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  19/15' מכרז מס
    21צ .להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב

  בעיר בית שמש
  

עבודות הקמה  מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע") העירייה: "להלן(עיריית בית שמש  .1
בבית  )372וסמל מוסד  380סמל מוסד ( 21צ .שני בתי ספר סמוכים בבובניה של תוספת כיתות ב

 .שמש
 

ולהגיש את כלל  על המעוניינים להשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז .2
י "הצעתו תיפסל ולא תתקבל ע בתנאי הסףאשר לא יעמוד  משתתף. המסמכים הנדרשים במסגרתו

 .ועדת המכרזים
  
 8:00במהלך שעות העבודה בין השעות  155.3.-ראשון ה מיוםאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  .3

אשר ישולמו בהמחאה ₪  3,000סך של תמורת , ל עיריית בית שמש"בלשכת סמנכ 16:00 –
. ר בשום מקרה ונסיבות לרוכשסך זה לא יוחז. )מסומנת למוטב בלבד( לפקודת עיריית בית שמש

לא ייעשה בהם כל שימוש למטרה , כל המסמכים הניתנים למציע הינם רכושו הבלעדי של המזמין
על המציע להחזיר למזמין את כל המסמכים במועד הגשת ההצעות בין אם הוא יגיש את , אחרת

 02-9909807/8: לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון. הצעתו ובין אם לאו
  
ל "משרדי חכהמפגש יתקיים ב 0012:בשעה  10.5.15 בתאריך ראשון סיור קבלנים ייערך ביום .4

. המשתתפים לסיור בשטח בתי הספר מכן יצאוולאחר  2קומה  Aקניון נעימי בניין , בית שמש
 .ותנאי להגשת הצעה במכרז חובה הינה במכרז ההשתתפות

  
את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית בלבד  .5

 בתאריך שני מיוםל העירייה לא יאוחר "ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ
  .הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון. בצהריים 12:00עד השעה  1.6.15

  
                                                                                           ______________  

  ראש העיר - משה אבוטבול                                                                                    
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מס פומבי מכרז
  תוכן עניינים

  

  ההזמנה להציע הצעות –' מסמך א

  .מסמך פרטים כלליים ופירוט ניסיון קודם – 1'מסמך א  

  .תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 2'מסמך א  

  .נוסח ערבות מכרז – 3'מסמך א  

  .הצהרה על היעדר קרבה – 4'מסמך א  

  .ח בדבר מחזור כספי"אישור רו – 5'מסמך א  

  .הצהרה על היעדר הרשעות  -  6'מסמך א  

  

  הצהרה והצעת המשתתף –' מסמך ב

  

  ההסכם –' מסמך ג

  .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א  

  .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב  

  .כתב כמויות –' נספח ג  

  .מפרט טכני מיוחד – 1'דנספח   

  .הנחיות כיבוי אש ובטיחות – 2'נספח ד  

  ).מחייב אך לא מצורף(הקמת מבני חינוך /הנחיות משרד החינוך להרחבת – 3'נספח ד  

  .כניותתיק ת –' נספח ה  

יאושר על ידי העירייה , יוכן על ידי הזוכה במכרז(לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'נספח ו

  ).ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם

  .נספח בטיחות בעבודה – 'זנספח   

  .הוראות מחוק עבודת הנוער – 'חנספח   

  :הערות

, בינוי והשיכוןהל המפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד כ -

הווים  יחד את מסמכי מכל המסמכים דלעיל  . ל"או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה

 .החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים

ניתנים  , קבלןהחוזה זה ואינם ברשותו של  /שלא  צורפו  למכרז , הכלליים המצוינים  לעיל מפרטיםה  -

 .עבודות פיתוח «מפרט בינוי«בינוי «מידע לספק    www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

ים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצא -

הבין את תוכנם ומתחייב לספק את הריהוט על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה , קראם

 .הזוכה במכרז

. להכניס שינויים ותיקונים במכרז, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית -

לידיעתם של כל , בכתב , ק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאויהיו חל, כאמור, השינויים והתיקונים

  .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/המשתתפים בדואר רשום ו
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מכרז מס
  ההזמנה להציע הצעות -' מסמך א

  

 כללי  .א

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים

 כאמור אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי באיזה אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים

  .האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה

 

מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמה ובניה של תוספת ") העירייה: "להלן(עיריית בית שמש  .1

למפורט במסמכי וזאת בהתאם ) 372וסמל מוסד  380סמל מוסד ( 21צ .כיתות בשני בתי ספר בב

 ").העבודות: "להלן(המכרז לרבות ההסכם על נספחיו 

 

במסגרת , כל אחד מבתי הספר ייחשב כפרויקט נפרד אשר בגינו יימסרו חשבונות נפרדים .2

הזוכה במכרז יהא ערוך לבצע את העבודות בשני . המכרז יוכרז זוכה אחד לשני הפרויקטים

יות העבודה אשר תוכן על ידי הזוכה ותאושר בתי הספר במקביל בהתאם ללוח הזמנים ותוכנ

 .על ידי העירייה כמפורט להלן

  
הזוכה במכרז ). כולל זמן התארגנות(חודשים  10מסגרת לוח הזמנים לסיום כלל העבודות הינה  .3

, )בשני בתי הספר(יכין תכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים מפורט לגבי ביצוע כלל העבודות 

ם המפורט יאושרו על ידי העיריה ויהיו חלק מתנאי ההסכם בין תכנית העבודה ולוח הזמני

 .העירייה לזוכה במכרז

  
או הממונה על /הזוכה במכרז ישמור על כלל הוראות הבטיחות והנחיות מנהל העבודה ו .4

הבטיחות באתר בשים לב כי העבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים בהם מתקיימים לימודים על 

 .כך המשתמע מכך

  
מנהלי בתי , משטרה, מכרז יהא אחראי לבצע את כלל התיאומים הצריכים עם העירייההזוכה ב .5

 .המפקח וכלל בעלי התפקיד האחרים הרלוונטיים, מנהל הפרויקט, הספר

  
בכל הנוגע , הזוכה במכרז הבין וידוע לו כי העבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים ועליו לפעול .6

 2001-א"ת עברייני מין במוסדות מסוימים תשסעל פי חוק למניעת העסק, להעסקת עובדים

  
התמורה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם לכמויות אשר בוצעו בפועל במכפלת התמורה  .7

התמורה תשולם במועדים הקבועים . הקבוע לכל פריט ופריט לאחר שקלול הנחת הזוכה במכרז

 .בחוזה
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, )אומדן(כמויות משוערות בלבד מודגש כי הכמויות המופיעים בכתב הכמויות והמחירים הינן 

התשלום יהא על פי , אינה מתחייבת לביצוע מינימום של כמויות באיזה מהסעיפים העירייה

 .ביצוע בפועל של כמויות

  
כתנאי לתחילת ביצוע העבודות ולכניסתו של ההסכם לתוקף יעביר הזוכה במכרז לחברה  .8

 .אשר צורך להסכם אישור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע בסכומים ובנוסח

  

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .ב

העומד במועד " עוסק מורשה"רשאי להגיש הצעה במכרז זה תאגיד אשר יוסד כדין בישראל או 

  :הגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן

  

קבוצת ב 1969 – ט"התשכ, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהינו קבלן רשום  .9

סיווג (לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפחות  3 סוג )ניהב( 100ענף  'ג סיווג 

 .1988 – ח"התשמ, )קבלנים רשומים

  

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו 

 .כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל

 

של הקמה עבודות  2לפחות , כקבלן ראשי, השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז 5- ב, ביצע .10

 .)מ"לא כולל מע(לכל עבודה לפחות ₪  4,000,000או הרחבת מוסדות חינוך בהיקף של /ו

 

פרטים בדבר ניסיונו הקודם  )1(במסמך אלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא 

  . הר כמפורט שםוכן לצרף אסמכתאות לניסיון המוצ

  

וזאת בכל אחת   ₪ 10,000,000המחזור כספי השנתי של המשתתף עמד בממוצע של סך של   .11

 .2013, 2012, 2011מהשנים 

  

  . )5(מסמך אח בנוסח "להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר מאושר על רו

  

השנים שקדמו למועד פרסומו של  10-או מי מבעליו לא הורשע ב/או מי ממנהליו ו/המציע ו .12

אשר בית המשפט קבע כי בעבירות של מירמה או אלימות או עבירות המכרז בעבירות פליליות 

 .הללו יש קלון

  

 .)6('מסמך אלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

 

) ים חדשיםאלף שקל מאתים וחמישים(₪  250,000 ס של"ע, מקור, הגיש ערבות בנקאית .13

 .להלן 'הבהתאם להוראות סעיף 
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  .ב בדיוק"על פי הנוסח המצ' העל המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף 

 

 .₪ 3,000 רכש את מסמכי המכרז בסך של .14

  

 .על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

  

מטעם זה בלבד ולפי , העירייה תרשאי, לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז

או /לבקש כי ישלים ו; לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, הבלעדי והמוחלט השיקול דעת

  .או המסמכים שצורפו לה/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/יתקן ו

  

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .ג

  :  שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

  

בכתב  העירייהי "לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע, מסמכי המכרז כל שני עותקים זהים של .15

בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ובחתימה מלאה  י המציע"כשהם חתומים ע, )ככל שנשלחו(

 . במקומות המיועדים לכך

 

  .להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף 'בכלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .16

    

  .במידה והמציע הינו  תאגיד, של המציעהעתק מאושר של מסמכי היסוד    .17

  

  . אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף   .18

  

   . אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור .19

  

 . במקרה שהמציע הוא תאגיד -ד בדבר מורשי זכות החתימה "אישור מרואה חשבון או עו   .20

  

  .1976- ו "י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"אישור בתוקף עפ .21

  

ב "ד בנוסח המצ"י עו"י המציע וכן חתום ומאומת ע"חתום ע, קיום דיני עבודהתצהיר    .22

  .2'במסמך א  

  

  .4'אבמסמך ב "הצהרה והתחייבות בנוגע להעדר קרבה משפחתית לעובדי הרשות בנסח המצ   .23

  

או כנגד מי /לפיה לא הוגש כנגדו ו, החתימה מטעם המציעחתומה על ידי מורשי , הצהרה   .24

כל כתב אישום לבית משפט או , למיטב ידיעתו, או כנגד מי ממורשי החתימה שלו/ממנהליו ו

כן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב . לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון
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או עלול להיות מוגש /תב אישום אשר יוגש ועל כל כ, יה מיד עם היוודע לו הדברילראש העיר

 .6'מסמך אבנוסח  כאמור

  
מטעם , ועדת המכרזיםרשאית , איזה מהמסמכים האמורים לעיללהצעתו המשתתף א צירף ל

; לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין, זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

או הנתונים /מהמסמכים שבהצעתו ואו יבהיר איזה /או יתקן ו/ישלים ואו /יוסיף ולבקש כי 

לפי שיקול דעתה , להתעלם מפגמים שאינם מהותיים העירייההמפורטים בה וכן רשאית 

  . הבלעדי

  

רשאית  העירייהבעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

הוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף או ל/או להבהיר ו/לדרוש מהמציע לפרט ו

או מי מטעמה שיעסקו בהערכת /ו העיריהלהצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

  .כאמור, ידם- ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

  

  :הבהרת מסמכי המכרזסיור קבלנים   .ד

  

לא  155.13. לא יאוחר מיום , 9928884-02' שאלות הבהרה יש להגיש בכתב לפקס מס .25

הבהרות למכרז  .ל או מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה"תתקבלנה שאלות מעבר למועד הנ

  .ככל שתהיינה ישלחו לכל רוכשי חוברת המכרז ולמשתתפים בסיור הקבלנים

  

חוסר בהירות או אי , שגיאות, על כל סתירות למכרז המציע נדרש להודיע בכתב לאחראי .26

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט , שמצא במסמכי המכרז, התאמות

  .ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרזיאו עני

  

  אלא אם  העירייהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי  .27

  .ק בלתי נפרד הימנהוהן צורפו להצעתו כחל, כאמור בסעיף זה, התשובות נתנו לו בכתב

  

משרדי החברה יתקיים ב שהמפג 0012: בשעה 155.10.-ה ראשון  ביום יערך קבלנים סיור .28

בתי ולאחר מכן יצא סיור ב 2קומה  Aקניון נעימי בניין , מ"הכלכלית לפיתוח בית שמש בע

 .חובהההשתתפות בסיור הקבלנים היא . בית שמש הספר

  

או /לפי שיקול דעתה לערוך מפגשים וסיורים נוספים לקבוצות מציעים ו, תוכל העירייה

  .לפי שיקול דעתה הבלעדי הכלאו לכלל המציעים /ליחידים ו
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  :ערבות מכרז  .ה

  

 ידי על או בישראל בנק ידי על שהוצאה, אוטונומית, מקור ערבותעל כל משתתף לצרף להצעתו    .29

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח בישראל לעסוק רישיון שבתאגידה ישראלית ביטוח חברת

 ₪ 250,000 של בסך, העירייה לפקודת, במכרז המשתתף לבקשת 1981 - א"התשמ, הביטוח

 במכרז הצעתו להבטחת וזאת 1.9.15 ליום עד ובתוקף )מאתים וחמישים אלף שקלים חדשים(

 .בדיוק )3(א כמסמך ב"המצ הנוסח לפי

  

   :כי מובהר

  

 תוקף את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש תהא רשאית העירייה

 הארכת- אי. )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה( הדרישה י"עפ הערבות

  .המשתתף הצעת לפסילת עילה, כשלעצמה, תהווה כנדרש הערבות

  

 מכרז בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים וועדת

  .זה

  

, חלקה או כולה, לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו העירייה או/ו המכרזים וועדת

 :הבאים במקרים

, הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל .29.1

 .אשהי דרך בכל

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .29.2

   לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל .29.3

 .מדויק

   ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל .29.4

  .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

  

 כאמור מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה מזכות לגרוע מבלי והכל

  .ערב עסק המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען. לעיל

  

 רשום בדואר, במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו, זכתה לא שהצעתו משתתף

  ).1(א במסמך המציע שיציין לכתובת

 

  

  

  



  

 
 

9 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

  הגשתה ואופן המשתתף הצעת  .ו

  

על . למחירי האומדן שהינם מחירי מקסימום הנחה בלבדמתן ההצעה למכרז זה הינה בדרך של  .30

באופן ) הן בכמויות והן במחירים(ההנחה תחול על סעיפי החוזה . הקבלן ליתן אחוז הנחה

  .אחיד

  

  .תוספת למחירי מקסימום תביא לפסילת ההצעה המהווהמובהר כי הצעה  .31

                       

כן עליו , לרבות על דפי תנאי המכרז: בחוברת המכרזכל הדפים הכלולים על המציע לחתום על  .32

תשריט , לחתום על כל תכנית ותכנית המצורפת למכרז זה ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך

ותשובות לשאלות הבהרה ככל  ותכנית המצורפים אליה ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים

  . שישנם

  

יה ותחייב את המשתתף החל ממועד הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספח .33

  .חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז 3הגשתה ועד תום 

  

והם נמסרים למציעים למטרת הגשת , וקנינה הבלעדי העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .34

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם . י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת"עפ לעירייההצעות 

  .עיריית בית שמשם אלא למטרת הגשת הצעתו לולא ישתמש בה

  

 עירייהתהא ה, במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם .35

לזוכה לא תהיה . י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי"רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ

  .עם מציע אחר במקומו העירייאו זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה/או תביעה ו/כל טענה ו

  

כנגד הזוכה עקב עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .36

 .הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז

  

כי קרא את מסמכי , החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף .37

לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים המופיעים , על נספחיהם, המכרז כולם

  .בהם

  

במסמכי  או תוספת שיעשו /או כל שינוי ו/ו, אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז .38

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב , המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

  .ילת ההצעהלוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפס

  

  :עירייההחלטות ה  .ז
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והיא תהיה , מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא עירייהאין ה .39

ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את , בין היתר, רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה

, עירייהההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה. השירות הנדרש ברמה מעולה

  . מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עליה

  

בירה מבחינת מחירה לעומת מהות סהעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .40

סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על ידי . ההצעה ותנאיה

  .המשתתפים במכרז

  

וכן , שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר עירייהה .41

ל והכ, או לבצע חלק מהעבודות בעצמה/ו, להתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה

  .לפי ראות עיניה

  

, הצעותלהציע ולבטל את הבקשה , רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו עירייהה .42

ם צד שלישי עאו להתקשר , ותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעותוזאת מבלי לגרוע מזכ

  . כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון

  

העירייה תהא רשאית לשאת . עירייהבחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .43

והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת על , ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו

  .הצדדים

  

  .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .44

  

העירייה  לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת  .45

דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות , הערבויות, לרבות  הבדיקות המוקדמות, מחיר

   . להלן 48-49פים  למעט האמור בסעי, הנובעות ממנהאו /כלשהן הכרוכות בהגשת  ההצעות ו

  

בידי העירייה הסמכות . העירייה רשאית להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים .46

מהיקפה לפני או  50% –מהיקפה או להגדילה עד  50%-והרשות להקטין את היקף העבודה עד ל

ה לא ישתנו מחירי היחידה בכתב במקרה ז , פ שיקול דעתה הבלעדי"והכל ע, במהלך הביצוע

לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף . הכמויות ובהצעת הקבלן

  . והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא, זה

  

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק  .47

. ויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביותאו מהכמ/או מהעבודות ו/מהמכסה ו

להשלים חלק , העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים

מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים 
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לבצע , האמור בחוזהשומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל , כמו כן ;להשלמת העבודות

חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או  ביטול חלק ממנה יחייבו 

או /את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו

  . או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז/תביעה ו

  

לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את              , החליטה העירייה כאמור לעיל .48

על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים , העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען

  . המחויבים על פי העניין

  

במכרז או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים /אם תחליט העירייה כאמור שלא לחתום על החוזה ו .49

או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית /או דרישה ו/כל תביעה ו

 .ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד

  
50.  

נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא   .א

, מהפגם כאמור לקבל מהעירייהיהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה , זכה המציע במכרז

אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי , עקב אי זכייתו

                             . המכרז שתוחזרנה

   

או אבדן /בגין הפסדים ו, ל לכל פיצוי אחר"פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ  

   . כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז, מו לונגר, לטענתו, או נזק אשר/רווח ו

  

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  . ב 

מתחייב , האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך

י "פי החוזה שנחתם עמו ע"המציע מיידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ

המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז 

המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד . ש"י קביעת ביהמ"עפ

ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות , כפוף לתנאי החוזה, הפסקת העבודה

ולחוזה ' הזכייה בו וכד, אופן ניהולו, רות למכרזמכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשו

  . י המזמין כתוצאה ממכרז זה"או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע/ו, שנחתם בעקבותיו

  

  :והשבת ערבות המכרז תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, חתימה על נוסח ההסכם  .ח

  

ערבות המכרז יהיה זכאי להשבת  -משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .51

  . שצורפה להצעתו

  

 :יידרש, המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה .52

  



  

 
 

12 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

על , תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, לחתום .52.1

ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך , ההסכם לביצוע העבודה

 .ר על קיום ביטוחלרבות אישו החתימה על ההסכם וביצועו

וזאת , לפקודת העירייה כמפורט בהסכם) בלתי מסויגת(להפקיד ערבות בנקאית  .52.2

עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו . לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם

  .תוחזר ערבות המכרז הנזכרת  לעיל, המלאה של גזבר העירייה

  

ל משרד הפנים "ם להוראות חוזר מנכלחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתא .52.3

וכן למסור ) באתר האינטרנט של משרד הפנים מפורסםל "חוזר המנכ( 2/2011' מס

לרבות המשרד או התאגיד בו , פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו

, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, אל מול גורמי הרשות המקומית, הוא מועסק

וכן , לצורך בדיקת ניגוד עניינים, לתכנון ובניה או תאגיד מקומיהועדה המקומית 

. לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור

ש "מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ

קן באמצעות הסדר העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לת

  .תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז, ניגוד עניינים

  

או /ו או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט לעיל/לא חתם המציע הזוכה על ההסכם ו .52.4

או /תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת לעיל ו, כל מסמך נדרש

אחרת של העירייה על  וזאת מבלי לפגוע בכל זכות, למסור את ביצוע העבודות לאחר

  .או על פי כל דין/על פי ההסכם ו, פי תנאי מכרז זה

  

  .צו התחלת עבודה העבודות בטרם קיבל בביצועהזוכה לא יתחיל  .52.5

  

, או נזק שייגרמו/המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו .53

ו ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו א/הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו

האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד . על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם

האמור לעיל יחול לגבי . או כל הפועלים מטעמה/ו, והן לגבי העירייה ומועסקיה, שלישי שהוא

  .ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש, כל נזק

  

או אחריות של המציעים /או לגרוע מכל התחייבות ו/במסמך זה אין בו כדי לצמצם וכל האמור  .54

הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת , או מכל זכות של העירייה/ובכלל זה של המציע הזוכה ו

  .או בכל דין/למסמך זה על כל נספחיה ו

  

הצעתו תהא שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו ממ .55

  . העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  :כללי  .ט

  

י שינוי או "בין ע, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם .56

לא יחייבו את העירייה , או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, תוספת בגוף מסמכי המכרז

 .כלפי העירייהולא יהא להם תוקף מחייב 

  

מחיקה , לראות בכל שינוי, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, העירייה תהיה רשאית, על אף האמור   .57

 .ולפסול את הצעתו, משום הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, או תיקון כאמור

  
  .סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע למכרז זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים .58

    

  , בכבוד רב                                                                             
  

  , משה אבוטבול                                                                                    
  ראש עיריית בית שמש                                                                             
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מכרז מס
  )1('מסמך א

  מסמכי הערכה
  

  בדיקת תנאי סף  - מסמכי הערכה

 פרטים על המשתתף .1
 

                     :שם המשתתף

                       :הזיהוי' מס

                   ):כולל מיקוד(מען המשתתף 

                 : איש הקשר אצל המשתתף שם

                     : איש הקשר תפקיד

                       :טלפונים

                       :פקסימיליה

                      : אלקטרוני דואר

  

 9עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .2

או הרחבת /של הקמה ו 2לפחות , כקבלן ראשי, השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז 5- ב, ביצע

  .)מ"לא כולל מע(לכל עבודה לפחות ₪  4,000,000מוסדות חינוך בהיקף של 

   

  :1' עבודה מס

  ._________________________________________________________: העבודה שם

  ._________________________________________________________: ביצוע מקום

  .___________________________________________: מ"מע כולל לא ח"בש ביצוע שווי

  ._________________________________________________________: המזמין שם

  .__________________________________________________: המזמין אצל קשר איש

  .______________________________________________: המזמין אצל קשר איש טלפון

  .ב"ל כספים  של הגוף המזמין בנוסח המצ"ל או מזכיר  או סמנכ"יש לצרף אישור מגזבר או מנכ** 

  

  :2' עבודה מס

  ._________________________________________________________: העבודה שם

  ._________________________________________________________: ביצוע מקום

  .___________________________________________: מ"מע כולל לאח "בש ביצוע שווי

  ._________________________________________________________: המזמין שם

  .__________________________________________________: המזמין אצל קשר איש

  .______________________________________________: המזמין אצל קשר איש טלפון

  ב"ל כספים  של הגוף המזמין בנוסח המצ"ל או מזכיר  או סמנכ"יש לצרף אישור מגזבר או מנכ** 

                                                                                                 

____________  

  חתימת המשתתף
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  לכבוד
  עיריית בית שמש

  
  

  אישור על ביצוע עבודות: הנדון
  
  

ל כספים של "סמנכ/ל"מנכ/מזכיר/גזבר_________________  מ "אני הח
פ .ח_________________ מאשר בזאת כי , ")הרשות: "להלן(_____________________ 

 הרחבה של / עבודות הקמה עבור הרשות ביצע ") המשתתף: "להלן(__________________ 
  ).מקום הביצוע/שם הפרויקט(_____________________________  ב___________________ 

  
  .₪___________________ : היקף כספי של העבודות כפי ששולם על ידי הרשות למשתתף

  .______________________: מועד ביצוע העבודות
  
  

              __________________  
  חותמת+ חתימה                

  
  .יש להעלות את האישור על נייר לוגו של הרשות** 
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מכרז מס
  )2('מסמך א

תצהיר קיום דיני 
  עבודה

  

 עבודה דיני קיום תצהיר

  ציבוריים גופים עסקות חוק לפי

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ . ז.ת____________ מ "אני הח

  : ה בזה כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/צפוי

להלן (_____________ מספר זיהוי ________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ה כי הנני /אני מצהיר. בית שמשהמבקש להגיש הצעה למכרז של עירית ") המשתתף"או " הגוף" –

  .ת לתת תצהיר זה בשם הגוף/מוסמך

ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף " עבירה" -ו" בעל זיקה"משמעותם של המונחים , בתצהירי זה .2

 –קיום דיני עבודה "תחת הכותרת , ")החוק" - להלן( 1976 –ו "התשל, עסקאות גופים ציבוריים

ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני /אני מאשר". י לעסקה עם גוף ציבוריתנא

 .ה אותם/מבין

המשתתף לא הורשע בפסק ) ב לחוק2כהגדרתו בסעיף (הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות  .3

או  1991- א"י חוק עובדים זרים התשנ"עבירה עפ -עבירה לעניין זה (דין חלוט ביותר משתי עבירות 

המשתתף או , לחלופין, או) 31.10.02שנעבר לאחר יום , 1987 -ז"התשמ, לפי חוק שכר מינימום

עבירה (הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות , )ב לחוק2כהגדרתו בסעיף (בעל זיקה אליו 

, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(י חוק עובדים זרים "עבירה עפ - לעניין זה 

אולם , )31.10.02שנעבר לאחר יום , 1987 -ז"התשמ, או לפי חוק שכר מינימום 1991- א"התשנ

 .חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה, במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

                                                                                                 ____________________  

  חתימת המצהיר                                                                                                             

  אישור

אשר _________, . ר.ד מ"עו, _______________, הופיע בפני________, כי ביום , הריני לאשר
ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי' ____________, גב/מר____________, משרדי ברחוב 

אישר נכונות תצהירו , עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .דלעיל וחתם עליו בפני

  
_________________          

  _______________________  
  חתימת + ד     חותמת "עו                                                                              תאריך            
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

                    
  19/15' מכרז מס
  )3('מסמך א

  נוסח ערבות מכרז
  

  
  לכבוד

  עיריית בית שמש
  
  

  ערבות בנקאית:  הנדון
  

אנו ערבים בזה ") המבקש: "להלן(________________ פ .ח _________________  על פי בקשת 
וזאת ) שקלים חדשים מאתים וחמישים אלף(ח  "ש 250,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

פ תנאי "להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע 1519/' בקשר עם השתתפות המבקש במכרז מס
  .המכרז

  
ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע "כומים עד לסך הנאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או ס

או לדרוש , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, אלינו
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

  .לחיוב כלשהו כלפיכםהגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 
  

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ
  .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

  
  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

  
  

  .ועד בכלל 1.9.15ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
  .לא תענה  1.9.15דרישה שתגיע אלינו אחרי  

  .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 1.9.15לאחר יום 
  
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
  
  

  , בכבוד רב              
  - בנק-                  
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מכרז מס
  )4('מסמך א
היעדר תצהיר על 
  קרבה

  

  
  לכבוד

  בית שמשעיריית 
  
  

  והתחייבות הצהרה: הנדון
  

  :הנני מצהיר כלהלן, בו שליטה שלעירייה תאגידאו /ו העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל
  

  :מאלה אחד על נמנה אינני  .א
  
  .ה מועצת העיר בית שמש/של חבר) אח או אחות, בן או בת, הורה, זוגבן ( משפחה קרוב ).1(

  
  .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר ).2(
  
 .בית שמשבן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית  ).3(

  
לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים ) 2( –  )1(תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  ).4(

לעיל מנהל או עובד אחראי ) 2( –ו ) 1(ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה . בהונו או ברווחיו
 . בתאגיד

  
נני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה ה  .ב

לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה ' בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א
וכן ידוע , לעיל' לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א

במקרה של כריתת , לילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודהלי כי בנוסף לסנקציה הפ
ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על , חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל

פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 
  .בלהשקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקי

  
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף   .ג

  .ד עם קרות השינוימתחייב להודיע על כך לעירייה מי הנני, לעיל' א
  
  
  
  
  
  
  
  

_________                                                                                   ________________  
  מציעחתימה וחותמת ה                                                                                          תאריך  
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

 19/15' מכרז מס
  )5('מסמך א
ח על "אישור רו

  מחזור הכנסות
  

  לכבוד 
  )המשתתף(______________________ 

  
  2013-2011ממוצע בשנים אישור על מחזור כספי : הנדון 

   
  :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן

  
 . _________הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת  .א

 
וליום ____ או לחילופין ליום(______ סקורים של חברתכם ליום /הדוחות הכספיים המבוקרים  .ב

 .על ידי משרדנו) אמהבהת(נסקרו /בוקרו)  1) (____
  

 :לחילופין
בוקרו על ידי רואי ______  ) 1(ימים /סקורים של חברתכם ליום/הדוחות הכספיים המבוקרים

  . חשבון אחרים
 
) 1(ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/חוות הדעת  .ג

תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח או הפניית /אינה כוללת כל הסתייגות ו_________ 
 ).2(האחיד 

  
 :לחילופין

ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ חוות הדעת 
כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט _________ ) 1(

  .להלן' בסעיף ד
  

 :לחילופין
) 1(ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ חוות הדעת 

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט _________ 
 .להלן' בסעיף ד

  
המחזור _________ ) 1(ימים /סקורים ליום/בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  .ד

שווה /הינו גבוה מ  2013, 2012, 2011בשנים של חברתכם צע הממוהכספי 
  .₪_______ _________________ל

  
  , בכבוד רב  

  
___________________

    
  רואי חשבון  
 

 .יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז .1
, 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 .אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד יראו
  
  : הערות
 אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע 

  . 2009אוגוסט  –בישראל 
 ח"יודפס על נייר לוגו של משרד הרו .    
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  19/15' מכרז מס
  )6('מסמך א

תצהיר היעדר 
  הרשעות

  
  
  

  היעדר הרשעות בפלילים  תצהיר על 
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________. ז.ת ____________מ "אני הח
  : ה בזה כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/צפוי

  
שהוא הגוף המבקש ") המציע" –להלן (_______________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 -  להלן( 1519/' מסבעקבות פרסום מכרז ) "העירייה: "להלן( עיריית בית שמשלהתקשר עם 
  .ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. ")המכרז"

או /למציע  ו, השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז 10-אין בהנני מצהיר בזאת כי  .2
הרשעות פליליות הנוגעות למירמה או אלימות או אשר , או מי ממנהלי המציע/מציע ומי מבעלי ה

 . נקבע על ידי בית המשפט כי אלו עבירות שיש עימן קלון

  .אני מתחייב להודיע מיד לעירייה על הרשעה כאמור גם במהלך ביצוע העבודות .3

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

  
                ____________________  
  חתימת המצהיר                         

  
  

אשר , _________. ר.ד מ"עו, _______________, הופיע בפני, ________כי ביום , הריני לאשר
ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי, ' ____________גב/מר, ____________משרדי ברחוב 

אישר נכונות תצהירו , לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
  .דלעיל וחתם עליו בפני

                  ____________________  
  חתימת עורך הדין                   
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  ' מסמך ב

  הצהרת והצעת הקבלן

  

 את, וסביבותיו האתר את בדקתי, או נשוא העבודות/עבודות וה באתר שביקרתי לאחר  .1

או העבודות נשוא /ו עבודותה לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם

 לעבודה המיועד השטח את או מיקום העבודות/עבודות וה לאתר הגישה דרכי את בחנתי, המכרז

, ב"וכיו התיעול, הביוב, הטלפון, החשמל קווי, המים נורותיצ מקום את, החומרים ולאחסנת

  ;האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים הסמוכים המבנים

 על להשפיע העלולות האחרות והאפשרויות הסיכויים לגבי הידיעות כל את שהשגתי לאחר 2.

  ;אלה תנאים ידיעת לאי בקשר כלשהן בטענות לבוא אוכל שלא ושוכנעתי, הצעתי

 של במשרדו המוצגות המוצרים של הדוגמאות, המפרטים, התוכניות את ובדקתי שעיינתי לאחר  .3

 שפורטו האחרים המסמכים וכל והמחירים הכמויות רשימת את - כאלה היו אם - ,המהנדס

  ;ממנו נפרד בלתי חלק ושמהווים בהסכם

 לי ידוע ואולם, כאלה היו אם, העבודה לצורך שנעשו והסקרים חות"והד בכל שעיינתי לאחר  .4

 לבצע, עלי המוטלת מהחובה אותי יפטרו ולא בלבד לאינפורמציה הם אלה וסקרים חות"שדו

 והסקרים חות”הדו לשלמות אחריות או חבות מכל משוחרר יהיה בעצמו והמזמין בדיקות בעצמי

  ;ל"הנ

 והמחירים התעריפים לרבות, שבהצעתי ההסכם ששכר למסקנה והגעתי שבדקתי לאחר  .5

 תמורה ומהווה דעתי את מניח, הראשי הקבלן אחוזי ולרבות והמחירים הכמויות שברשימת

  ;זה הסכם נשוא יהתחייבויותי לכל והוגנת שלמה, מלאה

עבודות נשוא ה לביצוע, המזמין ידי על שנקבעו המועדים פירוט את ובדקתי שקראתי לאחר  .6

  ;בהם לעמוד מוכן ואהיה המכרז

 תהיו וכי לכם שתינתן אחרת הצעה כל או הצעתי את לדחות זכותכם כי לידיעתי שהובא לאחר  .7

 גם, לכם הנראית ההצעה לבעל, בחלקן או במלואן, בכלל אם, העבודות ביצוע את למסור רשאים

 ממציע יותר בין המכרז נשוא העבודות את לפצל רשאים הנכם כי וכן, ביותר הזולה אינה זו אם

  ;אחד

 שומרים אתם וכי כלשהי בדרך אתכם לחייב כדי זו בהצעתי באמור שאין לידיעתי שהובא לאחר  .8

, תהוראו אותן רק וכי ההסכם ובמסמכי בהצעה שינויים עת בכל להכניס זכותכם את לעצמכם

  ;אתכם יחייבו, נויינב) בכלל אם( וייחתם שיערך בהסכם ייכללו אשר והצהרות הסכמים

 האמור כל לרבות, הצעתי אותי מחייבת, זאת הצעה על חתימתי מיום כי בזאת מצהיר הנני  .9

 במשך, פרטיה כל על, בתוקפה עומדת והיא, עבודות נשוא המכרזה לביצוע התנאים במסמכי

 י"עפ לדרישה בהתאם ואפעל למסירתה האחרון מהתאריך ימים 90 - מ פחות לא של תקופה

 .עבודות נשוא המכרזה לביצוע התנאים מסמכי הוראות

  :מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם  .10

  .המזמין ידי על זאת לעשות שאדרש בתאריך ההסכם על תום  . א  

 .העבודה התחלת לצו בהתאם ממני שיידרש בתאריך ייעבודות בביצוע להתחיל  . ב  
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 של רכושו הם, ההצעה קבלת לצורך לידי שנמסרו המסמכים שכל לי ידוע כי בזאת מאשר הנני  .11

 קבלת עם מיד, הצעתי את הגשתי לא אם ובין הגשתי אם יןב, למזמין להחזירם ועלי המזמין

 .כן לעשות אדרש בו אחר מועד בכל או, עבודות נשוא המכרזה לביצוע נבחרתי שלא הידיעה

 משרדית הבין הוועדה בהוצאת הכלליים המפרטים ברשותי נמצאים כי בזאת מצהיר הנני  .12

 אני וכי האחרונה המעודכנת במהדורתם, ומחשובם לבניה חוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה

 הכלליים המפרטים לדרישות בהתאםאו העבודות נשוא המכרז /ו עבודותה את לבצע מתחייב

 .ההסכם ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים ויתר

  .בכתב הכמויות נפרדב סעיף כל על ככזו החלה תחושבהצעתי   .13

 הקבלן אחוזי וכן, בהצעתי, והמחירים הכמויות ברשימת הכלולים היחידה מחירי כי מאשר הנני 14.

 ובין הכלליות בין, המיוחדות בין, ההוצאות כל את כוללים םוה, ישתנו לא, סופיים הינם, הראשי

 המסמכים לדרישות בהתאם, עבודות נשוא המכרזה בביצוע הכרוכות, וסוג מין מכל, , האחרות

 בשל טענה או תביעה שום אציג לא וכי לפיהן הקבלן התחייבויות ולביצוע זו להצעתנו המצורפים

 של או להסכם הקשורים מהמסמכים אחד כל של או ההסכם תנאי של ידיעה אי או, הבנה אי

 .ההצעה מסמכי

 .במסמכי המכרזאת כל האישורים הנדרשים כמפורט  בזה ממציא הנני   .15

 שהועברו המסמכים יתר לכ מהווים שייחתם בהסכם זאת מהצעתי נפרד בלתי שחלק לי ידוע  .16

  .מצורפים והינם עליהם שחתמתי, לידי

, ההצעה קבלת לצורך לידי שנמסרו המצורפים המסמכים ועל זאת הצעתי על שחתימתי לי ידוע  .17

 וקבלתם בדיקתם, המסמכים קריאת את המאשרת חתימה אלא, ההסכם על חתימה מהווה אינה

 .סייג ללא

 לאחר ורק אך תוקף יקבל, תתקבל הצעתי אם, עמי שייחתם מסמכיו על הסופי שההסכם לי ידוע  .18

 .המזמין חתימת

מסמך (להסכם ) 'נספח ג(ציעים לבצע את העבודות במחירי כתב הכמויות אנו מכל אלו  לאחר  .19

: ובמילים(________ %של ) אשר תחול על כל פריט בכתב הכמויות(בהנחה כוללת וגורפת ) 'ג

  ).אחוזים________________________________________ 

  

 ניתן, שלילי הנחה שיעור להציע ניתן לא. הכמויות שבכתב המירביים למחירים הנחה שיעור הינה ההצעה

 .0% של הנחה שיעור להציע

 לשתי מעבר הצעה הוגשה. עשרוניות נקודות 2 עד יהיו הספרות לאחר כאשר בספרות יהא ההנחה שיעור

  העשרוניות הנקודות שתי רק מקרה בכל בחשבון ילקחו עשרוניות נקודות

 אינה העירייה, )אומדן( בלבד משוערות כמויות הינן והמחירים הכמויות בכתב המופיעים הכמויות כי מודגש

  .כמויות של בפועל ביצוע פי על יהא התשלום, מהסעיפים באיזה כמויות של מינימום לביצוע מתחייבת

 

  ___________________________ :וחתימתו הקבלן שם

 

  _____________________________ :מורשה עוסק 'מס

 

 ______________________ :הקבלנים בפנקס רשום 'מס
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  ' מסמך ג

  הסכם

  

  2015_______    לחודש ________ ביום __________-שנערך ונחתם ב

  

  בין

  עיריית  בית שמש

  ")המזמין"או " העירייה": להלן(

  מצד אחד

  

  לבין

  

__________________________  

_________________________  

  ")הקבלן: "להלן(

  

  21צ .מבנים בשני בתי ספר בב/של הרחבת כיתותמעוניינת בביצוע עבודות  והעירייה    הואיל
  ;)"העבודות: "להלן(בהתאם להוראות הסכם זה  

  
והקבלן הגיש ") המכרז: "להלן(לביצוע העבודות  19/15' פרסמה את מכרז מס והעירייה    והואיל

  ;למכרזאת הצעתו 
  

בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו , העירייהוועדת המכרזים של     והואיל
 העירעל הקבלן כזוכה במכרז וראש  העירלראש ____________ המליצה ביום , במכרז

  .את המלצת וועדת המכרזים הכל בתנאי הסכם זה____________ אישר ביום 
    

  

  הצדדיםלפיכך ובתמורה להתחייבות 

  בהסכם זה הוסכם והותנה ביניהם

  

  .המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמין לבצע את  .2

 .באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זהעבודות ה

 .סכם זההמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מה .3

  .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א

  .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב

  .כתב כמויות –' נספח ג

  .מפרט טכני מיוחד –' 1נספח ד

  .הנחיות כיבוי אש ובטיחות – 2'נספח ד

  .הנחיות משרד החינוך לבינוי או הרחבת מבני חינוך – 3'נספח ד
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  .תיק תוכניות –' נספח ה

יאושר על ידי , יוכן על ידי הזוכה במכרז(לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'נספח ו

  ).העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם

  .נספח בטיחות בעבודה –' נספח ז

  .הוראות מחוק עבודת הנוער –' נספח ח

, והשיכון בינויהמפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד ה לכ -

 מסמכי את יחד  הוויםהמסמכים דלעיל  מ כל. ל"ולצה הביטחון למשרד משותפות ועדות בהוצאת או

 .מצורפים שאינם ובין מצורפים שהם בין החוזה

ניתנים  , קבלןחוזה זה ואינם ברשותו של  ה/שלא  צורפו  למכרז , לעיל  המצוינים הכלליים מפרטיםה  -

 .עבודות פיתוח« בינוי מפרט« בינוי«מידע לספק    www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

   

  המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל ולבצע   .א  .4

 הכל לשביעות רצונו –במועדים ועל פי יתר הוראות מסמכי ההסכם , עבודותאת ה

  .המלאה של המזמין

מתחייב המזמין לשלם לקבלן את , כאמור לעיל, על ידי הקבלן עבודותתמורת ביצוע ה  .ב

  .כמוסכם וכמוגדר בהסכם זה, שכר ההסכם

  

  :הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כדלקמן      .5

  

  ____________________  :כתובת המזמין

  

  ____________________  :כתובת הקבלן

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

____________________      ______________________  

  הקבלן            המזמין  
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  עבודותתנאי ההסכם לביצוע ה 

  תוכן עניינים

  

  כללי –' פרק א

  

  הגדרות   - 1סעיף 

  פרשנות   - 2סעיף 

  .המהנדס והמפקח, תפקידיהם וסמכויותיהם של המתכנן   - 3סעיף 

  ניהול יומן  - 4סעיף 

  הסבת ההסכם והמחאת זכות  - 5סעיף 

  קבלני משנה ועובדים אחרים  - 6סעיף 

  מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תוכניות  - 7סעיף 

  מפקחבאורח מקצועי לשביעות רצון ה עבודותביצוע ה   - 8סעיף 

  ערבות לקיום ההסכם  - 9סעיף 

  מסירת הודעות  -  10סעיף 

  ביול ההסכם  -  11סעיף 

  

  הכנות לביצוע –' ב פרק

  עבודותביקור באתר ה, בדיקות מוקדמות  -  12סעיף   

  בדיקת מסמכים   -13סעיף   

  לוח זמנים ודרכי ביצוע   -  14סעיף   

  סימון ומדידות    -  15סעיף   

  

  נזיקין וביטוח, השגחה –' פרק ג

  השגחה מטעם הקבלן   -  16סעיף   

    הרחקת עובדים   -  17סעיף   

  תאורה ושאר אמצעי זהירות, תמרורי אזהרה, גידור, שמירה   -  18סעיף   

  שמירה על הוראות חוק ובטיחות   -  19סעיף   

  עבודותנזיקין ל   -  20סעיף   

  נזיקין לגוף או לרכוש   -  21סעיף   

  נזיקין לעובדים   -  22סעיף   

  שחרור מאחריות   -  23סעיף   

  ביטוח   -  24סעיף   

  או המתכנן/פיקוח על המהנדס ו   - 25סעיף    

  

  התחייבויות כלליות -'פרק ד

  עבודותהזכות לגישה לאתר ול   -  26סעיף   

  פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם שלא נשים   -  27סעיף   

  ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש   -  28סעיף   
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  מניעת הפרעות לתנועה   -  29סעיף   

  מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  -  30סעיף   

  עבודותניקוי אתר ה   -  31סעיף   

  

  עובדים –' פרק ה  

  אדם על ידי הקבלן - אספקת כח   -  32סעיף   

  תנאי העבודה ורווחת העובדים, אדם  - אספקת כח   -  33סעיף   

  

  ציוד חומרים ומלאכה –' פרק ו  

  מתקנים וחומרים, אספקת ציוד   – 34סעיף   

  בדיקות ומדגמים, טיב החומרים והמוצרים   – 35סעיף   

  שנועדו ל היות מכוסים עבודותבדיקת חלקי ה   -  36סעיף   

  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה   -  37סעיף   

  

  )מהלכה והארכתה, התחלת העבודה( עבודותמהלך ביצוע ה –' פרק ז  

  עבודותמועד התחלת ביצוע ה   -  38סעיף   

  לרשות הקבלן עבודותהעמדת אתר ה   -  39סעיף   

  עבודותה מועד השלמת  -  40סעיף   

  עבודותארכה להשלמת ה   -  41סעיף   

  עבודותקצב ביצעו ה   -  42סעיף   

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים   -  43סעיף   

  עבודותהפסקת ביצוע ה  -  44סעיף   

  שימוש או שימוש בזכויות   -  45סעיף   

  

  בדק ותיקונים, השלמה –' פרק ח  

  תעודת השלמה   -  46סעיף   

  בדק ותיקונים  -  47סעיף   

  פגמים וחקירת סיבותיהם   -  48סעיף   

  י אחרים על חשבון הקבלן"תיקונים ע   -  49סעיף   

  

  שינויים תוספות והפחתות –' פרק ט  

  שינויים   -  50סעיף   

  היקף השינויים   -  51סעיף   

  הערכת שינויים   -  52סעיף   

  תביעות הקבלן   -  53סעיף   

  

  מדידות –' פרק י  

  מדידת הכמויות  -  54סעיף   

  סכומים משוערים   -  55סעיף   
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  תשלומים –' פרק יא  

  חשבונות ביניים   -  56סעיף   

  חשבון סופי   -  57סעיף   

  ערבות בדק  -  58סעיף   

  תשלומי התייקרות   -  59סעיף   

  

  או אי המשכת ביצועו עבודותסיום ה –' פרק יב  

  עבודותתעודה על ביצוע ה   -  60סעיף   

  במקרים מסויימים, עבודותיד הקבלן מאתר הסילוק   – 61סעיף   

  עבודותאי אפשרות להמשיך בביצוע ה   -  62סעיף   

  מס ערך מוסף   -  63סעיף   
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  כללי –' פרק א

  

  הגדרות

  , כרשום בצידם, יהיה פירושם של המונחים שלהלן, בהסכם כפי הוא מוגדר להלן  )1(  .1

  .פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגופו של עניין    

  לרבות כל אדם המורשה ובכתב על ידו לפועל בשמו לצורך     "המזמין"  )א(  

  .הסכם זה          

  או , או מומחה, או יועץ אחר, או כל מתכנן, עבודותאדריכל ה    "המתכנן"  )ב(

אדם או גוף שעל מינויו כמתכנן לעניין ההסכם יודיע המזמין לקבלן   

  .בכתב

או גוף אדם מ או כל "החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש בע    "המפקח)"ג(

  לפקח על  החברה הכלכלית שהתמנה על ידי

  .או כל חלק ממנו עבודותביצוע ה        

  לרבות כל קבלן , ומורשיו המוסמכים, לרבות נציגיו של הקבלן    "הקבלן"  )ד(

  .או כל חלק ממנו עבודותמשנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע ה        

  .כהגדרתו במבוא להסכם    "עבודותה"  )ה(

  , עבודותיבוצע ה, או מעליהם, דרכם מתחם, המקרקעין אשר בהם  "עבודותאתר ה"  )ו(

לרבות כל מקרקעין אחרים שיועברו לרשותו של הקבלן לצורך 

  . ההסכם

  .בהתאם להוראות ההסכם, בדקו וביצעו, לרבות השלמתו  "עבודותביצוע ה) "ז(

כח , לרבות אספקת החומרים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, בין קבוע ובין ארעי, המכונות וכל דבר אחר, הציוד, הכלים, האדם

בהתאם , ארעי עבודותאו ביצוע של כל , עבודותהנחוץ לשם ביצוע ה

  .להוראות ההסכם

  או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוע או בקשר  עבודותכל   "ארעי עבודות"  )ח(

  .עבודותלביצועו של ה        

  המהווה חלק בלתי נפרד ממנו , ניות המצורפות להסכם זההתוכ    "תוכניות"  )ט(

או תוספת בתוכנית כזאת /לרבות כל שינוי ו, או שתצורפנה להסכם/ו

או המהנדס /או בכל תוכנית חלופית שאושרו בכתב על ידי המתכנן ו/ו

וכן כל תוכנית , או על ידי המפקח לעניין הסכם זה/או בא כוחו ו

ושתאושר בכתב על ידי המתכנן  בודותעאחרת שתסופק בזמן ביצוע ה

או על ידי המפקח לעניין הסכם זה מזמן /או המהנדס או בא כוחו ו/ו

   . לזמן

  המהווים , והמסמכים הרצופים אליו עבודותהסכם זה לביצוע ה    "ההסכם"  )י(

  .חלק בלתי נפרד ממנו        

כל תוספת  לרבות, הסכום הנקוב בהסכם כתמורה לביצוע ההסכם  "שכר ההסכם) "יא( 

ולמעט כל הפחתה , שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

  .בהתאם להוראות ההסכם, שתופחת מהסכום הנקוב

  אם במפורש ואם על ידי , כל סכום שנקבע במסמכי הסכם זה    "ערבות) "יב(
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כולם או , כבטוחה לקיום בוראות ההסכם, קביעת אחוז מסוים

  .על ידי הקבלן, מקצתן

   

  פרשנות

  

  לצורך פרשנות רואים את . תחול על ההסכם, נוסח חדש, פקודת הפרשנות  )1(  .2

  .ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודת הפרשנות האמורה

  וסעיפי משנה נעשתה אך ורק , סעיפים, פרקים, החלוקה של ההסכם למסמכים  )2(  

עיף לנוחיות המזמין ושום דבר בחלוקה זאת לא יפגע בדרך הפרשנות הרגילה לפי ס

  .אשר יחולו על ההסכם, ההגדרות וכללי הפרשנות

  הוראות המפרט הכללי תשמשנה לצורך פירוט והסדרת עניינים אשר לא הוסדרו   )3(  

  .בהסכם או במסמך אחר הנספח לו

 'הנספח , מהווים השלמה לתוכניות 'ד יונספח' גנספח המפרטים המצורפים במסגרת   )4(

ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא ביטוי נוסף במפרטים או ברשימת 

  ).'גנספח (הכמויות והמחירים 

  בין הוראות כלשהן  –או דו משמעות /או אי התאמה ו, בכל מקרה של סתירה  )5(  

או בין המסמכים עצמם לבין /במסמך זה או בין המסמך גופו לבין אחד ממסמכיו ו

  :המסמכים לפי סדר העדיפויות כמפורט להלן יפורשו, עצמם

גמר המפרט הטכני על התוכניות ואלה תגברנה  –בנושאים טכניים ונוהלי עבודה  )1(

  .הוראות ההסכםעל 

: תגברנה הוראות המסמכים הבאים לפי הסדר הבא –בנושאים משפטיים ואחרים  )2(

  .'גנספח  –כתב הכמויות  'ד ינספח –תנאים מיוחדים , הסכם

, ההסכם או נספחיובין הוראה אחת מהוראות , או אי התאמה, בלן סתירהגילה הק )6(

יפנה , או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של חלק ממנו, לאחרת

בדבר , לרבות תוכניות לפי הצורך, הקבלן בכתב למהנדס והמהנדס יתן הוראות בכתב

  .הפירוש שיש לנהוג בו
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  המהנדס והמפקח, המתכנןתפקידיהם וסמכויותיהם של 

  

  בידי המתכנן האחריות והסמכות העליונה והדעה הסופית בכל הקשור לתוכניות   )1(  .3

או לשינויים בהם ולמתן אישורים לגבי העבודות שיבצע /ו עבודותהמשמשות לביצוע ה

  .על כל חלקיהן ושלביהן לתכנון, הקבלן

      

  .עבודותלפקוח עליון על ביצוע הבידי המתכנן נתונה האחריות והסמכות העליונה     

  

ובכל מקום אחר בו  עבודותלשם מילוי תפקידו יהיה המתכנן רשאי לבקר באתר ה

את טיב , עבודותולבדוק את ביצוע ה עבודותמבוצעות עבודות הקשורות לביצוע ה

  .עבודותהחומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע ה

    

