"ט
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מיליון  25ה עומד על יבנהבתחום עבודות מפעילותו  2020 – 2017של המציע בשנים  המצטברהמחזור הכספי  .6.2

 ות. לפח (לא כולל מע"מ)₪ 

 להלן: שהמציע נדרש לעמוד באחד משני תנאי הסף  .6.3

בהיקף כספי של  ,שחיה תבריכשל שיפוץ ה או להקמפרויקט בביצוע כקבלן ראשי מציע ניסיון מוכח ל .6.3.1

  .)התחלה וסיום( 2016-2020השנים במהלך לפחות  )בתוספת מע"מ(₪  4,000,000

 - לחילופין

 ציבור ימבנשל שיפוץ ה או הקמ של יםפרויקטשל עד שני בביצוע כקבלן ראשי  חניסיון מוכ למציע .6.3.2

-2016לפחות במהלך השנים  מע"מ( )בתוספת₪  4,000,000של  מצטבר בהיקף כספי ,)התחלה וסיום(

 ,מקלחות ,מלתחות: הבאים רטוביםהחללים מה אחד או יותר כאמור כלל כל פרויקטאשר כ, 2020

  ספא. ,מקוואות

ביצוע ב מוכחבעל ניסיון , הוא השדרוג פרויקטבביצוע עבודות המסגרות למטעמו משנה הקבלן המציע או  .6.4

בהיקף וזאת  ,או קלים אלמנטים שקופיםבשימוש ב חיפוי חזיתותלגג ו קירוימסגרות ל עבודותעד שלוש 

   )התחלה וסיום(. 2016-2020במהלך השנים  ,יפויח מ"ר 600מעל ו רוייקמ"ר  1,000מעל בר של טמצ

   ;להלן( 9)כמפורט בסעיף  בסיור הקבלנים מתחילתו ועד סופו)באמצעות נציג מטעמו( השתתף  המציע .6.5

 ;להלן 11.8המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, כמפורט בסעיף  .6.6

 ;2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אההמציע עומד בתנאי  .6.7

 המציע רכש את מסמכי המכרז; .6.8

הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  ציעהמ .6.9

 ;1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  עסקאות

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר  .6.10

. אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי 1976 -מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי  -האמורים החוקים 

בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות.

 סמכי המכרזמ

 :"(מסמכי המכרזמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ה מסמכי המכרז .7

 הנחיות למציעים )מסמך זה(. – מסמך א'

  .לפרויקט השדרוג כתב כמויותהצעת המחיר לעבודות בהסכם המסגרת ו  - מסמך ב'
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום(. - מסמך ג'

  .המציעוהצעת הצהרת  – מסמך ד'

 טופס פתיחת ספק. -  1מסמך ד' 

-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אתצהיר לעמידה ב - 2מסמך ד' 

2001 . 

 הוראות בטיחות. -  3מסמך ד' 

 .כספי היקף בדבר חשבון רואה אישור - 4מסמך ד' 

  על נספחיו הסכם – מסמך ה'

 כניות: תנספח א'

  השדרוג. לפרויקט מיוחדטכני מפרט : נספח ב'

 : הצעת הקבלן על נספחיה.נספח ג'

  יוגש ע"י הקבלן  -: לוח זמנים ושלבי התקדמות לביצוע העבודות נספח ד'

 תנאים לתשלום התייקרויות: נספח ה'

 נספח ביטוח: נספח ו'

 : נוסח צו התחלת עבודהנספח ז'

 : נוסח ערבות ביצוענספח ח'

 : נוסח ערבות טיבנספח ט'

אישור בר תוקף של הקבלן על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים : נספח י'

  ציבוריים

 : תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםנספח יא'

 "הספר הכחול" )לא מצורף(  –: המפרט הכללי לעבודות בניה נספח יב'

 : נוסח בקשה לאישור עבודות נוספותנספח יג'

 1להגשת חשבון מס'  : טופס נלווהנספח יד'

  נוהל מסירה  : נספח טו'

 : נוסח הצהרה על היעדר תביעות'טזנספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום :יז'נספח 

 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -מסמך ו' 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי המועצה שבנווה  1,000את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  .8

, 08-6688855/6, או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בטלפון: 09:00-15:00ה' בין השעות  -זוהר, בימים א' 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי PDFוהרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 

 . http://ma-tamar.org.ilובאתר האינטרנט של המועצה  09:00-15:00המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות 

)יש לרשום באפליקציות הניווט: "אולמות מופעים אזורי  במתחם האולמות בקיבוץ עין גדייתקיים  קבלניםסיור  .9

 .13:00 בשעה ,17/03/2021ביום  (על שם אבני"
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השתתפות נציג המציע בסיור לכל אורכו מהווה תנאי סף להשתתפות המציע במכרז. על המציעים לוודא כי  .10

 פרטיהם ופרטי הנציגים מטעמם יירשמו על ידי המועצה עם הגעתם לסיור. 

 שאלות הבהרה  .11

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם, לוודא  .11.1

 שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות  .11.2

ו אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב ו/או אי התאמות ו/א

יערית במועצה, גב'  והתקשרויות מכרזים רכש, מ"מ מנהלת מחלקתבלבד, את שאלותיו ל  WORDבפורמט 

 .16:00בשעה  25/03/2021וזאת עד לא יאוחר מיום  michrazim@ma-tamar.co.il, בדוא"ל הרוש

יע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני, באחריות המצ .11.3

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב  08-6688880בטלפון: 

ש כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכ

 לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה. . את מסמכי המכרז

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף  .11.4

ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן 

 התשובות. 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות, לא  .11.5

 ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות  .11.6

לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות  ותיקונים, בין אם במענה

למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז 

 אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.

 הגשת ההצעה

 את המסמכים הבאים: על המציע לצרף בעת הגשת הצעתו  .12

כל מסמכי המכרז, לרבות כל חומר שצורף על ידי המציע, חתומים על ידי המציע בחתימה וחותמת בכל  .12.1

 עמוד.

 לעיל. 6.1בהתאם לדרישת סעיף  תעודת רישום וסיווג בפנקס הקבלנים .12.2

 ו( לאחר שמולאמסמך ב')לעבודות בפרויקט השדרוג כתב הכמויות הצעת המחיר לעבודות בהסכם המסגרת ו .12.3

הכמויות  הצעתו לכתבאת הן  'ב מסמךבעל המציע למלא  ., וחתימתו אומתה בידי עורך דיןעל ידי המציע

במהדורתו העדכנית בגין עבודות שדרוג מתחם האולמות והן את ההנחה המוצעת על ידו ממחירון דקל )

האחרות, אשר יוזמנו על ידי המועצה מעת לעת, בהתאם הפיתוח  להוצאת הזמנת העבודה( בגין עבודות

אחוז ההנחה שיינתן עבור העבודות הכלולות בהסכם המסגרת יהיה אחיד, על כל לתנאי הסכם המסגרת. 
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אשר יוצעו על ידי הקבלן יהוו את כל הכלול בפרויקט ואת כל  פרקי מחירון דקל. למען הסר ספק, המחירים

בודתו, לרבות )אך לא רק( כל ההיטלים, המסים, תשלומי החובה, שכר העובדים וכיוצא המגיע לקבלן בגין ע

 .  למעט מס ערך מוסף )מע"מ(באלה, 

6201-בין השנים פירוט ניסיון המציע ובה , כשהיא חתומה על ידי המציע, מסמך ד'"ב כהמצ הצהרת המציע .12.4

וכן   ,הצעת המציעמופיעות בה אותבטבל לעיל 6.3-6.4 פיםורשימת עבודות מתאימות לדרישות סעי 2020

 חשבון סופי חתום על ידי מזמין העבודה או טופס אכלוס לכל עבודה שתוצג ברשימת העבודות של המציע. 

 , לאחר שמולא ונחתם בידי המציע.1'ד מסמךטופס פתיחת ספק המצ"ב כ .12.5

 –במוסדות מסוימים, תשס"א עברייני מין  הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של .12.6

 .2מסמך ד'כ המצ"ב  בנוסח 2001

 שהוא חתום על ידי המציע ומאומת.  3מסמך ד'הוראות הבטיחות בנוסח המצ"ב כ לחתימה ע .12.7

 .4מסמך ד' בנוסח המצ"ב כ ,לעיל 26.אישור רואה חשבון בדבר היקף כספי בהתאם לדרישת סעיף  .12.8

 אישור עוסק מורשה לענייני מע"מ. .12.9

המתייחסים לשנת המס  1976-, התשל"וניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור  .12.10

 . הנוכחית

כמסמך בבנייה למגורים, בנוסח הערבות המצ"ב  מחירי תשומהצמודה למדד ההצעה, לקיום ערבות בנקאית  .12.11

"(; תוקף ערבות הקיום יהא עד ליום ערבות הקיום)להלן: " ₪ 0,00002של בסך למסמכי המכרז,  ג'

. הצעה שלא תצורף לה ערבות אך המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקפה לחודש נוסף ,18/09/2021

  תפסל ולא תשתתף במכרז.כנדרש,  קיום

על המציע להקפיד הקפדה רבה על כך שערבות הקיום מטעמו תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי 

ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי מטה(. המכרז, וכי גובה 

 אי קיום הוראה זו עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.

במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת  , כפיצוי מוסכם,רשאית לחלט את ערבות הקיוםתהא המועצה 

כייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים יום ממועד ההודעה על הז 14הזכייה, לא חתם בתוך 

ערבות הקיום תוחזר למציעים שלא זכו  הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

 )בדואר רשום( לאחר חתימת ההסכם עם המציע הזוכה.

מציע. על ( חתום בידי הנספח ו' להסכם אשר צורף כמסמך ה' למכרזטופס האישור על קיום ביטוחים ) .12.12

המציע לחתום על טופס זה לאחר שוידא מול סוכן הביטוח שלו כי האישור מקובל על חברת הביטוח של 

, אלא רק לאחר להחתים עליו את חברת הביטוח מטעמו בשלב הגשת הצעתו אינו נדרשאולם הוא המציע, 

ינוי או מחיקה בטופס אין לבצע כל שובמידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. לתשומת לב המציעים, 

. בקשות לשינויים בטופס, במידה וישנן, יש להעלות במסגרת משלוח שאלות האישור על קיום ביטוחים

 לעיל.   11.2הבהרה, כמפורט בסעיף 

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(. .12.13
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 פרוטוקול סיור קבלנים, כפי שנשלח על ידי המועצה.    .12.14

מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום דיני העבודה והעסקת אנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים  תצהיר .12.15

 .נספח יא' להסכם אשר צורף כמסמך ה' למכרזכבנוסח המצ"ב  1976-ציבוריים, תשל"ו

 . )מסמך ו'( בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים תצהיר מאומת על ידי עו"ד .12.16

 לה על רכישת מסמכי המכרז. קב .12.17

 מציע שהוא תאגיד רשום יצרף גם את האישורים כדלקמן: .12.18

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד; .12.18.1

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות / רשם השותפויות, לרבות  .12.18.2

 רישום בעלי המניות / השותפים;

 תו.החתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע על הצע אישור חתום על ידי עורך דין, בדבר זכויות .12.18.3

שעליהן מצוין מס' המכרז ובמדיה  בשתי מעטפות סגורותעל המציע להגיש את מסמכי המכרז לרבות ההסכם  .13

כל שאר מסמכי יוכנסו  השניימעטפה , למעטפה אחת יוכנסו התכניות בלבדל ק און קי(.סדיגיטלית )דיסק/די

מובהר, . (דיגיטלית מדיהכן העתק ההצעה בו כרוכיםשני העתקים של מסמכי מכרז, לא ) המכרז והחומר הנדרש

כתב ( והן על גבי דיסק און קיעל גבי מדיה מגנטית )דיסק או קובץ אקסל כי את הצעת המחיר יש להגיש הן ב

  הסכומים. כולל סיכומי ,כמויות מודפס חתום

לא יאוחר  עד ,במשרדיה בנווה זוהר המועצהבמזכירות ש המכרזיםבתיבת  גישההצעות הסגורות יש להאת  .14

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, . 12:00בשעה  18/04/2021מתאריך 

אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או  לא תידון.

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה. .18/04/2021המכרזים תיפתח ביום דוא"ל לא יתקבלו. תיבת 

לפנות לאנשי הקשר שצוינו המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות בהצעה,  .15

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא על ידי המציע, 

)לרבות כאלו  אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה והמציע

, ולבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו הנדרשים להוכחת העמידה בתנאי הסף(

 וכל אי בהירות הקשורה אליה או למציע. 

את כל התכניות, סעיפי הכמויות וכל המסמכים הקשורים במכרז  למכרז טרם תמחור הצעתוהקבלן יבדוק מראש  .16

לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים ציע אינו גורע מחובת המ במכרזהפירוט המצוי לרבות ההסכם ותנאיו. 

, כי כל העובדות והנסיבות המציעהדרושים לו לשם הכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

 ציעלא תישמע מצד המ. ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה

, או המופיע בהם, או וובנספחימכרז ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור ב-כל טענה בדבר טעות או אי

  .שאינו מופיע בהם
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טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום באיזה מתנאי  בהגשת הצעתו מוותר הקבלן ויתור סופי ומוחלט על כל .17

 11כאמור בסעיף  ,מראש םסעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לברראו מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. 

  רוש סעיפי המכרז ונספחיו.י. לאחר הגשת ההצעה תהיה דעתו של מהנדס המועצה קובעת לגבי פלעיל

המועצה שומרת  .באיזה ממסמכי המכרזשינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות רוך על המציעים אינם רשאים .18

לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להתחשב או שלא להתחשב בשינויים שיערוך מציע 

 כאמור, וכן לפסול את ההצעה עקב כך.

להאריכן בחודש נוסף. במקרה , אולם המועצה תהא רשאית ימים 120ההצעות במכרז יעמדו בתוקף למשך  .19

 למועצה. כאמור, יאריך המציע בהתאמה את תוקף ערבות הקיום שמסר 

 .לא ישולמו מקדמותכמו כן, להסכם.  'ה נספחב קבועהתייקרויות ישולמו בהתאם ל .20

 ההכרזה על הזכייההצעות המחיר ו

 :הצעתו הכספית של המציע תכלול שני חלקים, כדלקמן .21

 60%אשר יהווה , מסמך ב'(בגין עבודות השדרוג )כל אחד מסעיפי כתב הכמויות וסכום כולל בור עמחיר  .21.1

  .מציון המחיר

תכלול הצעה אשר  .המחיר מציון 40%אשר יהווה , 10%-אשר לא יפחת מדקל,  אחוז הנחה עבור מחירון .21.2

 פסל על הסף. ית לעיל, אמורכהמינימלי ההנחה מאחוז  קטנההנחה 

 ציון המחיר עבור ההצעה יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה כמפורט להלן:  .22

"(, ההצעה הזולהלעיל )להלן: " 20.1כאמור בסעיף  ,עבור כתב הכמויותהכולל הנמוך ביותר  הסכום .22.1.1

, והכפלת בהצעה הנבחנת ההצעה הזולהבאמצעות חלוקת  ,יחסייתר ההצעות יקבלו ציון  ;60ציון יקבל 

 , בהתאם לנוסחה שלהלן: 60 –התוצאה המתקבלת ב 

  ההצעה הזולה סכום    X   60=  כתב כמויות ציון מחיר

  ההצעה הנבחנתסכום                                                       

 

כאמור , אחוז ההנחה הגבוה"(" דקל )להלן:מחירון מביותר הגבוה אחוז ההנחה ההצעה בה יוצע  .22.1.2

אחוז ההנחה בהצעה באמצעות חלוקת יחסי, יתר ההצעות יקבלו ציון  ;40ציון קבל לעיל, ת 20.2בסעיף 

 , בהתאם לנוסחה שלהלן: 40 –, והכפלת התוצאה המתקבלת ב הגבוההנבחנת באחוז ההנחה 

 אחוז ההנחה המוצע     X   40=  מחירון ציון מחיר

  הגבוה אחוז ההנחה                                                    

 

ידורג  (,21.1.2-ו 21.1.1הכולל הגבוה ביותר )קרי, חיבור הציונים בסעיפים יקבל את ציון המחיר מציע אשר  .22.2

 במקום הראשון. 
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 14תוך בכה ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם, על זכייתו. הזולקבלן הזוכה המועצה תודיע  .23

ערבות בנקאית אוטונומית בתוך פרק הזמן האמור יום מיום שהודע לו דבר זכייתו. כן ימציא הזוכה למועצה 

, להבטחת ביצוע כל "(ערבות הביצוע)להלן: " ' להסכם אשר צורף כמסמך ה' למכרזחנספח כבנוסח המצ"ב 

נספח ו' להסכם כהמצ"ב בנוסח יטוחים אישור על קיום בההתחייבויותיו וחובותיו על פי ההסכם, וכן את טופס 

סכום ערבות הביצוע שיומצא על ידי  חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. ,אשר צורף כמסמך ה' למכרז

כאשר לאחר מסירת עבודות השדרוג למועצה, קבלת תעודת גמר לפרויקט ומסירת ₪,  375,000הקבלן יהיה 

 ₪.  200,000לסך של  ערבות טיב בגינו, יופחת סכום ערבות הביצוע

ושלא נזכרו  ביצוע העבודותצורך כל רישיון ו/או היתר הדרושים על פי כל דין לעל הזוכה להשיג, על חשבונו,  .24

 .כתנאי להגשת הצעה, עד למועד החתימה על ההסכם עמו

 כללי

הבלעדי המועצה רשאית לבצע רק את חלקו של ההסכם ולבטל ביצועם של חלקים אחרים בו לפי שיקול דעתה  .25

בין מספר קבלנים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שהדבר יהווה  ןולחלק ותוהמוחלט, וכן לפצל את העבוד

. כמו כן, שומרת לעצמה המועצה את שהוצעו על ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז םעילה לשינוי כלשהו במחירי

העבודות נשוא ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, , להפסיק את ביצוע שהוא הזכות להורות לזוכה, בכל שלב

)לרבות, אך לא רק, מטעמים  ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

לעיל, מוותר הקבלן מראש על כל טענה,  המצוינים. בכל אחד מהמקרים הקשורים במימון או חריגה מתקציב(

 י, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרוכל מי מטעמה כנגד המועצהדרישה או תביעה 

הודעה מאת מועד הנקוב בעבודות אשר בוצע על ידו עד להחלק היחסי של ההוצאות כלשהם, למעט תשלום בגין 

שוא עבודות נהבגין הפסקת או ביטול  לפצות את הזוכהאחראית  אהמועצה לא תה. במקרה כאמור, המועצה

)כולן או חלקן(, ובמקרה זה יהיה הזוכה זכאי אך ורק לקבלת תמורה בגין עבודות שנציג המועצה אישר מכרז זה 

 .כי בוצעו על ידו בפועל  במסגרת ההתקשרות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעת קבלן אשר המועצה אינה מעוניינת להתקשר עימו עקב ניסיון  .26

 רם שהוא ללא קשר לסך ההצעה.קודם או המלצות מכל גו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה  .27

ביותר מכל סיבה שהיא. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן או התמחרות עם מי 

 מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  הה המועצכן שומרת לעצמכמו  .28

או בוטלה  השמורה למועצה, במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם המציע הזוכה אל הפועל מכל סיבה שהיא

, להתקשר עם המציע אשר הצעתו תהא השנייה בגובהה, ואם החודשים שלאחר חתימת ההסכם 12במהלך 

 ת זו לא תצא אל הפועל להתקשר עם בעל ההצעה הבאה בתור, וכן הלאה.התקשרו

 .מתאים ביצוע ההתקשרות מותנה בכיסוי תקציבי .29

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה או אי  .30

 ות מסמך זה. התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הורא
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  מסמך ב'

  כמויותהכתב ו ההצעה הכספית

בזה בשם המציע  מצהיר_____________, אשר תפקידי במציע הנו __________________, הח"מ,  יאנ

 , כדלקמן: "(המציע)להלן: " ____________________________

 . הםכולל החוזה המצורף אלי ,בעיון את מסמכי המכרז קראנו .1

, התכניות במסגרת פרויקט השדרוג )על פי כתב הכמויותידוע לנו, כי המכרז הינו כולל הן עבודות  .2

 ,בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לזוכה ,בהסכם מסגרת בניה ופיתוחוהן עבודות  ,(המצ"ב והמפרטים

 מועצה. ה לצרכילפי הצורך ובהתאם 

 ,עבודותהווה תשלום מלא בעבור ביצוע כל התבגין העבודות  ידי המציעהתמורה המוצעת על ידוע לנו, כי  .3

רבות ל העבודות,לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם 

הוצאות בגין , הקבלן ומלוא הנלווים לשכרם ת החומרים, הציוד, הביטוח, שכר עובדייועלו )אך לא רק(

  . העבודותלהצעתו בגין מעבר כי לא יקבל תוספת תשלום  מציע,ידוע ל. הבאל צאוכיוהבטיחות  כללי

ידוע לנו, כי אין לבצע עבודות ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין על ידי מורשי החתימה במועצה  .4

)הגזבר וראש המועצה(, וכל עבודה שתבוצע ללא הזמנת עבודה חתומה כדין לא תשולם לנו על ידי 

 המועצה. 

פרויקט השדרוג יתומחרו בהתאם לכתב הכמויות, וכי עבודות בהסכם המסגרת ידוע לנו, כי העבודות  .5

לאחר הפחתת שיעור ההנחה  ,ו העדכנית להוצאת הזמנת העבודהמהדורתבדקל  על מחירוןיתבססו 

אחוז ההנחה שיינתן עבור העבודות הכלולות בהסכם המסגרת יהיה אחיד, על כל פרקי המוצע להלן. 

 ., ללא תלות בכמות העבודות או הפריטים שיוזמנו מהקבלןמחירון דקל

ו/או פריט, עבודה עבודות נוספות )קרי, במידה והמועצה תהיה מעוניינת להזמין מהזוכה ידוע לנו, כי  .6

ים במחירון דקל מופיעאינם כלולים בכתב הכמויות )במקרה של עבודות השדרוג( או אשר אינם אשר 

( ביחס לעבודות מסמך ה'לחוזה ) 3.2בסעיף יהיה תמחורם על פי הקבוע , אחרות( )במקרה של עבודות

מהזוכה או הנוספים המועצה תחליט על פי שיקול דעתה האם להזמין את העבודה ו/או הפריט נוספות. 

 מגורם אחר.

ידוע לנו, כי המועצה אינה מתחייבת לבצע עבודה בהיקף כלשהו אלא לפי צרכיה ובהתאם להחלטתה  .7

כמו כן, ידוע לנו כי לא תהיה הבלעדית, והיא אינה מתחייבת למימוש כל ההיקף התקציבי של המכרז. 

 לנו בלעדיות על ביצוע העבודות הכלולות במכרז זה. 

עד הנו  על פי הסכם המסגרת )דהיינו, לא כולל העבודות בפרויקט השדרוג(,ההיקף המירבי של העבודות  .8

. יחד עם זאת, יתכן ובפועל סכום ההיקף הכספי של ההסכם לכל תקופתכולל מע"מ( לא )₪  4,000,000

העבודות שיוזמנו יהיה נמוך מסכום זה, ובמקרה כאמור לא תהיינה לזוכה כל טענות, דרישות או תביעות 

 כלפי המועצה בעניין זה.

. הזוכה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה אינה מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לכל היקף עבודה שהוא .9

 במכרז יהיה לחייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז, בכל היקף לו יידרש ע"י המועצה.
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לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים הדרושים לו לשם ציע אינו גורע מחובת המ במכרזהפירוט המצוי  .10

ידועות ונהירות  , כי כל העובדות והנסיבותהמציעהכנה והגשה של הצעתו. הגשת הצעה מהווה הצהרה של 

כל טענה בדבר  ציעלא תישמע מצד המ. לו, כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה

, או המופיע בהם, או שאינו מופיע וובנספחימכרז ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור ב-טעות או אי

בהירות כלשהם; -שכלל בתוכו גם סיכוני אימצהיר, כי המחיר שהציע משקף וממציע בהגשת הצעתו ה .בהם

 . מציעולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על ה

 של המציע הכספית ההצעה .11

  :שקראנו את מסמכי המכרז והחוזה, והבנו את כל תנאיהם, הננו מציעים כדלהלן לאחר

 ( עבור שדרוג מסמך ב'הסכום המוצע עבור העבודות הכלולות בכתב הכמויות )  :האולמות בעין גדי הנו

 . לא כולל מע"מ  1_______________[____במילים: _ו] ___ _____________

 עבור  (הזמנת העבודהכל במהדורתו העדכנית להוצאת )מחירון דקל בינוי ותשתיות המוצע מההנחה  עורשי

 :הנו 2(הנחה %10-לא פחות מ) פרויקט השדרוגהעבודות בהסכם המסגרת, לא כולל  חעבודות מכו

   .[דקל בינוי ותשתיות אחוזי הנחה ממחירון במילים: ________ו]__ ____%

 

 
 שם הקבלן )החברה( _____________

 
 

 חתימת וחותמת הקבלן ____________  תאריך _____________ 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד:
 

בפני על ההצעה דלעיל ועל  אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו 

"( וכי בחותמם על ההצעה המציע" :כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ______________ )להלן

 דלעיל הם מחייבים את המציע.

 

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה שם תאריך  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
מובהר, כי במקרה של סתירה בין הסכום הכולל הרשום לעיל לבין הסכום הכולל על פי כתב הכמויות )מסמך ב'(, יקבע הכתוב בכתב הכמויות,  1

 והסכום דלעיל יתוקן בהתאם.  
 תיפסל על הסף.   10%-הצעה שיוצע במסגרתה אחוז הנחה קטן מ 2
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 מסמך ג'

 בנקאית לקיום ההצעהנוסח ערבות 
 

 לכבוד
 המועצה האזורית תמר

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 
 

 אדונים נכבדים,
 

 ערבות מס'__________הנדון: 
 

 סכום( )להלן: "ש"ח מאתיים אלף)ובמילים:   ₪ 200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 2021ינואר בין המדד שפורסם בגין חודש  ,תשומה בבנייה למגוריםבתוספת הפרשי הצמדה למדד מחירי "(, הערבות

 "(.הפרשי הצמדהלבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: "
 

טענות, כל סכום או סכומים בגבולות סכום כל אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא 
"( החייבהמגיע או עשוי להגיע לכם מאת _______________________ )להלן: " הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,

  על ידיכם. פורסםאשר , 03/21מכרז פומבי מס' בקשר עם 
 

או לנמק לבסס להוכיח, בלי שיהיה עליכם מאנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, 
 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.עליכם או את סכומה, ומבלי שיהא דרישתכם עילת את 
 

 ועד בכלל. , 18/09/2021שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך יערבות זו ת
 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק __________ 
 סניף _________ 
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  'דמסמך 

  וטופס פתיחת ספק הצהרת הקבלן המציע

בזה בשם המציע  מצהיר_____________, אשר תפקידי במציע הנו __________________, הח"מ,  יאנ

 "(, כדלקמן: מציעה____________________________ )להלן: "

מצהיר, כי נמצאים ברשותו כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים הטכניים והתוכניות המצורפות, כי קרא  מציעה .1

והבין את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, על פרטיהם, וכן את התנאים שלפיהם יצטרך לבצע את העבודות. 

ההסברים להם נדרש  כל כי הוא שאל את כל השאלות שנדרשו לו להבהרות, קיבל את מציעכמו כן, מצהיר ה

להבהרת תנאי המכרז ובחן את כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודות בשלמותן והינו מתחייב לבצע 

 את העבודות בכפוף לכל הדרישות במסמכי המכרז.

למסמך  6, כקבוע בסעיף בכל תנאי הסף להגשת הצעה למכרזבמועד הגשת הצעתו מצהיר, כי הוא עומד  מציעה .2

 כדלקמן: , מציע. בכלל זה, מצהיר ה(א'מסמך ) סברדברי הה

, 1969-על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות תשכ"ט רשום כחוק במרשם הקבלנים מציעה .2.1

 עימצשל התעודת רישום וסיווג מצ"ב  .בדברי ההסבר לעיל 6.1, כנדרש בסעיף 2)בניה( סוג  100-בסיווג ג

 .בפנקס הקבלנים

מיליון  25מפעילותו בתחום עבודות הבניה עומד על  2020 – 2017המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  .2.2

בנוסח של המציע  חשבוןהאישור רואה מצ"ב  .לדברי ההסבר 6.2ף בסעיכנדרש , )לא כולל מע"מ( לפחות₪ 

 .4נספח ד'

 :(2.3.2 סעיף את או 2.3.1 סעיף את להשלים יש) ניסיון קודם כמפורט להלן למציע  .2.3

₪  4,000,000כקבלן ראשי בביצוע פרויקט להקמה או שיפוץ של בריכת שחיה, בהיקף כספי של  .2.3.1

 )התחלה וסיום(.  2016-2020)בתוספת מע"מ( לפחות במהלך השנים 

 :להלן פירוט פרויקטים כאמור

תקופת ביצוע  שם המזמין
 העבודות

שם הפרויקט 
 תיאור העבודותו

כספי של היקף 
)לא כולל  העבודות
 מע"מ(

פרטי איש קשר 
  )שם + טלפון נייד(

 התחלה: ______ 

 סיום: ________

   

 

כקבלן ראשי בביצוע של עד שני פרויקטים של הקמה או שיפוץ של מבני ציבור, בהיקף כספי מצטבר  .2.3.2

 )התחלה וסיום(, כאשר כל פרויקט 2016-2020)בתוספת מע"מ( לפחות במהלך השנים ₪  4,000,000של 

  כאמור כלל אחד או יותר מהחללים הרטובים הבאים: מלתחות, מקלחות, מקוואות, ספא.

 :הלן פירוט פרויקטים כאמורל

תקופת ביצוע  שם המזמין
 העבודות

שם הפרויקט 
, תיאור העבודותו

כולל החללים 
 הרטובים

כספי של היקף 
)לא כולל  העבודות
 מע"מ(

פרטי איש קשר 
  )שם + טלפון נייד(
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 התחלה: ______ 

 סיום: ________

 

 

  

 התחלה: ______ 

 סיום: ________

 

 

  

 

עד שלוש עבודות ביצע , פרויקט השדרוגעבודות המסגרות בקבלן המשנה המוצע מטעמו לצורך  אוהמציע  .2.4

בהיקף מצטבר של מעל  ,אלמנטים שקופים או קליםבשימוש בגג ועבודות חיפוי לחזיתות,  קירוילמסגרות 

 )התחלה וסיום(.  2016-2020, וזאת במהלך השנים חיפוי מ"ר 600ומעל קירוי מ"ר  1,000

 :3מחק את המיותר[]בשם: _____________ מטעמו  קבלן המשנה אוהמציע מטעם הלן פירוט פרויקטים ל

שם 
 המזמין

תקופת 
ביצוע 

 העבודות

פרטי 
עבודות 
 הקירוי 

 

פרטי עבודות 
 החיפוי

  

כולל , תיאור העבודותשם הפרויקט ו
 עבודות החיפוי והקירוי

 

פרטי 
איש 
קשר 

)שם + 
טלפון 
  נייד(

התחלה:  
______ 

סיום: 
________ 

סוג 
 הקירוי: 

_______ 

_______ 

 

מ"ר 
 קירוי: 

_______ 

_______ 

 

 סוג החיפוי: 

_______ 

_______ 

 

 מ"ר חיפוי: 

_______ 

_______ 

 

שם הפרויקט: 
_________________ 

תיאור: 
______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

התחלה:  
______ 

סיום: 
________ 

סוג 
 הקירוי: 

_______ 

_______ 

 

מ"ר 
 קירוי: 

_______ 

_______ 

 סוג החיפוי: 

_______ 

_______ 

 

 מ"ר חיפוי: 

_______ 

_______ 

 

שם הפרויקט: 
_________________ 

תיאור: 
______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

התחלה:  
______ 

סיום: 
________ 

סוג 
 הקירוי: 

_______ 

_______ 

 סוג החיפוי: 

_______ 

_______ 

 

שם הפרויקט: 
_________________ 

 

                                                 
 הרה בתחתית הטופס. במקרה של קבלן משנה, על קבלן המשנה לחתום על ההצ 3
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מ"ר 
 קירוי: 

_______ 

_______ 

 

 מ"ר חיפוי: 

_______ 

_______ 

תיאור: 
______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

חשבון סופי חתום על ידי מזמין העבודה או טופס  לטבלה זולצרף  המציעלהוכחת עמידתו בתנאי זה על 

  . )ככל שרלוונטי(של קבלן המשנה העבודות לרבות , אכלוס לכל עבודה שתוצג ברשימת העבודות של המציע

   ;(מסמך א'ל 9)כמפורט בסעיף  השתתף בסיור הקבלנים לכל אורכונציג מטעמו מאשר, כי  המציע .2.5

 למסמכי המכרז;  מסמך ג'בנוסח  ,₪ 200,000לקיום ההצעה בסך  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית .2.6

 ;2001-תשס"א חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,ההמציע עומד בתנאי  .2.7

 .יש לצרף קבלההמציע רכש את מסמכי המכרז.  .2.8

קרא את מסמכי המכרז, למד והבין את תכנם, והוא מוותר בזאת וויתור סופי ומוחלט על כל  מצהיר כי מציעה .3

 טענה בדבר אי התאמה, אי בהירות, סתירה, פגם, חוסר וכיוצא בזה בנוגע למסמכי המכרז והוראותיהם. 

בהתאם  מכרזהנשוא שירותים כי ברשותו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,מצהיר מציעה .4

ומתן השירותים וכי הצעתנו זאת למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, 

 סוד שלו.פי מסמכי היל תאגיד( עשל )במקרה  מציעהשל  הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרותעל פיה 

קובץ תשובות )לרבות פרוטוקול סיור קבלנים ו את כלל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, בשלמותםהמציע מצרף  .5

 . מציעידי ה, כאשר כל העמודים חתומים על (כפי שהומצאו על ידי המועצהעל שאלות הבהרה, 

 מצהיר, כי הצעתו למכרז אינה מתואמת עם אף מציע אחר למכרז. המציע .6

בהירות כלשהם; ולכן כל -מצהיר, כי המחיר שהציע משקף ומשכלל בתוכו גם סיכוני אימציע הצעתו הבהגשת  .7

 . מציעסיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על ה

, וכי המועצה תהא רשאית להאריכן יום 120מצהיר, כי ידוע לו שההצעות במכרז יעמדו בתוקף למשך  המציע .8

ידוע להאריך בהתאמה את תוקף ערבות הקיום שמסר למועצה.  בחודש נוסף. במקרה כאמור, מתחייב הקבלן

כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הכספית  מציע,ל

. ידוע לנו, כי במקרה שבו יוגשו שתי הצעות בעלות שיעור הנחה זהה שיהווה את שיעור ההנחה הגבוה הזולה

  הגרלה. ןביותר, תיערך ביניה

 .מועצהתהווה התקשרות מחייבת מצד ה ם המציעעל חוזה ע מועצהידוע לנו כי רק חתימת ה .9

 והנה חלק בלתי נפרד ממנו.מסמכי המכרז זו מהווה נספח ל הצהרה .10
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 ולראיה באנו על החתום:
 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
 

 
 אישור עו"ד:

 
 אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל 

"( וכי בחותמם על ההצעה המציע" -כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ______________ )להלן 

 דלעיל הם מחייבים את המציע.

 

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה שם תאריך  
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 למסמך א' 6.4קבלן המשנה לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף הצהרת 

, מצהיר "(המציע)להלן: " __________________, קבלן המשנה מטעם המציע __________________ יאנ

 ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

עבודות המסגרות במסגרת פרויקט לשדרוג האולמות בעין גדי מטעם המציע לביצוע קבלן המשנה המוצע הנני  .1

היה והצעת המציע תזכה  "(, המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: "שפורסם על ידי  03/21מכוח מכרז מס' 

 לבין המציע.  המועצהוייחתם הסכם התקשרות בין  ,במכרז

לעיל, הנו נכון ומדויק, וידוע לי כי הוא מהווה  2.4אני מצהיר, כי המידע בדבר ניסיוני הקודם, כפי שמפורט בסעיף  .2

 תנאי לזכיית המציע במכרז ולהתקשרות עמו. 

אבצע לבין המציע,  המועצהתזכה במכרז וייחתם הסכם התקשרות בין  ת המציע, כי היה והצעהנני מתחייב .3

, וזאת בהתאם לכל התנאים וההתחייבויות מטעם המציע את עבודות המסגרות בפרויקט השדרוג הנ"ל

 המפורטות במסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו. 

 , כי התחייבות זו הנה התחייבות יסודית, המהווה תנאי לזכיית המציע במכרז ולהתקשרות עמו. ליידוע   .4

 (:קבלן המשנהולראיה באתי על החתום )חתימת  .5

 ולראיה באנו על החתום:
 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
 

 
 אישור עו"ד:

 
אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל  

"( וכי בחותמם על קבלן המשנה" -המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ______________ )להלן כל המסמכים 

 .קבלן המשנהההצעה דלעיל הם מחייבים את 

 

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה שם תאריך  
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 1מסמך ד'

 טופס פתיחת ספק

 
 

 ___________________________________________________________שם הספק: 

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 חילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________מיקוד __________  או ל

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 אישור מצורף )חובה(  ________________________ תוקף אישור ניהול ספרים

 אישור מצורף )חובה( ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 אישור מצורף )חובה(  כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 הסניף ___________ ___________________________________ מספר שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 אסמכתא מצורפת )חובה(: צילום שיק/אישור בנק

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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 2מסמך ד'

 
לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הצהרה והתחייבות של המציע 

 2001 –מסוימים, תשס"א 
 
 

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  .1
החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז  –והתקנות לפיו )להלן  2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

  . 03/21 מס'
 

הנני הח"מ,_____________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר בין  .2
בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת 

מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר  ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל
המועמד לעבודה או על פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר 

 והכל בהתאם לחוק. 
 

הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור  .3
 חייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמת

 
 
 

 :חתימת המציע
 
  

 _________________    _______________    _______________    ________________ 
 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                         תאריך  שם           

  
 
 

 עו"ד:אישור 
 

אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל ועל  

"( וכי בחותמם על ההצעה המציע" -כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ______________ )להלן 

 דלעיל הם מחייבים את המציע.

 

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה שם תאריך  
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 3מסמך ד'

 הוראות בטיחות

 

מובהר, כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל  .א

 אדם אחר מטעמו.

, פקודת 1954העבודה התש״ד  הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על .ב

, תקנות 1988, תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה התשמ״ח 1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש״ל 

תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות העבודה  1977בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ״ז 

קנות והצווים שפורסמו ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם , חוזרי מנכ״ל משרד החינוך וכן כל הת1988התשמ״ח 

הוא מתחייב לנהוג על פיהם הקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 המזמין וכל מי מטעמו עקב הפרת כל הוראה.

כל ההוראות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את  .ג

וההנחיות שתינתנה ע״י רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד התשתיות 

הלאומיות, משטרת ישראל וממונה הבטיחות במזמין. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל 

 שראלים בתחום העבודות.הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים י

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  .ד

כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות 

כה והבינו אותה. בשום פנים ואופן שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדר

לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה 

מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית המועצה לאשר או לסרב או להתנות את 

 חלט.אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המו

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .ה

רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי 

תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין יד מכניים או חשמליים וכן, תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך 

 והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

הקבלן יספק לעובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם  .ו

ההסכם )לרבות נעלי להוראות החוק הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא 

 העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן משקפי מגן וכד׳(, ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים סדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש  .ז

של החומרים, הציוד, המכשירים המכונות  בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון

 וכלי העבודה שלו, כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן, עפ״י החוק כפי  .ח

לוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים שמפורט בסעיף ג'  לעיל כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומי

מהבהבים, ידאג לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות 

 שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת.

הקבלן ועובדיו יעברו תדריך לפני כל עבודה )בהתאם להזמנת העבודה שתינתן( אצל ממונה הבטיחות מטעם  .ט

 כתנאי לתחילת ביצוע העבודות. המועצה, וזאת

 קנסות על בטיחות ינתנו על פי מחירון דקל בנוסחו העדכני )ללא הנחה( .י
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 הצהרה והתחייבות                                                                        

 

משמעות האמור בסעיפים א' עד ט' הנני מאשר בזה, כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הבנתי היטב והפנמתי את 

 לעיל, ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 

 תאריך: __/__/__

 

      

      

מס׳ קבלן  מס׳ פקס מס׳ טלפון כתובת ח.פ / ע.מ שם הקבלן

 רשום

  

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

1. 

    

 חתימה       כתובת     ת.ז.        שם פרטי ומשפחה

                                    

2. 

    

 חתימה כתובת ת.ז. שם פרטי ומשפחה

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

    

 חתימה כתובת ת.ז.     שם פרטי ומשפחה
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 4מסמך ד' 

 

 לכבוד: 

 מועצה אזורית תמר

 

 אישור רו"ח בנוגע להיקף כספי של עבודות קודמות

 

 

"( מאשר המציע)להלן: ""מ _______________ רו"ח של ______________ , ח.פ _____________ החאני 
 בזאת את הפרטים כדלהלן:  

 

פעילותו , מ2017-2020)לא כולל מע"מ(, במהלך השנים ₪ מיליון  25לפחות  של מצטברמחזור כספים היה  למציע

 בניה. העבודות בתחום 

  

 

 בכבוד רב,  

   

   

   ________________                _______________     ______________ 

 תאריך                       חתימה וחותמת                               שם מלא                             

   

   

   

              _________                         ______________ 

 טלפון                                        כתובת                 
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 מסמך ה'

 03/2021הסכם מס' 

 

 אשר שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _________ בשנת _________

 

 

 מועצה אזורית תמר בין :

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח               
   "(המזמין)להלן: "

 ;מצד אחד                 

 

 _________________________ לבין: 

 _________________________ 

 _________________________ 

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני;               

 

, וזאת בהתאם שפרסם המזמין,  3/21נשוא מכרז  והמזמין מעוניין בביצוע העבודות המפורטות  הואיל

נספחיו, לרבות התוכניות, המפרטים ויתר הנספחים להסכם )להלן: לתנאי הסכם זה על 

 "(;העבודות"

והקבלן הציע למזמין לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים המפורטים בהסכם על  והואיל

 נספחיו;

והמזמין הסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים המפורטים בהסכם על  והואיל

 נספחיו;

 והקבלן מצהיר כי ידוע לו היטב תוכן ההסכם על כל חלקיו ונספחיו;   והואיל

 

 לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 

 :תנאים מיוחדים להסכם זה

 

 מסירת העבודות לביצוע .1

לשדרוג, שיפוץ עבודות המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו את ביצוע העבודות הבאות:  .1.1

 כן עבודות בניה ופיתוחו"( פרויקט השדרוג" או "הפרויקט)להלן: "נגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין גדי וה

(. כל העבודות "בהסכם המסגרת העבודות)להלן: "מסגרת בהסכם  זמין, אשר יוזמנו על ידי המשונות

  ".העבודותבמסגרת הפרויקט ובמסגרת הסכם המסגרת יכונו להלן, ביחד: "

הזמנות עבודה  ,המזמין יוציא, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתומסגרת, ההעבודות בהסכם הזמנת לצורך  .1.2

פרטי העבודה הנדרשת, כמויות, מועד תחילת את כללו, בין היתר, אשר יועברו אליו בכתב וילקבלן, פרטניות 

ם בגינה )בהתאם הביצוע הנדרש, משך הזמן, מפרטים ותוכניות )במידה ויש צורך( לביצוע והתמורה שתשול
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ובהתאם לכל התנאים יבצע את העבודות בתוך פרק הזמן הנקוב  הקבלן. וכיו"ב למחירונים, כהגדרתם להלן(

למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע עבודות ללא הזמנת עבודה חתומה על ידי בכל הזמנת העבודה. המצוינים 

 בו ביצע עבודות עבור המזמין בפועל.המזמין כמפורט לעיל לא תזכה את הקבלן בתשלום, לרבות במקרה 

באופן יסודי, מעולה, מדויק ומקצועי, בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות רצונו הקבלן יבצע את העבודות  .1.3

 .המלאה של המזמין

 ות ותקופת החוזהתקופת ביצוע העבוד .2

 .חודשים קלנדריים שבעה הנו מיום קבלת צו התחלת עבודה השדרוג פרויקט עבור ותמשך ביצוע העבוד .2.1

ימים ממועד  7בתוך לוח זמנים מפורט לביצוע פרויקט השדרוג, וזאת על הקבלן להעביר לאישור המזמין 

 קבלת ההודעה על זכייתו. 

ה לשנה אחת. בתום שנת הנ הסכם המסגרת מכוחיחס לעבודות בתקופת ההתקשרות בין הצדדים  .30.1

שנות התקשרות במצטבר, אלא  5-ההתקשרות יתחדש ההסכם מאיליו בכל פעם למשך שנה נוספת, ועד ל

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית, על אי רצונו בחידוש ההסכם  30אם כן יודע המזמין לקבלן, עד 

 לשנה נוספת. 

 התמורה .3

ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פיהן ועל פי הסכם זה  ,השדרוגפרויקט עבודות בתמורה לביצוע  .3.1

יהיה הקבלן זכאי לתמורה בסך של במלואן, במועדן, במקצועיות ולשביעות רצונו המלא של המזמין, 

בתוספת מע"מ, כמוצע בהצעתו הכספית למכרז, ובהתאם לעבודות שיבוצעו בפועל __________ ₪ 

 ויאושרו על ידי המזמין. 

שיבוצעו על ידי הקבלן בפועל בהתאם להזמנת/ות העבודה שהוצאו על , הסכם המסגרתלעבודות ה בתמור .3.2

ידי המזמין ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פיהן ועל פי הסכם זה במלואן, במועדן, במקצועיות 

מחירון דקל כאמור בכתב הכמויות ו/או מ זכאי לתמורה ולשביעות רצונו המלא של המזמין, יהיה הקבלן

  . בהפחתה בשיעור של %________, בנוסחו העדכני למועד הוצאת צו תחילת העבודה

מהווה והעבודות על פי כתבי הכמויות והתנאים המפורטים בהסכם ובמפרט המיוחד  כוללת את כל התמורה .3.3

לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא  עבודותתשלום מלא בעבור ביצוע כל ה

עלות שכר עובדי הקבלן  מלואוכולל עלות החומרים, הציוד, הביטוח,  שירותיםלהוציא בקשר עם ביצוע ה

ומלוא הנלווים לשכרם, הוראות הבטיחות החלים מקום העבודה ותנאיו המיוחדים של מקום העבודה 

  .העבודותדרשנה בקשר עם ביצוע יל שתעלויות ככ באלה צאוכיו

על אף האמור במחירון דקל בניה, תשולם לקבלן תוספת רווח קבלן ראשי )"אחוזי קבלן ראשי"( )בפרקים  .3.4

מתחת ל לאחר הנחה בהם נדרשת תוספת כזו כמופיע במחירון דקל( רק עבור פרויקטים אשר עלותם 

)לא ₪  300,000 -מעל ללאחר הנחה הינה ר כלל עלותו )לא כולל מע"מ(. בגין ביצוע פרויקט אש₪  300,000

 לא תשולם לקבלן תוספת רווח קבלן ראשי. כולל מע"מ(

, יגיש הקבלן ן)כולה או חלקה( ו/או פריטי אשר אינו מופיע במחירו במחירוןבגין עבודה אשר אינה מופיעה  .3.5

עתו האם לקבל את ההצעה והאם למזמין ניתוח מחירים בהתאם לדרישותיה, והמזמין יחליט על פי שיקול ד

 .להזמין את העבודה ו/או הפריט מהקבלן או מגורם אחר
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 התייקרויות .4

 כמפורט בנספח ה' להסכם.  .4.1

 נספחים ועדיפות בין מסמכים .5

 "(, המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:הנספחיםלהסכם זה מצורפים הנספחים הבאים )להלן: " .5.1

 תוכניות. .א

 מיוחד מפרט .ב

 נספחיה.הצעת הקבלן על  .ג

  יוגש ע"י הקבלן.  - פרויקט השדרוגלוח זמנים ושלבי התקדמות לביצוע  .ד

 תנאים לתשלום ההתייקרויות )כאשר רלוונטי(.  .ה

 .נספח ביטוח .ו

 נוסח צו התחלת עבודה. .ז

 נוסח ערבות ביצוע.  .ח

 נוסח ערבות טיב .ט

 . ציבוריים גופים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאותשל הקבלן אישור בר תוקף  .י

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .יא

 "הספר הכחול" )לא מצורף(.  –המפרט הכללי לעבודות בניה  .יב

 נוסח בקשה לאישור עבודות נוספות.  .יג

 .1טופס נלווה להגשת חשבון מס'  .יד

 .נוהל מסירה .טו

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות.  .טז

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום .יז

     

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרטי העבודה ובכל יתר מסמכי ההסכם הנם משלימים  .5.2

זה את זה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין איזה 

 מנספחיו להלן סדר העדיפות בין המסמכים: 

וחדים" לבין כל חלק אחר של ההסכם במקרה של סתירה בין האמור בפרק "התנאים המי   .א

 ונספחיו, קובע האמור בפרק "התנאים המיוחדים".

 

בכל הנוגע לביצוע העבודות, סדר העדיפות בין מסמכים יהיה כדלקמן: א. תכניות; ב. מיפרט    .ב

מיוחד ו/או אופני מדידה מיוחדים )כאשר ישנם(; ג. כתב כמויות ד. המפרט הכללי; ה. תנאי 

 תקנים ישראלים.ההסכם; ו. 
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א. הוראות/תנאי  בכל הנוגע לתשלום בגין העבודות, סדר העדיפות בין מסמכים יהיה כדלקמן:   .ג

 .. מפרטים טכנייםד. תכניות; ג. כתב כמויות; ב ההסכם 

 

 ערבות ביצוע .6

 סכום הערבות הבנקאית להבטחת עמידתו של הקבלן בכל התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי כל דין )להלן: .6.1

לאחר מסירת עבודות השדרוג למועצה, קבלת תעודת  .שקלים חדשים  375,000"( הוא ערבות הביצוע"

 ₪.  200,000גמר לפרויקט ומסירת ערבות טיב בגינו, יופחת סכום ערבות הביצוע לסך של 

לתנאי ההסכם.  11בסעיף כל התנאים המתייחסים לערבות הביצוע, לרבות תקופתה וחידושה, הנם כמפורט  .6.2

 סכום ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד תשומות בניה למגורים.

 פיצויים מוסכמים .7

הפיצוי המוסכם והקובע על פיגור במועד סיום העבודות נקבע בסך השווה לשני פרומיל מסכום התמורה  .7.1

)חמשת אלפים( שקלים חדשים לכל יום של פיגור. סכום  5,000לעיל( ולא פחות מ  3.1)כהגדרתה בסעיף 

 המוסכם יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. הפיצוי 

 האולמות  במתחם פרויקט השדרוגלאחריות  תקופת .8

ו/או לפי תעודות האחריות לפי  יהיה אחראי לטיב העבודה למשך כל תקופת האחריות המפורטות להלן הקבלן

 . התקופה הארוכה יותר

 להלן. 9בסעיף מניין תקופה זו מתחיל בסוף תקופת הבדק המוגדרת 

יום ובתאום מוקדם עם נציג המזמין, למעט תיקון  21על ידי הקבלן תוך  צעועל ידי המזמין יב שידרשתיקון  כל

 שעות מהפסקת הגשם הראשונה.  48נזילות מים שיבוצעו תוך 

 הקשורים לבטיחות ותברואה יטופלו באופן מידי על ידי הקבלן.  תיקונים

 אחריות שנות 5 –צנרת מים כולל מערכת הסקה ומרזבים  .8.1

 שנות אחריות 8 –חיפוי קירות חוץ מבנה  .8.2

 שנות אחריות 5 –איטום קירות וחלונות מבנה  .8.3

 ללא הגבלת זמן –שלד המבנה, ביסוס המבנה וחוזק המבנה  .8.4

 שנתיים אחריות –עבודות ומוצרי מסגרות, נגרות ואלומיניום  .8.5

 שנות אחריות 3 –עבודות ריצוף וחיפוי פנים  .8.6

 שנות אחריות 10 –הבריכה ואחריות לגג איטום גגות  .8.7

 שנות אחריות 3 –כל יתר חלקי המבנה  .8.8

 

  תקופת בדק .9

. על אף האמור, כל עבודהממתן אישור מסירה לחודשים  12 הינהכלל העבודות  לגבי" תקופת הבדק" .9.1

תחיל מניינה במקרה שבו יחליט המזמין לבצע קבלה של חלקים שונים של העבודות במספר מועדים, י

  לגבי כל חלק כאמור של העבודות ממועד קבלתו על ידי המזמין.של תקופת הבדק 
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 תנאי ההסכם

 כללי –פרק א' 

 

 מבוא  .1

 

 המבוא לגוף ההסכם הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם ומחייב את הצדדים. .1.1

 

הכותרות לסעיפי ההסכם אינן מהוות חלק מההסכם, אין להן כוח מחייב ואין להסתמך עליהן לצורך  .1.2

 פרשנות ההסכם.

 

 הגדרות .2

 

 בכל מקום בהסכם שבו מופיעות ההגדרות שלהלן, תהיה להן המשמעות הרשומה בצדן: 

 התנאים המיוחדים, גוף ההסכם וכל הנספחים להסכם, כמפורט להלן. -" הסכם זה" או ""ההסכם .2.1

 

או מי שמונה על ידי המזמין בכתב לשמש כ"מהנדס" לצורך  מהנדס המועצה האזורית תמר –" המהנדס" .2.2

 זה.  הסכם 

 

מי שימונה על ידי מהנדס המועצה בכתב לשמש כמנהל הפרויקט לצורך הסכם זה.  –" מנהל הפרויקט" .2.3

 כל סמכויות מנהל הפרויקט יהיו שמורות גם למהנדס , ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות המהנדס. 

 

 אדם שימונה בכתב, מדי פעם, על ידי המהנדס, לפקח על ביצוע העבודות. –" המפקח" .2.4

 

לרבות נציגיו ועובדיו של הקבלן, וכל מי שפועל בשמו ומטעמו ולרבות קבלן משנה של הקבלן,  –" הקבלן" .2.5

 לתנאי ההסכם.  22באם העסקתו תותר על ידי המזמין כמפורט בסעיף 

 

העבודות שעל הקבלן לבצע ולהוציא אל הפועל בהתאם להסכם, לרבות כל החומרים  –" העבודות" .2.6

 הנדרשים לביצוען.

 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו עבודות, לרבות  –" האתר" או "אתר העבודות" .2.7

 כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות.

 

להסכם זה והמהוות חלק בלתי נפרד להסכם, לרבות כל  נספח א'ות המצורפות כהתוכני –" תוכניות" .2.8

 שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב על ידי מנהל הפרויקט.

 

הוראה בכתב מהמזמין לקבלן, המורה לו להתחיל בביצוע העבודות, בנוסח  –" צו התחלת עבודה" .2.9

 להסכם; נספח ז'המצ"ב כ
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בי התקדמות העבודות, אשר יוגש על ידי הקבלן לאישור המזמין בתוך לוח זמנים ושל –" לוחות הזמנים" .2.10

)או במועד אחר שייקבע לצורך כך על ידי  קבלת צו התחלת עבודה / הזמנת עבודהימים ממועד __

, ואישורו על ידי המזמין יהווה תנאי לקבלת צו התחלת עבודה מהמזמין MS Projectבפורמט  המזמין(

ויתר לוחות הזמנים יצורפו  להסכם זהנספח ד' יצורף כלפרויקט השדרוג זמנים ולביצוע העבודות. לוח ה

 .לאחר אישורם בידי המזמין

 

 תפקיד והוראות מנהל הפרויקט .3

 

מנהל הפרויקט רשאי לבדוק מפעם לפעם את העבודות, כולן או מקצתן, להשגיח על טיבן ועל אופן ומועדי  .3.1

ביצוען, הן באתר העבודות והן מחוצה לו ובכל מקום אחר, וכן רשאי מנהל הפרויקט לבדוק את טיב 

החומרים בהם משתמש הקבלן, לפי שיקול דעתו המוחלט, וכן לוודא את עמידתו של הקבלן 

בהתחייבויותיו ובהוראות ההסכם והדין. מנהל הפרויקט יהא רשאי ליתן לקבלן, מעת לעת, הוראות 

המתייחסות או קשורות לאופן, טיב או למועדי ביצוען של העבודות וכן כל הוראה אחרת. הקבלן ימלא 

ודות אחר כל ההוראות מנהל הפרויקט, בין שההוראות האמורות ניתנו בטרם החל הקבלן בביצוע העב

ובין שהן ניתנו תוך מהלך ביצוען, בסיומן או לאחר סיומן של העבודות, בתנאי שאין בהן סתירה להוראות 

 הסכם זה. 

 

מעביד בינו ו/או בין המזמין -למען הסר ספק, אין בהוראות מנהל הפרויקט כאמור כדי ליצור יחסי עובד .3.2

כמו כן, לא יהא בהעדר הוראות מצד מנהל או מי מטעמו לבין הקבלן, עובדיו, והפועלים בשמו ומטעמו. 

הפרויקט, או בנתינתן, משום שחרור של הקבלן מאיזו התחייבות ו/או חיוב המוטלים על הקבלן על פי 

 הוראות ההסכם הזה או על פי כל דין,  או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין.

 

 הצהרות הקבלן   .4

  

 הקבלן מאשר ומצהיר, כדלקמן:

כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס לעבודות וביצוען וכי הוא מכיר את טיב הקרקעות שבהן  כי הוא בדק את .4.1

תבוצענה העבודות, סוגן ותכונותיהן, וכן קווי המים, הביוב, החשמל, הטלפון ואחרים, הן מעל פני 

הקרקע והן מתחתיה, את התנאים האקלימיים והאקולוגיים השוררים באזור של אתר העבודות, וכי 

ת כל הידיעות שביקש לקבל הנוגעות לעבודות וביצוען והוא מתחייב בזה לא לטעון כל טענה קיבל א

 שהיא ביחס לטעות ו/או אי ידיעה ו/או אי התאמה ביחס לאמור לעיל.

 

כי ידוע לו שהעבודות, כולן או מקצתן, עשויות להתבצע לאורך כל השנה וכי הוא נוטל בזה מראש על  .4.2

או הקשורים בתנאי האקלים באזור, לרבות חום, קור, יובש, אור, \הנובעים ועצמו את כל הסיכונים 

 גשם, שטפונות וכיוצא באלה.

 

הינם סופיים ומחייבים את הצדדים גם ובהצעתו הכספית למכרז  כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות .4.3

ישתנו אם ורק אם ישתנו הכמויות ביחס לרשום בכתב הכמויות, במפרטים או בתכניות, וכי המחירים 
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בהתאם להוראות הנספח לתשלום התייקרויות, ככל שנחתם כזה על ידי הצדדים, או בהתאם להוראות 

 מפורשות אחרות שבהסכם.

 

כי הוא קבלן רשום במרשם הקבלנים, בעל סיווג מתאים ורישיונות תקפים בהתאם להוראות כל דין  .4.4

ות את הרישיונות האמורים, למשך כל תקופת לביצוע העבודות, וכי הוא מתחייב להחזיק בתוקף וברציפ

 ביצוע העבודות ועד להשלמתן הסופית.

 

 .1975 –כי הוא עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .4.5

 

כי הוא מנהל פנקסי החשבונות והרישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  .4.6

ין מעת לעת ועל פי דרישת המזמין אישור מפקיד מורשה, והוא מתחייב להמציא לידי המזמ 1975 -תשל"ו

, או מרואה חשבון בקשר 1976 -כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

לאמור לעיל, או אישור שהוא פטור מלנהלם. קיומם של האישורים האמורים לקבלן והמצאתם למזמין 

יסודי לתקפותו של ההסכם ולביצוע תשלום כלשהו מכוחו לקבלן, ואי כאמור בסעיף קטן זה, הוא תנאי 

 המצאתם למזמין יעניק לו את הזכות לבטל את ההסכם למפרע.   

 

שלא לגרום כי ידוע לו כי יהיה עליו לתאם את עבודתו עם קבלנים אחרים הפועלים באתר על מנת  .4.7

בגין  לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי, וכי הקבלן לעיכובים והפרעות בעבודותיו ובעבודות האחרות

  נזקים, עיכובים, חוסר תאום וכו', הנגרמים עקב קבלנים אחרים.

 

 זכויות יוצרים .5

 

הסכם זה על נספחיו, לרבות התוכניות, המפרטים הטכניים וכל יתר נספחי ההסכם, וכן כל מסמך אחר  .5.1

ו/או בקשר עם ביצוע העבודות )להלן: אשר ייווצר אצל הקבלן או יגיע לידיו בקשר עם הסכם זה 

"(, הנם רכושו הבלעדי של המזמין, והקבלן מקבלם לידיו כנאמן, לתקופת העבודות ולצורך המסמכים"

ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה אחרת, או למסור תוכנם לאחרים אלא ככל שהדבר 

על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את כל המסמכים מייד  ודרוש לצורך קיום התחייבויותי

לפי דרישת המהנדס ו/או מנהל הפרויקט, או בגמר העבודות הכל לפי המוקדם יותר, והוא מוותר 

  מפורשות על זכות עיכבון בקשר למסמכים.

 

יורשה על ידיהם העתקים מכל מסמך מן המסמכים, יוחזקו באתר, ומנהל הפרויקט, המפקח וכל אדם ש .5.2

 בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק ולעיין בהם בכל שעה משעות העבודה הרגילות.

 

 נוסחים וטפסים נהוגים אצל המזמין .6

 

יומן עבודה, הוראות מנהל הפרויקט ו/או המפקח בקשר לעבודות, לרבות הודעות על שינויים בעבודות,  .6.1

ות או ביצוע תיקונים, חשבונות חלקיים ו/או סופיים, הודעות על ביצוע תיקונים, פרוטוקול קבלת עבוד

 -וכל הוראות והודעות אחרות של מנהל הפרויקט ו/או המפקח בקשר לביצוע העבודות וסיומן תעשינה 
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בטפסים המצורפים כנספחים להסכם זה או שיהיו נהוגים  -אם ובמידה שהמזמין ימצא לנכון לעשותן 

 לאותן המטרות מדי פעם אצל המזמין.

 

 המחאת זכויות וחיובים .7

 

אין הקבלן רשאי להסב ו/או להעביר לאחר ו/או לשעבד את ההסכם, כולו או מקצתו ו/או כל זכות או  .7.1

טובת הנאה או חובה על פיו, מבלי לקבל הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב, חתומה בידי 

מה כאמור, לפי שיקול דעתו מורשי החתימה של המזמין, והמזמין יהיה רשאי לתת או שלא לתת הסכ

הבלעדי, וכן להתנות את הסכמתו לבקשה בתנאים. נתן המזמין את הסכמתו לקבלן, לא יהיה בכך כדי 

לגרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן כלפיו, והקבלן יישאר אחראי ללא סייג כלפי המזמין וכלפי כל צד 

 שלישי, ביחד ולחוד עם הנמחה.

 

לעיל, הקבלן מתחייב שלא להמחות לאחר כל זכות לקבלת  7.1סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .7.2

סכומים כלשהם שיגיעו לקבלן, או שעשויים להגיע לו מהמזמין על פי ההסכם, מבלי לקבל הסכמה לכך 

מאת המזמין, מראש ובכתב, חתומה בידי מורשי החתימה של המזמין. המחאה שיעשה הקבלן בניגוד 

 ה כלפי המזמין.להוראות דלעיל, לא תהיה תקפ

 

המזמין יהא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד כל אחת מזכויותיו ו/או חובותיו כלפי הקבלן, על  .7.3

פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יהא בהעברה או המחאה כאמור לפגוע בזכויות הקבלן על פי הסכם 

 זה. 

 

 קיזוז .8

 

של הקבלן לפי הוראות ההסכם, הרי בכל  והתחייבויותימבלי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה ובנוסף לכל  .8.1

מקרה שבו יהא הקבלן חייב למזמין סכומים כלשהם, בין קצובים ובין שאינם קצובים, מכל סיבה שהיא, 

בין על פי הוראות ההסכם ובין שלא על פי הוראות הסכם זה ובין שלפי כל דין, יהא המזמין רשאי לקזז 

מכל תשלום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין ו/או מכל סכום שיעמוד את הסכומים שהקבלן חייב לו 

לזכות הקבלן אצל המזמין ו/או מכל סכום המופקד עבור הקבלן אצל המזמין וכן לחלט לצורך כך את 

 ערבות הביצוע שמסר לו הקבלן )בשלמותה או לשיעורין(. 

  

 תשלומי מיסים  .9

 

היטלים, אגרות  ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הקבלן מתחייב לשלם כל המיסים, ארנונות,  .9.1

קבלנים ומעבידים, בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג, ויהיה אחראי לכל הניכויים שיש 

 לעשותם על פי כל דין, ולהעברתם ישירות לרשויות ולמוסדות המוסמכים.
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 היתרים ורישיונות .10

 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להוציא ולהחזיק בתוקף בכל עת של ההתקשרות על פי הסכם זה, על  .10.1

חשבונו, בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ומילוי התחייבויותיו על 

ודה מסכים פי ההסכם ועל פי כל דין, לרבות בקשר לבטיחות בעבודה על פי כל דין. בנוגע לבטיחות בעב

 הקבלן במפורש להיות האחראי כקבלן ראשי. 

 

עבודות הקבלן יהיו בהתאם להיתרי בניה שיתקבלו ביחס לעבודות. הקבלן יחתום על היתר הבניה  .10.2

כאחראי לביצוע העבודות. הוצאת היתרי בניה תיעשה על ידי ובאחריות המזמין, אלא אם כן הודיע 

 ם זה.המזמין בכתב אחרת לקבלן טרם חתימת הסכ

 

 ערבות ביצוע .11

 

להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן למזמין,  .11.1

ימים מהמועד שבו נדרש לעשות כן על ידי המזמין, ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצ"ב  7בתוך 

סכום ערבות הביצוע שיומצא על ידי הקבלן יהיה "(. ערבות הביצועלהסכם זה )להלן: " פח ח'נסכ

כאשר לאחר מסירת עבודות השדרוג למועצה, קבלת תעודת גמר לפרויקט ומסירת ערבות ₪,  375,000

המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ₪.  200,000טיב בגינו, יופחת סכום ערבות הביצוע לסך של 

ת או לשיעורין, מבלי שיהיה חייב להוכיח את דרישתו ו/או לחלט את ערבות הביצוע בכל עת, בשלמו

  לפנות קודם לקבלן ו/או בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם את התשלום.

 

ימים לאחר מכן, ובכל מקרה  60תוקף ערבות הביצוע יהיה, לכל הפחות, למשך כל תקופת העבודות ועוד  .11.2

מין יהא רשאי לדרוש מהקבלן את הארכת "(. המזתוקף הערבותיום )להלן: " 90 -משכה לא יפחת מ

תוקף הערבות לתקופה/ות נוספת/ות אשר תיקבענה על ידי המזמין, וזאת במידה והעבודות לא יסתיימו 

במועד או שהמזמין יעריך כי הן אינן צפויות להסתיים בהתאם ללוחות הזמנים ו/או בכל מקרה שבו 

ה ו/או במקרה שבו קיים הליך משפטי תלוי ועומד הקבלן לא מילא איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם ז

כנגד המזמין ו/או הקבלן בקשר עם העבודות. קיבל הקבלן דרישה כאמור מהמזמין, יאריך את תוקף 

יום, או עד לתאריך שבו יגיש  30להלן, ועוד  40הערבות עד לתאריך קבלת העבודות, כהגדרתו בסעיף 

יום  90 -וחר יותר. כל הארכה של ערבות כאמור לא תפחת מיום, לפי המא 30הקבלן חשבון סופי ועוד 

 להסכם זה.  נספח ח'והיא תומצא בנוסח זהה לנוסח ערבות הביצוע המצ"ב כ

 

לא קיבל המזמין את העבודות חמישה עשר יום לפחות לפני תום תקופה של הערבות ולא האריך הקבלן  .11.3

זכאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, וזאת את הערבות לתקופה נוספת, כאמור לעיל, יהיה המזמין 

 מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת העומדת לו לפי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין.

 

ימים ממועד היוודע לו על חילוט  7חילט המזמין את הערבות, כולה או מקצתה, ימציא לו הקבלן, בתוך  .11.4

כום הערבות שחולט על ידי המזמין, אשר הערבות הבנקאית )כולה או מקצתה(, ערבות ביצוע בגובה ס

 נוסחה ותקופתה יהיו זהים לאלו של הערבות שחולטה.  
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או לא חידש , אם מסיבה כלשהי לא המציא הקבלן זמיןמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המ .11.5

 החל בביצוע העבודות, לא ישולם לו כל חשבון עד להמצאת ערבותזאת לאחר שערבות ביצוע כאמור, ו

 ביצוע כאמור, ותשלום החשבון המעוכב לא יישא כל הפרשי הצמדה וריבית. 

 

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, בשמירתה בתוקף, בהארכתה, בחידושה וכיו"ב לפי הוראות  .11.6

 הסכם זה תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

 
 כלליות  תהתחייבויו –פרק ב' 

 

 חובותיו של הקבלן .12

 

את העבודות בהתאם להוראות כל דין, להסכם על נספחיו ולהנחת דעתו המוחלטת  הקבלן מתחייב לבצע .12.1

 של המזמין. לצורך כך ימלא הקבלן אחר כל הוראותיו של המהנדס ושל מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף לכל יתר התחיבויות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין,  .12.2

הקבלן לבצע, בין היתר, על חשבונו, על אחריותו ולשביעות רצונו המוחלטת של המזמין את מתחייב 

 המעשים והפעולות שלהלן:

 

לבצע את כל עבודות ההכנה הדרושות לביצוע העבודות וכן לבצע את כל הסידורים  (1)

הנדרשים לביצוע יעיל, מעולה ובטוח של העבודות, כולל אספקה של כל האמצעים 

 הדרושים להגנת הציבור והעובדים, תוך הקפדה על דיני הבטיחות בעבודה. 

 

ם, מוצרים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע לספק מכונות, מכשירים, ציוד, כלי עבודה, חומרי (2)

העבודות. לצורך פסקה זו, דין דלק, מים ואנרגיה הנחוצים לביצוע העבודות, כדין 

 חומרים.

 

להעסיק בביצוע העבודות, הן באתר העבודות והן בכל מקום אחר, עובדים ישראלים בלבד,  (3)

יים, במספר הדרוש בהתאם לדרישות כל דין, שהנם עובדים מנוסים, אחראיים ומקצוע

 להתקדמות העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

 

לבצע את כל העבודות )לרבות עבודות ההכנה( וכל חובה המוטלת עליו במפורש או מכללא  (4)

על פי הוראות כל דין והוראות ההסכם, באופן יסודי, מעולה, מדויק ומקצועי, בזמן 

ולתקנים הישראליים בעלי תוקף  המוסכם, ובהתאם לתכניות מאושרות, להיתרי הבניה

שיחולו על העבודות בתקופת ביצוען ועד למסירתן בפועל, ובהעדר תקן ישראלי, לפי התקן 

 שעליו יורה המזמין.

 

להחזיק במצב טוב כל יתדות הסימון, סימוני פרצלציה ו/או סימונים או אותות דומים  (5)

סילוק, הסרה, הטייה או פגיעה.  ( ולשמרם מפני"הסימונים"מיום מסירתם לקבלן )להלן: 
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סולקו, שונו או נפגעו סימונים באופן כלשהו, יחדשם הקבלן במקומם על חשבונו ועל 

 אחריותו.

 

לשאת בכל האחריות לשגיאות בעבודות כתוצאה מפגיעה בסימונים וגם/או בשינויים  (6)

חראי לשגיאה שיעשו בהם על ידי מאן דהוא. הוטל על הקבלן לסמן סימונים באתר, יהא א

או אי דיוק שיחולו בסימון, ויהא חייב לתקנם ו/או לתקן את חלקי העבודות שבוצעו מתוך 

 אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו ובאחריותו, ולהנחת דעתו של המזמין.

 

לבצע על חשבונו את כל הסידורים לשמירה נאותה על כל חלקי העבודות שהוחל כבר  (7)

כבר לפועל מפני קילקול, השחתה, נזק ופגיעה כלשהי, לרבות פגיעה  בביצוען ו/או שהוצאו

על ידי אש, מים ו/או מפגעי מזג אויר וטבע מכל סוג, וזאת עד לקבלה הסופית של העבודות 

 על ידי המזמין.

 

לספק את החומרים והמוצרים אשר התחייב לספקם לביצוע העבודות, כשהם באיכות  (8)

יקות בהתאם למפרטי ההסכם ולתקני מכון התקנים, וזאת הטובה ביותר ובכמויות מספ

 במועדים הנכונים על מנת שלא לגרום לדחייה או פיגור בביצוע העבודות.

 

להפנות תשומת ליבו של מנהל הפרויקט ולהודיע לו ללא דיחוי על כל טעות או השמטה  (9)

ותן באופן סביר בתוכניות במפרטים או בנספחים אחרים, שנתגלו על ידיו או שניתן לגל

במהלך ביצוע ההסכם, וזאת מבלי שהדבר יתפרש כמקנה זכויות כלשהן לקבלן. למען הסר 

ספק מוסכם כי אין בהפניית תשומת לב הנ"ל על ידי הקבלן כדי לחייב את המזמין או מי 

 מטעמו, והם רשאים שלא להתחשב או לדחות את טענת הקבלן.

 

קבלן מיומן ומנוסה היה עושה לשם ביצוע ההסכם לעשות כל מעשה, פעולה או דבר ש (10)

 במדוייק, במועדן ובמלואו.

 

הפיקוח בידי מנהל הפרויקט ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו כלפי המזמין  .12.3

למילוי תנאי ההסכם, והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או 

ו/או על ידי מי מטעמו כלפי המזמין וכלפי כל אדם אחר, ולא יצור בין המזמין לבין הקבלן נגרמו על ידיו 

 ו/או עובדיו יחסי עובד מעביד.

 

לרבות בדבר שינויים, תוספות, תיקונים  –נתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים בקשר לאופן ביצוע העבודות  .12.4

לא תהא זכות לקבלן בשום מקרה ובשום תנאי  –או חילוקי דעות בנושאים כספיים  –וביטולים בעבודות 

 להפסיק את ביצוע העבודות או להאט את קצב ביצוען, אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי כל התחייבויות הקבלן בסעיף זה תקויימנה על ידיו כחלקו בביצוע  .12.5

 תחייבויות עיקריות היורדות לשורשו של ההסכם. ההסכם ותעשינה על ידיו ללא תמורה נוספת, וכי הן ה
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 ול של הקבלן באתרהוצוות הני נציג הקבלן .13

הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול,  .13.1

ולדרישות תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש לצורך עמידה בלוח הזמנים 

 הבטיחות ולכל הפחות:

 4בעל  ,משרה 1/2בהיקף של לפחות  אצל הקבלן עובדה ,רשוםמהנדס אזרחי  - מנהל הפרויקט .א

  הבנייה. שנות ניסיון בענף 

שנות ניסיון  6 בעל ,בתחום הבנייה עם רצף מינויים במשרד העבודה מנהל עבודה  -מנהל עבודה  .ב

 ומעלה.

 

, יהםכישורים נאותים למילוי תפקיד יבעל שימונו על ידי הקבלן יהיוומנהל הפרויקט מנהל העבודה  .13.2

לקבל החלטות בשם הקבלן ולחייב את  כיםלצורך הסכם זה, המוסמ ם הקבלןמטע יםכנציגוישמשו 

כתנאי למתן צו ושל מנהל העבודה מנהל הפרויקט תיהם של שמואת בכתב . הקבלן יודיע למזמין הקבלן

   התחלת עבודה.

  

יהיה מצויים בקביעות וברציפות באתר העבודות בכל עת שבה מתבצעות בו  כיםו המוסמינציגהקבלן ו .13.3

 עבודות, וישגיחו על ביצוען בהתאם לתנאי ההסכם ולהוראות המזמין.

 

 רואים אותה כאילו ניתנה לקבלן עצמו. –הקבלן  יהוראה שניתנה לנציג .13.4

 

 יומן עבודה .14

 

שבו ירשום המפקח, מדי פעם, פרטים המשקפים לדעתו את המצב הקבלן ינהל יומן עבודה מדי יום ביומו  .14.1

העובדתי במהלך ביצוע העבודות, וכן את ההוראות לקבלן בקשר לביצוע העבודות. כל רישום ביומן 

 ייחתם על ידי המפקח והקבלן ותכולת היומן תאושר על ידי המזמין.