  .לקבלן יימסרו על ידו כמוגדר בהסכם הוראות המתכנן    

  

  .או בא כוחו/ו מתכנןלרבות ה –כל מקום  בסעיף זה שמצוין בו מפקח     

  יהיה הוא רשאי לבדוק את , בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי הסכם זה  )2(

להשגיח על הביצוע וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם , עבודותביצוע ה

כן רשאי המפקח לבדוק אם . עבודותשנעשית על ידי הקבלן בביצוע הוטיב העבודה 

  .את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא, הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם

וכן בכל בית מלאכה ובכל  עבודותהקבלן חייב לאפשר למפקח לבקר בכל עת באתר ה )3(

, עבודותל הלשם הוצאה לפועל ש, מקום אחר בו נעשית עבודה על ידי הקבלן או עבורו

של טיב החומרים ושל קצב , של טיב העבודה, וזאת לצורך ביקורת של העבודה

  .לפי שיקול דעתו, ולצורך כל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון, הביצוע

, המפקח רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה על ידי הקבלן או עבורו )4(

תחשב , במקום ביצוע העבודהאו לאחראי מטעמו , והודעת המפקח בנדון לקבלן

כל חומר , או בעזרת מישהו אחר, המפקח רשאי לבדוק ולבחון בעצמו. כמספקת

 .עבודותשמשתמשים בו לביצוע ה

או כל חלק מהן שלא , או המלאכות, היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות )5(

קבלן על להעמיד את , אך לא חייב, יהיה המפקח רשאי, בהתאם להוראות הסכם זה

בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהן שלא , כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות

להעמיד את הקבלן על , אך לא חייב, יהיה המפקח רשאי, בהתאם להוראות הסכם זה 

בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהאמצעים , כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות

, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות המפקח , מצבשעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את ה

 .במלואן ובמועדן

מלאכה או , אישורם של עבודה - וכן רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי )6(

 .חומרים

או השימוש באותם , המלאכה, יפסיק הקבלן את אותה עבודה, ל"ניתנה הודעה כנ

 .כוחו-עד קבלת החלטתו של המהנדס או בא, החומרים
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על החלטתו לקבוע , עבודותרשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלבשל ביצוע ההמפקח  )7(

והקבלן יהיה חייב , לגבי העבודות האחרות, עדיפות של על עבודה שהיא או חלק ממנה

וזאת בין אם , לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע על ידי המפקח

 .קבע כללדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נסנקבע מראש 

, המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו )8(

, המוטלות עליו על פי ההסכם וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כלשהי

או , או לתשלום מיוחד שאינו כלול בהסכם, עבודותהעלולה לגרום ולאיחור בגמר ה

על ידי , בכתב, ל אם כן הוסמך לכךא, עבודותלהורות על שינויים כלשהם בביצוע ה

 .המהנדס או בא כוחו

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במינוי מפקח כדי לשחרר או להשפיע בדרך כלשהי על  )9(

אינם אלא , מחוייבות הקבלן על פי הסכם זה וכי זכויות המזמין בכל הנוגע לפיקוח

 .בגדר חובה על הקבלן בלבד ואינה מטילה חבות כלשהי על המזמין

אשר סמכותו תהא ") מפקח המים והביוב("לעבודות מים וביוב ימונה מפקח נפרד  )10(

במקרה של חילוקי דעות . מקבילה לסמכות המפקח בכל הנוגע לעבודות המים והביוב

מקצועיים בנוגע לעבודות המים והביוב  בין המפקח והמתכנן לבין מפקח המים 

 . והביוב יכריע מפקח המים והביוב

  

  ניהול יומן

  

  פרטים , מדי יום ביומו, וירשום בו") היומן"להלן (המפקח ינהל יומן עבודה   )1(  .4

  .עבודותאת המצב העובדתי במהלך ביצוע ה, לדעתו, המשקפים

תיאור העבודה מספר העובדים : בין היתר יכלול היומן את המפרטים הבאים

, של העובדיםמקצועם , עבודותהשימוש הנעשה בביצוע ה, עבודותהמועסקים בביצוע ה

תנאי , השימוש הנעשה בציוד המכני, עבודותהציוד המכני המבוא והמוצא מאתר ה

, הוראות, עבודותהתקדמות בביצוע ה, עבודותתקלות והפרעות בביצוע ה, מזג האויר

  .או המהנדס הקבלן/הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו

בהעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן )2(

או המהנדס /הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו, רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות

  .הקבלן

בהיעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן )3(

 .רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות לקבלן באופן ישיר

ואת הסתייגותו  ודותעבהקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע ה )4(

 . אולם רישומים אלו לא יחייבו את המזמין, המנומקת כאמור

כנדרש בסעיף , לא רשם הקבלן את ההסתייגות המנומקת כאמור או לא חתם על היומן )5(

רואים אותו כאילו קיבל לידיו העתק מהיומן ואישר את נכונות הפרטים , לעיל) 2(קטן 

ו הסתייגות כלשהי לגבי הפרטים הרשומים הרשומים בו וייחשב הדבר כאילו אין ל

 .ביומן
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, לעיל) 4(פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא קטן , רישומים ביומן )6(

, כשלעצמם, אולם לא ישמשו, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם

 .עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם

  הסבת ההסכם והמחאת זכות

  

  או לשעבד לאחר את /או להמחות ו/או להעביר ו/אין הקבלן רשאי להסב ו  )1(  .5

או כל טובת הנאה או חובה על פיו וכין אין הוא רשאי , או כל חלק ממנו, ההסכם כולו

אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכל , להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם

  .מאת המזמין, בכתב

וכן יהא , י שיקול דעתו הבלעדי"ו לסרב לתתה עפהמזמין יהיה רשאי לתת הסכמתו א

  .י שיקול דעתו"עפ, רשאי להתנות מתן הסכמתו בתנאים

אלא , כולו או מקצתו, עבודותאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של ה )2(

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה , ואולם העסקת עובדים, בהסכמת המזמין בכתב

משום מסירת ביצוע של , אין בה כשלעצמה, העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור

  .או כל חלק ממנו לאחר, עבודותה

אין ההסכמה האמורה , בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, נתן המזמין את הסכמתו )3(

והקבלן ישא באחריות מלאה , פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבותיו לפי ההסכם

 .וחם ועובדיהםבאי כ, עבודותלכל מעשה או אי מעשה של מבצעי ה

  

 קבלני משנה ועובדים אחרים

  

  יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודות , לעיל 5מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .6

  :מסוימות מתוך העבודות הכלולות בהסכם לקבלן או לקבלני משנה בתנאים המפורטים להלן

  כתב של מראש וב, י הקבלן תהא טעונה אישור"העסקת כל קבלן משנה ע  ) 1(  

  .או בא כוחו מזמיןה

לא , על הקבלן לקבלן משנה, )גם לאחר אישור המזמין(מסירתה של עבודה כלשהי  )2(

, תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריות ומחובה כלשהי מחובותיו על פי ההסכם

המגרעות והנזקים , ההשמטות, השגיאות, והוא בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות

ודינם יהיה כאילו , או שנגרמו מחמת עבודתו או רשלנותו/ו שנעשו על ידי קבלן המשנה

  .נעשו על ידי הקבלן עצמו

יתנהל באמצעות , כל משא ומתן בקשר עם העבודות המבוצעות על ידי קבלן המשנה )3(

 .הקבלן בלבד

או למהנדס בקשר /או למפקח ו/ההנחיות וההערות שתהיינה למתכנן ו, ההוראות  )4(

וזה יהא אחראי להעבירן לקבלן , תמסרנה לקבלן, הי קבלן המשנ"לביצוע העבודה ע

 .המשנה ולדאוג לביצוען וליישומן

או המהנדס ליתן הוראותיהם ישירות /או המפקח ו/יוכל המתכנן ו, יחד עם זאת

המפקח על עבודות המים , ואולם. כל אימת שימצאו לנכון לעשות כן, לקבלן המשנה
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או /למים וביוב תוך יידוע המתכנן ו והביוב ייתן הוראותיו ישירות לקבלן המשנה

 . או המהנדס לפי הענין/המפקח ו
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  מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תוכניות

  

  שלושה העתקים מכל אחת מהתוכניות והמפרטים יימסרו לקבלן על ידי   ) 1(  .7

עם . יוכן על חשבון הקבלן, כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן. ללא תשלום, פקחהמ

המפרטים ושאר מסמכי , את כל התוכניות פקחיחזיר הקבלן למ, עבודותהשלמת ה

או שהוכנו , ובין שהכין אותן בעצמו פקחבין שהומצאו לו על ידי המ, ההסכם שברשותו

  .על ידי אדם אחר

או שימסרו לקבלן בקשר , המפרטים ושאר המסמכים המצורפים להסכם, התוכניות )2(

והקבלן יהיה רשאי , הבלעדי של המזמין הינם רכושו, עבודותעם ההסכם וביצוע ה

נאסר על הקבלן . בלבד עבודותלהחזיק בהם רק למשך תקופת ההסכם ולצורך ביצוע ה

שאין להם , להשתמש במסמכים אלה לכל מטרה אחרת או למסור את תוכנם לאחרים

  .עבודותקשר ישיר לביצוע ה

די הקבלן באתר יוחזקו על י, העתקים מעודכנים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם )3(

יהיו רשאים לבדוק , והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זאת עבודותה

 .בכל שעה מתקבלת על הדעת, ולהשתמש בהם

, הוראות נוספות, עבודותתוך כדי ביצוע ה, המזמין רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן )4(

 עבודותת הובאורים לפי הצורך והקבלן מתחייב לבצע א, לרבות תוכניות נוספות

 .תוכניות ובאורים, בהתאם לאותן הוראות

תוך כדי ביצוע , מזמן לזמן, המפקח והמהנדס רשאים להמציא לקבלן, המתכנן )5(

 .עבודותולתת לו הוראות לפי הצורך לביצוע ה, תוכניות, עבודותה

) 5(, )4(7ק "י ס"או ההוראות עפ/לעיל ו) 6(2ק "שניתנו בהתאם לס פקחהוראות המ )6(

' ק זה כדי לפגוע באמור בפרק ט"אולם אין באמור בס, בות את הקבלןמחיי, לעיל

  . להלן

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות  )7(

וחלק מן התוכניות טרם הוכנו ויש לצרפן , עבודותהמתעוררות תוך מהלך ביצוע ה

בין הצדדים שכל הוסכם מראש , להסכם בעתיד על מנת שתהיינה חלק מן ההסכם

או המתכנן וכל , או בא כוחו פקחשאלה כזאת תיפטר בעת מהלך העבודה על ידי המ

בתנאי שפרטים אלה , הוראה שתינתן על ידם תחשב כאילו פורטה בהסכם זה מראש

 .בתוכניות ובמפרטים, כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה

כרוכים באופן , ים מסויימיםבאם תוכניות כאלה או פרט, או בא כוחו מפקחהחלטת ה

תהיה סופית , או לא, בתוכניות ובמפרטים, הגיוני בעבודות הנזכרות בתיאור העבודה

  .ותחייב את הצדדים

, מובהר בזה כי שכר ההסכם מגלם בתוכו את האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו

  . או תשלום נוסף בקשר לכך/והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו
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  זמיןבאורח מקצועי לשביעות רצון המ עבודותה ביצוע

  

  לשביעות רצונם , במקצועיות, בהתאם להסכם עבודותהקבלן יבצע את ה  )1(  .8

וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של , המתכנן או בא כוחוו המזמין המלאה של

ובין שאינן  עבודותבין שהן מפורטות בתנאי ההסכם לביצוע ה, המפקח או בא כוחו

  .מפורטות בו

או שקיים , או בתקנות/מוסדר בחוק ו, או שכל דבר הכרוך בהן, עבודות שביצוען )2(

, תבוצענה בהתאם לחוק, או הוראות מטעם רשויות מוסמכות /לגביהן תקן ישראלי ו

 .לתקנים ולהוראות אלה, לתקנות

אישור , י דרישתם"או לבא כוחו עפ זמיןהקבלן מתחייב בזה להמציא למפקח או למ )3(

, אודות התאמת העבודות לחוק, מטעם מכון התקנים או הרשויות המוסמכות

וכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת אותו אישור , לתקנים ולהוראות הרשויות, לתקנות

 .יחול על הקבלן

  

  ערבות לקיום ההסכם

  

  ולהבטחת , לן או מקצתןכו, טחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ההסכםבלה  ) 1(  .9

, והשלמתו על פי כל דין ימציא הקבלן למזמין עם חתימת ההסכם עבודותביצוע ה

למשך כל   ₪ 750,000בסך של , ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק שיסכים לו המזמין

הערבות . 'כנספח אכפי שנקבע בהסכם ובנוסח המצורף  עבודותתקופת ביצוע ה

תשומות הבניה כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה האמורה תהיה צמודה למדד 

כל . עבודותהערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע ה. המדד הבסיסי של ההסכם

  . ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן

  

  .תיחשב תנאי יסודי לעניין הסכם זה, המצאת ערבות כאמור לעיל    

  

שהקבלן יחזיר למזמין את ההפרשים הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך 

  .אם יהיו כאלה, והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים וחשבון הסופי

  

בכל מקרה שהמזמין יממש את הערבות או כל חלק ממנה מתחייב הקבלן להשלים 

באופן מיידי את סכום הערבות כך שבמשך כל תקופת ההסכם לא יפחת מהסכום 

  .דלעיל

  

, יחשב הדבר כהפרת הסכם זה והמזמין יהיה רשאי, חוייבויותיו דלעיללא מילא את מ  

  .מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו לממש את הערבות הבנקאית
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  יהיה המזמין רשאי לגבות את סכום , הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו  )2(  

  .מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגבייתו, הערבות

  , יהפוך לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין, על ידי המזמין סכום הערבות שנגבה  )3(  

בטענות כלשהן בקשר  פקחמבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין או המ

  .ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיו של המזמין שיש לו לפי ההסכם, לכך

  בון הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם והגיש הקבלן חש  )4(  

יבוצע התשלום בגין , לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם

של סעיף ) 1(את הערבות אמור בסעיף קטן  מפקחהחשבון רק לאחר שימציא הקבלן ל

  .זה

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום , איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל  )5(

והתשלום , איחר הקבלן בהמצאת הערבותאותו פרק זמן שבו , החשבון על פי ההסכם

  .או ריבית כלשהי/לא ישא הפרשי הצמדה ו, בפרק הזמן הנוסף כאמור

  הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבויות המוצאות לפי   )א(  )6(  

תהיינה  עבודותהוראות הסכם זה וזאת באופן שלמשך על תקופת ביצוע ה

  .וסכם משכר ההסכםבמלוא השיעור המ, הערבויות בתוקף

יהיה , לעיל ) 'א(לא האריך הקבלן את הערבויות בהתאם לאמור בסעיף קטן   )ב(

מבלי לגרוע מכל , כולן או מקצתן לזכותו, המזמין רשאי לממש את הערבויות

  .יתר תרופות המזמין עקב הפרה

  .חידושן וביולן יחולו על הקבלן, ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבויות )8(

  

  מסירת הודעות

  

  ינתנו במכתב רשום לפי , כל הודעות שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה  .10

  .או ימסרו ביד במשרדו של הצד השני, הכתובות המפורטות בהסכם

  

שעות מזמן מסירתה  72כעבור , דינה כדין ה ודעה שנמסרה ביד, הודעה שנשלחה בדואר רשום

  .בדואר

  .יד עם העברתה, ינה כהודעה שנמסרה בידד, אם ההודעה הועברה באמצעות פקסמיליה

  

  .לעיל 4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 
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  הכנות לביצוע –' פרק ב

  

  עבודותביקור באתר ה, בדיקות מוקדמות

  

וסביבותיו  עבודותאת אתר ה, הקבלן מצהיר כי ביקר ובדק לפני הגשת הצעתו  )1(  .12

 עבודותהעבודות והחומרים הדרושים לביצוע האת כמויות וטיב , את טיב הקרקע, 

את , השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, עבודותובחן את דרכי הגישה לאתר ה

המבנים הקיימים וכל , ב"הביוב וכיו, הטלפון, קווי החשמל, מיקום צנרת המים

המתקנים והסידורים האחרים וכן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים 

ולמד את  עבודותהאחרות העלולות להשפיע על הצעתו ועל ביצוע הוהאפשרויות 

  .שכבות הקרקע וטיבה עבודות

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שלא יקבל תשלום נפרד גם לא לפי מחירי   )2(  

וכל שאר אמצעי הבטיחות הנדרשים למהלך דרכי גישה הסעיפים עבור ביצוע גידור 

בדיקות מעבדה : כ לא יקבל תשלום עבור"כמו, והחזרת המצב לקדמותו העבודה

, בדיקות תת קרקעיות הנדרשות, העתקת מתקנים הנדרשים, הנדרשים בבניינים

  .תקשורת הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, חשמל, ביוב, העתקת קווי מים

  

  בדיקת מסמכים

  

  , את התוכניות, לפני הגשת הצעתו, כי הוא עיין ובדק, הקבלן מצהיר בזאת  ) 1(  .13

, אם יש כאלה, הדוגמאות של המוצרים המוצגות במשרדו של המהנדס, המפרטים

  .רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את ההסכם

  חות וסקרים "להמציא לקבלן דו, אך לא חייב, אם רצונו בכך, המזמין רשאי  )2(  

ולא יפרטו את  אולם אלו יהיו לאינפורמציה בלבד, שנעשו מטעמו לצורך העבודה

 12ובסעיף  12כמתואר בסעיף , הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעמו בדיקות

והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות , של סעיף זה) 1(ובסעיף קטן 

  .חות הסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל"ונכונות הדו

כולל בדיקות האתר , המוקדמותרואים את הקבלן אילו שוכנע על יסוד בדיקותיו   )3(

לרבות התעריפים והמחירים , כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, לעיל 12כמצויין בסעיף 

שלמה והוגנת , מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה, שברשימת הכמויות והמחירים

  .לעל התחייבויותיו לפי ההסכם

  

  לוח זמנים ודרכי ביצוע

  

במועד שיקבע על ידי המהנדס  עבודותמתחייב להתחיל את ביצוע ההקבלן   )א(         )1(      . 14

  .חודשים 10 בתוךולסיים את ביצוע העבודות כולן 

הקבלן יכין לאישור המפקח תוכנית עבודה ולוח זמנים מפורט לביצוע כלל 

כוח אדם הכל בפורמט שיתבקש , מספר כלים, העבודות לרבות שלבי העבודה

  .לעשות כן על ידי המפקח
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  ימציא הקבלן , של סעיף זה) 'א) (1(מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן   )ב(  )2(  

הצעה בכתב , ימים מיום חתימת ההסכם 15, לאישור המהנדס או בא כוחו

לרבות ההסדרים והשיטות אשר , בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים מפורט

, כן ימציא הקבלן למהנדס או בא כוחו. עבודותלפיהם יש בדעתו לבצע את ה

מילואים ופרטים בכתב בקר לדרכי הביצוע ולוח , לפי דרישתו מזמן לזמן

לרבות מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן , הזמנים האמורים

, המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למהנדס או בא כוחו. להשתמש בהם

אינה , ובין שלא אישר אותו, בין שאישר אותו המהנדס או בא כוחו במפורש

  .פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו

ואם אלה  ללוח הזמנים ותוכנית העבודההקבלן רשאי להציע שינויים בקשר   )ג(

ייערך לוח הזמנים המפורט בהתאם , יאושרו על ידי המהנדס או בא כוחו

  .לשינויים שאושרו

  ע לוח ייקב, בסעיף זה) 1(לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כאמור בסעיף קטן   )3(

הוצאות הכנת לוח . זמנים מפורט על ידי המהנדס או בא כוחו אשר יחייב את הקבלן

והקבלן יהא מחוייב לפעול על פי לוח הזמנים שנקבע  זמנים זה יחולו על הקבלן

  .כאמור

לא יחשבו איזשהן פעולות , הקבלן מאשר כי למעט ימי מלחמה שיוכרו ככל עליון  )4(

ל "הגבלה על כניסת עובדים מהשטחים או מחו, )קי או מלאחל(סגר , ימי שביתה, איבה

כארועים שיש להתחשב בהם לעניין לוח הזמנים לביצוע  –לשטח מדינת ישראל 

  .עבודותה

מוסכם בזה כי עמידת הקבלן בלוח הזמנים ובכל אחד משלביו מהווה תנאי יסודי   )5(

  .לעניין הסכם זה

  

  סימון ומדידות

  

  ואת קווי הגובה  עבודותכוחו יקבעו ויסמנו נקודות הקבע של ההמהנדס או בא   )1(  .15

  .והמדידות שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המהנדס או בא כוחו

יהיה הקבלן אחראי לסימון הנכון והמדוייק של , לאחר ביצוע הבדיקה כאמור

עם בהתחשב , עבודותהמדדים והכוונה של כל חלקי ה, ולנכונותם של הגבהים עבודותה

  .חלות על הקבלן, אשר הקבלן אחראי עבורן, הוצאת הסימון והמדידות. נקודות הקבע

  

, אף אם נבדקו על ידי המהנדס –נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים 

שנעשו כבר  עבודותאו את חלקי ה, יהא הקבלן חייב לתקן זאת –בא כוחו או המפקח 

כדי הנחת דעתו של , על חשבונו הוא בהוצאותיו, מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור

  .המהנדס או בא כוחו

    

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדוייקת של כל יתדות הסימון   )2(

, ם של סילוקם ממקומםוובמק, עבודותוהסימונים האחרים שנקבעו לצורך ביצוע ב
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. והוצאותיו חשבונו על ודםהק יחזירם למצבם יחדשם הקבלן או, פגיעה או שינוי בהן

 ידי על שתגרמנה, עבודותה בביצוע ותקלות לשגיאות מלאה באחריות הקבלן ישא כן

 .בהם פגיעה או שינויים, קלקולם, האמורים הסימונים סילוק

 מזמן, מדידות ולערוך הסימון את לחדש, כוחו בא או המהנדס דרישת לפי חייב הקבלן (3)

 .לתכניות ביחס, עבודותב המבוצעים והגבהים המידות לבדיקת, לזמן

  

  

  

 וביטוח נזיקים, השגחה - 'ג פרק

  

 הקבלן מטעם השגחה

 מבלי. עבודותה ביצוע לצורך ברציפות עליו ולהשגיח עבודותה באתר מצוי להיות חייב הקבלן 16.

 מנהל, עבודותה באתר, עבודותה ביצוע משך בכל להעסיק הקבלן לעיל מתחייב מהאמור לגרוע

 אישורו טעון יהא, זה סעיף לצורך הקבלן מוסמך מטעם עבודה מנהל מינוי . מוסמך עבודה

. שהוא זמן בכל לבטלו או את אישורו לתת לסרב רשאי יהא המזמין. בכתב המזמין של המוקדם

  .הקבלן כדין הקבלן של המוסמך כוחו בא דין, מהמפקח הוראות קבלת לצורך

 

 עובדים הרחקת

 כל של עבודותה מאתר הרחקתו דבר המפקח או המהנדס מטעם דרישה כל אחר ימלא הקבלן 17.

 אינו או, כשורה שלא אדם אותו התנהג המפקח לדעת אם, עבודותה ידו באתר על המועסק אדם

 עומד הוא שאין או תפקידיו בביצוע רשלנות נוהג מעשה שהוא או, תפקידיו למלא מוכשר

 הקבלן יחזור לא, כאמור לפי דרישה שהורחק אדם. עובדים העסקת בדבר דין כל בדרישות

  .עבודותה באתר בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו

 

 זהירות אמצעי ושאר, תאורה, אזהרה תמרורי, גידור, שמירה

 

  , חלקו או כולו, עבודותה אתר העמדת מיום, הוא חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן  )1(  .18

דר ג, היממה שעות בכל יעילה שמירה, והעבודות עבודותה ביצוע לגמר ועד לרשותו

 בחמש, זרקורים לרבות, תאורה וכן, אזהרה תמרורי, שערים בנית לרבות, יתראיסכו

מהבהבים  פנסים ולרבות מואר שלט וכן עבודותה באתר, לפחות נפרדות נקודות

 שיהיה מקום בכל, הציבור של ולנוחיותו לביטחונו, זהירות אמצעי ושאר הצורך במקרה

 מצד הוראה פי על או, דין פי על דרוש שיהיה או, המפקח ידי על או שיידרש, בכך צורך

 .כלשהי מוסמכת רשות

  

 מיד ולתקנם, לעיל כאמור, שהתקין הזהירות אמצעי תקינות על לשמור מתחייב הקבלן

  .פגיעה בהם של מקרה בכל
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 והוראות דרישות לפי, עבודותה באתר חשבונו על ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן  (2)

 לצורך אחרים ומכשירים כלים, חומרים לאחסנת מתאים מחסן ) ,כוחו בא או המהנדס

  .ההסכם לפי העבודות ביצוע

 

 עם, זה לסעיף )2(ק "בס הנזכר המחסן את עבודותה מאתר ולסלק לפרק מתחייב הקבלן  (3)

  .ההסכם לפי)העבודות ביצוע תום

  

המפרטים את העבודות  שלטים, להתקין בקרבת אתר העבודותהקבלן מתחייב   )4(

  .העיר דרישת והוראות מהנדסבהתאם ל, בצורה ובגדול, המבוצעות במקום

  

  ובטיחות חוק הוראות על שמירה

 

 בזה מקבל והקבלן עבודותה ביצוע על החל דין כל הוראות על בקפדנות לשמור הקבלן על 19.

 שתוגש תביעה לכל בקשר לשפותם או/ו לשחררם מכוחו הבאים המזמין וכל כלפי מלאה אחריות

 שהעסיק משנה קבלן או/ו מעובדיו מי או/ו די הקבלן על שנעשתה כזו הוראה הפרת בשל נגדם

 .משנה קבלן אותו של מעובדיו מי או/ו

  

  

  עבודותל נזיקין

 

   לבצע רשות קיבל בו היום מן עליו ולהשגחה עבודותה לשמירת אחראי יהא הקבלן  )1(  .20

, נזק של מקרה בכל. עבודותה השלמת תעודת מתן ועד , מקצתו או כולו, עבודותה את

 מוסכם לסיכון פרט, מסיבה כלשהי הנובע ממנו לחלק או עבודותל אומדן, פגיעה

 בהקדם, הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן על יהא, זה סעיף של )3(ק "לס בהתאם

 בכל ומתאים תקין במצב עבודותה יהא, הנזק תיקון שלאחר כך לידי ולהביא האפשרי

 .להוראות ההסכם פרטיו

  

 לתקן, חייב לא אך, רשאי המזמין יהיה, זה בסעיף התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא

 שהוציא הוצאה כל למזמין להחזיר חייב יהיה והקבלן הקבלן חשבונו של על הנזק את

 ובצירוף 6% בשיעור שנתית ריבית בתוספתהצמדה  הפרשי ובצירוף לכך בקשר המזמין

  .בפועל המלא להחזר ועד ההוצאה מיום ל מחושבים"הנ כל.  15% בשיעור ניהול דמי

 

 תוך הקבלן ידי על שנגרם ואובדן פגיעה, נזק על גם תחולה זה סעיף של )1( ק"הוראות ס (2)

 השלמת תעודת מתן לאחר אף, הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק) תיקון עבודות כדי

  .ותיקונים בדק סעיף - עבודותה לביצוע בתנאי ההסכם 47 לסעיף בהתאם, עבודותה

  

 פעולת, מלחמה מחמת שנגרמו לנזקים אחראי הקבלן יהא לא, לעיל האמור למרות   )3(

 מדינה פעולת, אויב פלישת, סדירים ובלתי סדירים כוחות) ידי על המבוצעת איבה
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 אם, האפשרי בהקדם הנזק את חייב לתקן הקבלן יהא כזה מקרה בכל. ב"וכיו אויבת

 .על המזמין יחולו התיקון והוצאות, המהנדס ממנו זאת שידרוש ובמידה

  

  לרכוש או לגוף נזיקין

 

   ביצוע  כדי ותוךעבודות וה ביצוע כדי תוך שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן (1) 21.

 רכושו, המזמין לרבות, כלשהו אדם של לרכושו או/ו לגופו, הבדק בתקופת עבודות

 כלפי, אחראי הקבלן יהא זה בכלל ;המעשיים למניעתם האמצעים בכל וינקוט, ועובדיו

 תביעה מכל חשבונו והוצאותיו על המזמין את ולפטור לפצות חייב ויהא, שלישי צד כל

 .לכך בקשר נגדו שתוגש

 

 או אחראי הקבלן את לעשות כדי בו אין, זה סעיף של) 1(קטן  בסעיף האמור דבר שום  )2(

 למזמין שאין כך מתוך הנובעים נזקים עבור המזמין את לפצות) הקבלן את לחייב כדי

 .בהתאם להסכם, ממנו חלק או עבודות את לבנות זכות

  

  לעובדים נזיקין

 

 אדם כל או, משנה קבלן, לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן 22.

 ותוך עבודותה ביצוע כדי תוך כלשהו נזק או מתאונה כתוצאה, הקבלן בשרותו של הנמצא אחר

 .ובקשר לכך הבדק בתקופת עבודות ביצוע כדי

  

  מאחריות שחרור

 

 המפורטים הענינים בכל, המזמין של מטעמו או בשמו לזמן מזמן הפועל, מואגד גוף או אדם שום 23.

 הקבלן כלפי אישית אחריות בשום ישא לא, ביצועו לאופן או, לביצועו או, זה הנוגעים להסכם או

 מהענינים הנובעת המזמין נגד תביעה עילת כל על מראש והקבלן מוותר אחר אדם כלפי או

  .לעיל המפורטים

  

   ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו , י כל דין"או עפ/י הסכם זה ו"בלי לגרוע מאחריות הקבלן עפמ  .24

" אישור עריכת הביטוח"י תנאי הביטוח המפורטים ב"המפורטים בהמשך ועפאת הביטוחים 

  : משך כל זמן העבודהבולקיימם , ב"המצ

  

  בנוסח ובתנאים שאינם      " עבודות קבלניות"פוליסת כל הסיכונים לביטוח   24.1  

  ".2009ביט "פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

חומרים כולל , בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה –ביטוח הרכוש  – 'פרק א

  .על ידו לאתר העבודה יםציוד המובאו
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$  1,000,000: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  – 'פרק ב

  .כ לתקופה"סה$  2,000,000  - לארוע ו

  

  -לעובד ו$   1,500,000:בגבולות אחריות של לפחות , ביטוח אחריות מעבידים - 'פרק ג    

  .למקרה ולתקופה$  5,000,000

, מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק[

  ].עבור העובדים

  

  :לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן   24.2

  

  .י החוק"עפ כמתחייב" חובה"ביטוח   24.2.1

  

לכל , ח לארוע"ש 300,000 - ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ  24.2.2

  .כלי בנפרד

  ".נזק תוצאתי"חריג ) אם קיים(בפוליסה זו מבוטל 

  

  .לכלי הרכב" מקיף"ביטוח   24.2.3

  

  .לציוד המיכני הנדסי" כל הסיכונים"ביטוח   24.2.4

שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים 

  ".ביט"בשם 

  

 24.2.4 -ו 24.2.3הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים 

או /מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב והעירייה אולם הוא פוטר את , עילל

  .לציוד מיכני הנדסי

    

בגבולות . 1980 –מ "מוצרים פגומים התשי חוק האחריות ל"ביטוח אחריות המוצר עפ  24.3

  :אחריות של לפחות 

  .כ לתקופה"סה$  2,000,000  -לארוע ו$  1,000,000

פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה ולחדשה . "ביט"

  .י דין"עוד יש לו אחריות עפ כל, באופן רציף

 

  או החברות  /או עיריית בית שמש ו/:  "לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  24.4

  ."האו כל הבא מטעמ/עובדיה ו או/הכלכליות שלה ו

  ).סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר(+     
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 נוסחי ה"עפ, אישור עריכת ביטוח  עירייההקבלן ימציא ל, במעמד חתימת החוזה  24.5

       :השאר אשר יכלול בין 'כנספח ב ב"המצ

  

" מוטב"כ" או החברות הכלכליות שלה/עיריית בית שמש ו קביעתאישור על   24.5.1

הפיצוי ) ביטוח הרכוש(' י פרק א"מקרה של פיצוי עפ וכי בכל, בפוליסהבלעדי 

  .ישולם אך ורק לפקודתם

 

 .שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיותאישור   24.5.2

 

הביטול לא /צמצוםה –או ביטול הפוליסה /ו צמצוםאישור שבכל מקרה של   24.5.3

יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם  60ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

  .עירייהלמבוטח וגם ל

  

ו יום לפני תום תוקפ 15לפחות , הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש

  .כל עוד החוזה מחייב זאת, של כל אישור

  

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים   24.5

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

  

כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות  הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את  24.6

  . לפעול למימושן של הפוליסותלהודיע על כך מיידית לעירייה וכן מקרה ביטוח 

  

  .י כל הפוליסות"עפ, הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית  24.7

  

עביר לו ת – עירייה י הפוליסה לשביעות רצון ה"תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ  24.8

  .מחברת הביטוח האת תגמולי הביטוח שקיבל עירייהה

  

  המתכנן או/ו המהנדס ידי על פיקוח

 

   כדי בנכס המתכנן בביקורי או/ו מפקח במינוי אין כי בזאת ומוצהר מוסכם  )1(  .25

 וזכויות, זה הסכם פי על הקבלן מחוייבות על כלשהי בדרך להשפיע או/ו לשחרר

 כל מטילה ואינה בלבד על הקבלן חובה בגדר אלא אינם, לפיקוח הנוגע בכל, המזמין

 .המזמין כלפי שהיא חבות או/ו חובה

  , זה הסכם לפי לעשותה המפקח חייב או שרשאי פעולה או שנתייחדה סמכות )2(

 או, הסמכות באותה להשתמש, כוחו בא או של המהנדס מזכויותיהם גורעות אינן

  .פעולה אותה לעשות
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, זה הסכם פי על לעשותה המהנדס כוחו בא חייב או שרשאי פעולה או שנתייחדה סמכות

  .פעולה אותה לעשות או, סמכות באותה להשתמש, המהנדס גורעות מזכויות אינן
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  כלליות התחייבויות - 'ד פרק

 

 עבודותה לאתר לגישה הזכות

 

 וכן, מאלה מי של כוח בא לכל או, למפקח, למהנדס, למתכנן ולעזור לאפשר חייב הקבלן  .26

 שבו אחר מקום ולכל עבודותה לאתר עת בכל להיכנס, רשות מוסמכת כל מטעם למפקחים

 וחפצים מכונות, חומרים מובאים מקום שממנו לכל וכן, עבודותה לביצוע כלשהי עבודה נעשית

  .עבודותה לביצוע כלשהם

 

 אנשים של בזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 

 ולא הציבור בנוחיות לצורך שלא פגיעה תהיה לא עבודותה ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן  .27

 בזכות או, ב"וכיו שביל, דרך, בכביש אדם כל של השימוש בזכות שלא לצורך הפרעה כל תהיה

 .כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה השימוש

 מצוידים והכוונה אזהרה שלטי ויתקין, זמניות דרכים חשבונו על הקבלן יבצע, כך לצורך

  .הציבור בנוחיות לפגוע שלא מנת על הדרושים בכל האמצעים וינקוט, בפנסים

  

  ב"וכיו אחרים למובילים, לכביש נזקים תיקון

  

  , לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן   )1(  .28

  .לתיעול, לביוב, המים לרשת

 או שהנזק בין, עבודותה ביצוע כדי תוך, ב"וכיו אחרים למובילים או לטלפון, לחשמל

 יתוקן, במנה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו באקראי ובין נגרמו הקלקול

 בא או המהנדס של רצונו ולשביעות, ביותר היעיל באופן הוא חשבונו על מיידי באופן

 ההוצאות ישא בכל והוא, הנזק תיקון על לפקח המוסמכים, רשות או אדם כל ושל כוחו

 .הערבות חילוט לרבות, בכך הכרוכות

   יתוקן הנזק כי, האמור הנזק תיקון על לפקח המוסמכים הגוף או הרשות קבעו )2(

 דרישה קבלת עם מיד התיקון הוצאות את לניזוק הקבלן לשלם מתחייב, הניזוק י"ע

  .המזמין אצל או/ו הקבלן אצל הניזוק של לתשלום

 סכום את לניזוק לשלם המזמין בידי הרשות, התיקון הוצאות את הקבלן שילם לא

  .הקבלן של את חשבונו ולחייב הדרישה

 סעיף לפי להם אחראי שהקבלן והקלקולים הנזקים את לתקן רשאי יהיה המזמין (3)

 בתיקון הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן על חשבון, זה לסעיף )1(קטן

 ההוצאות את לנכות או לגבות יהיה רשאי המזמין. האמורים והקלקולים הנזקים

 בכל, המזמין מאת לקבלן, שיגיע או, המגיע סכום מכל, בכך הכרוכות

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן, שהוא זמן

 לסעיף )1(קטן  סעיף פי שעל מחובותיו הקבלן את משחרר אינו, זה קטן בסעיף האמור

  .זה
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  לתנועה הפרעות מניעת

 

 הדרכים תהיינה לא, ארעי עבודות כל לרבות, עבודותה ביצוע כדי תוך כי, מתחייב הקבלן 29.

 בדרכים הרגילה התנועה על שתקשה לתנועה לצורך שלא נתונות עבודותה לאתר המובילות

 המוסכמת מהרשות לכך הרשיון תחילה מיוחדים יתקבל משאות של הובלתם ולצורך האמורות

 שתמעט כך, ההובלה זמני הרכב ושל כלי של, הדרכים של בחירתן לרבות, האמצעים כל ויינקטו

 למען. נזק לדרכים האפשר ככל ויימנע האמורות בדרכים הרגילה לתנועה ההפרעה האפשר ככל

, המלאה באחריותו יהיה, הקבלן ידי על יוקם אם, שיוקם ארעי עבודות כל כי יובהר ספק הסר

  .כאמור עזר עבודות בגין שידרש ככל בניה היתר להוצאת לרבות האחריות

 

  אחרים לקבלנים פעולה אפשרויות מתן

 

  , המפקח או, כוחו בא או המהנדס הוראות לפי, נאותה פעולה לאפשר חייב קבלן (1) 30.

 המהנדס ידי על זה לצורך שיאושר גוף או אדם ולכל עם המזמין הקשור אחר קבלן לכל

 עבודותה במקום הן, כלשהן עבודות לבצע כדי, לעובדיהם וכן, המפקח או, כוחו בא או

 ויתאם ישתף וכן, הקבלן עם בהסכם כלולות אינן אלה עבודות אם גם, אליו בסמוך והן

 בשירותים ובמתקנים, והאפשר המצוי במידת השימוש את להם ויאפשר אתם פעולה

 לשימוש בתמורה הדעת על מתקבל תשלום לדרוש הקבלן רשאי ואלם, ידיו על שהותקנו

  .האמור

, הקבלן של ובמתקנים בשירותים השימוש בעד התשלום בדבר דעות חילוקי של במקרה

 את ותחייב סופית תהיה וקביעתו התשלום של שיעורו את כוחו או בא המהנדס יקבע

 .הקבלן

 ובעונה בעת, לבצע עשויים אחרים שקבלנים לכך מסכים והוא לו שידוע מצהיר הקבלן  (2)

 לתוצאות עצמו את להתאים חייב והוא אחרות עבודות, מקום) ובאותו עמו אחת

 והוא מכך כתוצאה בעבודתו להווצר ולהפרעות העלולות, זה ממצב הנובעות ולהשלכות

 .לכך בקשר מהמזמין דרישה או טענה כל על מוותר

  

 שברשימת היחידה במחירי כלולות, כך עקב לקבלן להגרם העלולות ההוצאות כל

 .והמחירים הכמויות
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  עבודותה אתר ניקוי

 

  , עבודותה ביצוע תקופת כל במשך, עבודותה מאתר לזמן מזמן יסלק הקבלן  )א( (1) 31.

, המדרכות, שהאתר אחראי ויהיה הפסולת והחומרים ואת העפר עודפי את

 .המפקח רצון ומסודרים לשביעות נקיים יהיו, הסמוכים והכבישים הרחבות

 והכבישים הרחבות, המדרכות, עבודותה אתר את הקבלן ינקה העבודה בגמר

 הפסולת, המיותרים החומרים, העפר, כל התיקונים את ויסלק, הסמוכים

, עבודותה אתר את, עבודותה את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים

ומתאימים  נקיים כשהם, הסמוכים והכבישים הרחבות, המדרכות את

  .המפקח של או/ו כוחו בא או המהנדס של רצונו לשביעות, למטתם

 גלגליו אם אלא, דרך או כביש גבי על רכב או ציוד להעלות לא מתחייב הקבלן   )ב(

  .הנסיעה כדי תוך מתפזר אינו עליו והחומר המועמס נקיים

 העודפים, הפסולת לשפיכת הרשויות ידי-על מאושר מקום למציאת האחריות   )ג(

 .בכך הכרוכות ההוצאות גם וכך, על הקבלן חלה, והשיירים

 ידי על שנקבעו במועדים, זה לסעיף 1 קטן סעיף הוראות אחר הקבלן מילא לא  )2(

 ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן חשבון על לבצען רשאי המזמין יהא, המפקח

, המגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאותיו רשאי יהיה והמזמין ההוראות בביצוע הכרוכות

 דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן, שהוא זמן בכל, המזמין מאת לקבלן שיגיע או

) 1(20 בסעיף  כמפורט, ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד צמוד ל"כנ סכום כשכל, אחרת

  .לעיל
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  עובדים  – 'פרק ה

 

 הקבלן ידי-על אדם-כח אספקת

 

   את, עבודותה לביצוע הדרוש האדם כח את הוא חשבונו על לספק מתחייבהקבלן  (1) 32.

 וכן, בהסכם בכך הכרוך אחר דבר וכל התחבורה בשבילם ואמצעי, עליהם ההשגחה

 נסיון ובעל מקצועי, מוסמך עבודה שמנהל לכך לדאוג או, בעצמו לנכות הקבלן מתחייב

 לבוא יוכל שהמפקח מנת על, העבודה שעות כל במשך, עבודותה ביצוע ינכח במקום

 לביצוע, ההסכם תנאי לפי, לקבלן לתת רשאי הוראות שהוא לו ולתת בדברים אתו

, הקבלן של המוסמך למנהל העבודה שנמסרה דרישה או הודעה, הוראה. עבודותה

 .לקבלן נמסרה כאילו יראו

 המשנה קבלני עובדי או/ו עובדיו הינם יעסיק אשר העובדים כי ומצהיר מתחייב הקבלן (2)

 לבין מטעמו מי או/ו המזמין בין ומעביד עובד יחסי כל יתקיימו  ולא אין וכי מטעמו

 מעובדיו למי או/ו לו יהיו ולא, מעובדיו או מי/ו הקבלן של משנה קבלני לרבות הקבלן

 כי ומתחייב הקבלן מצהיר כן כמו. לכך ביחס כלשהן טענות או דרישות, תביעות כל

 יגרם אשר נזק כל בגין, מטעמו ומי המזמין את לשפות ומתחייב הבלעדי האחראי היא

 בגין או/ו מטעמו משנה קבלן או מעובדיו מי יגרום אשר נזק לכל או/ו דהו מאן על ידי

 .המזמין נגד משנה קבלני עובדי או/ו מעובדיו ידי מי על שתוגש תביעה כל

 את ולקיים התעסוקה שירות חוק פי-ועל העבודה חוקי כל פי-על לנהוג מתחייב הקבלן (3)

  .העבודה הדרושים תנאי

 ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן  )4(

 במובן, העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי לנהוג, חוקית ובאין דרישה, בחוק כדרוש

 1954-.ד "תשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק

 נוחיות סידורי, עבודותה בביצוע המועסקים לעובדים שיסודרו מתחייב הקבלן  )5(

  .המפקח של רצונו לשביעות, עבודותבאתר ה נאותים אכילה ומקומות

בכל , הקבלן הבין וידוע לו כי חלק מהעבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים ועליו לפעול  ) 6(

על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים , הנוגע להעסקת עובדים

 .2001- א"תשס

מניעה להעסקתו על פי  חוק ביחס לכל עובד יתקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין   )7(

האישורים כאמור . 2001-א"למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס

הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה . יועברו מראש לעירייה לאישור העובדים

יסודית של ההסכם אשר תזכה את העירייה לפיצויים מוסכמים מראש בגובה ערבות 

 א צורך במתן הודעה מוקדמתהביצוע וכן לביטול ההסכם לל
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 ומלאכה חומרים, ציוד - 'ו פרק

  

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת

  , המתקנים, הציוד כל את והוצאותיו הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (1) 34.

 הדרוש בקצב, עבודותה של היעיל לביצועו האחרים הדרושים והאמצעים החומרים

 .הדרושה ובאיכות

 של היעיל לביצועו והמתקנים הציוד כל ברשותו נמצאים כאילו הקבלן את רואים (2)

  . הדרוש בקצב, עבודותה

, עבודותה לאתר הקבלן ידי על הובאו אשר והמוצרים, המתקנים, החומרים, הציוד כל  )3(

 יהיה לא והקבלן, עבודותה לאתר הבאתם מעת, לרכושו למזמין ויחשבו שייכים יהיו

 .כך מהמפקח על רשות לקבל מבלי, להוציאם רשאי

 לקבלן להורות כוחו בא או המהנדס רשאי, זה לסעיף )1(קטן  בסעיף האמור למרות  )4(

 או/ו, מתקנים או/ו, ציוד או/ו, מוצרים או/ו, בחומרים עבודותה בביצוע שישתמש

, המזמין ידי על ואשר יסופקו, לנחוץ ימצא שהוא, מקצתם או כולם, מלאכה

 .לקבלן המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם

 ידי על החומרים יסופקו, לעיל (4) בסעיף כאמור דרישה כוחו בא או המהנדס דרש  )5(

  :להלן המפורטות לכך ההוראות בקשר ויחולו המזמין

 .בלבד המזמין בבעלות וישארו יהיו כולם, האמורים החומרים   )א(

 .עבודותה לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש הקבלן   )ב(

 או, עבודותה באתר נמצאים הם אם בין, המזמין של כרכושו יחשבו החומרים   )ג(

 להוציא רשאי הקבלן יהא לא, עבודותה לאתר ומעת הבאתם, אחר מקום בכל

 בכתב מוקדמת רשות אם קיבל אלא, עבודותה מאתר, מהם חלק או אותם

  .המפקח מאת

 בחומרים  יוחלפו לא מקצתם או כולם, האמורים שהחומרים מתחייב הקבלן   )ד(

  .המפקח מאת בכתב מוקדמת קיבל רשות אם אלא, אחרים

 תוך, ולשלמותם האמורים החומרים לשמירת בלעדי אחראי יהיה הקבלן   )ה(

  .עבודותה ביצוע לצורך השימוש בהם תוך או/ו איחסונם

. ביותר והיעילה החסכונית בצורה הקבלן ידי על יעשה אלה בחומרים השימוש   )ו(

 הכלים בכל שימוש ויעשה זאת למטרה הדרושים בכל האמצעים ינקוט הקבלן

 .אותם החומרים בזבוז של מירבית למניעה הדרושים

  

 ומידגמים בדיקות, והמוצרים החומרים טיב

 

   מהסוג ושלמים חדשים ובמוצרים בחומרים, עבודותה לביצוע ישתמש קבלןה  )1( 35.

, הישראליים התקנים שמתירים השונים הסוגים מתוך, ביותר והמשובח המעולה

 הכמויות ברשימת, בתכניות, במפרטים לאמור, הבחינות מכל, בתכונותיהם שיתאימו

 בהעדר, המעודכנים הישראליים התקנים ולדרישות, ההסכם מסמכי ובשאר והמחירים

 לדוגמאות שיתאימו ומוצרים חומרים אלה יהיו, כלשהם ולמוצרים לחומרים תקנים

  .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו ידי המתכנן על שיאושרו
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  . השגחה סימן או תקן תו בעלי ובמוצרים בחומרים שמלהשת חייב הקבלן   )א(  )2(

 נושא הנדרשים והמוצרים מהחומרים בלבד אחד מוצר או חומר רק קיים אם )ב(

 שאינם ומוצרים חומרים להציע רשאי הקבלן יהא, סימן השגחה או תקן תו

 והמוצרים שהחומרים בתנאי אולם, כאמור השגחה סימן או תקן תו נושאים

 חובת, או לתקנים, ההסכם מסמכי ובשאר במפרטים לאמור יתאימו המוצעים

 .הקבלן על חלה, כאמור ההאמה על ההוכחה

 שנבדקו ובמוצרים בחומרים אלא עבודותה בביצוע להשתמש שלא מתחייב הקבלן  )3(

 .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי לתפקידם על כשרים ונמצאו

 גורעת כשלעצמה זו עובדה אין, המזמין ידי על מסוימים מוצרים או/ו חומרים סופקו  )4(

 .העבודה טיב הקבלן לגבי של מאחריותו

 בחומרים שיתגלו, והליקויים, המגרעות, הפגמים לכל אחראי שהקבלן, במפורש נאמר (5)

 שאלה ובין ידיו על סופקו שאלה בין, עבודותה לביצוע שהשתמש בהם ובמוצרים

 התקנים בבדיקות עמדו האלה או המוצרים החומרים אם אף, המזמין ידי על סופקו

 .בא כוחו או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי על ואושרו הישראליים

 מדגמים, המפקח או/ו המתכנן הוראות ולפי הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (6)

 לביצוע הדרושים האמצעים יתר וכל האדם כוח, הכלים את וכן, והמוצרים מהחומרים

 במכונים או במעבדות לבדיקה של החומרים להעברתם או, עבודותה באתר הבדיקות

 הובלתם כוחו והוצאות בא או המהנדס או/ו המתכנן שיורה כפי הכל, מאושרים

  .הקבלן על יחולו הבדיקה למקום

 .הקבלן על במלואם יחולו הדגימות בדיקת בעד וההוצאות התשלומים (7)

 התקנים בדרישות עמדו שלא דגימות בבדיקת הכרוכים וההוצאות התשלומים

 וכן, עבודותה באתר ובניסויים בהעמסות הכרוכים התשלומים וההוצאות, הישראליים

 התאמת-מאי והנובעות הקשורות בבדיקות נוספות הכרוכים וההוצאות התשלומים

 .הקבלן על יחולו, הישראלי התקן לדרישות הדגימות

  :הקבלן על, מקרה בכל יחולו דלהלן ההוצאות  )8(

 מקורות לקביעת המיועדים ומוצרים חומרים של מוקדמות בדיקות דמי   )א(

  .האספקה

 חסכון בעבודה נוחות לצרכי כמו, הוא למטרותיו הקבלן שהזמין בדיקות דמי   )ב(

 .ב"וכיו

 ההסכם לדרישות מתאימים בלתי שיימצאו, ומוצרים חומרים של בדיקות דמי  )ג(

  .ותנאיו

 ההוצאות לרבות, שהוא סוג מכל בדיקות ביצוע למטרת שונות לוואי הוצאות   )ד(

 .זה לסעיף) 6(קטן  בסעיף האמורות

  

  

 מכוסים להיות שנועדו עבודותה חלקי בדיקת

  

   שנועד עבודותמה כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן  )1(  .36

 .המפקח או/ו המתכנן של אישורו ללא, מוסתר או מכוסה להיות
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 כך על הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד עבודותמה כלשהו חלק הושלם  )2(

, לבדוק למפקח או/ו למתכנן ויעזור יאפשר והקבלן שעות מראש 48 בכתב למפקח

 את ולקבוע הסתרתו או לפני כיסויו, עבודותמה האמור החלק את ולמדוד, לבחון

  .עבודותמה האמור החלק יכוסה בטרם, הדרושות ההוראות

 לא או המפקח או/ו המתכנן של להוראותיו בניגוד, עבודותמה כלשהו חלק הקבלן כיסה  )3(

 חשבונו על הקבלן ויחשוף יגלה, הכיסוי על למפקח או/ו מראש למתכנן הקבלן הודיע

 או/ו המתכנן דרישת פי על, שכוסה עבודותשל ה החלק את, בקורת לשם, והוצאותיו

 החלק אותו לאחר אישור מיד, מחדש ויכסהו ידיו על שנקבע הזמן ובתוך מפקח

 .המפקח ידי על עבודותמה

 להיות שנועד עבודותמה כלשהו חלק השלמת על למפקח או/ו למתכנן הקבלן הודיע  )4(

 את או כיסויו את למנוע המפקח או/ו המתכנן מאת הוראה קיבל ולא מוסתר או מכוסה

, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן פי דרישת על, חייב הקבלן יהיה הרי, הסתרתו

 חורים ולעשות לקרוע פתחים, לגלות, קידוחים לקדוח, לחשוף, לזמן מזמן לו שתינתן

בדיקתו  לצורך כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן הוראות לפי, עבודותמה חלק בכל

 בא או המהנדס או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, לתיקנו להחזירו כן ולאחר ובחינתו

 .כוחו

  קטנים בסעיפים כאמור המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא לא  )5(

, קידוחים לקדוח, לחשוף המהנדס או/ו המתכנן רשאי, בכך  התרשל או, לעיל  (4)-ו )3(

  .לתיקנו להחזירו מכן ולאחר עבודותמה חלק בכל חורים ולעשות, פתחים לקבוע

 הקבלן קיים אם) 5(-ו) 4(, )3( הקטנים בסעיפים האמורות בעבודות הכרוכות ההוצאות (6)

 בוצעה שהמלאכה הוכיחו והבדיקות זה לסעיף)1)קטן סעיף לפי התחייבותו את

  .המפקח או/ו המתכנן של לשביעות רצונו

 לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות (7)

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן שהוא זמן בכל

  

  פסולה ומלאכה פסולים חומרים סילוק

 

   מהלך כדי תוך, לזמן מזמן, לקבלן להורות רשאים יהיו המפקח או/ו המתכנן  )1(  .37

  :העבודה 

 תצוין אשר זמן תקופת בתוך, עבודותה ממקום כלשהם חומרים סילוק על   )א(

  .ליעודם מתאימים החומרים אין שלדעת המפקח מקרה בכל, בהוראה

 האמורים החומרים במקום, ליעודם ומתאימים תקינים חומרים הבאת על   )ב(

  .לעיל) 'א( בפיסקה 

 ידי על שהוקם עבודותמה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על   )ג(

 בניגוד או, מתאימה בלתי במלאכה או, בלתי מתאימים בחומרים שימוש

 .ההסכם לתנאי

 כל אף על, דבר לכל יפה, זה לסעיף )1( קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן של כוחם  )2(

 שבוצע ביניים תשלום כל אף ועל המפקח או/ו המתכנן ידי שנערכו על קודמת בדיקה

  .האמורים ולמלאכה לחומרים בקשר
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 יהא, זה לסעיף)1)קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא אל  )3(

 בביצוע ההוצאות הכרוכות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון לבצעה על רשאי המזמין

 זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאות או לגבות רשאי והמזמין ההוראה

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי וכן, שהוא

 

 )והארכה מהלכה, העבודה התחלת (עבודותה ביצוע מהלך - 'ז פרק

  

 עבודותה ביצוע התחלת מועד

 

, בכתב בהוראה כוחו בא או המהנדס ידי על שייקבע בתאריך עבודותה בביצוע יתחיל הקבלן 38.

 הנדרש בקצב ברציפות, עבודותה בביצוע ויתקדם וימשיך, "התחלת עבודה צו" שתיקרא

 ההתקדמות ושלבי הזמנים ללוח בהסכם ובהתאם שנקבעה התקופה תוך, עבודותה להשלמת

 .אחרת מפורשת הוראה כוחו בא או המהנדס מאת בכתב קיבל אם פרט,  14 בסעיף הנזכרים

  

 הקבלן לרשות עבודותה אתר העמדת

 או המהנדס יעמיד, הוראה אותה מתן בשעת או, עבודותה בביצוע להתחיל ההוראה מתן פניל 39.

, המהנדס לדעת, הדרוש ממנו חלק אותו או, עבודותה אתר הקבלן את לרשות כוחו בא

 הנזכרים ההתקדמות ולשלבי ללוח הזמנים בהתאם, והמשכתו עבודותה של ביצועו להתחלת

, שיקולו לפי, לזמן מזמן, הקבלן לרשות כוחו בא או המהנדס יעמיד מכן לאחר  14 בסעיף

 הזמנים ללוח בהתאם עבודותה לביצוע שיידרש כפי הכל, עבודותה מאתר נוספים חלקים

 .האמורים ולשלבי ההתקדמות

 פי על התחייבויותיו מילוי לצורך ורק אך היא, הקבלן לרשות עבודותה אתר שהעמדת מובהר

 .מהאתר חלק בכל חזקה לתפוס שלב בשום רשאי לא יהיה והקבלן זה הסכם

  

 עבודותה השלמת מועד

   השלמת בדבר, עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי הכלולה כלשהי לדרישה כפיפותב (1) 40.

 הקבלן מתחייב, עבודותה של והגמורה המלאה השלמתו לפני, עבודותמה כלשהו חלק

 .בהסכם שנקבע הזמן תוך כולו עבודותה את להשלים

 בתנאי, דלהלן 41 לסעיף בהתאם, ממנו חלק או כולו, עבודותה להשלמת ארכה ניתנה (2)

  .לכך בהתאם עבודותה להשלמת המועד ישתנה ) ,עבודותה לביצוע ההסכם

 הושלם ואם עבודותה הושלם אמנם אם שיקבעו הם והמתכנן המהנדס או/ו המזמין (3)

, האיחור ימי ומספר האיחור מידת היא ומה איחור אם חל או, המוסכם במועד

  .ללא ערעור הקבלן את ותחייב סופית תהיה והחלטתם

  

 עבודותה להשלמת ארכה

 תוספות או, שינויים מחמת, עבודותה להשלמת המועד להארכת מקום יש כי המהנדס סבור 41.

 יתן, הארכה מתן המהנדס לדעת המחייבים מיוחדים תנאים או, כוח עליון מחמת או, עבודותב

 ופירט, ארכה בכתב ביקש שהקבלן ובתנאימתאימה  לתקופה, עבודותה להשלמת ארכה

 , לשינויים ההוראות שניתנו מיום יום 30 תוך, לה הסיבה את בבקשתו
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 .אחרים מיוחדים תנאים או עליון כוח מחמת תנאים שנוצרו מיום או, לתוספות או

  

  עבודותה ביצוע קצב

 

   עבודותה ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל, המהנדס לדעת צורך יהיה אם  )1(  .42

 מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה, בכתב יפנה המהדס, תחילה שנקבע מכפי

 ולמלא, לדרישה בהתאם, עבודותביצוע ה להחשת הדרושים האמצעים בכל מיד לנקוט

 העבודה ושיטות ימי, העבודה שעות לענין הנוגעות המהנדס הוראות יתר כל אחר

  .העבודה

, מכך כתוצאה לו ונגרמו זה סעיף של ) 1( קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא (2)

 שנקבע הקצב לפי עבודותה בביצוע הכרוכות אלה על הוצאות נוספות, המהנדס לדעת

, המהנדס ידי על שייקבע בשיעור ההוצאות הנוספות את לקבלן המזמין יחזיר, תחילה

 .כלליות והוצאות רווח עבור 12% בתוספת

 60 סעיף הוראות יחולו, זה סעיף של)1)קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא לא  )3(

 הקצב לפי עבודותה בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא ובלבד שהקבלן, דלהלן

  .תחילה שנקבע

 שהמציא המפורט הזמנים לוח לפי עבודותה בביצוע מתקדם, המפקח לדעת, הקבלן אין  )4(

 לביצוע ההסכם בתנאי הקבוע במועד השלמתו את ובמידה המבטיחה לעיל כנדרש

 כך על לקבלן המהנדס יודיע, עבודותלהשלמת ה שניתנה הארכה גמר עד או, עבודותה

 עבודותהשלמת ה את להבטיח כדי הדושים באמצעים מיד ינקוט והקבלן, בכתב

 .במועדו

  

, המהנדס של דעתו להנחת, במועדו עבודותה להשלמת הדרושים באמצעים נקט לא

 .דלהלן 60 סעיף הוראות, כזה במקרה, יחולו

 ממילוי הקבלן את משחרר אינו, זה קטן סעיף לפי, המהנדס ידי על הודעה מתן אי

  .בהסכם שנקבע במועד עבודותלהשלמת ה התחייבותו

 אישור וקיבל במשמרות לעבוד, במועדו עבודותה השלמת לשם, היתר בית, הקבלן בחר  )5(

 מספיקה תאורה חשבונו על ויחזיק הקבלן יתקין, כוחו בא או מאת המהנדס לכך בכתב

 .העבודה ביצוע למקום המתאימה

  

 .במשמרות העבודה עקב נוספים לתשלומים זכאי יהא לא הקבלן

  

 בכל, נגדו שתוגש תביעה מכל, והוצאותיו חשבונו על, המזמין את ויפטור יפצה הקבלן

 .במשמרות הנובע מהעבודה או הקשור

  

 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

 

   בהתחשב או, בהסכם שנקבע במועד עבודותה ביצוע את הקבלן השלים לא (1) 43.
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 המועד שבין של איחור יום כל בעד למזמין ישלם הקבלן, לעיל 41 סעיף לפי בהערכתו

ז "בפועל לכל יום איחור מהלו השלמתו מועד ועד העבודות להשלמת הסופי שנקבע

  לכל יום איחור ₪  3,000סך של  מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים , םבהסכ שנקבע

 התרופות יתר מכל מבלי לגרוע נזקו את להוכיח חייב יהיה שהמזמין מבלי וזאת

  .מכך כתוצאה למזמין המוקנות

 

 לקבלן שיגיע סכום מכל , לעיל האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין  )2(

 בכל או בנקאית ערבות מימוש של בדרך מהקבלן לגבותו רשאי יהא וכן, שהוא בכל זמן

 .אחרת דרך

 הקבלן מהתחייבותו שחרור משום כשלעצמו בו אין, הניכויים או הפיצויים בתשלום

  .ההסכם לפי אחרת התחייבות מכל או שחרור, עבודותה את להשלים

 

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המפקח נתן עבודותה השלמת לפני אם )3(

 לגבי יופחת האמור בחלק השתמש או החזיק והמזמין,  דלהלן 46 סעיף לפי, עבודותמה

 המוסכמים מהפיצויים יחסי חלק, האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל

 עבודותה חלק שבין היחסי הערך לפי זה לסעיף) 1( ק"בס האמורים מראש והקובעים

  .כולו עבודותה לבין האמור

 

 הנזק כל את המזמין לדעת יכסו לא, מראש והקבועים המוסכמים, ל"הנ הפיצויים אם   )4(

 יהיה, ממנו חלק או כולו, עבודותה בביצוע האיחור עקב להיגרם עלול או שייגרם

 הממשיים הנזקים מלוא על נוספים פיצויים , הקבלן מאת ולגבות לתבוע רשאי המזמין

 הממשיים על הנזקים פיצויים לשלם חייב והקבלן , האיחור עקב בפועל לו שנגרמו

 .כאמור שנגרמו האלה

  

  עבודותה ביצוע הפסקת

   לפי, לצמיתות מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע את להפסיק יידרש והקבלן היה (1) 44.

, בהוראה שיצויינו ולתקופה לתנאים בהתאם, כוחו או בא המהנדס מאת בכתב הוראה

 .כך על הוראה בכתב המהנדס ידי על לו ניתנה אם אלא יחדשו לא

 הקבלן ינקוט, זה לסעיף )1( קטן סעיף לפי, מקצתו או כולו, עבודות ביצוע הופסק  )2(

  .המפקח של רצונו לשביעות, הצורך לפי, ולהגנתו עבודותה להבטחת באמצעים

 הוראות לפי עבודותה ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות  )3(

 ובלבד המזמין על תחולנה, זה לסעיף) 1(קטן  בסעיף כאמור, כוחו בא או המהנדס

 קבלת מיום ימים 15 תוך אם אלא, ל"כנ הוצאות תשלום לדרוש רשאי יהא לא שהקבלן

 על, בציון סכום, ומנומקת מפורטת דרישה, בכתב, למפקח הגיש, ההפסקה הוראות

 לקבלן שנתנה לאחר, המהנדס ידי על ייקבע ההוצאות שיעור. ל"הנ ההוצאות תשלום

 .טענותיו הזדמנות להשמיע

 על שניתן אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע את להפסיק הקבלן נדרש  )4(

 לביצוע ההסכם בתנאי, לעיל 38 סעיף פי על העבודה התחלת כוחו צו בא או המהנדס ידי
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 את מהמזמין לקבל זכאי הקבלן יהא, למעשה עבודותה בביצוע החל והקבלן, עבודותה

 סופי וזאת לסילוק העבודה הפסקת למועד עד, בפועל שביצע העבודה עבור התמורה

 לרבות, הכלל מן יוצא ללא, כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט

 ערך קביעת לצורך. ההסכם מביצוע וכתוצאה בקשר אחרת תביעה הוצאותיו וכל

 כל או עבודותה לגבי סופיות מדידות תיעשנה, הקבלן ידי על בפועל שבוצעה העבודה

 חלק אותו לגבי, סופי ויוגש חשבון, העניין לפי הכל, הופסקה שהקמתו ממנו חלק

 ועל ידי המהנדס על ואושרו בפועל שנמדדו כמויות על מבוסס, למעשה שבוצע עבודותה

 לאמור בהתאם, בהסכם יחדיה מחירי ובהעדר בהסכם הנקובים היחידה מחירי סמך

, כתב הודעה ניתנה בו מהתאריך יום 30 תוך המאוחר לכל, דלהלן 'ט בפרק )ג(52)1(בסעיף 

 . לקבלן, כאמור

 בהתאם, לו המגיע הסכום לקבלן ישולם, זה סעיף של) 4( קטן בסעיף האמור במקרה  )5(

 .כוחו בא או המהנדס ידי על כפי שיאושר, הסופי לחשבון

 שיגיש לכך בכפוף לקבלן ישולמו, זה לסעיף)4)קטן סעיף לפי לקבלן המגיעים הסכומים  )6(

 57 סעיף והוראות, העבודה הפסקת מיום יום 45- מ יאוחר לא, כאמור  סופי חשבון

 תשלום על גם, המחוייבים בשינויים, יחולו, עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי, דלהלן

 .האמורים הסכומים

 לפני אך, ההסכם חתימת אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע הופסק  )7(

 התחלת צו שניתן אחרי או, העבודה התחלת צו כוחו או בא  המהנדס ידי על שניתן

 לתשלום הקבלן זכאי יהא לא, למעשה עבודותב בביצוע החל טרם הקבלן אך, העבודה

  .עבודותה ביצוע הפסקת בגין כלשהו

 

  בזכויות שימוש אי או שימוש

 

   לסטות, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן, המזמין מצד הסכמה  )1(  .45

 שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא, במקרה מסויים זה הסכם מתנאי

  .אחר למקרה

   

 הניתנות בזכויות, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן, במזמין השתמש לא  )2(

 אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין, מסויים ההסכם במקרה לפי להם

  .זה הסכם לפי וחובות זכויות כלשהו על ויתור זו מהתנהגות ללמוד ואין

 

 ותיקונים בדק, השלמה - 'ח פרק

  

  השלמה תעודת

 

   יתחילו והמפקח והמתכנן בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע, עבודותה הושלם  )1(  .46

 מהיום יום 30 תוך הבדיקות וישלימו, ההודעה קבלת מיום יום 15 תוך, עבודותה בדיקת

 את ומשביע ההסכם לתנאי מתאים עבודותה את והמפקח המתכנן מצאו. בה שהתחילו

 השלמת ימים מיום שבוע תוך, השלמה תעודת, לקבלן כוחו בא או המהנדס יתן, רצונם
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 יודיע, להסכם בהתאם בוצע לא שהמנה והמפקח המתכנן ימצאו. עבודותה בדיקת

 ההשלמה עבודות או/ו התיקונים רשימת לו ימסור, בכתב לקבלן על כך המפקח

 ידי על לכך שנקבע זמן תוך לבצעם חייב והקבלן, והמפקח של המתכנן לדעתם הדרושים

 המהנדס, ואולם. דלעיל בהודעה, המפקח

 קבלת כנגד, כאמור השלמה תעודת לקבלן לתת, דעתו שיקול פי על, רשאי כוחו בא או

 או המהנדס או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, וישלים שיבצע, בכתב מהקבלן התחייבות

 ברשימה המפורטים ההשלמה עבודות את או/התיקונים ו או, המפקח או, כוחו בא

 .האמורה

 עבודותב להחזיק המזמין של מזכותו גורע זה סעיף של )1(קטן  בסעיף האמור אין  )2(

 ניתנה ולא ההשלמה או/ו התיקונים עבודות עבודותב בוצעו) טרם אם גם, בו ולהשתמש

 תוך, ההשלמה עבודות או/ו את התיקונים לבצע חייב והקבלן, ההשלמה תעודת

 .דלעיל בהודעתו, המפקח ידי על לכך שנקבעה התקופה

 ידי על שנקבעה התקופה תוך, ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את הקבלן ביצע לא  )3(

 עבודות או/ו התיקונים את לבצע רשאי, המפקח או, כוחו בא או המהנדס יהיה, המפקח

 או/ו התיקונים ביצוע הוצאות. לנכון שימצא אחרת דרך בכל או, בעצמו ההשלמה

 כשהן, אלו הוצאות ) ,לעיל )1 ינכה והמהנדס הקבלן חשבון על יהיו, ההשלמה עבודות

 או, לקבלן המגיע משכר20  בסעיף כאמור ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד צמודות

 .הערבות גביית לרבות, אחרת דרך בכל מהקבלן אותן יגבה

 לפני, מסוים במועד עבודותמה מסוים חלק להשלים הקבלן על, ההסכם תנאי לפני אם  )4(

 והמזמין עבודותמה כלשהו חלק שהושלם או, עבודותה שנקבע להשלמת הסופי המועד

 בא או המהנדס יוציא, בו או להשתמש, בו להחזיק עומד או, בו השתמש, בו החזיק

 הקבלן פי דרישת על, האמור עבודותמה חלק לגבי השלמה תעודת, המפקח או, כוחו

 לגבי השלמה תעודת מתן על, בהתאמה, יחולו דלעיל הקטנים הסעיפים והוראות, בכתב

 .האמור עבודותחלק מה

 תנאי כל לפי מהתחייבויותיו הקבלן את משחרר אינו שהיא כל השלמה תעודת מתן  )5(

 ) .זה הסכם מתנאי

 הושלם או, עבודותה הושלם כי, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן קבע (6)

 הקבלן חייב, מסוים במועד להשלימו היה הקבלן שעל ) ,עבודותמה המסוים החלק

, הענין לפי הכל, כאמור, עבודותמסוים מה חלק אותו או עבודותה את למזמין למסור

 סיבה מכל עבודותמה המסוים החלק או עבודותה מסירת את לעכב רשאי אינו והקבלן

 .שהיא

  
  ותיקונים בדק

 

   אחרת תקופה או, חודשים 12 של תקופה - פירושו הבדק תקופת, ההסכם לצורך  )1( .47

 שמניינה, מביניהם המאוחר לפי - לביצוע המיוחדים או בתנאים חוק, במפרט שנקבעה

 46 לסעיף בהתאם, עבודותל בתעודת ההשלמה כמצויין העבודה השלמת מיום יתחיל
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 השלמתם מיום, עבודותה של שונים חלקים לגבי השלמה תעודות של במקרה או, דלעיל

 .ההשלמה בתעודות כמצוין, חלקים אותם של

התאמה  אי נתגלתה או, קלקול או ליקוי, פגם, נזק, הבדק תקופת תוך, עבודותב נתהווה  )2(

 כתוצאה נגרמו המפקח או/ו המתכנן לדעת אשר )" הפגם" - אלה כל יקראו להלן( 

 כל מחדש לבנות או לתקן חייב הקבלן, פגומים בחומרים שימוש או לקוייה מעבודה

 תוך תקופה, רצונו ולשביעות המפקח או/ו המתכנן דרישת לפי הכל, כאמור, פגם

 דרישת עם מיד הקבלן יתקנו, דיחוי סובל אינו שתיקונו, כזה הפגם היה. ידו על שתקבע

 שבוצע תיקון לכל הבדק תקופת תוך שנתהווה פגם לגבי הדין הוא. או המפקח/ו המתכנן

 , דרך, לכביש, דלעיל 28 סעיף לפי

 לקוייה מעבודה כתוצאה, המפקח או/ו המתכנן לדעת, נגרם ואשר ב"וכיו שביל, מדרכה

 .פגומים או שימוש בחומרים/ו

 .דלהלן) 2( 48בסעיף  מהאמור לגרוע בכדי דלעיל זה סעיף של )2(קטן  בסעיף אין (3)

, זה סעיף של )3(  -ו )2( קטנים סעפיים לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  ) 4(

 ) .הקבלן על יחולו

  

  סיבותיהם וחקירת פגמים

 

ה תקופת תוך או ביצועו בזמן, עבודותב קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו  )1(  .48

   מידי המיידי תיקונם את לדרוש, כוחו בא או/ו או המהנדס/ו המתכנן רשאי, בדק  

 פי על המפקח לדרישות התיקונים בהתאם את לבצע בזאת מתחייב והקבלן, הקבלן

 רשאי כוחו בא או/ו המהנדס או/ו המתכנן יהיה, בנוסף. הראשונה דרישתו

 או/ו המהנדס או/ו המתכנן של ולהוראותיו להנחיותיו בהתאם, לחקור הקבלן מן לדרוש

 נמצא. עבודותב שנתגלו הקילקולים או הנזקים הליקויים, הפגמים את סיבות, כוחו בא

 יחולו, ההסכם לפי לו אחראי הקבלן שאין, כזה הקלקול הוא או הנזק, הליקוי, שהפגם

 את והוצאותיו חשבונו לתקן על חייב הקבלן יהיה וכן הקבלן על החקירה הוצאות

, הליקויים, הפגמים אין אם. בהם הכרוך וכל הקלקולים, הנזקים, הליקויים, הפגמים

 למזמין פיצויים בתשלום אחראי הקבלן יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים

 .המהנדס ידי על בסכום שיקבע

 הנובעים, הבדק תקופת גמר לאחר, עבודותב קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו (2)

, הפגמים את לתקן חייב הקבלן יהיה, ההסכם לתנאי שלא בהתאם עבודותה מביצוע

 אין ואם והוצאותייו חשבונו על הכרוך בהם וכל הקלקולים או הנזקים, הליקויים

 בתשלום הקבלן חייב יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים, הליקויים, הפגמים

 .המהנדס ידי על שיקבע בסכום, למזמין פיצויים

  

 הקבלן של חשבונו על אחרים ידי על תיקונים

  

רשאי , דלעיל 48או ) 3( -ו) 2( 47, )2(44 הסעיפים  לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם  .49

 ובמידה, אחרת דרך בכל או, אחר קבלן ידי על, האמורות המזמין לבצע את העבודות

 ההוצאות את לנכות או לגבות רשאי יהא המזמין, הקבלן על חלות, האמורות שההוצאות
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 יהא וכן שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ריבית ובתוספת למדד צמודות כשהן, האמורות

.אחרת דרך בכל 20 בסעיף  כאמור ניהול ודמי מהקבלן לגבותן רשאי המזמין
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 והפחתות תוספות, ינוייםש- 'ט פרק

  

  שינויים

 

   לרבות, שינוי כל על עת בכל להורות רשאי כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן  )1(  .50

 של ומדדיו מתיאוריו, גובהו, כמותו, גודלו, סוגו, איכותו, סגנונו, אופיו, צורתו

 .הוראותיו אחר למלא והקבלן מתחייב, לנכון שימצא לפי הכל, ממנו חלק וכל עבודותה

  

  :על להורות כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן רשאי, זה סעיף של מכלליותו לגרוע מבלי

 .הקטנתן או הנקובות הכמויות הגדלת   )א(

 .והמחירים הכמויות ברשימת הנקובים פרטים השמטת או הוספה   )ב(

 הכמויות ברשימת הנקובים הפריטים של והאיכות הסוג, האופי שינוי   )ג(

  .והמחירים

 .ופריטיו עבודותה של והמימדים המיתארים, המפלסים גבהי שינוי   )ד(

 .עבודותה להקמת הדרושים שהוא סוג מכל פריטים הפחתת או הוספת   )ה(

 מאת כך על בכתב הוראה תחילה קיבל כן אם אלא, עבודותב שינוי יעשה לא הקבלן   )2(

 לכך שהוסמך, המפקח נתן כלשהן מסיבות אם, כוחו בא) או המהנדס או/ו המתכנן

 שינויים לעשות, פה בעל לקבלן הוראה, דלעיל 25 לסעיף )3( קטן בסעיף לאמור בהתאם

, כוחו בא או או המהנדס/ו המתכנן ידי על בכתב מכן לאחר אושרה וההוראה עבודותב

המפקח  ידי על שניתנה ההוראה תיחשב, ביצועם רלאח ובין השינויים ביצוע לפני בין

 .בכתב המהנדס או/ו המתכנן ידי על, מלכתחילה, ניתנה כאילו פה בעל

  

  השינויים היקף

 

  50  בסעיף כמפורט שינויים להכניס רשאי והמזמין, מוגבל בלתי שיהיה יכול השינויים היקף  .51

 .מהלך הבניה ובכל היקף בכל

  

 שינויים הערכת

 

   או/ו המתכנן ידי על יקבע, שינויים הוראת של מכוחה שבוצע שינוי של ערכו  )1( .52

  :הבאים לתנאים בכפיפות, כוחו בא או המהנדס

 

 הכמויות ברשימת כלולים, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן של לדעתו אם   )א(

 ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת לאלה זהים סעיפים, שבהסכם והמחירים

 והמחירים הכמויות הסעיפים שברשימת של היחידה מחירי לפי, השינויים של

  .שבהסכם

 הכמויות והמחירים ברשימת כלולים, כוחו בא או המתכנן של לדעתו אם   )ב(

 של ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת זהים לאלה סעיפים, שבהסכם
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 והמחירים שברשימת הכמויות הסעיפים של היחידה מחירי לפי, השינויים

 .שבהסכם

 הכמויות ברשימת אין, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן של לדעתו אם   )ג(

 :הרי, השינויים שבהוראות לאלה דומים או סעיפים זהים בהסכם והמחירים

 

 הרשומים לסעיפים דומים או זהים השינויים שבהוראות הסעיפים אם  )1(

 של ערכם יקבע - " מאגר מחירים לענף הבניה" דקל"בחוברת  

חתימת  למועד תקפים, " דקל " ב היחידה מחירי לפי, השינויים

 . )'וכו ראשי קבלן(תוספת  וללא 15% של הנחה בניכוי ההסכם

 לסעיפים דומים או זהים אינם השינויים שבהוראת הסעיפים אם  )2(

 היחידה מחירי את כוחו בא או המהנדס יקבע ל"הנ" דקל"ב הרשומים

 העבודה ערך לפי או, השוק ערך לפי, השינויים שבהוראת הסעיפים של

 12% על תעלה שלא בתוספת, לשינויים ההוראה מתן בזמן והחומרים

 ההוצאות כל בעבור ושלמה מלאה כתמורה והחומרים העבודה מערך

  .והמימון הרווחים, הנהלת העבודה לרבות, הכלליות

 

 ידי על ייקבע, והמימון הרווח הכלליות ההוצאות בעבור האחוז שיעור

 אך, ושינוי שינוי כל של ולאופיו למהותו בהתאם. כוחו בא או המהנדס

 בסעיף המוזכר, העבודה ערך בחישוב   12%על לעלות יוכל לא השיעור

על  שנקבעו, העבודה שכר תעריפי בחשבון ילקחו, לעיל )2(ג) 1(קטן )1(2

 העובדים של ביותר הגדול המספר מאורגן בו המקצועי האיגוד ידי

 הקבלן ידי על הסוציאליות המשתלמות ההטבות וכל הנדון במקצוע

 שהונהגו הסוציאליות ההטבות שיעור על יעלה לא ששיעורם ובלבד

 שלא העבודה מחירי. לעיל האמור המקצועי האיגוד על ידי לזמן מזמן

  .כוחו בא או המהנדס ידי על יאושרו, המקצועי האיגוד ידי על נקבעו

  

 מחירי בחשבון יילקחו, לעיל )2 ()'ג()1 ( קטן בסעיף המוזכר החומרים ערך בחישוב  )2(

 החומרים מחירי :לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורסמו כפי, החומרים

 המתכנן ידי על יאושרו, המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה ידי על מתפרסמים שאינם

  .כוחו בא או המהנדס או/ו

 של לדעתו אם הרי, דלעיל )1(קטן לסעיף)ג( -ו) ב) (א(בפיסקאות  לעיל האמור אף על  )3(

 הסעיפים של היחידה מחירי את לקבוע אין, כוחו בא או המהנדסאו /ו המתכנן

 הכמויות שברשימת הסעיפים של היחידה בסיס מחירי על או לפי, השינויים שבהוראת

 שבין ההבדל או/ו השוני עקב וזאת  "דקל" שבחוברת היחידה מחירי ולפי, שבהסכם

 או/ו מהותם השינויים לבין שבהוראת הסעיפים של כמויותיהם או/ו מהותם

המאגר " בחוברת הסעיפים של מהותם לבין או, בהסכם הסעיפים של כמויותיהם

 )2 ()'ג( פסקה לפי השינויים שבהוראת הסעיפים של היחידה מחירי ייקבעו, "וחדיהמ

  .לעיל סעיף זה של)1)קטן לסעיף
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 דרישת פי על, חייב הקבלן יהא, עבודותב שינויים לעבודות מחירים קביעת לצורך  )4(

 בין, כלשהם לסעיפים היחידה מחירי של תמחירי ניתוח כוחו להמציא בא או המהנדס

 ובין "הבניה לענף מחירים מאגר" "וחדיהמאגר המ" בחוברת או בהסכם כלולים שהם

 .שינויים בעשיית קשורים שהם

  

 או המהנדס ידי על שתידרש הפירוט רמת לפי זה תמחירי ניתוח להגיש מתחייב הקבלן

 .שתהא ככל גדולה זאת רמת פירוט תהא, כוחו בא

 לבצעם ועליו ערכם קביעת אי מחמת השינויים של ביצועם את לעכב רשאי אינו הקבלן  )5(

  .כוחו בא או המהנדס מאת קבלת ההוראה עם מיד

 

  הקבלן תביעות

 

   כל את שתפרט רשימה, חודש כל בסוף, כוחו בא או למהנדס יגיש הקבלן  )1(  .53

 ואשר 51 בסעיף כאמור שינויים ובגין עליהם שלא הותנה נוספים לתשלומים תביעותיו

 .החולף במשך החודש, עבודותה ביצוע עקב להם זכאי הוא דעתו לפי

 את רואים, זה לסעיף )1( קטן בסעיף כאמור, התביעות ברשימת הוכללה שלא תביעה  )2(

 על, כאמור החודש בסוף הודיע אם פרט, תנאי וללא לחלוטין ויתר עליה כאילו הקבלן

 לתשלומים הקבלן בתביעות לדון רשאי המהנדס יהיה אולם, התביעה את להגיש כוונתו

   בסעיף הנקוב לאחר המועד הוגשו אלו תביעות אם גם עליהם הותנה שלא נוספים

בהגשת  לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן בתנאי, זה לסעיף )1( קטן

 .המהנדס של רצונו לשביעות, תביעותיו

 לו שיש כלשהי טענה או תביעה, דרישה מחמת עבודותה ביצוע את יפסיק לא הקבלן  )3(

 ) .המזמין כלפי

 

  מדידות – 'י פרק

  

  הכמויות מדידת

 

   כמויות של בלבד אומדן אלא אינן והמחירים הכמויות ברשימת הנקובות הכמויות  )1(  .54

 במילוי למעשה לבצען הקבלן שעל מדויקות לראותן ככמויות ואין עבודותב

 .ההסכם לפי התחייבויותיו

 לשיטה  בהתאם מדידות סמך על, המפקח ידי על, ההסכם לפי למעשה שבוצעו הכמויות  )2(

 ידי על שיוגשו כמויות חישובי סמך על או/ו והמחירים ברשימת הכמויות המפורטת

 המדידות בספר תרשמנה המדידות כל. לפי העניין הכל, המפקח ידי על ויאושרו הקבלן

 .והקבלן המפקח ידי על ותחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או

 על לקבלן מראש הודעה המפקח יתן, מקצתו או כולו, עבודותה את למדוד בואו לפני  )3(

 המדידה במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן, לו הרצוי ועל המועד כן לעשות כוונתו

 הדרושים והציוד האדם כח את לספק הדרושות וכן המדידות את לבצע למפקח ולעזור

 .לכך בקשר הפרטים הדרושים את למפקח ולהמציא הוא חשבונו על, המדידות לביצוע
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 לא והקבלן בהעדרו המדידות את לבצע המפקח רשאי - המדידה במועד הקבלן נכח לא  )4(

 נעדר אם אולם. המדידות סמך על המפקח ידי על שנקבעו על הכמויות לערער רשאי יהא

 המועד לפי, למפקח הודעה כך על המפקח ונמסרה דעת את שהניח מסיבה הקבלן

 שיקבע כפי יותר למועד מאוחר המדידות ביצוע יידחה, כאמור המדידות לביצוע שנקבע

 .המפקח ידי על

, שנמדדה כמות כל על, ימים 7 תוך, בכתב לערער הוא רשאי - המדידה בשעת הקבלן נכח  )5(

 בין דעות חילוקי נתגלו אם. האמורה הכמויות מדידת לביצוע מועד חדש יקבע והמפקח

 והכרעתו, המהנדס זה בעניין יכריע, המדידה השנייה לאחר גם, המפקח לבין הקבלן

  .סופית תהיה

 המדידות שתבוצענה מבקש והקבלן למדידה מוכן, מקצתו או כולו, עבודותה היה  )6(

  .בדחייה צורך, לדעתו, יש כן אם אלא המדידה ביצוע המפקח את ידחה לא, בהקדם

 

  משוערים סכומים

 

 בתורת, כלשהי לעבודה או, עבודותמה כלשהו לחלק, והמחירים הכמויות ברשימת שנקבע סכום  .55

 חלק של לביצועו ההוצאות לכיסוי משוער כסכום במפורש בה בלבד ותואר משוער סכום

 עבודותה חלק בוצע אם ;ההסכם בשכר יוכלללא , האמור כלשהי עבודה או האמור עבודותה

 המהנדס או/ו המתכנן המפורשות של הוראותיו לפי ורק אך, האמורה כלשהי עבודה או, האמור

 בשכר ההסכם כלשהי אמורה עבודה או האמור עבודותה החלק של ערכו יוכללו, כוחו בא או

 .הנקוב המשוער הסכום של במקומו, דלעיל 52 בסעיף למתואר בהתאם שייקבע

  

 תשלומים -'יא פרק

  חשבונות

 

  :ם כדלקמןלשלביחשבונות ביניים יוגשו בהתאם )      1.      (56

  

 מקסימלישיעור מצטבר שלב 

  .לשלב לתשלום

  תיאור

כנגד העמדת ערבות בנקאית באותו סכום או   25%עד   'א

בהתאם לשיקול  - " חצי שלד. "בגמר חצי שלד

  .דעת המפקח

  כולל חיפויים ואיטומים וגג גמר שלד  50%עד   'ב

  גמר טייח וריצוף  80%עד   'ג

כל עבודות הבנייה והפיתוח וחיבורי גמר   90%עד   'ד

  תשתית

, גמר עבודה כולל סיום תיקון כלל התיקונים  100%  'ה

  .בהתאם לסעיף התשלום הסופי להלן
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הכמויות המוערכות כפול מחירי ( מובהר כי שיעור התשלום דלעיל מתייחס לסכומי האומדן

בכל (אולם התשלום בפועל יהא לפי כמויות שבוצעו ואושרו בפועל עד לסך מירבי , )הקבלן

  .של הסך המתקבל מהשיעור המפורט לעיל לגבי האומדן לגבי כל שלב) תשלום ביניים

  

 

 ידי על ייבדק, בו הנקובים והמחירים הכמויות לרבות, הקבלן של הביניים חשבון  )2(

ובכפוף להוראות , ויד על החשבון של אישורו או/ו ולאחר תיקונו, יום 14בתוך  המפקח

כי   יןויצ  . מאישור המפקח יום 60 תוך, המזמין ידי על ישולם, להלן) 6(סעיף קטן 

 או/ו הסכמתו בדבר ראיה או/ו הודאה כל לכשעצמם בהם אין הביניים תשלום חשבונות

 כל על שומר והמזמין, כאמור לתשלום הקבלן של זכאותו בדבר המזמין של אישורו

. להלן 57 בסעיף כאמור לבין הקבלן בינו סופי חשבון לביצוע עד וטענותיו זכויותיו

 .בלבד גמורות לעבודות ביחס יהיה הביניים חשבונות תשלום

  

, מרכיביהן כל על, והושלמו בוצעו אשר המפורטות העבודות הינן גמורות עבודות

  .עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי כמוגדר

 

 לאישור הוכחה כל ישמש לא, ותשלומם הביניים חשבונות שאישור במפורש הוסכם  )3(

, הביניים בחשבונות שנכללו עבודותה חלקי לקבל כהסכמה או, בהסכם נכלל שלא מחיר

 לאיכותם או עבודותה בביצוע המלאכה שנעשתה לטיב לא וגם המפקח ידי על שאושרו

  .החומרים של

 

 הנדרשת ברמה ומפורט ערוך כשהוא, הביניים מחשבונות אחד כל להמציא חייב הקבלן  )4(

, מדידה דפי לרבות, לבדיקתו הנחוצים המסמכים בכל והוא מלווה המפקח ידי על

 .'וכו מחירים ניתוחי, יומן דפי, כמויות חישובי

 באופן, מספקת ברמה ערוך שאינו, לו שהוגש חשבון לקבל שלא רשאי מצידו המפקח

  .המפקח של הבלעדית דעתו שיקול לפי, ובפירוט הנדרש ומהיר ברור

  

  .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם כל מקדמה על חשבון ביצוע העבודות  )5(

  

  .בוטל  )6(

  

) 2(56 בסעיף כנקוב לתשלום המועד את להקדיםכי במקרה ובו הקבלן יבקש  מוסכם )7(

 תופחת אזי, כאמור תשלום להקדמת הסכימה הבלעדיד "שק לפי והעיריה, לעיל

מערך התשלום  0.5%בסך השווה ל  , להסכם בהתאם לקבלן המגיעה התמורה

 בסעיף באמור אין כי מובהר ספק הסר למען. המוקדם לכל חודש או חלקו באופן יחסי

  .כלשהו תשלום להקדים העירייה את לחייב בכדי זה

עוד מובהר כי כלל הסכומים המפורטים בכתב הכמויות לאחר שיקלול הנחת הקבלן  )8(

  .הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא לרבות שינויים במדד אם בשערי מטבע
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 סופי חשבון

 

   יגיש, המזמין לידי ומסירתו כולו עבודותה השלמת מיום יום 30 מאשר יאוחר לא  )1(  .57

, לבדיקתו והדרושים בו הקשורים המסמכים כל סופי בצירוף חשבון למהנדס הקבלן

 המהנדס ידי על ויאושר ייבדק והוא, כאלה יהיו אם הסופיות תביעותיו רשימת כולל

  .הגשתו מיום יום 30 תוך והמתכנן

 היחידה מחירי של המכפלות יסוד על המהנדס ידי על סופית ייקבע ההסכם שכר  )2(

או  בתוספת, דלעיל 54 סעיף לפי שנמדדו בכמויות הכמויות והמחירים שברשימת

 .דלעיל 52 בסעיף באמור ובהתחשב השינויים הוראות לפי, השינויים של ערכם בהפחתת

 ששולמו הביניים תשלומי כל יופחתו, המהנדס ידי על כאמור שנקבע ההסכם משכר  )3(

, שעה אותה עד לקבלן ששולם אחר סכום כל וכן, דלעיל 56 לסעיף  בהתאם, כמקדמות

 תנאי פי על מהקבלן למזמין המגיע סכום ובניכוי כל, שולם אם, ההסכם שכר חשבון על

 .אחרת סיבה מכל או ההסכם

 .בוטל  )4(

 על הצהרה למזמין הקבלן לכשימציא, לעיל כאמור לקבלן תשולם ההסכם שכר יתרת  )5(

 בנקאית ערבות וכן המהנדס ידי על שנקבע בנוסח, להסכם תביעותיו בקשר כל חיסול

 ידו על שנקבע בנוסח המזמין של להנחת דעתו – שבוצעו העבודות טיב להבטחת

  .דלהלן 58 בסעיף וכמפורט

 אם אלא, ההסכם פי על לו המגיעים הסכומים המזמין מאת לקבל זכאי יהיה לא הקבלן  )6(

 מיני מכל עבודותה אתר את שפינה המאשרת, המהנדס מאת תחילה תעודה ימציא כן

 או, השימוש בתי, המחסן, הכלים, המכשירים, הבניה חומרי מכל, ופסולת שירים

  .באתר שהוקמו ארעיים מבנים

 רשאי, דלעיל 46 בסעיף כאמור, עבודותה חלק לגבי השלמה תעודת שתוצא מקרה בכל  )7(

, השלמה תעודת הוצאה שלגביו עבודותמה חלק לאותו חשבון סופי להגיש הקבלן

  .זה במקרה גם בהתאמה יחולו, לעיל זה לסעיף )6 ( עד)1)קטנים סעיפים והוראות

  

  בדק ערבות

 

   הקבלן ימציא, הסופי החשבון םוותשל למזמין עבודותה של הסופית מסירתו במועד  )1(  .58

( 5%  של בגובה, המזמין לו שיסכים מבנק מותנית בנקאית בלתי ערבות למזמין

 .)העבודות של הסופי השכר מערך )אחוזים חמישה 

 הקובע כשהמדד, למגורים הבניה תשומות מחירי למדד צמודה תהיה האמורה הערבות

 .ההסכם של הבסיסי המדד ההצמדה יהיה לחישוב

על  הבדק תקופות לסיום בהתאמה ותופחת הבדק תקופת משך לכל תנתן הבדק ערבות  )2(

  .פי דין וכמפורט בהסכם על נספחיו
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 מיום תחלנה והאחריות הבדק תקופת, לעיל האמור על כי, בזאת מובהר ספק הסר למען  )3(

 בחוק האחריות תקופות את ותחפוף, למזמין עבודותה של הסופית בפועל מסירתו

 שיחול או/ו זה הסכם חתימת במועד אחר החל דין וכל,  1976 ז"תשל, )דירות( המכר

 .בעתיד

 תנאי להפרת תיחשב, שהיא סיבה מכל, במועד, לעיל כאמור בדק ערבות המצאת אי  )4(

 המזמין של זכות מכל לגרוע מבלי והכל, לביטולו זכות ותקנה למזמין ההסכם של יסודי

 אחרים סעד או תרופה לכל, דין כל ובהתאם להוראות זה הסכם להוראות בהתאם

  .ונוספים

  

  התייקרות שלומית

 .לא תשולם כל התייקרות מכל סוג ומין שהוא  .59
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 ביצועו המשכת אי או עבודותה סיום - 'יב פרק

  

  עבודותה ביצוע על תעודה

 

   לקבלן המהנדס ימסור, בהסכם הכלולות התחייבויותיו כל אחר הקבלן מילא  )1(  .60

 וכי, להסכם בהתאם והושלם בוצע עבודותה כי תעודה המאשרת, הבדק תקופת בתום

 של המלאה רצונו ולשביעות בהתאם להסכם הן אף בוצעו בהן והכרוך הבדק עבודות כל

  .המהנדס או/ו המתכנן

 

 הקבלן את פוטרת אינה, לקבלן דלעיל זה לסעיף)1)קטן בסעיף האמורה התעודה מסירת  )2(

 מועד לאחר גם נמשכת הדברים מטבע אשר, מההסכם כלשהי הנובעת מהתחייבות

  .האמורה התעודה מסירת

 

 מסויימים במקרים, עבודותה מאתר הקבלן יד סילוק

  

   ממנו הקבלן של ידו את ולסלק, עבודותה אתר את לתפוס רשאי יהיה המזמין  )1(  .61

 או, בעצמו עבודותה את ולהשלים עבודותה ולבצע את מלהמשיך ממנו ולמנוע

 הציוד, החומרים כך בכל לשם ולהשתמש, אחרת דרך בכל או, אחר קבלן באמצעות

מהם  חלק כל או אותם למכור או, עבודותה שבאתר, מהם חלק בכל או, והמתקנים

 אחד בכל - ההסכם לפי מהקבלן לו המגיע סכום כל לכיסוי בתמורתם ולהשתמש

  :מראש ימים 7 ,בכתב הודעה ולאחר מתן, דלהלן מהמקרים

 48 תוך, ציית ולא, ביצועו את שהפסיק או, עבודותה בביצוע התחיל לא הקבלן   )א(

 או, עבודותה בביצוע להמשיך או להתחיל בכתב מהמהנדס להוראה, שעות

  .אחרת דרך בכל עבודותה מביצוע כשהסתלק

 השלמתו את להבטיח כדי מדי איטי עבודותה ביצוע שקצב סבור המפקח   )ב(

 14 תוך ציית לא והקבלן להשלמתו שהוארך או במועד, בהסכם הקבוע במועד

 שמטרתם, בהוראה באמצעים הנזכרים לנקוט מהמהנדס בכתב להוראה, יום

שהוארך  במועד או, בהסכם הקבוע במועד עבודותה השלמת את להבטיח

  .להשלמתו

  .ההסכם בביצוע מתרשל שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המהנדס בידי יש   )ג(

 בביצוע משנה קבלן העסיק או, לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את הסב הקבלן   )ד(

  .בכתב הסכמת המזמין בלי - עבודותה

 צו הקבלן נגד כשניתן או, פירוק בהליכי נמצא )מאוגד גוף והוא במידה( הקבלן   )ה(

 שיוטל במקרה או, נושיו לטובת או עם סידור עשה או שהקבלן, נכסים קבלת

 כספים על או, הקבלן של כספים על או, מהם חלק כל או, הקבלן נכסי על עיקול

 נגדם הוצאה לפועל פעולת תעשה או, מהם חלק כל על או, לקבלן המגיעים

 הטלת מיום יום 30 תוך, תבוטל לא לפועל הוצאה פעולת או, יסור לא והעיקול

  .לפועל ההוצאה פעולת עשיית או מיום העיקול
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 של בשמו אחר אדם או שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המהנדס בידי יש   )ו(

 בקשר, כלשהי הנאה טובת או, מענק, שוחד לאדם כלשהו הציע או נתן, הקבלן

  .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם

 בהתאם,  עבודותה מאתר הקבלן של ידו לסילוק בזכותו ישתמש שהמזמין מקרה בכל  )2(

 של בכתב דרישה קבלת עם מיד עבודותה מאתר הקבלן להסתלק מתחייב, להסכם

 לאתר ידו על הובאו אשר המוצרים והציוד, החומרים כל את ולהשאיר, המזמין

 זכאי לפנות המזמין יהיה, דלעיל המזמין דרישות אחר הקבלן מילא לא. עבודותה

 מהקבלן שימנע - ערובה מתן וללא בלבד אחד צד במעמד מניעה צו ולקבל, ש"לביהמ

 המוצרים, החומרים את להוציא או/ו העבודה להמשך להפריע או/באתר ו להמצא

 .מהאתר שלו והציוד

 חשבון על תהיינה, זה לסעיף )1(קטן לסעיף ברישא כאמור, עבודותה השלמת הוצאות  )3(

 ניהול ודמי, ריבית, הצמדה הפרשי בתוספת מחושבות בהן כשהן ישא והוא הקבלן

  .לעיל) 1( 20 בסעיף  כמפורט

 אין, זה סעיף של)1)קטן סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק עבודותה אתר תפיסת  )4(

 התחייבויותיו בכל לעמוד חייב יהא והקבלן המזמין ידי על ביטול ההסכם משום בהם

 יהא לא, ומאידך ;למלאן מהקבלן שהמזמין ימנע להתחייבויות פרט, ההסכם לפי

 )7 ( -ו )5 ( בסעיפים קטנים המפורטות בהתחייבויותיו אלא, הקבלן כלפי חייב המזמין

 .דלהלן, זה הסעיף של

 סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק המזמין ידי על עבודותה אתר תפיסת לאחר סמוך  )5(

 לדעתו אשר הסכום אומדן את, בכתב לקבלן ויודיע המהנדס יקבע ) ,זה סעיף של)1)קטן

 עודפי של ערכם וכן עבודותה אתר תפיסת עד לשעת, ההסכם ביצוע בעד הקבלן בו זכאי

 .שעה באותה, עבודותה שבאתר והמתקנים הציוד, החומרים

   בו והיו, זה סעיף של)1)קטן בסעיף כאמור, עבודותה אתר את המזמין תפס (6) 

 לסלק בכתב מהקבלן לדרוש, שהיא עת בכל, רשאי המהנדס, מתקנים או ציוד, חומרים

 הקבלן ציית לא אם. מהם כל חלק או, והמתקנים הציוד, החומרים את עבודותה מאתר

, עבודותמאתר ה לסלקם, הקבלן חשבון על, המזמין רשאי, יום 14 תוך, זאת לדרישה

 הוראות. להם שייגרם אומדן או נזק לכל אחראי יהיה ולא, בעיניו שיראה מקום לכל

, במתקנים או בציוד, בחומרים להשתמש המזמין של מזכותו גורעות זה אינן קטן סעיף

  .זה סעיף של  )1(קטן  בסעיף כאמור, למכרם או

 לשלם חייב המזמין יהא לא, המזמין ידי על כאמור, עבודותה אתר תפיסת שעת מ  )7(

 עד מכן ולאחר, הבדק תקופת שתסתיים עד, בקשר להסכם כלשהו סכום לקבלן

 דמי וכן ובדיקתו עבודותה הוצאות השלמת המהנדס ידי על בכתב ויאושרו שיתבררו

 , שהן כל הוצאות או ונזקים בהשלמתו דחיה כל ידי על למזמין שנגרם הנזק

 לא. בתשלומם חייב שהקבלן שהם כל אחרים פיצויים וכן הקבלן ידי על למזמין שנגרמו

 אילו בו זוכה היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן שבין ההפרש את זכאי לקבל הקבלן יהא

, והפיצויים הנזקים, ההוצאות סכום לבין, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה

  :כי בתנאי, כאמור המהנדס ידי על שאושרו כפי

 לפי, בכתב המהנדס שקבע האומדן על העולה סכום לקבל זכאי יהא לא הקבלן   )א(

  :דלעיל )5(סעיף
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 ידי על שאושרו כפי, והפיצויים הנזקים, עבודותה השלמת הוצאות וסכום היה   )ב(

 היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן על עולה, לעיל בסעיף זה כאמור, המהנדס

 חייב הקבלן יהא, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה אילו, בו זוכה

סכום  מכל לגבותו זכאי יהיה והמזמין למזמין שביניהם ההפרש בתשלום

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו וכן לקבלן ממנו שמגיע

 לגרוע ולא קודמים סעיפים לפי המזמין זכויות על להוסיף באות, זה סעיף הוראות  )8(

 הסכם להוראות בהתאם שניתנה שהוא סוג מכל בטוחה לחלט כל זכותו לרבות, מהם

 .זה

 חובה המזמין על יטיל לא, בכלל זה בהסכם או, לעיל זה בסעיף מהאמור דבר שום  )9(

 של הפרה כל בשל הקבלן מאת מלא לפיצוי זכאי יהיה והמזמין עבודותה את להשלים

 את להשלים המזמין החליט אם בין, זה בהסכם הקבלן מהתחייבויות התחייבות

 לו שיהא ולהביא לכך המזמין עם להיטיב יבוא המלא הפיצוי. לאו אם ובין עבודותה

 אילו לו שהיו, רכוש או/ו, כסף או, רכוש תמורת כספי בשווי או/ו ברכוש או/ו, בכסף

 כל על המזמין את לפצות וכדי במלואן זה בהסכם התחייבויותיו אחר מילא הקבלן

 של מזכותו לגרוע מבלי וזאת אחרים ידי על או/ו ידי הרוכשים על נגדו שתוגש תביעה

  .ההפרה עקב הקבלן על ידי, הופק אם, שהופק רווח בגין לתבוע המזמין

 

  עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות אי

 

  או  כולו, עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות שאין, שהוא זמן בכל יתגלה אם  )1(  .62

 אך, עליה שליטה לקבלן שאין אחרת הקבלן סיבה יפנה כל  או, מלחמה מפאת, מקצתו

 יהיה והמזמין יפנה  הקבלן למזמין, לעיל) 3(14 קטן  בסעיף הנזכרות הנסיבות למעט

כולו , עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי, בכתב אישור לקבלן לתת רשאי

 עבודותה ביצוע המשכת לאי הנוגע בכל המהנדס הוראות אחר ימלא והקבלן, מקצתו או

 .כאמור

) 1(ק"ס לפי עבודותה ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום  )2(

 למחירים בהתאם, האמור האישור מתן לתאריך עד העבודה שבוצעה ערך יהיה, לעיל

 .השינויים ובהוראות הכמויות והמחירים ברשימת הנקובים והשיעורים

   תביעות כולל, הקבלן תביעות כל של סופי סילוק יהווה, כאמור הסכום תשלום (3)

 .כאמור שנגרמו מיותרות בעבור הוצאות ותביעות לפיצויים

 או עבודותה מאתר, מקצתם או כולם, עבודותה ומתקני הציוד את הקבלן סילק לא  )4(

 רשאי, זה לסעיף) 1(ק "ס לפי, המהנדס להוראות אחרת בהתאם פעולה ביצע שלא

, אחרת דרך בכל או בעצמו חשבון הקבלן על האמורות הפעולות את לבצע המזמין

 הפרשי בתוספת מחושבות כשהן, בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן

 סכום ובהפחתת, לעיך) 1( 20ריבית דמי ניהול כמפורט בסעיף , הפרשי הצמדה 

 שיש האמורות מההוצאות הדעת על חלק מתקבל לכיסוי המהנדס ידי על שיאושר

 .המזמין חשבון על לזקפן

  

 מוסף ערך מס



  

 
 

69 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

 

   כוללים אינם, זה בהסכם והמחירים הכמויות רשימת בסעיפי הנקובים המחירים (1) 63.