 

ייגותו ביומן, ובתנאי שיערער על הקבלן יהא רשאי להסתייג מרישום של המפקח, בתנאי שינמק הסת .14.2

שעות לאחר שנדרש לכך על ידי  48רישום כאמור, כמפורט להלן. לא חתם הקבלן על רישום כאמור 

המפקח, יחתום המפקח במקומו של הקבלן ויציין זאת ביומן, וחתימה כזו תחייב את הקבלן כאילו היה 

 הוא החותם.

 

בפניו בלבד, על רישום כלשהו שממנו הסתייג, כאמור הקבלן יהא רשאי לערער בכתב בפני המהנדס, ו .14.3

שעות מיום שרישום כאמור בוצע ביומן. החלטת המהנדס בערעור הקבלן, שתרשם על ידי  48לעיל, תוך 

 המהנדס ביומן או שתינתן לקבלן בכתב, תהא סופית ותחייב את הקבלן.

 

מכרעת ביחס לעובדות הכלולות  רישומים ביומן אשר בוצעו או נחתמו על ידי המפקח ישמשו כראייה .14.4

בהם, ואולם אי רישום של הוראה כלשהי לא ייחשב כראייה לכך שלא ניתנה הוראה. לגבי הרישומים 

 אשר לגביהם הסתייג וערער הקבלן כאמור לעיל, ישמשו כראייה מכרעת החלטות המהנדס בערעורים.
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 שמירה, גידור ונקיטה באמצעי זהירות נוספים .15

 

  . נספח ב'כאמור בהוראות המפרט המיוחד המצ"ב כ רה על פועליםהקבלן יספק שמי .15.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, גידור שמירה, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים  .15.2

מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון עבודות ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך 

ידי מנהל הפרויקט או המפקח לעשות כן, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה בכך, או שיידרש על 

 מצד רשות מוסמכת כלשהי, וזאת עד לקבלה הסופית של העבודות על ידי המזמין.

 הקבלן יהיה אחראי לחסימת דרכי גישה לאתר העבודה לרבות תמרור ושילוט בהתאם להוראת החוק. .15.3

בנוסף, על הקבלן להתקין, על חשבונו, שילוט באתר, המפרט את שם הפרויקט, שם הקבלן המבצע, שם  .15.4

מזמין העבודות, מועד סיום העבודות המתוכנן וכן פרטים נוספים, ככל שיידרשו על ידי המזמין. השילוט 

ט יוצב על ידי יהיה בפורמט ובגרפיקה שהמזמין יורה עליהם לקבלן או יאשר אותם מבעוד מועד. השילו

 הקבלן במיקום נראה לעין באתר, שעליו יורה המזמין, עד לא יאוחר מתחילת ביצוע העבודות באתר. 

 

 זכות גישה למזמין .16

 

למהנדס, למנהל הפרויקט, למפקח ולכל אדם אחר מטעם המזמין, תהא בכל עת זכות כניסה לאתר ולכל  .16.1

כם, או שמובאים ממנו או אליו חומרים, מקום אחר שבו נעשית מלאכה הקשורה בעבודות ו/או בהס

מכונות, ציוד, מוצרים וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם, והקבלן חייב להבטיח להם זכות כניסה זו ולסייע 

 בביקורם, וזאת ללא כל תמורה נוספת.

 

 עתיקות .17

 

בעלי פצים אחרים כל שהם בעתיקות ו/ואו חפגיעה כל הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת  .17.1

 , ויודיע באופן מיידי את דבר גילויים למפקח.ולא יזיזם ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי

ההוצאות שיגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה או עקב גילוי העתיקות יחולו על המזמין.  .17.2

 גובה ההוצאות כאמור יוערך ויקבע על ידי המזמין. 

וחות הזמנים עקב הימצאות של עתיקות, מבלי שלקבלן הייתה כל נגרמו הפסקת עבודה או עיכובים בל .17.3

שליטה או השפעה על כך, יידחו לוחות הזמנים בהתאמה, ולאף אחד מהצדדים לא תהיינה כל דרישות, 

 טענות או תביעות כלפי משנהו כתוצאה מהאמור. 

  

 זכות מעבר .18

 

ו כל זכות אחרת בקרקע שאינה נזקק הקבלן לצורך ביצוע העבודות לקבלת זכות מעבר או שימוש א .18.1

בבעלותו או בשליטתו של המזמין, יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה 

 על חשבונו כפי שיוסכם בין בעלי הזכות האמורה לבין הקבלן.

 

 



37 

 

 

              תיקון נזקים לתשתיות ולכבישים .19

 

הקבלן יבצע טרם תחילת העבודה תיאום תשתיות עם כל הגורמים בעלי עניין במקום לרבות גורמי  .19.1

האגודות השיתופיות , מ.א. תמר, HOTתשתית הנדרשים בחוק ובתקנות לרבות חח"י, מקורות, בזק, 

קק"ל, רשות העתיקות, פקיד היערות, רט"ג, משרד החקלאות, צה"ל  ,שבשטחן תתבצענה העבודות

 ב.וכיו"

 

הקבלן אחראי לתיקונו המיידי, לרבות הסדרת פתרון חלופי או זמני עד לסיום התיקון,  של כל נזק או  .19.2

קלקול שיגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, תשתיות  מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וכן לתשתיות ו/או 

מראש ובין שנגרמו בלא  מובילים אחרים תוך כדי ביצוע העבודות, וזאת בין שהנזק או הקלקול תוכננו

הכל על חשבונו ואחריותו של הקבלן. הקבלן יתקן את הנזק באופן יעיל ביותר ולשביעות   תכנון מראש, 

רצונו של מנהל הפרויקט ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק, והוא יישא בכל 

 כאמור לעיל(. ההוצאות הכרוכות בכך )לרבות עלויות הפיתרון החלופי או הזמני,

 

קבעו הרשות או הגוף אשר בבעלותם ו/או באחריותם נמצאים הכביש ו/או התשתית ו/או המוביל שנפגעו  .19.3

"( כי הנזק שנגרם על ידי הקבלן יתוקן על ידי הניזוק, מתחייב הקבלן לשלם לניזוק מיד הניזוק)להלן: "

ר, רשאי המזמין לשלם לניזוק עם דרישתו הראשונה לכך את הוצאות התיקון. לא שילם הקבלן כאמו

 את סכום הדרישה ולחייב את חשבונו של הקבלן בהוצאותיו.

 

 תיקון על ידי המזמין .20

 

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לתקן כל נזק או קלקול שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם על חשבון  .20.1

סכום המגיע או שיגיע הקבלן, ולנכות את כל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק או הקלקול כאמור מכל 

לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, על פי ההסכם או מכל סיבה אחרת, וכן לגבותן מהקבלן בכל דרך. 

למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי כל הוראה אחרת 

 בהסכם זה.

       

 ם היעדר יחסי עובד מעביד ושמירה על זכויות עובדי .21

 

הקבלן יעסיק בביצוע העבודות, הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות, עובדים מנוסים אחראיים  .21.1

ומקצועיים, בעלי רישוי מקצועי, ככל שנדרש, ובמספר הדרוש להתקדמות העבודות בהתאם להוראות 

 "(. העובדים" או "עובדי הקבלןהסכם זה )העובדים הנ"ל יקראו להלן: "

 

מיד, לפי דרישתו הראשונה של מנהל הפרויקט, כל עובד, לרבות מנהל עבודה, אשר עבודתו הקבלן ירחיק  .21.2

או התנהגותו אינן מניחות את דעתו של מנהל הפרויקט. אדם שיורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור 

הקבלן להעסיקו בביצוע העבודה באתר בין במישרין ובין בעקיפין. אי מילוי סעיף קטן זה יחייב את 

בלן בפיצויים מותנים מראש בסך השכר של אותו אדם שיעסיקו הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה, הק
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וזאת במשך כל פרק הזמן שתמשך העסקתו כאמור, וזאת מבלי לגרוע בזכויות אחרות של המזמין על פי 

 כל דין ועל פי ההסכם בגין הפרתו.

 

על אחריותו ועל סיכונו הבלעדיים של הקבלן העסקתו או הרחקתו של עובד, כאמור בסעיף זה לעיל, תהא  .21.3

ואין בדרישותיו של מנהל הפרויקט כאמור כדי ליצור יחסים משפטיים כל שהם בין המזמין ו/או מנהל 

הפרויקט לבין עובד כאמור, והמזמין אינו ולא יהיה אחראי בכל אופן או דרך שהן להעסקתו או הרחקתו 

 ד כאמור.ו/או לתוצאות העסקתו או הרחקתו של עוב

 

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים אזרחי ישראל בלבד, ולהימנע מהעסקת עובדים  .21.4

זרים בביצוע העבודות עבור המזמין ומצהיר כי מגבלה זו ידועה לו וידועות לו ההנחיות בדבר אי העסקת 

 עובדים זרים בפרויקטים המבוצעים עבור גופים ציבוריים.

 

היא התקשרות של קבלן עצמאי, זה הקבלן למזמין על פי הסכם  ביןכי ההתקשרות מוצהר ומוסכם  .21.5

לא ייחשבו בשום מקרה ובשום אופן כעובדי  –ועובדי הקבלן ובכללם קבלני המשנה של הקבלן ועובדיהם 

יווצרו ולא יראו כקיימים או נוצרים יחסי עובד ומעביד או יחסים יהמזמין, וביניהם לבין המזמין לא 

 .יים אחריםמשפט

 

הקבלן בלבד יהיה אחראי לבטיחות עובדיו ולתשלום כל סכום המגיע או העשוי להגיע לעובדי הקבלן  .21.6

צו הסכם אישי ו/או הוראות כאמור, מכל סיבה שהיא בהתאם להוראות הדין ו/או הסכם קיבוצי ו/או 

חופשה שנתית, דמי  –לגרוע שכר עבודה והנלווים לו, לרבות, אך מבלי  –ובכלל זה  –הרחבה ככל שיחולו 

הבראה, גמול העסקה בשעות נוספות, תוספות מכח הסכם קיבוצי, פיצויי פיטורים, ביטוח פנסיוני 

כל תשלום בקשר ו/או  –לרבות שכר ומרכיביו, תנאים סוציאליים מכל סוג, ופיצויים כדין  צא באלה,וכיו

 עקב ו/או כתוצאה מהיחסים בינם לבין הקבלן.

 

ר ומתחייב כי הוא פועל בהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להעסקת עובדיו, לרבות אך הקבלן מצהי .21.7

, הוראות הבטיחות בעבודה, 2011-של דיני העבודה, תשע"ב מבלי לגרוע הוראות החוק להגברת האכיפה

 . צא באלהוכיו םעובדיההוראות הנוגעות לרווחת 

 

הנ"ל, ולהמציא מסמכים, ככל שיידרש לכך, מיד הקבלן מתחייב לאפשר למזמין לבדוק עמידתו בתנאים  .21.8

, ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לקבלן או מי מעובדיו טענה כלשהי ביחס לקיומם לכך עם דרישת המזמין

 של יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או עובדיו. 

 

וגע לתשלום זכויות עובדיו, עוד מתחייב הקבלן לתקן כל ליקוי, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין בכל הנ .21.9

יהיה המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות  –מיד עם דרישה כאמור. לא יתוקן הליקוי בתוך זמן סביר 

 ללא התראה נוספת. 

 

הקבלן ישפה את המזמין מיד עם דרישה בגין כל חיוב או תביעה שתוגש, אם תוגש, כנגד המזמין על ידי  .21.10

ה או דרישה שעילתה ביחסי עובד ומעביד, ויקבל על עצמו, על עובד הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או תביע

חשבונו, את ההגנה גם מטעם המזמין בכל תביעה או דרישה כאמור ויפטור המזמין מכל תביעה ו/או 
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באופן שוטף וכן לפי דרישה כאמור, מבלי לגרוע מחובת שיפויו של המזמין כאמור. הקבלן ידווח למזמין 

מבלי שהדיווח יקים חבות כלשהיא וזאת  ,תביעה ו/או דרישה כאמורכל אודות  דרישתו של המזמין

 הקבלן ו/או עובדיו. לפילמזמין כ

 

 קבלני משנה   .22

 

אין הקבלן רשאי למסור לקבלן משנה ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, ו/או למסור לקבלן משנה כל  .22.1

, מאת מראש ובכתבלכך, זכות או טובת הנאה או חובה על פי ההסכם מבלי לקבל הסכמה מפורשת 

המזמין. למען הסר ספק, מוסכם כי אף אם קיבל הקבלן הסכמת המזמין כאמור לעיל, נשאר הקבלן 

אחראי ללא סייג כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי, לכל מעשה ו/או מחדל שנעשו על ידי קבלן משנה 

כאילו נעשו על ידי הקבלן  כאמור ולכל נזק או תוצאה שנגרמו מחמת מעשה או מחדל שלו, ויהא דינם

 עצמו או נגרמו על ידיו. התחייבות הקבלן על פי סעיף זה תהא ביחד ולחוד עם קבלן המשנה האמור.

 

 המפקח וכן מנהל הפרויקט יהיו רשאים לתת ישירות הודעות לקבלן המשנה, לפי שיקול דעתם. .22.2

 

כקבלן ראשי לכל ענין הנוגע אין באמור באיזו מהוראות סעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  .22.3

להסכם זה וביצועו, לרבות לענייני בטיחות בעבודה של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות, באתר 

 ומחוצה לו.

 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .23

 

לפי הוראות מנהל הפרויקט או המפקח יהא הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר לבצע עבודות  .23.1

העבודות ו/או בסמוך לעבודות, וזאת בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בהסכם עם הקבלן, או באתר 

שהמזמין ביטל הזמנתן אצל הקבלן. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה ולתאם את מעשיו עם כל אדם או 

גוף כאמור וכן לאפשר להם את השימוש, ככל הניתן, בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידיו באתר 

בודות. מבלי לגרוע מהאמור, אפשר הקבלן לקבלנים או לגורמים אחרים להשתמש בשירותים או הע

במתקנים שהותקנו על ידו, יהיה הקבלן רשאי לחייבם בתשלום סביר בגין השימוש האמור. במקרה של 

חילוקי דעות בנוגע לתשלום בגין השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המהנדס את שעורו 

 התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. של

 

 התחלתן, מהלכן, סיומן והערכתן –ביצוע העבודות  –פרק ג' 

 

 התחלת העבודות   .24

 

ימים ממועד  7כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למזמין את המסמכים הבאים, וזאת בתוך  .24.1

 דרישת המזמין בעניין:

 להסכם, חתום על ידי חברת הביטוח של הקבלן; פח ו'נסאישור על קיום ביטוחים המצ"ב כ (1)

 להסכם, חתום על ידי הבנק. נספח ח'עותק מקורי של ערבות הביצוע בנוסח המצ"ב כ (2)
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הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה )התאריך  .24.2

"(. נוסח צו התחלת תאריך התחלת העבודותלהלן: "שבו יחויב הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ייקרא 

 להסכם זה.  נספח ז'העבודה מצ"ב כ

 

ימים ממועד קבלת דרישה בכתב לכך מהמזמין, או במועד אחר שייקבע לצורך כך על ידי המזמין, 7בתוך  .24.3

ושלבי התקדמות העבודות. לוח  MS Projectבפורמט  ימציא הקבלן לאישור מנהל הפרויקט לוח זמנים

לתנאים המיוחדים להסכם(  2הזמנים שיגיש הקבלן יהלום את תקופת ביצוע העבודות )כמוגדר בסעיף 

ואת אבני הדרך אשר נדרשו על ידי המזמין )ככל שנדרשו(. מנהל הפרויקט יהיה רשאי לדרוש שינויים או 

ית את השינויים הנדרשים. לא הוגש או לא עדכונים בלוח הזמנים, מעת לעת, ועל הקבלן לבצע מייד

עודכן לוח הזמנים על ידי הקבלן, כמפורט לעיל, יהיה מנהל הפרויקט רשאי לערוך את לוח הזמנים 

במקום הקבלן ועל חשבונו של הקבלן, והקבלן יחויב לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט. 

הווה תנאי לקבלת צו התחלת עבודה מהמזמין ולתחילת מובהר, כי אישור לוח הזמנים כמפורט לעיל י

 ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

 

החל מתאריך התחלת העבודות, על הקבלן לבצע את העבודות ברציפות, בקצב סביר, לפי לוח הזמנים  .24.4

ולהנחת דעתו של מנהל הפרויקט, לסיימן, למסרן למזמין ולקבל מהמזמין תעודת גמר בגינן תוך לא 

לתנאים המיוחדים להסכם, אשר מניינה יתחיל בתאריך  2אשר תום התקופה הנקובה בסעיף יאוחר מ

 "(.תאריך סיום העבודותהתחלת העבודות )תום התקופה האמורה ייקרא להלן: "

 

התקופה שבין תאריך התחלת העבודות ותאריך סיום העבודות כמוגדרים לעיל נקראת בהסכם זה  .24.5

 נספח ה'בין היתר לעניין חישוב התייקרויות )ככל שיחולו בהתאם ל", והיא הקובעת תקופת העבודות"

תנאים לתשלום התייקרויות(. הקבלן לא יפסיק את ביצוע העבודות מחמת דרישה, תביעה או  -להסכם 

טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין, לרבות )אך לא רק( מחלוקת כספית, אלא אם כן הורה לו המזמין 

 בכתב אחרת.

 

לעיל משמעו  24.4כאמור בסעיף  –פק מוצהר ומוסכם כי סיום העבודות ומסירתן למזמין למען הסר ס .24.6

 להלן. 40קבלת העבודות על ידי המזמין באישור המהנדס כאמור בסעיף 

 

 שמירה על ניקיון האתר .25

 

הקבלן יסלק מאתר העבודות, מעת לעת, את עודפי החומרים והפסולת. כמו כן, מיד עם גמר העבודות  .25.1

בלן את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת ינקה הק

והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור למזמין את האתר ואת העבודות כשהם נקיים ופנויים מכל 

 אדם וחפץ, מתאימים למטרתם והנם לשביעות רצונו של המזמין. 

 

הקבלן יסלק את כל הפסולת מאתר העבודות )כאמור לעיל( לאתר הטמנת פסולת מורשה בלבד. הקבלן  .25.2

יציג למפקח, על פי דרישתו, הסכם בין הקבלן לבין אתר הפסולת ו/או תעודות שקילה ו/או קבלות ו/או 
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 אסמכתאות אחרות לשביעות רצונו של המפקח להוכחת פינוי הפסולת מהאתר לאתר הטמנת פסולת

 מורשה. 

 

לעיל במועדים שנקבעו על ידי מנהל הפרויקט או המפקח, יהיה  25.1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף  .25.3

המזמין רשאי לבצען על חשבון הקבלן ולנכות את ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות מכל סכום המגיע 

 חרת.או שיגיע לקבלן מאת המזמין, בכל זמן שהוא, או לגבותן מהקבלן בכל דרך א

 

 ביצוע בהתאם להוראות הדין .26

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם להסכם ולסטנדרטים מקצועיים גבוהים, לשביעות רצונו המלאה של  .26.1

המזמין ובהתאם להוראות כל דין. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות ו/או הוראות מטעם רשויות 

העתיקות, רשות הטבע והגנים, המשרד  מוסמכות )לרבות רשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, רשות

להגנת הסביבה, צה"ל, משטרה וכיוצא באלה(, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 

במקרים שבהם הדבר מחויב על פי דין או נדרש על ידי מנהל הפרויקט, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט 

וקים, לתקנות ולהוראות האמורים אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לח

 לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.

 

 טיב ואספקה –חומרים ומלאכה  .27

 

עבודת הקבלן וכן כל החומרים, המוצרים והמלאכה אשר ישתמש בהם הקבלן לצורך ביצוע העבודות  .27.1

ות ההסכם ולדרישות התקנים יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם, מכל הבחינות, להורא

הישראליים המעודכנים, ובהעדר תקן ישראלי, לפי התקן שיומלץ על ידי מכון התקנים בישראל, ובהיעדר 

"(. התקניםלפי הנחיות המפקח )להלן: " –תקן כאמור לפי הוראות המיפרט, ובהיעדר הוראות במיפרט 

ולה מתוך הסוגים השונים שמתירים הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים, במוצרים ובמלאכה מסוג מע

התקנים, אלא אם נקבע להם סוג אחר במפורש בהסכם. בהעדר תקנים לחומרים או מוצרים או מלאכה 

כלשהם, או לפי דרישת מנהל הפרויקט, ישתמש הקבלן בחומרים, במוצרים או מלאכה שיתאימו 

 לדוגמאות שתאושרנה על ידי מנהל הפרויקט.

 

ביצוע תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת ובמפורש הובלת חומרים לאתרי ה .27.2

 בהסכם זה על נספחיו. 

 

לעיל, יהיה הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות  27.1-27.2מבלי לגרוע ובנוסף לאמור בסעיפים  .27.3

"( בין שאלה חומרים או עבודה פסוליםוהליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים או במלאכה )להלן: "

סופקו על ידיו, בין שסופקו על ידי המזמין ובין שסופקו על ידי אחרים, אף אם החומרים או העבודה 

 הפסולים עמדו בתנאי התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי המזמין או מי מטעמו.
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במידה שנקבע בהסכם או בנספחיו כי אספקת חומרים או מוצרים הנדרשים במסגרת העבודות, בין כולם  .27.4

( יסופקו לקבלן על ידי המזמין, יספק המזמין את החומרים, בהתאם "החומרים"ובין חלקם )להלן: 

 למפורט להלן:

 

בידי הקבלן אספקת החומרים לקבלן תיעשה על פי תעודות משלוח של המזמין, שתחתמנה  (1)

ובידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ותוצאנה לפי שיקולי המזמין בהתחשב בבטוחות 

 שהפקיד הקבלן, בחישובי מכסת החומרים הנדרשת, בקצב התקדמות העבודה ובצרכיה.

כבטחון בגין ערך החומרים, וכתנאי מקדים לקבלתם מהמזמין, ימסור הקבלן לידי  (2)

אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בסכום ובנוסח המזמין ערבות בנקאית 

 שייקבעו על ידי המזמין, בהתחשב בערך החומרים שהערבות נועדה להבטיח.

"( ובו ירשמו סוג וכמות חשבון החומריםהמזמין ינהל חשבון חומרים נפרד )להלן: " (3)

ון החומרים החומרים שנמסרו לקבלן. בעת עריכת החשבון הסופי יזכה המזמין את חשב

בחומרים שהושקעו בפועל בעבודות, בהתאם למדידת הכמויות, ובחומרים שהקבלן החזיר 

 למזמין, לפי דרישת המזמין.

מוסכם, כי במידה והמזמין סיפק לקבלן חומרים בכמות עודפת, יהיה הקבלן רשאי  

א להחזירם למזמין בסיום העבודות, בכפוף לכך שהחומרים יוחזרו באריזה מקורית של

 נפתחה ובמצב תקין, בהתאם למצב שבו סופקו לקבלן. 

חומרים שסיפק המזמין לקבלן והקבלן לא השקיע אותם בעבודות ולא נדרש להחזירם  (4)

למזמין, או נדרש להחזירם למזמין אך לא עשה כן, יחייב המזמין את חשבון החומרים של 

 כת החשבון הסופי.הקבלן במחיר הסיטונאי הנקוב  בקטלוג של היצרן למועד ערי

סיפק המזמין חומרים לקבלן, ייראה הקבלן כמי שמחזיק את החומרים בנאמנות עבור  (5)

המזמין, ויהיה אחראי כלפי המזמין באחריות מוחלטת לשמירה ואחסון הולמים של 

החומרים. הקבלן יבטח את החומרים כנגד כל נזק, גניבה, קלקול, השחתה, נזקי טבע 

"(, וירשום בפוליסת הביטוח את המזמין כמוטב נוסף. אירוע נזק: "וכיוצא באלה )להלן

 הקבלן ידווח למזמין על כל אירוע נזק לחומרים, מיד עם היוודע לו הדבר. 

הקבלן ייעשה שימוש מקצועי והולם בחומרים למטרת ביצוע העבודות בלבד, ולא יהיה  (6)

אל מחוץ לאתר העבודות,  רשאי לעשות בהם כל שימוש לצורך מטרה אחרת או להוציאם

אלא באישור מראש ובכתב של המזמין. הקבלן מתחייב כלפי המזמין שלא להחליף את 

החומרים, לא להמירם בחומרים אחרים, לא לשנותם ולא להציגם כרכושו בפני צד ג' 

כלשהו. הקבלן יודיע למזמין באופן מיידי על כל עיקול או עכבון שהוטלו על ידי צד שלישי 

חומרים ויגרום מיד לביטולם על חשבונו, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לעשות ביחס ל

 כן, על חשבון הקבלן.

 

הסכים המזמין לספק חומרים שעל הקבלן היה לספקם לפי תנאי ההסכם ונספחיו יחייב  (1) .27.5

המזמין את חשבונו של הקבלן במחיר החומרים לפי המחירון של היצרן לצרכן, כפי שיהיה 

לכיסוי כל ההוצאות של המזמין בגין טיפולו ברכישת  15%מועד האספקה, בתוספת בתוקף ב

החומרים. החומרים שסופקו כאמור יירשמו בחשבון החומרים וייראו כשייכים למזמין, 

לעיל, בשינויים המחויבים. למען הסר ספק, המזמין לא יספק  27.4ויחולו עליהם תנאי סעיף 
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אלא אך ורק חומרים המופיעים בכתב הכמויות ו/או לקבלן כל חומרי עזר או ציוד, 

 במיפרטים. 

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן בכתב לספק חומרים אשר על פי תנאי ההסכם על  (2) 

נספחיו אמורים היו להיות מסופקים על ידי המזמין, ובמקרה זה יהיה הקבלן חייב 

, הנקוב בקטלוג של היצרן לספקם וחשבונו יזוכה במחיר הסיטונאי של החומרים שסיפק

לכיסוי כל ההוצאות של הקבלן בגין טיפולו  15%למועד עריכת החשבון הסופי, בתוספת 

ברכישת החומרים )לרבות הוצאות מימון(, והחומרים שסופקו כאמור ייחשבו לכל דבר 

 ועניין כחומרים שסופקו על ידי הקבלן. 

 

 סילוק חומרים או מלאכה פסולים והחלפתם .28

 

או חלק ממנה לא  מתימסוקבע מנהל הפרויקט בכל עת בתקופת העבודות, לפי שיקול דעתו, כי עבודה  .28.1

בוצעו כהלכה ו/או כי הקבלן השתמש בחומרים או במוצרים פסולים או בלתי מתאימים ו/או כי הקבלן 

רשאי,  סטה מהוראות ההסכם ו/או מנהל הפרויקט ו/או לא דייק בביצוע העבודות, יהא מנהל הפרויקט

לפי שיקול דעתו, להורות על פירוק העבודות, כולן או חלקן, ו/או על החלפת החומרים או המוצרים או 

"( והקבלן פירוק העבודותהמלאכה הפסולים או הבלתי מתאימים והרחקתם מאתר העבודות )להלן "

שיהיו מקובלים יהא חייב לפרק את העבודות ולהחליפן כאמור, על חשבונו, בחומרים, מוצרים ומלאכה 

על המזמין. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש בגין פירוק העבודות או הוצאותיו אלו כל פיצוי, שיפוי, תמורה 

 או החזר מהמזמין. כמו כן, דרישת המזמין כאמור לא תהווה עילה לדחייה בלוחות הזמנים. 

 

, יהיה המזמין רשאי, לעיל 28.1לא מילא הקבלן אחר הוראה מהוראות מנהל הפרויקט כמפורט בסעיף  .28.2

לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע את העבודות הנחוצות לפירוק העבודות, החומרים או המלאכה 

 הפסולים, ולהחליפם בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו, הכל על חשבונו של הקבלן.

 

את על אף האמור לעיל, רשאי המזמין לוותר על פירוק ותיקון העבודות ולקבוע, לפי הערכתו הוא,  .28.3

הפיחות בערך העבודות שנגרם עקב השימוש בחמרים או במוצרים או במלאכה פסולים או בלתי 

"(. סכום ירידת הערך, כפי שייקבע ירידת הערךמתאימים או עקב הסטייה מהוראות ההסכם )להלן: "

ראה על ידי המזמין, יהיה סופי, יחייב את הצדדים וייגבה על ידי המזמין מהקבלן בכל דרך שהמזמין י

לנכון, לרבות על דרך של ניכוי הסכום האמור מכל סכום שמגיע או יגיע לקבלן ו/או חילוט הערבות 

 הבנקאית.

 

 ביצוע בדיקות והמצאת דגמים ודוגמאות לבדיקת המפקח .29

 

המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ולקבל מהקבלן, בכל עת בתקופת ההסכם, דגמים ו/או  .29.1

, חומר או מלאכה לשם בדיקתם באמצעות מעבדה או בדרך אחרת )להלן: דוגמאות של כל מוצר

"(. עם קבלת דרישה כאמור מהמפקח, ימציא הקבלן, על חשבונו, את כל הדגמים והדוגמאות הבדיקות"

 שנדרשו על ידי המפקח.  
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אחוזים( )שני  2%המזמין יבצע את הבדיקות האמורות על חשבון הקבלן, ולצורך כך יהיה רשאי לנכות עד  .29.2

מסכום החשבון הסופי. על אף האמור, יהיה הקבלן רשאי לבקש מהמזמין לבצע בעצמו את הבדיקות 

שנדרשו על ידי המזמין, ובמידה שהמזמין ייעתר לבקשתו, יבצע הקבלן את הבדיקות על חשבונו 

צוע באמצעות מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, ובמקרה שבו אין מעבדה המוסמכת לבי

הבדיקות הנדרשות, אצל גורם אשר יאושר מראש על ידי המפקח. בנוסף, הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן 

בהתאם להוראות המפרט  –בהתאם להוראות מפרטי העבודות, וככל שאין  בהם התייחסות לעניין 

ות הכללי )הספר הכחול(. הציג הקבלן הוכחות לשביעות רצונו של המפקח, כי שילם את מלוא על

הבדיקות ישירות למעבדה או לגורם שערך את הבדיקה, לא ינכה המזמין את עלות הבדיקות מהחשבון 

 הסופי של הקבלן.

 

הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, כל שינוי, תיקון, הסרה, החלפה וכיוצא באלה  שיידרשו על ידי המפקח  .29.3

בד שדרישת המפקח אינה עומדת בעבודות בעקבות ממצאים שיימצאו בבדיקות )כהגדרתן לעיל(, ובל

 בסתירה להוראות הסכם זה. 

 

למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה לעיל מתייחסות הן לבדיקות שגרתיות והן לבדיקות  .29.4

 מיוחדות, הכל בהתאם לשיקול דעתו של המפקח.

 

 בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים .30

 

היו העבודות, כולן או חלקן, מיועדות להיות מכוסות, יימנע הקבלן מכיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו  .30.1

מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור, עד לקבלת אישורו מראש ובכתב של המפקח ביומן 

מכוסות העבודה לכיסוי העבודות. מובהר, כי על הקבלן לדאוג להגנת העבודות אשר אמורות להיות 

 באופן סביר מפני נזקי טבע ונזקים אחרים עד לכיסוין בהתאם להוראות סעיף זה. 

 

הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך בכתב למפקח לפחות   .30.2

שעות מראש, על מנת לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק הרלוונטי לפני כיסויו או  48

הסתרתו, וליתן את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה. הודעה כאמור תימסר על ידי הקבלן למפקח 

במסירה אישית, ובנוסף לכך תירשם ביומן העבודה כמקובל. טרם ההודעה למפקח כאמור לעיל, על 

הקבלן לבצע מדידות ותיעוד של כלל העבודות והחומרים אשר אמורים להיות מכוסים, ולהציגם לאישור 

ללא המפקח. למען הסר ספק מובהר, כי על הקבלן להימנע מכיסוי או הסתרת חלק כלשהו של העבודות 

 השעות הנ"ל.  48קבלת אישור המפקח לכך מראש ובכתב, גם אם המפקח לא הגיע לביצוע הבדיקה בתוך 

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות שלא בהתאם לאמור לעיל או בניגוד להוראותיו של המפקח, יגלה  .30.3

שת המפקח ויחשוף הקבלן, על חשבונו, לשם ביקורת, את החלק של העבודות שכוסה, וזאת על פי דרי

ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה את החלק שגולה מחדש, על חשבונו, מיד לאחר אישור אותו חלק 

מהעבודות, על ידי המפקח. למען הסר ספק, לא יהא בגילוי וכיסוי מחדש כמפורט לעיל כדי להביא 

 לדחייה בלוחות הזמנים. 
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של העבודות יהיה חייב הקבלן, במידה  גם לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח לכסות או להסתיר חלק .30.4

ויידרש על ידי מנהל הפרויקט לעשות כן, לחשוף, לגלות ו/או לקבוע פתחים בכל חלק של העבודות לצורך 

בדיקתו, ולאחר מכן להחזירו לקדמותו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. פעל הקבלן באופן האמור, 

יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על המזמין. והבדיקות שבוצעו כאמור לעיל יצאו תקינות, 

במידה והבדיקות אשר יבוצעו בהתאם לאמור לעיל לא יהיו תקינות, על פי שיקול דעתו של מנהל 

 הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על הקבלן.

 

לעיל, או  30.1-30.4סירב הקבלן למלא אחר איזו מדרישות המפקח או מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים  .30.5

התרשל בכך, יהא המזמין רשאי לבצע את העבודות הנחוצות לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודות, 

 ולהפסיק את עבודות הקבלן לצורך זה, כפי שיידרש, הכל על חשבונו של הקבלן.

 

וא הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שה .30.6

וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית )כולה או 

 חלקה(.

 

 קצב ביצוע העבודות ועיכובים בביצוע העבודות בעטיו של הקבלן .31

 על הקבלן לבצע את העבודות בקצב יעיל וטוב, תוך עמידה בלוחות הזמנים.  .31.1

לא השביע קצב העבודות את רצונו של מנהל הפרויקט, יהא המזמין רשאי לשלוח לקבלן התראה ובה  .31.2

לתת לו שהות של שבעה ימים רצופים להביא את ביצוע העבודות לקצב הנדרש על ידו. מובהר, למען הסר 

צב ספק, כי מתן או אי מתן התראה כאמור לקבלן לא יתפרש, בשום פנים, כהסכמה מצד המזמין לק

העבודה של הקבלן, או ויתור על טענה, זכות או תרופה כלשהן השמורות למזמין, לרבות טענה שעניינה  

 הפרת הסכם על ידי הקבלן. 

 31.2לא הביא הקבלן את קצב ביצוע העבודות, בתום שבעה ימים מיום משלוח ההתראה כאמור בסעיף  .31.3

המזמין רשאי, בנוסף לכל זכות אחרת שיש  לעיל, לקצב שיהיה לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יהא

לו על פי הוראות כל דין והוראות ההסכם, להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן, להשלים את 

העבודות במקום או בנוסף לקבלן, בעצמו ו/או באמצעות קבלן/ים אחר/ים על חשבון הקבלן לבטל את 

על הקבלן למלאה. בנוסף, הקבלן ישפה ויפצה את ההסכם ו/או ליתן לקבלן כל הוראה אחרת בעניין, ו

המזמין בגין כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעיכובים בביצוע העבודות על ידיו )ככל שנגרמו למזמין 

נזקים כאמור(. לקבלן לא יהיו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין, במידה ויפעל בהתאם 

 לזכויותיו על פי סעיף זה. 

 

  ות באישור מנהל הפרויקטעיכוב עבוד .32

סבר מנהל הפרויקט, וקיבל לכך את אישור המהנדס בכתב, כי קיים הכרח לעכב ביצוע העבודות, יציין  .32.1

ימי העיכוב את מספר הימים שבהם היה הכרח לדעתו לעכב את ביצוע העבודות על ידי הקבלן )להלן: "

על פי לוח הזמנים במספר ימי  "( והקבלן יהיה רשאי לדחות את תאריך סיום העבודותהמאושרים

 העיכוב המאושרים. תאריך נדחה זה ייחשב כ"תאריך סיום העבודות" לצורכי הסכם זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לפיצוי, שיפוי, תמורה או החזר כלשהם מהמזמין בגין  .32.2

רים או מהנסיבות שהובילו נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שיגרמו לו כתוצאה מימי העיכוב המאוש
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להם. בנוסף, לא יהא בימי העיכוב המאושרים או בנסיבות כאמור כדי לפטור או לגרוע מאיזו 

 מהתחייבויות הקבלן או מאחריותו כלפי המזמין על פי הוראות הסכם זה. 

 

 עיכוב עבודות על פי דרישת מנהל הפרויקט .33

(, את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים, הקבלן לא יתחיל, ואם התחיל אז יפסיק )לפי העניין .33.1

במידה ומנהל הפרויקט הורה לו בכתב לעשות כן לאחר שקיבל לכך את אישור המהנדס בכתב, וזאת 

 בתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה. 

)שלושה( ימי עבודה  3עלה משך ההפסקה או ההפסקות המצטברות על פי הוראות מנהל הפרויקט על  .33.2

ל כל חודש של תקופת העבודות, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הישירות שנגרמו לו בממוצע ע

כתוצאה מההפסקה הזמנית של ביצוע העבודות, לפי קביעתו של מנהל הפרויקט ועד סך מירבי שלא 

לעיל לתנאים המיוחדים, וזאת בכפוף להתקיימותם של  3.1מהתמורה כהגדרתה בסעיף  20%יעלה על 

 באים, במצטבר: כל התנאים ה

לצורכי ביצוען התקין ו/או לצורכי בטיחותן  מנהל הפרויקטההפסקות בעבודות נקבעו על ידי  (1)

 ;של העבודות

 מעשה ו/או מחדל של הקבלןשלא כתוצאה מהפסקות בעבודות הורה על ה מנהל הפרויקט  (2)

 וכתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל שליטה עליהן;

 ,קבלת הוראותיו בדבר הפסקת עבודה ממועד מיםי 15תוך בהקבלן הגיש למנהל הפרויקט  (3)

באסמכתאות  מגובה, יו הישירותהוצאות וחשבון מפורט בציון סכום בכתבדרישה מנומקת 

 ;מנהל הפרויקטשל  נולשביעות רצולהוכחת ההוצאות 

 המהנדס אישר את התשלום לקבלן.  (4)

 מעשה ו/או מחדל של הקבלןכתוצאה מעוכבו העבודות על ידי מנהל הפרויקט כאמור לעיל, שלא  .33.3

מבלי לגרוע מזכויותיו על  –וכתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל שליטה עליהן, יהיה רשאי הקבלן 

לדחות את תאריך סיום העבודות בתקופה השווה לתקופת העיכוב, ותאריך נדחה  –לעיל  33.2פי סעיף 

 ם. זה יהא וייחשב כ"תאריך סיום העבודות" לצורך ההסכ

 

 התייקרויות  –הארכה של תקופת העבודות  .34

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, למזמין תישמר הזכות להאריך את תקופת העבודות מעבר  .34.1

לתאריך סיום העבודות, כהגדרתו לעיל, בתנאי שההארכה כאמור תעשה בכתב, בחתימת מנהל הפרויקט 

 ."(התקופה המוארכתומורשי החתימה של המזמין )להלן: "

 

למען הסר ספק, אין לראות בהסכמת המזמין להארכת תקופת העבודות מכל סיבה שהיא משום הסכמה  .34.2

של המזמין לחישוב התייקרויות לגבי התקופה המוארכת, והתייקרויות כאמור לא תחושבנה לגבי כל 

מת אלא אם כן הוסכם במפורש, בחתי –תקופה מעבר לתאריך סיום העבודות כהגדרתו בהסכם זה לעיל 

  מורשי חתימה של המזמין, שחישוב ההתייקרויות ייושם לגבי תקופה מוארכת כאמור.

הוארכה תקופת העבודות באישור מנהל הפרויקט מחמת כוח עליון ו/או ימי עיכוב מאושרים ו/או על פי  .34.3

לעיל ו/או כתוצאה משינויים או תוספות שהוזמנו על ידי  33דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיף 

 נספח ה'ין, והארכה כאמור מחייבת על פי ההסכם דחיית תאריך סיום העבודות, והוסכם בהמזמ
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"( על תשלום התייקרויות, תחושבנה התייקרויות, במקרים תנאים לתשלום התייקרויותלהסכם זה )"

 כאלה, לגבי התקופה המוארכת, כפי שהוארכה על פי אישור מנהל הפרויקט.

 

 העבודות בזמן פיצויים מוסכמים על אי מסירת .35

 

לא סיים הקבלן את העבודות או לא מסר אותן למזמין בתאריך סיום העבודות )כהגדרתו לעיל( הרי  .35.1

שמבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שתהיינה למזמין בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן ובגין כל הוצאה 

בלן בגין כל יום של פיגור ו/או נזק שיגרמו למזמין עקב פיגורים כאמור, יהיה המזמין רשאי לחייב הק

 7.1"(, בפיצוי מוסכם בסכום שנקבע על פי סעיף יום פיגוריםמעבר לתאריך סיום העבודות )להלן: "

 7.1"(. לצורך חישוב דמי הפיגורים כאמור בסעיף דמי פיגוריםלתנאים המיוחדים להסכם )להלן: "

יתה מגיעה לקבלן עבור ביצוע לתנאים המיוחדים, יהא ההיקף הכספי של ההסכם סכום התמורה שהי

ההסכם בשלמותו ובמועדו, כשהיא משוערכת ליום הפיגור. המזמין יהיה רשאי לנכות את דמי הפיגורים 

מכל התשלומים שיגיעו מהמזמין לקבלן, וכן מתוך הערבויות והביטחונות שהפקיד הקבלן בידי המזמין 

אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין. דמי  בקשר להסכם זה, או בקשר להסכם אחר, או לגבותם בכל דרך

הפיגורים, כמפורט לעיל, ייחשבו כפיצוי מוסכם עבור הנזקים הישירים הממשיים שייגרמו למזמין בשל 

 איחור במסירת העבודות על ידי הקבלן.

למען הסר ספק, חיובו של הקבלן על ידי המזמין בסכומי דמי הפיגורים לא יגרע בשום פנים ואופן מזכותו  .35.2

ל המזמין לקבל פיצויים נוספים בגין נזקים כלשהם שנגרמו למזמין בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן, ש

לנקוט כנגד הקבלן בצעדים משפטיים בגין הפרת ההסכם, וכן לא יגרע מזכותו של המזמין לבצע ו/או 

 . להשלים את העבודות וגם/או בחלקן, לפי ראות עיניו, על חשבונו של הקבלן כמפורט בהסכם

 

 / עבודות נוספות שינויים ותוספות .36

      

המזמין יהיה רשאי מידי פעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי לתקן, לשנות ו/או להוסיף על העבודות הכלולות  .36.1

"(. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי המונח עבודה/ות נוספת/ותבמפרטים, כולן או מקצתן )להלן: "

" משמעותו תיקון או תוספת בצורתן, איכותן, גודלן, גובהן, אופיין, סיגנונן, סוגן, עבודה/ות נוספת/ות"

כמותן ו/או מימדיהן של העבודות, כולן או מקצתן, בין על דרך של הגדלת פריט קיים בחוזה ובין על דרך 

 מורה.מהת 50%פריט חדש. מובהר, כי ערך העבודות הנוספות שיוזמנו לא יעלה על או שינוי של הוספת 

תנאי לביצוע עבודות נוספות ולקבלת תשלום בגינן הנו מילוי טופס "בקשה לאישור עבודות נוספות"  .36.2

להסכם זה על ידי הקבלן, אשר ייחתם על ידי הקבלן, המפקח ומנהל הפרויקט  נספח יגבנוסח המצ"ב כ

גה מהיקף ויאושר בחתימת מורשי החתימה של המזמין ו/או המהנדס, כדלקמן: שינוי המביא לחרי

 ההתקשרות ייחתם בידי מורשי החתימה, ושינוי שאינו מביא לכך ייחתם בידי המהנדס.  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הנוספות באופן טוב, יסודי ומקצועי לשביעות רצונו המלאה של מנהל  .36.3

 הפרויקט, ותוך אותו פרק זמן כפי שייקבע על ידי מנהל הפרויקט. 

דה נוספת וכל פעולה אחרת שעתידה להביא לחריגה מערך החוזה המקורי או למען הסר ספק, כל עבו .36.4

מכתב הכמויות המקורי, שיבצע הקבלן ללא חתימת מורשי חתימה של המזמין ו/או המהנדס או בניגוד 

לעיל או בניגוד לאמור בטופס הבקשה לאישור עבודות נוספות אשר נחתם כאמור,  36.1לאמור בסעיף 

ריותו וחשבונו של הקבלן בלבד, והקבלן יפצה את המזמין לפי דרישתו הראשונה תהא על סיכונו, אח
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בכתב על כל ההוצאות, ההפסדים והנזקים מכל סוג אשר ייגרמו למזמין עקב ביצוע עבודות נוספות. 

החליט המזמין להשאיר על כנן עבודות נוספות או חלקן, על אף שביצוען לא אושר כמפורט לעיל, לא 

 קבלן בגין לתמורה כלשהי מהמזמין.יהיה זכאי ה

המזמין יהיה רשאי מדי פעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי לגרוע עבודות ו/או לצמצם את היקף העבודות  .36.5

הכלולות במפרטים, כולן או מקצתן, על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן, חתומה על ידי המהנדס )להלן: 

מצום עבודות, יימלא אחריה באופן מיידי "(. קיבל הקבלן הודעה על צהודעה על צמצום העבודות"

 .ומדויק, בהתאם להוראות  המהנדס ולשביעות רצונו

 

 עבודות נוספותהתמורה במקרה של  .37

 

מחירי העבודות הנוספות או הערכה של העבודות שיצומצמו ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט על פי סדר  .37.1

 העדיפויות הבא: 

 מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות; .א

מחירי יחידות של פריטים דומים בכתב  -לגבי פריטים שאינם מופיעים במפורש בכתב הכמויות  .ב

 הכמויות, לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות;

לאחר  ,עבודות בניה במהדורתו העדכנית ביותרמחירם של הפריטים שהתווספו במחירון דקל  .ג

, או לפי דות הסכם המסגרת()עבור עבו שהציע הקבלן בהצעתו למכרז ממחירון דקלהנחה הפחתת ה

 לפי המחיר הנמוך יותר.  –ניתוח מחירים שיגיש הקבלן 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם במפורש, כי פרט לתמורה בגין העבודות שיבוצעו על ידו בפועל, כמתואר  .37.2

ת לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לדרוש כל פיצוי, שיפוי, תמורה או החזר מהמזמין בגין הצורך לבצע עבודו

נוספות או בגין צמצום היקף העבודות כאמור בהסכם זה, ועליו לבצע את העבודות הנוספות או לבצע 

 לעיל, כפי שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט. 37.1את העבודות בהיקפן המצומצם במחירים כמפורט בסעיף 

 

 הערכה של עבודה יומית  .38

לחתימת מורשי החתימה שלו, להזמין עבודות המזמין יהיה רשאי מעת לעת, על פי שיקול דעתו, ובכפוף  .38.1

 "(. עבודה יומיתנוספות מהקבלן, בהתאם לעלות היומית של העבודה והחומרים )להלן: "

הוזמנו מהקבלן עבודות במסגרת של עבודה יומית כאמור, תשולם לקבלן תמורה בהתאם למחירי מחירון  .38.2

קבלן בהצעתו למכרז ממחירון דקל במהדורתו העדכנית ביותר, לאחר הפחתת ההנחה שהציע הדקל 

 לפי המחיר הנמוך יותר.  –)עבור עבודות הסכם המסגרת(, או לפי ניתוח מחירים שיגיש הקבלן 

במקרה שבו אין במחירון דקל מחיר לעבודות ו/או לחומרים המבוקשים, תשולם לקבלן תמורה בגין  .38.3

במהדורתו  חומרים" ירון דקלמח"מחירי בעבודות ו/או חומרים אלו בלבד בהתאם לערך החומרים 

העדכנית ביותר, לאחר הפחתת ההנחה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז ממחירון דקל )עבור עבודות הסכם 

 המסגרת 

מערך זה, וזאת כתמורה מלאה וסופית לקבלן בגין העבודה היומית, לרבות  12%והעבודות בתוספת  .38.4

 כיסוי הוצאותיו.  

לעיל ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט לפי  38.3לקבלן על פי סעיף  ערך החומרים והעבודות לצורך תשלום .38.5

 הערך ביום ביצוע העבודה היומית על יסוד רשימות מדויקות שיגיש הקבלן ובהן פירוט על:
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 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. (1)

 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם כל יום ויום. (2)

 הובלה.הוצאות  (3)

 הוצאות ציוד מכני כבד, מפורטות לפי שעת העבודה וסוג הציוד. (4)

 

 מדידות  .39

 ' להסכם. בנספח יחסות נוספת במפרט המיוחד יראה הת .39.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות הכלולות בעבודות, ואין לראותן  .39.2

 ככמויות מדויקות לצורך ביצוע העבודות.

הפרויקט יהא רשאי מדי פעם בפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לערוך מדידות של הכמויות אשר נהל  .39.3

"(. המדידות תבוצענה לפי שיטה אשר תיקבע על ידי מנהל המדידותבוצעו למעשה על ידי הקבלן )להלן: "

 הפרויקט. מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על המועד הרצוי לו לעריכת המדידות, והקבלן יהא נוכח

)באמצעות נציג מוסמך מטעמו( בעת עריכת המדידות, יסייע למנהל הפרויקט בביצוע המדידות ויעמיד 

על חשבונו לרשות מנהל הפרויקט עובדים וציוד, כפי שיידרש על ידי מנהל הפרויקט לצורך ביצוע 

 המדידות.

אמור לעיל, יהא לא נכחו הקבלן או נציגו המוסמך בעת עריכת המדידות חרף הודעת מנהל הפרויקט כ .39.4

מנהל הפרויקט רשאי לבצען בהעדרם. מדידות אשר בוצעו בהתאם להוראות סעיף קטן זה תהיינה 

 מחייבות כאילו נכחו בהן הקבלן או נציגו המוסמך, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.

 

 48תוך נכחו הקבלן או נציגו המוסמך בעת עריכת המדידות, יהא הקבלן רשאי לערער בפני המהנדס,  .39.5

 שעות, על כל כמות שנמדדה כאמור לעיל.

ערער הקבלן על תוצאות המדידות, יקבע מנהל הפרויקט מועד לעריכת המדידות פעם נוספת. תוצאותיה  .39.6

של המדידה השניה שתבוצע כמפורט לעיל תהיינה סופיות, לפי קביעת מנהל הפרויקט, והן תחייבנה את 

ידה השניה שבוצעה בעקבות ערעור הקבלן על תוצאות המדידה הקבלן לכל דבר ועניין. היו תוצאות המד

הראשונה זהות או קרובות מאוד לערכים שנמדדו בפעם הראשונה, ישא הקבלן בעלות המדידות 

 החוזרות, והמזמין יהא רשאי לקזז את עלותן מכל תשלום שיגיע ממנו לקבלן. 

בכל מסמך  –בהעדר יומן העבודה  –ה או תוצאות המדידות תירשמנה על ידי מנהל הפרויקט ביומן העבוד .39.7

אחר שיקבע מנהל הפרויקט, והן תחתמנה הן על ידי מנהל הפרויקט והן על ידי הקבלן, למעט במקרים 

 הבאים:

לעיל יציין מנהל הפרויקט עובדה זו  39.3במידה והמדידות נערכו בהתאם להוראות סעיף  (1)

 הקבלן.בכתב, וחתימתו על המסמך תהא מספקת ותחייב את 

לעיל, והקבלן סרב  39.4או סעיף  39.2במידה והמדידות נערכו בהתאם להוראות סעיף  (2)

לחתום על תוצאות המדידות, יציין מנהל הפרויקט עובדה זו בכתב, וחתימתו על המסמך 

 תהא מספקת ותחייב את הקבלן.
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  קבלת העבודות .40

"ב המצ, מסירהה בנוהל לאמור בסתירה עומד שאינו ככל, להלן כמפורט תתבצע המזמין ידי על העבודות קבלת

 : 'טו נספחכ

סיים הקבלן את ביצוע העבודות, יודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט ועל רצונו למסור למזמין את  .40.1

העבודות. קיבל מנהל הפרויקט הודעה כאמור, ייקבע מועד שבו תיערך סיור בדיקה בהשתתפות נציג 

והמהנדס לקראת קבלת העבודות. סיור הבדיקה ייערך בדרך שעליה הקבלן, מנהל הפרויקט, המפקח 

 יורה המזמין בכתב או בעל פה לקבלן.

לאחר ביצוע סיור הבדיקה כאמור, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לקבל את העבודות באמצעות  .40.2

נות השלמה ובכל מועד, גם אם יהיה בהן חסר ו/או אם תהיינה העבודות טעו –כולן או מקצתן  –המהנדס 

או תיקון. לא הסכים המהנדס לקבל את העבודות, יבצע הקבלן את התיקונים, ההשלמות ו/או הליקויים 

 שנתבקש לבצעם וייקבע/ו סיור/י קבלה נוסף/ים, עד להסכמת המהנדס לקבל את העבודות. 

הסכים המהנדס לקבל את העבודות, יערוך מנהל הפרויקט פרוטוקול קבלת עבודות )להלן:  .40.3

"( ויגיש לקבלן תעודת השלמה, בה יפורטו העבודות החסרות ו/או הטעונות תיקון, שיפור פרוטוקולה"

"(. הקבלן יבצע את כל התיקונים התיקונים הנדרשיםו/או השלמה במהלך תקופת הבדק )להלן: "

שקבע מנהל הנדרשים בהתאם להערות והוראות מנהל הפרויקט בפרוטוקול, וזאת תוך פרק הזמן 

 ט. הפרויק

הפרוטוקול ותעודת ההשלמה אשר ייערכו כאמור לעיל יהוו אישור לקבלת העבודות על ידי המזמין  .40.4

 "(.מועד קבלת העבודותבתאריך שצוין בהם )להלן: "

לא ביצע הקבלן את שהוטל עליו במסגרת הפרוטוקול תוך תקופת הזמן שנקבעה לצורך כך על ידי מנהל  .40.5

מלא את המוטל עליו, רשאי המזמין, אך לא חייב, הכל לפי שיקול הפרויקט, או התעכב או איחר הקבלן ל

דעתו הבלעדי, לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים את התיקונים הנדרשים בפרוטוקול, כולם או חלקם, 

 15%-וכל ההוצאות שתוצאנה לצורך כך תחולנה על הקבלן בלבד, בתוספת תקורה בסך השווה ל

רוע מכל טענה או זכות אחרת של המזמין בגין הפרת ההסכם על מההוצאות האמורות, וזאת מבלי לג

 ידי הקבלן.

אך  –הושלמו העבודות או חלק מסויים מהן לפני המועד לסיום העבודות שנקבע בהסכם, זכאי המזמין  .40.6

לקבל לידיו את העבודות או החלק מהן שהושלם כאמור, ולערוך לגביהן פרוטוקול בהתאם  –לא חייב 

 לעיל. 40.2-40.3להוראות סעיפים 

מוצהר ומוסכם, כי בשום מקרה אינו רשאי הקבלן לעכב את מסירת העבודות או חלק מסויים מהן  .40.7

שהושלם, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין, לרבות טענה כספית, אלא אם 

 כן הורה לו המזמין בכתב אחרת.

השלמה חתומה על ידי המזמין כמפורט לעיל, הינה תנאי קבלת העבודות על ידי המזמין והמצאת תעודת  .40.8

מוקדם לתשלום חשבון סופי, כהגדרתו בהסכם, ואינה משחררת את הקבלן מאיזו התחייבויותיו על פי 

 ההסכם.

כהגדרתו בתנאי ההסכם  –קבלת העבודות על ידי המזמין בתאריך מאוחר יותר מתאריך סיום העבודות  .40.9

לא תהווה ולא תראה ולא תתפרש בשום פנים, כויתור על זכויות המזמין בהתאם להוראות  –לעיל 

 ההסכם ולהוראות כל דין במקרה של איחור בסיום ומסירת העבודות. 

-40.1למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי קבלת העבודות או כל חלק מהן, שלא בתנאים כאמור בסעיפים  .40.10

 ות לצורך הוראה כלשהיא מהוראות ההסכם. לעיל, לא תיראה כקבלת העבוד 40.9
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 בדק ותיקונים –פרק ד' 

 תקופת הבדק ותיקון פגמים .41

יתקן הקבלן, על חשבונו ובאחריותו, כל פגם, כשל,  כהגדרתה בתנאים המיוחדים במהלך תקופת הבדק .41.1

מנהל  קלקול וכיו"ב שיתגלה בעבודות, וזאת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובתוך פרק הזמן שיקבע

הפרויקט. על אף האמור, הקבלן יתקן על חשבון המזמין, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין, 

פגמים שאירעו מחמת מעשה או מחדל רשלני או מכוון מצד המזמין ו/או מחמת נזק שגרם צד שלישי, 

 אשר אינו בשליטתו של הקבלן. 

תוך המועד שקבע לצורך כך מנהל  לא תיקן הקבלן את הפגמים, כולם או מקצתם, או לא תיקנם .41.2

לתקן את הפגמים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וכל  –אך לא חייב  –הפרויקט, יהיה המזמין רשאי 

ההוצאות שתגרמנה בקשר לתיקונים כאמור תחולנה על הקבלן במלואן ותשולמנה על ידו למזמין לפי 

האמורות, וזאת מבלי לגרוע מכל מההוצאות  15%-דרישתו הראשונה, בתוספת תקורה בסך השווה ל

זכות אחרת של המזמין על פי ההסכם ועל פי כל דין בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה או בקשר להפרת 

 ההסכם כאמור על ידי הקבלן.

 

בתום תקופת הבדק יערך סיור בהשתתפות נציג הקבלן, מנהל הפרויקט והמפקח, בסיומו, וכפוף לכך  .41.3

ליקויים, החוסרים והפגמים לשביעות רצון המזמין וכן את הפגמים שהקבלן השלים את תיקון כל ה

"(. קבלת תעודת תעודת גמרשצוינו )אם צוינו( בתעודת ההשלמה, יחתום המזמין על תעודת גמר )להלן: "

 גמר כאמור תהווה תנאי להחזרת ערבות הטיב לידי המזמין.        

 

 פגמים שלא ניתנים לתיקון .42

לעיל, כולם או חלקם, אינם בני תיקון באמצעים  41.2פגמים האמורים בסעיף סבר מנהל הפרויקט כי ה .42.1

סבירים, או שתיקונם עלול לגרום למזמין שבושים או נזקים ממשיים, יודיע על כך מנהל הפרויקט 

לקבלן, יבצע הערכה של הנזקים למזמין ו/או של ירידת ערך העבודות בשל הפגמים, והקבלן יהיה חייב 

מין בסכום שיקבע על ידי מנהל הפרויקט כאמור. הקבלן יהיה רשאי לערער בפני המהנדס לפצות את המז

ימים ממועד קבלת הודעת מנהל הפרויקט, וקביעתו המנומקת  7על קביעת מנהל הפרויקט כאמור בתוך 

 של המהנדס תהא סופית ותחייב את הקבלן.

 

 אחריות הקבלן לגבי מבנים  .43

"(, תוארך המבנה)להלן: " 1965-כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, תשכ"הכללו העבודות הקמה של בנין,  .43.1

 שנים נוספות אחרי תקופת הבדק.  5לעיל לתקופה של  41.1אחריות וחבות הקבלן האמורות בסעיף 

כל האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכותו של הקבלן לקבל בחזרה את סכום הערבות לבטחון טיב,  .43.2

 להלן, בתנאים ובמועדים כמפורט באותו סעיף.  44כמוגדר בסעיף 

 

 ערבות לביטחון טיב .44

להבטחת טיב העבודות וקיום התחייבויות הקבלן לתיקון הפגמים שיתגלו במהלך  - פרויקט השדרוג .44.1

, וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות הביצוע לידי הקבלן, בגין פרויקט השדרוגדק תקופת הב

בפרויקט השדרוג מהיקף העבודות בפועל  10%ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בגובה 



52 

 

 

להסכם, בהתאם למסמך י' למסמכי  נספח ט'על פי ערך החשבון הסופי המאושר, בנוסח המצ"ב כ

 ובתוקף למשך כל תקופת הבדק ובמשך חודש לאחריה.  המכרז,

להבטחת טיב העבודות ערבות הביצוע שמסר הקבלן תשמש גם  – העבודות הכלולות בהסכם המסגרת

בגין העבודות הכלולות בהסכם וקיום התחייבויות הקבלן לתיקון הפגמים שיתגלו במהלך תקופת הבדק 

כתנאי לתשלום החשבון הסופי לן מכוח התקשרות זו, ובסיום העבודה האחרונה שתועבר לקבהמסגרת. 

 10%ולהשבת ערבות הביצוע לידי הקבלן, ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בגובה בגינה 

על פי ערך החשבון הסופי המאושר, בנוסח  פם הכספי של הפרויקטים הנמצאים בתקופת הבדקמהיק

ובמשך חודש של העבודה האחרונה שבוצעה תקופת הבדק  להסכם, ובתוקף למשך כל נספח ט'המצ"ב כ

 לאחריה. 

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, יהיה המזמין רשאי לעכב תחת ידו מהחשבון הסופי של הקבלן,  .44.2

מהמגיע לקבלן על פי החשבון הסופי המאושר  10%לפי שיקול דעתו הבלעדי, סכום אשר לא יעלה על 

לעיל )להלן:  44.1מצאת ערבות טיב לידי המזמין בהתאם להוראות סעיף )כהגדרתו להלן(,  וזאת עד לה

 "(. כל הוראות הסכם זה ביחס לערבות הביצוע, יחולו, בהתאמה, גם בנוגע לביטחון הטיב. בטחון הטיב"

הודיע המזמין לקבלן על הצורך לתקן פגמים שנתגלו בתקופת הבדק, ימשיך ויחזיק המזמין את ערבות  .44.3

לכל פרק הזמן שיידרש לקבלן לתקן את הפגמים לשביעות רצון המזמין. לצורך כך, רשאי הטיב תחת ידו 

המזמין לדרוש מהקבלן להאריך, מעת לעת, את תוקפה של ערבות הטיב, וזאת עד לתיקון הפגמים 

לשביעות רצון המזמין, כמפורט לעיל. תנאי להחזרת ערבות הטיב לידי הקבלן הנו קבלת תעודת גמר 

 לעיל.  41.4עיף כמפורט בס

לא תיקן הקבלן או לא השלים את התיקונים תוך הזמן שנקבע על ידי מנהל הפרויקט, יהא המזמין רשאי  .44.4

 לעיל, בהתאמה. 41.3לפעול בהתאם להוראות סעיף 

סבר מנהל הפרויקט כי הפגמים שנתגלו בתקופת הבדק, כולם או חלקם, אינם ניתנים לתיקון, או  .44.5

לדעת מנהל הפרויקט, שבושים או נזקים אחרים למזמין, יהא המזמין רשאי שתיקונם עלול לגרום, 

 לעיל. 42.1לפעול בהתאם להוראות סעיף 

בכל מקרה שבו הקבלן לא יקיים את התחייבותו לתיקון פגמים במפורט בפרק זה לעיל, יהיה המזמין  .44.6

על נזקים, בכל דרך רשאי לחלט את ערבות הטיב ולדרוש ולקבל מאת הקבלן כל הפרש בגין פיצויים 

העומדת לרשותו, לרבות קיזוז הסכום הנ"ל מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין. למען הסר 

ספק מובהר, כי סכום ערבות הטיב שבידי המזמין לא ישא בשום מקרה כל ריבית או הצמדה לטובת 

 הקבלן.

ם או על פגמים שלדעתו לא ניתנים לא הודיע המזמין לקבלן, במהלך תקופת הבדק על הצורך לתקן פגמי .44.7

לתיקון, או הודיע לקבלן על פגמים כאמור והקבלן תיקן אותם לשביעות רצונו של המזמין, יחתום 

לעיל ויחזיר המזמין את ערבות הטיב או את סכום בטחון  41.4המזמין על תעודת גמר כמפורט בסעיף 

ה. חילט המזמין חלק מערבות הטיב או מבטחון הטיב, לפי העניין, לקבלן, ללא כל תוספת ריבית או הצמד

הטיב במהלך תקופת הבדק כמפורט לעיל, יחזיר אותם המזמין לקבלן בניכוי החלק שחולט על ידי 

 המזמין כאמור לעיל. 
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 אחריות בנזיקין וביטוח –פרק ה' 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .45

ו/או סיום העבודות  מתן תעודת השלמה מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד .45.1

, יהיה הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לרבות שירותי בדק )המאוחר מבניהם( 

לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. 

בה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסי

בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 

 המועצה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

לרבות כתוצאה הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,  .45.2

 מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ( 2. ) –ו ( 1.)נים קטפים הוראות סעי .45.3

 ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

ה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית המועצה לקבל מאת הקבלן, לפי בכל מקר .45.4

דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה המועצה ועבור נזקים 

שהמועצה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או 

 כומים שיקבעו על ידי המועצה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.בס

הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או  .45.5

או  עבודותו/או תוך כדי מתן ההקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן 

לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המועצה ו/או חוסר בקשר עמם 

התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה 

מעשה ו קשור לעבודות ו/או בכל הנובע ו/או/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו 

או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן 

 מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

כוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לר .45.6

 ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה

 , והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.העבודותבקשר עם ו/או 

למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול  .45.7

והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל  ותבשימושו בקשר עם העבוד

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

ב, תיעול, חשמל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביו .45.8

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע -טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת

, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.  העבודות ו

אופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של המועצה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, ב

קרקעיים -על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 העוברים במתחם העבודות. 

המוטלות על הקבלן בהסכם,  העבודותו/או עבור מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות  .45.9

ובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של בגין כל היפר ח

 תחול על הקבלן.  -הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  
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הקבלן פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או  .45.10

פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק -ן עלחבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבל

 בכוונת זדון.

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל עליה ו/או  .45.11

כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות 

 "ט עו"ד. המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן.  משפט ושכ

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  .45.12

אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור 

 ן נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.לעיל, ו/או בגי

 והביטוח השיפוי, האחריות הוראות לעניין דין פי עלאו /ו זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי .45.13

 יחולו"ל הנ ההוראות כי מצהיר הקבלן' ,  וכד ממנים גורמים לבין המועצה בין הראשי בהסכם הכלולים

  . המועצה  בהתאמה בהתחייבויות יעמוד והקבלן"  BACK TO BACK " עליו

 ביטוח .46

 מובהר  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין 46.1

  .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ו'

 

 חשבונות ותשלומים  –פרק ו' 

 חשבונות .47

 חשבונות לפי פרק זה יפעל המזמין באמצעות המפקח ומנהל הפרויקט.  בדיקתלצורך  .47.1

רשאי להגיש למזמין חשבונות חלקיים וחשבון סופי, כמפורט בפרק זה להלן. דרכי הגשת הקבלן יהיה  .47.2

 . 2017-החשבון יהיו בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

כל חשבון שיוגש למזמין יכלול את פרטי העבודות שנעשו על ידי הקבלן אשר בגינן הוא דורש תשלום,  .47.3

 :וכן 

 מספר חוזה .א

 שם העבודה .ב

 ערך החוזה .ג

 תאריך התחלת עבודה .ד

 תאריך סיום העבודה .ה

 מדידות, סקיצות, חישובי כמויות .ו

של כל עבודות העפר, שכבות המבנה והמערכות התת קרקעיות שהונחו על רקע   as madeתכניות  .ז

 התכנון, באותו קנ"מ ובצבע שונה והחתומות על ידי מודד מוסמך

את כל סעיפי הכמויות שבכתב הכמויות  –כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו  .ח

 המקורי

 לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות או חריגות.  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבתהאם .ט
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וכן כל מסמך אחר או נוסף אשר יידרש על ידי המפקח ו/או מנהל הפרויקט לצורך בדיקת ואישור  .י

 החשבון. 

במידה ובחשבון מופיע סעיף אשר אינו כלול בחוזה, יש להגיש יחד עם החשבון 'טופס אישור עבודות  .47.4

 חריגות' )נספח י"ג( חתום.

 על ידי הקבלן הנו השלמת הדרישות שלהלן:  1מס'  להגשת חשבון חלקיתנאי  .47.5

 גידור האתר לפי דרישות הפיקוח;  .א

 שילוט האתר לפי דרישות הפיקוח;  .ב

 ;ומאושר ע"י מנהל הפרויקט והמזמיןעל ידי הקבלן  חתום לוח זמנים  .ג

ומשרד  על ידי הקבלן, אשר אושר על ידי מנהל הפרויקט מוסמך מינוי מנהל עבודה טופס .ד

 התמ"ת. 

 'נספח יד", המצ"ב כ1הקבלן ימלא ויצרף לחשבון הראשון את "טופס נלווה להגשת חשבון מס' 

 להסכם זה. 

לעיל, כל חשבון שיוגש למזמין ייערך על גבי טופס שיומצא  47.3-47.4בסעיפים  מהאמורמבלי לגרוע  .47.6

יכלול טבלת ריכוז עבודות נוספות )ככל לקבלן על ידי המזמין, או כל טופס אחר שיאושר על ידי המזמין, ו

 שאושרו על ידי המזמין ובוצעו בפועל על ידי הקבלן( וכן את הפרטים שיידרשו מן הקבלן על ידי המזמין.

 כמו כן יצרף הקבלן לכל חשבון חשבונית מס או חשבונית עסקה, וזאת בהתאם לחוק המע"מ.

קט, יובא החשבון לאישור המהנדס ולאחר מכן לאחר אישור חשבון כלשהו על ידי המפקח ומנהל הפרוי .47.7

לאישור הגזברות של המזמין, אשר תבדוק את החשבון, ורק לאחר אישורה וחתימתה, ייחשב החשבון 

 כחשבון מאושר לתשלום. 

המזמין יהיה רשאי לאשר כל חשבון בשינויים ו/או ללא שינויים וכן יהא רשאי לדרוש מהקבלן ביאורים,  .47.8

שונות ביחס לחשבון, בכתב או בעל פה, כפי שיראה למזמין, והקבלן יהיה חייב הסברים ואסמכתאות 

 להמציא למזמין את הביאורים, ההסברים והאסמכתאות שנתבקשו על ידו. 

מובהר, כי אין לראות בשום אישור ו/או תשלום שבוצע על ידי המזמין כאישור לכך שהעבודות נשוא  .47.9

להוראות הסכם זה ו/או כי הקבלן מילא אחרי התחייבויותיו התשלום הוצאו לפועל ו/או בוצעו בהתאם 

 על פי ההסכם.

 

 הגשת חשבונות חלקיים .48

לעיל יגיש הקבלן חשבונות חלקיים בהתאם לשלבי ההתקדמות של העבודות  47בכפוף להוראות סעיף  .48.1

המזמין,  על פי לוח הזמנים ולוח התשלומים, ככל שייקבע על ידי המזמין. לא נקבע לוח תשלומים על ידי

בהפרש של חודש קלנדרי אחד  לכל חודש 5-ליום ה 1-בין היום ה יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבון חלקי

לפחות בין חשבון לחשבון, כאשר החשבון החלקי הראשון לא יוגש לפני תום חודש קלנדרי שלם ממועד 

 התחלת העבודות, אלא אם הסכים המזמין אחרת מראש ובכתב.

 להלן. 50לקיים על ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות סעיף פירעון החשבונות הח .48.2

 

 הגשת חשבון סופי  .49

יום מתאריך קבלת העבודות יגיש הקבלן למזמין חשבון סופי, שיכלול את כל הסכומים  30בתוך  .49.1

"(. החשבון הסופיהמגיעים לקבלן בהתאם לתנאי ההסכם, בניכוי התשלומים ששולמו לקבלן )להלן: "
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' להסכם זה, ולצרף את נספח טו, המצ"ב כבהתאם לנוהל המסירה את החשבון הסופיעל הקבלן להגיש 

. כמו כן יצרף 'טזנספח כל המסמכים הנזכרים שם, לרבות הצהרה על היעדר תביעות, בנוסח המצ"ב כ

 הקבלן לחשבון הסופי חשבונית מס.

הגשת החשבון הסופי לא החשבון הסופי יכלול את כל הסכומים המגיעים לקבלן בגין העבודות, ולאחר  .49.2

יהא הקבלן רשאי לדרוש מאת המזמין כל סכום נוסף על הסכום הנקוב בחשבון הסופי, כפי שהוגש 

למזמין, או לבוא בכל תובענה או דרישה נוספת בקשר לעבודות וביצוען, אף אם הדרישה תתיחס 

חשבון הסופי תהווה לפריטים או תובענות שאינם מופיעים בחשבון הסופי, מכל סיבה שהיא. הגשת ה

ראייה מכרעת כנגד הקבלן בלבד ביחס לסופיות הפרטים הכלולים בו והסכומים המגיעים לקבלן מכוח 

 הסכם זה. 

התמורה הסופית עבור ההסכם וביצועו בשלמות תיקבע על ידי המזמין על יסוד המכפלות של מחירי  .49.3

לעיל, בתוספת התייקרויות ככל  39 היחידה בכתב הכמויות בכמויות שבוצעו בפועל ונמדדו לפי סעיף

שהוסכם על תשלומן בהוראות הסכם זה, וכן בתוספת או בהפחתת ערכם של שינויים או עבודות נוספות 

או צמצומים )לפי העניין(, ככל שהיו. בנוסף, התמורה תשולם לקבלן לאחר ניכוי התשלומים ששולמו לו 

נכותם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל מכוח ההסכם, וכל יתר הסכומים אשר המזמין רשאי ל

 דין.

יום ממועד קבלת העבודות כאמור לעיל, בצירוף כל המסמכים  30לא הגיש הקבלן את חשבונו הסופי תוך  .49.4

הנדרשים, מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי לערוך את החשבון הסופי לפי הנתונים שבידיו, וחשבון 

סופי המוגש על ידי הקבלן. הקבלן יהא רשאי להשיג על החשבון  סופי שהוכן כאמור דינו כדין חשבון

ימים מיום שהומצא לו החשבון הסופי שנערך כמפורט לעיל על ידי מנהל  10הסופי בפני המהנדס בתוך 

הפרויקט, וקביעתו של המהנדס, לאחר בדיקת השגות הקבלן, תתקבל כקביעה סופית המחייבת את שני 

 הצדדים. 

 להלן.  50-52סופי על ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות סעיפים פירעון החשבון ה .49.5

 תשלומים .50

חשבון חלקי שהוגש על ידי הקבלן, יראו את אותו חשבון חלקי לעיל  47.6כמפורט בסעיף אישר המזמין  .50.1

"(. חשבון מאושר ייפרע על ידי המזמין בתנאי שוטף + חשבון מאושרכחשבון מאושר לתשלום )להלן: "

כמו כן, חשבון חלקי לא על ידי הקבלן, ובכפוף לאישור המזמין.  החשבון שבו הומצאמועד היום מ 45

 ישולם / יאושר לתשלום עד להנפקת חשבוניות מס שעל הקבלן היה להנפיק בגין חשבונות קודמים. 

 –מובהר, כי סך כל התשלומים עבור החשבונות החלקיים, בתוספת תשלומים אחרים וזיכויים אחרים  .50.2

מן  80%לא יעלו בכל מקרה על סך השווה לשיעור של  –לרבות תשלומי מקדמות ו/או מסירת חומרים 

 הסכום המשוער של החשבון הסופי כפי שיוערך על ידי המזמין. 

מהמועד שבו הומצא על ידי הקבלן למזמין,  80החשבון הסופי ישולם על ידי המזמין בתנאי שוטף +  .50.3

לבצע את כל התיקונים שנדרשו ביחס לעבודות על ידי המזמין, בכפוף  וזאת בכפוף לכך שהקבלן סיים

לאישור החשבון הסופי על ידי המהנדס ומורשי החתימה של המזמין והמצאת כל המסמכים הנדרשים 

 '.נספח טו, המצ"ב כנוהל המסירהעל פי 

או שהמציא את המציא הקבלן למזמין חשבון שאינו כולל פרט מהותי שיש לכלול בו בהתאם לחוזה זה  .50.4

החשבון בלי שקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה, יחזיר המזמין את 
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החשבון לקבלן, ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא למזמין, ובלבד שהמזמין פירט את הליקויים 

 שנמצאו בחשבון. 

לעיל, יתקן הקבלן  50.4ור בסעיף החזיר המזמין לקבלן חשבון שהוגש על ידו עם הערות או תיקונים כאמ .50.5

)ביחס  50.1את החשבון בהתאם להוראות המזמין ויגישו מחדש, ומועדי התשלום כמפורט בסעיף 

יחלו להימנות ממועד הגשת חשבון מתוקן על ידי )ביחס לחשבון הסופי(  50.3-לחשבונות חלקיים( ו

 הקבלן, אשר למזמין לא היו השגות לגביו. 