 .מוסף ערך מס

 בשיעור, הסופי ולחשבון החלקיים לחשבונות, המוסף הערך מס את ישלם המזמין  )2(

 מוסף ערך מס סכום להעברת, החוק מבחינת, הקבלן המחייב את ובמועד הקיים

  .כדין מורשה עוסק של מס כנגד חשבונית, המס לשלטונות חשבון לכל המתייחס

  

 

  :החתום על הצדדים באו ולראיה

__________________   ________________ 

  הקבלן               
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  נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א 

  

   לכבוד
  ")העירייה: "להלן( עיריית בית שמש

  

 
   ולתקופת הבדק לחוזה בנקאית ערבות: הנדון    

  
 אנו, ")המבקשים: "להלן(_____________ . ז.ת/ . פ.ח____________________  בקשת פי על

: במילים( ₪_____________ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים
 ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת, )חדשים שקלים__________________

לביצוע  להסכם בקשר המבקשים מאת שתדרשו, ")הצמדה הפרשי: "להלן( להלן כמפורט, למדד
  . _________עבודות ביוב מיום 

  
 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

   . המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו
  

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

   . המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית
  

  : זה במכתבנו
  

   . כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, בניהתשומות  משמעו - " מדד""
  . שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו המדדמשמעו  –" המדד החדש"
  _________שנת ____________ בגין חודש ____________שפורסם ביום  המדד –" המדד היסודי"
  

  : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
  

 המדד: "להלן( זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיוהיסודי  המדד לעומת עלה החדש המדד כי, ")החדש
  . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש

  
  

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

  
  . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

  
  

   , רב בכבוד       
  

_________________________  
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  'נספח ב

 אישור  עריכת  ביטוח
  

  לכבוד
  ")העירייה: "להלן ( עיריית בית שמש

  מרכז מסחרי 
  5.  ד.ת

  99100בית  שמש  
  02-9909704:  פקס

  ………………………………………הקבלן :  הנדון 
  

  ל וכמפורט "ש הנ"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע
  - :בהמשך 

  
: פרוט מלא של מהות העבודה  .1

………………………………………………………………..  
  .……………………: ' חוזה מס

: אתר העבודה 
 ........................................................................................................................  

  
  …………………………עד    ………………… - מ :  תקופת הביטוח  .2
  
   בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי" עבודות קבלניות"פוליסת כל הסיכונים לביטוח  .3

  ".2009ביט "הפוליסה הידועה בשם 
  .הפרקים 3 -ביחס ל" חודשים 24תקופת תחזוקה של "הפוליסה כוללת סעיף 

  
השווה למלוא היקף , ₪.  …………………) : ביטוח רכוש(' סכום הביטוח לפרק א 3.1

 .העבודה כולל חומרים וציוד
ום מסכ 10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל   3.1.1

  :בנפרד לכל הרחבה , ביטוח הרכוש
  

  .הוצאות לפינוי הריסות  .א
  .או לרכוש סמוך/אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו  .ב
מהנדסים , פיקוח והשגחה של אדריכלים, מדידה, הוצאות בגין תכנון  . ג

  .ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק
  

  או /או עבודה לקויה ו/מתכנון לקוי ו ישירפרק זה מורחב לכסות גם נזק   3.1.2          
  .        חומרים לקויים

  .$  150,000:  י הרחבה זו מוגבלת לסך של "אחריות המבטח עפ
     

  ) : צד שלישי(' י פרק ב"גבול האחריות עפ 3.2
  .כ לתקופה"סה$ .. …………………לאירוע ו  $    ……………………

  ].כ לתקופה"סה$  -.2,000,000לאירוע ו  $    - .1,000,000לפחות  [
  

" חריגים"ב 7ובהתאם מבוטל סעיף , תקף –" ' הרחבות לפרק ב"ב 1סעיף   3.2.1
  ).תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי(

  
 –) כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען" (' הרחבות לפרק ב"ב 2סעיף  3.2.2

  .תקף
  .למקרה ולתקופת הביטוח$  1,000,000:  גבולות האחריות בגין הרחבה זו 

  
  .תקף –) הרחבת נזקי גוף" (' הרחבות לפרק ב"ב 3סעיף  3.2.3
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מתקנים או כבלים , אובדן או נזק לצינורות("לפרק זה " חריגים"ב 8לסעיף   3.2.4
  :תתווסף הפסקא הבאה ") קרקעיים- תת

בלים מתקנים או כ, מפגיעה בצינורות תוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק   -
  .קרקעיים- תת

  .$ 150,000י הרחבה זו מוגבלת לסך של  "אחריות המבטח עפ
  

  ) :חבות מעבידים(' י פרק ג"גבולות האחריות עפ 3.3
  

  .למקרה ולתקופה$  ……………… -לעובד  ו$  .. ………………
  ]למקרה ולתקופה$  5,000,000  - לעובד ו$  1,500,000:  לפחות [

  
  :ישנם של המבוטח . ה.מ.צ-לכל כלי הרכב וה .4
  

  .כחוק" חובה"ביטוחי  4.1
  

ח "ש 300,000  - בגבול אחריות שלא יפחת מ, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש 4.2
 . לכל כלי בנפרד, לארוע

  ). אם קיים" (נזק תוצאתי"מבוטל חריג  –בפוליסה זו 
  
או /או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/ו …: "ל מתווסף לשם המבוטח "בכל  הפוליסות הנ .5

מ "או החברה לפיתוח בית שמש בע/ו או החברות הכלכליות שלה /ית שמש ועיריית ב
 "    או כל הבא מטעמם/או עובדיהם ו/מ ו"או חברת מי שמש בע/ו

  ).סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(+ 
  .ל קיים סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגדם "כמו כן בכל הפוליסות הנ

  
וכי בכל מקרה של ,  בלעדי בפוליסה" מוטב"כ" העירייה"יעת רשמנו לפנינו את קב .6

  .הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה) ביטוח הרכוש(' י פרק א"פיצוי עפ
  
לעיל  5י הגורמים הנזכרים בסעיף "ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע .7

  .אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם
              

  
  וכן שבכל מקרה , הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות .8

יום  60או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו /הצמצום ו –או ביטול הפוליסה /של צמצום ו
            ".עירייה"ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל 

  
  .ל"מית בפוליסות הנב פרוט סכומי ההשתתפות העצ"מצ  .9
 

  . 1980 –מ "י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ביטוח אחריות המוצר עפ .10
 :בגבולות אחריות של

  .כ לתקופת הביטוח"סה$ ..  ………… -לארוע ו$   ……………………
  ].כ לתקופת הביטוח"סה$  -.2,000,000לארוע ו  $  -.1,000,000לפחות [

  ".ביט"פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם  פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם
  ..………………עד    .  ……………  - מ :  תוקף פוליסה זו הוא   

  
  . חל גם ביחס לפוליסה זו –לעיל  8 - ו 7,  5כל האמור בסעיפים 

  
  .$.  …………:  השתתפות עצמית               

  
  ,בכבוד  רב                

  
 .מ"חברה לביטוח בע..  ………                                                                                          
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  כתב כמויות –' נספח ג

  

  

  מצורף בחוברת נפרדת
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  מפרט טכני מיוחד – 1'נספח ד
  
  

  םתנאים כלליים מיוחדי  00.00
  
  

  אור כלליית   00.01
  

  , בנוסף לאמור ביתר מסמכי חוזה זה, העבודה נשואת חוזה זה כוללת אך לא מוגבלת
  .בית שמש, 21.צ.ס לבנים ולבנות ב"בנית תוספת כיתות בביאת עבודות 

  
   גמר ופיתוח שטח ,אבן, בניה, בטון ,ביסוס, העבודה כוללת עבודות חפירה

  .חום מקום העבודה כמפורט בתוכניות ובכתבי הכמויותבת
  

  היקף העבודה   00.02
  

החוזה ונספחיו מכילים את כל העבודות המפורטות ברשימת הכמויות , מסמכי ההזמנה להציע הצעות
ועל כן , יש לראות את המפרט כדלקמן כהשלמה לתכניות. המצורפות וכן כל עבודה המתוארת בתוכניות

  .רט זהעבודה המתוארת בתכניות אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפ
  

  כמו כן יכלול החוזה את כל העבודות הנוספות שהמפקח יורה לקבלן לבצע בהתאם לתכניות
  .ומפרטים נוספים ושישולמו בהתאם לכללים שנקבעו במסמכי חוזה זה

    
תחנת ( בנה קייםלמהקבלן מצהיר שבהגשת הצעתו הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך 

  .ומגורים פעילים מבני ציבורלובסמוך  )טרנספורמציה
    

  .על הקבלן לאפשר גישה לבניינים השונים
    

  .או פיצוי הנדרש בעקבות כך יהיה על חשבון הקבלן/ל ו"תיקון כל נזק שיגרם לבניינים הנ
  

  מיםקיי יםהתייחסות למבנ -מיקום המבנה     00.03
  
  טכני המיוחד מודגש בזאת כי לא תשולם כל תוספת מעבר למפורט בכתב הכמויות ובמפרט  ה  
  עבור הדרישות המפורטות לעיל ורואים את הקבלן כאילו במתן המחירים התחשב במצבו של   
  : לרבות כל דרישה או הנחיה מהרשויות השונות כגון, האתר וכל הכרוך בכך  
וכן כל רשות עירונית או ציבורית  משרד הבריאות, משרד החינוך, בזק, חברת החשמל, בית שמשעירית   

  .אחרת הקשורה לאתר
          

  אשר התכנון המפורט עבורה , הוא עבודת פיתוח מיוחדת באזור רגיש ביותר, מאפיין עבודה זו  
  לרבות , תוך שיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים המעורבים, ייעשה תוך כדי התקדמות בעבודה  
  .הקבלן  
  
  מדרכות ובכבישים , על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במעברים  
  .גובלים באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים קיימים ולחצרות מסביב לאתר  
  הקבלן יידרש לבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי   
  .לעדית של מפקחשקול דעתו והחלטתו הב  
  
  הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע   
  אינן פוטרות את הקבלן  מכל חובותיו , עבודה אולם הוראות המפקח ונכונתו לסייע  
   הכל לפי, או כל רשות שהיא’ או אחריותו  בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג/ו  
  .או הדין לרבות תאום והשראה נדרשים/החוזה ו  
  
  בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם   
  .לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן, לתחום האתר  
  
  כמו כן עליו ,  תואת האתר וסביב, על הקבלן להכיר ולדעת עוד לפני הגישו את הצעת המחירים  
  להכיר ולדעת כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת קרקעיים אשר עלולים להפריע   
 ובמידה ויפגעו בין במכוון ובין בשוגג על הקבלן לתקנם מיידית על חשבונו על הקבלן ל .לו בעבודתו  

  , בזק' או חב/כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ו
  . ומכל רשות אחרת ייעשו על ידי הקבלן ועל  חשבונו, חברת החשמל  
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  הקבלן יידרש על חשבונו בשלבים ראשוניים של ההתארגנות לבצע גילוי ואיתור מיקום הקווים  
  .ולסמנם על מנת לאפשר נקיטת אמצעי זהירות בזמן עבודות פיתוח השטח נשוא הזמנה זו  
  
  מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא כל האינפורמציה על מצב המתקנים, לבנוסף לכל האמור לעי  
  קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה -התת  
  עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם   
  וזאת , )אם יפגעו(יידי על חשבונו או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונו המ/המתקנים ו  
  .לשביעות רצון המפקח  
  
  לטיפול ולאחריות , הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה, עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן  
  או /או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו/לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו  
  אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי . בתחומים ובדרכים בהם ישתמש  
  בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו . העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן  
  כלכו עקב הובלת חומרים על ידי לל ית"יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ  
  .ןהקבל  
  
  רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה   
  .הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים  
  

  התארגנות בשטחים ותוכנית האתר  00.04
  
  ור על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך אז  .    א

  .עירוני בנוי אשר נדרשים להיות מתופעלים כרגיל וללא הפרעות         
  .י הרשות המקומית"גבול השטח לביצוע העבודה הינו כפי שיקבע ע  . ב

  ' וכו הגישהכנת דרכי , אחסון חומרים, ארגון ותאום העבודה, ל ידרשו מהקבלן"גבולות השטח הנ  
  .והכל על חשבונו של הקבלן, ת המקומיותבתאום מלא עם המפקח והרשויו             
  .ל יתואם עם הקבלן מיד עם כניסתו לעבודתו ולפני ביצוע עבודות בשטח"כל הנ             

  
  י הרשויות המוסמכות "פינוי הפסולת אל מחוץ לאתר תיעשה אך ורק למקומות שיאושרו ע  .       ג

  .רשויותי "מקום שפך מאושר עפינוי הפסולת יבוצע  מדי יום ביומו ל. לכך          
על , כל תשלומי האגרות הנדרשים לשם כך על חשבון הקבלן וכל התיאומים יבוצעו על ידו

י "הקבלן יהיה להציג אישורי הטמנה לעודפי החפירה והפסולת כפי שיידרש מעת לעת ע
  .המפקח

    
  יתקינם , רעייםביצוע העבודה מחייב התקנת אמצעי גישה והספקת הציוד וחומרים א  .      ד

  . הקבלן על חשבונו בהיקף הדרוש ויחזיקם במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת הביצוע           
  . התוואי והמקום של אמצעים אלו טעון אישור של המפקח           

  יפרק הקבלן את כל הציוד והאמצעים, בגמר העבודה או במועד שהמפקח ידרוש זאת            
  .והכל על חשבונו, ויחזיר את המצב לקדמותו כולל נטיעת עצים והרכבת עמודים, האמורים            

  
. ביוב, מים, טלפון, על הקבלן לנקוט אמצעי מתאים על מנת להימנע מגרימת נזקים לקוי החשמל  .       ה

  .כל נזק שייגרם יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו
  
  וכך שימנע , י  המפקח"באופן ובמקום שיאושרו ע, הובלת החומרים ואחסונם תהיה בצורה  .      ו

  .הכל כמתואר המפרט או בהתאם להוראות המפקח, זיהומם או הפחתת ערכם, קלקולם            
  
תכנית האתר להכנת השטח הכוללות רמפות זמניות ) לאישור מוקדם(על הקבלן להגיש למפקח   .        ז

ובנוסף לכך לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה ובכפוף לתקופת הביצוע הכוללת , גנותוהתאר
, לפני קבלת אישור סופי מהמפקח' הכנה וכד, לא יבוצעו כל עבודות הכשרה. הנקובה בחוזה

  .ומכל רשות אחרת מוסמכת כנדרש להתחלת עבודותיו
  , כב מיקום כניסות ויציאותדרכי גישה לכלי ר, הגדר והשערים: ל יסומנו"ג התוכנית הנ"ע  

מיקום מכולה , מיקום ערמות פסולת וחומרי בנין, מיקום מכונות רועשות, שטחי פריקה וטעינה
  .שירותים כימיים, מקומות חנייה למשאיות וכלי רכב, לפסולת אורגנית ופסולת אריזה

  
העבודה ייעשה          ביצוע . לאחר קבלת האישור הסופי יתחיל הקבלן בהכנת והכשרת השטח  .       ח

  .בתיאום מלא עם המפקח, על ידי הקבלן ועל חשבונו  
    

כל  במשך   ,כל השטחים והדרכים באשר להתארגנות ולאתר יתוחזקו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .ט
ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי רכב , בכל תנאי מזג אויר, קופת העבודה באתר
  .שונים והעבודה בהם
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מטעם  מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדות לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהם  .י
  .בכל תקופת העבודה, הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח

  
למעט , החומרים והמבנים שהובאו על ידו ובשמו לאתר, בגמר העבודות יפנה הקבלן את הציוד  .יא

התמורה לעבודות ההתארגנות והפירוק תהיה . כי יישאר באתר ציוד שיוסכם עליו בין המנהל
  .כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורה בנפרד

  
  "שווה ערך"מחיר חומר או מוצר    00.05

  
כאלטרנטיבה  לחומר או מוצר מסוים  -בכל מקום שבו הוזכר במסמך ממסמכי החוזה  -" שווה ערך"

פירושו חומר או מוצר שווה ערך  -או בשם המפעל המייצר אותם , בשמם המסחרי או בשם היצרןהנקובים 
סוגו ומחירו של חומר או מוצר שווה , איכותו. מבחינת הטיב  והאיכות לחומר או למוצר הנקוב כאמור

  .ערך טעונים אישורו המוקדם של המפקח
יופחת שכר החוזה , לו" שווה ערך"שנרכש כ עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים על מחירו של זה

  .בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי חוזה זה לגבי מחירי יסוד
יסופק המוצר הנקוב , על מחיר המוצר שנקוב באותם מסמכים" שווה ערך"עולה מחירו של מוצר שמוצע כ

  .במסמכים
  

  קור הקבלן בשטח לפני הביצועיב   00.06
  

מכל  עבודה וכן כל, לפרטי פרטים ולמד היטב ומקרוב את מצב השטח בדק, הקבלן מצהיר שביקר  .א
ועל אורך החיים והטיפול  הפרויקטסוג שהוא היכולה להשפיע ישירות או בעקיפין על ביצוע 

  .במהלך הביצוע, התקינים של הבניינים והמתקנים המאוכלסים בשטח
  
לעיל וכן בדיקה ולימוד ' בסעיף אהבדיקה והלימוד המפורטים , הקבלן מצהיר שבעקבות הביקור  .ב

הכמויות וכל חומר החוזה המצורף , המפרטים הטכניים כולל התנאים המיוחדים, התכניות
והוא נושא , ושאינו מצורף למסמך זה ידועות ובהירות לו העבודות שעליו לבצע במסגרת חוזה זה

  .באחריות מוחלטת וכוללת לביצוע המלא והמושלם
  
 נוספות לבוא מכל סיבה שהיא בדרישה לכל תשלום שהוא עבור עבודות הקבלן מתחייב שלא  .ג

אי התאמות בתכניות או מכשולים , כתוצאה מאי דיוקים וטעויות בעבודות החפירה או הסימון
וכן מצהיר הקבלן שמרגע חתימת חוזה זה תחול עליו , ומטרדים באתר הבניה ובמבנים הקיימים
הקבלן , כולל כל העבודות שבוצעו לפני הגעתו, ותואחריות כוללת ומלאה לכל האתר בשלמ

  .מקבל עליו את האחריות הכוללת לכל העבודות שבוצעו עד ליום התחלת העבודה שלו באתר
  
 לביצוע מחירים שהקבלן יציע לכל סעיף ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את כל הדרוש  .ד

ולהשלמת , נה למילוי תנאי החוזהואת ההוצאות הנראות והבלתי נראות מראש שתידרש, העבודה
  .הפרויקט לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  
על הקבלן  .הכרת השטח לא תשולם על ידי המזמין-הבנה או אי-תביעה מכל סוג שהוא בגין אי  .ה

לשם קבלת הנחיות  ולהודיע על אי התאמה למפקח, לבדוק את התאמת התכניות למציאות בשטח
באתר מגורים פעיל ובסמוך  ופנית לעובדה כי העבודות תתבצענהתשומת לב הקבלן מ. לביצוע

  .מבנים ומתקנים קיימים, לכבישים
  

  מפרטים טכניים  00.07
  

המשלימים  ,הפרטים הטכניים לביצוע העבודות מחולקים לשלושה מקבצים של מפרטים טכניים נפרדים
הטכניות לביצוע של  ישותושלושתם יחד מהווים יחד עם התכניות את מכלול הדר, האחד את משנהו
  .סעיפי העבודה

  
להשיגם  ועל הקבלן לרכשם או, אינם מצורפים לחוזה) 'ב' תת סעיפים א(שני המקבצים המפורטים להלן 

  .הקבלן מצהיר בזאת על הסכמתו לכך, אולם הם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה, בעצמו
  
י  הועדה "שהוכן ע, ני במהדורה המעדכנת ביותרהינו המפרט הטכ -  "מפרט כללי לעבודות בנין"   .א

ישמש כמפרט  מחייב בכל סוגי . משרד העבודה ומשרד השיכון, בין משרדית של משרד הביטחון
  .העבודות הכלולים בחוזה זה

  
  ".התקנים והמפרטים של מכון התקנים הישראלי"  . ב
  
 " בית שמש, 21. צ.ובנות בס לבנים "הרחבת בי פרויקטהמפרט הטכני המיוחד לביצוע "  . ג

  .תוספות או דרישות מיוחדות, ינו המפרט הטכני המצורף ובו השלמותה
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אם לא , כל העבודות נשוא חוזה זה תיעשנה. 'ב -ו ' בנוסף או בניגוד למפרטים המפורטים בתת סעיפים א

לפי הוראות  - ה כאל או בהעדר מפרטים או תקנים, ל"בהתאם לתכניות ולמפרטים הנ, צוין אחרת במפורש
  .או הוראות המפקח/היצרנים ו

  
או ברשימת /המפרטים הטכניים קובעים את דרכי הביצוע הנכונות של העבודות המופיעות בתכניות ו

  .הכמויות ולוח המחירים
  

  חזות -פינוי עפר ופסולת , החזקת שטחי עבודה  00.08
  

ת של אזור העבודה ודרכי הקבלן אחראי במשך כל תקופת עבודתו לשלמות וניקיון יומי  .א
י פועל "יש לוודא פעמיים ביום ע, מגבול האתר" מ 200הגישה לבנין במרחק של 

שיעסוק בנושא כי לא נגרם לכלוך או פסולת וכי כל פסולת או לכלוך תוסר מיד ותסולק 
  .מהאתר מדי יום

  
לן ועל י הקב"פינוי עפר ופסולת בכל אחד משלבי העבודה ולרבות עם סיומה ייעשה ע  .ב

הפרעה  פינוי העפר והפסולת יאורגן באופן שתמנע. חשבונו למקום שפיכה מורשה
אלו וכי כלל  רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון מגבלות. לפעילותיו בסביבת האתר

  .אותן במחיריו
  

אי שמירת הניקיון והסדר . העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר: ניקיון שוטף  .ג
. שלמות חלקים מבוצעיםללי להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה אמורהיא סימפטום 

סילוק , מניעת אבק, הגנה, אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות שטיפה, אי לכך
  . וכל הנזקים יחולו על הקבלן תופסק העבודה -ב "פסולת וכיו

בנפרד והיא  לםעבודה זו לא תשו. מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה
  .כלולה במחירי היחידה של  העבודות

  בנוסף לזכותו הפסקת, רשאי המפקח מעת לעת, לא ביצע הקבלן את האמור לעיל    
 ולחייב אותו במלוא  ח הקבלן "להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ע, העבודה    
  .ההוצאות

  
  ביוב ושירותים  זמניות, חשמל, רשת אספקת מים  . ד  

  
ייב לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הקבלן ח

 הכרוכותבאספקתם הסדירה והתקינה ובצריכתו ובכלל זה הוצאות אגרת המים יחולו על
בכל מקרה חייב הקבלן לברר את הספקת המים ולעשות סדורים נאותים לצבירת . הקבלן

ה הדרושה בכל עת מים או לשאיבת מים או לספק מים או להתקנת אמצעים אחרים במיד
  .מים בתחום המגרש בלבד' המזמין יספק נק

  
כל ההוצאות הכרוכות . הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודה

 בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדירה, בהתקנות השונות ,בצריכתו ,בחיבור החשמל
  .החשמל' חשמל זמנית מחב' על הקבלן לדאוג לנק ,יחולו עליו בלבד

      
 ,הבנייה  יותקנו באתר שירותים כימיים ניידים שיהיו זמינים לכל העובדים בכל תקופת  

  .ח הקבלן"רותים אלו יהיו עש
    
  ניקוז    

  
  .אלא ינוקזו בתחום האתר, לא יוזרמו שפכים מהאתר כנגר עילי    

בתאום עם מחלקת " אתר לאיסוף פסולת בנין"שפכים המעורבים בחומרי בניה יפונו אל 
  .שיפור פני העיר של הרשות המקומית/תברואה

  
  )כולל מהנדס אחראי לביצוע(תקנות ואישורים    00.09

  
של רשות מוסמכת ובכלל זה מכון התקנים ' תקנות וכד, בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות

ביוב המים וה' מח, אגף העתיקות, רשות מקומית, )סידורי אשפה(תברואה ' מח, )בטונים ותברואה(
חברת החשמל , )התאמה לדרישות(מכבי האש  , )עבודה מקצועית(משרד הבריאות , )עבודה מקצועית(
יהא  - ' וכו, )מעליות(בודק מוסמך , )או תשתית כבלים/אישור רשת ו(הבזק ' חב, )אישור תכנון ומתקן(

ם לפני התחלת להמציא את המהנדס אשר יחתו, ל"הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ
כמתואר הכול " 4טופס "השלד ומי שיחתום בסיום העבודות באתר על העבודה כאחראי על הביצוע 

כמו כן עליו להמציא את  , להביא את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות, לתאם, להלן
י "ר שיידרש עאו כול טופס אח/ו"  4טופס "המהנדס האחראי לביקורת שיחתום בסיום העבודות על 
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לשחרור כספים בגין ו להתחלת העבודה באתר ל תנאי"ובכלל זה יהיה מתן האישורים הנ הרשויות
  .והחשבון הסופי בפרט, החשבונות האחרונים בכלל

  מ שהמזמין יוכל לקבל כל תקציב אפשרי ממשרדי הממשלה וגופים שונים"וכן ישלים את כל הדרישות ע
  

ים הקבלן כאחראי למילוי מדויק של כל התקנות העירוניות והממשלתיות מבלי לפגוע בפרטים דלעיל רוא
  .י השלטונות בקשר לבניית הפרוייקט"שנקבעו ע

וכן לא תינתן לו הארכת זמן , ל"לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ
  .ל"כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילויים של התקנות הנ

  
  מחירי היחידה   00.10

  
מבלי לפגוע באמור בסעיף המחירים של התנאים החוזיים ייחשבו מחירי היחידה המוצבים   .א

  :בסעיפי כתב הכמויות ככוללים גם את ערך
  
  ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם (כל החומרים   . 1   

  .החלים עליהםהשכר שלהם והמסים , הפחת, )נכללים בה    
  
  .כל העבודה הדרושה לשם ביצוע המתאים בתיאור הטכני או בכל מסמך אחר  . 2   
  
  .'פיגומים וכד, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה  . 3   
  
  אל מקום  3עד  1המפורטים בסעיפים ' כלי העבודה וכ, הובלת כל החומרים  . 4   

  .למקום עבודה וממנו  ת העובדים פריקתם וכן הובל, ובכלל זה העמסתם, העבודה    
  
  .וכן שמירת העבודות שבוצעו' המכונות וכו, הכלים, אחסנת החומרים   .5   
  
  .מדידה והוצאות משרדיות, הוצאות הנהלת העבודה  . 6   
  
  .הוצאות הגנה על העבודות וצד שלישי מפני השפעות מזג האוויר   .7   
  
  העובדים וצד שלישי בהתאם , בודותהוצאות ביטוח של הע, המסים הסוציאליים  . 8   

  .לנדרש בתנאי החוזה    
  
      ובכלל זה ) הן הישירות והן העקיפות(הוצאותיו הכלליות של הקבלן   . 9   

  .הוצאותיו המוקדמות והמקריות  
  
  .ביטוח והוצאות הקשורות במילוי תנאים כלליים, הוצאות ערבויות   .10    
  

  .למשך שנה אחת מיום מסירת הבניין למזמיןאחריות לפעולה תקינה של המבנה   . 11  
  .חוזה זה/או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי מכרז    

  .ל לגבי ציוד ומערכות"כנ     
  
  .רווח הקבלן  . 12    
  
כוחם יפה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים והתוספות וההפחתות האפשריות  -המחירים    .ב

במקום אחד בבניין או , בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, והעבודות החלקיות
  .או עבודה ידנית/ו, במקומות שונים בכמויות גדולות או קטנות

  
  .עומקיםיחייבו לכל השטחים וה - מחירי היחידה    .ג
  
  .10%+הנמצאים ביחידות שלמות לא ישתנו אם מידות הפרטים ישתנו בגבולות  -מחירי פריטים   . ד
  
ניתן  חלק מהסעיפים, אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב כמויות אמנם יבוצעו  ה

  .דיפי שיקול דעתו המוחלט והבלעלוההחלטה הסופית הינה של המזמין ו, כאלטרנטיבה בלבד
  

אם כי כל מחיר ומחיר יחייב את , שינוי או ביטול סעיפים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת
  .הקבלן ללא קשר למחירי יחידה אחרים

  
  מחירי אספקה והרכבה נפרדים   00.11

  
בכל המקרים שמסיבות כלשהן תחולק עבודה מסוימת לאספקה והרכבה בנפרד רשאי המפקח לדרוש כי 

, כלפי הקבלן המזמין כאחד, י היצרן שיהיה אחראי לטיב המוצר"ע) מרכיב(המוצרים יסופקו לקבלן 
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, כ לעיתוי מתאים עם היצרן"הקבלן ידאג לתאום כל הפעולות הדרושות לביצוע העבודה המושלמת כ
ופעולה של כל המערכת  וטיב, הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לטיב ופעולה תקינים של כל מוצר ומוצר

  .בשלמות
  
  :גם אך לא רק) אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( -מחיר הספקה כולל   .א
  
  , כל החומרים ואביזרי העזר הדרושים לייצור המוצרים בבית המלאכה של היצרן  . 1   

  .הפחת והמסים החלים עליהםכולל     
  
  כולם מהסוגים ' נגד קורוזיה וכד, ציפויים נגד חום, צבעי יסוד וצבע סופי  . 2   

  .י המהנדס"המאושרים ע    
  
  .הכל קומפלט מוכן להרכבה' רגליים וכו, מסגרות יסוד  . 3   
  
  .לעובדים הדרושים לייצור המוצר' ביטוח הטבות סוציאליות וכו, שכר העבודה  . 4   
  
  .'אחסנה וביטוח המוצר בבית המלאכה כו, שימוש במכונות, דלק  . 5   
  
  .התיקונים והבדיקות שלאחר התיקון, הוצאות ביצוע הבדיקות הנדרשות  . 6   
  
  ).הספק(הוצאות כלליות ורווח היצרן    .7   
  
  כולל אמצעי זהירות לזמן ההובלה , העמסה על כל הובלה בחצר בית המלאכה  . 8   

  .והפריקה    
  
  לפעולה תקינה למשך שנה מיום , והמזמין כאחד) המרכיב(אחריות כלפי הקבלן   . 9   

  .או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי החוזה, האספקה    
  
  במחירי האספקה לא נכלל רווח הקבלן על המוצר     

  
  :גם אך לא רק) אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( מחיר ההרכבה כולל  . ב
  
  .רווח הקבלן על המוצר   .1    
  

  .פריקה והעמדת המוצר במקום המיועד, הובלה  . 2
  
  .כל חומרי העזר הדרושים להרכבתו המושלמת של המוצר במקומו   .3    
  
  .בזבוז ופחת של המוצר  . 4   
  
  .ל"ביצוע של החיבורים הדרושים להפעלה תקינה של הנ  .5   
  
  .ההובלה וההרכבה תיקוני צבע וציפוי העלולים להינזק בזמן  . 6   
  
  .תאום ופקוח על היצרן בקשר לטיב העבודה ומועדי האספקה  . 7   
  
  לעובדים הדרושים לביצוע' הטבות סוציאליות וכ, ביטוח, שכר עבודה  . 8   

  .עבודות אלה      
  
לביצוע העבודה  שמירה וכל הדרוש, אחסנה, כלי עבודה, שימוש במכונות, דלק  . 9   

  .בשלמות
  

, עובדיו, י הקבלן"ע ביטוח העבודות וכל צד אחד נגד נזקים העלולים להיגרםהוצאות   . 10
  .כליו ומוצריו

  
  .חומרים ועבודות ההרכבה, הוצאות כלליות ורווח על הטיפול במוצרים  . 11   
  

במידה   או  יותר , אחריות לפעולה תקינה של המתקן למשך שנה אחת מיום המסירה   .12
   .וצוין אחרת במסמכי החוזה

  
  מחירי החומרים   00.12
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ושעל הקבלן , ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, החוזה מבוסס על מחירי יסוד של החומרים המצוינים בחוזה
להמציא למפקח את החשבונות המדויקים לתשלום עבור החומרים שעבורם נקבעו המחירים ברשימת 

  .לחוזהושסופקו על ידו לצורך ביצוע העבודות בהתאם , מחירי היסוד
  

הכוונה היא למחיר , או הוזכר מחיר יסוד מסוים, בכל מקום בו נתבקש הקבלן לקבוע מחירי יסוד לחומר
או , מעומס על מוביל של הקבלן בבית המלאכה או בבית המסחר של הספק, החומר ללא פחת כלשהו

ים כתוצאה לא יחולו הפרשים כלשהם במחירי החומר', וכד, במקום שחרור החומרים ממחסני ערובה
פיחות המטבע או מכל סיבה  ,ם או אחריםיליאפימוניצ, היטלים ממשלתיים, הובלה, מהתייקרות החומרים

והוביל , הקבלן נחשב כאילו רכש את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לחוזה זה, אחרת
או /ל החומרים והקבלן יהיה אחראי לכ .אותם למחסניו שבשטח מקום העבודה בשעת חתימת חוזה זה

על הקבלן חלה החובה לבדיקת הכמויות של החומרים המסופקים בהתאם , הציוד המסופקים לאתר
  . אובדן או גניבה, איחסון החומרים באתר ופיצוי מלא של המזמין במקרה של נזק, לתעודות המשלוח

  
  מדידות   00.13

  
ק את כל המידות שבתכניות טרם יחל על הקבלן לבדו, על הקבלן לעבוד לפי המידות הנתונות בתכניות

בעבודתו להודיע על כל אי התאמות שבין המידות שבתכניות או בין המידות של התכניות ומדידות 
וכל העבודה , אחראי הקבלן לבדו לדיוק המידות, על כל פנים, ולבקש הוראות והסברים בכתב, המגרש

י הקבלן בצורה נכונה על "בנה מחדש עתיהרס ותי -אחרת ) כתוצאה מאי דיוק ואי התאמה(שתיעשה 
  .חשבונו הוא

  .על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבודה
  .מערכות 3 -אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן למסור תכנית מדידה מעודכנת לאחר ביצוע ב

  ).מיקום וגובה(נקודות סימון  אינפורמציה על הקבלן יקבל מהמהנדס לפני ביצוע העבודה
הקבלן יהיה מכאן ואילך אחראי . ואולם הקבלן יהיה אחראי בלעדי להתאמת כל המפלסים לתנאי השטח

  .לאבטחת הנקודות והגנתן בפני הריסה, למדידות
, וניםבדיקה של סימ, התוויה, במשך כל תקופת הביצוע יעסיק הקבלן מודד מוסמך כנדרש לצורך סימון

כאשר ציוד המדידה ימצא באתר , בדיקה של מיקום וגובה כל אלמנטי המבנה בשיטה מודרנית', גבהים וכו
  .בסיום יציקת כל מפלס  AS MIDEהקבלן יבצע מדידת  .יאשר הסימון פקחהמ. משך כל תקופת הביצוע

  .עם זאת נשאר הקבלן אחראי לכל אי דיוק או אי התאמה עם הסימון
  .וסק היחיד לגבי איכות החומרים והמלאכההמפקח יהיה הפ

י המפקח ואין באישורו של המפקח כדי לגרוע מאחריות "אין להשתמש בחומר אלא לאחר שאושר ע
  .והתחייבויות הקבלן לפי החוזה

  
  

  תקנות והוראות   00.14
  
הדרישות והתקנות של הרשויות המוסמכות והוא , על הקבלן להקפיד על שמירת ההוראות  .  א

  .ל"אחראי למילוי הדרישות הנ
  
לשם   על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים בשטח העבודה ובמשטחים הסמוכים    . ב

הוא ישא , או כתוצאה מהן/י העבודות שתבוצענה ו"מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם ע
אין כל אחריות מנהל הפרויקט למובהר בזאת ש, לתנאי החוזה  באחריות מלאה לכל נזק בהתאם 

  .מכל סוג ומין שהוא בכל הקשור לנושאי הבטיחות באתר
  
על הקבלן להוציא לפועל את העבודות מתוך השתדלות מיוחדת להימנע  מנזקים למבנים    . ג

י הקבלן "כל נזק שייגרם ע. לגדרות ולשירותים ציבוריים אחרים, לכבישים, לשבילים, קיימים
שביעות ל, י הקבלן ועל חשבונו הוא"מסירתן למזמין יתוקן עבמשך תקופת ביצוע העבודות ועד 

  .רצונו של המזמין
  

  גורמים וקבלנים אחרים, שירותים לקבלנים   00.15
  

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחירו את העובדה כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודתו 
קבלנים  -סביבתו ויפעלו או יעבדו בהם ייכנסו לאתר או ל, ובהתאם לשלבים כפי שיסוכמו בלוח הזמנים

  .גורמים אחרים, אחרים
לביצוע התקנות שונות , בבניין יאפשר הקבלן כניסת קבלני משנה מטעם המזמין ות הגמרלקראת עבוד
על הקבלן ', וכד ,קבועריהוט , )'חשמל חכם וכד, אזעקה, חימום תת רצפתי(מערכות שונות : במבנה כגון

הקבלן לא יקבל תמורה ', וכו, מים, חשמל: ל את כל השירותים הדרושים כגון"לספק לקבלני המשנה הנ
  . או רווח קבלני בגין שירותים אלו/כלשהי ו

  
כי הוא לבדו אחראי באחריות הכוללת והמלאה כלפי המזמין לביצוע העבודות , הקבלן מצהיר שידוע לו
וכן באחריות כוללת לעבודות הקבלנים האחרים לביצוע התיקונים הנובעים , נשוא חוזה זה בשלמותן
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נים אחרים ותיקונים אחרי קבל, י הקבלנים האחרים"מביצוע עבודותיו וכן תיקונים מביצוע העבודות ע
  .לשביעות רצונו המלאה של המזמין , י המפרט הטכני"ככל שהוא מחויב לכך עפ

  
המכשירים והמכונות , להבאה ולאחסנה של החומרים מפקחתן רשות לקבלן לפי אישור היהמזמין י

רשות . לרבות שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסן זמני, הדרושים לביצוע עבודתו באתר לפי הסכם זה
האחריות על כל אבדן או . תפקע בכל מקרה של ביטול ההסכם או הפסקתו או החלטת המזמין זמנית זו

מכונות ציוד וכל דבר אחר וכן האחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהם או , מכשירים, נזק שיגרם לחומרים
  .  ל"או דרישה כנ, תביעה, תחול על הקבלן והקבלן משחרר ופוטר את המזמין מכל אחריות –מאחסנתם 

  
העבודות עם עבודות  יורה לו לצורך תיאום ביצוע פקחהקבלן מתחייב לקיים את כל ההוראות שהמ

וכן עם קבלני המערכות והמלאכות ועם הקבלנים האחרים העוסקים בבצוע עבודות אחרות ,  אחרות
ה הכל ובכלל זה יעש, פקחשיאושר לצורך זה על ידי המזמין או המ וכן עם כל אדם או גוף אחר, באתר

 -למטרות שלמענן מבצעים את העבודה , או העשויים להועיל, למען חילופי אינפורמציה וידע המועילים
  . פקחהכל לפי הוראות המ

  
עלולים , אם יהיו, לקבלן הוסבר והוא יודע ומשלים עם האפשרות שהקבלנים העוסקים בבצוע מערכות

הקבלן לוקח בחשבון את ההפרעות הסבירות  .לבצע בעת ובעונה אחת עמו ובאותו מקום עבודות אחרות
  .כתוצאה מהאמור לעיל  והרגילות העלולות להיווצר בעבודה

  
נלקחו בחשבון על ידי  ,בהתאם לנדרש ולמפורט בסעיף זה לעיל, מודגש בזה שכל הוצאותיו של הקבלן

י "ודות עבכל הקשור והכרוך בבצוע עב והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, הקבלן בעת חתימת החוזה
הקבלנים האחרים כאמור בסעיף זה לעיל למעט אלו אשר לגביהן  י"או ע/קבלני המערכות והמלאכות ו

    .נקבע אחרת במפורש במסמכי החוזה
  

  מנהל העבודה   00.16
  

עליו להמציא האישור לפני (י הרשויות "מוסמך ע למשך כל זמן העבודה ימנה הקבלן מנהל עבודה
ל "מנהל העבודה הנ, שנים שימצא באתר בכל שעות  העבודה 7ניסיון של בעל  )התחלת העבודה באתר

וכל ההוראות שינתנו לו , והוא ישמש כבא  כוח מוסכם ורשמי של הקבלן, צריך לקבל את אישור המפקח
לא יתאים לתפקידו לפי דעת  ל"במקרה ומנהל העבודה הנ, י המפקח ייחשבו  כאילו ניתנו לקבלן"ע

ל מעבודות בבניין "הנ להרחיק את מנהל העבודה, חרי שקבל הודעה בכתב מהמפקחא, על הקבלן, המפקח
המפורט לעיל מתייחס גם למהנדס  -י המפקח "לאחר שאושרו ע. ול ועליו יהיה למנות אחר במקומ"הנ

  .ולמנהלי עבודה של קבלני משנה
  

  מהנדס אחראי על הביצוע   00.17
  

שנים לפחות שימצא באתר בכל שעות  5ביצוע בעל ניסיון של למשך כל זמן העבודה ימנה הקבלן מהנדס 
  .מהנדס הביצוע יהיה חייב באשור המזמין להעסקתו באתר, העבודה

   
לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על הצהרת 

  . על פי הוראת המזמיןי הרשויות ו"כנדרש ע השלד ואחראי על הביקורתהמהנדס האחראי לביצוע 
  

שיון ובהתאם יל כי עבודתו תבוצע על פי תנאי הר"הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ
  .חוזה זה/למתואר במסמכי מכרז

  
אחריות מהנדס הביצוע תהיה  כלפי המזמין וכן כלפי כל צד העשוי לתבוע את המזמין את הרשות או 

  .התאם לדרישות התכנון והחוקהמהנדס בגין אי ביצוע העבודה ב
  

  כח אדם   00.18
  
  .המפקחבאישור  י הקבלן בפרויקט יהיה חייב"כח האדם שיועסק ע  .  א
  
כחוק   ) שיוןיר(או עובדים זרים ללא היתר עבודה /חל איסור על העסקת עובדים מהשטחים ו  .  ב

  .ובתוקף
י הרשויות המוסמכות לעבודה "העירייה רשאית לדרוש שיעבדו באתר רק פועלים המאושרים ע  .ג

  במוסד ציבורי שלומדים בו קטינים 
  

אחד הפועלים אשר  הקבלן מעסיקו בבניין הנדון לא יתאים לתפקידו לפי דעת ובמקרה   .ד
בבניין  ל מעבודות"להרחיק את הפועל הנ, מהמפקח אחרי שקבל הודעה, על הקבלן, המפקח

המפורט לעיל  - י המפקח "לאחר שאושרו ע. וועליו יהיה למנות אחרים במקומ מיידית ל"הנ
  .מתייחס גם למהנדס ולמנהלי עבודה של קבלני משנה



  

 
 

82 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

י הקבלן "המועסק ע בדבר הרחקתו מאתר הבניה של כל אדם פקחהקבלן ימלא כל דרישה של המ
אדם . וזאת ללא כל חובת הנמקה או קבלני המשנה/ו או מהנדס של הקבלן/לרבות מנהל עבודה ו

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר או במקום אחר שבו מתבצעת , שהורחק לפי דרישה כאמור
  . בין במישרין ובין בעקיפין, עבודה לצרכי חוזה זה

  
  עבודות ושירותים מוקדמים   00.19

  
עיפי רשימת כמויות זו כוללים את העבודות יהיו מחירי עבודה בס, בנוסף לנאמר בסעיפי מוקדמות דלעיל

  :והשירותים המוקדמים הבאים
  

והחזרת המצב  החזקתן וסילוקן לאחר השימוש בהן לביצוע העבודות, התקנתן -דרכים ארעיות   .א
  .לקדמותו כולל שתילת עצים וחיבור עמודי תאורה

יקבל תוספת הקבלן לא , על הקבלן להשיג את כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע הדרכים
  .תשלום עבור ביצוע הדרכים והחזרת המצב לקדמותו

  
במטרה להבטיח , הקבלן חייב לגדר את האתר לשביעות רצונו של המזמין - גידור וארגון האתר   . ב

עם  .וכן התלמידים הנמצאים בשטח המבנים לפי דרישות הבטיחות ,את בטיחות העוברים ושבים
יועץ , כניות ארגון האתר לרבות הגידור לאישור המפקחהתחלת העבודה על הקבלן להגיש את ת

  .והמזמין הבטיחות
הקבלן יעשה מאמץ שלא להפריע ללימודים שלא לצורך ובמידת הצורך ההפרעה תעשה בצורה   .ג

  .המזערית וזאת תוך תאום מראש לפחות שבוע עם מנהל הפרויקט
    

  .בית שמשה בעירית עהסדרי תנותוכנית הסדרי תנועה לתקופת הביצוע לאישור מחלקת   .ד
  
התקנת צנרת ומתקנים זמניים דרושים לבצוע שלבי עבודה ללא פגיעה במהלך התקין של   . ה

  .המערכות במקום
  
  .התקנת תאורה זמנית לפי דרישה  . ו  
  
  .החומרים והמתקנים, שמירה על ציוד  . ז  
  
  .ניקיון שוטף כללי כפי שכבר פורט  . ח  
  

  מבני עזר   00.20
  

הקבלן יקים שירותים . ויארגן בהם את כל הדרוש לעבודותיו, הקבלן יקים לעצמו מחסן סגור ומשרד שדה
  .סניטריים עם מים זורמים וסככת אוכל עבור עובדיו

  
  מניעת הפרעות לסביבה ולתנועה   00.21

  
ם שבהם חייבת להמשך תנועת אנשי, מרבית העבודה מתנהלת בסמוך לכביש קיים ובסביבתו הקרובה

  .ורכב ללא הפסקה
  

אבק או מטרד , גם על ידי רעש, הקבלן יימנע מגרימת כל הפרעה לתנועת אנשים ורכב באתר ובסביבתו
  .מעבר להכרחי

  
הנחיות "ובין היתר בהתאם ל, סדרי ויסות וניהול התנועה ייקבעו על ידי המפקח בהתאם להנחיות המפקח

  ).1994(של משרד התחבורה  "להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות
  

להקים ולהעתיק גדרות ומעקות , לצורך זה על הקבלן לפצל את מהלך ביצוע עבודותיו לקטעים ולשלבים
אמצעי הפרדה ותמרורים , אמצעי איתות, להקים  ולהעתיק שלטים, בטיחות לפי התקדמות העבודה

  .וספת תשלוםהכל ללא כל ת, י הוראות המפקח"להכוונה ולעשות את כל הדרוש עפ
  
  

  דוגמאות   00.22
  

באופן ובצורה שיקבעו , בגודל, הקבלן יכין לפי דרישת המפקח דוגמאות של כל עבודה הצריכה להתבצע
  .על ידי המפקח

  
י דרישתו וההוצאות המיוחדות לכך יכללו במחירי "דוגמאות חומרים ואביזרים ימסרו למפקח עפ

  .הסעיפים
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  .ות בכתב ביומןדוגמאהלפני אישור  שהןאין לבצע כל עבודות , הינה חובה ותהכנת דוגמא

  
  ניקיון בגמר העבודה  00.23

  
על הקבלן לנקות היטב את , )או שלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח(בגמר העבודות   . א

לחלוטין חומרים כנדרש למסירת שטח נקי , לכלוך, י סילוק כל פסולת הבניין"השטח בו עבד ע
  .למזמין

    
ושטח   שטחי החוץ , המדרכות, הכבישים, המדרגות, במיוחד על הקבלן לנקות את כל הרצפות  

אביזרי , כולל זיגוג, על הקבלן להוריד כל כתמי הצבע הלכלוך או אחרים מכל מקום. החניות
  .שיפולים ומכל חלקי הבניין והמתקנים השונים, חשמל

    
שכבת פוליטורה או גמר , שטיפת שמפו לשטיחים, וואקס/פולישמרוק ו, העבודה תכלול ליטוש

  .ב"לעץ וכיו
  

ב "הנגרות וכיו, המסגרות, על הקבלן לתקן את כל הפגמים בעבודות הצבע בכל המתקנים  
סבון נוזלי , בנוסף ישטפו היטב וימורקו במים, ולנקות ולמרק את השמשות משני צידיהן  
החיפויים וכל האביזרים וכלי , השיפולים, הרצפות, גובנוזלי מירוק המעניקים מרק הזיגו  
  .החרסינה  

  
התעלות ויישר את כל קפלי , הצריפים ויסתום את כל הבורות, כמו כן יסלק הקבלן את המחסנים

את כל המתקנים כשהם , עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות. הקרקע שנעשו לצורכי הבניה
  . יידיפועלים ואת האתר נקי ומוכן לשימוש מ

כל העבודות הכלולות בסעיף לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ובמיוחד ורואים את עלותן   
  .ככלולה במחירי היחידה השונים של הקבלן בהצעתו  

  
וכל קביעה שלו תחייב את , הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח ועבודות יהיה המפקח  . ב  

  .הקבלן
  

  שינויים וסדרי עדיפויות  00.24
  
הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם , במהלך העבודה יתכנו שינויים בהוראות ובתכניות  .א

  . ללא כל ערעור' שינויים ותוספות או הפחתות וכו  
שינויים והשלמות יועברו במהלך , בלבד המכרזיש לקחת בחשבון כי כל התכניות הן לצורך הליך 

  .הביצוע
  
או כל הפרקים במסמכי , ים או פרק אחד או יותררשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפ ןהמזמי  .ב

תהיה טענה או תביעה כלשהי לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל טענה  מבלי שלקבלן, מכרזה
  .או תביעה אחרת

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי עדיפויות לביצוע לגבי סוגי : סדרי עדיפויות  .ג

  .בשלביםהעבודות בהן תבוצע תחילה העבודה 
   .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כלשהי  

  
  כל המקדמות נכללות במחירי היחידה של ההסכם  00.25

  
ולא תשולם , בזמן חישובי הצעתו, את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים לעיל ייקח הקבלן בחשבון

    .כלולות במחירי היחידה של עבודות הבנייןכל תוספת או מחיר מיוחד עבורן והן תהיינה 
  

  אישורים  00.26
  

כל . על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע דרכים עוקפות שכלול במחירי היחידה ולא  ישולם עבורם בנפרד
ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא 

כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל כמו . ישולם עבורן בנפרד
  .האמצעים למניעת הפרעות

  
  או חומרי בניה/כולל הזזת ציוד ו רצפות ומשטחים קיימים, תנועה ועבודה על פני כבישים  00.27

  
טרה אחרת לכל מו הכלולים במחירי היחידה השונים או חומרי בניה/ו כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד
יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים . המצוידים בגלגלים פנאומטיים תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב
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או למרצפות /כל נזק אשר יגרם לכבישים ו. אינו מתפזר בזמן הנסיעה ושהחומר המועמס על כל הרכב
  .י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו המלא של המפקח"ולמשטחים הקיימים יתוקן ע

    
  בטיחות וגהות  00.28

  
 הולכי רגל, 21. צ.ספר בבית מבקרי  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של

 ובהוראות מקצועיות  בתחום הבטיחות והגהות ועל פי הוראות המפקח, העובדים כנדרש על פי כל דיןו
  .1988-ח"התשמ, )עבודות בניה(תקנות הבטיחות בעבודה ו