ימים ממועד  60, החזיר המזמין לקבלן את החשבון כאמור לאחר תום 50.4-50.5ים על אף האמור בסעיפ .50.6

ימי עסקים מתום המועד  10-המצאת החשבון, ישלם המזמין את התמורה הקבועה בחשבון לא יאוחר מ

, ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון לקבלן 50.3-ו 50.1האחרון לתשלום החשבון כאמור בסעיפים 

בלן המציא למזמין חשבון מתוקן, שבו תוקנו הליקויים שפירט המזמין כאמור בסעיף כאמור עד שהק

 , לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון כאמור.50.4

על אף האמור, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לאשר  .50.7

וזאת מבלי לגרוע מאיזו מטענות המזמין ביחס לתשלום את אותו חלק בחשבון אשר אינו שנוי במחלוקת, 

 לחלקים בחשבון וביחס לסכומים השנויים במחלוקת.

תמורה הקבועה בחשבון שלא שולמה עד המועד לתשלום החשבון כמפורט בפרק זה, תשולם לקבלן  .50.8

בתוספת ריבית פיגורים, והכל לפי  –ימים מהמועד האמור  30בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 

 . 2017-וראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"זה

 כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, הייתה העסקה ממומנת 50.3-ו 50.1על אף האמור בסעיפים  .50.9

)דהיינו, תמיכה או תקצוב שמקבל המזמין למטרת העבודות מהמדינה או הקצבה שמקבל המזמין מאת 

תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות לדחות את מועד  המזמין, רשאי גוף מתוקצב(

ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני,  10(, עד תום "תשלום נדחה: "המימון החיצוני )בפסקה זו

 –ובלבד 

הודעה בכתב על שיעור המימון החיצוני מההיקף הכולל של העסקה,  קבלןמסור לי שהמזמין )א(

ועד תשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן מקור המימון החיצוני והאפשרות לדחות את מ

 –באמצעות מימון חיצוני, לא יאוחר ממועד ההתקשרות, ואם ההתקשרות נעשית במכרז 

 במועד פרסום המכרז;

, אף למזמיןימים מהיום שבו הומצא החשבון  150-שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ )ב(

 .א לא קיבל את המימון החיצוניואם ה

 

 .קבלןל מזמיןעביר אותם היהפרשי הצמדה וריבית או ריבית פיגורים,  למזמיןמן שילם הגורם הממ .50.10

 מקדמה .51

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשלם לקבלן מקדמה, בין  .51.1

בכספים ובין בשווה כסף, על חשבון התמורה על פי ההסכם או על חשבון הוצאות הקבלן, וזאת לפני 

תאריך התחלת העבודות, או לפי חשבון כלשהו של הקבלן שטרם אושר על ידי המזמין לתשלום )להלן: 

 "(.מקדמה"

הסכים המזמין לשלם מקדמה בסכום כלשהו לקבלן, יהיה הקבלן זכאי לקבלה אך ורק כנגד המצאת  .51.2

"(, אשר תוגש על ידי הקבלן בנוסף ערבות המקדמהערבות בנקאית צמודה בגובה המקדמה )להלן: "
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לעיל ו/או כל ערבות אחרת, ככל שניתנה. נוסח ערבות המקדמה ותנאי  11לערבות הביצוע על פי סעיף 

הצמדתה יהיו כפי שיקבעו על ידי המזמין. תקופת ערבות המקדמה ויתר התנאים שלה כולל הוצאותיה 

 לעיל, בשינויים המחויבים.  11יהיו כמפורט בסעיף 

סכים המזמין לשלם מקדמה לקבלן, לא יהיה חייב לשלמה, בשום מקרה, לפני שנקבע תאריך התחלת ה .51.3

 לעיל.  24.2העבודות, כמוגדר בסעיף 

 

 תתשלומי התייקרויו .52

 .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות כלשהן .52.1

 הפרת הסכם  –פרק ז' 

 הפרת ההסכם על ידי הקבלן .53

 

הפר הקבלן הוראה מהוראות ההסכם, רשאי המזמין לפעול כמפורט להלן, וזאת מבלי לגרוע מאיזו  .53.1

 מזכויות המזמין  על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות ההסכם: 

לדרוש ולקבל מאת הקבלן פיצוי ושיפוי מלאים עבור נזקים שנגרמו למזמין בגין הפרת ההסכם על ידי  .53.2

ם על פי הסכם זה, וכן הוצאות בגין עבודות השלמה, ככל שאלו נדרשות על הקבלן, לרבות פיצוי מוסכמי

לכיסוי הוצאות ניהול כלליות של המזמין. והקבלן מתחייב לפרוע את  15%פי קביעת המזמין, בתוספת 

 החשבונות שיוגשו לו על ידי המזמין בקשר לפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל.

 ון ההפרה על ידי הקבלן. להפסיק את ביצוע העבודות עד לתיק .53.3

לבטל את ההסכם במקרה שבו נתן המזמין לקבלן התראה בכתב אודות ליקוי או תיקון שעל הקבלן  .53.4

לתקנם, והקבלן לא פעל כמבוקש ממנו במועד הרשום בהתראת המזמין ו/או במקרה שהפרה דומה חזרה 

ימים  7מוקדמת בכתב של  ונשנתה יותר מפעם אחת במהלך תקופת העבודות, וזאת בכפוף למתן הודעה

 לקבלן.

באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן פעל הקבלן לבטל את ההסכם ללא הודעה מוקדמת במקרה ש .53.5

 שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור.

להיכנס לאתר העבודות ולתפוס את העבודות או להרשות לאחרים לעשות כן ולסלק את ידי הקבלן מאת  .53.6

ודות, וכן להשתמש ולהרשות להשתמש בכל המבנים, החומרים, המתקנים, אתר העבודות ומאת העב

הציוד, אביזרים וחומרים מכל סוג הנמצאים באותה עת באתר העבודה או בסביבתו לשם ביצוע עבודות 

השלמה וכן יהיה המזמן רשאי לקנות ולהרשות לקנות מידי הקבלן את כל האביזרים והחומרים 

ן לא יהיה רשאי להתנגד לפעולות המזמין על פי סעיף קטן זה והוא מוותר הנחוצים לאותה מטרה, והקבל

 על כל טענה, דרישה או תביעה נגד המזמין בקשר לכך.

לחייב את הקבלן להוציא מהאתר או מסביבתו באותו פרק זמן שיקבע בהודעה האמורה, כל מבנה ארעי,  .53.7

או עודפיהם השייכים לקבלן או שהובאו לאתר  –מתקן, ציוד, מכונות, כלי עבודה וגם אביזרים וחומרים 

"(. לא מילא הקבלן אחרי דרישת המזמין כאמור במועד שקבע המזמין, יהא רכוש הקבלןעל ידו )להלן: "

המזמין רשאי לפנות ולאחסן ו/או למכור את רכוש הקבלן, כולו או מקצתו, על אחריותו וסיכונו 

או הקשורות  תתביעה, דרישה או טענה המתייחסו הבלעדיים של הקבלן והקבלן מוותר בזה על כל

לביצוע או לתוצאות ביצוע של המעשים האמורים, על ידי המזמין. מכר המזמין רכוש של הקבלן, כאמור, 
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ינכה המזמין ממחיר המר את כל ההוצאות שהוצאו על ידי המזמין בגין פינוי, העברה ומכירה כאמור 

מזמין לא יהיה אחראי לנמצא באתר בין מקרקעין ובין ויזקוף את היתרה לזכותו של הקבלן. ה

 מיטלטלין, עפ"י חוק השומרים כל דין אחר.

לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את אותן העבודות אשר הקבלן חייב היה לעשות ולא עשה )להלן:  .53.8

צוע של "(, וזאת על חשבונו של הקבלן ומבלי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ומביעבודות השלמה"

על פי כל דין ועל פי ההסכם. ביצע המזמין עבודות השלמה כאמור, יחולו ההוראות  ויתר התחייבויותי

 הבאות: 

עד לסיום ביצוע עבודות ההשלמה על ידי המזמין, בין בעצמו ובין באמצעות מי  מטעמו, לא   (1)

 יהיה המזמין חייב לשלם כל סכום לקבלן. 

מין חשבון של הוצאותיו ונזקיו בגין עבודות ההשלמה. עם סיום עבודות ההשלמה יערוך המז (2)

עלה סכום ההוצאות של עבודות ההשלמה, הפיצויים והנזקים המגיעים למזמין, כפי שנקבעו 

על ידי המזמין, והסכומים ששולמו לקבלן על חשבון תמורת ההסכם, על הסכום אשר היה 

ן בהתאם להוראות ההסכם, ישלם משתלם לקבלן בגין ביצוע העבודות על ידו בשלמותן ובמועד

הקבלן את ההפרש למזמין לפי דרישתו הראשונה בכתב. במקרה הפוך ישלם המזמין לקבלן 

 ההפרש שיווצר.

לקבלן  ומאת הקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנ מזמיןלקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע ל .53.9

סר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית למען ה מכוח הסכם זה, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.

, אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את המזמיןואוטומטית העומדת לרשות 

 במקרה של הפרת ההסכם. ולהשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשות זמיןההסכם ואיננו מונע מהמ

ימים מיום  7 -יבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מעם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סמובהר, כי  .53.10

, מתחייב הקבלן לחדול מביצוע העבודות ולפנות כל אדם ו/או חפץ זמיןמשלוח הודעת הביטול על ידי המ

 שבשליטתו. 

"( הנהנהכל נזק ו/או הפסד שייגרם ליישוב ו/או למפעל ו/או לגוף אחר עבורו מוזמנות  העבודות )להלן: " .53.11

ההסכם על ידי הקבלן, יראה גם כנזק ו/או הפסד ישיר של המזמין, והמזמין יהיה כתוצאה של הפרת 

רשאי להיפרע בגינם ישירות מהקבלן, וזאת ללא נטילת רשות מאת הנהנה ומבלי לגרוע מזכותו של 

 הנהנה לתבוע את הקבלן.

רו את הקבלן ביטול ההסכם או ביצוע עבודות השלמה על ידי המזמין, כאמור בסעיף זה לעיל, לא ישחר .53.12

מאחריות כלשהי בגין אותו חלק של העבודות אשר ביצוען על ידי הקבלן נמנע או הופסק כתוצאה מהפרה 

 של הקבלן את ההסכם. 

לפעול לקבלת כל סעד נוסף או אחר על פי כל דין,  מזמיןלעיל כדי לגרוע מזכות הבפרק זה אין באמור  .53.13

  .1970-ל"אלרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תש

 

 ביטול ההסכם על ידי המזמין  .54

הבלעדי והמוחלט, להביא הסכם זה לידי  והא רשאי בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתי המזמין .54.1

יום מראש, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  30סיום בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות 

, לא תחול על מזמיןבעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול ההסכם על ידי ה מזמיןתביעה כלפי ה
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חובה לפצות ו/או לשלם לקבלן תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין העבודות שבוצעו על  המזמין

 .המזמיןידו בפועל, ככל שבוצעו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות, כפי שיוערכו על ידי 

זכאי להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או חלקו על פי  המזמין יהיהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .54.2

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים: ושיקול דעת

 הקבלן נפטר.  (1)

 גד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרקנ (2)

יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה  60)זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 בקשה לאיחוד תיקים.

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. (3)

מראש  זמיןשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המ (4)

 .ובכתב

עלול  זמיןהסביר של המ ושונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעת (5)

 להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.

הקבלן העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לצד ג', ללא  (6)

 מראש ובכתב.זמין המאישור 

, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי הקבלן לכל סעד של מניעה זמיןבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המ .54.3

 ו/או לכל סעד זמני.

 לעיל, בשינויים המחויבים.  53יחולו על הצדדים הוראות סעיף על ביטול ההסכם,  מזמיןהודיע ה .54.4

 

 הפסקת ביצוע העבודות מחמת כוח עליון .55

בכל זמן שהוא שיש להפסיק בביצוע העבודות, כולן או מקצתן מחמת כוח עליון, לרבות התגלה  .55.1

שיטפונות, בולענים, הפרעות טבע חמורות, מלחמה, מצב חירום, פעולות אויב, קרבות או פעולות של 

מדינה אויבת )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(, צו של רשות מוסמכת או של בית משפט מוסמך 

שלא בעטיו של הקבלן, או נסיבות אחרות שהמהנדס קבע כי הנן בבחינת "כוח עליון", והפסקה שהוצא 

כאמור נמשכה שלושה חודשים רצופים לפחות, יהא זכאי כל צד מן הצדדים להודיע בכתב לצד השני על 

הפסקת ביצוע העבודות וביטול ההתקשרות. במקרה כאמור, ימלא הקבלן אחרי הוראות המהנדס בדבר 

ילוק הקבלן ורכושו מאתר העבודות ומסירת העבודות והאתר למזמין, ועל סעיף זה יחולו הוראות ס

 לעיל, בשינויים המחויבים. 53סעיף 

לעיל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מאת המזמין תמורה בגין ערך  55.1הופסקו העבודות כאמור בסעיף  .55.2

וזאת בהתאם למחירים הנקובים בכתב העבודה שבוצעה על ידו בפועל עובר למועד הפסקת העבודות, 

הכמויות ובהזמנות של עבודות נוספות, ככל שהיו כאלה, ובכפוף לכל יתר תנאי ההסכם בדבר תשלומים 

לקבלן, לרבות תשלום התייקרויות, במידה והוסכם על כך במפורש. התשלומים המפורטים לעיל יהוו 

ר, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי את כל המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודות בנסיבות כאמו

ו/או תמורה מאת המזמין מעבר להם. הקבלן מוותר מראש על כל תביעה, דרישה וטענה כלפי המזמין 

 בעניין זה.  
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 המועצה כמפעל חיוני  .56

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן  .56.1

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

   -מהחוקים הבאים 

ום  )סמכויות מיוחדות( הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חיר .א

 . 1973תשל"ד 

 . 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .ב

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .ג

1971 . 

 הממשלה. לחוק יסוד  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .ד

ו/או הוראת כל דין  1967אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  .56.2

 רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 שונות .57

כל התאריכים והמועדים המופיעים בהסכם על נספחיו ובכל הודעה או מסמך שניתנו על פיו, ובמיוחד  .57.1

 תאריכי התחלת העבודות וסיום העבודות, הנם תנאים יסודיים ועיקריים של ההסכם. 

הסכמת המזמין ו/או מי מטעמו לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תקדים ולא ילמדו ממנה  .57.2

 רה אחר.  גזרה שווה למק

לא השתמשו המזמין או כל מי מטעמו, במקרה מסוים, בזכויות או בסמכויות הניתנות להם עפ"י  .57.3

ההסכם, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות או סמכויות על פי ההסכם.

י הפעלת זכות, או ויתור מצד המזמין בקשר להפרה לא יחשבו בשום הימנעות מפעולה, שתיקה, שיהוי, א .57.4

מקרה כהצדקה לקבלן להפרה, זניחה או אי קיום נוספים של הוראה שהופרה, ולא יפגעו בזכויות המזמין 

בקשר להפרה, הזניחה או אי קיום האמורים, והקבלן לא יהיה רשאי לטעון שהימנעות מפעולה, 

 הזכות, או הויתור האמורים יקנו לו כל זכות שהיא.השתיקה, השהוי, אי הפעלת 

שעות  72על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תיראינה כאילו הגיעו לתעודתן  ההודעות בכתב שתימסרנ .57.5

לאחר משלוחן. הודעות בכתב שנשלחו בפקס שקבלתו אושרה וכן הודעות בדואר אלקטרוני שקבלתן 

 שעות לאחר משלוחן.  24ת, יחשבו כאילו הגיעו לתעודתן אושרה בהודעת דואר אלקטרוני לא אוטומטי

כל סכסוך משפטי בין הצדדים בקשר עם הסכם ו/או סיומו ו/או כל הנובע ממנו, יתברר בבית המשפט  .57.6

 המוסמך בעיר באר שבע. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 _______________  _______________ 
   קבלןה מזמיןה 
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  פח ב'נס

 מפרט מיוחד
 

 תנאים כלליים  -1פרק 

 

 חלוקת מבנים העבודה : 1.1

  (1אולם הספורט )מבנה 

  (2בריכת שחיה מקורה )מבנה 

  (3מלתחות )מבנה 

  ( לפי דרישה    4חדר מחול )  מבנה 

  (6פיתוח חצר הבריכה )מבנה 

 

 (וכדומה GIS הגעה לאתר ואמצעים דיגיטליים  ) 1.2

"(, את דרכי האתר)להלן: "מתחם האולמות בעין גדי הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את 

הגישה לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקחת בחשבון את 

 ה זה.השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוז

 

 גידור ושילוט אתר 1.3

מטר לכל היותר בנוסף, מובהר כי ככל שנדרש להזיז  3מטר *2האתר ישולט בהתאם להוראות. המזמין  במידות  

את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי 

הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. על 

הנחיות המפקח, את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על 

 חשבונו. הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.

עבור הנ"ל  -לפי הוראות המפקח וכן לפחות שני שערי כניסה דו כנפים בנוסף, יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר

 לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן .

 מובהר כי כיום האתר מגודר ברובו. 

 

 התארגנות בשטח  .41

ובה על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבודה 

בתוך  יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, הצבת עגורנים וכד'

ו/או היתר הבניה ובהתאם להוראות המועצה . על התכנית להיות תואמת לדרישות ימים מהודעה על הזכייה 8

 .לא תשולם תוספת בעבור התארגנות והקמת מחנה קבלן .המפקח
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דה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של המפקח, במי

תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. מובהר 

 בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית.

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם  14 ות תעמוד עלתקופת ההתארגנ

קבלת צו התחלת עבודה. בכל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה 

, וכן את כל העבודות וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש

שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי 

 עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים.

 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 1.5

מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום העבודה תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים 

 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז  6.1

ידי של כל שטחי ימ במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז

 החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. 

ל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת. לצורך זה על הקבלן לקחת הדרישה לעי

בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה 

 זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז אינו מתועל  היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז,

 לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.

 

 לוח זמנים ודיווח 1.7

שתידרש על   א. הקבלן יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז. לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי  

הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, ידי המפקח ויראה את 

 הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'.

 ב. לוח הזמנים יכלול:

 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. .1

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.  .2

 אדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים והציוד באתר העבודה.רשימת הציוד וכוח ה  .3

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח. .4

או חשבון מקדמה טרם הגשת לוח  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'    .5

 זמנים כנדרש.

משיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי התקדמות ג.  במהלך התקדמות הביצוע י 

 העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 ד.  לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח. 

הגשת החשבון. שלושה  חודשים ה.  תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך ל

 טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.
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ו.  במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא 

 תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.

 

   מבוטל 1.8

 

 דרישות מחייבות לביצוע העבודות 1.9

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, תוך 

 שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.

 א. יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. 

 .המפקחלא תאושר עבודה של קבלני משנה בטרם אושרו מראש ובכתב על ידי ב. 

יום על חוסרים, אי  14ג.  הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  

 התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

.ד לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד המפורט  

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. התכנית תתאר בין השאר את כוח  30תוך  -לא צוין  במפרט הכללי ואם

 האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

חשוב ה.  להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי מ

 וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד. 

ו. על הקבלן לתאם עם רשות העתיקות ביצוע חיתוכי קרקע בטרם ביצוע עבודות החפירה ולקבל את אישור הרשות 

 להמשך העבודות.

 

  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות 1.10

. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, מלבד מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית

אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי 

 גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

אי להשיג את כל ימים מתחילת העבודה. הקבלן אחר 7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה 

ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול 

 העבודות.

ם עד למסירת העבודה. כל הקשור  לתחזוקת הגדרות, דרכי הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערי

 הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל תחום עבור כל 

 הקבלנים שיעבדו באתר. 

אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל תחום כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל  הקבלן

הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או 

 לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בעניין זה.

 

 ממוחשביםחשבונות  1.11

בהתאם להנחיות ממועצה אזורית תמר, כאשר המזמין  רשאי בענן   הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט דקל 

ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים 
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על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ופת החשבון  לתק חתומיםבהתאם לביצוע.  בנוסף, יצורפו יומני עבודה 

 ידי המנהל האחראי אצל המזמין .

 

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים  1.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על 

תחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין לה

 המפקח.

 קיבוץ עין גדי הינו מנהל התשתיות   ויש לקבל ממנו היתר חפירה   לכלל המערכות   

 תיאום יעשה בעזרת המזמין 

 

 יומן עבודה  1.13

כי בסמכות המזמין  לחייב את יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם. יצוין, 

 הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר ותמומן על ידי המזמין , ללא תמורה נוספת.

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים  1.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק 

כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם  שייגרם להם

המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. 

וביוב וכו' ועל מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים 

 הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו.

 

 מים וחשמל  1.15

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור 

ת הנדרשות והנובעות מכך. עוד ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויו

מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון המזמין  

 במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד.

 

 

 שמירה על ניקיון אתר העבודה 1.16

בלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, הק

לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם 

ורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך מוסמך, מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמ

התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון 

 הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. 

תוצאה מניקוי האתר ופינוי המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כ

הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע 

העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את 

קדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו ל

 במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.
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1.17  AS MADE  עדות תכניות 

וסף מובהר כי המזמין רשאי בהתאם לכל העבודות שביצע. ב MADE  ASית עדות )הקבלן מחויב בהמצאת תכ

יות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים למסור תכלהורות לקבלן 

 חיות המזמין וללא כל תוספת תשלום. פרד, לפי היות עדות לכל מקטע בהגשת תכ –ים קט

ניות התכתכניות העדות יבוצעו ויוגשו בהתאם למפרט  הלאומי של מפ"י בגרסתו המעודכנת לזמן מסירת העבודה 

תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה/המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס 

לתוכניות המקוריות. התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו מהמזמין, לצורך ביצוע 

 העבודות.

קבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של התוכניות לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח ל

הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, 

העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא  (5וימסרם למפקח בחמישה )

מצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי יופיע בהם מספר ה

המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף 

ופי יתקבל רק לאחר זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות המזמין. חשבון ס

 מילוי תנאי זה.

 

 ריק  1.18

 

 ישיבות תיאום 1.19

על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות שיקבע 

 ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 

 תעודת אחריות   1.20

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם החומרים  

שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי 

ות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין. תוקף תעודות האחרי

 אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 

 תנאים ביטחוניים בקיבוץ עין גדי  1.21

הנפקת האישור מחייבת  -א. על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור 

עד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי מסירת פרטים אישיים מבעוד מו

 משנה למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין. 
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 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  1.22

א. אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן על  

מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות 

 ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

בחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, ב. במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מ

 האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור

נציגי המזמין : האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח .נציגי 

 עדי  באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.המזמין הם הקובע הבל

 ריקג. 

 ריקד. 

ה. מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות המסמכים 

 תן הנמקה כלשהי.במכרז/חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מ

ו. באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה הקבלן חייב 

לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של 

 החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות.
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חומר שלא קיבלה את אישור המפקח/מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת העבודה ולסילוק ז. כל סטייה בטיב ה

 החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 

 עבודות באזורים שונים 1.23

קום בו תבוצע לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המ

העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא 

צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא 

 לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה לבצעם, או כל 

בין אם יבוצעו על סמך תכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם 

ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם  עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים

 לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.
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 ,שיקום, ועבודות מסגרות שלד , בודות בטון יצוק באתרל מפרט מיוחד  – 2פרק 

 

 

 מפרט לשיקום ושחזור בטונים 2.1

 

 תאור העבודה

 מקורוזיה, כדוגמת עמודים , קירות ,קורות ותקרות.שיקום אלמנטי בטון אשר נפגעו 

העבודה כוללת טיפול בבטון וזיון אשר נפגעו ע"י קורוזיה, גמר עליון טיח וצבע. כל המוצרים המוגדרים 

 – 8994004.שמוש במוצרי "סיקה" יבואן גילאר בע"מ טל.  1877במפרט תואמים דרישות התקן הישראלי 

 , או ש"ע.09

 

 :הכנת השטח .1

לבצע סקירה סביב המבנה ולסמן את כל אזורי הסדיקה והאזורים בהם הבטון רופף או מתנתק  יש .1.1

 מהתשתית.

עבודת האיתור תבוצע ע"י הקשה קלה עם פטיש בנקודות רבות וצפופות, שינוי בצליל מעיד על  .1.2

 חללים וסדקים בתשתית.

 יש לבצע סיתות , חציבה מכנית של חלקי  בטון רופפים וסדוקים הדורשים שיקום.  .1.3

ס"מ נוספים משני צדי  10 -ס"מ מאחוריו, וכ 1 -יש לבצע חשיפת ברזל הזיון בכל היקפו, ולפחות כ .1.4

הברזל החשוף. ניתן  לתחום את גבולות הסיתות עם דיסק לחיתוך בטון, על ידי ביצוע חריץ משני 

ס"מ בבטון הבריא, זאת על מנת למנוע חציבה מיותרת של בטון בריא.  1 -החלק הפגוע כצידי  

 מ"מ. 10וליצר "אמבטיה" בעלת גבולות בעומק מינימלי של 

יש לשטוף את הקיר היטב במים להורדת אבק לכלוך  חומרים מזהמים יש להסיר באמצעים  .1.5

 מכאניים.

בעזרת  בסיקה זל יציב ולצפות את ברזל הזיון יש לנקות את ברזל הזיון מקשקשת חלודה עד לבר .1.6

 למניעת המשך החלדה.  610 מונוטופ

גם כשמנת הדבקה ) פריימר ( לבטונים הגלויים בסמוך לברזל  610מונוטופ ניתן להשתמש בסיקה  .1.7

מומלץ ליישם את חומר התיקון  רטוב ע"ג רטוב מרגע המריחה. במידה ועבודת ההטלאה לא 

 ע"ג השכבה הקודמת. 610סיקה מונוטופ ענן שכבת בוצעה במועדה נדרש לר

 

 שיקום הבטונים  2.2

 

 .סיקה רפ פאוורעבודות שיקום והטלאה  בתשתית הבטון יבוצעו בעזרת  2.2.1

מיקרו  ים, רסיבים פוליאמ החומרים הנ"ל הינם תערובות מוכנות המבוססות על צמנטים מיוחדים

אגרגטים )החומרים הנ"ל עומדים בדרישות פים ותערובת מובחרת של פולימרים סיליקה, מוס

EN1504  4R  ׁ   ביותר לסביבה ימית וסביבה אגרסיבית(.הרמה הגבוהה 

ניתן ליישם מספר שכבות בשיטת ההטלאה, בהפרשים של שעה שעתיים בין שכבה לשכבה,  2.2.2

מ"מ בשכבה אחת. בכל מקרה מומלץ לבצע את  50עובי מילוי אפשרי בסיקה רפ פאור עד 

 מ"מ בשכבה ע"ג שכבה. 15-20שכבות של החומרים ב
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 סיקה רפ פאור הינו חומר מהיר יבוש המאפשר עבודת הטלאה גם ללא פריימר הדבקה. 2.2.3

במידת הצורך באלמנטים מסוימים בעלי נפח גדול תאושר עבודת שיקום בעזרת יציקות  2.2.4

 גראוט כמפורט להלן:

 .214ט סיקה גראוס"מ יש להשתמש ב:  4עבור יציקה של עד           

 .318סיקה גראוט ס"מ יש להשתמש ב:  8עבור יציקה של עד           

 .3200סיקה גראוט ס"מ יש להשתמש ב:  20עבור יציקה של עד           

 לחלופין ניתן להוסיף אגרגט ייעודי בהתייעצות עם ספק הגראוט.           

 יש להקפיד במיוחד על אשפרה מתאימה. 2.2.5
תבוצע במידת הצורך  +903סיקה פרוגרד עבודת הספגה בעזרת אינהיביטור מעכב קורוזיה מסוג  2.2.6

 לאחר בדיקה ואיפיון הצרכים בשיקום.
עבודות תיקון באזורים בהם טיח התנתק במידה וקיימים מתשתית הבטון יבוצעו בעזרת  2.2.7

  2.5צמנט : 1טיח פולימרי המורכבת מחול צמנט ביחס 

  10לא יעלה על עובי שכבת הטיח   1:1ם מים ביחס מעורבב ע לטקס סופרסיקה חול בתוספת 

 מגפ"ס(. 1מ"מ בשכבה אחת. )חוזק הדבקה נדרש גבוהה מ

  620סיקה מונוטופ במידת הצורך  החלקת פני הבטון  באזורי השיקום תבוצע  בעזרת   2.2.8

 שפכטל צמנטי פולימרי .          
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 W 550 סיקה גרדביעה בצבע פולימרי גמיש מסוג צלציפוי והגנה:   שכבת הגמר 
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 מסגרות חרש  -  19פרק 

 

 כללי  2.19.1

, מהדורת 19העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק 

 .1225וכן לפי ת"י  2000

 

 גילבון 2.19.2

מיקרון ויצבעו בצביעה  100יגולבנו בטבילה חמה לגילבון בעובי כל אלמנטי הפלדה 

 אלקטרוסטטית שתיושם במפעל ע"פ הנחיות היצרן, בהתאמה לתנאי הסביבה.

 

 אלמנטי פלדה גלויים –צביעה אלקטרוסטטית  2.19.3

 

 הכנת השטח 

 

ינם בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים שא .1

 מתאימים לצביעה.

 

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם  .2

 בהתזה, לחליפין באמצעות אלקלי חם בתזה.

 

 מ"מ. 1.0-0.5בגודל  GL (ANGULAR)  GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג  .3

 

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .4

 

 נה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.בחי .5

 

. לפי 36במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .6

 הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.

 

 צביעה 

( או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס FRICTION) TRIBO-איבוק בשיטת ה

 80בעובי  OUT FREE GASING( בעלת תכונות HIGH BILD) HBפוליאסטר טהור מסוג 

מאושרת לפי תקן  7000מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת אוניברקול סידרה 

B.S.G .הגרמני לדהייה או שווה ערך 

 הגוון לפי דרישת המזמין. 
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 קליה           

-º220דקות. לאחר מכן  10למשך  º155-º140קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 

º180  דקות נוספות. 20למשך 

 

 קירור 

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה 

 לפחות. Cº40-º35הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 15למשך  º185-לא תפחת מ המתכתורת : טמפרטהערה 

 

 בקרת איכות 

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. 

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  

 .מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה

 

 תכנון מפורט 2.19.4

ויאושר ע"י  1225ע"י הקבלן לפי דרישות המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י התכנון המפורט יוכן 

 מתכנן הקונסטרוקציות.

 הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין. 

התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל החיבורים 

שים בלבד ע"י ברגים, אלא אם אושר שמוש בריתוך באתר מראש ובכתב באתר יהיו חיבורים יב

 ע"י המפקח.

 

 חומרים 2.19.5

 

 פרופילים, צינורות ופחים מפלדה א.

 

פרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם  וכן כל פחי החיבור  (1

 . Fe 360המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג 

פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים לרבות  (2

ארות במפרט הכללי, פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתו

 .19001סעיפים 

 לעיל. 2פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף  (3

 

 ברגים, אומים ודיסקיות ב.

 

ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים, חלקי  (1

כמפורט  ISO 1978-899/1לפי  8.8קורות ראשיות וכו'( יהיו לפחות מדרגת חוזק 

 .1225של ת"י  3.2בסעיף 

 5.6ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק 
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כמפורט בסעיף  ISO 1978-898/1לפי  4.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  (2

 .1225של ת"י  3.2

אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן  (3

 .3.4, טבלה 1, חלק 1225מורכבות, כמפורט בת"י 

 .3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  (4

 כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים. (5

ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו  (6

 מ"מ . 16–לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ 

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל  (7

 מ"מ . 12–מקרה מ 

 נעילת הברגים תבוצע בשני אומים או אום ושייבה קפיצית. (8

 

 ריתוך ג.

 

 127כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י  (1

 .1חלק 

 .2חלק  1032נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 

: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת התאמת הפלדה לריתוך (2

ובכל מקרה חוזק חומר  1340, ת"י 1339, ת"י 1338ראה תקנים ת"י  –הרכיבים 

 הרתך )מתכת המילוי( יגדל מחוזק חומר הבסיס )הפרופיל המרותך(.

 דה.: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלהתאמת אלקטרודות (3

הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם נקבע  (4

 אחרת בתכניות.

נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת  (5

 האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי דרישה זו.

בכל מקרה בו ידרוש  11.9.6סעיף  1225דרישות ת"י בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי  (6

 .Cרמה  D AWS 1.1זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה 

 

 ייצור קונסטרוקציות 2.19.6

 

 בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוך. א.

 

ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל פעולה השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור  ב.

 שהיא לרבות חיתוך, חירור וכו'.

כל סימן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה מספקת לפסילת 

האלמנט כולו ע"י המפקח. הקבלן יהיה חייב להחליפו באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה 

 ת ו/או הארכת תקופת הביצוע.אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה כספי
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כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים שביצועם באתר אושר מראש  ג.

 ובכתב ע"י המפקח.

כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים ויצירת  ד.

 שיפוע עבור )גרונג( ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.

ן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם. במקומות בזמ ה.

בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם של האלמנטים 

 האחרים.

 

 בקרת איכות 2.19.7

הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש וחפוי  א.

 ז/חוזה זה. המנוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור המפקח.הכלולות במכר

 המהנדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח. ב.

 ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח. ג.

 הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע.

את דיוק מידות הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא  ד.

קונסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים העשויים 

להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע קונסטרוקצית 

 הפלדה.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המבנה  ה.

לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם ומפלסיהם של  החדש, מפלסי המבנים הקיימים

היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת המידות המדוייקות של 

 קונסטרוקצית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: ו.

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

 מ"מ. 3.0ות האורך הכללי של האלמנטים הדיוק במיד

 מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות( 

 מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים 

 

 חיבורי עיגון 2.19.8

עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים בתכניות ו/או כפי 

הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של 

 שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום.

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון, ויהיה 

אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקצית  -אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין 

 הפלדה.
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 הרכבה 2.19.9

על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה 

האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא 

חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין 

 למנטים החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים.האלמנטים הקיימים לא

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה 

 ושלמות חלקי המבנה הקיימים.

בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע התהוותם 

 קים הנושאים.של מאמצים, בלתי מחושבים, בחל

 מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן.

האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה 

 במשך כל תקופת ההרכבה.

 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.

ה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על האחריות לשלמות המבנה הקיים חל

 חשבונו.

 

 מזחלות ומרזבים 2.19.10. 2

 מ"מ. 1.0מ"מ, עובי פח המרזבים  2.0כל המזחלות והמרזבים יהיו מגולבנים. עובי פח המזחלות 

 .מזחלות ומרזבים גלויים יצבעו. מחיר הצביעה כלול במחירם 

  

 המחיריםאופני מדידה ותכולת  2.19.11

המחירים שיציג הקבלן בפרק זה הינו תמורה מלאה לכל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ 

לקבל מוצר שלם ומוגמר עפ"י כל דרישות התכניות, המפרטים וכתב הכמויות. הפלדה תמדד 

נטו,בהתאם למשקל התאורטי,לפי התוכניות והטבלאות המוסמכות,אך ללא חישוב משקל 

ך,הפסדי הפחת וכד' המחיר כולל בין היתר את ביצוע המלאכות הברגים,העוגנים,הריתו

 והחומרים הבאים:

 כל אלמנטי הפלדה. א.

 ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'. ב.

 פלטות העיגון והחיבור. ג.

 גילבון, צבע. ד.

 מערכת הורדת מי גשם. ה.

 מפח, פחי החיבור, סגירות שונות ואיטומים.כל הפלשונגים  ו.

 בדיקות לביקורת איכות הריתוך. ז.

 בקרת איכות. ח.

 תכניות ביצוע. ט.

 הובלה והרכבה. י.

 .1476בדיקות אטימות המבנה לחדירת מים ע"פ ת"י  יא.
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 עבודות פירוק והריסה  -  24פרק 

 

 עבודות פירוק והריסה 2.24.1 

במקומות השונים יתואמו עם המפקח לאחר קבלת הוראתו בכתב. עבודות מועדי ביצוע עבודות אלה  

הפרוק והריסה תבוצענה תוך הקפדה מלאה על כללי הזהירות והבטיחות והקבלן הוא האחראי היחידי לכל 

 נזק העלול להגרם לרכוש ו/או לנפש בעת עבודתו.

בזהירות מרבית ויאוחסנו במקום  האלמנטים הראויים לשמוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו 

שיידרש ע"י המפקח. במידה ותוך כדי עבודתו יגרם נזק לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו/או פירוק, 

יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו לשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הפירוק וההריסה יבוצעו בהתאם 

של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של  לתכנית עבודה מוסכמת, ע"י צוות שיכיל מספר מספיק

 מומחה בעל ידע וניסיון מקיף מקצועי וניהולי.

מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב סדיר, תקין וראוי לשמוש להנחת דעתו של  

 המפקח.

 

 גילוי קונסטרוקציה קיימת א.

הקיימים )כגון: טיח, ציפויי קיר למיניהם, בכל מקרה על הקבלן לוודא ע"י הורדת הציפויים  

חרסינה( שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בחלקים הנושאים של המבנה הקיים ובמיוחד יסודות, 

עמודים, קורות, תקרות, קירות, קונסטרוקצית פלדה וכו'. במקרה של ספק עליו לפנות למהנדס 

 העבודה.הקונסטרוקציה באמצעות המפקח ולקבל את אישורו לביצוע 

ההריסות תבוצענה בכל מקרה תוך כדי תמיכת חלקי מבנים בהתאם לדרישות בטיחות ועל מנת  

 שלא לגרום נזק למבנים ולאלמנטים שלא מיועדים להריסה.

 תמיכות אלו תבוצענה ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נפרד. 

 הריסה ב.

 פן שהחלק המיועד להריסה יסולק כולו.פירושו: הריסה בכל דרך שהיא, מכנית או בידיים, באו 

 פירוק ג.

פירושו: פירוק הפריט הנדון באופן שישאר שלם ויימסר לנותן העבודה נקי, ללא חלקים עודפים,  

מוכן לשימוש חוזר. הרשות בידי המפקח לוותר על פריט כלשהו ואז על הקבלן לפנותו אל מחוץ 

 לשטח הבנין.