מטעם משרד העבודה ואחראי  מורשה בטיחות וגהותל הקבלן  י"או כל אדם שימונה ע/ו העבודהמנהל 
  .לבטיחות באתר ויפעל בהתאם להנחיות של משרד העבודה

או לא /המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים ו
  . מתאימים לדרישות המפקח

עיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף פעולות על פי ס
  .אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של העבודה

על פי ) 'סרטים אדומים וכו, תמרורים, כגון מחסומים(במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות 
אולם הדבר , בעצמו אמצעי בטיחות ותחייב את הקבלן במחירם המזמיןיהא רשאי לספק , דרישות הפיקוח

  .לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת עבודה זו
, וכן פיגומים תלויים במקומות הנדרשים כמו כן עליו לספק ולעבוד באתר עם פיגומי מתכת תקניים בלבד

  .לא יורשה שימוש בפיגומי עץ
  

  מנהל הפרויקט מאחריות לבטיחותשחרור המזמין ו  00,29
  

או /למבנה או לעבודה ו מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו ואת מנהל הפרויקט הקבלן משחרר את המזמין
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך . או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה/לעובדים ו

משרד , עירייה, פיקוח(כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים ' מחסומים וכו, בגידור מסביב
  ). 'משטרת ישראל וכד, משרד התחבורה, העבודה
לשמור על אמצעי הבטיחות , יממה במשך כל תקופת הביצועה דאוג למשך כליהיה עליו ל, כמו כן

  ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה
  

  קיימים אחריות למבנים ומתקנים  00.30
  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בסמוך לשטח העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק 
עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות . העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

  .אופן הטיפול בו על הקבלן להודיע למפקח ולקבל הוראות על) 'לרבות צינורות מיום וביוב וכד(הקבלן 
  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם למבנה ומתקנים ומתחייב לתקנם 
  .ל על חשבונו של הקבלן בלבד"מהנזק הנ

  
  הגבלת שעות עבודת הקבלן   00.31

  
אות ובהתאם להור שעות העבודה המרעישה יוגבלו והן יבוצעו בתאום עם המפקח ובהתאם להנחיותיו

כל עבודה אחרת שאין בה משום רעש מיוחד יבוצע בהתאם לשעות עבודה , הבטיחות המצורפות
  .מקובלות

  
  )חלקית או סופית(נספחים לקבלת העבודה   00.32

  
יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני לקראת הקבלה , בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם

  .את כל האישורים הדרושים, המוקדמת
  

ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות  וכן תכניות עדות "בנוסף לנ
  .מדויקת של כל המערכות

  
  איכות הסביבה   00.33

  
שעל הקבלן יהיה למלא , רעש וחזות בזמן פעולות חפירה ובניה, להלן הנחיות למניעת מטרדי זיהום אויר

  .במסגרת מחירי היחידה של הצעתו
של המפרט עם הגבלת זמני   00.49למרות האמור שעות פעילות ציוד מיכני באתר יהיו כמפורט בסעיף 

  .עבודה
  

  כללי
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יגרום מטרדים מתמשכים ובלתי סבירים  עבודות הבניה יבוצעו באופן שלא: "בהתאם לתנאי היתר בניה
  ".לסביבה) ב"רעש וכיו, אבק(
  

  אבק
  
  דרכים  .1
  

  :הבניה יבוצע על ידי האמצעים הבאים צמצום פליטת האבק באתר    
  

  .ס"לאיה' ניתן לקבל רשימה במח(הרטבה תקופתית בחומר מייצב מתאים   .א  
תדירות ההרטבה תקבע על פי עומס התנועה ). דלקים או מלחים, אין להשתמש בשמנים

  .וסוג הקרקע
  

סוג , תנועהתדירות הרטבה תקבע על פי עומס ה. הרטבה על ידי מכלית בעלת צינור מים  .ב
  .פעם ביום  אך בחודשי הקיץ לפחות, הקרקע ותנאי מזג האוויר

  
  .קטעי דרך קצרים ניתן להרטיב בעזרת מערכת ממטרות חד כיוונית  .ג  

  
  
  קידוחים  .2
  

  .צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות במסנני אבק  
  
  פעילות שוטפת  .3
  

  :אבק מפעילות שוטפת של הבניה יעשה על ידי האמצעים הבאים צמצום פליטת  
  

מטר  25של  עד למרחק, ניקיון ושיקום מחדש של הכבישים והמדרכות מסביב לאתר  .א  
  .מגבולו

  
המשאית לפני  שטיפה של גלגלי המשאיות והורדת אבק וחלקיקים מחלקה החיצוני של  .ב

  .היציאה משטח האתר
  

אחר הגורם  אות מן האתר והנושאות פסולת בנין או כל חומרכיסוי של משאיות שיוצ  .ג
  .לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה

  
  בדיקות רעש לציוד בניה  .4
  

רעש בלתי סביר ( ני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעיםאכל הציוד המכ
  .לעמידה בתקני רעש הקבלן יבצע בדיקת רעש לציוד בניה. 1979) מציוד בניה

  
  רישוי עסקים  .5
  

בידיו  שאין מוביל  לא תותר עבודה של. שיון עסקיכל רכב המוביל פסולת מאתר הבניה חייב בר
  .שיון עסק תקףיר

  
  גדר מסביב לשטח העבודה    00.34

  
או דרישות הרשויות /י הנחיות המפקח ו"עפ אשר, יש להקים גדר אתר/בגבולות שטח העבודה 

באמצעות ' מ 2בגובה , לבןחדשים וצבועים בגוון " איסכורית"פחי פלדה  י"יעשה ע המתאימות
הגדר תחוזק לקרקע כדבעי ובתוספת שני פרופילים אופקיים . ומבוטנים' מ 2כל  10Iפרופילי 

יש להתקין . כל פרטי הקשירה בתיאום ואישור מוקדם עם המפקח. בחלק התחתון ובחלק העליון
תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר לרבות  הגדר. פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח

  .תקן מעקות
  

וזאת ללא , העבודה על הקבלן לקחת בחשבון האפשרות שיידרשו להזיז קטעי גדרות להתקדמות
שערים לפי תוכנית  2י המפקח יבנה הקבלן "במקום אשר ייקבע ע. תוספת  או תשלום כל שהוא

ויבנה מפלדה ' מ 6.0ברוחב מינימום  לכניסת רכב כבד שערו. צנועה לצורך כניסה לשטח  המגודר
  .עם אפשרות של סגירה ונעילה, וציפוי פח גלי צבוע על עמודים מיוצבים
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  .בסיום עבודת הקבלן ועזיבת השטח יפרק הקבלן את הגדר ויסתום החורים ויתקן כל הנדרש  
    .י קבלן גדרות מורשה בלבד"הגדר תוקם ע

  .שהוא לא ישולם בגין עבודה זו כל תשלום, ירי היחידה שלהלןכל אמור לעיל כלול במח  
  

  אמצעי זהירות   00.35
  

ים ינאעל הקבלן לנקוט בכל אמצעים הדרושים לתיאום והכוונת תנועת הכלים המכ  . א
הקבלן יתקין על . כולל כניסות ויציאות מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים

של הרשות אגף התנועה (י הרשויות המוסמכות "חשבונו תמרורים ושילוט כנדרש ע
לתמרור   כולל תאורת הכביש ) ב"משרד העבודה וכיו, משטרת ישראל, המקומית

לרבות . ולצורך סימון האתר והסכנות הכרוכות מהתקרבות עוברי אורח וכלי רכב אליו
  .נקיטת אמצעי זהירות מרביים בנוגע לעוברים ושבים

  
 ,תמיכות: לרבות(בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה  על הקבלן לדאוג לסידורי  .ב

. ורכוש על מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש) 'דרכי גישה וכו, גידור, חיזוקים
הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין 

או שפוי שידרשו עקב כך /או פיצוי ו/או עבודה ו/בכל תיקון ו בצוע העבודות וישא
  .במשך תקופת בצוע העבודה ועד מסירה סופית של העבודה שסוכמה בחוזה

      
  בטיחות ואחריות   00.36

  
' לעובדי קבלני המשנה או לכל צד ג, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם למי מעובדיו

  .ו היה אחראי לפי דין או לפי מסמכי החוזהכתוצאה מכל מעשה או מחדל עלי
  

של , בכל מקרה של תביעה ומנהל הפרויקט או המפקח/או המתכננים ו/הקבלן ישפה את המזמין ו
  .כלפיהם' או צד ג/ו, או עובדי קבלני המשנה/ו, עובדיו

  . הקבלן יבטח עצמו לכל התחייבויותיו לרבות התחייבות השיפוי לעיל  
  .מפורט לעיל ובהמשך הוא יסודי מקדים להתחלת העבודהקיום פוליסת בטוח כ  

  
  בדק ותיקונים - אחריות   00.37

  
מובהר בזאת כי אחריות הקבלן לטיב , כמפורט להלן) בדק ותיקונים(בחוזה זה תהיה תקופת האחריות 

  :י המפקח בשגגה הוראה לביצוע העבודות שלא כראוי"אף עם ניתנה ע, העבודה היא כוללת ומלאה
  
שנה  - לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי החוזה   .א

  .אחת מתאריך הקבלה הסופית שאושרה עי המפקח ביומן העבודה
  
  .ל"שלוש שנים מהתאריך הנ –ניות אחרות אומערכות מכ, לעבודות אינסטלציה  .ב
  
  .ל"שנים מהתאריך הנ עשר) 10(לעבודות בידוד ואיטום   .ג
  
  שנים 5לעבודות אלומיניום   .ד
  

האמור ניהם ועל כל תיקוניו ובאם קיימת סתירה בי ים והתקניםחוקהפ "בכל מקרה האחריות תהיה ע
  .לעיל המחמיר מביניהם יהיה בתוקף

  
תוך . הנזכרת לעיל) מערכת/של כל מבנה(ח הקבלה הסופית "תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו

אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול , גמר התקופהתקופת האחריות ועד 
  .או לתיקון פגמים שנתגלו ונרשמו תוך כדי תקופת האחריות/הקבלה הסופית ו

  
  .י המזמין"הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תיעשה ע

  
והקבלן פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב  אם תוך תקופת האחריות יתגלו פגמים הטעונים תיקון מיידי

כפי שיראה להם ועל חשבון , רשאים כל הגורמים לעיל לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו -
  .שעות מהמועד שקיבל הודעה על תקלה 48על הקבלן לפעול מיידית תוך . הקבלן

  
  הוצאות הבדיקות  00.38

  
מה של בדיקות אע לביצוע פרוגר"התקנים הישראלי או שתקשר עם מכון לה עליומובא לידיעת הקבלן כי 

ח "יעשו עכל הבדיקות י ,כולל בדיקות אבן ,ל או אחר"החובה ואחרות כפי שידרוש המפקח במכון הנ
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וכמובן לבדיקות חוזרות במקרה של תוצאות שליליות כשעל כל , חומרים, לבדיקת טיב המוצרים ,הקבלן
  .אלה חל הסיכום בחוזה

  
בלן להזמין את המכון לבדיקת החומרים והמוצרים בזמן הנכון כדי שאפשר יהיה לבצע את באחריות הק

  .למסור למפקח את תוצאות הבדיקות, הבדיקות
  

לפני קבלת המבנה והעבודות על הקבלן לרכז את תוצאות הבדיקות ולמסור אותם יחד עם כתבי האחריות 
  .על מוצרים שונים למפקח

  
  
  

  יומני עבודה  00.39
  

הערות והוראות המפקח , הקבלן ינהל יומני עבודה מפורטים בהם ירשמו מדי יום כל העבודות שבוצעו
ניהול יומני העבודה יופקד ויהיה באחריות הקבלן במקום . 'חומרים שונים שהובאו לאתר וכו, והיועצים

  .י הקבלן"חתומות ע העתקים מיומני העבודה יועברו למפקח מדי שבוע, ויתואם עם המפקח
  

  מזמין/קבלן/מבנה לשימוש המפקח  00.40
  
המשרד יכלול . ולאורך כל תקופת הביצוע, מזמין /על הקבלן להעמיד משרד לרשותו של המפקח  .א

  .מטבחון וחדר שירותים' מ 4.00*3.00חדר בגודל 
  
מערכת מים , מערכת חשמל, משרד זה יהיה במבנה קשיח עם גימור פנימי לרבות ריצוף וטיח  .ב

  .וביוב
  
  .עם מנעולים  ארונות פלדה  2 -כסאות ו 10, הריהוט המשרדי יכלול  שולחן ישיבות  .ג
  
קו טלפון עם  ,מכשיר פקסימליה עם נייר רגיל ,מזגן לחימום וקירורכמו כן יתקין הקבלן במשרד   .ד

  .חיבור לאינטרנט
  

  .קטיקיון שוטף של המשרדים משך כל תקופת ביצוע הפרויהקבלן ידאג לנ  .ה
  
קיון המשרד ודרכי הגישה אליהם יהיו על ינ, נייר פקס, מים, חשמל: כגון, כל הוצאות האחזקה  .ו

  .חשבון הקבלן
  

  המפקח   00.41
  

בוצעה בהתאם  שינוי והריסה של העבודה אשר לא, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון  . א
  .חשבונו הואאחרי הדרישה על  ועל הקבלן למלא, המפרט הטכני או להוראותיו, לתכניות

  
וכמו , לעבודה הנדונה המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים  . ב

בנוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים  כן רשאי הוא לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר
ן אלא אם יקבל הקבל, אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה, הקבלן וכל זאת על חשבון, הקיימים
להרחיקו משטח  חייב הקבלן, י המפקח לאחר בדיקתו"נפסל החומר ע. לכך מאת המפקח אישור
  .מיום שנמסרה הדרישה מאת המפקח שעות 48עשות תוך יההרחקה צריכה לה, ין על חשבונויהבנ

  
ובתי מלאכה לצורך  הקבלן ימסור למפקח הודעה על כל הזמנה שהוא עומד למסור לבית חרושת  . ג

הנדונה תיעשה בבית חרושת או בבית  המפקח רשאי לדרוש כי ההזמנה, נין הנדוןעבודות בב
  .ועל הקבלן למלא דרישה זו, העבודה או/מלאכה המבטיח את טיב החומר ו

  
אם לפי , מסוים  או עבודה במקצוע , המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה  . ד

  .או הוראות האדריכל או בא כוחו  אור טכני ת, דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות
  
טיב העבודה ואופן  ,יהיה הקובע בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים מפקחה  . ה  

  .ביצועה
  
, המאושרות לביצוע לא תשולם כל תמורה עבור כל עבודה אשר הקבלן ביצע שלא לפי התכניות  . ו

  .או לפי אישור מוקדם של המפקח בכתב
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המפקח אשר וביצועו יועבר להכרעת  מוסכם כי כל סכסוך או חילוקי דעות ביחס להסכם זה  .ז  
, בנושאים הנדסיים וכספיים או חילוקי הדעות/לנושא הסכסוך ו בורר מוסכם על הצדדיםישמש כ

  .והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת
  
  

  מועד סיום העבודה וסדר תשלומים   00.43
  

, במועדן על מנת להבטיח סיום העבודות, עיקרי החוזהמועד סיום העבודה הינו מ  . א
 לוח זמנים בסיסי על הקבלן לצרף, ואפשרות המפקח לעקוב אחר התקדמות העבודה

  .ייהפך לאחד ממסמכי החוזההמפקח י "אשר לאחר אישורו ע, בשיטת גאנט
  

להקים את בכוונתו  יפרט הקבלן כיצד, ל"ועל בסיס לוח הזמנים הנ, בעת הגשת הצעתו  . ב
ח האדם והציוד וכ, האמצעים ,ומה הן הפעילויות, הפרויקט תוך תקופת הביצוע

  .במועד הנקבע שברשותו אשר יאפשרו לו לסיים את הפרויקט
  

לוח זמנים  ימים מעת קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח 14תוך   . ג
  .ז"בלת לוהתשלום הראשון לקבלן מותנה בק, מפורט לביצוע העבודות

  
  .או בהתאם להסכמות אחרות/לפי טבלת משאבים מצורפת ו: לוח תשלומים  .ד  

  
  

  שלט   00.45
  

שלט   , על הקבלן יהיה לספק ולהרכיב על חשבונו תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה
, שם המזמין, י המזמין ושיכלול בין השאר את שם הפרוייקט"בגודל ובנוסח שיקבעו ע, בעברית

חשבונות    .י המזמין"צורתו ומיקומו ייקבעו ע, גודל השלט. שמות המבצעים, האדריכל ויועציו
  .ח הקבלן"ביצוע השלט ע, הקבלן לא יאושרו לפני ביצוע שלט באתר

  

  עדיפויות בין מסמכים   00.46
  

ובעים קבכל מקרה של סתירה בין מסמכי החוזה ובין התנאים המיוחדים יהיו התנאים המיוחדים 
  .מחייביםו

  
אור הטכני לבין התכניות לביצוע מחייבות וקובעות התכניות יבכל מקרה של סתירה בין הת

  .לביצוע
  

או תכניות הביצוע  ומסמכי החוזה יביא /בכל מקרה של סתירה בין מסמכי החוזה השונים ו
  .את הסתירה בפני המפקח שיחליט על צורת הביצוע והתשלום המגיע הקבלן

  
שהוכנו , או דו משמעות בין המסמכים שהגיש הקבלן לבין מסמכי המכרז/ירה ובכל מקרה של סת

  .יקבעו מסמכי המכרז, י המזמין"ע
  

או ,  או בין התכניות, התגלתה סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין המתואר בתכניות
יביא הקבלן את הדבר לתשומת ליבו  של המפקח מיד עם , התגלתה טעות או השמטה כלשהי

, ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות כאמור 7ולא יאוחר מאשר , גילויה
  .והמפקח יקבע כיצד תבוצע העבודה

  
או /יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו, לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח כאמור

  .הנזקים שנגרמו עקב אי מילוי הוראה זו
  

  אור העבודה יתלחיר המוצע ייחשב כמתייחס המ: סדר עדיפות לצרכי תשלום
   .ואופן ביצועה כפי שמובא במפרט ובתכניות

  

  "4טופס "היתרים ו  47.00
  

שיון כל שהוא לביצוע העבודות או כל דרישה של מי יכל אישור נוסף או היתר או ר  .1
  .מהרשויות השונות הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו

האישורים הדרושים לביצוע העבודה מהרשויות השונות הקבלן ידאג להשיג את כל   
  .קטיבפרק זמן שהינו חלק מלוח הזמנים של הפרו

כולל תשלום כל , הקבלן לא יחל בעבודתו אלא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים
  .ח הקבלן ובאחריותו"התשלומים הם ע', פיקוח וכו, התשלומים לרשויות כגון אגרות
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אחריות הקבלן ובטיפולו באם נעשו כתוצאה ממחדל של תהיה  ב  -הפסקת עבודה 
ימי הפסקת העבודה לא יילקחו , הקבלן יהיה אחראי לביטול צו הפסקת העבודה, הקבלן

  .   בחשבון במניין ימי הפיגור המאושרים ולא יהוו עיכוב לגיטימי
  

 ,מקומיתה מהרשות, ותעודת גמר לבניין 4על הקבלן להמציא טופס  –" 4טופס "  . 2
מועד סיום העבודה בפרויקט יהיה לאחר הוצאת . גמר העבודה ועל חשבונו

על הקבלן  .ושאר הרשויות הרלוונטיות, תעודת גמר לבניין מהרשות המקומית
חלה החובה לדאוג לכל החתימות הנדרשות לשם קבלת ההיתר כולל מקבלן 

  .או אחרים/ו. השלד
י משרד החינוך או כל גוף "הקבלן מתחייב להביא את כל האישורים הנדרשים ע  

אחר הנדרש לשם קבלת כל תקציב אפשרי אף אם הבדיקות או התיקונים 
  . הנדרשים הם בחלק הקיים של המבנים

  
בכל שלבי תקופת הביצוע ויהיה  קיון מוחלט בשטח העבודהיהקבלן ישמור על נ

ל במסגרת ווהכ, בהם עוברות המשאיות ויתר הציוד כבישיםקיון הילנ ,תרלאאחראי לכניסות 
  .בהצעת הקבלן למזמין ) או המחירים(המחיר 

יוכל המפקח לנקות האתר על חשבונו של , אם במהלך העבודה לא ישמור הקבלן על אתר נקי
    .הניקיון הוא בכל מקרה לאתר פסולת מאושר על ידי הרשות המקומית. הקבלן

גם אם המפקח חתם עבורו עוד לפני צו התחלת , ות המקומיתהקבלן יחתום על הטפסים ברש
  .ויעבוד לפי ההנחיות הללו, העבודה

      .תהיה בסמכותו הבלעדית של המפקח" נקי"הגדרת המושג   
פינוי . וכיוצא בזה, בתום ביצוע העבודה מתחייב הקבלן לנקות את מקום העבודה מכל פסולת

  .כחוקפסולת יתבצע אך ורק לאזורים מותרים 
  

  משך ביצוע העבודה  00.51
  

  .מיום קבלת צו התחלת עבודה תשעה חודשים קלנדרייםמשך הביצוע  הוא   
  

    

  יחידות המידה  00.52
  

  :להלן יחידות המידה במסמכי החוזה
  

  )מטר עומק, מטר אורך(מטר   -   מ 
  סנטימטר -   סמ 

  מילימטר  -  ממ  
  סנטימטר רבוע  -  סמר  

  רבועמטר   -מר        
  מטר קוב  -  מק  
  קילוגרם  -  קג 
  טון  -  טון 
  יחידה  -  יח 
  נקודה  -  נק  

  מוצר שלם, קומפלט  -  קומ  
  עבודה  -  עב  
  ימי עבודה  -  יע  
  חודשי עבודה  -  חע 

  שנת עבודה  -  שנה  
  שעות עבודה  -  שע

  
  
  
  

___________________              ________________  
  תאריך                                                      חתימת הקבלן
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  מפרט מיוחד -עבודות עפר  -  01פרק 
  
  

  כללי     01.01
  
     01עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק . א      
        

 על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים המסומנים בתכניות ולסמן גבהים נוספים. ב
  .י המהנדס"אין להתחיל בעבודה לפני אישור המדידות ע. הדרושיםבמקומות 

  
או לפי /עבודות העפר תבוצענה בשלבים ובגבולות כמסומן בתכנית הקונסטרוקציה ו. ג

  .הוראות המפקח במקום
  

, דרכי הגישה, על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים של מיקום המבנה. ד
  .לל טיב וסוג הקרקעהתנאים הטופוגרפיים המיוחדים כו

  
  סימון והקמת מתווה, התוויה, מדידה     01.02

  
יהיה על הקבלן להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמה , על סמך נתוני המדידה

  .בצורה שתאפשר איתור ובדיקה של כל חלקי המבנה) שנוגריסט(המתווה 
  

העבודה  בזמן ביצועעל הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעתן 
  .יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו ואחריותו

  
י "הצבתם וקביעת מפלסים ייעשו ע, כל הסימונים והמדידות הדרושות לביצוע היסודות

  .מודד מוסמך על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד
  

  בדיקת קרקע     01.03
  

ם העלולים להשפיע על מהלך רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את הנתוני
  .ואת סוגי הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לכך, עבודות העפר

  
המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב שהם וכן 

העשויים להימצא בתחום שטח , אבן וסלע ללא יוצא מן הכלל, בכל סוגי הקרקע
  .העבודה או בקרבתו הסמוכה

  
  סילוק העפר החפור     01.04

  
לא  במפרט הכללי הבינמשרדי 01.00.16על אף האמור לגבי סילוק עפר חפור בסעיף 

, כן-כמו. תשולם שום תוספת עבור המרחק שבין אתר הבניה ובין מקום השפיכה
ללא , המחירים כוללים את העברת העפר החפור לצרכי מילוי לכל מקום בתחום האתר

  .הגבלת מרחק
  

על מקום השפיכה . יהיה אחראי למציאת מקום שפיכה מחוץ לאתר הבניההקבלן בלבד 
  .ועל הקבלן להשיג האישורים המתאימים לצורך זה, י רשות מוסמכת"להיות מאושר ע

תחול , ל מצד בעליו של אותו מקום"או הוצאה שתחול בקשר לשפיכה הנ/כל תביעה ו
  .על הקבלן בלבד

  
  הידוק     01.05

  
  .במפרט הכללי 01071הידוק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף       
  

  )מהנדרש(חפירה שבוצעה בעומק גדול      01.06
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יבצע הקבלן מילוי מהודק מחומר , בכל מקרה שהקבלן ביצע חפירה בעומק גדול מהנרש

וכל , גרנולרי מאושר כנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע עד לגובה החפירה הדרוש
  .זאת על חשבונות

  
  
  

  או חציבה/חפירה ו     01.07
  

המונח חפירה הנזכר במכרז מתייחס גם למקרה של חציבה בסלע אף אם לא נזכרת 
  !או חציבה יבוצעו ללא שימוש בחומר נפץ/עבודות חפירה ו. במפורש

  
  חפירה כללית בשטח     01.08

  
מחיר החפירה . י המפקח"תבוצע בכלי שיאושר ע, חפירה כללית בשטח במידה ותידרש

וכן מילוי מחדש , יכלול גם פילוס השטח בהתאם למפלסים ולשיפועים הנדרשים
  . במקומות שיידרש עד לדרגת ההידוק הנדרשת

  
לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשלבים או בעומקים שונים או עבור אי 

  .מחיר היחידה בכתב הכמויות ייחשב ככולל כל האמור לעיל. ביצוע פיצוצים
  .ל כלולה במחיר החפירה כללית ולא תמדד בנוסף"החפירה למרחב העבודה הנ      
  

 מ מסביב לקירות"ס 30במחיר החפירה כלול גם מילוי חוזר בשכבות מהודקות של 
חוזר  במידה והחומר המוצא ראוי לניצול, המילוי החוזר יבוצע בחומר המוצא. המסד

  .לפי החלטתו הבלעדית של המפקח
      
  .או חציבה לצנרת ביוב וניקוז תחת המבנה/ה כלול חפירה ובמחיר החפיר    

  
  .המילוי החוזר יבוצע לאחר גמר ביצוע עבודות האיטום ובדיקת האיטום כנדרש      
  
  .העבודה תתבצע בהקפדה מירבית על מנת לא לפגוע בשכבות האיטום      

    
  שמירת יציבות וניקוז מי תהום     01.09

  
ה כך שלא ייגרם כל נזק למבנים סמוכים לאתר על הקבלן לבצע החפירה והחציב

ניקוז מי תהום על חשבון הקבלן , הקבלן יידרש לנקז מי תהום במידה ויימצאו. העבודה
  .ולא ימדד

  
יהיה על הקבלן לסלקם על ' שטפונות וכו, באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים

על הקבלן , במידת הצורך, חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח
הקבלן יידרש לקבל אישור , יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של המים שניקוו

  .למקום פינוי המים ולתוואי התעלות הדרושות
  
      .לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה      
  

  )במידה ותידרש(מערכת ניקוז היקפי  01.10
  

עם , 6"י צינור שרשורי "מערכת הניקוז תבוצע ע. ניקוז היקפיהקבלן ידרש לבצע מערכת 
ע מתחת למפלס הרצפות התחתונות בשיפוע של "או ש" ולטה"מישקים פתוחים מסוג 

מ בנפח "מסביב לצינור יונח מילוי אגו. י המפקח"בהתאם לתוואי שיקבע במקום ע, 2%
הכללית בתחום מרחב  החפירה לצינור הניקוז ההיקפי כלולה בחפירה. 'מ/ק"מ 1/2של 

חפירה לצינור הניקוז מחוץ למרחב העבודה של המבנה .  העבודה ולא תמדד בנפרד
    .תמדד בנפרד בהתאם לנפח החפירה לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות

    
                                                            

  חפירה ליסודות     01.11
  

מ לוודא היעדר חללים "במחיר חפירת היסודות יכללו גם קידוחי ביקורת שידרשו ע
יבוצעו ' מ 4.0מתחת לכל יסוד בודד ולאורך יסוד עובר כל . ומערכות מתחת ליסודות

  . ' מ 3.0קידוחים לעומק 
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הכל , החפירה ליסודות תתחיל מהמפלס הנמוך ותתקדם על פי יחסי הגובה המותרים
  .המתווה והיסודות, החפירה כמפורט בתכנית

.  
  . קידוחי ביקורת כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינם כל תשלום

  
  
  

  טיב המילוי החוזר     01.12
  

-40%מ גבול הנזילות יפחת A -1המילוי יבוצע מקרקע המשתייכת לאחת מקבוצות המיון 
אחוז עובר , מ"ס -7.5מ גודל הגרגיל המקסימלי יקטן. 10%מדד הפלסטיות לא יעלה על , 

  .-20%יפחת מ 200נפה 
  

כל שכבה תהודק לצפיפות שאינה . מ"ס 20עובי השכבות לפני ההידוק לא יעלה על 
, י מעבדה מוסמכת"כל שכבה תבדק באופן רצוף ע". הו.אש.מודיפייד א" 96%קטנה מ

לא תפוזר שכבה חדשה כל עוד קודמתה לא עמדה , לפחות שתי בדיקות לשכבה
  .ותבדריש

  
  .עד לפני הסלע, לפני התקנת המילוי יש להרחיק את הקרקע הקיימת לכל עומקה      
  

  אישורים חלקיים לעבודות עפר     01.13
  

לפני , או יועץ הקרקע בכתב/יהיה טעון אישור המפקח ו, כל שלב וחלק של העבודות. א
  .האישורים ינתנו לאחר בדיקת רומים וטיב המלאכה. תחילת השלב הבא

  
שכבות המלוי ופני קרקע סופיים שמתחת למבנה , ייחשבו התשתית, שלבי העבודה. ב
פני , )תאושר כל שכבה לפני התחלת השכבה הבאה, במקרה של מלוי מספר שכבות(

  .שכבות המצעים
  

  אופני המדידה והתשלום     01.14
  
  מדידת החפירה      
  

י מודד מוסמך והיא "שיבוצע ע, לאחר ביצוע החפירה כללית, הקבלן יגיש תכנית מדידה
כאשר . י המפקח מסמך לצרכי חישוב כמויות עבודות החפירה"תשמש לאחר אישורה ע

צינור . הנפח למדידה ייחשב בתוספת הבליטה של הבטון הרזה מסביב לקירות המרתף
 60מרחב העבודה הנדרש יהיה ברוחב של . הניקוז יוכנס במרחב העבודה שלא יימדד

  .מ לפחות בתחתית החפירה מעבר לגמר הבטון הרזה מסביב לקירות המרתף"ס
  

שיפוע החפירה יהיה בהתאם לאופי . 010014החפירה תבוצע בהתאם לסעיף , בכל מקרה
  .י המהנדס"ויציבותה ובהתאם להנחיות שתמסרנה ע  הקרקע

  
  

  עבודות בטון יצוק באתר -  02פרק 
  
  

  סוג הבטון   02.01
  
צמנט  הצמנט יהיה לפחות -30יהיה הבטון מסוג ב, אם לא צויין אחרת במפרטים ותכניות   

  .יש להשתמש בבטון מובא בלבד, ק"מ/ג"ק 350עם תכולת צמנט של  ,   250פורטלנד 
  
  תנאי בקרה   
  
  .118י "תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת   
  

  'עוגנים וכד, חריצים, חורים, מעברים שרוולים   02.02
  

', וכו החריצים, השרוולים והעוגנים, על הקבלן לוודא שכל המעברים, לפני יציקת הבטון
שהפרטים האלה  אין זה הכרחי, הוכנו כנדרש, הנחוצים לביצוע המסגרות והמערכות השונות

ם על ולהודיע למתכנני יסומנו בתכניות השונות ועל הקבלן לוודא שהתכניות שבידיו מתואמות
  .כל טעות או אי התאמה
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והעוגנים  החריצים, הקבלן יהיה אחראי לתיאום המיקום המדוייק והמידות של כל המעברים
  .י קבלני משנה"לפי תכניות של כל המערכות המבוצעות ע, בבטון

  .ל"לא תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים כנ   
  

אין להניח אותה בגושי צינורות , לרבות צנרת חשמל, למערכותבמידה ותוכנס לתוך הבטון צנרת 
וזאת בכדי למנוע , פעמים קוטר הצינור הגדול בין צינור לצינור 3 - במרחק של כ, אלא במפוזר

  פגיעה באלמנט היצוק
  

  זיון   02.03
  
י "יהיו לפי ת רשתות מרותכות, 893י "או מעורגלים לפי ת 739י "מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת   

580.  
     

, )466י "לפי ת(או באביזרים לחיבור בין המוטות או בריתוך , הארכת מוטות זיון בין אם בחפיה
  .תותר במקומות בהם יאשר זאת מהנדס הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא

  .צורת הארכת המוטות נתונה להחלטת המפקח  
  

  :לחפוף כדלקמןיש . ח.כמצוין בתוכנית ב.) ח.ב(ברזל חלוקה   
אורך  ,חפיית ברזל תחתון תיעשה מעל הסמך, )שדה(חפיית ברזל עליון תיעשה באמצע המפתח 

  .אלא אם כן צוין אחרת בתוכנית, קוטר מוט הברזל X60החפיה יהיה 
  

  .ברזל הזיון יהיה ללא סימני חלודה כל שהם ונקי מכל פסולת  
    
  .י המפקח"ם עבמחיר הזיון יכלול שימוש בשומרי מרחק מאושרי  

  
על הקבלן להמציא דגימות של סוגי הברזל לצורך בדיקתו במכון התקנים לפי דרישת המפקח 

    . ולפני השימוש בו
    
  המרחקים בין הברזלים המצוינים בתוכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע לא תאושר  
  .הגדלה מהם  
    
  .מ"מ 25לא תשולם כל תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר   

  
ובלבד שהוראה זו ' מ 24ועד ' מ 12לא תשולם כל תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם מעל 
  .תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים ארוכים

  
  .ב"כיפופים וכיו, אורכים, מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים  

" ציפורים"כפוף ל, פיגורות, של ברזל כגון כיפופיםלא תשלום כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא 
  .ב"וכיו

  
  מדגמים ובקרת הבטון   02.04

  
  .קוביות 6כל מדגם יכיל , מכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת חוזק   
לפני כל   הקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת    

יהיה מוכן להופיע  בכל מקרה שמכון התקנים לא. לפי דרישת המפקח, דיקהיציקה הדורשת ב
  .עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה

פיצויעל   במקרה של בטונים בלתי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלום 
  .הכללי בהתאם למפרט, שיעור הפיצוי יקבע על סמך שיעורי ההפחתה. קבלן

  
  קביעת אלמנטים בבטון   02.05

  
יקבעו כל האלמנטים הדרושים בבטון לפני היציקה ולפי הנחיות בתכניות , בכל מקרה

יידרש  כן-כמו. 'מיזוג אויר וכו, חשמל, כולל מתקני אינסטלציה, הקונסטרוקציה בלבד  
חרום סולם יציאת  ,לבצע עיגון של פלטות מתכת לצורך חיבור של אלמנטים שונים כגון מעקות

יכלל במחיר היחידה של  מחיר הפלטקות. לא תשולם תוספת עבור הדרישות לעיל. 'וכו
  .האלמנטים הנדרשים לחיבור בהמשך העבודה

  
  תבניות   02.06

  
תכניות , מחירי היחידה בסעיפים בפרק זה כוללים תבניות מכל צורה הנדרשת בתכניות  .א

, קביעת אביזרים שונים, פתחים, חריצים, מגרעות, פרטי השלד כולל בליטות אפי מים
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המחיר יכלול גם קיטומים הדרושים . ל מבוצע בעיבוד מושלם ובדייקנות   מקצועיתוהכ
  .חדות הכול לפי דרישות המתכנן או לחילופין קבלת פינות, בפינות

  
יהיו בגמר חלק כך שידרשו תיקונים , כל הקירות והתקרות כולל קירות במגע עם הקרקע

כל הטפסות ללא יוצא מן הכלל יבוצעו מתבניות דיקט או מתכת חדשות ,  מזעריים
לא תשולם תוספת למחיר היחידה עבור האמור , ומאושרות ללא שימוש בחוטי קשירה

  .בטון המובא יתאים לשימוש משאבהה, לעיל
האדריכל יקבע בלעדית באם גימור פני הבטון באלמנט מתקבלים בהתאם לדרישות 

  .ל"הנ
  

                          תבוצע היציקה בטפסות, במקומות בהם יידרש בטון חשוף  .ב
כמפורט להלן או לפי דרישת                          , מלבידים או מתכת ללא עירוב ביניהם

  .עבור בטון חשוף תשולם תוספת כנדרש. האדריכל  וללא שימוש בחוטי קשירה
ם המציין או באחד מהסעיפי, אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף שבכתב הכמויות

פ סיווגו "המחיר כולל את כל הנדרש לעיבוד פני הבטון ע. שהמחיר כולל פני בטון גלוי
  . כמפורט במסמכים

מודגש  זאת שכל הדרישות החלות על בטון חשוף במפרט הכללי ייחשבו כנכללות 
  . במחיר התוספת כאמור

  
כך נדרש דיוק מרבי אי ל, יחופו באבן' על הקבלן לקחת בחשבון כי קירות עמודים וכו  .ג

על הקבלן לבדוק את המידות ואת פילוס הנדרש בזמן הרכבת . בביצוע ובהתאם לתוכנית
  .באמצעות מודד מוסמך) 'תיאודוליט וכד(הטפסות בעזרת כלי מדידה מדויקים 

    
מ "ס 2שומרי המרחק יהיו מפלסטיק קשיח עובי הכיסוי המינימאלי של הבטון יהיה   .ד

    . אמר אחרת בתוכניותאלא אם כן נ, לפחות
  

  טפסות ופיגומים   02.07
  

. פיגומי היציקות לא תשולם תוספת עבור דרישות שונות המופיעות בתכניות בנוגע למועדי פירוק
הגבלה זו לגבי איסור פירוק הפיגום פירושה גם שאין לדלל רגלי הפיגום ולא לפרק , בכל מקרה

  .לא תשולם תוספת עבור תבניות אבודות .גוםאו אלכסוניות בין רגלי הפי/קשירות אופקיות ו
      

ג תקרה עד להשלמת "מסגרת או קירות הצומחים ע, אין לפרק תמיכות מתחת לקורה עולה
  .האלמנט העולה לכל גובהו

קורות שהן למעשה חזיתות וחללים פנימיים גדולים /מתחת לכל קורה ראשית ומתחת לקירות
י חברה מוכרת כגון "עות מגדלים מפלדה המיוצרים עיידרש ביצוע פיגומים לצורך יציקה באמצ

  .פ חישוב והנחיות היצרן"אשר יבוצעו ע" אקרו"
פ התוכנית על מנת להבטיח את יציבותם "ל יהיו בכמות מספקת ובגובה הנדרש ע"המגדלים הנ

  .ותמיכתם בתקופת הבניה ובעת יציקת האלמנט עד תומו
והם כלולים במחירי היחידה של אלמנטי הבטון לא תשולם כל תוספת מחיר בגין האמור לעיל 

  . השונים אשר בכתב הכמויות
  

 ,)עבודות בניה(לתקנות הבטיחות בעבודה  כל הפיגומים יהיו תקניים ממתכת בלבד בכפוף
  .  1988-ח"התשמ

  
  קבלת אישור ליציקה   02.08

  
מקרה אין  בכל. שעות לפחות מראש על כל יציקה אותה הוא עומד לבצע 48על הקבלן להודיע 

דרש  והמהנדס בכל מקרה והמפקח. והמהנדס לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח
  .עד לאחר גמר ביצוע התיקונים והמהנדס תדחה היציקה לפי שיקול דעתו של המפקח תיקונים

  
  סדר עבודה   02.09

  
  .עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסויים של יציקותלא תשולם כל תוספת    
  

  תקרות בטון   02.10
  
  בחלקי תקרה מצולעת עם מילוי איטונג יכללו צלעות הבטון וההרחבות למיניהן   
  .כולל קורות סמויות וכן מילוי האיטונג   
  

  הפסקות יציקה   02.11
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יציקה   רצה לבצע הפסקת בכל מקרה שהקבלן י. י המתכנן"הפסקות יציקה תקבענה אך ורק ע

  .בהתאם לדרישתו עליו לקבל אישור המתכנן על כך ולבצע פרט הפסקת היציקה, במקום מסויים
  

  עיבוד פני בטון לאחר היציקה   02.12
  
  .סעיף זה מתייחס לכל אותם האלמנטים שלגביהם אין דרישה מיוחדת לגבי הגמר   
הבטון   כל עוד , שקעים וסדקים, בליטות פני הבטון במרצפים ובתקרות ייושרו למשטחים ללא   

וכן , מערכת איטום בשטחים המיועדים לקבלת, יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בגגות. פלסטי
  .הכנת רולקות לקבלת האיטום שכלולות במחיר ולא תשלום בעדם כל תמורה

כול ה, פלסטי  כאשר הבטון עדיין ) הליקופטר(י  מכשיר מכני "ההחלקה תידרש להתבצע ע
  .בהתאם להוראות המפקח

  .לא תשולם תוספת עבור ביצוע הדרישות בהתאם לאמור לעיל   
  

  סטיות במידות  02.13
  

במידה וקיימת סטייה בין המידות המופיעות בתוכנית הקונסטרוקציה לבין המידות בתוכנית 
  .האדריכלות

תוכנית בכל מקרה תיקבע , יש לידע את המהנדס המתכנן והאדריכל באמצעות המפקח
  .האדריכלות

  
  העמסת ציוד מכאני  02.14

    
ציוד מכאני כל שהוא יונח על שלד הבניין אך ורק לאחר אישור מוקדם בכתב ממהנדס   

  .הקונסטרוקציה ויוצב על בולמי זעזועים קפיציים בפיקוח יועץ מומחה  
  .גם לא בשלב הבניה, לא תאושר מעבר ויברציות אל שלד המבנה  

  
   ידה והתשלוםאופני המד   02.15

  
אפי המיםקיטומי , מחירי היחידה לעבודות הבטון כוללים את מחירי התבניות, כללית  . א

עבודות בטון  את החריצים וכל הדרוש לביצוע מושלם של, י סרגלי פלסטיק"הפינות ע
  .בהתאם לתכניות ולמפרטים

    
  הזיון נמדד בנפרד  .ב  

  
  

  עבודות בניה -  04פרק 
  
  

  )04011סעיף (הבלוקים סוג      04.01
  
  .5' י מס"בהתאם לסיווג ת' הבלוקים יהיו מסוג א      
  

  סוג המלט     04.02
  
  יהיה המלט בבלוקים בעובי כלשהו מלט סיד 04030בניגוד לאמור בסעיף       
  .ג מלט מוכן"ק 200ויכיל לפחות ) יחסי נפח( 1:2:6צמנט בתערובת       
  

  בניה לגובה     04.03
  

  .את כל הבניה לכל הגבהים הנדרשים) במחירי היחידה(כוללות עבודות הבניה   
  

  הפסקות יציקה     04.04
  

על הקבלן לקחת בחשבון , כל ההפסקות בבניה יחייבו אישורו המוקדם של המפקח
  .אפשרות של שיבושים בעבודת הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני המערכות

  
  חגורות בטון     04.05
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וכן גם  ,הדרושות ו גם את חגורות הבטון האנכיות והאופקיותכל עבודות הבניה יכלל
  .את הזיון בחגורות

  
   חיבור בניה    04.06

  
מ "ס 8  או מחיצות קיימות יתבצעו עם שינני קשר של/חיבורי בניה חדשה לקירות ו

  .לפחות ועם סגירה למעלה לפי הקו המשופע של החגורות
  

  שינני קשר     04.07
  

שיננים   יש להשלימו באמצעות -קיר או מחיצה בכל עובי כל קצה חופשי בקטע של 
השיננים יש למלא  את המגרעות שבין). קטעי נדבכים היוצאים בקצות השורות לסירוגין(

, שהוא מיועד להכליל משקוף בין, כמו כן כל פתח בקיר בנוי, בדייס בטון בעובי הקיר
כשעובי , מסגרת בטון בכל עובי הקיר י"צריך להיות מושלם ע, ובין שאינו מיועד לכך

, מ לכל היקף הפתח כדי  להבטיח קביעה יציבה של משקוף בפתח"ס 10דפנותיה 
  .הבניה ל כלולות כאמור במחיר"החגורות הנ

  
  זיון בשביל התחברות     04.08

  
  שימת לבו של הקבלן מופנית במיוחד לדרישות בסעיף -" זיון בשביל התחברות"

  .הכללי של המפרט 02076      
  

  בלוקי איטונג     04.09
  

  .ק"מ/ג"ק 650בלוקי איטונג בקירות נושאים יהיו במשקל מרחבי 
  

  )במידה וידרש(קיר בידוד     04.10
  

הוא  הבלוק בשורה הראשונה של קיר הבידוד יהיה גם, בנוסף לנאמר במפרט הכללי
  .יהרווח בין קיר הבידוד לבין הקיר החיצוני ישמר נק. מוטבל בביטומן חם

  
  אופני הבניה    04.11

  
לבדוק התאמת הבניה , בהתחלת הבניה יש להניח השורה הראשונה במקום בכל האזור

  .המפקח  התאמות לא להמשיך עד לקבלת פתרון מידי -ואם יתגלו אי, לתוכנית
  

. היטב מוחזקים, יש גם להעמיד משקופי דלתות במקומם, יחד עם הנחת השורה הראשונה
 1אין להרים פינות בגובה מעל ). אלא אם הקבלן בוחר להציב את המשקופים בנפרד(

  .מטר
למשך זמן המספיק להספגות מלאה של  שורת בלוק הראשונה תיטבל בביטומן חם

  .הבלוק
  

  בלוקים מלאים    04.12
  

  .מהודק 100 -שהחללים מלאים בטון ב, בלוקים מלאים יהיו בלוקים רגילים    
אין להתקדם , במקרה השני. לבצע את המילוי או לפני הבניה או תוך כדי בניהניתן 

  .בלי למלא את הבלוקים בבניה יותר משורה אחת
  

  הצבת משקופים    04.13
  

יוכנסו לגב  במקרה הראשון השורות. ניתן להציב את המשקופים תוך כדי בניה או בנפרד
יש , המשקופים אחרי הבניה הצבתבמקרה של . שנותר ימולא טיטוהרווח , )פח(המשקוף 

כפעולה נפרדת , שיבוטן במקומו הנכון ,מ מהמשקוף"ס 10 - להשאיר פתח בבניה גדול ב
בטון זה לא יבלוט מפני קיר . במרווח שבין הקיר לבין המשקוף, 100 -תוך יציקת בטון ב

  .הבלוקים
  

  )במידה וידרש(קיר הגנה על בידוד      04.14
  

למסומן  בהתאם, 7/20/40או , 4/20/40חוץ יבוצעו מפלטות בטון קירות הגנה על בידוד 
  .בתכניות
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  .מ"ס 10/20בגמר הקיר יש לצקת חגורת בטון בחתך     

  
  חגורות    04.15

  
בהבדלי , יחוזקו על ידי יציקת חגורת בטון כולל קירות הבידוד ההיקפיים קירות בניה

  .הדלתותאבל בכל מקרה מעל משקופי  ',מ 2.50גובה שאינו עובר 
  

הגובה יתאים לחישוב שורות ). ולא יבלוט ממנו(רוחב החגורה יתאים לרוחב הקיר 
  .מ"ס 20 -אבל בכל מקרה לא יהיה פחות מ, שלמות עד לתקרה

  
 20של  במרחקים, מ"מ 8עם חישוקים של . מ"מ 4X8הזיון . 20 -החגורה תהיה מבטון ב    

  .מ"ס
  

עוברות  החגורות תהיינה חגורות. ות עוברותגובה ינתנו שתי חגור' מ 3.50בקירות מעל 
  .לכל אורך המחיצה ולא רק מעל לפתחים

  
 4הזיון לחגורה מסביב יהיה . מ"ס 20חיזוקים מסביב לפתחים בעובי קיר ברוחב של 

  . מ"ס 20מ ובמרחקים של "מ 8מחוברים על ידי חישוקים בקוטר , מ"מ 12מוטות בקוטר 
  

  קירות ארוכים    04.17
  

ועובי הקיר ', מ 4מבטון במרחקים של כל " עמוד"יש לצקת , בקירות ומחיצות ארוכים
מחוברים על ידי חישוקים , מ"מ 12מוטות בקוטר  4הזיון לעמוד יהיה . מ"ס 20ברוחב של 

  .זיון העמודים יוכנס אל תוך החגורות. מ"ס 20מ ובמרחקים של "מ 8בקוטר 
  

  חיבורים עם אלמנטים מבטון    04.18
  

מפני  יהיה על ידי שטרבות וגם קוצים בולטים, חיבור בין קיר בנוי לבין אלמנט מבטוןה
  .מ"ס 20מ ובמרחקים של "מ 6הקוצים בקוטר . הבטון

  .ל בעת יציקת האלמנט מבטון"על הקבלן להכין את הקוצים הנ    
הוצאת   י"ע, בקירות גבוהים יש לבצע קשירה מיוחדת של קירות הבידוד לבטון הקיים    
  .'מ 2.00מקיר הבטון במרחקים כל  2@8     קוצים

  .או בטון ולא ישולם כתוספת/ל כלול במחירי הבניה ו"הנ    
  

  אופני מדידה ותשלום     04.19
  

 ,תוך ניכוי שטח הפתחים, המחיצות והקירות הבנויים יימדדו מדידה נטו  . א
  .כבניה אשר יראו, פרט לשינני הקשר בעמודים ובחגורות האנכיות' וכד, החללים

  
עיצוב הפינות וחשפי , המחירים כוללים את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים  . ב

חריצים , שקעים, חורים  או חציבת /השארת ו, חיבורים בין מחיצות לקירות, הפתחים
  .'וכו

  
דלעיל יהיו או המפרט /תאים של כתב הכמויות ופרט אם צויין אחרת בסעיף המ  . ג

  .0400.00של האלמנטים השונים כמפורט במפרט הכללי פרק אופני המדידה והתשלום 
  
  
  

  עבודות איטום ובידוד -  05פרק 
  

  כללי   05.01
  

 אך יש לראותו, המפרט המיוחד עדיף בכל מקרה על המפרט הכללי לעבודות בנין  . א
  .כהשלמה בלבד של המפרט הכללי

  
מקרה שהדבר לא בא לידי  בכל . על הקבלן לדאוג לשמירה על רציפות שכבות האיטום  . ב

  .יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המתכנן, במפרט וברשימת הכמויות, ביטוי בתכניות
  

מסירת  על הקבלן לשמור על ניקיון מוחלט של שכבות האיטום במשך כל הזמן עד למועד  .ג
בכמות הקטנה  אף, ולסלק ללא דיחוי כל שיירי פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, הבניין
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  .ביותר
  

 אמצעים  יש לנקוט, למרות שכבות ההגנה, בעת החזרת קרקע המילוי ליד קירות המסד  .ד
מתאימים כדי לא לפגוע בשכבות האיטום ושכבות המגן יש להימנע מלזרוק קרקע 

  .מדי לקירות סלעית או גושית נגד הקירות וכן לא להתקרב עם כלי מיכני סמוך
  

 איטום מוחלט של חלקי המבנה שצופוהקבלן אחראי לטיב העבודה והחומרים ול  .ה
במשך  .שנים מיום מסירת הבניין 5בשכבות אטימות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 

בשכבות   תקופה זו על הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק העלול לפגום עקב ליקויים
מסיבות שאינן  פרט לנזקים שיגרמו, להנחת דעתו של בעל הבניין או באי כוחו. האיטום

  .רות בטיב עבודות האיטום או בהגנה על שלמותןקשו
  

 באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד לתום תקופת  .ו
  .תוארך האחריות של הקבלן לתקופה של שנתיים נוספות לפחות, האחריות

  
ר כל קש אחריות הקבלן לא תוארך לגבי חלקי המבנה שלא ניזוקו ולא יכול להיות להם  .ז

  .כוחו  וזאת לפי קביעתו הבלעדית של בעל הבניין או של בא, עם השטח שתוקן
  
  .על הקבלן לדאוג לערבות מתאימה עבור אחריות לאיטום לפרק הזמן שנדרש  .ח    
  

 .י המפקח"כל עבודות האיטום יבוצעו רק על ידי בעלי מקצוע מעולים שאושרו ע  .ט
  .העבודה שאינם מתאימים לדעתו לביצוע 'יצרן וכו, המפקח יהיה רשאי לפסול כל עובד

  
שונים  בכל מקרה לפני ביצוע כיסוי בריצופים או באדמת גן או כיסוי אחר של שטחים  .י

מ "ס 15במים בגובה  ל"י הצפת השטחים הנ"תבוצע בדיקת האיטום ע' כגון גגות וכו
  .שעות לפחות 48במשך 