 כלים ו/או שיטות הריסה ד.

ות יבוצעו בכלים ובשיטות מתאימות להוראות החוזה, לחוקי הבטיחות ובאישור המפקח. ההריס 

 כמו כן יש לקבל מהמפקח אישור על שיטת ביצוע ההריסה והכלים שמותר בהם להשתמש לנ"ל.

 

 סילוק חומרים מהריסה ופירוק 2.24.2 

ללים את הוצאת וסילוק של כל הסעיפים בכתב הכמויות של כל עבודות הפירוק, החציבה, ההריסה וכו' כו 

החומרים כגון: בטונים, בניה, ריצוף, טיח, מדרגות, מעקות, מערכות חשמל, אינסטלציה ושל כל חומר 

מפורק בשלמותו או בחלקו ו/או של כל חומרי פסולת מחציבות והריסות. סילוק הפסולת תהיה למקום 

. כמו כן תבוצע הרחקת הפסולת משטח המיועד לכך ע"י הרשות המוסמכת ללא כל הגבלת מרחק הובלה

 המבנה יום יום.
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 הנחיות בטיחות ומניעת דליקות 2.24.3

 

הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו שיימצא באתר בכל זמן ביצוע העבודות. מנהל  א.

העבודה יהיה אחראי על קיום משטר מניעת דליקות למקום, המצאת ציוד כבוי אש ותרגול עובדים 

ום לאופן הפעלת ציוד הכיבוי אש ותרגול עובדים במקום לאופן הפעלת ציוד הכיבוי ואמצעי במק

 החרום במקום )לחצן אזעקה, עמדת כבוי, מטפי כבוי אש וכד'(.

 ציוד כבוי אש יכלול: 

 ק"ג )מרכזי(. 50מטפה אבקה  1 

 ק"ג כ"א. 12מטפי אבקה  4 

ה בחום כגוון: ריתוך, חיתוך, השחזה וכד' יש בכל מקרה של ביצוע עבודה באש גלויה או עבוד ב.

 לבצע את הפעולות הבאות:

 מטרים ממקום העבודה מכל חומר דליק. 6פינוי האזור הקרוב עד מרחק  -

 הצבת ציוד כבוי אש בקרבת מקום. -

 פריסת זרנוקים עד לקרבת מקום העבודה. -

ולפעול מיידית בכל מקרה של מינוי צופה )עובד הקבלן( שתפקידו להשגיח במקום העבודה  -

 דקות לאחר גמר העבודה. 30היווצרות תנאי של תחילת אירוע. הצופה ימשיך בתפקידו 

בכל מקרה של שימוש בחומר/נוזל  -שימוש בחומרים/נוזלים הפולטים גזים דליקים או פציצים  ג.

סור באופן דליק ופולט גזים דליקים בתנאי אקלים רגילים או כתוצאה מתהליך עבודה יש לא

מוחלט שימוש באש גלויה או מקור חום בקרבת מקום. כמו כן יש לדאוג לתנאי איוורור נאותים 

במקום. שימוש באש גלויה ייעשה אך ורק לאחר שריכוז הגזים במקום אינו מהווה סיכון אש. יש 

 להעזר בגלאי מתאים לאיבחון המצב.

מל המקומית. כלי עבודה וחומרי עבודה בתום כל יום עבודה יש לודא ניתוק כל מערכת החש ד.

 דליקים יאוחסנו במקום מאוורר )במידה וייעשה שימוש בחומרים מסוג זה(.
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 מפרט מיוחד למערכת סנפל

 מ"מ 18

 

 מפרט טכני וכתבי אחריות דרושים לסיום הפרויקט מחברת פלרם  -3מפרט מיוחד  פרק 

 

 

 

 

 

 הגדרת המוצר: 3.1

 Xמ"מ, בעלי חתך רב תאי*  במבנה  1000מ"מ וברוחב  18לוחות סנפל או שווה ערך מפוליקרבונט בעובי 

 חלוקות בשיטת התפר הניצב. 7ובעל 

משני צידי הפאנל השטוח שוליים מוגבהים בעלי שיניים נסוגות פנימה, החבוקים בעזרת מחבר 

חתך הלוח נראה בנספח א', * נירוסטה**.פוליקרבונט מיוחד ורתומים לקונסטרוקציה על ידי פחיות 

 .1תמונה מס' 

 ** ראה פרט חיבור אופייני בנספח א'.

 

 :תיאור המוצר 3.2

חומר הגלם המשמש ליצור הלוחות יהיה מחומרים טרמופלסטיים ע"פ טבלת תכונות  3.2.1

 החומרים.

 משני צידיו. UVהלוח מוגן לקרינת  3.2.2

 האדריכל.( על פי בחירת %LTגוון הלוח ואחוז העברת האור ) 3.2.3

גימור גוון הלוח יהיה על פי בחירת האדריכל )סטנדרטי / מט / אנטי רפלקטיבי / מפזר     3.2.4

(Diffuser.)) 

 

 :אזכורים 3.3

 תקנים בינלאומיים: 3.3.1

 

1. ASTM D- 638: Test Method For Tensile Properties Of Plastics. 

2. ASTM D- 648-1996: Test Method for  Deflection Temperature Of Plastics Under  Flexural 

Load. 

3. ASTM D- 792-1991:Test Method for Specific Gravity (Relative Density) and 

Density Of Plastics By Displacement. 

 

ASTM D-1925-1970(88):Test Method for Yellowness Index of Plastics. 
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ISO 6603/1-1985:Determination of Multiaxial Impact Behavior of Rigid Plastics Falling Dart 

Method.  

 

 :תכונות 3.4

 3.3בדיקת התכונות המכניות תתבצע בהתאם לתקנים המפורטים בטבלה בסעיף  3.4.1

 ממ', שהוכנו בעזרת מיכון מתאים. 3הבדיקות יתבצעו על דגמים בעובי  3.4.2

  תכונות הלוחות מפורטות בטבלא הבאה: 3.4.3

 תוצאה נדרשת )מינימום(  יח' ASTMתקן  תכונה

 D – 792 3gr/cm 1.2 משקל סגולי

 +120עד  -CO 40  טווח טמפ' שירות

 מאמץ כניעה במתיחה

(Tensile Strength) 
D – 638 MPa 62 

 מודול אלסטיות

(Modulus of Elasticity) 
D – 638 MPa 2300 

 התארכות בכניעה

(Elongation at Yield) 

D - 638 % 
6 

 התארכות בשבר

(Elongation at Break) 

D - 638 % 
>90 

 D - 696 CO Cm/cm 5-6.5x10 מקדם התפשטות תרמית

 ISO 6603/1 J 60 (E-50בדיקת הולם )

HDT D-648 CO 130 

 V,2,2לכל הפחות   755ת"י  סיווג אש

 

 :UVעמידות בקרינה )בלייה אקלימית מואצת( ללוחות מוגני  3.5

שעות,  24שעות, במחזורי בדיקה בני  360, במשך UV-Bהבדיקה תתבצע בנורה פלואורנית מסוג  3.5.1

 כמפורט להלן:

 .)Co)47±2שעות הקרנה בטמפ' של  20 –

 .)Co)47±2שעות ללא הקרנה בטמפ' של  4 –

 הדרישות לגבי התכונות האופטיות לאחר החשיפה: 3.5.2

 ΔYI=1שינוי מקסימלי מותר במדד הצוהב:  

 :אריזה וסימונה  3.6

 הלוחות יסופקו באריזה המגינה עליהם מפני פגיעה בשמישותם ובחזותם. 3.6.1

 בכל אריזה יהיו לוחות ממין אחד, במידה אחת ובגוון אחד. 3.6.2

 כל אריזה תסומן בעברית בסימון ברור ובר קיימא, הכולל את הפרטים הבאים: 3.6.3

 שם הספק וכתובתו.  3.6.4

 שם המוצר. 3.6.5

 ועובי(.מידות הלוח בממ' )אורך, רוחב  3.6.6

 כמות הלוחות במשטח. 3.6.7
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 אחסון: 3.7

 הלוחות יאוחסנו במקום מוצל. 6.1

 הלוחות יאוחסנו על משטחים ישרים. 6.2

 

 התקנה: .83

 יש להקפיד על חיבור והידוק לקונסטרוקציה בהתאם לפרטי היצרן. 3.8

 יש להקפיד על הוראות חיתוך וניסור מתאימים. 3.9

 ביצוע מתאים.על הקבלן הזוכה לפנות ליצרן לשם קבלת מפרט  3.10

 

 אביזרים: 3.9

 פחיות חיבור מנירוסטה. 3.10

 מחבר פוליקרבונט. 3.11

 מ"מ 4.8x19ברגים הידוק לקונסטרוקציה בגודל  3.12

 פרופילי קצה מנוקבים מאלומיניום. 3.13

 )במידת הצורך(. Fפרופילי צד מאלומיניום בצורת  3.14

 סוגר קצה למחבר פוליקרבונט. 3.15

 סרטי איטום לסגירת קצוות הלוח. 3.16
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 פרט התקנה אופייני:

 

 מבנה חתך רב תאי:
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 שרטוט עקרוני: –פחית חיבור 
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 למערכת סנפל  כתבי אחריות דרושים
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 אחריות דרוש ללוחות פלסן כתב 
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 למתקניי תברואה מיוחד מפרט   07פרק 

 
 כללי      4.07.1 
 

 תאור העבודה 4.07.1.01
 

המכרז/חוזה מתייחס לביצוע מתקנים/עבודות תברואה במרכז אולמות עין גדי כמפורט להלן כולל אספקת  פרק זה של
 כל הציוד, חומרים, חומרי העזר, הרכבתם במקום וכל המלאכות הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד.

 
 א. קבועות תברואיות ואביזריהן.

 
 י גשם.ב. מערכת מי דלוחין, מי שופכין ניקוז מזגנים ומ

 
 ג. מערכות אספקת מים קרים בתוך המבנה.

 
 ד. מערכת ביוב חוץ כולל התחברות למערכת הביב הקיימת.

  
 ה. מערכת מים חוץ כולל התחברות למערכת המים הקיימת.

             
 

 מפרטים כלליים 4.07.1.02
             

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:
             

 קווי מים, ביוב ותיעול. - 57מתקני תברואה ופרק  - 07א. המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק 
 

 .2013 -הוראות למתקני תברואה  -ב. הל"ת 
              

 מערכת שרברבות ובדיקתן. - 10מפמ"כ  -ג. מפרט מת"י 
 

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם. - 1205ד. תקן 
              

 ה. כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.
              

 
 חוקים ותקנות 4.07.1.03

 
עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות וממשלתיות, לרבות הג"א, 

 לדרישות.תבוצענה בהתאם  -רשות כיבוי האש, משטרה וכו' 
 כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.

 
 מפרט טכני מיוחד 4.07.2

                     
 פנים המבנה 4.07.2.01
 

 קבועותא. 
 

 :כללי
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הקבועות הסניטריות תהיינה מחרס לבן סוג א תוצרת "חרסה" או ש.ע. כשלא מפורט דגם או גודל, יביא הקבלן את 
 של המפקח של המפקח ורק עם אישורו תותקן הקבועה.הקבועה לאישורו 

צבועים בצבע שמן  1/2הכיורים יורכבו בגובה אחיד מעל לרצפה בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים מצינורות מגולוונים "
וקבועים בקיר או בארונות המטבח, או מתקני תליה אחרים, באישור המפקח. המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט 

לשם יצירת מגע מלא. במרווח בין הכיור והשיש יותקן אטם מתאים או סיליקון לקבלת איטום מוחלט בין מלט לבן 
 משטח השיש לבין דפנות הכיור.

 הארמטורות תהיינה עשויות פליז מצופים כרום עם ראשי מתכת תוצרת "חמת" בהתאם למפורט בכתב הכמויות.
  

 כיורים  .13

פלסטי  יהיו מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או ש.ע. כמפורט בכתב הכמויות ויכלול סיפון  כיורי רחצה  וכיור מטבח
או ברז מצופה כרום תוצרת "חמת" או ש.ע.  1/2תוצרת "חמת" או ש.ע., וברז יחיד " 1עבור כיור מטבח(  2)" 1/4"

 כמפורט בכתב הכמויות.

 אסלות 3.2
 

"חרסה" סוג א' או ש.ע. מאושר כולל מתקן תליה עשוי זוויתן מגולוון, האסלות תהיינה מחרס לבן דגם "תלוי" תוצרת 
 חיזוק לחגורת בטון או לקונסטרוקצית פלדה ולרצפה המסופק ע"י היצרן.

 מזרם השטיפה יהיה כמפורט בכתב הכמויות.
 כל המושבים יהיו פלסטיק דגם כבד עם צירים בלתי מחלידים כמפורט בכתב הכמויות.

 לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים.  החיבור בין האסלה
 

 שתנותמ 3.1.1
 משתנות תהינה משתנות תוצרת "חרסה" כמפורט בכתב הכמויות. ה
 

 מקלחת 3.1.2
 דרך תוצרת "חמת" כמפורט בכתב הכמויות. 3המקלחת תהינה 

 
 מערכת אספקת מים חמים 3.1.3

ודוד  3ליטר כל אחד עבור מבנה  200של  דודי שמש בנפח 2הכנת מים חמים תעשה על ידי מערכת סולרית הכוללת 
. תכלול ברזים, שסתום אל חוזר, שסתום ביטחון, ברז הגבלת טמפרטורה, בסיס 1ליטר עבור מבנה  120שמש בנפח 

 להעמדת המערכת וכבלים לקשירת מערכת לאלמנטים קונסטרוקטיביים.

 משטח שיש 3.1.4
ס"מ עם  2ה ובצורה בהתאם לתוכניות האדריכל בעובי משטחי העבודה יהיו עשויים שיש סינתטי מסוג "קיסר", במיד

ס"מ מודבקים לשיש  40הגבהות לפי תוכנית האדריכל. השיש יכלול קנטים אחוריים באזור המגע עם הקירות בגובה 
 לצורך אטימה מוחלטת בין משטח השיש לקיר. הגוונים יבחרו ע"י האדריכל לפני הביצוע.

 

 עמדת כיבוי אש .4

, תוצרת "פומס" או ש.ע. עם חצי מצמד טיפוס 7דגם  2פרט יועץ הבטיחות( ותכלול: ברז כיבוי "תותקן בארון )לפי 
מ', עם מזנק ריסוס תוצרת "להבות" או  25באורך  3/4"שטורץ", גלגלון רב כיווני על ציר מסתובב עם צינור גומי " 

מ' כ"א  15עשויים גומי משוריין באורך  2ים "או ש.ע., ציוד הנלווה כולל שני זרנוק 1ש.ע. וברז כדורי תוצרת "שגיב" "
 .ק"ג עם ראש מתכת, כל הציוד בעל תו תקן 6עם מצמדי "שטורץ" ומזנק דו תכליתי, שני מטפי כיבוי מסוג בי.סי.אף. 

 
 
 צנרת מיםב. 

 
 סוגי הצינורות
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 רות.הצנרת תהיה גלויה בתוך חלל התקרה עם גישה נוחה לאחזקה, או במילוי הרצפה, או בתוך קו
 בהסתעפות לקבוצת שירותים או מספר כיורים יותקנו ברזי סגירה בחלל התקרה עם שילוט מתאים.

 בנוסף, לכל כיור תבוצע סגירה נפרדת מתחת לכיור )ברז ניל(.
 3הצנרת המסתעפת מחלל התקרה לירידה לקבועות השונות בתוך הקיר תיעשה אך ורק מצנרת פלסטית לפי סעיף 

 יות היצרן ולפי התקן הישראלי.ותותקן בהתאם להנח
 

 סוגי הצנרת:

 או קטן יותר.  2עם עטיפה פלסטית חרושתית ללא תפר בהברגה בקוטרים " 40צינור ברזל מגולוון סקדיול  .1

                                    צינורות פוליאטילן מצולב מחוזק אלומיניום כדוגמתס "מולטיגול".               .2

 

 
 הידרוסטטית /בדיקת לחץ 

 דקות.30אטמ'. זמן ביצוע הבדיקה  12כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ. לחץ הבדיקה יהיה 
בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר, לאחר מכן יעלה הלחץ ללחץ בדיקה הדרוש וייסגר 

חץ במערכת יישאר קבוע במשך שש השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת. המערכת תחשב כעומדת בדרישות אם הל
 שעות. הבדיקה תתבצע בנוכחות המפקח.

 
 קונזולות, מתלים וכו'

כל הצנרת הגלויה תוצמד לקירות, תקרות, על הגג וכו' באמצעות קונזולות מתלים, חבקים וכו' מיוצרים חרושתית 

". כל הקונזולות, חבקים וכו', יהיו מפלדה מצופים קדמיום. שטח WALRAVEN" או "UNISTRUTדוגמת תוצרת "

למניעת קורוזיה. הקבלן יתאים את סוג   EPDMהמגע בין הצינור והחבק או הקונזולה, ייעטף ברפידת גומי עשויה 
וכו', הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר, ניצבת, תלויה וכו'. לפני הרכבת הקונזולות, חבקים 

יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה, אופן השימוש, מיקום 
 וכו', תבוצע עבודת התקנת הקונזולות.

עבור הספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי 
 ינורות.היחידה להנחת הצ

 
 מעבר דרך הקירות

מעבר צינורות דרך הקירות יעשה רק דרך שרוולים שיותקנו בקירות. התקנת השרוולים תעשה תוך כדי יציקת הקיר 
 או/ו באמצעות קידוח. 

מ"מ מכל צד וייאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש.ע. עבור  5 -המרווח בין השרוול והצינור יהיה בגודל של כ
 הקידוחים, התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא ישולם בנפרד. 

 הקידוחים והתקנת השרוולים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים.

מאושרות ע"י פיקוד העורף. עלות  BSTמ"מ יעשה שימוש באביזרים אטומים מסוג המעבר צינורות בין קירות מ
 האביזרים תתמחר כחלק ממחיר הצינור. 

 
 חיטוי צינורות

לאחר ביצוע המערכת ולפני מסירת המערכת, הקבלן יעשה חיטוי קו המים. החיטוי יעשה ע"י אדם בעל הסמכת משרד 
 על חשבון הקבלן ולא תשולם כל סכום עבור הביצוע. הבריאות לביצוע פעולה זאת. החיטוי יעשה

 
 שמירת ניקיון פנים הצינור

הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחידת לכלוך או כל חומר זר אחר 
ון אישורו של לתוכם. לפני ההרכבה ו/או הריתוך יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. אופן הניקוי יהיה טע

המהנדס. על לשמור על כך שלא יישארו גופים זרים בצינור בעת ביצוע הריתוכים. הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל 
מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו. להבטיחם ניקיון פנים הצינור יעביר הקבלן דיסקית עם כבל דרך הצינור 

 ת פנים הצינורות לחלוטין.החדש שרותך עד לקצה הצינור הקודם לו וינקה א
 

 בדיקה הידרוסטטית
 אטמ', למשך שש שעות לפחות. 12כל מערכת שהושלמה תיבדק בדיקת לחץ. לחץ הבדיקה יהיה 
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בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר, לאחר מכן יעלה הלחץ ללחץ בדיקה הדרוש וייסגר 
 השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת.

 שעות. הבדיקה תתבצע בנוכחות המפקח. 6חשב כעומדת בדרישות אם הלחץ במערכת ישאר קבוע במשך המערכת ת
 
 מערכת הדלוחיןג. 
 

 .958צינורות הדלוחין יהיו מפוליפרופילן לפי ת.י. 
קופסאות הביקורת, מחסומים, שרוולים וכו' יהיו עשויים מפלסטיק כנ"ל. במידת הצורך לפי דרישת המזמין יותקנו 

 מסגרות ומכסים מוברגים עשויים פליז דגם כבד.
 הצנרת והאביזרים יקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.

 יש למלא בשמן את מחסומי התופי שדרכם מתחבר ניקוז המזגנים למערכת הדלוחין.
 
 צינורות השופכיןד. 
 

 2חלק  4476כת תעשה לפי ת.י. . התקנת המער2חלק  4476צינורות השופכין יהיו מפוליאטילן בצפיפות גבוהה לפי תקן 
 ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של יצרן הצנרת והאביזרים.

 

ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 
 הצנרת והאביזרים.

 ת הביצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה.על הקבלן המבצע להמציא את תוכניו
 

 אופני מדידה מיוחדים למתקני תברואה 4.07.3
 

 פנים המבנה 4.07.3.01
 
 צנרת מיםא. 
 

המדידה לתשלום עבור קווי מים בתוך המבנה הן ברצפה, בקירות, תלויים על הקיר, על הגג וכו' תהיה במטרים לאורך 
הצינור ללא ניכוי אורך הספחים הדרושים )קשתות, מסעפים, רקורדים, אוגנים, מעברים וכו'(, ויכלול חיתוך ציר 

הצינורות וחריטת ההברגות, ריתוך הצינורות, חציבה בקיר או ברצפה במידת הצורך, כיסוי הצינור, בטון הצינורות 
לים וכו', בדיקת לחץ, חיטוי וכו', הכל קומפלט ברצפה כמפורט, צביעה, תיקוני פגיעות בצינורות, קונזולות, מת

 כמפורט במפרט.
 
 התקנת אביזרים, מע' דלוחין ושופכין, כלים סניטריים וכו'ב. 
 

המדידה לאביזרים, מערכות אביזרים, דוד שמש, כלים סניטריים וכו' תהיה בהתאם ליחידות קומפ' כמתואר בתוכנית 
 הנקוב בכתב הכמויות. ובכתב הכמויות. התשלום יהיה בהתאם למחיר

המחיר יכלול אספקת כלים, האביזרים, או המערכות, לרבות כל המחברים הדרושים, ביצוע כל החיתוכים, הריתוכים, 
ההדבקות וכו' להתקנתם כנדרש בתוכניות. כמו כן יכלול המחיר את כל עבודות החפירה, המילוי, החציבה, הבטון, 

 הרכבת האביזר/ציוד, לפי התוכנית ודרישת המהנדס.טיוח, צביעה, הברגות וכו' הנדרשים ל
 

 
 מסירת העבודה ותיק מסירה  4.07.4

 
העבודה, לאחר השלמתה וקבלתה ללא הסתייגות ע"י המפקח והמתכנן, תימסר למזמין ורשות שניהם יחד וכל 

 והרשות המזמין. כל דרישה של (טו'כנספח בהתאם לנוהל מסירת עבודות של המועצה )מצ"ב  אחד לחוד
יש להדגיש שהעבודה  לא תתקבל על ידי המזמין  ללא תמולא ע"י הקבלן לשביעות רצון  שני הגורמים לעיל. 

 .קבלת העבודה ללא הסתייגויות ע"י הרשות המקומית
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" אשר יימסר למזמין העבודה ורשות. התיק יכלול את כל תיק מסירהעם השלמת העבודה יכין הקבלן "
 עודות הנדרשות במפרטים ובדיקות שנעשו בשטח כולל:המסמכים, הבדיקות והת

 תכניות עדות -

 של תכניות עדות DWG ,PDF ,PLTעל נייר ועל מדיה מגנטית בפורמט  -

 בדיקות מעבדת תקינה הידוק של מילוי התעלות -

 דו"חות סיורי פיקוח של ספקי הצינורות, הספחים ואביזרים שונים -

 רוגרמת הבדיקות, בטונים, אספלטים וכו'כל התעודות של שאר הבדיקות שנעשו לפי פ -

 מידע רלוונטי שנרשמה במהלך ביצוע המערכת -
 כל החומר הנ"ל יוגש באופן מסודר ב"תיק מסירה" עם חוצצים, תוכן התיק וכו'.

 
 מחירי  היחידה בכתב הכמויות 4.07.5

 
 לתנאי מכרז/חוזה זה.מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם  של העבודות בהתאם 

תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא מקוצר ואין זה מן ההכרח שכל העבודה על כל פרטיה מתוארת במלל בכתב 
הכמויות. ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות מפורט במלואו בתוכניות, בתוכניות הסטנדרטיות, 

 כל המסמכים יחד.ב –במפרט הטכני )מסמך זה(, במפרט הכללי ובכתב הכמויות 

בתכניות  –ביצוע העבודה יהיה לפי כל מסמכי המכרז גם אם העבודה מקבלת ביטוי אך ורק במסמך אחד בלבד 
בלבד, בכתב הכמויות בלבד, במפרטים הכלליים בלבד או בתיאור הטכני בלבד וכו'. כמו כן, מודגש מחירי 

לעיל יחד גם אם דרישה מסוימת מצוינת היחידה בכתב הכמויות הכוללים את כל המפורט בכל המסמכים 
 במסמך אחד בלבד.

 
 בדיקת שטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד ולמבנים קיימים 4.07.6

 
על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן 

 ו שהיה בעת סיורו.מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמ

קרקעיים מכל הסוגים: ניקוז, תאורה, סיב אופטי של הוט, מים וכו'. -בחלק מאתר העבודה קיימים מתקנים תת
הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתכנית 

 ל שלמותם.ובין שאינם מסומנים בתכנית, על מנת לדאוג לשמור ע

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים, שוחות וכו' השימוש במכשירים מיוחדים לאיתור מקומם גילויים, איסוף 
מידע ותיאום עם הגורמים המוסמכים, וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לשמירה על שלמות המתקנים או תיקונם 

 אם נפגעו, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לכבישים, מסילת הברזל ומכשולים הקבלן מצהיר בזה כי 
אחרים בתקופה הנ"ל, כגון: מפולות, שקיעות, סדקים וכו' כתוצאה מעבודתו. והוא מתחייב לתקן כל נזק כזה 

רצונם  על חשבונו ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שנגרמו כתוצאה מנזקים כנ"ל, לשביעות
 המלאה של מפקח והרשויות שבבעלותו המכשולים הנ"ל: מע"צ, מקורות וכו'.

אם התברר שהנזק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לבדוק ולחקור את סיבת הנזק שנגרם למכשול 
ואף  נגרם בגלל הרס הצינורות המוחדרים, סידוקם או כל תקלה אחרת החדרה יהיה הקבלן חייב לבצע כל תיקון

 להחליף ולהחדיר מחדש את הצינורות, הכל על חשבון הקבלן ולשביעות רצונו של המפקח.
 

 
 תכניות "עדות" 4.07.6

על הקבלן למסור עם סיום העבודה, תכניות לאחר ביצוע. תכניות אלו יוכנו על ידי מודד מוסמך בלבד. כל 
מובהר כי מערך תכניות לאחר ביצוע  הוצאה הכרוכה בהכנת תכניות אלו תהא ע"ח הקבלן. למען הסר ספק

יכלול את כל התכניות שנמסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע ובמהלך הביצוע, כולל תנוחות, חתכים, פרטים 
 ותכניות המבנים השונים וכו'.
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תכנית לאחר ביצוע תוכן לפי המפרט "תכנית עדות" המצורף בסוף המפרט המיוחד. יוכנו שלושה קבצים לכל 
 .  .G.I.S, ביוב וקולחים אשר יהוו שכבות במערכת מערכת, מים

המודד המבצע את התכנית שלאחר הביצוע יתאם את הפורמט להגשת התכנית עם מודד. התכנית תובא 
 לאישור מודד המזמין לפני הגשתה לאישור המתכנן.

באמצעות מודד לצורך הכנת תכנית עדות יימסר לקבלן דיסקט של התכנון, משורטט בתוכנה אוטוקד.  הקבלן 
מוסמך, יכניס בתכניות את השינויים בהתאם לביצוע. הקבלן יעביר למתכנן בדיסק ו/או בדוא"ל עם התיקונים 
ושני העתקים של התכניות )בקנה המידה של התכנון( חתומות ע"י המודד המוסמך והקבלן. למען הסר ספק, על 

 ת ולא תשולם עבור הכנתן כל תוספת תשלום.המציע לכלול במחירי היחידה בהצעתו את עלות התכניות עדו
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 עבודות חשמל,כריזה,ג.עשן ותאורה במתחם האולמות עין גדי. -5פרק מפרט מיוחד 

 העבודות מתייחסות למבנים שלהלן:

 אולם ספורט. .1

 משרד ראשי ומלתחות במבנה אולם הספורט והבריכה. .2

 מתחם הבריכה. .3

 מבואה דרומית לאולם מופעים. .4

 מקלט/סטודיו למחול. .5

 פיתוח חוץ לאזור הבריכה. .6

 

 רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל  
 

 מסמך  שאינו מצורף           מסמך מצורף

 שנה שם מס' 
 

4.1.1. 00 

04 

05 

4.1.2. 06 

4.1.3. 08 

4.1.4. 34 

4.1.5. 11 

4.1.6. 49 

 

 מוקדמות
 עבודות בנייה
 עבודות איטום

 עבודות נגרות ומסגרות אומן
 מתקני חשמל

 מערכות גילוי אש
 צביעה עבודות

 התקנות אלקטרומכניות
 

2003 
1995 
2004 
2004 
2015 
2010 
1991 

תנאים כלליים 
 מיוחדים

   

 מפרט טכני
 

   

    אופני מדידה מיוחדים

    כתב כמויות

    מערכת התכניות
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 כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון
 בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל,  ושל מרכז קופ"ח.ומשרד הבינוי והשיכון או 

 
 

 תנאים  כלליים מיוחדים
 
 

 ריק 00.01
 

 בטיחות בעת ביצוע העבודה 00.02
הקבלן נדרש לבצע את עבודתו לפי כללי הבטיחות המקובלים כולל  נקיטת כל האמצעים הנדרשים 

כולל שימוש בכלים וציוד במצב בטיחותי תקין .  לשמירת בטיחות הסביבה במהלך וכתוצאה מעבודתו 
 אחריות הקבלן כוללת את אחריותו גם על קבלני משנה וספקים מטעמו בפרויקט.

 
 

 ניקוי שטח  העבודה  ופינוי  פסולת 00.07
בכל מהלך העבודה באחריות הקבלן לנקות את האתר בכל שלב ולפי הוראות מנהל הפרויקט כולל מסירת 

 ומכל סוג.האתר  נקי מכל פסולת 
הקבלן יפנה מפעם לפעם  לפי דרישה והחלטת מנהל הפרויקט את הפסולת שנוצרה כתוצאה מעבודתו לאתר 

 פסולת שיקבע ע"י מנהל הפרויקט. 
 

  מנהל עבודה  ומנהל פרויקט  באתר 00.04
 קבלן חשמל מתחייב להעסיק באתר מנהל פרויקט ומנהל עבודה מטעמו. -
 ישיון חשמלאי ראשי  לפחות .מנהל עבודה חייב להיות בעל ר -
 מנהל פרויקט חייב להיות בעל רישיון חשמלאי הנדסאי. -
יבוצעו רק בנוכחות  מנהל עבודה של  קבלן החשמל . לא יורשו עובדי  –ביצוע עבודות חשמל באתר  -

 הקבלן לבצע כל עבודות חשמל ללא נוכחות  מנהל  העבודה .
באתר בעת ביצוע בדיקות ע"י המזמין ,המתכנן   מנהל הפרויקט מטעם קבלן  החשמל חייב להיות -

 והמפקח , ולנהל  את עבודות התאום  ואישור חומרים בדיונים עם המתכנן.

כמו כן חייב להימצא באתר מהנדס חשמל בעת ביצוע עבודות חשמל במתקנים שבהם נדרש חשמלאי  -
 מהנדס עפ"י חוק חשמל.

 להיות עם תעודת חשמלאי בסיווגים השונים.חייבים  –כל עובדי קבלן החשמל העובדים באתר  -

 באחריות הקבלן להציג  תעודות חשמלאי של כל הפועלים העובדים באתר. -

 עבודות במתח גבוה יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון לעבודה במתח גבוה. -
 

 ( MADE – ASמסמכים  ותוכניות עדות )   00.05
 ומערכותיו , ואת המסמכים ותכניות העדות הבאים:עם סיום  העבודה ימסור הקבלן את המבנה , חלקיו  

. 2007בסיום העבודה יקבל   הקבלן מהמתכנן דיסקט ועליו התכנון המקורי בתוכנת אוטוקד  .א
 MADEסטים של תוכנית ודיסקט   4הקבלן יבצע את כל התיקונים ע"ג הדיסקט , ימסור למזמין  

– AS וכלולים במחיר הכולל של המתקן.. עבודות העדכון והעתקות יבוצעו  ע"ח הקבלן 
הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות , הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לו ע"י  .ב

 יצרן הציוד וכפי שהוכנו על ידו לצורך אחזקתה התקינה של המערכת.
 רשימת חלקי חילוף  כולל מספרים קטלוגים, שם וכתובת היצרן על כל חלקיו.  .ג
 וד אשר סופק , כולל  מפרטי התקנה ואחזקה .קטלוג של הצי .ד
 רשימת הציוד המותקן בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פרט בצד מספרו .ה

 הסידורי  במערכת ופרטי הפעלתו. קבלת המבנה מותנית בין היתר בביצועו       
 של סעיף זה.       
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 תוכנית עדות בנושא מערכות "מתח נמוך מאוד"     00.06
 

.הקבלן  2008בסיום העבודה יקבל   הקבלן מהמתכנן דיסקט ועליו התכנון המקורי בתוכנת אוטוקד  -
. MADE – ASסטים של תוכנית ודיסקט   4יבצע את כל התיקונים ע"ג הדיסקט , ימסור למזמין  

 וכלולים במחיר  הכולל של המתקן. –עבודות העדכון והעתקות יבוצעו ע"ח הקבלן 
 כניות הכוללות תוואי כבלים , סוג כבל, כמות גידים.הקבלן יגיש תו -
 כפי שבוצע. –מיספור מוליכים ומהדקים  -
 סכמות חשמליות שיאפשרו הבנת המערכת ותיקון ליקויים. -
 למרכזיית, אינטרקום, וגילוי אש, כריזה, מצלמות –סכמות חשמליות  -
 רשימת פרטי ציוד -

 
 

 תיאור העבודה
 

 חשמל מופעים  ובמתחם בריכה כולל אולם ספורט של קיבוץ עין גדיביצוע עבודות  תאור העבודה 08.01
 בריכה.-החלפת לוח חשמל של מבנה אולם ספורט -
 עבודות חשמל בסטודיו למחול/מקלט. -
 עבודות חשמל במתחם הבריכה והפיתוח חוץ של מתחם הבריכה. -
 עבודות חשמל במבואת אולם מופעים. -
 ממוחשבות על בסיס תוכניות שהקבלן יקבל מהמזמין. AS- MADEביצוע תוכניות  -
 סידור התקנת כבלים בתעלות ובתוך נישות של לוחות חשמל. -
 בדיקה מקיפה ויסודית של מהנדס בודק עבור הלוחות שהוחלפו וכל תכולת הפרויקט. -

 תאום עם גורמים אחרים 08.02
צע את עבודתו בהתאם קבלן החשמל יתאם את עבודתו עם עבודות המתבצעות באתר ע"י אחרים ויב

 במטרה לסיים את  עבודתו בהתאם לתקופת הביצוע שנקבעה. –להתקדמות עבודות אחרות 
 

 רשימת ציוד ואביזרים  חשמליים 08.03
יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת להתקנה באתר .  –מייד עם קבלת צו התחלת עבודה 

לפני רכישת ציוד . הציוד יהיה אחד  –לצורך  אישורו על הקבלן למסור למתכנן קטלוגים ודוגמת ציוד 
 מתוך רשימת היצרנים כמופיע כתב הכמויות.

 
 חומרים ואישור הציוד  08.04

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ו/או 
או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן  הבינלאומי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .היועץ

כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים , אביזרים , ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור  
להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים השונים. ציוד שלא יאושר יוחלף ע"י 

 במאומה  הקבלן ועל חשבונו באם יידרש אישור כנ"ל אינו גורע
 

ידו , לתקינותם  –מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים על 
 והפעלתם כפי שמוגדר במפרט  זה ו/או תקנים אחרים. 

ואדריכל  לפני  המתכנן מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד ואביזרי תאורה לאשור
 הכמויות.רכישת כמויות כמשתמע מהתכניות ו/או כתב 

 
 

 אישור לפני ביצוע  08.05
לפני ביצוע העבודה  יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התוכניות שברשותו וכן הקשורות 

 לפרטי הביצוע .  אין לבצע כל שינוי  ללא אישור של היועץ או המפקח.

4.1.6.1.1.  

 איזון פאזות 08.06
מידה ואינן מאוזנות ע"י  שנוי  תוך חודש מהשלמת המתקן , יבדוק את העומס על הפאזות ויאזנן ב
 החבורים בלוחות . עבור  בדיקה ואיזון לא תשולם כל תוספת כספית.
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 שילוט  מוליכים וכבלים 08.07
 כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדוויץ' חרוט. 08.7.1
  עליהם חרוטים סימון ע"י מספרי  פלסטיק  –כנית כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בת 08.7.2

 המספרים.
 כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי. 08.7.3
לפחות בכל חדר , מטר  10ישולט כל  –בצינורות כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , או  08.7.4

ועליו חרוט מספר המעגל , ושם לוח  וביציאה מלוח חשמל . השילוט יהיה  עשוי  סנדוויץ' בצבע  שחור 
 החשמל המזין כבל זה .

ובכל  שוחה.בתוך ציאה מלוח החשמל , בתעלות בטון, ישולטו בי –בחפירות  כבלים המותקנים 08.7.5
מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  ע"י דסקיות אלומיניום בהן יוטבע השוחות ישולטו הכבלים 

 הכבל.  
כספית עבור כלשהוא , ולא תשולם כל  תוספת   השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר 08.7.6

 לטים בהתאם לדרישות המתכנן לפי העניין.תוספת ש
מעגל שם החדר יים חרוטים ויכללו מספר שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סנדוויץ' פלסט 08.7.7

 או האזור . סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים. 
 

 אופן  ביצוע התקנות חשמל 08.08
י , מפרטים שאינם מצורפים , תקנות, ההתקנות יבוצעו לפי חוק  החשמל , המפרט הטכנ 08.8.1

 והתכניות.
בצינורות פלסטי  FR -  N2XYיותקנו   כבלים מסוג   -בהתקנה סמויה  מעל תקרות אקוסטיות  08.8.2

 כפיף כבד  כבה מאליו . לא  יתקבלו צינורות שרשוריים.
בתוך צינורות  פלסטי קשיח כבד  FR -   N2XYיותקנו כבלים מסוג  –בהתקנות גלויות עה"ט  08.8.3

ולא כבלים –עם מופות  –יש לבצע קשתות בצינור  –)אלא אם נדרש אחרת בגוף התכנית( בפינות 
 חשופים.