לתקנם על , ל חשבון הקבלןהמפקח יהיה רשאי להאריך תקופת הבדיקה לשבוע ימים ע
חשבונו ולחזור על ביצוע ההצפה המתואר לעיל עד שהבדיקה תצליח לשביעות רצונו 

  .של המפקח
  .ד"ד תיבדק לפני ביצוע שכבות האיטום כמפורט בסעיף איטום ממ"אטימות ממ         

  
  בטון אטים    05.02

  
אטימות דוגמת  בתוספת ערב 30-כל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יהיו מבטון ב

  .כרמית או שווה ערך מאושר' של חב. ד.טריקוזל נ
        
    

  
  
  
  
  
  
  

  )באם יידרש(איטום משטחים תת קרקעיים    05.03
  

  ירותאיטום ק  .א
  

) ישראל(י 'בי גשל " 2י 'ג. בי"בתוספת , 1:3על הקבלן לסתום בתערובת חול צמנט ביחס 
יש  .את כל החורים שבקיר כתוצאה מסגר גציה.  היצרןפ הנחיות "בכמות ע, מ"טכנולוגיות בע

יש , או קורות יסוד כמפורט להלן/מ במפגש בין קיר ויסוד עובר ו"ס 6/6לבצע רו לקה בחתך 
   .מ חפיפה מעבר לפינה"ס 15להקפיד על כך שיישום איטום הקיר יסתיים 

  .וםל יבוצע במסגרת תיקון עבודות הבטון או הכנות לעבודות האיט"כל הנ  
  S.B.Sעל בסיס , ע"מ או ש"מ 5בעובי " פולי פז"י יריעה ביט ומנית מסוג "איטום הקירות יעשה ע

 GS 474כולל פריי מר בי טומני מסוג , ר"מ/'גר 250עם בד בלתי ארוג מסיבי פוליאסטר במשקל 
 ע בכמות"או ש" 75/25אלסטקס "ר ושתי שכבות בטומן חם מסוג "מ/'גר 300ע בכמות של "או ש
  . ר"מ/ג"ק 2של 

      
  איטום מרצפים ורצפות   .ב  
  

  שכבת בטון זו חייבת להיות מלאה וללא. איטום זה ייעשה על שכבת בטון רזה   
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  .חורים בשכבה העליונה   
מ  "מ 2520/ע במידות "או ש"  BENTOSEAL"בכל הפסקות יציקה יונח עצר מים כימי מסוג  

  .שנמדד וישולם בנפרד
  

  ובידוד גגות ותקרותאיטום    05.04
  

  .הגג יכלו את השכבות הבאות וזאת בהתאם למפורט בכתב הכמויות  : כללי  
איטום , "בטקל"  יציקה משלימה משופעת , בידוד תרמי, )מחסום אדים(איטום ראשוני   : תקרה  
  .   או חצץ/או ריצוף ו/הלבנה ו, י יריעות ביט ומניות"ע

  
  שיפועים יצירת  .א  

  
 1200 -משקלו המרחבי לא יפחת מ . 20 -מבטון ב" בטקל"י "יעשה עיצירת השיפועים ת

  .ר"סמ/ג"ק 40יום יהיה לפחות  28ק וחוזקו ללחיצה בגיל "מ/ג"ק
  
  איטום עם יריעות ביט ומניות  .  ב    
  

  :שלבי העבודה יהיו      
  

שכבות בטומן חם  2, ר"מ/'גר 300בכמות של , GS 474מריחת יסוד ביט ומנית פריי מר 
  .ר הכל לפי הוראות יצרן היריעות"מ/ג"ק 2ע בכמות של "או ש" 75/25אלסטקס "מסוג 

  .בהלחמה, יריעות ביט ומנית משוכללת 2 - שכבת האיטום העיקרית תבוצע מ      
  יריעות ביט ומניות אלו תהיינה משופרות בפולימרים ועם זיון פוליאסטר כגון      
  .מוטבעאו שווה ערך עם אגרגאט " 5Mפוליפז "      
  .מ"ג לס"ק 12 - החוזק לקריעת היריעה בכל כוון לא יפחת מ       
  .מ"מ 5 -העובי לא פחות מ . 50%ההתארכות לקריעה מעל       

מערכת  י"היריעות תולחמנה במלוא שטחן ע. היריעות תטופלנה בהתאם להוראות היצרן
ריעה שהי הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחר. ברנרים

להשתמש במתקן  מומלץ. נפרשה ישרה וגולגלה חזרה משני קצוות יה אל מרכז היריעה
אשר עליו מגולגלת  אל תוך הקרטון(המוחדר למרכז גליל , הכולל מוט כבד ממתכת

אין . את היריעה אחורה איתה גורר העובד המלחים, ואליו מחוברת ידית) היריעה
יהיו המינימליים הדרושים  עוצמת החימום זמן. לאפשר דריכה על היריעה בעודה חמה

סמוך ככל האפשר להצמדת היריעה אל , להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה
כוון הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל . התשתית לשם קבלת הדבקה מלאה

מ "ס 10יריעות האיטום תופסקנה . התחלת העבודה תהיה ליד המרזבים. הצד הגבוה
  .מעל יריעות החיזוק אשר מיושמות על הרו לקות, רו לקהמעבר ל

תולחם  יריעת החיפוי באה לתת הגנה על גבי מערכת האיטום באזורי המעקות והיא
תהיה מהסוג  יריעת החיפוי. מ על פני האיטום האופקי"ס 15החל מאף המים ותרד עד 

  .המשמש את שכבת האיטום העיקרית
 50X3אף המים יוחזקו אל הבטון עם פס אלומיניום הקצוות העליונים של האיטום תחת 

  .מ"ס 30מ קבוע כל "מ
  .חלקו העליון של הפס ייאטם אל תחתית אף המים עם מסטיק בטומני      
  

. כאלה אם קיימות, סמוך לפני ההלחמה יש להסיר מתחתית היריעות את שכבות ההגנה
היטב ולגהץ  מחוממת )שפכטל(על כל החפיות המולחמות יש לעבור בזהירות עם מרית 

  .פעולה זאת יש להקפיד מאד לא לשרוף את היריעות בעת. החוצה קצת בטומן
 20יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם לפחות , על כל פגם קטן שהתגלה

  .מ לכל צד"ס
  

האיטום על  בגמר. י פיזור שכבת חול ים נקי"מיד לאחר הנחתן יש להגן על היריעות ע
, באם יתגלו נזילות .כדי לבדוק את אטימותו, ימים 3ף את הגג לתקופה של הקבלן להצי

. לקבלת אטימות מוחלטת עד, יהיה על הקבלן לתקן את האיטום ולהציף הגג מחדש
  .מ לפחות"ס 10פחיות בין יריעה ליריעה תהיינה 

  
  הרו לקות  .  ג    
  

מחתך  בדו רולקותיעו, בפינות לאורך המעקות וכן סביב כל אלמנט בולט משטח הגג
 1:3בהרכב נפחי  הרו לקות ייעשו ממלט צמנט. מ"ס 6מ ורוחב "ס 6משולש במידות גובה 

או " 18פזקרול "מסוג  מריחות יסוד ביט ומנית 4מעל הרו לקות תיושם , עם גמר חלק
מ ובנוסף כמפורט "ס 50ברוחב ) ר"מ/ג"ק 4כ "סה(ר כל מריחה "מ/ג"ק 1ע בכמות של "ש

מהסוג , מ"ס 50תולחם יריעת חיזוק נוספת ברוחב , אות יצרן היריעותלעיל לפי הור
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  .ל"הנ
  

  בידוד תרמי   .ד  
  

 30של  תקע מפוליסטירן מוקצף מושחל במשקל מרחבי- לבידוד הגג ישמשו לוחות שקע
 .מ"ס 3הלוחות   עובי 634י "ע הלוחות יתאימה לת"או ש" רונדופאן"ק דוגמת "מ/ג"ק

למעקה על כל  צמודים ומשיקים זה לזה ממעקה, באופן חופשי הלוחות יונחו על פני הגג
  .מקרינת שמש הלוחות יאוחסנו בצורה מוגנת, למעט ההגבהות, שטח הגג

    
    איטום ראשוני  .ה  

  
 300בכמות של  GS 474י שכבת פריי מר בטומני "יעשה ע) מחסום אדים(איטום ראשוני 

  ר"מ/ג"ק 2ע בכמות של "או ש 75/25" אלסטקס"ושכבת בטומן חם מסוג   ר "מ/'גר
    

  
  כשירות המצע לעבודות איטום   05.05

  
  עליהם יונחו, יהיו המצעים מסוג כלשהו, בנוסף לאמור לעיל בהוראות מקדימות   

  חייבים המצעים. 'אבק וכו, פסולת, שכבות האיטום כשהם נקיים לחלוטין מלכלוך  
  .להיות יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות  

  
  ימי שמש רצופים לפחות ובאישור) שלושה( 3רף יש לבצע איטום לאחר בתקופת חו  
  .המפקח  

  
  "מפתן סמוי"הגבהות ומפתנים    05.06

  
  שטחים המיועדים לאיטום מוגבלים ומוגדרים בדרך כלל מכל הצדדים באלמנטים  
  .עליהם ניתן יהיה לשים רו לקות ואיטום -' קירות וכו, מעקות: ניצבים כגון  
  על הקבלן, )כגון מתחת לסף הדלת(ל "בהן אין שטחים אנכיים כנבמקומות   
  בחתך טרפזי) לרוחב הפתח(על ידי יציקת חגורת בטון " סמוי"ליצור מפתן   
  )מתחת לריצוף(מ "ס 2 -מ ולגובה הרצוף מינוס כ "ס 15 -בעובי ממוצע כ   
  .אליו יהיה ניתן לשים רו לקה ולאטמה  

  
  חידה של האיטומים ולא תשולם לקבלן כלל יהיה כלול במחירי הי"כל הנ  
  .תוספת  

  
  פעולות בניה על גבי האיטום  05.07

  
  או אחסון והנחת חומרי בנין/אסור בהחלט לבצע פעולות בניה מכל סוג שהוא ו  
  .או בידוד בלתי מוגנות/ישירות על גבי שכבות איטום ו  

  
  על גבי איטום ל המתבצעת"יש לקבל אישור המפקח לכל עבודה כנ, במידת הצורך  
  הכל לשביעות, תוך נקיטת אמצעים בדוקים ויעילים להגנת האיטום, או בידוד/ו  
  .רצונו המלאה של המפקח  

  
  )שכבת יסוד(שכבת פריי מר   05.08

  
ר "מ/'גר   300ע בכמות של "או ש  474GS" פזקר"הקבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריי מר מסוג 

שכבות   לצורך הדבקה מלאה של ) 'מרצפים וכד על קירות(בכל מערכות האיטום בחום 
  .הביטומן לבטונים

  
  יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור, ל"לא תבוצע שכבת פריי מר כנ  
  .הכל על חשבונו של הקבלן בלבד -הפעם כולל ביצוע פריי מר , על העבודה  

  
  אחריות וביקורת על הביצוע   05.10

 
  הביצועאחריות  על טיב   . 1

 
שנים החל מתאריך  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

קבלת אחריות זו תקבל . י המזמין"ע) קבלת העבודה כללית או חלקית
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 : אחריות זו תכלול, ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה
 

 . תיקון האיטום באזור הנפגע
 ).'צבע וכו, טיח: כגון(תיקון האזור הנפגע 

 . כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום כיסוי
  

והמזמין אינו , אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן
יהיה הקבלן , יכול מסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם

ימים  7מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ 
אחריות הקבלן תכלול הן את . המזמין י"מהודעה שניתנה לו בכתב ע

 . החומרים והן את כוח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים
  
  
  
  

   לוחות זמנים .2
 

הנדרשים ' כלים וכו, כוח האדם מיומן ומספיק, הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים
דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת . להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב

הקבלן יוודא שעבודות ההגנה . כדי למנוע מחסור כל שהוא, של חומרים מיובאים
, לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו. המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו

 . ל הערותיו להבטחת דרישה זואו המפקח את כ/ויביא לפני המזמין ו
  
  
  
  

   ביקורת על הביצוע .3
 

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה למערכות 
על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום עם המפקח , האיטום המקוריות

 . וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום, ובהסכמתו
  

בכל המקרים . אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות המפקח
על הקבלן ). פנימי או חיצוני(האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי 

, קירות, להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות ברצפות
  . ם להםשטחים שונים ובין אלמנטים הקשורי

  
  : סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא

 י גשם טבעי "ע
 ). התזות מים(י הרטבה מלאכותית "ע
 ). בריכת מים(י סתימת יציאות המים והצפת השטח "ע
 

י הצפה כלולה "בדיקת האיטום ע. י הצפה"כל אזור בו מבוצעת עבודת איטום תיבדק ע
 . במחירי היחידה

  
בדיקת מכון . צוע בדיקות האיטום בכל הגגותעל הקבלן להזמין את מכון התקנים לבי

 . התקנים כלולה במחיר היחידה
  

ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי , הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום
יובא הדבר בעוד מועד , או בשטח/או בכתב הכמויות ו/או במפרט ו/ביטוי בתכניות ו
 . אשר יקבע כיצד לנהוג, לידיעת המפקח

  
י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל "כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת . בשלב הבא של עבודות האיטום
 . אישור המפקח על שלב קודם

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים 
 . ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה, במקוםלאיטום ולאחסנם 

 
 הלחמת יריעות, או חימום חומרים ביטומניים, בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים

להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע , על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי' וכד
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בודה בהלחמת כמו כן בזמן ביצוע ע. העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות
על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש ' או חימום חומרים דליקים וכד, יריעות
  . במקום

  
   כללי  . 4

 
 . אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום, העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי

  
לסגור את השטח ולא , מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, מחובתו של הקבלן

י הצפה או כל שיטה "בדיקת איטום ע, לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום
 . אחרת וביצוע שכבת הגנה

  
מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות 

 . הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה, אפשר הדבראם לא ית. לפגיעה
  

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו באופן 
  . י אחרים"מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע

  
 . נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום, פרטי ביצוע

  
  אופני המדידה והתשלום, תכולת המחירים  05.11

  
    
  ,היריעות העיקריות, מריחת היסוד, מחיר הרולקה כולל המצע ממלט צמנט  . א

  .יריעת החיפוי ופס האלומיניום עד מתחת לאף המים, יריעת החיזוק    
  

  )או שווה ערך(י אטם פוליס ולפידי "מחירי היחידה לסתימת תפרים ע  . ב  
  סילוק כל הלכלוך והפסולת סתימה, התפר באורח יסודי יכללו גם את ניקוי    
  ,עם פס קומפריבנד או צינור גומי להגדרת עומק והסתימה באם יהיה צורך    
  .ואת מריחת הפריימר להדבקת האיטום לבטון החלק והנקי    

  
  והמחיר כולל את עבודות, איטום הרצפות יימדד נטו בהתאם לשטחים המבודדים  . ג
  עבור הגנה. הוא הדין לגבי איטום הקירות. הכמויות המפורטות בכתב    

  .על האיטום תשולם תוספת בנפרד     
  

  איטום הרולקה. בהתאם לשטחים המבודדים, איטום הגגות יימדד נטו  . ד  
  .ישולם בנפרד בהתאם לאורך הרולקה     
  
  
  
  עבודות  נגרות אומן ומסגרות פלדה -  06רק פ
  
  

  מחירי היחידה   06.01
  
  על עבודות המסגרות יהיו כלולים במחירי) פנים וחוץ(הגמר והציפויים חומרי    
  כמו כן יכללו מחירי', צביעה וכו, כגון צבע, היחידה של המוצרים עצמם   
  .היחידה של מוצרי המסגרות למיניהם גם הפרזול   
  כפי שהוא מופיע, שכל מוצר מסגרות, כהנחיה כללית לקבלן מודגש בזאת   
  המפרטים, יכלול במחיר היחידה שלו את כל הנדרש לפי התכניות ,בכתב הכמויות   
  וזאת אפילו אם כל, לביצוע מושלם וסופי במקומו בבניין -' הפרטים וכד   
  אולם הם דרושים, או במפרטים/הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות ו   
  .מכורח המציאות לביצוע מושלם כאמור לעיל   
  

  ת נגרותסוגי עץ לעבודו   06.02
  

  פגמים ופגעים מכל סוג, בריא וחופשי מתולעים, יבש, כל העץ יהיה חדש  .  א  
  .אפשרי 

  
  הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור אשר דאג לטפל טיפול ביתי מוקדם על      
  .או תולעים בעץ/מנת למנוע כל אפשרות של המצאות מזיקים ו      
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  שאכן העץ, להוכיח בצורה ברורהיהיה חייב הקבלן , לפי דרישת המפקח      
  .ל"כנ, או מזיקים אחרים/חופשי מתולעים ו      
  

  ").סיבית("אין להשתמש בלוחות סיביים   .  ב  
  

  מילוי כנפי דלתות ולוחות נגרים בעץ לבן   06.03
  

  או/מילוי כנפי דלתות ולוחות נגרים יהיה בהתאם למצוין בתכניות ו  . א  
  .במסמכים הנלווים      
  

  .אלא אם כן נאמר אחרת, לכל גובהם 100%כל כנפי הדלתות במילוי   .  ב  
  

  .יבש ובריא, המילוי ייעשה בשימוש עץ לבן חדש  .  ג  
  
  .ל יהיה כלול במחירי המוצרים למיניהם"כל הנ  .  ד   
  

  מידות המוצרים וסטיות אפשריות   06.04
  
  ,ובכל מקום אחרבכתב הכמויות , כל מידות המוצרים כפי שהנם ניתנים בתכניות   
  הנם תיאורטיים ועל הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את   
  .בהתאמה מלאה למצב הקיים, העבודה לאחר מדידה מדויקת בבניין   
  

  'גווני צבעים וכו, בחירה אלטרנטיבות   06.05
  
  גוונים ואפיון גמר של, בחירת צבעים, בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות   
  ועל, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי', בחירת סוגי חומרים וכו, וצריםמ   
  .הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל   
  את הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני   
  גוונים שקבלו אישורו, רק חומרים, האדריכל לפני הביצוע ההמוני של העבודות   
  .חוזה זה/של האדריכל מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות מכרז   
  

  דוגמאות וניסיונות   06.06
  
  או לחלקי/על הקבלן להכין דוגמאות יציגות לאלמנטים ומוצרים שלמים ו   
  ל תכלולנה כל הפריטים"דוגמאות יציגות כנ, כפי שיורה האדריכל, האלמנטים   
  לרבות גוונים השלמות שונות, לבדוק ולאשר, והאביזרים שבדעת האדריכל לבחון   
  .'פרזול וכד   
  
  או/במפרטים ו, כפי שהתבטאו בתכניות, כל דוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל   
  עד קבלת האישור הסופי של, ותכלול שינויים ותוספות בדוגמא, לפי הנחיות   
  הרכבת הדוגמאאין להתחיל בייצור ההמוני של המוצרים אלא רק לאחר , האדריכל   
  הדוגמא תושאר, בבניין וקבלת אישורו הסופי של האדריכל לגבי אותה דוגמא   
  .במקומה בבניין עד תום העבודות לצורך השוואה   
  
  כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה יחולו עליו בלבד ולא תשולם   
  .החוזה ז/כל תוספת כספית לסכום הנקוב בכתב הצעתו לעבודות מכרז   
  

  אטימות של מוצרי נגרות ומסגרות אומן    06.07
  
  מחירי היחידה למיניהם יכללו גם אספקה והרכבה במקום של חומרי איטום  . א    
  לבין) מכל הסוגים(י האדריכל לסגירת מרווחים שבין משקופים "מאושרים ע     

  ).'מסטיק מסוג סיליאקריל וכד, דוגמת קומפריבנד(קירות ותקרות הבניין     
  
  אם פרופילי האטימה) בעיקר במוצרי מסגרות(יכללו מחירי היחידה , כן-כמו  .ב    

  אותם יש לקבוע מסביב למשקוף ליצירת אטימות, כפי שיאושרו, דוגמת נאופרן    
  .מוחלטת של המוצר ממנו נדרש הדבר    

  
  מ ואלמנטים אחרים ממתכת"פלב, עבודות מסגרות אומן לרבות משקופי פלדה   06.08

  ודות נגרותבעב   
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  חוזה זה/כל עבודות המסגרות ללא יוצא מן הכלל הכלולות במסגרת מכרז  . א   
  כולל צבע וצביעה על, תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי התכניות     
  הכל כנדרש לאספקה והרכבה של מוצרים -' הפרזול וכד, על כל המתכת     
  .מוגמרים וסופיים במקומם     
  צבע"שיש ליישמן על הפלדה יבוצעו בהתאם למפרט להלן בפרק מערכות הצבע      
  .11פרק  -" וצביעה     
  
  נקבע בזאת להלן מידות ועוביים מינימליים, בהעדר הוראה אחרת בתכניות  . ב   
  ):א"פרט למסגרות הג(לעבודת מסגרות האומן      
  
   2.0מ למשקופים מכל הסוגים יהיה לפחות "עובי פח הפלדה או הפלב  . 1     

  .מ"מ    
  
  עובי פח פלדה לעבודות מסגרות האומן ללא יוצא מן הכלל יהיה לפחות  . 2     
  .מ"מ 2.0           
  
  .מ לפחות"מ 4.0כל פרופילי הפלדה יהיו בעובי של   . 3     
  
  ברמה, מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה  . 4     
  מקרה אין להשתמש בפרופילים  אולם בכל, מעולה ובאישור האדריכל           

      אלא אם קבל הקבלן , מ"מ 30 -שאחד או יותר ממידותיהם קטנים מ     
  .אישור מראש מאת האדריכל  

  
  כל. צמנט לכל אורכם ורוחבם -את כל משקופי פח הפלדה יש למלא בטיח   . ג   

  .ל יהיה כלול במחיר היחידה של המוצרים עצמם"הנ      
  
  י"נחושת המורכבים על מוצרי מתכת ברזלית יופרדו ע/לומיניוםחלקי פרזול מא  . ד    

  .נחושת/חומרים מאושרים לצורך ניתוק המגע בין הברזל והאלומיניום      
  
  העשויים מתכת יהיו) 'מסמרות וכד, דיסקיות, ברגים(כל אמצעי החיבור   . ה    

  .בלתי מחלידים או מצופים ניקל קדמיום      
  
  י רתך מורשה"יוצא מן הכלל יבוצעו בצורה מקצועית ע כל הריתוכים ללא  . ו    

  וילוטשו ויוחלקו לאחר ביצועם, הריתוכים יהיו מלאים והמשכיים, ומעולה      
  .לקראת יישום מערכות הצבע      
  
  ולאמור  918י  "כל מוצרי הפלדה יבוצעו עם גלוון תעשייתי  יש לבצע בהתאם לת  . ז    

  .עבודות צביעה 11להלן בפרק   
  
  

  פרזול ואביזרים נלווים   06.09
  

  מחירי היחידה לכל מוצרי הנגרות והמסגרות יכללו את כל הפרזול הדרוש לפי  
  ".פרזול"ראה להלן מפרט טכני מיוחד ל, דרישה ובחירה של האדריכל  

  
  צבע וצביעה   06.10

  
  יכללו מחירי היחידה לכל עבודות הנגרות והמסגרות למיניהן, כאמור לעיל   
  .11גם את הצבע והצביעה כמפורט להלן בפרק    
  

  עבודות פרזול   06.11
  

  :הוראות סעיף זה מתייחסות לכל עבודות הנגרות וכל עבודות המסגרות  
  

  חוזה זה שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהן/כל עבודות מכרז   .  א  
  עיניות הצצה, המפתחות, כל סוגי המנעולים, ידיות, צירים: כגון(פרזול       
  יכללו במחירי) 'כפתורי דלת וכו, "שלטים", "רוזטות", בריחים, סגרים      
      ,  היחידה למיניהם גם את האספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש      

    כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין אספקה והרכבה     
  .של פרזול זה או אחר    

  



  

 
 

105 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

  האדריכל בשלב המכרז אינן כוללות את כל פרוט שתכניות, מודגש בזאת      
  אי לכך על הקבלן המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגין, הפרזול הדרוש      
  כי לא תוכר ולא תשולם כל, ולכלול אותן בכתב הצעתו, הוראות פרק זה      
  .י האדריכל"תוספת בגין בחירת פרזול זה או אחר ע      
  

  ללא כל קשר(לפי ראות עיניו כל פרזול שימצא לנכון האדריכל רשאי לבחור   .  ב  
  לארונות מכל" ירדני"או /ו" או פלד/ו" אלום"מתוצרת ) למחירו בשוק     

  גם של יצרנים) 'ידיות וכו, צירים(הסוגים רשאי האדריכל לקבוע פרזול       
  ולבצע החלטותיו ובחירתו של, ועל הקבלן למלא אחר ההוראות, אחרים      
  .האדריכל ללא ערעור וללא תוספת מחיר     
  

  ימדדו וישולמו במחירי") משאבות("צירי רצפה הידראוליים ומחזירי דלתות   .  ג  
  מחירי היחידה לציר רצפה יכלול את אספקת, היחידה של המוצרים עצמם     
  הכל קומפלט וסופי -המנגנון והרכבות ברצפה ובחלק העליון של הדלת      
  .במקומו בבניין     

  
  י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את"העבודות יבוצעו ע  .  ד   

  .ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל      
  

  בכל העבודות אותן יש לצבוע חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול לקראת  .  ה  
  .ביצוע הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה      
  

  יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה ברורה, ולים ימוינוכל המפתחות של מנע  .  ו  
  וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל ביחס      
  .למוצר אליו הותאם      
  

  י המזמין אך"ייקבע בלעדית ע, הדרושים לכל מנעול, מספר העותקים מהמפתח     
  ".אב מסטר"המפתחות יאורגנו בשיטת . 3 -לא יהיה פחות מ       
  

  כללי לעבודות מסגרות ונגרות -זכוכית וזיגוג    06.12
  

  מחירי היחידה לזכוכית ולזיגוג יהיו כלולים במחיר היחידה של עבודות  .  א  
  .הכל לפי המקרה -המסגרות והנגרות       

  .9368י "הזכוכית מתאימה להוראות ת    
  

  י הפרטים והוראות שלעבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה ולפ  .  ב  
  .ובהדרכתם" פניציה"חברת       
  

  חיבורי זכוכית ישירות למבנה או חיבורים שבין זכוכית לזכוכית יבוצעו  .  ג  
  .נרל אלקטריק או שווה ערך'י מילוי המרווחים באטם סיליקון תוצרת ג"ע      
  

  התפשטותעל הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר את המוצרים בצורה שתאפשר   .  ד  
  .תרמית של הזכוכית בתוך המסגרות בהן היא נתונה      
  

  את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה של הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראות     
  .אותן יגיש לאדריכל לצורך אישור, בתכניות      
  

  ,ללא בועות, הזכוכית צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצוין  .  ה  
  או בכתבי הכמויות/ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו' דגלים ופגמים וכ      
  י האדריכל והקבלן"זכוכית שתגלה פגם זה או אחר תפסל לאלתר ע, שלהלן      
  .יהיה חייב להחליפה באחרת      
  

  לאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמנה במקרה  .  ו  
  אחראי הקבלן, למרות האמור כאן, ההצורך באופן בולט כדי להתריע על קיומ      
  .לשלמות הזכוכית עד למסירת המבנה למזמין      
  

  )נירוסטה(מ "מוצרי פלב   06.13
  

  316מ יהיה בסטנדרט  מטיפוס "הפלב  . א  
  

שתיווצר  מבריק כך 1' מ יהיו אחידים ויקבלו גימור השווה לליטוש מס"משטחי פלב  . ב
  .טקסטורה שווה ואחידה בשטחים צמודים
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הם  - מ "מפלב" חיזוקים"כאשר יצוין , מפגמים או סדקים, חופשיים, חיזוקים יהיו אחידים  . ג

  .מ"מ 2מ בעובי "יעשו מפלב
      
ריתוכים יבוצעו באמצעות אלקטרודות מחומר זהה לחומר שממנו עשויים השטחים   . ד

אלקטרודות עם , מ יעשו בארגון או בהליום"ריתוכי הפלב. והחלקים שאותם מרתכים
לחלוטין ללא השארת סימנים  ילוטש, מ הריתוך יבוצע לכל אורכו של התפר"מפלב

חומר הריתוך ייבחר כך שלא ייראו . כלשהם וללא עיוותים של השטחים שאותם ריתכו
וכך יבטיחו את טיבם של התפרים וימנע התהוות חלודה , תפרי הריתוך לאחר הליטוש

  .או הופעת סדקים בנקודות הריתוך
  

  .בדיל/אסור להשתמש בריתוך באציטלן או באינוך כסף    
  

מ יסופקו לאתר כשהם עטופים ומוגנים מפני "כל מוצרי הפלב - מ "הגנה על מוצרי הפלב  . ה
, על הקבלן לקבל אישור מוקדם על אמצעי ההגנה על ידו מהמפקח, כל פגיעה אפשרית

  .עד למסירת הבניין למזמין
  .מ למשעי"נקה הקבלן את כל מוצרי הפלבעם מסירת הבניין למזמין י    

  
בקשר  מודגש בזאת שעבודות המבנה -מ וחיבורם לקונסטרוקציה "חיזוק מוצרי פלב  . ו

מ למיניהם כוללים גם את החיזוקים והאמצעים הדרושים לחיזוק וקביעה "למוצרי הפלב
  .של המוצרים האמורים לאלמנטים הקונסטרוקטביים של הבניין

  .או המפקח לפרטי החיזוקים/ולקבל אישור מוקדם של האדריכל ו על הקבלן לתאם    
  

, מ"על הקבלן לתאם ולקבל אישור מוקדם של האדריכל לפרטי הביצוע של מוצרי הפלב  . ז
אשר תכלולנה את כל , הקבלן יעבד לכל מוצר תוכנית הרכבה ומבנה של המוצר

הרכבת המוצר  חתכים ופרטים הנוגעים לאופן, האינפורמציה הדרושה לאדריכל
תוכניות אלו תהיינה חייבות באישור ', והתקנתו בבניין במקומו לקונסטרוקציה וכד

י האדריכל "מערכת תוכניות מאושרות וחתומות ע, האדריכל וזאת לפני התחלת היצור
  .תימסרנה למפקח

  
סעיף  ראה(כולל פרזול , מ תכלולנה את כל הדרוש לפי התוכניות"מוצרי פלב' עב  . ח

  .'וכד) 06.06ראה סעיף (פרטי איטום ) 06.11
    
    

  כללי   06.14
  

  או/מסגרות את כל הנדרש להעביר צנרת חשמל ו/על הקבלן להכין במוצרי הנגרות  
  .מציה הדרושהרומוטלת עליו חובת תאום לקבלת האינפו, אינסטלציה  

  
  
  

       
  עבודות טיח -  09פרק 

  
  .גמר עבודות היציקה והבניהלפחות שבועיים לאחר  -תחילת עבודות הטיח   

  
  ,ג קלקר"י קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע טיח חוץ ע"ביצוע טיח חוץ יעשה ע

  .על הקבלן להמציא רשימת פרוייקטים בהם ביצע טיח כנדרש בכתב הכמויות  
  
  

  טיח פנים   09.01
  
  ).כולל שכבת התזה על התקרות וקירות בטון(הטיח יבוצע בשתי שכבות   . א    
  .כוונים בעיבוד לבד 2 -הטיח יהיה סרגל ב. שתי השכבות תחולקנה בכלי עץ      
  .מחיר הטיח כולל עשייתו בכל גובה שהוא ובכל שטח שהוא, כמו כן      
  
  .בכל האינטרסולים והארונות הבנויים יבוצע טיח פנים סרגל בשני כוונים      
  
  ה ברוחב מינימלי שלרשת לכיסוי חריצים וחיבורים בין חומרים שונים תהי  . ב    
  .היא תחוזק לקיר במסמרי פלדה קשה, מ מכל צד של החריץ"ס 15      
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  .תיקוני טיח פנים ייעשו בשתי שכבות עד לקבלת משטח מיושר לכל האורך  . ג    
  
  .מחירי הטיח כוללים יצירת חריץ במפגש בין טיח קיר עם טיח תקרה  . ד    
  

  שכבת הרבצה   09.02
  
  /ג"ק 500בתכולת צמנט של , בלוקי איטונג בתקרות ובקירות שכבת ההרבצה על    
  .מחיר שכבת ההרבצה יהיה כלול במחיר עבודות הטיח, ק מוכן לפחות"צמנט למ    
  

  )רביץ( X.P.Mעבודות טיח על רשת    09.03
  
  יבוצעו בשימוש רשת מגו לבנת ובניגוד לאמור) רביץ( X.P.Mעבודות טיח על רשת     
  יכלול מחיר היחידה לטיח על רשת את כל שכבות, )0900.07סעיף (במפרט הכללי     
  ).לרבות שכבות הגמר(הטיח הדרושות     
  
  חורים, יכלול מחיר היחידה את כל העבודות והעיבודים מסביב לפתחים, כן-כמו    
  .או עיצוב פתחים/ו    
  

  הגנה על בטונים חשופים וגלויים   09.04
  
  יבוצעו תוך נקיטת, או חשוף/למשטחי בטון נקי ו עבודות טיח המבוצעות בצמוד    
  לרבות, כל האמצעים להגנה על שטחי הבטון בפני התלכלכות וכל פגיעה אחרת    
  .'כסוי השטחים ביריעות פוליאתילן וכד    
  

  סיוד   09.05
  
  .הסיוד יהיה כלול במחיר טיח פנים רגיל    
  

  זוויתני רשת מגו לבנת   09.06
  
  במקומות שהדבר יידרש' העמודים וכו, ני רשת למקצועות הקירותיש לקבוע זווית     
  הזווית נים יהיו עשויים מפח מגובלן חזק עם רשת מתכת מתוחה. י המהנדס"ע    
  באמצעות מסמרים, למקצועות האמורים לפני הטיח) לפי אנך(וייקבעו , בצדדיהם    
  הפח בשתי שכבות אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת. מגובלנים או מסמרי פלדה    
  .י המהנדס"בגוון אשר יאושר ע, צבע שמן    
  

  עם גמר שליכט אקריליטיח חוץ    09.07
  

י "מ חומרים וביצוע בהתאם לנדרש בת"מ 25 -טיח חוץ יעשה בשלוש שכבות עובי כולל של כ
שכבת טיח , מ"מ 5הרבצה צמנטית אטימה תחתונה בעובי : לטיח חוץ שכבות הטיח כוללות 1920

   .מ"מ 15מיישרת בעובי 
של " צבעוני" M - 100 מ בגוון לפי בחירת האדריכל כדוגמת"מ 5שכבה עליונה טיח צבעוני עובי 

  .פ הוראות היצרן"מ וע"בע נירלט' חב
ר לאישור האדריכל "מ 1י המפקח תבוצע דוגמא בשטח שיעלה על "לכל סוגי הטיח שידרשו ע

  .והמפקח
  

  הכנות  
  

    . שליכט וניקויים מאבק, צבע , וגירוד כל הקירות להורדת סידשפשוף   .א
  אם קיימים בבניין קירות חוץ עם , י שפכטל גרוד ונייר לטש גס"העבודה תבוצע ע  
  עד , י חימום עם ברנר"ע, כוללת העבודה גם הורדת כל הזפת מהקיר, ציפוי זפת  
  .לניקוי מושלם של הקיר  

  
  .הםפתיחת כל הסדקים וטיפול ב  .ב  

  
  .או שבורים/סדוקים ו, סילוק ופרוק חלקי בטון רופפים  .ג  

  
    י שטיפה בלחץ הסרת "תיקון חלקי בטון וטיפול בחלקי ברזל הזיון הגלויים ע  .ד  
  .י תערובת של חול ים ומלט בתוספת ערב הדבקה"ותיקון ע, החלודה    

  
  ".הרבצה צמנטית"ביצוע שכבת הרבצה תחתונה   .ה  
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  .מ רוחב"מ 2קים עד טיפול בסד  .ז  
      
  .צבע ואבק, שאריות חומרים זרים, ניקוי הסדק היטב מחלקים רופפים  .1    
  מ תוך הטבעת "מ 5- בעובי כ" הרבצה צמנטית"מריחת שכבה ראשונה של   .2    
  .רשת פיברגלס עמידה באלקלי ומתאימה לטיח חוץ    
  .להחלקה" שליכט משופר"יישום   .3    
    תוצרת תרמוקיר   P - 3בסביבה ימית יש להשתמש בטיח צמנטי מסוג   .4    
  ס "מגפ 10 -בעלת חוזק לחיצה של כ    

  
  אופני מדידה ותשלום   09.08

  
  תוך ניכוי שטח הפתחים, עבודות טיח תימדדנה נטו בהתאם לשטחים המטויחים  . א    
  )הגליפים(חשפי הפתחים ', שיפולים וכו, ושטחי הקירות המצופים אריחים      

לא ימדדו ומחירם ' פינות וכד, מקצועות. ומחיר טיוחם כלול במחיר הטיח, לא ימדדו
  כלול במחיר הטיח

  
  ,הכנת השטחים, מחירי הטיח כוללים גם את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים  . ב    
  בקירות חדשים לפי דרישות המפרט ובקירות קיימים כולל טיפול כמפורט לעיל      

  סביב מלבני הדלתות, תיקונים ליד שיפולים, הפינות והמקצועות עיבוד    
  .ב"ליד כלים סניטרים וכיו, והחלונות      
  
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 
  
  

  )לעבודות ריצוף מכל הסוגים(מחירי יחידה    10.01
  
  את) בנוסף למצויין במפרט הטכני הכללי(מחירי היחידה לעבודות ריצוף יכללו     
  ואת הדינוג וההברקה של כל סוגי הריצוף, מצע החול הדרוש ללא הגבלת גובה כל    
  .לפני מסירתם למזמין)  - P.V.Cטרצו יצוק ו, לרבות שיש(    
  

  .האריחים יתאימו לדרישות הריצוף למוסד ציבורי לילדים  
  
  טרצו יצוק באתר סביב קופסאות ביקורת וכל ) מוזאיקה(יכללו השלמות , כמו כן    

  .אלמנט אחר ברצפה במידה וידרש
  

  חיתוך אריחים במכונה   10.02
  
  לצורך התאמתם) 'שיש וכו, חרסינה, קרמיקה, גרנוליט, חיתוך אריחים טרצו    
  .באתר העבודות יבוצע אך ורק במכונה    
  

  עבודות בחרסינה וקרמיקה   10.03
  
  פי שהוגדר בתקןכ' לסוג א) לפחות(כל הקרמיקה לעבודות ריצוף תהיה שווה   . א    
  .הישראלי     
  
  יטבלו במים לפני) טיח(או חרסינה המיועדים לחיפוי עם מלט /כל הקרמיקה ו  . ב    
  אלא אם קיימת הוראה אחרת מפורשת של היצרן, ביצוע העבודה לפי המקובל     
  יש להוציא את האריחים מאריזתם, שלצורך השרייתם במים, מודגש בזאת     
  .דה מלאה בין האריחיםולוודא שקיימת הפר     
  
  כל הריצוף והחיפוי של אריחי קרמיקה וחרסינה יהיו בקווים ישרים עוברים  . ג    
  או(בכל מקום של מפגש קיר קרמיקה , כן- כמו, אלא אם צויין אחרת במפורש     
  על הקבלן להתאים את הקווים העוברים של הקיר, ורצפת קרמיקה) חרסינה     
  מדוייקות של האדריכל לא יחל הקבלן כל עבודה מסוגוהרצפה בהתאם להוראות      
  .זה אם לא יקבל מראש הוראות האדריכל כאמור     
  
  שהאדריכל יקבע את גווני האריחים בכל מקום ומקום בבנין, מודגש בזאת  . ד    
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  .ועל הקבלן לבצע את העבודות לפי ההוראות וההנחיות בגוונים שנבחרו     
  
  או/בעבודות אריחי קרמיקה יהיה כמצויין בתכניות ו )פוגות(רוחב המשקים   . ה    
  מ חיפוי"מ - 3ל יהיה הרוחב לא פחות מ"בכתב הכמויות אולם בהעדר ציון כנ     
  העבודה תבוצע תוך הצמדה של, כלומר(בחרסינה יהיה ללא מרווח בפוגות      
  .האריחים     
  
  עבודות החיפויעל הקבלן למיין את כל האריחים למיניהם לפני ביצוע   . ו    
  הן מבחינת אפשרות של סטיות) בפרט אריחי חרסינה וקרמיקה(והריצוף      
  י הקבלן בין אם רכש את"עבודה זו תבוצע ע, במידות והן מבחינת פגמים     
  .י המזמין"ובין אם סופקו לו ע, האריחים בעצמו     
  

  "שחל פיקס"בשם " שחל"הטיט לעבודות בקרמיקה ובחרסינה יכלול ערב מתוצרת   . ז  
  .בכמות ובאופן הכנה לפי הוראות היצרן) או שווה ערך מאושר(     
  
  .ל"ראה גם להלן הוראות מפרט נוספות לחיפויים וריצופים באריחים כנ  . ח    
  
  יהיה גם כלול במחירי היחידה) וכולל' עד ז' תת סעיפים א(ל "כל הנ  . ט    
  .בלן בכתב הצעתולעבודות החיפוי והריצוף למיניהן אותם נקב הק     
  

  , מ לפחות"מ 4י פוגה בעובי "השורה הראשונה של החיפוי תופרד מהריצוף ע  . י  
  .אין להצמיד את החיפוי לריצוף  

  
    או/ו" גרונג"פינות חיצוניוות בחיפוי חרסינה או קרמיקה תעשנה בחיתוך   .יא    

  , ת האדריכלאו מאלומיניום מאולגן בגוון לפי בחיר/י אביזר סיום מפלסטיק ו"ע    
  .הכל לפי בחירת האדריכל    

  
  .ע מאושר בגב האריח כלולה במחיר"או ש SB 112מריחת לטקס סופר   .יב  

  
  

  "רובה"מילוי משקים ב    10.04
  
  או כל עבודה אחרת המתבצעת בחדרי/ו, קרמיקה, לצורך עבודות חיפוי חרסינה    
  .נזקיש להגן ולשמור על הכלים הסניטריים מכל , שרותים    

  ע עמידים נגד "או ש" נגב קרמיקה"כדוגמת "  MAFI"המישקים ימולאו ברובה  
  .פטריות עובש

  
  תפרי הרפיה בעבודות חיפוי   10.05

  
  תפרי הרפייה אלה, או בקרמיקה/יש לבצע תפרי הרפיה בחיפוי קירות בחרסינה ו    
  תפר יש לבצע תמיד, בהעדר מפורשת כזו נקבע להלן, י האדריכל"יקבעו ע    
  זאת באם מידות, וכן תפרי הרפייה אנכיים) מסביב לקירות(אופקי בקו התקרה     
  .מטר 3.0רוחב הקירות המחופים עולה על     
  בקו התפר לאורך) הטיט(מלט הגיבוי " חיתוך"י "ל יבוצע ע"כנ" תפר הרפייה"    
  אטוםומילוי בחומר , עד לתשתית הקונסטרוקטיבית) המהווה את התפר(הפוגה     
  .הכללי" רובה"אלסטי באישור האדריכל ובגוון ה    
  
  .ל יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות החיפוי"כל הנ    
  

  .)המפקח אלטרטיבה אפשרית לשיקול דעתו של(חיפוי וריצוף בשיטת ההדבקה    10.06
  
  על הקבלן) במקום שימוש בטיט(או חרסינה /בכל מקרה של הדבקת קרמיקה ו  . א    
  בצע שכבה אחת של טיח כרקע לעבודות החיפוי או שכבת מדה בטון מיושרתל     
  מאחר ושיטת ההדבקה באה באה להחליף את הטיט, כמצע לעבודות ריצוף     
  לא תשולם לקבלן כל ותוספת בגין כל החומרים -בעבודות הקונבנציונאלית      
  .והעבודות הדרושים לביצוע ההדבקה     
  
  טיטאקריל"יש להשתמש ב, כן-כמו, להרטיב את האריחים בשיטת ההדבקה אין  . ב    
  הכל - בתערובת צמנט פורטלנד . או שווה ערך מאושר" שחל"' של חב" 215     
  ".שחל"' לפי הוראות חב     
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  על הקבלן לבקש את אישורו המוקדם של המפקח לביצוע החיפוי, מכל מקום  . ג   
  תנאי שיהיה משוכנע שאכןוהמפקח יהיה רשאי לאשר זאת ב, בשיטת ההדבקה     
  הקבלן יכול לבצע העבודה באופן מקצועי ובתנאי שלא תהיה כל תוספת למחירי     
  . היחידה אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו המקורי     
  

  מצע מחול מיוצב   10.07
  

חול  1:3מצע החול המיוצב יעשה ביחס של , מצע מחול מיוצב יבוצע מתחת לכל שטחי הריצוף
  . הרטבת המצע תהיה מינימלית אך ורק לשם ייצובו של החול, למלט

  
  אופני המדידה והתשלום   10.08

  
  ,או המפרט דלעיל/פרט אם צויין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות ו  . א    
    בנוסף  1000.00דידה והתשלום כמפורט במפרט הכללי פרק יהיו אופני המ     

  .לאמור לעיל    
  
  
  

  עבודות צבע וצביעה -  11פרק 
  
  

  כללי     11.01
    
  קונסטרוקציות ומסגרות (שכל עבודות הנגרות והמתכת הברזלית , מודגש בזאת    
    עבודות ההכנה , יכללו במחירי יחידותיהם גם את הצבע, )פלדה מכל סוג  
  .לפי המפרט דלהלן והוראות היצרנים, והצביעה  

  
  צבע שמן     11.02

  
  תוצרת" סופרלק"והכוונה לצבע מסוג " צבע שמן"בכל מקום בו נזכרת המלה     

  ".טמבור"      
  

  גוונים     11.03
  

  .את גווני הצבע למיניהם יבחר האדריכל    
  

  סוג הצבע     11.04
  

    ר "ולה ביותר בתוצרת ביחי שמוש בצבע המע"כל עבודות הצבע יבוצעו ע    
  , כמו כן יבוצעו העבודות לפי הוראות והנחיות היצרנים, המיוצר בארץ" טמבור"  
    ויכללו את כל עבודות הרקע והצבעים הראשוניים הדרושים לביצוע עבודה   
    חייבים באישורו המוקדם של ) 'סאטין וכד, מאט(גווני הצבע והגמר , מושלמת  
  .קרההאדריכל בכל מקרה ומ  

  
  צביעה במקומות ניסתרים     11.05

  
  .הצביעה תיעשה גם באותם מקומות הנסתרים מן העין    

  
  פיקוח ובקורת על עבודות הצבע     11.06

  
  שבכל מקרה של חילוקי דיעות בין הקבלן והמזמין בכל נושאי, נקבע בזאת  

  יהיו נציגיהם המקצועיים) אולם לא כולל נושאים כספיים(הצבע והצביעה      
  וכל קביעה שלהם, הפוסקים הבלעדיים והסופיים" טמבור"' והמוסמכים של חב      
  .תחייב את כל הצדדים ללא ערעור      
  
  חומרי צביעה     11.07 
  
  כללי  .  א      
  
  ,רכיביים-חד רכיביים או דו, כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש       
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    , ויסופקו למקום העבודה כשהם ארוזים באירזותיהם המקוריות     
  .מקופסאות סגורות ומסומנות בתווית היצרן    

  
  .מעבר לשנה מזמן ייצורם, יש להקפיד שהצבעים לא יהיו ישנים        
  

, יש לספק צבעים מתאימים לצביעת המשטחים הגלויים לקרני השמש
  טחים אלה יהיו הצבעים בשביל מש. ב"לגשמים וכיו, לרוחות  

יש להשתמש בצבעים מתאימים , כן- כמו. בפני השפעות אקלימיות עמידים
צבעים העומדים בפני חום למטרת צביעת גופי : כגון -למטרות מיוחדות   
  .'צבעים עמידים בפני שחיקה לצביעת רצפות וכו, חימום  

  
  ,בטח, פטריות, אש, כגון להגנה בפני חום, סוג צבע למטרות מיוחדות       
  .ב טעונים מפרט מיוחד"כימיקלים וכיו       
  
  הגדרות   .  ב      
  

    לכה שקופה ללא פיגמנט או עם פיגמנט  -) שקופה(לכה   . 1  
    .אשר אין בו כדי לכסות את מראהו של הרקע  

  
    המקנה למשטח כיסוי מוחלט , צבע עם פיגמנט -צבע   .  2      
        נותו הכולל צבע מבריק שנהוג היה לכ, בגוון ברור      
  ".לכה"      

  
  .צבע המכיל אגרגאט -ציפוי טקטורה   .  3        
  

    י תהליך "הציפוי של משטח בנוזל הנהפך ע -צביעה   .  4  
  .שקופה או אטומה, שנקרא ייבוש לשכבה מוצקת    

  
    כגון , לעיתים צובעים בסדרת צבעים כשלכל אחד תפקיד מסויים        

  .סידרה כזו נקראת מערכת -עליון צבע , צבע ביניים, צבע יסוד -    
  
  אחסון חומרי צביעה  .  ג      
  
  ,ב יבוצעו מחוץ למבנים המוקמים"דילול הצבעים וכיו, אחסון החומרים        

  .במחסן מתאים אשר יוכן למטרה זו על ידי הקבלן    
  
  לפני הצביעה יש לנקות היטב את המקומות בהם היא מבוצעת משיירי         

  .כלוךפסולת ול, בנין    
  
  צבעי יסוד  .  ד      
  
    שמן יסוד למוצרי עץ ומשטח טיח יהיה מורכב משמן ללא   . 1        

      ) טרפנטין(למדלל , תוספת חומרים אחרים פרט למייבשים      
  .5%עד  -ולאבקת אוקר , 30%ששיעורו לא יעלה על     
    יותר שימוש בתחליף . השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל         
    לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים סינטטי       
  .למטרה זו במפעל מוכר ומאושר    

  
    צבע יסוד סינטטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים   . 2        

    חרושתיים מסוג צבע מיניום משרף סינטטי או כרומת אבץ עם       
  .691. י.העומד בדרישות ת, שרף סינטטי    
  . יום על יסוד שמן יצויין הדבר במפרט המיוחדאם ידרש צבע מינ         
  .359. י.צבע מיניום כזה יעמוד בדרישות ת      

  
    צינורות הסקה ואלמנטים דומים , צבע יסוד לגופי חימום         
    או תקן אחר , DIN 55900יעמוד בתקן הגרמני , המופעלים בחום      
  .המיועד למטרה זו    

  
  פוליאוריטן וגומי , למערכת צבעים מיוחדת כגון צבע אפוקסי         
  .מוכלר ישתמשו בצע היסוד המתאים לפי הוראות היצרן      
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  .צבע מיניום ישתמשו לצביעת מוצרי פלדה בלבד         
  

  במקרה של שטח פנים מחוספס ונקבובי יש להשתמש בצבע יסוד        
    יש להשתמש ). ןמלא(למילוי נקבוביות ויצירת שטח פנים חלק       
        , רק בצבע יסוד המומלץ על ידי היצרן לסוג זה של משטח    
      השימוש לפי הוראות . והמתאים לצבע העליון שיצבע מעליו  
  .היצרן  

  
  צבעים ולכות  .  ה      
  

    צבעים ולכות סינטטים יכילו שרפים סינטטים עם או בלי שמנים      
  .מתייבשים וחומרי ייבוש לפי הצורך    

  כגון אלה, צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים פולימרים מתאימים לייעודם        
    ויתאימו , או עמידים בפני כימיקלים, היציבים בטמפרטורות גבוהות      
    הפיגמנטים שבצבעים יהיו יציבים . לתקנים  או למפרטים החלים עליהם    
      דולל לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח ומ. ובני קיימא  
  .488. י.בטרפנטין מינרלי בהתאם לדרישות ת  

  
  מדללים  .  ו      
  
    , למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינרלי העומד בדרישות התקן        

    ואילו הצבעים הסינטטים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל     
  .המומלץ על ידי היצרים של הצבעים המתאימים  

  
  מרק  .  ז      
  
  גמיש ונמרח , המרק לעבודות הצבע יהיה מרק מוכן מתוצאת מאושרת        

      לצביעת חוץ ולצביעת מוצרי ברזל יש להשתמש אך ורק במרק . בנקל    
  .סינטטי  

  .יש להבטיח שהמרק יתאים לשימוש עם מערכת הצבעים שתבוא מעליו        
  
  סיד  .  ח      
  
    כדוגמת (פולמרי מומלץ להשתמש בסיד סינטטי המכיל תחליב         

  .המיוצר בתנאים חרושתיים במפעל מוכר ומאושר, ")פוליסיד"    
  