 קופסאות הסתעפות 08.8.4
 קופסאות  התפצלות  בהתקנה סמויה תה"ט יהיו עם מכסה אלומיניום  08.8.5

 ברגים עם דיבלים. 4נסגר ע"י  ה
 עה"ט יהיו עם מכסה נסגר ע"י ברגים . קופסאות  התפצלות להתקנה גלויה -

 קופסאות הסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו , וכל החורים שלהם יאטמו . -
 יש לבצע שילוט מספור מעגל על כל קופסה. -
 כל הצינורות והקופסאות ישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי. -

קופסאות  הסתעפות .  ראה דרישות מיוחדות  בתכנית.בהזנה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע 08.8.6
 אין לבצע הסתעפות בתוך גוף התאורה.

ללא הפרש   –יש להקפיד שיותקנו בקו אחד  –בהתקנת מ"ז , שקעים  וכדומה שהם בגובה זהה  08.8.7
 גבהים  ביניהם.

 צבעי  צינורות   08.8.8
 יהיו בצבעים שונים  כמפורט להלן: –הצינורות אשר  יותקנו  לחשמל, תקשורת ומתח  נמוך 

 ירוק חשמל  -
 כחול  טלפון -
 אדום גילוי אש -
 צהוב מחשבים -
 לבן  בקרה -
 אדום  כריזה -
 חום ביטחון -
 לבן  קריאת אחות -
 ללא תוספת כספית . –הצבעים  השונים  -
 הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד  כבה מאליו. -
 

 גופי תאורה  08.9
כמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות. גוון ג"ת  –עם דרייבר לכל ג"ת. הגופים יהיו  LEDגופי התאורה מסוג 

 וטמפ', צבע נורות לפי בחירת המזמין, ללא תוספת מחיר.
 כל הגופים בעלי תעודת בדיקה של מכון התקנים. 
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 61439לוחות חשמל לפי ת"י 

 לוחות חשמל 08.10
 

 ניםיתוכן עני

 כללי הגדרות – 1פרק 

 תקנים – 2פרק 

 קטלוג יצרן מקורי – 3פרק 

 הגשת תכניות לאישור – 4פרק 

 גמר הלוח – 5פרק 

 בניית הלוח – 6פרק 

 ציוד ואביזרים  – 7פרק 

 בדיקות דגם  – 8פרק 

 נספחים: – 9פרק 
 קטלוג יצרן –נספח א' 

 הגשת תוכניות לאישור   –נספח ב' 
 הצהרת יצרן  –נספח ג' 
 שילוט וסימון –נספח ד' 
 נתונים שיש לקבל מהמזמין  –ה' נספח 

 

 כללי – 1פרק 
 

 הגדרות
 Assembly System –לוח שיטה 

 
סידרה שלמה של אביזרים מכניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה, פסים, יחידות תפקוד 

 שונים.וכו'( אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות היצרן המקורי על מנת לקבל לוחות חשמל 

 
 Original Manufacturerיצרן מקורי 

 
 ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים.

 
 Assembly Manufacturerיצרן מרכיב 

 
ארגון האחראי על ביצוע הלוח. יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או שהוסמך מטעמו להעביר 

 את הידע הנ"ל..
 

 עם תעודה עדכנית.  ISO 9001-2000, על ידי יצרן לוחות מאושר 2חלק  61439הלוחות ייוצרו לפי תקן ת"י 
 

יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי ערך אמפר מעל הרישיון 
 יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 
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גבוהים. העבודה המקצועית תתבצע על ידי עובדים מיומנים אשר העבודה תתבצע לפי סטנדרטים מקצועיים 
 מועסקים בקביעות בשטח מומחיותם.

 
רק מהנדס  היועץ נציג הלקוח באמצעות המפקח, רשאי לאשר יצרן לוחות מסוים, זאת לאחר בדיקה של היצרן 

 המוצע, התאמתו לתנאי המפרט ובדיקות המלצות לגביו.
 

ן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר לרשותו את הזכות לחייב אין המזמין מחויב לאשר יצר
ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה. היצרן יהיה כזה שיכול לתת 

 שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.
 

יצרן מקורי. יצרן מרכיב יעבוד לפי היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של 
 "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן המקורי.

 
 

 תקנים - 2פרק 
 

 תיבות ריקות עבור לוחות. – 62208ת"י 
 :61439כמו כן בכל התקנים אשר רשומים בתקן ת"י 

IEC 61921 – .קבלי הספק ולוחות תיקון כופל ההספק 
IEC 60216 –  עמידות טרמית. –חומרי בידוד 
IEC 60332 – .בדיקות כבלי חשמל בתנאי שריפה 
IEC 61140 – .הגנה מפני התחשמלות 
IEC 61201 – .מתח נמוך מאוד 
IEC 62262 –  דרגת הגנהkI. 

 קטלוג יצרן מקורי -3פרק 
 

כלול אינפורמציה טכנית על ברשות היצרן  המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספק. הקטלוג י
סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, התאמה לתקנים, הוראות טיפול לאחר המכירה. כמו כן 

 קטלוג יצרן. –רשימת בדיקות ואישורים. ראה נספח א' 

 הגשת תוכניות לאישור - 4פרק 
 

צוע". על היצרן המרכיב שיאושר על ידי התוכניות שקיבל הקבלן שזכה בעבודה הן תוכניות ברמת "תוכנית בי
 היועץ יהיה להכין תוכניות ייצור מפורטות. כמו כן יגיש היצרן כל אינפורמציה טכנית בהתאם לנספח ב'.

 
 חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בתוכנת ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש.

 
סטנדרטי. רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב לתוכניות הנ"ל בקנה מידה  A4התוכניות יוגשו בגיליונות 

 רשאי היצרן להתחיל בביצוע הלוחות.
 

 מידות הלוחות והתאמתם לשטח על אחריות קבלן החשמל, בכל מקרה העמידה בתקן יקבע את גודל הלוחות.

 גמר הלוח והגשת מסמכים עם אספקת הלוח - 5פרק 
 

 הבאים עם אספקת הלוח:יצרן המרכיב יגיש את המסמכים 
 מסמך על ביצוע בדיקות שיגרה לפי התקן.

 דרישות, אחסנה, הובלה.
הוראות התקנה, טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. בהוראות ההתקנה יהיה מידע מדויק למרכיב על מנת 

 גם לאחר ההרכבה. IPלשמור על דרגת ההגנה 
 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות.

 (.As Made) תוכניות סופיות
 הצהרת יצרן. ראה נספח ג'. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן 
 רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה.

 נתונים טרמיים לאפשרות להגדלה עתידית.
 נתונים חשמליים



106 

 

 

עם גמר העבודה במפעל יזמין יצרן המרכיב את המפקח /יועץ לבדיקת הלוח. במעמד זה יעביר היצרן מסמך של 
 ומכתב התחייבות להתאמה לתקן. ראה נספח ג'. 61439שיגרה לפי תקן ת"י ביצוע בדיקות 

 
 לאחר אישור היועץ/מפקח רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל.

 היצרן יגיש את המסמכים המוזכרים לעיל עם הספקת הלוח.
 
 

 בניית הלוח - 6פרק  
 

 מבנה, חומרים, הרכבה

 

בפני מאמצים מכניים, טרמיים, חשמליים וסביבתיים. מבנה  הלוח יהיה בנוי מחומרים אשר יכולים לעמוד
 הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה, כולל חלקים חיצוניים ופנימיים.

 
כל המבנים כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני מאמצים אשר 

 נוצרים בזמן זרם קצר.
 

כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולריות יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל  הלוח "שיטה" יהיה מודולרי.
יחידות הציוד תהיה מלפנים אלא כם יש גישה מאחור. הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא 

 אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומים לתוך הציוד.
 
 

 .61439מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י 
 

 קורוזיההגנה מפני 
 מבנה הלוח יעמוד בפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים.

 בדיקת דגם:
 40ºCשעות בטמפרטורה של  24מחזורים של  6בדיקה מחזורית,   IEC 60068-2-30בדיקת חום, לחות לפי 

 .95%ולחות יחסית 
 .35ºC-שעות ב 24מחזורים של  IEC60068-2-11 ,2בדיקת ערפולי מלח לפי 

 .Bבלוחות להרכבה חיצונית ייבדק המבנה החיצוני וחלקים חיצוניים של הלוח לפי דרגת חומרה 
 יום: 12בדיקה של פעמיים 

 .95%ולחות יחסית  40ºCבטמפרטורה של  IEC 60068-2-30חום, לחות בהתאם לתקן  -שעות   24מחזורים של 
 .IEC60068-2-11שעות ערפולי מלח בהתאם לתקן  24מחזורים של  7

 
 חומרים מבודדים בלוח יעמדו בבדיקות הבאות:

 שעות. 168, משך הזמן 70ºCבטמפרטורה של  IEC 60028-2-2-יציבות טרמית בהתאם ל
 .70ºCחלקים אחרים  125ºCחלקים נושאי זרם  IEC 60695-2-10-עמידה בטמפרטורות רגילות בהתאם ל

 :IEC 60695-2-10עמידה בחום חריג בדיקת תיל להט לפי תקן 
 960ºC-חלקים נושאים זרם יבדקו ב -
 850ºC-לוחות לנישות בקיר יבדקו ב -
 .650ºCחלקים אחרים -

 .UV-לוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופה חומר סינטטי יבדקו לעמידה ב
 משקל הלוח.  1.25בדיקת הנפה. כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה 

, 5KI=-אם לא צוין אחרת. לוחות להרכבה פנימית יעמדו ב IEC 62262כני( יעשה לפי )הלם מ KIדרגת ההגנה 
 .7KI=-לוחות להרכבה חיצונית ב

 .IEC 60529יהיה לפי  IPדרגת ההגנה 
 

 תנאי סביבה

הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צויין אחרת. 

שעות  24-טמפרטורה ממוצעת ל 35°C מקסימלית   40°C רגעית.   
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עבור לוחות להרכבה פנימית. עבור לחות יחסית גבוהה יותר נדרשת  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את 
 טמפרטורה נמוכה יותר.

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל
 .3דרגת הזיהום 

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל
 הסביבה הנדרשים על ידי מפרט היועץ. בכל מקרה הלוח יעמוד בתנאי

 

 דרגת ההגנה

אלא אם צוין אחרת. בלוחות  5KI=-, יעמוד בIEC 62262( מכני יעשה לפי Impactדרגת ההגנה בפני הלם )
 . 7KI=לעמידה חיצונית 

בהתאם לתקן  IPתסומן בדרגת  –דרגת ההגנה בפני מגע עם חלקים חיים, חדירה של חלקים זרים, נוזלים 
IEC 60529 דרגת ההגנה המינימלית תהיה .IP2X  דרגת ההגנה המינימלית בחזית הלוח תהיה ,IPXXB . 

 .IPX3Bלוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה 
 היצרן ייתן הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות המוצהרת. 

 אמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס.לוחות להרכבה חיצונית יצוידו ב
 

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר(
 

 Insulationונועד לתת קואורדינציה של הבידוד  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל
Coordination.הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח . 

 .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי 
 .IIIיתר בלוח משני  סיווג מתח

 

 הגנה בפני התחשמלות
 

 הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית יתנו בטיחות מרבית. 
 

 הגנה בסיסית )מגע ישיר(
 

ותהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או על ידי מחיצות או מחסום  IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה 
 )כיסוי, דלת(.  דרגת ההגנה המינימלית הנדרשת תהיה.

פתיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות 
 אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.

 

 הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף(
 

 . 2מ"מ 6 -דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מ
. המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(. כל חלקי IEC 60364-4-41-המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל

אשר יבדק בבדיקת דגם  המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח. תהיה רציפות הארקה
 ובבדיקות שיגרה. במידה ופורק חלק של לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.

 מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם קצר של הלוח.
 
 

 הגנה על ידי הארקה
 
 

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי.
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 מוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבלה בתקן. 
 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני. 

 בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט אזהרה מתאימים.
 תנאי הפעלה ושירות

 
עם  כל מגע)לא מיומנים( תהיה הגנה בפני  אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי 

. פתח גדול יותר מותר כאשר מחליפים מנורות סימון או IPXXCחלקים חיים. דרגת ההגנה המינימלית 
 נתיכים.

 
 בלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי אנשים מורשים:

 דרישות לגבי גישה לבדיקה והחלפה:
ות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כיוונון ממסרים הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעש

 והגנות, חיבור וסימון חוטים, כיוונון וריסט של ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני.
 החלפת נתיכים.
 החלפת נורות.

 מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח.
 דרישות לגבי גישה לתחזוקה:

ונליות, החלקים יהיו הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקצי
 מורכבים בעזרת אום שבוי.

 יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח.
 יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים.

 במידת הצורך יתוכננו מחיצות.
 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(.

אפשרות לבצע בדיקה  תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית. במקרים שאין
 תרמוגרפית יסוכם הדבר עם הלקוח.

 

 הגדלה עתידית של הלוח
 

 מקום שמור בלבד.  25%הלוח יהיה בנוי כך שתהיה רזרבה של 
 מקום שמור מוגדר:

 מינימום. 10%מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה  
 מינימום 15%בעתיד מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר 

היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים, חיבורים וחלקי 
הרכבה. תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים. חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג 

 אשר עברו בדיקות דגם. 
 תוספת ציוד בעתיד. היצרן יספק נתונים טרמיים לאפשרות של

 

 דרגת המידור

 
 .2Bדרגת המידור המינימלית תהיה 

 

 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח

 
פסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי צבירה יסודרו כך שזרם קצר פנימי 

 רם קצר לשנייה(.לא ייווצר. הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי היצרן )ז
 מוליכים וחיבורים לא יינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות שבעבודה רגילה.

היצרן ישתמש במערכות פסי צבירה, מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם קצר ובדיקת עליית 
בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה  טמפרטורה במבנה היצרן. במקרים חריגים בהם יש צורך להשתמש

. היצרן יחשב את עליית הטמפרטורה בלוח IEC 60890-חתך המוליכים יהיה בהתאם לטבלה המופיעה ב
 בהתאם 

 אמפר יהיו אך ורק עם בדיקת דגם במעבדה. 1600. בכך מקרה הדגמים מעל IEC 60890-ל
 

או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. המוליכים  מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור
 יהיו בעלי בידוד כפול.
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 מוליכים מבודדים

 
רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר. המוליכים יהיו שלמים ולא עם חיבור ביניים. 

רים שיש מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא במק
 דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת יותר מוליכים.

 מעגלים לא מוגנים

 
 הגדרה:

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם. 
 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית.

 התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד מהשני ומגוף הלוח.המוליכים והפסים יורכבו על 

 שימוש במוליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת :
 3KVחוט 

 בידוד כפול
 חוט בתוך צינור מבודד נוסף

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת.
 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל

 .80%-ואז יש להוריד את ההעמסה של המוליך ל המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ

 בכל מקרה כל המוליכים הלא מוגנים יעברו בדיקות דגם.

 
 אלא אם צוין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי 
 כל מוליך יסומן.

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 
 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.

 

 מקדם הבו זמניות

 מקדם הבו זמניות של הלוח או חלק של הלוח ינתן על ידי היועץ.

 במידה והיועץ לא נתן את הנתון הזה, היצרן יקבע את מקדם הבו זמניות לפי הטבלה בתקן.

 

 זיהוי קומפוננטים
 

 בתוך המבנה יהיה ניתן לזהות מעגלים בודדים ואת ההגנות שלהם.
 .IEC 61082-1הזיהוי של תוכנית החיווט לפי 

 
 

 מהדקים וכניסות כבלים

 
היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו מותאמים לגודל 

כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף 
יהיה  2מ"מ 16וחתך מוליך והאפס מעל  2מ"מ 16הפאזות עד  אשר לא יפגע בכבל. חתך מהדק האפס יהיה כחתך

לפחות מחתך הפאזות. מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי.  50%
 IECכניסת הכבלים תהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.  סימון המוליכים יעשה לפי 

60445. 
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 2מ"מ -חתך פאזות  2מ"מ -חתך הארקה 

S 16 ≤ S 

16 35  ≤ S < 16 

2/S 400 ≤ S < 35 

200 800 ≤ S < 400 

4/S S < 800 

 

 ציוד ואביזרים – 7פרק 
 

 ציוד מיתוג
 

הרלוונטיים ויבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ, אשר יגדיר מתח  IECציוד מיתוג יהיה בהתאם לתקני 
נומינלי, זרם נומינלי, תדירות מחזור שרות, כושר ניתוק, מספר פעולות. תהיה קואורדינציה כדוגמת מגען 

הרלוונטי. ציוד מיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד קוי, יכולת המיתוג הנדרשת  IECוההגנה שלו ויתאים לתקן 
ס. היצרן ישתמש בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן המקורי. הציוד יורכב על מגשים. הגישה בצד העומ

לציוד תהיה מלפנים. הציוד יחובר למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. עמודת היציאה של 
 עתידי. ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד

 

 מעגל ראשי
 

 עם המבנה. מסוג שעבר בדיקת דגםמעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או  חלוקה יהיה 
אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. שימוש של מפסק אחר מותר רק אם מיוצר על 

 שנבדק.ידי אותו היצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל בביצועים מהמפסק 
 

 גישה לציוד
 

 תהיה גישה נוחה   להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה. 
 מ' מהבסיס.  0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של 

 מ'. 2-מ' מהרצפה ולא יותר מ 0.5ידיות מפסקים בהתאם לחוק החשמל 
 מהבסיס.  2.2-מ' ל 0.2מכשירי מדידה בין 
 מ' מהבסיס.1.6-מ' ל 0.8לחצני חירום בין 

 

 כיוון והפעלה
 

 כיוון הפעלה וסימן ברור. – IEC 60447כיוון והפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן 
 

 צבע מנורות סימון
 

 .IEC 60073אם לא צויין אחרת יהיה לפי 
 
 

 בדיקות דגם  – 8פרק 
 

 את הבדיקות יבצע יצרן מקורי. יצרן מרכיב לא צריך לחזור  על הבדיקות.  

 מוכן יעשו בדיקות שיגרה. בלוח
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 בדיקות דגם מבנה
 חוזק חומרים וחלקים.
 דרגת ההגנה של המבנה.

 מרחקי זחילה ומרחקי בידוד.
 הגנה מפני התחשמלות ושלמות אביזרי ההגנה.

 שילוב ציוד המיתוג.
 מעגלים וחיבורים.

 מהדקים לחיבור כבלי כניסה.
 

 בדיקות דגם להוכחת ביצועים
 דיאלקטרי.

 טמפרטורה.עליית 
 כושר עמידה בזרם קצר.
 תאימות אלקטרומגנטית.

 פעולות מכניות.
 

מספר הבדיקות יהיה כזה שיכסה את מגוון האפשרויות לבניית לוחות שונים, כפי שמופיעים בקטלוג היצרן 
 המקורי.

 היצרן יציג תעודות בדיקה לפי בקשת היועץ. 
 

 בדיקות שיגרה

 לפי התקן.

 
 קטלוג יצרן –

 

 מבנה .4.1.7

 תוכנית מבנה, מידות ומשקל. -
 סידור לתפיסת כבלים. -
 סידור לכניסת כבלים ופלנג'ים. -
 .Formsשיטת המידור  -
 איוורור. -
 דלתות ואביזרי סגירת דלתות. -
 חיבור מכני בין התאים. -
 צורת ההרכבה על הרצפה או על הקיר. -
 דרגת ההגנה האפשרית. -
 עומס מירבי על הדלתות. -
 הצביעה.שיטת הניקוי, שיטת  –צבע  -
 בדיקות. –הגנה בפני קורוזיה  -

 

 תנאי שירות .4.1.8

 דרגת הזיהום. -

 תנאי שרות חריגים. -
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 פסי צבירה וחוטים .4.1.9

. כמו כן הטבלה תהיה 35ºCטבלת חתך פסים ראשיים וחלוקה כפונקציה של הזרם בטמפרטורת סביבה  -
לטמפרטורת סביבה ( בהתאם KTשל הלוח )לוח סגור או מאוורר(.טבלת תיקון ) IPבהתאם לדרגת ההגנה 

 . הטבלה תכלול חתכים שונים ומיקומם בלוח.35ºC-שונה מ
 צורת התחברות הפסים והאביזרים השונים. -
 צורת התחברות הפסים למפסקים. -
 טבלת מרחקי מבודדים בהתאם לזרם קצר לשניה. -
 חתכי מוליכים בהתאם לזרם. -
 צורת ההתחברות בין חלקי הלוח שהופרדו לצורך הובלה. -
 דים.סוגי מבוד -
 טבלאות זרמי קצר. -
 שיטת חיבור של כל המוליכים. -
 טבלת מומנטים לסגירת ברגים של פסי הצבירה. -

 מערכת ההגנה .5

 שיטות הרכבה של הארקה. -
 חתכים של הארקה. -
 מוליכים לדלתות. -
 עמידה בזרם קצר. -
 רציפות ההארקה. -
 שיטות ההגנה הבסיסיות )מגע ישיר(. -
 שיטות ההגנה בפני תקלה )מגע עקיף(. -
 

 Functional Unitsיחידות תפקוד  1.1.1.1.1.1.1.1
 דוגמא ליחידת תפקוד: מ"ז כולל חיבורים לפסים ומהדקים.

 שיטת ההרכבה. .6
 סוגי ציוד שעברו בדיקות דגם. .7
 התחברות מוליכים. .8
 
 

 עליית טמפרטורה 1.1.1.1.1.1.1.2
 טבלאות מבוססות על בדיקות דגם, או תוכנה של היצרן. .9

 גבולות עליית הטמפרטורה. .10
 עתידי של הלוח.טבלאות לתוספת או שידרוג  .11
 
 

 הובלה, אחסנה, הפעלה, הרכבה ותחזוקה 1.1.1.1.1.1.1.3
 הוראות הובלה, הרמה. .12
 הוראות אחסנה. .13
 הוראות הרכבה. .14
 הוראות תחזוקה. .15
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 הגשת תוכניות לאישור –נספח ב' 
 
 היצרן המרכיב יגיש לאישור היועץ את הנתונים הבאים:

 דיאגרמה חד קוית. .16
 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכו'. .17
 הלוח עם דלתות.מבט מחזית  .18
 מבט מחזית הלוח ללא דלתות. .19
 תוכנית העמדה על הרצפה. .20
 מבט מלמעלה. .21
 תוכנית מהדקים. .22
 שילוט. .23
 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. .24
 סימון חוטים. .25
 כניסת כבלים. .26
 מידע שיש לצרף עם התוכניות: .27

  כושר עמידה בזרם קצרcuI  אוccI. 
 .מתח עבודה ותדירות 
  מתח אימפולסUimp .)מתח הלם( 
  מתח בידודUi. 
 .זרם נומינלי של כל אביזר 
 .דרגת ההגנה 
 .מידות 
 .משקל 
 .דרגת המידור 
  עבודה בסביבתEMC. 

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. .28
במידה ויש חריגה מהקטלוג, חישובי אקסטרפולציה: טרמי וזרם קצר, במידה והוכנס ציוד חריג אשר אינו  .29

 בנה. החישוב ילווה בהסבר.מופיע בקטלוג המ
 חישוב עליית טמפרטורה במקרה של אוורור מאולץ. .30
 קטלוג הציוד או דפי אינפורמציה. .31
32. RDF – מקדם הבו זמניות 
 דרגת הזיהום. .33
 הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. .34
 דרגת האטימות. .35
 האם הלוח מיועד לשימוש אנשים מיומנים או לא מיומנים. .36
 במידה ויש צורך. תנאי שירות מיוחדים, .37
 

 נתונים נוספים שיש להגיש לאישור :
 חיבורי פסי צבירה ללוח ותעודות בדיקה.

 תאור מפורט של החיבורים בין הלוחות אם מסופקים בחלקים.
 תוכנית העמדה על הרצפה של החלקים השונים.

 תעודת הסמכה בתוקף של היצרן המקורי.
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 הצהרת יצרן –נספח ג' 
 

 הצהרת יצרן .37.1.1.1

 
 החתומים מטהאנו 
 

 שם היצרן ______________________________
 

 מצהירים, על אחריותנו לכך שלוחות חשמל
 

 שם ודגם המוצר: ________________________
 

 אשר סופקו בפרויקט ______________________ מספר העבודה ________
 

 .62208IEC -ו 61439יוצרו לפי תקן ת"י 
 

 ___________________     תאריך ______________המסמך נכתב ב )מקום( 
 

 תפקיד החותם: _________________________
 

 שם החותם: ___________________________
 

 מורשה חתימה מטעם החברה
 

 חתימה: _____________________________
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 שילוט וסימון -נספח ד'  .39
 

 שילוט על הלוח
 

 ___________________שם היצרן: 
 

 דגם הלוח: ___________________
 

 61439תקן: ת"י 
 

 לוח מספר: __________________
 

 מוזן מ: __________________
 

 סוג הזרם: ___________________
 

 מעגלים ראשיים מתח עבודה: ______
 

 IPדרגת ההגנה:   
 

 זרם נומינלי: __________________
 

 cwIזרם קצר: 

 
 

מתכולת הציוד הקיים ,  25%מחיר הלוחות כולל השארת מקום רזרבי עבור ציוד  נוסף בשעור של 
 אלא אם נדרש יותר בתוכניות.

 
הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה הלוח למקום המיועד ועל הכנסתו  לתוך הבניין )במידת 

באתר.באחריות הקבלן לבדוק את ייבנה הלוח בחלקים(, לצורך הכנסתו לאתר , והרכבתו  –הצורך 
 ולא תשולם לו כל תוספת כספית בגין הכנסתו בחלקים. –תוואי הכנסת הלוח בבניין 

 
וחבור המעגלים. גם מפה סינופטית  בחזית  –מחיר הלוח כולל את ההובלה , פריקה  והעברה עד למקום המיועד לו 

 הלוח בנוי משלט סנדוויץ'.
 

 יצרן לוחות חשמל  .1108
 :2חלק  61439הלוחות יעמוד בביקורת מת"י ויהיה בעל אישור תו תקן  יצרן

 אפקון -
 אפרת הנדסת חשמל -

 ארדן -
 נשר -

 דורעם סיון  -

 אלירון -

 אוטומט -

 לומר  -

 אלמור -

 שטרן את ביטון -
 כבלים  08.12

 
 כבלים למתח נמוך 08.12.1

הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא "מופות"  08.12.1.1
 לכל אורך הכבל 

 
ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול )לא יתקבל  6מעל חתך  08.12.1.2

 .FR -  N2XYכבל בחתך סקטוריאלי (. הכבלים יהיו  בעלי בידוד 
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לתקנים הגרמניים  ו/או  הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו 08.12.1.3

בריטיים בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 
 10ק"ו חילופין  למשך  3.4יבצע גם בדיקה במתח  –וולט . באם  יידרש  1000
 הוצאה עדכנית. 547הכל בהתאם לתקן ישראלי  –דקות 

 
יתקבל כבל מתאריך  על הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הייצור. לא 08.12.1.4

 יצור ישן.
 

נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" )מצופה   08.12.1.5
 בדיל( ולא יותר  שימוש בנעל כבל עם דסקיות דו  מתכתיות

  
כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקים  )אחד מהשני( כמפורט  08.12.1.6

 להלן: 
 ס"מ 10 –מרחק בין כבלי מתח נמוך  -
ס"מ לפני כיסוי 30 –מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד  -

 הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל.
 
 מוליכי הארקה יהיו גמישים )לא תשולם כל תוספת כספית( . 08.12.1.7
   .  R .Fיהיו מסוג   YX2Nכל הכבלים   08.12.1.8

 
   םכבלים בלתי בעירי 08.12.2

 כבלים בלתי בעירים יענו לדרישות הבאות:
 VDE 472/804 א.
  IEC 331 – 332/1 – 332/3 ב.
  DIN 4102 ג.
 

 הכבלים יהיו בעלי  תכונות הבאות:

 אינם פולטים גזים רעילים בשעת שירפה. .א
 אינם מוליכים את האש. .ב
 אינם  פולטים עשן בעת שירפה. .ג
 מים. אין התחמצנות )החלדה( מואצת לאחר כיבוי עם .ד
ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה ) בעת שירפה( במשך זמן מוגדר לפי סוג  .ה

 הכבל.
דקות לפחות  180מעלות למשך  800כבלי  הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום של  -

 HXFE  HX (N  ) 180סימון הכבל 
ש על הקבלן להגיש מסמכי בדיקה לעמידת הכבל לדרישות התקנים ולקבל אישור מרא -

 לפני התקנתו  או בחירת סוג ותוצרת הכבל .
 
 

 ברגים   08.14
 

כל הברגים , האומים  והדסקיות השונות המותקנים באביזרים השונים כגון: סולמות תעלות, חיזוקים, 
מפסקים בלוחות וכו' יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום . מחיר ברגים כלול במחירי  האביזרים השונים 

 או אותם מחזיקים. בהם הם מורכבים
 

  צביעה 08.15
 

מחיר כל האביזרים כוללים את צביעתם . אלמנטים מגולוונים  ייצבעו רק לפי דרישה מפורטת כדלקמן : ) 
חלקים( , שכבת אנטי  רוסט אדום   2, שכבה ווש פריימר ויבוש. ) 1 -32לפי טמבור( . ניקוי שומן מדלל 

 בגוון דרוש הצביעה תבוצע ע"י  קומפרסור ואקדח או ע"י  טבילה מלאה.וייבושה . צבע סופי מיובש  בתנור 
,  1 -32חלקי ברזל שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול + מברשת ברזל , הסרת שומן, מדלל 

וייבושה במשך  יום שכבת ביניים אנטי רוסט אדום .  + צהוב 3בשכבת צבע ראשונה צבע יסוד צינכרומט 
 בש בתנור . הגוון הרצוי.צבע סופי מיו
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  בדיקת  המתקן ומסירתו 08.16
 
 לפני מסירת המתקן למפקח , ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל              

כל הטפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן, וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על ידם יבוצעו ע"י 
 הקבלן ועל חשבונו . 
עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או הסתייגויות יימסר רק לאחר שהמתקן 

המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית  המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי רק לאחר קבלתו ללא 
הסתייגויות ע"י המפקח והמתכנן ומסירת תכנית עדות לנציג המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות 

 לבים שונים של העבודה.נוספות בש
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 מתקני חשמל  08פרק  08.50
 יקר 08.50.1
 

  מחירי היחידה 08.50.2
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בנוסף למפורט באופני מדידה מפרט 

 את ערך:  08כללי למתקני חשמל 
 הנכלליםכל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר  .א

 בעבודה והפחת שלהם. 
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני, כתב כמויות ותכניות.  .ב
 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.  .ג

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם  .ד
 הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. ופריקתם וכן 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו עד לקבלת  .ה
 המתקן ואישורו הסופי ע"י המזמין. 

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'.  .ו

קדמות הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המו .ז
 והמקריות. 

ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר התנאים וההוראות של המפרט, התכניות וההזמנה  .ח
 מחייבים אותן. 

ביצוע חורים, חריצים, מעברים בכל גודל נדרש בקירות ותקרות בכל העוביים להעברת צינורות  .ט
 וכבלים בניסור בלבד.   

 

הלוואי -בסעיפים בהם התיאור מצוין "קומפלט", יכלול הסעיף את אספקת הציוד  ואת כל עבודות  08.50.3
והחומרים וציוד העזר  הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור חשמלי, הפעלה 
והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי באופן יחסי 

 לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 

 

 כוחו. -עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון רק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או בא 08.50.4

 

כל הכמויות ניתנו באומדא. הכמויות המעשיות תהיינה לפי המדידה בשטח והקבלן יהיה  - כמויות 08.50.5
 . אחראי לגבי כמויות החומרים והציוד שיזמין לצורך ביצוע העבודה

 

כל עבודה תימדד מדידת נטו )אלא אם כן צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי התכנית, כשהיא  -מדידה  08.50.6
גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את כל ערך כל 
בודות חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או ע

 אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:  08.50.7

 תכניות לאישור  ותוכניות עדות. .א

 כל הבדיקות לרבות : מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת המתקן.  .ב

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .ג
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סימון זיהוי לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם, בתי תקע, לוחות  .ד
 שרות וכו'. 

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חודשים לאחר  .ה
 הפעלת המתקן. 

 

 ת המחירים תכול 08.50.8
פרט אם צויין אחרת במפורש, כוללים המחירים הספקה לאתר, התקנה וחבור וכן בדיקת והפעלת כל 
חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים  )ובתנאי שהותקנו ע"י הקבלן(. תאור העבודה בכתב 

 תוכניות. המחיר המוצע יתייחס לגבי כל המצוין במסמכי החוזה וה -הכמויות הוא תמציתי בלבד

 

 תיאומים  08.50.9
מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם ביצוע 

המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל באם התאום הוא עם 
 קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי. 

 

  תכניות ופרטים 08.50.10
ות שתתווספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו במכרז אותן תכני

 והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 

 

 אביזרי עזר 08.50.11
 מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות כוללים גם את : 

של כתב הכמויות,  כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים
כולל מתקן התליה לסולמות כבלים, לתעלות כבלים, לגופי התאורה, לתעלות פסי צבירה וכד', כולל 

 פרופילי ברזל מגולוונים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן. 
המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד, וכן את כל שאר חומרי 

עזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו ה
התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו , עם מכסה נסגר ע"י ברגים 

 ממ"ר. 16ועם מהדקים, בולצים, פ"צ, וכד' עבור כבלים בחתך עד  

 
  דוגמאות 08.50.12

לולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור דוגמאות ישולם הכנת דוגמאות למיניהן כ
רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש. על הקבלן לספק דוגמאות 

 ללא תוספת כספית  -ולהתקינן באתר
 

 צינורות
צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם: קופסאות הסתעפות  .א

ממ"ר באותם מקומות שלא מושחלים בהם 4ומעבר וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  
 מ"מ. 8מ"מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  36מוליכים.בצינורות בקוטר  

" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם : קופסאות הסתעפות צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ .ב
 ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

 צינורות מגולוונים כוללים גם:  .ג
תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים 

 וכו'. 
מ"מ קוטר בכל צינור עם  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון    3לסטיים גדולים מעל  "צינורות פ .ד

מ"מ מתוחות ומתוחזקות ע"י חבקים 2רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  
 לקצות הצנרת. 

מחיר המעברים, חורים, חריצים כלול במחירי הצנרת והסולמות לרבות סגירות מגן אטומות  .ה
 תרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. ו

מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות החפירה, הכיסוי  .ו
 )שאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך(. 

ס"מ, העמקת 15מ"מ כל  6רשת זיון קלה קוטר  B200עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  , .ז
 ובצדדים. החפירה מתחת לצנרת

 ברגים. 4עם מכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  .ח
 הצינורות המופיעים בכתב הכמויות הינם עבור מקומות שלא כלולים במחיר הנקודות. .ט
צינורות בהתקנה סמויה כוללים גם פתיחת חריצים בקירות ובטון ותיקון בבטון לאחר הנחת  .י

 הצנרת.
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  הארקות 08.50.13
 יצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר. ב

 
  כבלים ומוליכים 08.50.14

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות )למוליכי 
אלומיניום(, תגיות סימון, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות, 

ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י 16מהדקי הסתעפות עד חתך  
 אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או מושחלים. 

 
  תעלות וסולמות כבלים 08.50.15

מטר,  1.5תעלות כבלים כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולוונים כל  
תקע בקטעים, צביעה/ גלוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ, פניות בגירונג,  -בצורת שקע הארקתו, ביצוע 

זוויות, שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות המסתעפות, פלנשים סופיים 
נקובים מגולוונים בתעלות אנכיות. המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזוויתנים או Zפרופילי  
 מ"מ.3כוללות מכסים קפיציים ועוביין  PVCס"מ לפחות. תעלות   5ים בעלי צלע  של  פרופיל

 התומכים יהיו אורגינליים של חברות המתמחות בתחום זה.
התעלות כוללות  במחירן גם פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעלות , ותיקוני 

 הפתח בבטון. 
 לוחות חשמל  08.50.16

 והתקנה באתר. אספקה המבנה הובלה -
 לקיחת מידות בשטח והגשת תוכניות יצור לאישור המזמין.  -
 גם אם אושרו ע"י המזמין(. –) מידות  באחריות הקבלן    
 פסי צבירה , מבודדים, קונסטרוקציות ברזל, מחיצות, פתחים, חיזוקים. -
 שילוט סנדוויץ' לכל אביזרי הלוח. -
 זות, אפס, הארקה פיקוד.שילוט פלסטי לכל המוליכים לרבות פא -
 באם תנאי השטח דורשים  זאת. -הכנסת הלוח בחלקים  למבנה -
 ביצוע מחיצות בין  השדות השונים של הלוח . מחיצות שלמות. -
 כל הדרישות המפורטות  במפרט הטכני. -

 צביעה  08.50.17
 צביעה ותיקוני צבע לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים. 

 
 חומרי עזר 08.50.18

חומרי עזר בגין קטעי כבילים, מוליכים, צינורות, הדרושים לחבור האביזרים כלולים במחיריהם, 
 לרבות ברגים, אומים, דסקיות וכו'. 

 
 סימון אביזרים 08.50.19

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון "דיימו" בגוון שיבחר 
הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים  המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח.

 פלסטי חרוט.  יותקנו שלטים מסנדויץ
 

 פירוק מתקנים קיימים 08.50.20
 פירוק של מתקנים קיימים כוללים את ביצועם בשלבים עפ"י החלטות המזמין וקביעתו. 

 
 נקודות 08.50.21

 
 כללי

ת, המוליכים והכבלים בין מקור הזינה כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות אספקת והתקנת הצנר
 לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי, חיווט וחיבור בקצוות. 

 
 

 נקודת מאור להתקנה גלויה 08.50.22
 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן : 

ממ"ר מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח חשמל,  1.5עם מוליכים מנחושת N2XY כבלים מסוג  .א
 בג.ת. ובמ"ז. 

מ"מ, מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות   1.5פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  צינור .ב
 ברגים.  4בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 

 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.  10xמפסק זרם  .ג
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 כל ציוד עזר ושילוט. .ד
, ללא הבדל במחיר  YX2N(,2.5X5  )YX2N(2.5x4(,או )1.5x4(  או )2.5x(  או ) 1.5xה.  כבל יהיה  )    

 הנקודה.
 

ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור. במקומות  בהם קיים ג.ת. דו  -עבור מ"ז מחליף שני  -הערה: 
 לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת מוליך.  -תכליתי לחרום 

 ר להתקנה סמויהאמפ 1x16נקודת כוח חד פאזית לזרם  08.50.23
 את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:

מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח חשמל  P.V.Cממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מנחושת בחתך  .א
 ובשקע.

מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות  –מ"מ  16צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  .ב
 ברגים. 4בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י 

 בית תקע חד פאזי עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית, מותקן תה"ט. .ג
 כל ציוד עזר ושילוט. .ד

 
 

 אמפר 1X16 -נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה, עם שקע לזרם שונה מ 08.50.24
אמפר, אך המוליכים, השקע  1X16כוללת את כל המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית הנקודה 

 והצינורות יהיו בחתך המתאים לפי חוק חשמל וכמפורט בתוכנית.
 

 אמפר להתקנה גלויה 1X16נקודת כוח פאזית לזרם  08.50.25
 כוללת את העבודות ואספקת הציוד כמפורט להלן:

מושחלים בצינורות או בתעלות ומחוברים בלוח ממ"ר  2.5עם מוליכים בחתך  N2XYכבל מסוג  .א
 חשמל ובשקע.

צינור פלסטי קשיח כבד בהתקנה גלויה, או צינורות פלסטיים כפיף כבד כבה מאליו מעל תקרות  .ב
 ברגים. 4ביניים, מחזיק כבלים וקופסאות הסתעפות עם מכסה הנסגר ע"י 

( ס"מ 1.5X3( ס"מ או  )1.5X1.5במידות ) P.V.Cכוללת הנקודה גם תעלות  –אם נדרש בתוכנית  .ג
 במעבר הכבלים במקומות גלויים.

 אמפר, מהדגם הנדרש בתוכנית, מותקן  1X16שקע חד פאזי לזרם  .ד
 עה"ט.          

 
 :כולל – KBS -אטימת פיר כבלים ב  08.50.27

 לרבות הכנת משטחים ומסגרות וכל   KBSאספקה והתקנת טיט  -
 העבודות   וציוד העזר.                  
 שעות. יש למסור  3העובי והחומר יתאימו לחסימת מעבר אש במשך  -
 קטלוג   וחישובים.                  
 בחומר   -מחיר המשטחים כולל בתוכו ציפוי הכבלים בשני צידי הפיר -
 ס"מ. 50לאורך של   –מעכב    אש                                  
 ותקן ישראלי. DIN 4102וכן   BS 476החומר  יתאים לדרישות  תקן  -               
 גודל הפתח. –המדידה לפי מ"ר  -               

 
 גופי תאורה כוללים  08.50.28
 , לרבות ברגים וציוד העזר. מהדגמים הנדרשיםאספקת והתקנת גוף תאורה  -               
 נורות. -               
 דרייבר לכל ג"ת -               
 פסי פח מגולוון  2כולל חיזוק לתקרת הבטון ע"י -בתקרות אקוסטיות  -                

 נפרדים ומתאמים מיוחדים לתקרות אקוסטיות.  
 הגשת דוגמאות לאישור המזמין, לרבות גוון ג"ת וטמפ', צבע נורות לפי  -
 ריכל, ללא תוספת מחיר. בחירת האד                  

 
 ביצוע כיבוי אש בלוח חשמל כולל 08.50.29

 
 . 200FMא. אספקת  מיכל עם גאז  
 ב. ביצוע חישוב ע"י מחשב לחישוב גודל  מיכל הגאז, חתך הצנרת,          

 וחישוב זמן הפריקה של הגאז , לבדיקת התאמה לתקן , הגשת                     
 ין.החישובים לאישור  המזמ      
 צבוע אדום,  40ג.  אספקת וביצוע צנרת הגאז מנחושת או סקדיול  

 להתקנה בגג הלוח. -וכן הנחירים וכל החומרים וציוד העזר      
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 .NFPAד.  כל הציוד יתאים לתקן הישראלי וה   
 ה.  בלון הגאז כולל גם שעון , ידית הפעלה ידנית.        
 דיקציה ממיכל  הגאז למקרה  שהמיכל ו.   ציוד בקרה   לקבלת  אינ        

 התרוקן.      
 האביזר מותקן על המיכל.       
 

 ציוד וחומרי עזר  08.50.30
 מחיר האביזרים המערכות שבכתב הכמויות כוללות את כל ציוד העזר, 
 החומרים , והעבודות הדרושים להתקנתם והפעלתם המושלמת. 
 

 שילוט  08.50.31
 מחיר השילוט כלול במחיר הציוד המופיע בכתב הכמויות 
 הציוד יהיה סנדויץ מחוזק עם ניתים כנדרש במפרט הטכני והתוכניות. 

 
 

 מערכת גילוי וכיבוי אש - 34פרק 
 

 דרישות כלליות 34.1
 

 תאור העבודה 34.1.1
יספק הקבלן מערכת גילוי/כיבוי  אש  ללוחות חשמל בהתאם  –במסגרת מכרז/חוזה זה 

 לרבות:לדרישות 
 אספקת  כל ציוד גילוי וכיבוי  אש.  .א
 ביצוע כיבוי  אש  בלוח חשמל אולם אירועים. .ב
הקבלן יבצע תכנון מפורט של מערכת גילוי אש . לצורך ביצוע התכנון יקבל הקבלן דיסקט הכולל את  .ג

 . AUTOCAD – 2008שטח המבנה בתוכנת  
 התוכניות יבוצעו ע"י הקבלן בתוכנה הנ"ל .

מפורט ויכלול מיקום מדויק של כל אביזרי הגילוי וכיבוי אש , לרבות מיקום  התכנון יהיה
מדויק , מספר מוליכים חיווט , חיבורים בקצוות , ותזרים חד קווי מפורט ברמה של 

 מספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד הגילוי . 
ו הקבלן מתחייב שהתכנון מתאים לדרישות מכון התקנים  הישראלי . התוכניות יוגש

 לאישור המזמין.
ספק המערכת ייתן הסברים  לקבלן החשמל לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן ביצוע החיווט , הנחיות  .ד

 התקנת צנרת וכבלים , סוג כבלים , שילוט ומספור , דרישות לעמידה בתקנות. 
 יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי אש. –ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש  .ה
לאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י קבלן החשמל , ונתן הנחיות  –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק  .ו

 לתיקונים.   
 השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המתכנן. .ז

 
   עמידה בתקנים 34.1.2

 
 כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי. .א
 כון התקנים הישראלי.אופן ההתקנה יתאים לדרישות מ .ב
יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן . הספק מתחייב  –בסיום העבודה  .ג

 להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי.
 התשלום למכון התקנים כלול  במחיר הגלאים , והקבלן לא יקבל תשלום נוסף. .ד
 פורטים במפרט הטכני המיוחד.הציוד  והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המ .ה
לצורך מתן אפשרות לחיבור מערכות  –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התקשורת שיותקן על ידו  .ו

 גילוי מתוצרת שונה.
 

 
 אחריות הקבלן 34.1.3

 
הקבלן ייתן אחריות  לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של  שנתיים מתום העבודה וקבלתה ע"י המזמין 

לרבות  –יתקן או יחליף הספק כל ציוד אשר אינו תקין  –התקנים . במסגרת האחריות  ואישורה ע"י מכון
 ללא תשלום נוסף. –ביצוע הבדיקות באתר . כל המפורט לעיל 
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 ספרות טכנית
 

 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:
 
הכוללות מיקום מדויק של האביזרים בשטח , חיווט ,  – MADE – ASתוכנית   -

 מספור מעגלים , תוואי צנרת וסולמות , תזרים חד קווי מפורט.
 הנחיות  אחזקה . -
 הנחיות לתיקון תקלות. -
 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים -
 קטלוגים של היצרן. -
 נתונים  טכניים והסבר  על אופן פעולת המערכת. -
 

 סטים מסודרים . החומר יימסר בשלושה
 

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  –עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל 
 תשלום נוסף. 

 
 

  מלאי ציוד  במחסני  הקבלן 34.1.4
 
הקבלן מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על ידו  .א

 בשלבים  שונים. מהכמות המסופקת על ידו  10%לפחות   –במסגרת מכרז/חוזה זה 
 

שנים לאחר  10לפחות   -הקבלן  מתחייב להחזיק מלאי  ולספק ציוד וחלקי חילוף  .ב
 סיום פרויקט זה.

 
 מרכזיית גילוי וכיבוי אש כולל

 
כל כרטיסי האלקטרוניקה כרטיסי כניסה ויציאה , ספקים מגנטיים , נקודות  .א

 שור מת"י .כתובת וכל המרכיבים הדרושים עבור הפעלה מושלמת וקבלת אי
 המרכזייה לוקחת בחשבון הפעלת כיבוי אש בלוחות חשמל . .ב
המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דלתות מגנטיות . מספר  דלתות מגנטיות שיופעלו  .ג

 ע"י המרכזיה וכלולים במחיר המרכזייה.
 עפ"י  תוכנית., המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת צופרים .ד
יזוג אוויר , וכן כל הציוד הדרוש המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דמפרים אש מ .ה

 להפעלת מפוחי עשן.
המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת ממסרים שונים כגון הפסקת מיזוג אוויר או כל  .ו

 פונקציה שתידרש .
 כמפורט במפרט הטכני. –אספקת מערכת מצברים כגיבוי , וכן ארון מיוחד  .ז
 קבלת אינפורמציה ממסרי זרימה ומגופים  של ספרינקלרים .  .ח
 מסד/מסדים . .ט
אספקת, התקנת והפעלת תוכנות להפעלת המרכזיה כך שתענה לכל הפונקציות  .י

 המפורטות במפרט הטכני.
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 מפרט מיוחד לגילוי אש
 

  
 (  ALARM -  TRUEגלאי  אופטי  אנלוגי )  34.3.1

 
אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת   UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -

רגישות , תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים 
 ועבודה במשטרי   עבודה מתוכנתים כמו : יום/לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עיקרון של תא פוטו חשמלי , עם מקור קבוע של אלומת אור  -
 המופק מפוטו דיודה .

 והן  לעשן  אפור.הגלאי רגיש הן לעשן שחור  -
 הגלאי מצויד  במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. -
 המעגל החשמלי של הגלאי  מסוכך , על מנת למנוע הפרעות חשמליות  -

 כאשר מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמלאים.
העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   -

 להימצא במקום.
עם מנגנון  לקביעת הכתובת   ADDRESSABLEאי יהיה מסוג  בסיס הגל -

 לצורך  זיהוי בלוח.   
הגלאי מצויד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת  -

 .NFPA –סימולציה לגלאי לוודא  תקינותו בהתאם לדרישות ה 
  OBSCURATION   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין  -

SMOKE OF FOOT  PER    
 
 

 (  ALARM  TRUEגלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  )  34.3.2
 

מעלות צלזיוס . בנוסף לכך , יגיב הגלאי   57.2הגלאי יגיב  לטמפרטורת שיא של 
מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן  6.7לעליית טמפרטורה של 

 שאינו עולה על דקה אחת .
 .L.U 521 –ו .  M.Fהגלאי נושא תו תקן  

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 
ADDRESSABLE 

 
  לחצן גילוי אש ממוען 34.3.4

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע  לבן  עם משיכת 
הידית כלפי המושך, תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה 

  RESET. -ליחידה בביצוע אתחול 
ביצוע האתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן 

 בלחצן והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 
 הלחצן כולל יחידת כתובת . 

 
  צופר התראה 34.3.6

 הצופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש . 
מטר ממנו . הצופר ישולב עם 3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של  

 הבהובים לדקה. 76יחידת נצנץ בעוצמה של  
 
  נורית סימון 34.3.7

תפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי  -
מותקן בתוך חדר סגור , ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת 

 גלאי המזעיק. במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של
 הנורית תהבהב/תידלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.  -
הנורית תופעל בזרם נמוך , ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר  -

 מאפשר לחזות בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 
 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך. -
 אחד,שניים או יותר.  הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי -
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הנורית תהיה בצורה ובצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי  -
 והבהרת היעוד.

  UL.הנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן  -
 
 

 מפרט מיוחד למע' כיבוי אש בלוחות חשמל  34.4
 
 כללי .1
 

באזורים מוגדרים במקרה של מערכת גילוי  אש מיועדת להתריע במקרה של אש ועשן  1.1
 –תקלה המערכת תתריע על תקלה מיד בצורה קולית וחזותית בלוח פיקוד הבקרה 

 אותה מערכת מתריעה גם על  תקלות בלוחות חשמל.
 

 אמפר יותקנו  גלאי אש. 63בלוחות חשמל  שמעל  1.1.1
 אמפר ומעלה, תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטי. 100-בלוחות חשמל מ 1.1.2

 
  וטומטי בלוחות חשמלמערכת כיבוי א .2
 

מערכת הכיבוי  תכלול מערכת גילוי ומיכלי כיבוי אש בלוחות חשמל שתפעל בשילוב עם 
 מערכת גילוי האש בבניין.

 
 תאור המערכת 2.1

המערכת כוללת גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב , מיכל לגז כיבוי , צנרת לזרימת 
 .B12  A.P.F.N.  או  A12  A.P.F.Nהגז ונחירי פיזור ותהיה מתוכננת לפי תקן:  

 
 אופן פעולת המערכת 2.2

 המערכת תפעל באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
עם השהיית  –על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת מוצלב  2.2.1

 זמן.
על ידי  הפעלה  חשמלית באמצעות לחיץ ידני בהשהיית זמן  )עפ"י דרישת  2.2.2

 המזמין(.
ית ישירה של מיכל הכיבוי  באמצעות מנוף המותקן על ידי הפעלה מכנית ידנ 2.2.3

 על המיכל.  
 התרוקנות  מיכל מגז תגרום להתראה חזותית וקולית בלוח הבקרה של 2.2.4

 מערכת גילוי האש , וכן בשעון הלחץ על המיכל עצמו.
 

 מפרט טכני חומרים וביצוע 2.3
י (מאושר על יד FM – 200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז  "ירוק" ) 2.3.1

 הרשויות  שיפוזר לתוך הלוח על ידי נחירים שיותקנו בדופן עליונה של הלוח. 
המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון בשטח הגילוי  2.3.2

 והכיבוי האוטומטי בגז.
כל הציוד , החומרים והחלקים  מרכיבים  את המערכת הכיבוי האוטומטי  2.3.3

 יישאו תו תקן. 
.  עם שעון לחץ קבוע A12  A.P.F.Nמרים  לפי תקן מיכל  הגז יהיה  מחו 2.3.4

 וולט. 24ו"סולונואיד"  חשמלי שיפעל במתח ישר של 
מנגנון ההפעלה  החשמלי  והחיווט   המוליך  אליו יהיה מבוקר  ומוגן )שמירת   2.3.5

קו(  כנגד קצר  לאדמה או נתק . כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי 
 וקולי בלוח הבקרה.

 הגילוי יחולו  הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה. על ציוד 2.3.6
לפני  הפעלת  הכיבוי , על המערכת לנתק את החשמל  במקומות ובזמן כפי  2.3.7

 שיקבעו על ידי המזמין.
 40ק"ג תהיה מסוג סקציול  10 –צנרת הגז עבור מכלים  בגודל של למעלה מ  2.3.8

אדום  כולל חיבורים על  מגולוונת הצנרת תהיה צבועה  בצבע יסוד וצבע  היכר
 בקטרים הנדרשים לפי תוכנית מחשב. A/ 572.  או N.T.S.A,  110פי תקן 

משקל הגז יקבע לפי נפח הלוח  והחלל שמתחתיו . הקבלן יציין בהצעתו את  2.3.9
 משקל הגז  המוצע על ידו. 

קדיחת פתחים עבור הגלאים והנחירים בתקרת לוח חשמל תבוצע על ידי קבלן  2.3.10
 האש בתיאום עם יצרן הלוח. מערכת גילוי
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 תכנון המערכת  2.4

הקבלן יגיש כחלק מהצעתו תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה  2.4.1
 בהתאם לתקן או פתרון אחר כפי שמפורט על ידי יצרן הציוד.

על הקבלן  לציין בהצעתו את סוג הגז המוצע ולצרף אישורים של מוסדות 
גים עם פירוט הציוד  המוצע על ידו.לפני מוכרים . הקבלן יצרף להצעה  קטלו

באחריות הקבלן לבצע תיכנון באמצעות מחשב ) תוכנה  –ביצוע העבודה 
לכיבוי אש   החברה ספקית הציוד(. בין יתר הנתונים שיחושבו ע"י התוכנה 

קוטר הצינורות , כמות גאז נדרשת , כמות נחירים , תרשים עם מיקום  –יהיו 
 כמובן התאמה לזמן הכיבוי כנדרש עפ"י תקן.מיכל ותוואי צנרת , ו

 . 200FMיש להשתמש בגז   2.4.2
 ק"ג  גז לכל מ"ק. 0.6חישובי  כמויות הגז הדרושים לכל מ"ק  הם :  2.4.3

 
  אחזקה ושירות 2.5

על המציע להוכיח כי הינו בעל האמצעים הדרושים למילוי חוזר של מיכלי הגז  2.5.1
 שעות מהרגע הודעת המזמין. 48אותם הוא מציע , תוך 

במקומות בהם קיימות תעלות ומעברים מתחת ללוח יש לדאוג לסגירתם  2.5.2
באמצעות יריעות לחסימת אש אחרת יש לחשב את נפח התעלות בעת בחירת 

 גודל בלון הגז .   
 הקבלן מתחייב לשנת אחריות אחת. 2.5.3
 עם גמר העבודה ימציא הקבלן אישור ממכון התקנים.      2.5.4

 
 
 
 חייגן טלפון   2.6
 

  3 –שתי הודעות מוקלטות שונות : אזעקת אש ותקלה, כל אחת ל       2.6.1         
 מנויים  בנוסח:                       
 "למנויים הבאים:… "זוהי הודעה מוקלטת. פרצה שריפה  2.6.1.1                       

 תחנת כיבוי אש, מרכז שילטה בסיסי.                                    
 "זוהי הודעה מוקלטת . קיימת  תקלה במערכת גילוי אש  2.6.1.2                       

 במבנה. "למנוי : ציוד קרקע.                                     
 תכנות החייגן יבוצע ללא שימוש במכשירים מקודדים , רק        2.6.2        

 הקלטת ההודעה.באמצעות לוח המקשים ו                      
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  ספח ג'נ

 יושלם לאחר הזכיה  – הצעת הקבלן על נספחיה
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  נספח ד'

 פרויקט השדרוג התקדמות לביצוע  ושלבי לוח זמנים

 )יוגש ע"י הקבלן לאחר זכייתו במכרז(
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 ה'נספח 

 תנאים לתשלום התייקרויות

 התייקרויות ישולמו עבור עבודות שדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין גדי בלבד. 

 הגדרות .1

 תשומות הבניה למגורים. שינוי המחירים כפי שמתבטא בתנודות מדד  -התייקרות  .1.1

מדד תשומות הבניה למגורים המפורט בירחון שמתפרסם מיד חודש בחודשו על ידי  -מדד  .1.2
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 תנודות המדד .1.3

ההפרש בין המדד הידוע במועד בו הוגשה  - כהגדרתם בהסכם חשבונות חלקיים .1.3.1
הצעת הקבלן לבין המדד הידוע ביום האחרון של החודש שבו בוצעה העבודה עבורה 

 י הקבלן לתשלום. זכא

ההפרש בין המדד הידוע במועד בו הוגשה הצעת  - כהגדרתו בהסכם חשבון סופי .1.3.2
הקבלן לבין המדד הידוע ביום של החודש שבו הסתיימה העבודה עבורה זכאי הקבלן 

 לתשלום.

התשלום בעד היקף העבודה לפי חשבונות מאושרים בהתאם לרשימת הכמויות   -תמורה  .1.4
רים המפורטים בהסכם אך אינו כולל הוראות שינוי שעבורן נקבע שבוצעו למעשה ולמחי

 מחיר נפרד.

 תתשלום התייקרויו .2

בעבור עבודות שדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין גדי התמורה שתשולם  .2.1
 לקבלן תוצמד למדד. 

מוסכם במפורש כי שינויים בשכר העבודה, מחירי חומרים, מחירי ציוד, מחירי הובלה,  .2.2
 הוצאות מימון וכד' לא יהיה בהם כדי לשנות התמורה.

 קביעת מדדים .3

 מדד הבסיס יהיה המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות. .3.1

עבורה  המדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום האחרון של החודש שבו הסתיימה העבודה .3.2
 זכאי הקבלן לתשלום.

טיקה, אופן חישובו בכל מקרה שישונה מדד המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיס .3.3
מספר הלוח בו הוא יפורסם, מוסכם בזאת שיילקח בחשבון הלוח המחליף אותו וכן  ו/או

 כפי שנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  אופן החישוב

 חישוב התייקרות .4

 ההתייקרות תחושבנה בהתאם לשיעור תנודות המדד כמוסבר לעיל ועל בסיס חשבונות .4.1
 . מאושרים במלואם
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ון כ, והעדעדכון התמורהבמקרה בו שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך  .4.2
ון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי כידחה למועד שבו ניתן יהיה לבצע עד

 . וןעדכחישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש ל

בגין עבודות בינוי ופיתוח נופי נוספות במרחב המועצה  לא ישולמו התייקרויותמובהר, כי  .5
 בהסכם מסגרת.
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  'ונספח 

 ביטוח  -' ונספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
 רשותיים סמך גופי תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אוהמועצה האזורית תמר  ו/או –" מבקש האישור"

ו/או מנהליהם ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או עמותות בשליטתם 
 ו/או עובדיהם

וביצוע עבודות נוספות בהסכם י לשדרוג, שיפוץ והנגשת מתחם האולמות בקיבוץ עין גד  -" העבודות"
 מסגרת

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 

ות, ולעניין ביטוח חבות למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  3המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

בנספח אישור עריכת המפורטים ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 

 וחי המבוטח"(.ביטאישור עריכת להלן )להלן: " 1הביטוח המצ"ב לנספח זה כנספח ו'

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

רם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות גו

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים

 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור  בגין נזק אחד.₪  750,000 -שא יפחת מ
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל ₪  750,000אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 

שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר 
עיל בגין נזק או הוצאה היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים ל

 כאמור.
ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .2.2

 לעיל.  9ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .2.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 

עה גופנית או נזק אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגי
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של 

האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם 
עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך 

 לעיל. 9ציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף ביטוח ל

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים 

 אחרים.

מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  .3

-, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח עלבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט 

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.

בון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חש .4

וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים 

לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע העבודות או המובאים על ידי המבוטח 

חייב המבוטח לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( לכל כלי רכב לחצרי מבקש האישור. כן מת
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לכלי רכב וכן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני ₪  500,000כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. 

מועד תחילת  ימים לפני 7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .5

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, אישור 

קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

  .2019-1-6וחיסכון 

ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, עריכת  המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור

במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -מהעבודות 

עריכת את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 

ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בכל פעם 

יום  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל 

י מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר טענה ו/או דרישה כלפ

בנוסף מוסכם במפורש  למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד 

 ר ביטוחי המבוטח במועד.באם לא יומצא אישו

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .6

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית 

בקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מ

 על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .7

או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש 

בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, 

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 

-אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

 פי דין.-לפי הסכם זה ו/או ע

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה .8

פי הסכם זה -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם -ו/או על

או היקף הכיסוי מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/

 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -ייערך עלהמבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים ש

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל 

ידי המבוטח -הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 קש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.יורחב שם המבוטח לכלול את מב

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .9

את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד 
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והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת  שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים

ידי -ידי המבוטח ו/או על-המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע 

רוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, העבודות )ומבלי לג

וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך 

ת כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסו

 ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף

ביטוח זה  ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערךהסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,  במלואו.

מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ואשר 

 (.לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/ .10

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 

 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

מי מטעמו כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 

המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין 

 הדעת הבלעדי של מבקש האישור. הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  .11

ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח 

ינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח א

 ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .12

זה, על המבוטח לוודא  נספחהעבודות נשוא  לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים 

בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת 

 יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

ובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם למען הסר ספק מ

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

נה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם מבוטח המש

 המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 

שור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האי

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .13

לקיים סדרי במיוחד אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  בחום עבודה לעבודות

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות  .2007 -)עבודות בגובה( התשס"ז

המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  תנאים

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל 

 תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחטוחי המבוטח כמתחייב לא ערך המבוטח את בי .14

מבקש  יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש  האישור

 מים והפרשי הצמדה וריבית(. לרבות ד
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עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

  בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

אישור . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש הההשתתפות העצמית

בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת  מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .15

. כל זכויות וחובות מבקש האישורעל שם  מבקש האישורהביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום  מבקש האישורהפוליסה או הפוליסות יחולו על 

 מבוטחת בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הבפוליסה או הפוליסו מבוטחההעברה כל זכויות ה

הפך  מבוטחחדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח מותנה בכך שה

הפך לפושט רגל או שחברת  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח לחדל פירעון או שה

ת המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבו

 ימים כאמור 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
ם לאמור בהוראות נספח מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתא

ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות 
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, 

וסח מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נ
מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור 
בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח 
כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי 

 לופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.ביטוח ח

 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  .16

לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור

 מבקש האישור.הבלעדי של  דעתו

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17

וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  30לתוקף אלא שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס  .17.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול 

של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי 

 יום מראש. 60מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .17.3

לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

מפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר היה וקיים סעיף ה .17.4

ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 

חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש 

 האישור.

. חריג רשלנות 2013י )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסו .17.5

רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 

 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

קש האישור וכלפי הבאים המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מב .17.6

מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות 
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מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  בכל מקרה בו תופסקנה העבודות .17.7

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  המבוטח

מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם 

 ו.מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עלי

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .17.8

 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .18
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 נספח ז'

 צו התחלת עבודהנוסח 
 

 תאריך: _____________
 לכבוד:                                                                                            

_______________________ 
 
 

הסכם מס' ______________________________ )להלן:"ההסכם"( הנדון: 
הזמנת עבודה מס' _______________________ )צו התחלת עבודה( )להלן: 

 נה"(."ההזמ
מנין הימים לחישוב לוח הזמנים שבחוזה יחל  ,  נא להתחיל בביצוע העבודות לפי החוזה שבנדון

 ___________.ויסתיים ביום:  _______________ביום: 
 שם נציג המועצה לעניין ביצוע העבודות: ____________

הנתונים, קבלת שטח ימים מתאריך קבלת הצו לשם השלמת  7נא לפנות ל____________ תוך 
 .1העבודה, תכניות לביצוע העבודה והשלמת האישורים הדרושים ראה נספח 

 
 בכבוד רב,

 
                         _____________                                                    _______________                        _______________ 
 הקבלן                      מפקח/ מנהל הפרויקט                מהנדס המועצה/מנהל תפעולחתימת           

  
                                                            ______________ 

 תאריך                                                                     
 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראש המועצה  -         ונגרניר 

 כספיםהמנהל  -        עידן שילמן
 מהנדס המועצה -                גלעד חזן
 מנהל אגף תפעול -              אבי כהן   
 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות -       פיני איפרגן

 
 

 
 טופס נלווה לצו התחלת עבודה

 

 ימולא ע"י מנהל הפרויקט .א
 

  עבודה )לאחר השלמת אישורים( מתאריך: _________ ועד תאריך:_____לו"ז לביצוע 

 

 הרשות המקומית: _______________ -בדיקת  הסדרי תנועה  

 

 הרשות המקומית:________________ -בדיקת היתרי  חפירה 

 

 גידור בהתאם לנדרש עפ"י ההיתר 

 

 מבצע בניה יציג, במקום בולט לעין, באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה, :  בדיקת הימצאות שילוט 
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 פרטים אלה: שם מבצע הבניה ומענו  , שם מנהל העבודה ומענו,  מהות     יצוינושלט שבו       
 העבודה המתבצעת.      

                                                                                                                  
________________ 

 פרטי המאשר  וחתימה                  
 
 
 
 
 

 קבלת  תדריך והנחיות בטיחות ימולא ע"י  ממונה בטיחות במועצהב.  

 ביצוע  סיור  מקדים  בשטח העבודה  בוצע בתאריך:_____________ .1

 (:_____________ 2תדרוך  והחתמת  הקבלן /חברה  בהתאם  להנחיות  )נספח  .2

 קבלת סקר  סיכונים / תוכנית בטיחות: ____________________ .3

                                                                                                             

_________________ 

 אישור  ממונה בטיחות         
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  נספח ח'

 
  נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם )ערבות הביצוע(

 לכבוד
 המועצה האזורית תמר
 נווה זוהר, ד.נ. ים המלח

 
 א.ג.נ.,

 

  ___________________הנדון: ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע" בקשר להסכם  

 )להלן: "ההסכם"(

שלוש מאות שבעים )ובמילים:  ₪ 375,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
"( החייבהמגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________________ )להלן: "( ₪ וחמישה אלף

 בקשר עם ההסכם שבנדון.

ידינו בתוספת כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על 
הפרשי הצמדה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו 

"( המדד החדשעל פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "
"( נשלם לכם המדד הבסיסיגבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום חתימת ההסכם )להלן: "

 את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

המונח "מדד" פירושו מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת 
הסכם זה, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד 

ד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא מבוסס על אותם נתונים ובין ממשלתי אחר, לרבות כל מד
 אם לאו.

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 
 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 __________, ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

__________________  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא
 עד לתאריך האמור לעיל.

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 ________סניף _                        

 

_ 
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 נספח ט'

  ערבות טיבנוסח 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה

 א.נ.,

 

 ערבות מס' _______ "ערבות טיב" בקשר להסכם מיום                      )להלן: "ההסכם"(הנדון: 

מס' _____ "( קיבל על עצמו לפי הסכם הקבלןהואיל וה"ה __________________ )להלן: "
 מיום ______________ ליתן אחריות על העבודות שבוצעו על ידו לתקופת הבדק;

 
והואיל והותנה על ידכם בהסכם הנ"ל שהקבלן ימציא לכם ערבות בנקאית מאת בנק מוכר בסכום 

 המצוין בו כערובה לקיום התחייבויותיו לתקופת הבדק בהתאם להסכם על נספחיו;
 

 בלן ערבות כנ"ל;והואיל והסכמנו לתת לק
 

לפיכך הננו מאשרים בזה שהננו ערבים ואחראים כלפיכם, בעד הקבלן הנ"ל עד לסך של 
"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרן( )להלן: "ש"ח _________)ובמילים:  ש"ח______

המחירים לצרכן בין המדד הידוע במועד הוצאת הערבות לבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: 
 "(.פרשי ההצמדהה"
 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או 
סכומים בגבולות הקרן בתוספת הפרשי הצמדה, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק 

 את עילת דרישתכם או סכומה.
 

מבלי שיהיה עליכם לבסס  אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם,
 את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.

 
 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 
 

 בכבוד רב, 
 

 __________בנק  
 סניף _________ 
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 נספח י'

 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 
  1976 –התשל"ו  ציבוריים
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 נספח יא'

  1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 
 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

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

_________________ )להלן:  -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 "( המשתתף"

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון  □

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת 

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

 –איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עובדים זרים )

לחוק להגברת האכיפה  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1991

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011 –של דיני העבודה, התשע"ב 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998

לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים  9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □
 אותן.

יך ולסמן בחלופות המשנה יש להמש –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .5

 :הרלוונטיות להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □
משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ידת הצורך לחוק שוויון זכויות, ובמ 9סעיף 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,   
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,  –(  2שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9יישום חובותיו לפי סעיף ואם קיבל הנחיות ל
 ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

ימים ממועד התקשרותו עם  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(  

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני  .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 
בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני  את
 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 
 עו"ד         תאריך  

 
 

 

________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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  'בנספח י
 

 "הספר הכחול" )לא מצורף( –המפרט הכללי לעבודות בניה 
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  'גנספח י

 טופס בקשה לאישור עבודות נוספות / חריגות

 הפרויקט:    _______________________
 שם הקבלן:  _______________________

 מס' חריג:    _______________________                                              
 ביצוע:_______________________מועד 

 
 

תיאור העבודה: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 הסיבות לביצוע העבודות הנוספות: __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 ח או לפי דף מצורף.בקשת הקבלן: יח' מידה: _______ מחיר: _______ סה"כ: ________ש"

 
אישור הפיקוח:  יח' מידה: _______ מחיר: _______ סה"כ: ________ש"ח או לפי דף 

 מצורף.
 

 מצ"ב ניתוח מחיר מפורט, בדוק ומאושר:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
      _____________                   _____________              _____________ 

 חתימת מפקח                      חתימת מנהל פרויקט                          חתימת הקבלן                              
 

 
      _____________                   _____________              _____________ 

תיות             חתימת מהנדס חתימת מנהל מח' בינוי ותש             רכז הפרויקטחתימת      
           המועצה
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  'ידנספח 

  1טופס נלווה להגשת חשבון מס' 

 תאריך:_________
 

 מס' החוזה:                          _____________________
 

 שם הפרויקט:                     ______________________
 

 ______________________שם הקבלן:                         
 

 שם מנהל הפרויקט:          ______________________
 

   
 כן               לא                             

 
 כיוונים 4מצ"ב תצלומי גדר   גידור:                                            .1

 
 מצ"ב תצלומי שלט לאתר  שילוט:                                          .2

 

 מצ"ב גאנט מאושר על ידי מנהל הפרויקט לו"ז מאושר:                                  .3
 

 מצ"ב טופס משרד העבודה למנהל מאושר   מנהל עבודה:                                .4

 

 מלאמצ"ב טופס טופס נלווה לצו התחלת עבודה:                              .5
 

 
 הערות:

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 
 

 אישור המפקח להגשת הטופס על נספחיו:   

 שם מפקח הפרויקט:                                     ___________________

 חתימה + חותמת מפקח הפרויקט:              ___________________ 
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 'טזנספח 

 נוסח הצהרה על היעדר תביעות

 תאריך:____________
  גמר התחשבנות וסילוק טענות

 לכבוד:
__________________ 

 
__________________ 

 
 א.ג.נ

 
 מס' הסכם  מקום העבודה מהות העבודה

 
 

  

 
הרינו מתכבדים להודיעכם כי החשבון המצורף למסמך זה, שהגשתם לנו בעד העבודות שבצעתם 

מס' ___________ נבדק על ידינו ובכפוף למילוי עבור מועצה אזורית תמר במסגרת הסכם 
)כולל מע"מ( )להלן: ₪ וחתימה של האישור להלן הוא יועמד על סך של __________________ 

 "(. החשבון הסופי"
 

אנו נהיה מוכנים לזכות חשבונכם אצלנו ביתרה בגובה החשבון הסופי, ונוכל לעשות זאת רק לאחר 
כשהוא חתום על ידכם בחלק אישור החשבון והצהרת היעדר  שתעבירו אלינו העתק טופס זה

 תביעות.
 

 בכבוד רב 
 מועצה אזורית תמר

__________________________________________________________
_______ 

 למילוי ע"י הקבלן()

 הצהרת העדר תביעותו אישור החשבון: הנדון

 _________ מיום __________בגין הסכם מספר __

_ ת.ז./ח.פ. _____________________, מאשרים ומצהירים __אנו, הח"מ, ______________
 כדלקמן: 

הנ"ל יעמוד על סך של  ההסכםהסופי עבור העבודות שבוצעו על ידינו לפי  החשבון .40

 בלבד. ___________ ₪ 

כי אין ולא יהיה לי  יםומצהיר יםמאשר והסופי )כמפורט לעיל(, אנ החשבוןבכפוף לקבלת  .41

טענות ו/או תביעות ו/או דרישות, מכל מין וסוג שהם, כלפי מועצה האזורית תמר ו/או כלפי 

מי מנציגיה, עובדיה, שלוחיה ו/או מנהליה וזאת ביחס להסכם הנ"ל או הקשורות לו במישרין 
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או דרישה או בעקיפין, וכי הסדר זה מסלק באופן סופי, מלא ומוחלט כל טענה ו/או זכות ו/

 מכל מין וסוג שהם, בין כספית ובין אחרת, ביחס להסכם האמור. 

אנו נפצה או נשפה את המועצה או עובדיה בגין כל תביעה שתוגש נגדם והנובעת מההסכם  .42

 הנ"ל או הקשורה לו במישרין או בעקיפין. 

 
______                __________________                ____________________________ 

חתימה וחותמת                שם הקבלן                                       תאריך          
 הקבלן
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 יז'נספח 

 אל:

 תמרהמועצה האזורית 

 ג.א.נ.,

 הנדון: כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

להלן: )מיום _______  3/21עבודות ושירותים מכוח חוזה מס' : ואנו מספקים לכם  הואיל
  ;("השירותים"" והחוזה"

 : והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;והואיל

 לפיכך אנו, הח"מ,

 שם הספק/קבלן: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 ______________________כתובת: _____

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות . אנו1
 שבהן יוכרז מצב חירום.

 .בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו 2
 מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו
 שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים

 בהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.ש

ר התמורה המוסכמת בחוזה, לעיל בעבו 2.אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  3
 תוספת כלשהי לתמורה האמורה. ללא

.התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה  4
של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים  יסודית
 בדין. לכם

 _______ולראיה באנו על החתום, היום _________

 חתימה+ חותמת
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 ו'מסמך 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 בת, אח או אחות״.

ר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור )א( של ההודעה בדב 12כלל  .1.2

 ברשויות המקומיות הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה״.

 דיע ולהצהיר כי:בהתאם לכך הנני מבקש להו .2

בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  .2.1

 שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 או עובד אחראי בו. מנהל

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז  .1

 ו/או מתן השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז. 

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או  .2

נושא או התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים 

עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין 

 לשירותים וואו למועצה יש עניין בהם. 
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י כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור ידוע ל .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5

 אמת.

 ה על פי כל דין. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצ .6

 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 
 אימות חתימה

 
אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 
בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. /את תוכן תצהירו
  __________ __________________ 
 עו"ד         תאריך  

 
 

 

 