     75. י.שיוכן מסיד המתאים לדרישות ת, ניתן להשתמש בסיד כבוי        

    אולם אין להשתמש בו ". מפרט כללי לעבודות בניה" - 04ולמפורט בפרק     
      יוד יש למטרת הס. בטרם חלפו לפחות שלושה חודשים מיום כיבויו  
      מותר , כמו כן. אשר יסונן היטב לפני השימוש, להשתמש בסיד שמן  
     783. י.בתנאי שיעמוד בדרישות ת) מימת הסידן(השימוש בסיד הידרטי   
  .שעות לפחות לפני התחלת הסיוד 48ובתנאי שיושרה במים למשך   

  
  סופרלק או פוליאור, צביעת מסגרות אומן     11.08

  )הכל לפי המקרה - היחידה לנגרות או מסגרות כלול במחירי (    
  

  האלטרנטיבות המצויינות ) שתי( 2האדריל ראשי לבחור בכל מקרה ומקרה בין     
  .וזאת ללא כל תוספת מחיר, או בצבע הגמר/להלן ו  

  
  ' שמנים וכו, ליכלוך, מחלודה) בבית המלאכה(ניקוי יסודי של המתכת   .א    
  .אנים אחריםאו באמצעים מכ/במברשת פלדה ו    
    
  שעות לאחר ) שתי( 2 - לא יאוחר מ 172שכבות צבע יסוד צינקכרומט  2  . ב    
  .ניקוי המתכת    

  
  .ל לאחר ההרכבה באתר"תיקוני צבע יסוד כנ  .ג    

  
  בגוון לפי בחירת , "פוליאור"או " סופרלק"שכבות צבע ) שתי( 2 -גמר   .ד    
  .מיקרון מדוד יבש 100בעובי , האדריכל    
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  "דופלקס"פיתוח שטח  במערכת , צביעת מסגרות אומן     11.09
  )הכל לפי המקרה -כלול במחירי היחידה למסגרות (  

  
  
  ' שמנים וכו, לכלוך, המגולבנת) בבית המלאכה(ניקוי יסודי של המתכת    .א      

  .או באמצעים מיכניים אחרים/בשטיפת חול ו    
  
  .מיקרון 80לל של בעובי כו 524שכבות צבע יסוד אפוקסי  2  . ב      
  
  בגוון לפי " 9600אוניקריל "  "פוליאוריטן"שכבות צבע ) שתי( 2 -גמר    .ג      

  .רון מדוד ביבשמיק  30בעובי , בחירת האדריכל    
  

  גילוון תעשייתי      11.10
  

   729BS    1986  י הטבלה באמבט אבץ חם לפי תקן "גילוון תעשייתי יעשה ע    
  מעלות  200 -דקות ב 20 - בתנור ל" אפיה"וכן צביעה באבקת צביעה פוליאסטר     
  עם אחריות  לעמידה נגד  6497BS)  1984(לפי תקן , מיקרון 70מינימום , צלסיוס  
  . שנה 25 -חלודה ל  

  
  
  
  
  

  עבודות אלומיניום 12פרק 
  
  

  אישור קבלנים   12.01
  

  רשימת שלושה קבלני(, משנה על הקבלן להגיש לאישור האדריכל רשימת קבלני  
  ,לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות) לפחות -משנה     
  האדריכל רשאי לפסול לפי ראות עיניו כל קבלן משנה לביצוע עבודות     

  י האדריכל תהיה "רשימה כזאת מאושרת ע, האלומיניום כפי שימצא לנכון
  .ל"נה שלו לביצוע העבודות הנהרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המש

  
  שאין אישור כזה משום הסרת אחריות הקבלן לביצוע העבודות בכל, מודגש בזאת    
  .אופן שהוא   
  

  תוכניות עבודה     12.02
  

  תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית  
  במחירי היחידה שבכתב הכמויותכפי שהם מתבטאים (ומוצריו של הקבלן , מחייבת    
  י האדריכל"ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה ע, ייעשו על ידו   

  ,עוביים, גודלם, כגון סוגי הפרופילים, ולשביעות רצונם המלאה, או המפקח/ו
  י הפרופילים וחיבורם לאלמנטים"חיזוק וייצוב המוצרים ע, שיטות החיבור    
  שיטות, )סוג וחומר החיבור והמרחק ביניהם(ם של הבניין הקונסטרוקטיביי    
  כך שהמוצר' ההגנה על מוצרים וכד, הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים    
  ,הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין נוכח הבחינות בצורה המושלמת ביותר    
  תהיינהוזאת גם באם חלק מהדרישות לא , לשביעות רצונו המלאה של האדריכל    

  נתונות בתכניות האדריכל וכל זאת בתנאי שדרישות המתכנן והמפקח אינן
  ,ומכל המשתמע מהן, חוזה זה/כנתון במכרז, חורגות חריגה משמעותית מהתכניות    
  לא יאוחר משבוע ימים מקבלת 1:1מ "הקבלן יגיש תוכניות עבודה מפורטות בקנ    
  .צו התחלת עבודה    
  

  ה תוכניות הרכב    12.03
  

  , הקבלן חייב להיות בעל יכולת טכנית מוכחת לתכנון ושירטוט המוצר
  .ומתחייב לשתף בישיבות התיאום את הגורם הטכני המתכנן מטעמו את המוצרים

    
  ל"בתכניות הנ, הקבלן יעבד לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר
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  ופרטים הנוגעים לאופןחתכים , תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל    
  חיזוקים, כולל כל החיבורים, הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד    
  .בהתאם למפרט הטכני של יועץ האלומיניום 1:1מ "בקנ' לקונסטרוקציה וכד    
  
  תכניות אלה תהיינה חייבות באישור האדריכל ויועץ האלומיניום וזאת     

   –י האדריכל "מערכת תכניות מאושרות וחתומות ע, התחלת הייצורלפני 
  .תימסרנה למפקח

  
הקבלן מתחייב לתקן את התוכניות בהתאם להנחיות היועץ והאדריכל עד להבאתן למצב סופי 

  .י האדריכל בידי המפקח"התחלת היצור והיישום מותנית בגרסה מאושרת חתומה ע, ומאושר
  

  איל גון וצבע     12.04
  

  י ההגדרה במפרט הטכני"עפ 2לומיניום בבניין תהיינה ברמה כל עבודות הא  
  בצבע וגוונים לפי בחירת , מיקרון 50האלגון יהיה בעובי , 12פרק , הכללי  

  .ל ייכלל במחירי היחידה של המוצרים"כל הנ, )משי(האדריכל ובגמר מאט 
  
  בחרבגוון שי) לא מגולבן(מחירי האלומיניום יתייחסו גם לאלומיניום צבוע     

  .RALי האדריכל מתוך רשימת גווני "ע            
  

  זיגוג ופרזול     12.05
  

  ,כמו כן יכללו מחירי היחידה לעבודות אלומיניום גם את הזכוכית והזיגוג  
  הכל לצורך אספקה והרכבה של מוצרי אלומיניום גמורים סופיים -' פרזול וכו    

  .הישראליבכל מקרה יהא הזיגוג תואם התקן , במקומם
  .גוון הפרזול יהיה כדוגמת גוון האלומיניום המאושר, הפרזול יובא לאישור האדריכל  

  
  איטום המוצרים    12.06

  
  חייבים להיות) 'דלתות וכו, קירות מסך, חלונות(שכל המוצרים , מודגש בזאת    
  ).במצב סגירה(אטומים לגמרי     
  

  הגנה על המוצרים וניקוי    12.07
  

  אלומיניום יסופקו לבנין כשהם עטופים בסרט דביק להגנה מפני כל פגיעהכל מוצרי ה  
  לאחר ההרכבה ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח. אפשרית    
  עם מסירת, עד למסירת הבניין למזמין, לצורך הבטחת המוצרים בפני פגיעה    
  .ת למשעיהבניין למזמין ינקה הקבלן את כל האלומיניום והזכוכי    
  

  חיזוק מוצרי אלומיניום וחיבורם לקונסטרוקציה    12.08
  

  שמחיר היחידה של המוצרים למיניהם כוללים גם את החיזוקים, מודגש בזאת  
  והאמצעים הדרושים לחיזוקם וקביעת המוצרים לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של  

  גרות האלומיניוםמחובתו של הקבלן לבדוק מראש חוזקו ויציבותן של מס, הבניין    
  ובמידת הצורך לחזק המסגרות בצורה, בעומסי רווח וכל עומס אפשרי אחר    
  מחיר בגין חיזוקים ושינויים, ובאופן החייבים באישור מוקדם של האדריכל    
  .הנובעים מהוראות סעיף זה    
  

  חיבורים ובידוד מגע של אלומיניום על מתכות אחרות  12.09
  
  )'פחים וכד, חיבור הפרופילים(בעבודות האלומיניום כל החיבורים   . א    
  אלא אם נתקבל אישור, הגלויים לעין' ברגים וכד, יבוצעו ללא מסמרות      
  וגם לגביהם, מותרים רק חיבורים סמויים פנימיים. מוקדם של האדריכל      
  .חייב הקבלן לקבל אישור מוקדם של האדריכל      
  
  הנמצאת במגע עם) ברזל או פלדה(ת ברזלית אסור בהחלט להשתמש במתכ  . ב    
  ,איסור זה קיים לגבי חיבורים פנימיים וכן לגבי ברגים, האלומיניום      
  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, אף הם נסתרים מהעין', מסמרות וכד      
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  הבדוקים והמאושרים בכדי לנקות כל מגע בין האלומיניום לבין כל מתכת      
  .אחרת      
  
  .יש לקבל אישורו המוקדם של האדריכל -לגבי שימוש במתכות אחרות       
  

  אטמים    12.10
  
  אופרן שחורייהיו עשויים בנ, בין שהם נראים לעין ובין שאינם, אטמים גמישים    
  .או שווה ערך החייב באישורו המוקדם של האדריכל    
  

  סיפים ומשקופים עיוורים    12.11
  

או /במידת הצורך ו(ם למיניהם יכללו גם סיפים ומשקופים עיוורים כל מחירי היחידה של המוצרי
  ל"ובגמר כנ, הסיפים יהיו מפח אלומיניום מגול בן). כפי המצוין בתכניות

המשקופים העיוורים יהיו מפח מגולבן בעובי , מ"מ 2.0דלעיל ובעובי לפחות  12.04בסעיף 
  .מ"מ 2.0לפחות 

וכן יהיה אחראי באופן , העיוורים ועיגונם למבנה הקבלן המבצע יהיה אחראי גם למשקופים
  .בלעדי לאיטומם

  
  פרזול    12.12

  
  שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהן, הסכם זה/כל עבודות הצעה  . א    
  ,עיני הצצה, מפתחות, כל סוגי מנעולים, ידיות, כגון צירים(פרזול       
  יכללו במחירי) 'תורי דלת וכוכפ, "שלטים", "רוזטות", בריחים, סגרים      
  היחידה ומיניהם גם את אספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש ולא תשולם      
  .לקבלן כל תוספת בגין הספקה והרכבה של פרזול זה או אחר      
  
  התכניות שהוצאו לקבלת(מודגש בזאת שתכניות האדריכל בשלב התכנון       
  אי לכך על הקבלן, הפרזול הדרוש כוללות פירוט כללי ביותר של) הצעות      
  המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגין חובתו לספק על הפרזול הדרוש      
  וכללן בכתב הצעתו כיוון שלא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית בגין      
  .י האדריכל בשלב הביצוע"בחירת הוספת פרזול זה או אחר ע      
  
  עיניו כל פרזול שימצא לנכון ללא כל קשר האדריכל רשאי לבחור לפי ראות  . ב    
  למחירו בשוק ועל הקבלן למלא אחר ההוראות ולבצע החלטותיו ובחירתו של      
  .האדריכל ללא ערעור או תוספת מחיר      
  
  מחיר היחידה, צירי רצפה הידראוליים כלולים במחיר היחידה של המוצרים  . ג    
  והרכבות ברצפה ובחלק העליון שללציר רצפה יכלול את אספקת המנגנון       
  .הכל קומפלט וסופי במקומו בבניין -הדלת       
  
  י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את"העבודות יבוצעו ע  . ד    
  .ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל      
  
  הפרזול ולהרכיבובכל העבודות לפי המקרה והצורך חייב הקבלן גם לפרק את   . ה    
  .מחדש ללא תשלום      
  
  יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה, כל המפתחות של המנעולים ימוינו  . ו    
  וימסרו למזמין באופן שיבטיח שכל מפתח יזוהה בנקל ביחס למוצר, ברורה      
  .שאליו הותאם      
  
  יקטןאך לא , י המזמין"מספר העותקים הדרושים מכל מפתח יקבע בלעדית ע      
  .-3מ      
  

  זכוכית וזיגוג   12.13
  
  אספקת הזכוכית והזיגוג יהיו כלולים במחירי היחידה של עבודות  . א    
  .האלומיניום      
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  ולפי מפרטים והוראות חברת, עבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה  . ב    
  .ובהדרכתה" פניציה"      
  
  .נא ופרן רך פרופילי הזיגוג יהיו עשויים מגומי  . ג    
  חיבורי זכוכית ישירות למבנה או חיבורים שבין זכוכיות לזכוכית יבוצעו      
  תוצרת גנרל אלקטריק או שווה, י מילוי המרווחים באטם סיליקון שקוף"ע      
  .ערך      
  
  על הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר את המוצרים באון שיאפשר התפשטות תרמית  . ד    
  את פרטי הזיגוג ושיטת הרכבת, מסגרות בהן היא נתונהשל הזכוכית בתוך       
  הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראות בתכניות אותן יגיש לאדריכל לצורך      
  .אישור      
  
  ,ללא בועות, הזכוכית צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצוין  . ה    
  הכמויות או בכתבי/ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו' גלים ופגמים וכו      
  י האדריכל והאדריכל"זכוכית שתגלה פגם זה או אחר תפסל לאלתר ע, להלן      
  .חייב יהיה להחליפה באחרת      
  
  ויסמן את, לאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך  . ו    
  אחראי, למרות האמור כאן, בכדי להתריע על קיומה, הזכוכית באופן בולט      
  .לשלמות הזכוכית עד למסירת כל העבודות למזמיןהקבלן       
  
  כפי שמצוין, מוצרים שונים יהיו מזוגגים מזכוכית מסוגים שונים  . ז    
    בכל מקרה יעשו עבודות הזיגוג לפי , או לפי הוראות האדריכל/בתכניות ו      

  .דרישות התקן הישראלי  
  

  איטום 12.14
  

וההברגות וכל מפגש היחידות עם חלקי  כל הפינות, כל חיבורי הפרופילים ורכיבי המעטפת
  .והאחריות לכך כולה על הקבלן, הבניין האחרים וכן הזיגוג חייבים באיטום מושלם

  .מ לאיטום מסביב למסגרת"מ 0.8חריץ איטום גלוי בעובי של 
  

כל החיבורים של פרופילים ורכיבי מעטפת כל הפינות וההברגות ייאטמו בטכניקה של חיבורים 
פורט וכל האלמנטים המתוכננים לפתיחה ולסגירה או לצורת תפעול אחרת יצוידו כמ" רטוב"ב

אך (אם , אם.די.פי.או עשויים ניאופרן  או אי, בסרטים אוטמים שעירים העשויים שיער סינטטי
  .או מסוגים שווי ערך הטעונים אישור מראש של האדריכל.) סי.וי.לא פי

  
, כל הסרטים האוטמים לסוגיהם יהיו מושחלים בחריצים מתוכננים מראש בפרופילי האלומיניום

אין להשתמש )  ADHESIVE SELF( בין בדבק ובין בהדבקה עצמית , ולא בהדבקה עליהם
  .בסרטים אוטמים ספוגיים

  
  ).נהולא בפי(וחיבור יעשה בסמוך לפינה , בפינות הכנפיים יהי פרופיל האיטום חתיכה אחת

  
  .ג פריימר לאיטום רציף בין המבנה למשקוף העיוור"ע – מ"ס 25בוטיליות רוחב יריעות 

  
לבין חלקי הבניין האחרים ייאטם ) לרבות משקופי עזר מפח מגולבן(כל מישק בין היחידה 

בנוסף לחציצה הביטומנית האנטי קורוזיבית וייסתם לאחר מכן " קומפריבנד"ברצועות של 
ע "בחומר ש 305כגון סיקה סיל " סיקה"' של חב סטיק של גומי בוטילי אואו מ" טיוקול"ב

  .באישור מראש של האדריכל
י שואב אבק "לפני תחילת ביצוע האיטום יש לנקות את הפרופילים והמשקופים העיוורים ע

                        .תעשייתי
רמת האיטום . ידניתולא בעבודה , "אקדח מסטיק"כגון , הסתימה תבוצע באמצעות מכשירים

  .מת האיטום של החלונות והיחידות האחרות עצמןרסביב משקופי העזר לא תפחת מ
  

  דוגמאות 12.15
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  לאחר אישור תוכניות היצור המפורטות כמפורט לעיל יכין הקבלן דוגמאות
  .מסוגים שונים בהתאם להנחיות המפקח של אלמנטי אלומיניום

  
י "הן יורכבו בבניין במצב פעולה במקום שיאושר  ע, על כל חלקיהן –הדוגמאות ייוצרו בשלמות 

  .     המזמין
  
  
  
  

  בדיקות מכון מוסמך   12.16
  

מטעם " תעודת בחינה"ימציא הקבלן למזמין  –עם אספקת הדוגמאות והרכבתן כמפורט לעיל 
  .מכון התקנים או מבדיקת הטכניון

  
לרבות ומבלי לפגוע בכלליותה , בתנאי מפרט זההתעודות יעידו כי הדוגמאות נבדקו לעמידותם 

  .ב"פתיחה וסגירה וכיו, ניתאהעמסת מכ, אטימות לחדירת מים, במושאי חדירת אויר
  

אישור המכון המוסמך יכיל גם התחייבות המכון למערכת בקרת איכות של המכון על הייצור 
  .השוטף

  
, מוכנות למשלוח לאתר –במהלך הייצור והאספקה יהיה המזמין רשאי לבחור יחידות הן במפעל 

  . וכן מהאתר ולבקש את בדיקתן במכון
  
  

  לא, מחירי היחידה יכללו את כל הדרוש לביצוע העבודות כמפורט במסמכים   :הערה  
  יםתשולם כל תוספת מחיר על סמך טענת הקבלן על קיום סטיות בין המסמכ      
  .או אי הבנתו של פירוט כלשהו, השונים      
  

  עבודות אבן -  14פרק 
  
  

  כללי   14.01
    
  ומפרט 14העבודה לפי פרק זה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק   
  .2378 י"ות 378י "מת  
  :ל"להלן מספר השלמות בנוסף לאמור במפרט הנ  
    

  .י המפקח והאדריכל"שיאושרו עי הקבלן תהיה ממחצבה או מפעיל "האבן שתסופק ע
  .2378י "ות 378כ "ותענה בתכונותיה לכל דרישות המפמ  

  
  דוגמאות  14.02

  
  ',מ 2.0X2.0על הקבלן להכין דוגמאות של אבן ודוגמאות של הרכבה בגודל של   

  , קשירת האבנים, מידוף השורות בזוויתן מגולבן, כולל שיטת הקשירה
  .כיחול המישקים ופינות

    
  י הקבלן בטרם ייגש לביצוע העבודה ורק עם"דוגמאות אלו ייעשו ע

  יתחיל הקבלן בהזמנת החומר, אישור האדריכל והמפקח לדוגמאות אלה  
  .או ביצוע ההרכבה/ו  
  מודגש בזה שאישור המפקח והאדריכל על הדוגמא אינו משחרר את הקבלן  
  .הכל בהתאם לסעיפי החוזה, מכל אחריות שהיא  

  
  קירות אבן  בנית  14.03

  
, לא תהיה כל אבן נסורה –או במכונה /כל האבנים תהיינה מעובדות ביד ו    .א

  .בגב האבן  למעט 
  

יהיה כמפורט בפרטים ובתוכניות וכפי שרשום בכתב , גוונה, עיבודה, האבן    .ב
  .הכמויות  
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י החלטתו של האדריכל ועל סמך דוגמאות "סוג האבן הסופי המאושר יקבע עפ  
  ,רצוי שהאבנים תהיינה בגוונים בהפרשים קטנים ככל האפשר. שיכין הקבלן  
בסדר כזה שתתהווה על הקיר חלוקת , הקבלן יחלק את האבנים והסיתות במקצת  
  .גוונים הרמונית בהתאם לדרישת האדריכל ולשביעות רצונו  

הקובע הבלעדי לגבי התאמת האבן יהיה האדריכל וקביעתו תהיה סופית ולא ניתנת 
      .לערעור

  
  .מידות האבן תעשנה לפי החלוקה שבתוכנית ולפי הוראות המהנדס    .ג

גודל   הרשות בידי המהנדס לשנות את . בהתאם לפרטים בתוכניות –מידות האבנים 
אורך אבני הזווית בבניה . השורות והחליפן מבלי שהקבלן יוכל לתבוע כל תוספת שהיא

  .מ"ס 15 -לא יהיה פחות מ) הצד הקצר שלהלן(ובחשפים 
  

  .מ מכסימום"ס 5 - מ מינימום ל"ס 4עובייה של האבן בבניה ינוע בין     .ד
כשעובי האבן (מ "ס 4יהווה העובי הנומינלי של האבן , לצורכי חישוב כמויות  
    ללא הבליטה החיצונית , ל נחשב מקו הסיתות של האבן"לצורכי ההגדרה הנ  
  ).של האבנים  

  
גובה השורה  2.1/4 -האבן יהיה קטן מאורך מידת , גובה שורות האבן כמסומן בתוכניות  .ה

ל "או כמסומן בתוכניות אבן שלא תענה על הסעיפים הנ/ו, גובה השורה 1.1/2 - וגדול מ
  .תוצא מהאתר או תפורק מקיר החיפוי

  
זאת בהתאם לדוגמא והפרשי , י הקבלן באתר לפני הבניה"מיון האבנים לבניה יעשה ע  .ו

  הגוונים מאושרים
  
  

  לבניההכנת האבן   14.04
  

  האבן תובא לאתר כשהיא מעובדת בפניה  בהתאם לדרישות המפרט  .א  
  או לרוחב השורות/האבן תובא בהתאם לגובה ו. ופרטי תכניות    
  האבן תעבור. וליתר ההכנות הדרושות כפי שפורט לעיל ולהלן    
  .באתר רק התאמה    

  
  אבנים מיוחדות תובאנה לאתר במידות ועם הכנות כפי שצוינו  . ב  
  האבן שתובא לאתר תכלול. י המפקח"או כפי שנקבעו ע/בתכניות ו    
  בכל מקרה של, נסיגות באבני פינה וסף וכן חריצים בגב האבן    
  .אבן מיועדת להשענה על זוויתן    
      

  , מ"מ 2חריצים בגבה לכל האורך ובעומק  3כל אבן תכלול 
  .לשם שיפור ההדבקות

  
  עשיית, ותיקונה באם נדרשההתאמה באתר תכלול התאמה למיקומה      

  .'התאמה למסגרות וכד, חורים לצינורות ומרזבים, חורים לעיגון    
  או בזמן פריקתן/אבנים אשר נפגמו או נשברו בזמן הבאתן לאתר ו    
  לא תורשה הדבקת. או בזמן עבודות ההתאמה תסולקנה מהאתר/ו    
  .או חומר אחר/או סתימת חורים במלט סטוק ו/אבנים ו    

  
  .ל האבנים לריצוף ולקירות תהיינה שלמות ובלתי פגומותכ  .ג  
  או/באחסנה ו, בהובלה, כל אבן שניזוקה או נשברה בשעות העבודה    
  .בשעת בנייתה תוחלף באבן חדשה    

  
  על הקבלן חלה האחריות המלאה לייצור אמצעי מגן מתאימים על    
  יםובפרט על האבנ, בנייתן ולאחר מכן, הגשתן, האבנים באחסונן    
  .המיוחדות    

  
  חורי העיגון בשביל צינורות ואביזרים למיניהם יסותתו בחתך  . ד  
  .מרובע או ייקדחו במקדח מיכני לצורת עיגול מדויק    

  החיזוק סביב החורים וחריצים של אביזרים קבועים ייעשה בעופרת     
  בתפרי התפשטות יוודא הקבלן שמירת. 'וסביב מעברי צנרת וכו     
  עליו להקפיד על, כן-כמו). 'במלט וכו(בגב האבן  ההפרדה גם     
  .הצורה המדויקת של התפר בחזית כולל אנכיות     
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  כיחול וגמר  14.05
  

  י דוגמא מאושרת ובגוון שייבחר על ידי"הכיחול ייעשה רק עפ  . א  
  מתוך דוגמאות שיוכנו על ידי הקבלן ועל, האדריכל והמפקח    
  .14006כיחול ייעשה כמפורט במפרט הכללי סעיף . חשבונו    
  לצורך תמחור עבודת הכיחול על הקבלן לקחת בחשבון כיחול מוכן    
  בגוון המאושר לכל תקופת הבניה בהתאם למפורט ) תעשייתי(לשימוש     

  .שלהלן' בסעיף ג
  

       הקבלן לא יתחיל בסתימה לפני קבלת רשות לכך בכתב ביומן   . ב
  .י המפקח"לאחר בדיקה ע, העבודה  

  
  ע התערובת "או ש" שחל"' הכיחול יבוצע בכוחלה מוכנה לשימוש של חב  .ג

  .תוכן תוך מדידה ובכמויות קטנות שיספיקו לשעה אחת לכל היותר
  .ייזרק -החומר העומד יותר זמן     

  
  יעבור פועל פעם נוספת על, אחרי סיום קטע, שעה וחצי, כשעה  .ד  
  דבר זה בא להבטיח שאם נפתח. או מכשיר מיוחד, הכף המישק עם    
  .סדק כתוצאה מהצטמקות המלט הצמנטי הוא ייסגר    

  
  את ההרטבה. עם התחלת ההתייבשות יוחל בהרטבה זהירה של הכוחלה  . ה  
  .הראשונה יש לעשות בעזרת ממטרת ערפל או בעזרת מברשת סיידים    

  
  כדי להשקות את, פותיש להשאיר פועל לשעות נוס, במקרה הצורך    
  .הכוחלה שנעשה בשעת העבודה הקרובה לסיום    
  לכסות את הקיר ביריעות, במקום האמור לעיל בסעיף זה, ניתן    
  .שיונחו על הקיר מיד לאחר העיבוד הנוסף של הכוחלה, יוטה לחות    

  
  .פעמים ביום 3 -ההרטבה תמשך לפחות יומיים אחרי יום העשייה   . ו  
  .ההרטבה כדי למנוע סדקי הצטמקות חשוב לשמור על    

  
  י"תיבדק הכוחלה ע, )ימים אחרי העשייה -10כ(לאחר התייבשות   .ז  
  יש להרחיב בזהירות ולסתום, סדקים שיופיעו בכל זאת. המפקח    
  יקבל הקבלן אישור על סיום, רק לאחר מכן. בחומר דורואלסטי    
  .ביצוע העבודה    

  
  חי האבן במשך כל הבניה באמצעיםלהבטחת גמר נקי יש להגן על שט  .ח  
  שיוצעו על ידי הקבלן ובפרט בפני כתמי זפת בזמן עבודות    
  ייעשה באמצעות', בטון וכד, ניקוי האבנים מנטפי מלט. האיטום    
  .ב"סילון חול מותז וכיו, מים חמים, מברשת פלדה    
  .כל האבן תימסר במצב נקי. באבן קרבורונדום, כן-כמו    
  בדרך" סטוק"הם יבוצעו ב, ונים טבעיים באבןאם יאושרו תיק    
  .שתאושר על ידי המפקח    

  
  .הכיחול יבוצע אופקי ואנכי מסביב לכל אבן בהתאם למידות האדריכל  .י  

  
  בנית אבן בחיפוי  14.06

  
  .בנית אבן תבוצע כחיפוי על קיר בטון  
  מ "מ 3.5חוטי מגולבן בקוטר  4י "יבוצע ע, ללא יוצא מן הכלל, עיגון האבן  
  לתוך הקדח יוכנס החוט, מ"ס 5.0מ ולעומק של "מ 5.0הקדח לחוטים יבוצע בקוטר   
  .בתוספת צמנט אפוקסי  
    
  .החוטים יקשרו אל רשת זיון שתונח בגב הבטון מאחורי האבן  

  
  ויכלול רשת זיון מגולבנת 20 - מ לפחות ובטון ב"ס 6גב הבטון יהיה בעובי כולל   
  הרשת תעוגן לקיר הבטון הקיים , מ"ס 15X15מידות מ מגולבנת ב"מ 6.0בקוטר    
  ע "או ש 4A 12/50 FB  FISHERדגם " פילפס"י פינים מגולבנים כדוגמת ברגי "ע

  .מ"ס 50הפינים יורכבו ברשת של כל , מ בקיר הבטון"ס 6לעומק 
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, גובה מינימום 'מ 3.0מ  כל "מ L 100/100/10י זויתנים מגולבנים בחתך "שורות האבן יתמכו ע
  .      מ לסירוגין"ס 30מ כל "מ 16קוטר " פיליפס"י ברגי "הזויתן יעוגן לקיר הבטון ע

  
  על הקבלן , או שינוי מחייב אישור מהנדס המבנה לפני ביצוע/אישור סופי למפורט לעיל ו  
  .   לקבל אישור בכתב ביומן לאופן עיגון הרשת עובייה ועיגונה וכן לאופן עיגון האבן  

  
  מרווחי פוגות  14.07

  
  .יש לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית לחיפוי האבן להתפשט ולהצטמק בחופשיות  

יש למקם את לוחות החיפוי במרחק סביר אחד מהשני כדי לאפשר להם להתפשט ולהצטמק 
  . בחופשיות

לא על  י חומר גמיש"ע) גובה' מ 3.0כל (י הזויתנים "יש לאטום פוגות אלו בקו עיגון האבן ע
  .ג רקע ספוגי בגוון הכיחול"ע"   1Aסיקהפלקס "בסיס שומני כדוגמת 

  
  תכולת המחירים  14.08

  
  :עבודת האבן כוללת  

  
  יצירת, לצורות השונות הדרושות כולל  אבני פינה) ניסור(חיתוך  -מדידה   
  מגרעות בפינות ובכל מקום שיידרש בהתאם לפרטי התכניות, חריצים  
  הבניה באבן כוללת אבנים. בסעיפי כתב הכמויותוכפי שמוגדר   

  .ב"ברצועות צרות וכיו, בצורות הגיאומטריות השונות   
  המחירים, או המפרט הכללי והמיוחד/מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ו  
  :כוללים  

  
  הכנת דוגמאות אבן ודוגמאות הרכבה מתאימות לדרישות המפרט  .א  
  .והתכניות לאישור האדריכל והמפקח    

  
  הבטונים בגב אבן בבניה מורכבת נכללים במחיר האבן ולא  . ב  
  .נמדדים בנפרד    

  
  אספקת לוחות אבן חתוכים כנדרש מוכנים להרכבה וארוזים בבית  . ג  
  .מלאכה כשהם ממוינים ומסומנים בהתאם למקומם במבנה    

  
  המחיר כולל את ההעמסה וההובלה של האבן מבית, ל"בנוסף לנ  . ד  
  .תר הבניה ופריקתה במקום האחסוןהמלאכה אל א    

  
  .הפיגומים וכל יתר הציוד וציוד העזר הדרוש להרכבה  .ה  

  
  ב לפני החיפוי ולרבות"שכבת ההרבצה בטיט צמנט על הקיר וכיו  . ו  
  .כל יתר עבודות הכנה כמתואר    

  
  :כגון, חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה, עבודות  .ז   

  ב"יריות וכיו, ריתוכים, פלטות ברזל, עוגנים, מגולבנותרשתות ברזל לזיון     
  רק האביזרים(לרבות צביעת חלקי המתכת פעמיים בצבע יסוד     

  ).שלא יוכנסו לתוך הבטון     
  

  למעבר) פתחים(הכנת חורים לעיגון האבן ועיבוד חורים   .ח  
  .'צינורות וכו    

  
  עליוש(הרכבת האבן על המלט כולל מילוי במלט בין הקיר   .ט  
  .באבן הבנויה כחיפוי -לבין האבן ) מורכבת הרשת    

  
  .כיחול בהתאם לנדרש במפרט ובתכניות  .י
  
  .בהתאם לפרטי האדריכל' מזוזות אדנים נדבכי ראש וכו, חשפים, פרטי פינה  .יא

  
בליטות אופקיות מבטון בחתך הנדרש להשענת , זויתני פלדה מגולבנים להשענת האבן  .יב

  .האדריכל והמהנדסהכל לפי פרטי , האבן
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  )וצביעתן(נגרות חרש  -  20פרק 
  

  כללי     20.01
  

    כל עבודות נגרות החרש והאלמנטים הנלווים יבוצעו בהתאם למפרט הטכני     
    ימדדו וישולמו לפי פרק ) 1985(מפרט כללי לנגרות חרש  - 20הכללי פרק   
  20.  

  
  הגנה למזיקים -טיפול בעץ      20.02

  
  " קסילמון"העץ בצבע מגן מסוג ) אימפרגנציה(י הטבלת "ייעשה עהטיפול בעץ       

  .בהתאם להוראות היצרן, ע"או ש" באייר"תוצרת   
  על הקבלן להמציא אישור בכתב כי העצים עברו טיפול כנגד טרמיטים אישור זה     
    תנאי הכרחי לתחילת העבודה ללא המצאת האישור לא יוכל הקבלן להתחיל   
  .בעבודה  
      

  צבע     20.03
  

לפי  שכבות לפחות בגוון 3 -כל עץ גלוי לעין יצבע בצבע עמיד לתנאי השמש במקום ב
  .בחירת האדריכל

  
  תוכניות לאישור     20.04

  
    הקבלן חייב לספק ולהגיש לאישור המהנדס תכניות מפורטות שתכלולנה       

    ידות מ, את כל האינפורמציה הדרושה למהנדס לרבות שיטות וסוגי החיבור    
      ל לפי דרישות המהנדס ולשביעות רצונו והכ, אמצעי עזר, מדויקות    
  הרכבת הקורות על מרכיביהן יחל אך ורק לאחר קבלת אישור המהנדס , המלאה     
  שאישור המהנדס , מודגש בזאת. בכתב על תוכניות הביצוע שיגיש הקבלן למהנדס    
    ל אינו מסיר במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאספקה "הנ    
  והקמה של מערכת הקונסטרוקציה לגג מעץ על מרכיביהן בצורה בטוחה ויציבה      
  .במקומה הסופי באתר    

  
  

  אלמנטים מתועשים בבניה -  22פרק 
  

  מחיצות גבס    22.01
  
  
  ,ים בפניהם או במקצועותיהםללא סדקים או פגמ, שלמים, הלוחות יהיו חדשים    
  אם יובאו לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו. ע"או ש" USG"תוצרת     
  .הם יסולקו מהשטח ולוחות אחרים יובאו במקומם, בסבולות    
  יהיו, שריטות וגומות שצביעה לא יעלימו, סטיה מאחידות פני הלוח    
  .עילה לפסילת לוחות    
  לוחות שנפסלו. לשיקול דעתו הבלעדי של המפקחההחלטה על כך נתונה     
  פגמים. ייאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור לעיל, יסומנו בצורה בולטת    
  לפי הוראותיהם של, יתוקנו לפני ההרכבה, שהמפקח יאשר תיקונם, מקומיים    
  אם יאשר המפקח שימוש חלקי. ובעזרת מרק שיאשר היצרן, היצרן והמפקח    
  יורשה הקבלן להשתמש רק בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח, לוחות    
  .הפגום    
  ,להקמת מחיצות גבס קלות ישמש מבנה עשוי מפרופילי פח פלדה מגולבנת    
  שהם פרופילי" מסלולים"המבנה יכלול . מתוצרת של יצרן לוחות הגבס    
  בים כךהמסלולים יתאימו לניצ. תעלה מחוברים לרצפה ולתקרה וניצבים    
  .שלאחר ההרכבה יתהווה חיכוך ביניהם    
  אולם, )על מנת לאפשר העברת צנרת(מותר לעשות חורים בתוך חלקי מתכת     
  בכל מקרה טעון. חורים אלה לא יחלישו במידה משמעותית את חוזק החלק    
  .החירור אישורו של המפקח מראש    
  המצויינות ASTM-C45י חלקי הקונסטרוקציה יתאימו לדרישות התקן האמריק    
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  :להלן    
  
  .חלקי המתכת יווצרו מפח פלדה בתהליך קר  .א   
  
  .מ לפחות"מ 0.455העובי המינימלי של הפח לפני מתן שכבת המגן יהיה   . ב   
  
  שהקונסטרוקציה תשא עומס, צורת הפרופילים ועובי הפח יהיו כאלה  . ג   
  . 1/-250ו עיוות גדול מא, מבלי לעבור את המאמץ המותר, מתוכנן בכפיפה     

  .הפרופילים לא יהיו מפותלים או מכופפים  
  
  .ניתן יהיה להבריג לתוכם בורג מתאים  . ד   
   

  .מ לפחות"מ 32של הזקף תהיה )  WEB(מידת האגף   . ה  
   

  .265י "מיקרומטרים לפחות ובדיקתו תהיה לפי ת 20עובי הגלוון יהיה   . ו  
  

  דהיינו ברגים, הקונסטרוקציה יהיו ברגי פחהברגים לחיבור לוחות הגבס אל   
  .החודרים לתוך הקונסטרוקציה ללא קדיחה מוקדמת    
  הם חייבים להיות מוגנים נגד, הברגים יהיו מותאמים להחדרה בעזרת מברג    
  אולם שכבת ההגנה לא תמנע הדבקות מרק המישקים ולא תגרום, קורוזיה    
  .להופעת כתמים על פני שכבת הגימור    
  
  הסטיה לא תעלה על -קימור וקיעור לרוחב ולגובה המחיצה : הסטיה מהמישור    

  .מ"מ 5ובכל מקרה היא לא תעלה על , מהמידה הרלבנטית 1%  
  .מ"מ 2הפגמים לא יעלו על  -) ב"בליטות וכיו, שקיעות(הפגמים המקומיים המותרים     
  

  בין המסלול התחתון ולהניח " ריצוף"או /ו" מדה"על שכבת מחיצות יש להרכיב   
  .ע"או ש" קומפריבנד"כגון , לבין רצפת הבידוד ואיטום גמיש עמיד מים  

  
  כאשר, שגמים או מסמרים מתאימים, המסלולים יחוזקו לרצפה ולתקרה בברגים  
  מ והמרחק בין קצה המסלול לבורג"מ 600המרחק בין הברגים אינו עולה על   
  .מ"מ 50 -הקרוב יהיה כ   

  
  יש לחבר לקונסטרוקציה כאשר מידת אורך הלוח היא לכוון גובהאת הלוחות   
  המישקים בין הלוחות מצד אחד של המחיצה יהיו מוסטים כלפי. המחיצה  
  .המישקים מצידה השני  

  
  בין תחתית הלוח לפני. קרומיות יהיו המישקים מוסטים פעמיים-במחיצות דו  
  .אחרת בפרטים אלא אם צויין, מ"מ 10 -הריצוף יושאר מרווח של כ   

  
  בשעת החיזוק. את הלוח יש להרכיב כך שהברגים לא יגרמו למתיחה בלוח  
  או, יש ללחוץ את הלוח אל הקונסטרוקציה ולהתחיל להבריג באמצע הלוח  
  .בפינה אחת  

  
  הברגים יהיו מרוחקים מפיאת הלוח כך שבין שולי ראש ראש הבורג ושטח הלוח  
  .מ"מ 5ישמר מרחק שאינו קטן מאשר   

  
  מ"מ 300, מ בשולי הלוחות"מ 200המרווחים המירביים בין הברגים יהיו   
  .בשדה עצמו  

  
  יש להחדיר את הברגים בצורה ניצבת למישור הלוח ולהשקיעם לתוך הלוח כך  
  .כ לכסותם במרק"שניתן יהיה אח  
    
  יהיו מגיני, בתפרי התפשטות, בחלקם התחתון של מחיצות, בכל פינה בולטת  
    או /ו" DUR-A-BEAD"פינה ממתכת מגולוונת כדוגמת  או/קצה ו  
  "JOINTCONTROL " של חברת"USG "ע"או ש.  

  
  .מ מקסימום"ס 40המרחק בין הניצבים יהיה   

  
  על הקבלן להבטיח את חיזוק מזרני הזכוכית בין הלוחות באמצעות פסי פלדה או כל   

  .פרט אחר
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  .הפתחיםמחיצות גבס ימדדו במטרים מרובעים בניכוי כל   
  פחים בתפרי התפשטות וכל הדרוש לפי פרטים בתוכניות, מגיני פינה  
  .יכללו במחיר המחיצה ולא ישולמו בנפרד, אדריכלות  

  
  חיזוק משקופים   22.02

  
  מ וכן חיזוקים אופקיים"מ 3מסביב למשקופי דלתות יש לבצע חיזוקים בעובי   
  . בתוכניותמעל המשקוף המשקוף ובצמוד לתקרה כמפורט בפרטים ו  

  
  בידוד אקוסטי   22.03

  
  . יהיה ממזרוני צמר סלעים כמצויין בתכניות, בידוד אקוסטי במחיצות גבס  

  
  לוחות גבס עמידי רטיבות   22.04

  
  שרותים, מקלחות: כל צד של מחיצת ותקרת גבס שנמצא באזורים רטובים כגון  
  אופן ביצוע מחיצות. יהיה מצופה בלוחות גבס עומדי רטיבות בגוון ירקרק' וכו  
  .22.010ל יהיה בהתאם לסעיף "הנ  

  
  י הקבלן"תכניות עבודה ע -תקרות    22.05

  
  הקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל תכניות עבודה מפורטות לכל אחד מסוגי  
  ,החיבורים, התקרות אשר תכלולנה את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים  
  אופן התליה מהתקרות והחיבורים לקירות, העיבוד מסביב לגופים ומפזרים  
  י האדריכל לצורך אישור התקרה"הכל כנדרש ע - ' ולמערכות הנושאות וכד  
  .י הקבלן"המוצעת ע  
  ,הקבלן מתחייב לעשות את כל השינויים בתכניות לפי דרישת האדריכל  
  .ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל  

  
  קונסטרוקציה נושאת   22.06

  
  שתתחבר לאלמנטים, התקרות האקוסטיות יותקנו על גבי מערכת נושאת  
  או/פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו, קונסטרוקטיביים של הבנין  

  חיבורה לקונסטרוקציה חייבים כאמור באישור האדריכל והמהנדס ולפי פרטי 
  חריות אין באישור כזה משום הסרת הא, אולם מאידך, י המהנדס"תלייה שיוכנו ע

  .הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה ויציבותה על כל מרכיביה
  

  פחי סגירה ופרופילי גמר לתקרות   22.07
  

  עבודות התקרות האקוסטיות תכלולנה במחירי היחידה שלהן גם אספקה והתקנה  
  )'סיומת של תקרה וכד, לסגירת הבדלי מפלסים(של פחי סגירה במידת הצורך   
  ,מאלומיניום לאורך קירות ומחיצות מסביב לפתחיםופרופילי נשיאה וגמר   
  הפחים והפרופילים חייבים באישור, הכל כנדרש במציאות -' תעלות וכד  
  יש להקפיד, י האדריכל"ויהיו צבועים בצבע שיבחר ע, מוקדם של האדריכל  
  וכן על חיתוכי זויות) אחד למשנהו(על חיבורים נאותים של הפרופילים   
  פרופילי האלומיניום הנושאים תקרות יהיו, ם בהחלטמדוייקי) גרונג(  
  .בעלי עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל  
    
  מסגרות, סרגלים(שכל פחי הסגירה ופרופילי האלומיניום , מודגש בזאת  
  בין שהם נראים, הדרושים לביצוע העבודה) 'השלמות וכד, לפתחים וחורים  
  יהיו -לביצוע העבודה אך הם דרושים , בתכניות ובין אם אינם נראים  
  ולא תשולם בגינם כל תוספת מעל הנקוב, כלולים במחירי היחידה של התקרות  
  חייב הקבלן להמציא לאדריכל את מגוון, בכתב הכמויות ביחד עם כתב הצעתו  
  .חוזה זה/הפרופילים שבדעתו להשתמש בהם לביצוע מכרז  
    

  'חומרי עזר וכד, ברגים, אמצעי חיבור   22.08
  

  לרבות אמצעי עזר, אמצעי החיבור אשר קבלו אישורו המוקדם של האדריכלכל   
  וחיבור אחרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע תואם לצבע התקרה הספציפית אם הם  
  שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל לגבי, מודגש בזאת, מאידך, גלויים לעין  
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  כולל צורת ,אותו מתכוון הקבלן לבצע) כולל אמצעי החיבור(פרט חיבור   
  .'מסמרות וכד, השימוש בברגים  

  
  יהיה -' תקרות וכו, בכל פרטי עיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות  
  )בטון או בלוק(מ לתוך הבניה הקשיחה "מ 20הבורג הנבחר מוחדר לפחות   
  מ יהיה הבורג"מ 21 - כלומר שבתקרה של קיר עם טיח רגיל בעובי של כ   
  .מ"מ 53באורך של לפחות   
  .אין לתלות תקרות אקוסטיות על סרטי פח כפיפים ודקים  
  .י הקבלן"פרט חיבור זה או אחר שלא יקבל אישור האדריכל לא יבוצע ע  

  
  פתחים וחורים בתקרות   22.09

  
  חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש, התקרות האקוסטיות תכלולנה פתחים  
  חלש וכל יתר המערכותזרם , לתקשורת, למיזוג אויר, לגישה, לתאורה  
  .האלקטרומכניות  

  
  ל כולל"מחירי היחידה של התקרות האקוסטיות יכללו את כל הכרוך בביצוע הנ  
  הכל כנדרש -' חיזוקים והשלמות הפרופילים וכו, העיבודים מסביב לפתחים  
  שלא תשולם כל תוספת כספית, לביצוע מושלם של העבודות מודגש בזאת  
  .יף זהבגין ביצוע הוראות סע  

  
  דוגמאות   22.10

  
  על הקבלן לבצע, מבלי לפגוע באמור בשאר סעיפי החוזה בנושא דוגמאות  . א    
  .מטר X 1.5 1.5 -דוגמאות לתקרות לסוגיהן בשטח של כ       
  

  ,הקבלן יכין את הדוגמא על כל מרכיביה לאישורו הסופי הבלעדי של האדריכל  . ב  
  ,חסימות אקוסטיות, הנלווים למיניהם הדוגמא תכלול גם את כל האלמנטים      
  .'סגירות צד וכד      
  

  ,הדוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל  . ג  
  .י האדריכל"הוראות המפרט הטכני ותכניות העבודה כפי שאושרו ע      
  

  שידרשוהוצאות הקבלן בגין הכנה והתקנה של הדוגמאות וביצוע של השינויים   . ד  
  מכיוון שלא תשולם כל, בדוגמאות יכללו במחירי היחידה של הצעת הקבלן      
  .תוספת כספית או אחרת עבור ביצוען ופירוקן      
  
  
  

  באתר יםיצוקו כלונסאות קדוחים – 23פרק 
  
  

  סוג הבטון   23.01
  
  הצמנט יהיה לפחות -30יהיה הבטון מסוג ב, אם לא צוין אחרת במפרטים ותכניות   
  .יש להשתמש בבטון מובא בלבד, ק"מ/ג"ק 350עם תכולת צמנט של  , 250צמנט פורט לנד    
  
  תנאי בקרה   
  
  .118י "תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת   
  

  כלונסאות   23.02
  

  :כללי  
  

  ".  ביסוס כלונסאות בסלע בקידוחי הקשה"  3/91 - מ 1378פ הצעת תקן ישראלי "העבודה תבוצע ע
  

 M-250באמצעות מכונת קידוח , מ"ס 80, 50,60בקוטר  לכלונסאותמפרט זה מתייחס  .1
2.   
  הקבלן יהיה אחראי בלעדית , י המפקח"י קבלן שיאושר ע"הכלונסאות יבוצעו ע  .2  
  .וגם עבור נזק שייגרם בעתיד למבנה כתוצאה מעבודה רשלנית, על המוצר הסופי    
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  .אחראין לקבלן הכלונסאות זכות להעביר חלק העבודה לקבלן     
    

  :הרישום    יכלול, מהנדס מפקח  ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה/ הקבלן .3
  )'לחץ אויר וכד, ספיקת מדחס, מודל, יצרן(נתוני מיתקן קדיחה   .א
  .תאריך ושעת תחילת הקדיחה וסיומה  .ב
  ).'חרסיתי וכד, שבבי, אבקתי(סוג החומר שהוצא   .ג
  .יה שבתוכנית הביסוסלפי התוו, מספר או קואורדינטת קידוח שבוצע  .ד
  .אם קיימת, עומק קדח למעשה וסטייה מתכן כלונס  .ה
  .לרבות חלקות מפולות ושברים לאורכו, תיאור חזותי לטיב קדח  .ו
  .הופעת מים בקדח  .ז

  
  הקבלן יספק פנס . יש להבטיח פיקוח צמוד של מהנדס רשום על ביצוע הכלונסאות  .4  
  .עומק השכבות השונותשניתן להורידו לתחתית הקידוח כדי לוודא מהו     
  .הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי      
  לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכאני בשטח בו בוצעו כלונסאות      
  .אלא באישור מהנדס הקונסטרוקציה    
    

העומקים המינימליים הדרושים בתוכנית הכלונסאות יימדדו ממפלס תחתית הבורות   .5
החדירה לסלע הנדרשת בתוכנית הביסוס היא . מפני הקרקע לפי החמור יותראו   

כשמתגלה בקדח עורק או שכבה שלדעת המהנדס . אורך קדיחה בסלע רציף ושלם
כשכלונס חודר שכבת מילוי . יועמק קדח זה בהנחיית מהנד הקרקע, המפקח אינה סלע

  .רך בהתאםאורך כלוב בזיון יוא. יוארך בהנחיית מהנדס הקרקע בהתאם
  

  .י המפקח"י סימון קבוע ובולט ויאושר ע"מרכז כל כלונס יסומן במדויק ע  .6  
  

    . הקידוח יבוצע במיקום המדויק שיקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת  .7  
  הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב המכונה כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות    
  .המקדח    

  
  יש להוסיף את אורכם לעומק הכלונס, ו חלליםאם הקידוח חודר כיסי חרסית א  .8  
  .כך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי התוכנית    
  לצורך סיכום החדירה בסלע ייחשבו קטעי הקידוח בסלע בלבד באורך של חצי     
      .מטר לפחות  

  
  .מ"ס 3 - הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה לא תיגדל מ  .9  
  י מודד ולאחר גמר הקדיחה"סימון מרכזי הקידוח תיעשה לפני הקדיחה עביקורת     
    לפני היציקה יוודא המפקח את מקום . בעת הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח    
  .י שיחזור נקודת המרכז לפי הצירים הראשיים"מרכז הכלוב ע    

  
 4% -דל מלכלונס אנכי ולא תיג 1.5% -השיפוע המכסימלי של כלונס לא תיגדל מ  . 10

  .יפסלו  11עד  1הכלונסאות אשר לא יעמדו בדרישות הסעיפים .  לכלונס משופע
  

 580י "ומחישוקים לוליינים כמפורט בת, 739י "זיון הכלונס יהיה מפלדה מצולעת לפי ת  .11
  .4חלק 

  .כלוב הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח    
  .מ"ס 4 - 5י הבטון יהיה "כיסוי הזיון ע    
  גלגלי פלסטיק מתאימים מבטיחים . כלוב הזיון ייתלה במרכז חור הקידוח ראשי     
  . את שמירת כיסוי הזיון    

  
     .מותאם ליצקה דרך צינורבעל אגרגט , 6"בעל סומך של  30 -הבטון יהיה ב  .12  

  
    לפני היציקה יש לנקות  אזור החור מערימות חומר שפיך שיווצר כתוצאה   .13  
  .מהקידוח    

  
  .היציקה תבוצע במשפך שיעבור את מלוא אורך המילוי  .14  
  .היציקה במילוי תבוצע באמצעות צינור קשיח שיעבור את מלוא אורך המילוי    
      .אורך יציקה יבוצע באמצעות משאבה' מ 3    

  
    מ מסביבתו כדי למנוע "ס 2 -מפלס גמר היציקה של הכלונס יהיה גבוה ב  .15  
  . בינו לבין ראש הכלונס הצטברות עפר    
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  .מעובי המילוי 40%בקידוחים במילוי יש להוסיף לחדירה בסלע   .16  

  
    י מהנדס  הקונסטרוקציה בעת קדיחת "האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע  .17  
  .הכלונסאות הראשונים    

  
  :בדיקות ודגימות .18
  
    . מדי הכלונסבכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות להוכחת רציפות ומי  .א

בחלק מהכלונסאות יבוצעו בדיקות אולטרה סוניות ההכנות הנדרשות לביצוע בדיקות   .ב
  . פ המפרט המיוחד של מהנדס הקרקע"י הקבלן ועל חשבונו וע"אלו יעשו ע

  
, י המפקח"קידוחי גלעין לכל עומק הכלונס יבוצעו בכלונסאות שייבחרו באקראי ע  .ג

  .להוכחת טיב הבטון
  

הסוניות האולטרה סוניות וקידוחי הגלעין חייבות לענות על כל דרישות הבדיקות   .ד
יחולו התשלומים בגין כל , אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות. המפרט

ל יכללו התשלומים עבור "בכל אחד מהמקרים הנ. הבדיקות הנוספות על הקבלן
, ת בביצוע הקידוחיםהבדיקות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות ואת אלה הכרוכו

  .הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי התקנים הישראליים או הזרים המתאימים
    

  .פ מפרט מיוחד של המתכנן"פ הנחיות המתכנן וע"קידוח כלונסאות יבוצע ע    
ליווי צמוד של גיאולוג וכן כל בדיקה שתידרש , בטון, זיון, מחיר הכלונס יכלול קידוח

  . וכל המלאכות הנדרשות לשם כך, לטיב הביצוע
  

  זיון   23.03
  
  .580י "יהיו לפי ת 739י "מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת   
  זאת מהנדס ותותר במקומות בהם יאשר 466י "הארכת מוטות זיון בריתוך תהיה לפי ת   
  .הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא   
  

  .ברזל הזיון יהיה ללא סימני חלודה כל שהם ונקי מכל פסולת  
    
  .י המפקח"במחיר הזיון יכלול שימוש בשומרי מרחק מאושרים ע  

  
על הקבלן להמציא דגימות של סוגי הברזל לצורך בדיקתו במכון התקנים לפי דרישת המפקח 

    . בוולפני השימוש 
    
  המרחקים בין הברזלים המצוינים בתוכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע לא תאושר  
  .הגדלה מהם  
    

  מדגמים ובקרת הבטון   23.04
  
  .קוביות 6כל מדגם יכיל , מכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת חוזק   
  מוסמכת ומאושרת אחרתהקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או מעבדה    
  בכל מקרה שמכון התקנים לא. לפי דרישת המפקח, לפני כל יציקה הדורשת בדיקה   
  .יהיה מוכן להופיע עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה   
  במקרה של בטונים בלתי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלום   
  בהתאם למפרט, וי יקבע על סמך שיעורי ההפחתהשיעור הפיצ. פיצוי על הקבלן   
  .הכללי   
  

  קבלת אישור ליציקה   23.05
  
  בכל. שעות לפחות מראש על כל יציקה אותה הוא עומד לבצע 48על הקבלן להודיע    
  בכל מקרה והמפקח דרש תיקונים. מקרה אין לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח   
  .של המפקח עד לאחר גמר ביצוע התיקוניםתדחה היציקה לפי שיקול דעתו    
  

  סדר עבודה   23.06
  
  .לא תשולם כל תוספת עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסוים של יציקות   
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  סטיות במידות   23.07
  

במידה וקיימת סטייה בין המידות המופיעות בתוכנית הקונסטרוקציה לבין המידות בתוכנית 
  .האדריכלות

בכל מקרה תיקבע תוכנית , המתכנן והאדריכל באמצעות המפקחיש לידע את המהנדס 
  .האדריכלות

  
  אופני המדידה והתשלום   23.08

  
   

ליווי צמוד של גיאולוג ובדיקות ומלאכות הכל , זיון, מחיר הכלונס כולל קידוח ויציקה  .א
ל עדיפים על אופני "אופני המדידה הנ, כמפורט לעיל ובמפרט המיוחד של יועץ הקרקע

  .המדידה שבמפרט המיוחד של יועץ הקרקע
  
  
  
  

  עבודות הריסה ופינוי -  24פרק 
  
  

  עבודות פירוק והריסה מבוקרים   24.01
  

  הריסה ופירוק מבוקרים  . א
  

עבודות ההריסה והפירוק במקומות שידרשו יהיו מבוקרות ומוגבלות לתחומים 
כדי לצמצמה אך ורק ההריסה תהיה מבוקרת . המוגדרים בהתאם לתוכניות ולהיתרים

  .לאזורים אלה
  

  יציבות המבנה  . ב
  

את כל חלקי המבנה ) בנוסף למילוי הוראות התכניות והמפקח(על הקבלן לבדוק 
ולתמוך אותם לתקופת העבודה או לכל , או הנשענים עליו, הסמוכים לתחום ההריסה

ות תמיכות אלה כלול, תקופה שתידרש כדי להבטיח את יציבות המבנה על חלקיו
  .במחירי היחידה למיניהם  

  
  כלים ואמצעים  . ג

  
שיבטיחו מינימום נזק , פעולות הריסה ופירוק יבוצעו באמצעות כלים מתאימים  
כל שימוש בכלים מיכניים טעון אישור . או למבנה בשלמותו/לאזורים סמוכים ו  
אולם אין באישור כזה להסיר מהקבלן את האחריות הבלעדית למילוי , המפקח  
  .התנאים בפרק זה  

  .סיום עבודות ההריסה ועיצוב גבולות האזור שנהרס יבוצע בכל מקרה בעבודת ידיים
  

  פירוק עבודות גמר  . ד
  

חשמל , או פירוק של מערכות מים, מסגרות ונגרות, פירוק של עבודות גמר כגון ריצוף
, וש חוזראו פירוק של כל אלמנט בנין אחר המתאים לפי הנחיות המפקח לשימ, ותקשורת

ההתארגנות  ל בשטח"הקבלן יאחסן חומרים כנ. יבוצע בזהירות ותוך הקפדה על שלמותו
פרט (חומרים וחלקים מפורקים יהיו רכוש המזמין , לצורך שימוש חוזר במבנה, שלו

ל "במידה והחומרים כנ, ויימסרו לו בשלמות) לחלקים וחומרים שהמפקח יורה לסלקם
יעמידם הקבלן לרשות , אך ידרשו על ידי המנהל, בבנייןבחלקם או בשלמותם לא ידרשו 

בזאת שהמזמין רשאי  מותנה, המזמין ויעבירם על חשבונו למקום שעליו יורה המנהל
אף אם פריטים אלה מצוינים ', חלקי ריהוט וכד, אביזרים, לפרק בכוחות עצמו פרטים

סכום מהתשלום הבא י קיזוז ה"במקרה דנן ישלם הקבלן את התמורה למזמין ע, בתכניות
לפי המפורט . על ידי הקבלן י המנהל יסולק מן השטח"לפי החוזה חומר שלא יידרש ע

  .בסעיף סילוק פסולת להלן
  

  סיתות וניסור  בטון, חיצוב   24.02
  

  היקף הניסור והחיצוב  . א



  

 
 

128 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

  
  לנסר ולהסיר את הבטון בהיקף המתואר בתכניות ולפי הוראות , יש לחצוב  
  על הקבלן לקבל את אישור המפקח שבעבודות החיצוב , המפקח בשטח  
  .והסיתות הקיף את מלוא העומק והשטח הנדרשים  

    
  כלים  . ב

  
עבודות הסיתות והניסור  תבוצענה בזהירות בכלים מתאימים לאופי העבודה ומבלי לפגוע בחלקים שאינם 

  .מיועדים לחיצוב

  עיבוד אזורי הניסור וחיצוב  . ג
  

  .מקצועות אזור החיצוב יעובדו כך שיהיו נקיים מחלקי בטון רופפים                  
  
  

  ניקוי באזור הסיתות וההריסה   24.03
  

  .י התזת מים"לאחר גמר ההריסה או הסיתות יש לנקות היטב את האזור ע           
  . מים חופשיים לפני יציקת בטון חדש יש להבטיח שלא ימצאו על פני הבטון הקיים           
  .יכללו מחירי היחידה ניקוי מוטות הזיון במברשת פלדה, כמו כן           

      
  פירוק קירות בניה   24.04

  
  פירוק קירות בניה יבוצע בזהירות באמצעים ידניים מתאימים כך שימנע ערעור           
  .אזורים סמוכים           

  
  בטיחות באי המתקן   24.05

  
שיבטיחו את ציבור באי הבניין וסביבתו מפני פגיעות , פיגומים משטחי הגנהעל הקבלן להקים 

, משטחי ההגנה יהיו חזקים דיים להבטחת העוברים תיחתם בפני נפילת גושי בטון, כלשהן
ל כדי לפתור את הקבלן "אין בהוראות הנ. במשך ביצוע עבודות ההריסה והבניה', בלוקים וכד

על הקבלן לנקוט בכל . ל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודותמאחריותו המלאה והבלעדית על כ
ל והכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד "האמצעים המתחייבים כדי למנוע נזקים כנ

הקבלן יכלול את ההוצאות הקשורות לכך במחירי , ל לא תשולם כל תוספת"על הנ, העבודה
  .היחידה

  
  שמירה על מתקנים   24.06

  
מערכות , מבנים, את עבודותיו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע במתקניםעל הקבלן לבצע 

על הקבלן לברר מראש מיקום של , או בסמוך לו, הקיימים בשטח העבודה', צנרת וכד, ציוד
על הקבלן בכל מקרה של התקלות במתקנים . ל העלולים להיפגע במשך העבודה"מתקנים כנ

. ח כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש והמשך העבודהולהודיע למפק, כאלה להפסיק את העבודה
הקבלן ישא בכל , כל נזק שיגרם על ידי הקבלן למתקן קיים יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו

  .ל"ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מנזק כנ
  .המפקחי "הקבלן יעתיק על חשבונו כל מתקן הקיים בשטח המיועד לבנייה למקום אחר שיבחר ע

  
  סילוק פסולת   24.07

  
י כל "למקום שיאושר ע, הקבלן יבצע וישא בהוצאות להרחקה ופינוי של הפסולת אל מחוץ לאתר

  .הגורמים הנוגעים בדבר
כדי למנוע , על הקבלן להתקין על חשבונו שרוולים ומשפכים לפינוי פסולת מקומות גבוהות

במידה ולא ניתן להתקין , אתר כדי יום ביומואין להעביר פסולת ויש לפנותה מה, היווצרות אבק
  .הפסולת תרוכז בשקית ותפונה מהאתר, משפך

  .על הקבלן להמציא אישורים מהרשויות על הטמנת הפסולת
  

  פיזור עומסים זמניים   24.08
  
  אין ליצור במשך העבודה ריכוזים או ערמות של חומרי בניה על גג מבנה הקיים    
  .או בכל חלק אחר שלו    
  ר יש לקבל אישור מתכנן"ג למ"ק 200על כל חלק העמסה ששיעורה עולה על     
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          .הקונסטרוקציה    
      

  התשלום אופני  24.09
  
  חומרים מפירוק    
  

או פירוק של כל אלמנט אחר מתאים לפי , מסגרות ונגרות, מחירי הפירוק וההריסה של ריצוף
העברה , או אם הללו לא ידרשו, י הקבלן"עכוללים איסוף ואחסון , הנחיות המפקח לשימוש חוזר

כן כוללים , הכל פי הנחיות המפקח, או סילוק מן האתר, למקום עליו יורה המפקח בתחום האתר
אחריות קבלן לשלמות הפריטים תהיה . המחירים את ניקיון האלמנטים הנזילים מפסולת לכלוך

  עד למחסן או למקום עליו
רי הפירוק וההריסה נכלל גם סילוק פסולת למקום שיאושר במחי, יורה המפקח  הכל לפי המקרה

  .י הרשויות"ע
  
  
  

  הריסה וסיתות   24.10
  

אלא אם כן נדרש  ,או הריסת בטונים יכללו גם את מחירי חיתוך הזיון/סיתות ו, מחירי חציבה
', צבע וכד, תיקוני טיח צמנט ,עבודות ההריסה יכללו גם את עיצוב שולי אזור העבודה, אחרת

  .המפקח התכניות והוראות, לפי דרישות המפרט המיוחד
  

, חגורת הבטון סיתות או יצירות פתחים בקירות בלוקים או לבנים תכלול גם את סילוק, הריסה
כנדרש לביצוע מושלם של  הכל, או מים/סילוק צנרת חשמל ו, חיתוך ברזל הזיון בחגורות

  .העבודה
  

, אבן(כלשהו  בכל מקרה גם את הציפוי שלהם מסוגהריסה של אלמנטי בטון או בלוקים תכלול 
  ).'שיפולי ריצוף וכד, חרסינה, טיח, צבע

  
  הנחיות לפירוק   24.11

  
הוראות  על הקבלן לקבל, או פירוק מכל סוג שהוא/שבכל מקרה של הריסה ו, מודגש בזאת

אות באשר וכן הור) רגיל זהיר או(בכל הנוגע לאופן ההריסה או הפירוק , מדויקות מאת המפקח
פירוק זהיר לצורך שימוש חוזר במידה  לייעוד ולמקום אליו יעביר הקבלן את הפריטים המפורקים

  .וזאת אף אם הדברים לא צוינו בכתב הכמויות ובתכניות, וידרוש
 אופן ביצוע הפרוק לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בחוזה ולא תשולם כל תוספת כספית

  .ורך שימוש חוזרבגלל אופן הפרוק הזהיר לצ
  

  פירוק זהיר במידה וידרש   24.12
  

הכוונה לעבודת פירוק שתכלול  נקיטת , זהיר קבכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים בפרו
והעברה  והעברה, ניקיון מפסולת ולכלוך, אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט

  .המפקחהכל לפי הוראות , למחסני המזמין או למקום אחר בבניין
  
  י הקבלן ועל חשבונו"ל יתוקן או יוחלף ע"כל פריט שניזוק תוך פעולת פירוק כנ    
  .של הקבלן    
  
לפי  הכל, אחריות הקבלן לשלמות הפריטים תהיה עד למחסן או למקום עליו יורה המפקח    

  .המקרה
  

  פירוק מסגרות ונגרות   24.13
  

יפורקו פרוק זהיר במידה וידרשו ויועברו כל משקופי פח הפלדה וחלקי מסגרות מתכת אחרים 
  . וכן חלונות העץ ודלתות העץ על משקופיהן למחסן המזמין

  
  או חציבה/תיקונים לאחר עבודות הריסה ו   24.14

  
שלהם גם את  יכללו במחירי היחידה', חציבת חורים ופתחים וכד, הפריצה, כל עבודות ההריסה

 -כגון תיקוני הטיח   , או האלמנטים שנשארו במקום/כל התיקונים הדרושים מסביב לפתחים ו
  .'צבע וכד, צמנט

  



  

 
 

130 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

  פרוק אביזרי אינסטלציה וחשמל   24.15
  

 ,)עד למחסני המזמין(פירוק אביזרי אינסטלציה מכל הסוגים יהיה פירוק זהיר במידה וידרשו 
קונזולות של  כגון חיתוך, נים הדרושים לאחר סילוק האביזריםומחירי היחידה יכללו גם התיקו

  .העבודות הכל כנדרש לביצוע מושלם של', לצנרת וכד" פקקים"התקנת , כיורים
  

הנלווים עד  כמו כן יכללו מחירי היחידה לפירוק אביזרי אינסטלציה גם את פירוק האביזרים
  ).'רוזטות וכד, כגון סיפונים(לרצפה או לקיר 

  
  
  

  עבודות פיתוח -  40ק פר
  

  כללי   40.01
  

: ואשר כוללות פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח בשטח הצמוד לבנין ובגבולות המגרש .1
ריצוף , שטחי נוי, מדרגות, שבילים, גדרות, מגרשי משחקים, אמפיתיאטרון, ביתן שומר
  .'חצרות וכו

  
להקטין את הכמויות  שהמזמין שומר לעצמו את הזכות, תשומת לב הקבלן מופנית לכך  . 2

. וזאת במהלך ביצוע העבודות, או החלפת סעיפים שלמים/י ביטול ו"י פרק זה ע"עפ
  .ל תעשה ללא שום תוספת כספית או אחרת"או החלפה כנ/הקטנה ו

  
הידוק ויישור השטח , מילוי, חפירה, עבודות העפר כוללות הריסה .2
  .או הממולא לרמת הדיוק הנדרשת/המחופר ו

  
, ל תעשנה במסגרת עבודות חפירה כללית בשטח הבניין ובסביבתו"ות הנחלק מהעבוד

רואים , 40ובפרק  01ולמרות שהכמויות הופרדו והוכנסו בנפרד בכתב הכמויות בפרק 
  .אותן כסעיפים זהים

  
ובמקרה של סטייה , החלוקה נעשתה לצורכי הפרדת הפרקים בכתב הכמויות בלבד

המחיר  קובע לעבודה יהיה המחיר הנמוך , הבמחירי היחידה בין סעיף לסעיף דומ
  .ביותר

  
  הכנה ופירוק' עב   40.02

  
הנמצאים באתר כלול פרוק כל המתקנים והאלמנטים במחיר עבודות החישוף בשטח   . א

פרוק כל האלמנטים , העבודה כוללת שבירת בטונים .ושאינם מיועדים לשימוש חוזר
סוגיו פרוק ריצוף ל, ת ושערים מברזלפרוק גדרו, הוצאת היסודות, המחוברים אליהם

סילוק כל החומרים והפסולת מהשטח . 'או גלויים וכו/אבני שפה סמויים ו, כולל מדרגות
  .למקום מאושר על ידי הרשויות

את תחתית הבורות יש להדק עד צפיפות של . יש להביא את האתר למצב נקי ומסודר
המחיר . בשכבות בהתאם למפרט הכללי', ולמלא במצע סוג א. הו.אש.א מודיפייד 95%

  .יכלול את כל העבודות המפורטות בסעיף זה
  

חלקים אלו . המפקח יחליט אלו מהחלקים או האלמנטים שיפורקו יתאימו לשימוש חוזר
סולת החלקים שאינם ראויים לשימוש יחשבו כפ. ימסרו למזמין במקום שעליו הוא יורה

  .מאושרו מהאתר למקום שפיכה ויסולק
  

והתמורה שתשולם לקבלן . ל תבוצענה בהתאם להוראות המפקח בשטח"כל עבודות הנ
  .כוללת את הביצוע המושלם של הפרוק כפי שפורט לעיל

  
כל הפסולת המתקבלת מפירוקים וכן כל עודפי החפירה והחישוף או כל פסולת אחרת   .ב

      . רשויותי ה"תסולק מחוץ לאתר למקום שפך מאושר ע
לא תשולם תוספת כלשהי עבור . סילוק הפסולת הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן

  .סילוק הפסולת
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פרוק מיסעות אספלט בכביש ובמדרכה יעשה במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות   .ג
. נוספים עליהם יורה המפקח באופן שיבטיח את שלמות השטחים הנותרים של האספלט

לא יבוצע פירוק אספלט קיים . ה לכל עומק המבנה עד לפני השתיתפרוק מיסעה יעש
באמצעות , אלא לאחר ביצוע חריץ לכל עומק מיסעת האספלט בגבולות שטח הפירוק

לא יורשה השימוש במדחס ובפטישי אויר לביצוע . י המפקח"מסור מתאים שיאושר ע
    .החריץ

  
  

  התאמת גובה שוחות קיימות   40.03
  

, הבטון או הגבהתו  י שבירת "וצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת השוחה עהתאמת הגובה תב  
אספקה  -כאלטרנטיבה ליציקת תקרה (, י דרישה בכתב של המפקח"יציקת תקרה במידת הצורך ורק עפ
י דרישה בכתב של המפקח והעברת "אספקת והתקנת מכסה חדש עפ, )והתקנה של תקרה שטוחה טרומית

או הוספת שלבי ירידה , אם קיים, הארכת או חיתוך הסולם הפנימי, ןהמכסה הישן למחסן המזמי
  .י הוראות המפקח"עפ 631י "המתאימים לת

  
המפורטות בסעיף   המחיר יהיה אחיד עבור הגבהת השוחה או הנמכתה ויכלול את כל העבודות 

ב .ישולם עבור אספקת והתקנת מכסה ב, י דרישה בכתב של המפקח"ורק עפ ל"כתוספת לנ. זה
  .כבד חדש כולל העברת המכסה הישן למחסן המזמין

  
  עבודות עפר ומצעים   40.04

    
  .הבהרות/עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות 01בנוסף לאמור בפרק   

  
  כללי  . 1  

  
    י "מסוג אשר יאושר ע עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים    
     5102אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק . המפקח    
  ).51(במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות     

  
      ליד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים , ליד מתקנים תת קרקעיים    
      בעבודת ידים לצורך ביצוע , במידת הצורך, אחרים ישתמש הקבלן    
      מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג . חפירותה    
    כמו כן . לרבות השימוש בעבודות ידיים, כלשהו ובכלים מסוג כלשהם    
  .קטנים או נפרדים, לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים    

  
      . ל"במפרט הנ 5100אופני המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף     
    או חציבה יכלול העברת החומר לשטחי מילוי /התשלום עבור חפירה ו    
      ל ועל פי הנחיות "כמפורט בפרק הנ, במרחקים שונים ופיזור בשכבות    
  .המפקח במקום    

  
    עודפי העפר יפוזרו במקומות המיועדים למילוי בהתאם לתכניות ולפי     
  .הנחיות בכתב מאת המפקח    

  
    ום יעשו בהתאם למפרט הכללי לסלילת כבישים כל אופני המדידה והתשל    
  ).51(ורחבות     

  
  צפיפות  . 2  

  
      וכן את המילוי יש לכבוש עד לקבלת ) השתית(את תחתית החפירה     
    את הכבישה יש לבצע בהתאם . הו.אש.מודיפייד א 95%צפיפות מינימלית של      
  ).51(במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות  51027למפורט בסעיף     
  ).לאחר הידוק(מ "ס 20אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוביין על     

  
–בדיקות צפיפות מכל שכבה בשיטת מד  3ר או שטח קטן יילקחו לפחות "מ 500לכל 
-בדיקות גרעיניות תילקח בדיקת חרוט 6לכל . המפקח יקבע את מיקום הבדיקות. גרעיני

  .1חול 
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  .טו כולל שטח אבני השפהר ברו"המדידה תעשה במ    
  
  
  
  
  
  

  מצעים ותשתיות  . 3  
  

לפני ביצוע המשטחים והשכבות השונות יש לקבל אישורים בכתב של מתכנני 
  .הניקוז והחשמל, האינסטלציה

  
ישתמש  )'וכו  בכבישים במדרכות(מ "בכל המקומות בהם נדרש מצע או תשתית אגו

במפרט הכללי לסלילת  5103כמפורט בפרק ' מ סוג א"ובאגו' הקבלן במצע סוג א
כמו כן מחייבות את הקבלן כל דרישות הביצוע האחרות הכלולות ). 51(כבישים ורחבות 

  .ק לאחר ההידוק"המדידה תעשה במ. ל"בפרק הנ
  

  :מבנה הכביש יבוצע מהשכבות הבאות    
  

  .מ"ס 20בעובי ' מצע סוג א    
  

  . מ"ס 15בעובי ' מ מסוג א"תשתית אגו    
  

  מובא מבחוץמילוי   . 4  
  

כאשר , המבנהמיטב העפר המקומי אשר נחפר בשטח לצורך מילוי ישתמש הקבלן ב
אם העפר המקומי . החומר היותר חולי ישמר לחלקו העליון של המילוי בהתאם לתכנית

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי טיב העפר המובא ומקום , לא מספיק
  .הו.אש.לפי מיון א A3עד  A1 על המילוי המובא להיות סוג. כרייתו

  
  החלפת קרקע  .5  
    

כפי שיתברר לאחר ביצוע החפירות (במידה ותידרש החלפת קרקע ביסוד קירות תומכים 
או חומר מילוי נברר כמפורט ' ייעשה שימוש בחומר שאינו נחות ממצע סוג ג). בשטח

בי ויהודקו מ עו"ס 20החומר יפוזר בשכבות שלא יעלו על ). 51(במפרט הכללי פרק 
  . הו.אש.מודיפייד א 97%ל

  
  קירות תומכים וגדרות אבן   40.05

  
במפרט המיוחד להלן   עבודות אבן  14בטון יצוק באתר ובפרק ' עב 02בנוסף לאמור בפרק 

  .הבהרות/תוספות
  

כוללים המחירים   כמו כן . 40במפרט הכללי פרק  4005אופני המדידה כמפורט בסעיף   . 1
  .או המפקח/ר לאישור האדריכל ו"מ 2.0 -ל בשטח של כ"ל ביצוע דוגמא של קיר כנ"הנ

  
עוברים בשיפוע קל את  4"סי קשיח בקוטר .וי.צינורות הניקוז בקירות יהיו צינורות פי  . 2

. כדי למנוע נזילת עפר. אמ.פי.כל עובי הקיר עם אבנים לפני הקצה הפנימי ורשת אקס
ובהעדר הוראה אחרת בכמות של אחד לכל , ת יסודרו תעלות כמצוין בתוכניתהצינורו

  .ר של פני קיר"מ 1.5
  

 40032כללי כבניית קירות תמך מזויינים לפי סעיף  בנית הקירות והגדרות תעשה באופן  . 3
פני כל הקירות יבוצעו כבטון חשוף , במפרט המיוחד 02פ פרק "במפרט הכללי וכן ע

  .,מפרט המיוחדב 02כאמור בפרק 
    
      בהעדר הוראה אחרת יש לסדר תפרים בקירות תומכים בכל תפנית   . 4  
  .מטר אורך 8ובקטעים ישרים במרחקים שלא יעלו על     
  .ע"או ש" אלסטוסיל"את התפר יש לאטום כלפי חוץ במסטיק אלסטומרי כדוגמת     
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   הו בעובימאחורי הקירות תבוצע שכבת מילוי מנקזת בצמוד לקיר ולכל גוב    .5
מופרדת מקרקע המילוי בגב הקיר , מ מחצץ או שברי אבן או מזרון גביונים"ס 40 – 30

  .  ר"מ/'גר 200באמצעות יריעה מנקזת במשקל 
  
 200עובר נפה (%) מתנקז בצורה חופשית עם , המילוי בגב הקירות יעשה מחומר גרנולרי  .6

  .6% - הפלסטיות קטן מומדד  35% -גבולות הנזילות יפחת מ, 15% -קטן מ
מודיפייד  97%מ מהודקות לדרגת צפיפות של "ס 20המילוי יותקן בשכבות שלא יעלו על 

  .הו.אש.א
  

תהודק באמצעות כלי כבישה ממונע ידני לדרגת ', מ 1.5ברוחב , הרצועה הסמוכה לקיר
  .הו.אש.מודיפייד א 95%צפיפות של 

  
ובראשו  H0.3 -שרוחבו שווה ל) WEDGE" (טריז"המילוי יותקן , במקרה של קירות כובד

  .H0.6 -ל
H  = מתחתית יסודו ועד ראשו(הגובה הכולל של הקיר .(  

  
  אבני שפה וריצופים   40.06

  
  אבני שפה  .1  

  
) 40(במפרט הכללי לפיתוח האתר  40085אבני שפה תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

קשתות , בקווים ישריםהמחיר הוא אחיד לאבני שפה . ובהתאם לפרטים בתוכניות
  .ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני שפה מונמכות

  
  אבן צד גננית  .2  

  
במפרט הכללי  40085אבני צד גנניות בקצה מדרכה תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

המחיר הוא אחיד לאבני שפה גנניות . ובהתאם לפרטים בתוכניות) 40(לפיתוח האתר 
  .כל שהוא קשתות ועקומות מסוג, בקווים ישרים

  
   ריצוף באבן   40.07

  
  :שכבות 2 - ריצוף באבן באתר יבוצע ב  . א    

  
מ והכוללת רשת זיון עליונה "ס 15 - תשתית נושאת מבטון בעובי כ  . 1

  .הנמדדת בנפרד מ"ס 15מ במשבצות של "מ 10ותחתונהבקוטר 
  

בעיבוד וסיתות כמפורט בתוכניות , קשה שכבת גמר של אבן דולומיטית  . 2
    .ג מצע חול וטיט"ע

מקום , חלוקת המשטחים ושדות, צבעים, גוונים, סוגי וגודל האבן
  .י האדריכל"יקבעו בלעדית ע -' התפרים מכל הסוגים וכו

  
    מודגש בזאת שהאדריכל רשאי לעצב את שטחי הריצוף כפי         
   -והן מבחינת סוגי האבן  הן מבחינת גוונים וצבעים, שנראה לו      
  .הכל בתאום מוקדם עם הקבלן        

  
      שטחי הריצוף יהיו מחולקים כאמור לעיל בהתאם להנחיות   . ב    
    מחובתו של הקבלן לבצע תפרי התפשטות , מאידך. האדריכל      
    בשכבה הנושאת ובשכבת (קונסטרוקטיבים בכל שכבות הריצוף       
        אבן ששטחם לא יעלה " תשדו"תפרים אלו יתחמו ). האבן    
  .ויחפפו לחלוקת המשטחים שקבע האדריכל) +(ר "מ 50על     

  
      את התפר ניתן ליצור על ידי רצועות סיבאסט בשלוש שכבות או     
        את הזיון אין . מ"ס 1בעובי של ) קלקר(פוליסטירן מוקצף     
  .להעביר דרך התפר    
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      ף וחיפוי של אבןקיימים שטחי רצו, בנוסף לאמור לעיל  . ג    
    באתר אותם יש ליישם ישירות על האלמנטים הקונסטרוקטיביים       
  ).מעקות תעלות ניקוז וכדומה, דוגמת מדרגות(      

  
    , מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה בנושא דוגמאות  . ד     

  .ר"מ 3 - על הקבלן לבצע דוגמאות של ריצוף באבן בשטח של כ      
  

      י האדריכל ועל "ייקבעו ע - ' אופיין וכו, צורתן, ותהדוגמא      
  .הקבלן לבצען בהתאם      

  
    או ביצוע /האדריכל רשאי לחזור ולדרוש ביצוע דוגמאות נוספות ו      
  .הכל לפי שקול דעתו הבלעדי -שנויים בדוגמאות שכבר בוצעו       

  
  . כל הוראות סעיף זה תהיינה כלולות במחירי היחידה לעבודות הריצוף  .ה

  
  סלעיות  40.08

  
  .של המפרט הכללי 40035סעיף  40סלעיות יבוצעו כאמור בפרק   

  
  אופני מדידה ותשלום   40.09

  
  במפרט 40אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק   
  .הכללי  

  
  

  )'רגי(עבודות על בסיס שכר יומי  -  60פרק 
  

  כללי   60.01
  

  אינן, המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש פרק זה מתייחס לאותן העבודות
  ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר    
  .כלי וכדומה, חריג אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל    
  
  ואין לקבלן הראשי, ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח    
  .ען על דעתו עצמולבצ    
  
  .הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו    
  
  אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה    
  .בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות נרשם על ידו ביומן    
  

  הגדרת ההיקף   60.02
  
  העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה נטו שלהשעה לתשלום במסגרת     
  .אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח    
  
  כלי, מפעילים, שעות נסיעה ובטלה, הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם    
  וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות' ניהול עבודה וכו, שימוש במחסן, עבודה    
  ללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורטרואים אותן כנכ -הסוציאליות     
  .בכתב הכמויות והמחירים    
  
  בלאי, שמנים, דלק: המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון, לגבי עבודת ציוד    
  .וגם את העבודה של המפעיל' אלקטרודות וכו    
  
  מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה, לגבי עבודות פועלים    
  חשמל, מים, ואת השימוש בחומרי העזר, הדרושים לביצועה התקין של העבודה    
  .'וכו    
  
  באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל    
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  רשאי הוא לפסול אותו משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותו, בהתאם לנדרש לדעתו    
  .ובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלןוכל ההוצאות הנ, על חשבונו    
  

  המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והסופי לגבי זמני העבודה וסבירותם וזאת בכפוף   
  .י הקבלן"לניתוחי מחיר וזמני עבודה שיוגשו ע
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  כיבוי אש ובטיחות – 2'ד נספח

  

  מצורף בחוברת נפרדת
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  להרחבה או בינוי מוסדות חינוך הנחיות משרד החינוך – 3'נספח ד

  )לא מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה(
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  ._______________: חתימה וחותמת
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  תיק תוכניות –' ה נספח

  

  מספר גיליונות בנות מספר גיליונות בנים  התכנית
  3 )פיתוח( 1+ 3  אדריכלות

  6  6  קונסטרוקציה
  3  )ציבורי( 1+ 3  אינסטלציה

  11  12  חשמל
  1  1  מיזוג אויר
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'ו נספח

 העירייה ידי על יאושר, במכרז הזוכה ידי על יוכן(

  ).ההסכם ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהווה
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  נספח בטיחות בעבודה – 'זנספח 

  נספח בטיחות  
_______________________________________________________________  

י "שאושר לענין זה מראש בכתב ע, הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות באחריות הקבלן לעבור
המצורף לנספח בטיחות זה ' טופס הצהרת בטיחות'לחתום על , ")ממונה הבטיחות" –להלן (עירייה ה

  .עירייהולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם ה
 .באופן ישירי הקבלן מול ממונה הבטיחות "מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע

  .י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה"התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע
  .החתימה על ההסכםימי עסקים מיום  7- על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

  .י ממונה הבטיחות"י הקבלן וע"חתומה ע" הצהרת הבטיחות"תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת 
  הצהרת הקבלן

  
יר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה הקבלן מצה  .א

קרא והבין את הוראותיו של , לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה
ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת , ב"המצ" הצהרת  הבטיחות"נספח בטיחות זה  וחתם על 

את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע קרא , הבין אותה, בטיחות כמפורט לעיל
 1954 –ד "פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע

  .נספח הבטיחות והוראות הדין, 1970 - ל "תש) נוסח חדש(ופקודת הבטיחות בעבודה 
  

טיחות הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הב  .ב
ונספח בטיחות  עירייהאו המפקח ב/הנחיות והוראות המנהל ו, על פי הוראות הדין, והגהות

  .זה

 
  דגשים: נושאי בטיחות

 
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות   .א

ון חוק ארג: "להלן( 1954- ד"תשי, בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה
פקודת : "להלן( 1970- ל"תש, ]נוסח חדש[ופקודת הבטיחות בעבודה ") הפיקוח
  .והתקנות על פיהם") הבטיחות

  
לשמירת רווחתם , על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי  .ב

לקיים את כל , או גוף שהוא/וכל אדם ו עירייהעובדי ה, שלומם ובריאותם של עובדיו
או המפקח /ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו הוראות

  .עירייהב
  

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע   .ג
הציוד והחומרים אשר , המבנים, התהליכים, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, העבודות

יחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך ידאג לנקיטת אמצעי הבט, הנם בשימוש
  .את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה

 
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות   .ד

או מטעמו  עירייהמפקחים ומהנדסים של ה, לבטיחות ולשלום עובדיו, נשוא הסכם זה
הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר 

  .המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז

 
לסמן באופן בולט , על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, מבלי לפגוע באמור לעיל  .ה

או הנוצרים /הקיימים ו ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים
לגדר לבטח , או לרכושו של מאן דהוא/העלולים להוות סיכון לגופו ו, במהלך העבודה

ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים , חומרים, מכונות) הבטיחות' בהתאם להוראות פק(
למניעת התפשטות בערה , ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

חייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת כן מת. וכן לכיבויה
  .שלומו של כל אדם בשעת דלקה

 
י מי מטעמו האמון על כך "על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע  .ו

 .הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, ובהתאם לדרישות הדין
  
שהציוד וכלי העבודה  הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת  .ז

ללא פגמים , במצב טוב ותקין, המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה
 .וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים, או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא

  
הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך   .ח

  .גרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זהלהימצא בו במס

 
או למניעת פגיעה /הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו  .ט

הכל בהתאם , באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא
  .להוראות הדין וכללי הבטיחות

 
או /היה לגרום לפגיעה בגופו ואו עלול /או מפגע אשר גרם ו/במקרה בו התרחשה תאונה ו  .י

או למפקח /ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו
  . )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(ולמפקח מטעם משרד העבודה , בעירייה

 
או /מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו  .יא

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  72תוך  רייהבעיהמפקח 
  .קרות אירועים דומים בעתיד

 
או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר /במידה וימצא המנהל ו  .יב

באמצעות המנהל  עירייהיוכל ה, התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן
היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך . ע לאמור לקבלןאו המפקח ליתן התראה בנוג/ו
להפסיק , או המפקח/באמצעות המנהל ו עירייהיוכל ה, ימים ממועד קבלת ההתראה 7

ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת , את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה
  .ההודעה

 
לגרוע משאר הסעדים יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא , למען הסר ספק  .יג

  .פ הוראות הדין"במסגרת הסכם זה וע עירייהוהתרופות העומדים לרשות ה

 
ובתדריך הממונה על הבטיחות , למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה  .יד

כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על  עירייהב
  .יותיו נשוא הסכם זההקבלן במסגרת מילוי התחייבו

  
או פוטרת אותו /ל אינה משחררת ו"יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ, כמו כן  .טו

 הואמן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם 
  .כפוף
  

  ציוד מגן אישי
  

אות כל דין ובפרט בהתאם להור, הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי  .א
תקנות ציוד : "להלן( 1997- ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

  .ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ")מגן אישי
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, באיכות נאותה, הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל  .ב
ה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בעל מבנ, חזק ועמיד
  ".ציוד מגן אישי"ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות , בא למנוע

  
  .הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין  .ג

 
באמצעות המנהל  עירייהיוכל ה, במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה  .ד

לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא , או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית/ו
  .להפסיק את עבודת הקבלן, ימים 7מולאה תוך 

 
  ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 
ב ובכלל זה "וכיו האביזרים כלי העבודה, המכונות, על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד  .א

צריכים , "פקודת הבטיחות"ובפרט הוראות , מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין
י בודק "יבדקו ע, י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות"לעבור בדיקת תקינות ע
ב נמצאו בלתי תקינים "אביזר וכיו, מכונה, במידה ופריט ציוד. מוסמך כנדרש ובמועד

על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר , מוסמךוכשירים בבדיקת בודק 
מבלי לפגוע בשאר . יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך
או רכוש של כל גורם /הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו

  .בסעיף זהאו אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט /ו
  

ב "האביזרים וכיו, הציוד, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, מבלי לפגוע באמור לעיל  .ב
אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי /או בחזקתו בקשר לביצוע/המצויים בבעלותו ו

י הגורמים "כשיר ובטיחותי ע, יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין
. היצרן וכללי מקצוע מקובלים, ל בהתאם להוראות הדין"ור הנהמוסמכים לבדוק המכש

או /מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו
או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט /רכוש של כל גורם ו

 .בסעיף זה
 

  עבודות בגובה, עבודות על גגות שבירים

 
או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות /בלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ועל הק  .א

עבודה (או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה /על גג שביר ו
, ")תקנות העבודה על גגות שבירים: "להלן( 1986-ו"תשמ, )על גגות שבירים או תלולים

  .ועו והשפעת מזג האווירשיפ, שבירותו, בהתחשב במבנה הגג
  

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין   .ב
  ".גג שביר, זהירות"

  
פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל , הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות  .ג

העבודה על גגות תקנות "פ "חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע
קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו , מועסקיו, הקבלן יוודא כי עובדיו. "שבירים

  .בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק

 
הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו , מבלי לפגוע באמור לעיל  .ד

המוגדרים בתקנות העבודה על גגות  בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים
  .שבירים

 
 .2007-ז"תשס) עבודה בגובה( י תקנות הבטיחות בעבודה "הקבלן מתחייב לעבוד עפ  .ה



  

 
 

144 
  ._______________: חתימה וחותמת

  

  
  גהות תעסוקתית

  
אשר יבטיחו ויגנו , פ כל דין"הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע  .א

מקום העבודה לרבות בתנאי או מועסקיו ב/מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו
במסגרת מילוי , בחומרים ובציוד, במבנים, במתקנים, בתהליכי העבודה, העבודה

  .התחייבויותיו נשוא הסכם זה
  

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את   .ב
הליך יצור או בת, בחומר, העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד

  .אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה/בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע
  

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות   .ג
וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על , הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה

  .ל"מנת למנוע הסיכונים הנ
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  טופס הצהרת בטיחות
  

שעלי כי הובאו לידיעתי , מצהיר בזאת. ..............................................................., אני החתום מטה
פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות , תוך שמירת חוקים עירייהלבצע את העבודה בתחום ה

  . והדרכים הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם, עבודההאפשריים בוכי נהירים לי הסיכונים בעבודה 
בתחום  פקודות ותקנות רלוונטיים, לבצע את העבודה תוך שמירת חוקיםהריני מתחייב להקפיד 

וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד , י כל דין"ועפהבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה 
הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל . בהתאם להןולנהוג  עירייהאו ב/ו הכלכלה

או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית  האו ממונה הבטיחות מטעמ עירייהאו מה/רשות מוסמכת ו
  .בהתאם

או /לרבות עובדים ו, הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי
, באופן בלעדי ומוחלט, או מועסקיו והנני אחראי/או עובדיו ו/שנה שיבצע ואו קבלני מ/מועסקים ו

למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני 
או מהנחיות /י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו"אחראי לכך שיקוימו ע

  . ים באישורי זה דלעילהגופים האמור
העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני  עובדיהנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל 

  המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט
גם הפרה יסודית , מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה

  .עירייהלבין השל הסכם ההתקשרות שנערך ביני 

  :ולראיה באתי על החתום
  ...................................................... פ.ח./ז.ת. ............................................................שם 

  ........................................................................................................העבודה 
  .............................................................חתימה . ...................................................תאריך

  
  .ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות וסיכונים אפשריים"הריני מאשר כי העברתי לנ

. ...........................................:...............השם

הוראות מחוק עבודת  – 'חנספח   :................................................................................חתימה

  .הנוער
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  'נספח ח

  .1953 – ג"התשי, נוער עבודת חוק מתוך רלבנטיות הוראות
  

 ] ח"תשנ, )2(ב"תשל: תיקון[העבדה מסכנת . 33
   -המעביד נער באחד מאלה 

  ; או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן 4א או 2,  2בניגוד להוראות סעיפים )   1(
  ; כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו, 5בהתאם להוראות סעיף , במקום ששר העבודה והרווחה קבע)   2(
ת עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בתהליכי ייצור או במקומו, בעבודות)   3(

  ; 6בהתאם להוראות סעיף , בהם
  ; אין להעבידו בה בגילו 7שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף , בעבודה)   4(
) 2)(א(61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  - דינו , 14בניגוד להוראות סעיף )   5(

  ).חוק העונשין -להלן ( 1977-ז"התשל, לחוק העונשין
  

  ]ח"תשנ: תיקון[העבדה אסורה אחרת . א33
   -המעביד נער באחד מאלה 

שענינן בדיקות , א11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים )   1(
  ; רפואיות

שענינן , 25להוראות היתר שניתן לפי סעיף  או בניגוד, 24-ו 20,  21,  22בניגוד להוראות סעיפים )   2(
  ; שעות עבודה ומנוחה

לרבות הוראות בענין , 4או , א2,  2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים )   3(
  . הפסקות בעבודה או עבודה בלילה, מנוחה שבועית, קביעת מספר מרבי של שעות עבודה

  .לחוק העונשין) 2)(א(61נס כאמור בסעיף מאסר שישה חודשים או ק -דינו 
  
  ] ח"תשנ, ג"תשל: תיקון[פירושים . 1 
   -בחוק זה ) א(
  ; שנה  16מי שעדיין לא מלאו לו  -פירושו " ילד"
  ; שנה  18אך עדיין לא מלאו לו , שנה 16מי שמלאו לו  -פירושו " צעיר"
  ; ילד או צעיר  -פירושו " נער"
  ; או בהשגחתו , בפיקוחו, אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותולרבות , לגבי נער, "הורים"
  ; ";2 1954- ד"התשי, מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה -פירושו " מפקח עבודה"
  ; מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי  -פירושו " מפקח עבודה אזורי"
  ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -פירושו " פנקס עבודה"
וכן שירות או הצעת שירות , מכירה או הצעת מכירה -פירושו " התעסקות ברוכלות"או " רוכלות"

  . ברשות הרבים במקום ציבורי או מבית לבית
   -לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד) ב(
להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה , בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם -הוריו  אצל) 1(

  ; חקלאית במשק של ההורים 
 -" עבודה", לענין זה;בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, בכל עבודה, אצל אדם אחר) 2(

  ;לרבות רוכלות
ובכלל זה , בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח) 3( 

במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב 
  . עבודה מעשית

או בצילומים לצורכי , םאמנותית או לצורכי פרסו, לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית) ג(
ואף אם ההעסקה , אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, כהעבדה, 4כאמור בסעיף , פרסום

- " העסקת ילד", לענין זה;וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה, פעמית-היתה תד
  .לרבות שיתופו

  
  ] ח"תשנ, ג"תשל, ב"תשל, א"תשל, ט"תשכ: תיקון[גיל עבודה לילד . 2   
  .שנה 15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ) א(
לא יועבד אלא אם , 1949 -ט "תש, שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה 15ילד שמלאו לו ) ב(

  : נתקיים אחד מאלה
  ; 1953 -ג "תשי, הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות) 1(
  . בוטל) 2(
  ; 1949 -ט "תש, לחוק לימוד חובה) 1) (II) (ב(5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף ) 3( 
מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת ) 4(

  . הלימוד המתאימה לגילו
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לחוק לימוד  5פי סעיף שנה וניתן לגביו פטור ל 14שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו ) ג(
  . היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד; 3 1949-ט"תש, חובה

  .בוטל) ד(
  
  ] ה"תשנ, ב"תשל: תיקון[עבודה בחופשת לימודים . א2 
על , מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, שנה 15שנה וטרם מלאו לו  14ילד שמלאו לו ) א(

הכל כפי שיקבע שר , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, 2אף האמור בסעיף 
תקנות ;לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור, העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע

  ).ג(2יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף , או מקצתן, כאמור
  ).א(לו על העבדה כאמור בסעיף קטן לא יחו, 1953-ג"תשי. הוראת חוק החניכות) ב(
  
  ] ח"תשנ, ט"תשכ: תיקון[הופעות וצילומים . 4 
, בהופעה ציבורית, שנים 15אין להעביד ילד שטרם מלאו לו , )א(2מבלי לגרוע מהוראות סעיף ) א(

  . או בצילומים לצורכי פרסום, אמנותית או לצורכי פרסום
, לתקופה מוגבלת, שאי שר העבודה והרווחה לתת היתרר, 2וסעיף ) א(על אף הוראות סעיף קטן ) ב(

  . )א(בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן , להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד
  . לימוד או אימון לצורך ההופעה, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות -" הופעה", בסעיף זה) ג(
  
  
  
  ] ח"תשנ, ה"תשנ, ט"תשכ: תיקון[ויימים איסור עבודה במקומות מס. 5 

, בין בדרך כלל ובין במיוחד, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, שנה 15אף אם מלאו לו , ילד
הנפשית או החינוכית , עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, באותו מקום, אם לדעתו עבודתו של ילד

  . אחרתמיקומו או בשל כל סיבה , בשל טיב העיסוק
  
  עבודות אסורות . 6

בתהליכי ייצור או , העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתקנות, שר העבודה רשאי לאסור או להגביל
אף , שלומם או בהתפתחותם הגופנית, לפגוע בבריאותם, במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו

  . אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים
  
  לעבודות מסויימות גיל מיוחד . 7 

אם , כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות
הרוחנית או , החינוכית, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו

  .אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים, המוסרית של הנער
  
  ]ח"תשנ: תיקון[אישור רפואי להעבדה . 11 
ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי , לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית) א(

  . להעבדתו
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה  - " עבודה המחייבת בדיקות התאמה", בפרק זה) 1) (ב(

וכן עריכת בדיקות רפואיות , הבריאותית של הנער לעבוד בהקביעה מקדמית רפואית על התאמתו 
  . חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה

לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את ) 2( 
  . התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך

יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה ) 2(אישור לפי פסקה ) 3( 
ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן , מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער

  .האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער;לשם ניסיון
  

  ] ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון[בדיקה רפואית חוזרת . 12
במועדים ובתנאים שקבע , נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה) א(

  . )בדיקה רפואית חוזרת -להלן (שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה 
ירשום המוסד , על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה) ב(

, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, בפנקס העבודה של הנער, הרפואי המוסמך
, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, המעביד, ויביא אותם לידיעת ההורים

, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, 6 1959- ט"התשי
  ." 7 1953- ג"יהתש

  ]ח"תשנ: תיקון[הודעה על תוצאות בדיקה רפואית . 13 
   -כי , 12-ו)ב(11העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים ) א(
  ; בוטל ) 1(
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  ; הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד) 2(
   - העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו ) 3(

  . י המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזוריימסור המוסד הרפוא
ואם נאמר בהודעה שהנער אינו , מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער) ב(

יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה , מתאים לעבודה בה הוא מועבד
  . הוא מועבד

  ה איסור העבדה לאחר קבלת הודע. 14 
יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

בעבודה שאליה מתייחסת , או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, ההודעה
  .ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער

  ]ח"תשנ: תיקון[דה ושבוע עבודה יום עבו. 20 
  . לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע) א(
לפי , שעות עבודה ליום 8-במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ, )א(על אף הוראות סעיף קטן ) 1א(

, עד תשע שעות ליום עבודה יכול שיועבד צעיר, 8 1951- א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה) א(5סעיף 
  .שעות עבודה 40ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 

בין על פי חוק ובין על פי הסכם , ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו) ב(
  . לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה, או נוהג

לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות , רשות העבודההזמן שבו עומד הנער ל -פירושו " שעות עבודה) "ג(
  . 22חוץ מהפסקות על פי סעיף , הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר

  שעות המנוחה השבועית . 21 
  . לא יועבד נער במנוחה השבועית) א(
   -המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול ) ב( 
  ; את יום השבת  -לגבי נער יהודי ) 1( 
הכל לפי , את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע -לגבי נער שאיננו יהודי ) 2( 

  . המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו
  הפסקות . 22 
שעה  3/4, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה) א(

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום . ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות, לפחות
  . ההפסקה היא של חצי שעה לפחות, שלפני חג

  . ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות) ב(
אלא אם , בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד) ג(

והנער נדרש על , נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו היתה
  .במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה; ידי מעבידו להישאר במקום העבודה 

  
  ] .ה"תשנ: תיקון[איסור עבודת לילה . 24 
  . נער לא יועבד ולא ירכול בלילה) א(
פרק זמן של  -חל עליהם , 11 1949-ט"התש, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, "לילה", בסעיף זה) ב(

פרק זמן , אינו חל עליו, 1949- ט"התש, ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה 09:00ובין  20:00שעות שבין  12
  .06:00ובין  22:00שעות שבין  10של 

  . גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי, הלענין סעיף ז, רואים נער כמועבד) ב( 1על אף האמור בסעיף ) ג( 
  

  ] ח"תשס, ז"תשס, ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון[היתר עבודת לילה . 25
  . במקום שבו עובדים במשמרות 23.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה )   א(
המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם  רשאי שר התעשיה, ניתנה החלטה על שעת חירום)     1) (ב(

, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, 23:00אחרי השעה 
  . ובלבד שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר

ת חירום יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שע) 1(תוקפו של היתר לפי פסקה )   2(
  . או במועד אחר שנקבע בהיתר, שבעקבותיה ניתן ההיתר

  : כל אחת מאלה - " החלטה על שעת חירום", בסעיף קטן זה)   3(
  ; 1951- א"התשי, ג לחוק ההתגוננות האזרחית9הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף )   א(
, לחוק שירות המילואים 8יף הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סע)   ב(

  ; 2008-ח"התשס
   1971- א"התשל, ]נוסח חדש[ב לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף )   ג(
, התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר)   ג(

  . את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות
העבדתו של נער , התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות   )ד(

חינוכו והתפתחותו , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, 24.00שנים עד שעה  10שמלאו לו 
  . המוסרית של הנער
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במפעל תעשיה שבהם עובדים בחקלאות או  24.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה )   ה(
 05.00כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה ; במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה


